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In the last few decades, one of the important problems in agriculture is the high cost of fertilizers in plant
production and their dispersion in the field, which gives rise to soil and water pollution; moreover, their extensive
use is believed to contribute to global warming through emissions of nitrous oxide. Therefore, modern agriculture
aims to reduce the input of fertilizers and improve grain quality without affecting yield. The cereal-legume
intercropping system has been a common cropping system in arid and semi-arid areas such as Afghanistan. Another
way to reduce the application of chemical fertilizers to improve biological activity, increase soil fertility, increase
crop yield and ultimately achieve stability in agricultural systems is by using organic fertilizers, including livestock
manure. Afghanistan's soils are deficient in organic matter, and there are various management approaches to soil
nitrogen supply, such as applying chemical fertilizers, manure, and intercropping. Thus, this study aimed to
investigate the effect of nitrogen supply sources on wheat cultivars' quantitative and qualitative yield in the Herat
province of Afghanistan.

Materials and Methods
In order to determine the effect of nitrogen supply sources on different wheat varieties, an experiment was
conducted on the agriculture faculty research farm of Herat University-Afghanistan in 2018-19. The experiment
was set up on a split plot in a randomized complete block design with three replications. The main plot factor was
three levels of nitrogen supply sources (mix cropping clover & wheat, N application (100 kg.ha-1 Urea), 40 ton.ha1 manure application) and ten wheat varieties being cultivated in Herat were considered as subplot factors.
After harvesting, plant samples were placed in the oven at 65 °C for 48 hours, and various parameters (total dry
matter, yield and yield components, protein percentage, seed K & P) were measured in the laboratory for each
plot. The analysis of variance (ANOVA) was performed by using GLM proc in SAS version 9.1, and the least
significant difference test (LSD) was used for mean comparison.

Results and Discussion
Results showed that the effect of nitrogen supply sources on all wheat quality and quantity yield components,
except on spike length, number of spikelets per spike, and the amount of seed P and K, were significant. However,
the effect of variety, except on stem and leaf weight, and the amount of seed P and K in all measured parameters
were significant. In addition, the interaction of nitrogen supply sources and varieties on spike length and weight,
1000 seed weight, seed yield, and seed protein were significant. The highest amounts of all measured
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characteristics were obtained in chemical fertilizer application. But the difference between chemical fertilizer
application and clover mix cropping on the number of spikelets per spike, stem & leaf weight, and total dry matter
(TDM) was not significant. In addition, results showed that the measured traits varied in different varieties. The
highest plant height was obtained in the Gul-96 variety, but the Mazar-99 variety, Kabul-13 variety, and Gul-96
variety were the same in producing TDM. In comparison, the Kabul-13 variety produced the most spikes weight,
seed per spike, seed yield, harvest index, and highest protein yield. But the Baghlan-09 variety had the highest
1000 seed weight.

Conclusion
Results showed that different sources of nitrogen supply had a positive effect on the quantitative and qualitative
yield of wheat. Also, different wheat varieties reacted differently to nitrogen sources. The highest grain yield was
produced by Kabul 13 wheat cultivar with 100 kg urea per hectare application, but no significant difference was
observed between grain yield with urea fertilizer application and wheat clover mixed cropping system. In addition,
there was no significant difference between the grain protein percentages on treatments with urea fertilizer
application with wheat clover mix cropping. As a result, it is inferred that the cultivation of Kabul 13 wheat variety
mixed with clover in a sustainable, low-input agricultural system in Herat province of Afghanistan, like urea
fertilizer application, will be able to increase the quantitative and qualitative yield of wheat as an offer the option
to farmers.
Keywords: Mix cropping, Seed yield, Protein yield, Total dry matter.
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مقاله پژوهشی

تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر عملکرد کمّی و کیفی ارقام گندم ()Triticum aestivum L.
رامین نظریان ،*1نوراحمد صمیم ،2حسین صحابی 3و حسن

فیضی4

تاریخ دریافت0066/60/60 :
تاریخ بازنگری0066/60/40 :
تاریخ پذیرش0066/60/60 :

نظریان ،ر ،.صمیم ،ن.ا ،.صحابی ،ح ،.و فیضی ،ح .1041 ،.تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر عملکرد کمّی و کیفی ارقام گندم (.)Triticum aestivum L.
بومشناسی کشاورزی .767-733:)2(10

چکیده
یکی از م شکالت مهم در زراعت ،هزینه زیاد کودها و آلودگی خاک و آب نا شی از م صرف آنها میبا شد .جهت برر سی اثر منابع تأمین نیتروژن بر
عملکرد کمّی و کیفی ارقام گندم ( ،)Triticum aestivum L.آزمای شی در دان شکده ک شاورزی دان شگاه هرات طی سال زراعی  1783-89انجام شد.
آزمایش بهصورت طرح کرتهای خرد شده و در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت .منابع تأمینکننده نیتروژن شامل :کشت مخلوط
شبدر با گندم ،مصرف کود شیمیایی اوره و کود حیوانی گاوی بهعنوان کرت اصلی و  14واریته گندم بهعنوان کرتهای فرعی بودند .نتایج نشان داد که
اثر منابع تأمینکننده نیتروژن بر کلیه صفففات اندازهگیری شففده بهجز طول خوشففه ،تاداد خوشففهچه ،مقدار پتاسففیم و فرفففر دانه در خوشففه مانیدار بود.
درحالیکه اثرات واریته بهجز وزن ساقه و برگ ،مقدار پتاسیم و فرفر بر سایر صفات اندازهگیری شده ،مانیدار شد .همچنین اثرات متقابل واریته و منابع
تأمینکننده نیتروژن بر طول خو شه ،وزن خو شه و دانه ،عملکرد دانه و پروتئین مانیدار گردید ،ولی تفاوت مانیداری بین در صد پروتئین دانه تیمارهای
تحت مصرف کود شیمیایی با کشت درهم شبدر گندم مشاهده نشد .بیشترین مقدار عملکرد دانه بهترتیب با مصرف کود شیمیایی اوره و ک شت مخلوط
گندم و شبدر حا صل گردید .همچنین واریته کابل  17بی شترین مقدار عملکرد را تولید نمود .بهطور کلی ،میتوان ک شت درهم گندم و شبدر را بهجای
استفاده از کود شیمیایی نیتروژندار بهعنوان یک گزینه برای تولید گندم ،خصوصاً در سیرتمهای کم نهاده در استان هرات ،به دهاقین پیشنهاد نمود.
واژههای کلیدی :عملکرد پروتئین ،عملکرد دانه ،کشت درهم ،وزن کل ماده خشک

مقدمه

1

گندم ( )Triticum aesivum L.یکی از محصوالت استراتژیک و
مهمترین غله باد از ذرت ( )Zea mays L.و برنج ( Orayza sativa

 )L.از لحاظ سطح زیر کشت و تولید دانه بوده که برای تأمین پروتئین
و کربوهیدرات در سطح دنیا مطرح میباشد (.)Mandal et al., 2015
از عوامل مهم در بهبود عملکرد کمّی و کیفی محصول عالوهبر واریته،
مدیریت تغذیة گیاه است .در سیرتم تولید محصوالت زراعی سای بر

این است تا بیشترین مقدار عملکرد حاصل شده و پایداری خاک با
گذشت زمان افزایش یابد ) .(Dhima et al., 2007طی چندین دهه
گذشته از مشکالت مهم در زراعت ،هزینه زیاد کودهای شیمیایی در
بخش تولید محصوالت و پراکندگی آنها ،که باعث آلودگی خاک و آب
شدهاست ،را میتوان نام برد .بهعالوه اعتقاد بر این است که استفاده
گرترده از کودها از طریق انتشار اکرید نیتروژن در فضا باعث گرم
شدن کره زمین شده است ).(Masclaux‐Daubresse et al., 2010
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بنابراین ،استفاده از واریتههای که بتوانند نیتروژن را مؤثرتر جذب کنند،

را با کاربرد کود دامی نربت به کاربرد کود شیمیایی و شاهد گزارش

(Bahrman et

نمودند .واکنش گندم به سطوح مختلف کود دامی نشان داد که مصرف

) al., 2004و پاسخگوی نیازهای زراعت مدرن باشد .همچنین از

کود دامی ،تاداد سنبله در مترمربع را نربت به شاهد بهطور مانیداری

اهداف دیگر آن کاهش مصرف نهاده کود و بهبود کیفیت دانه بدون

افزایش داد ( .)Ibrahim et al., 2010بین کاربرد کود شیمیایی و

کاهش عملکرد محصول است .روشهای زراعت ارگانیک با هدف تولید

تلفیقی از کودهای آلی و زیرتی در اکثر صفات از جمله عملکرد دانه،

محصوالت سالم و با کیفیت باالتر تقریباً متضاد با روشهای مورد

اجزای عملکرد و درصد پروتئین دانه تفاوت مانیداری مشاهده نشد.

(Guarda, Padovan, & Delogu,

استفاده از کودهای آلی نظیر کمپوست و کودهای دامی باعث بهبود

بریار مهم است تا آلودگی محیط زیرت کاهش یابد

استفاده در انقالب سبز است

ساختمان خاک و افزایش ماده آلی ،عناصر مادنی و کاهش مصرف

).2004
کشت مخلوط یک روش زراعی است ،که میتواند استفاده از منابع

نهادههای شیمیایی شده و با تأمین عناصر غذایی باعث افزایش عملکرد

موجود و همچنین عملکرد و ثبات محصول را در مقایره با کشت خالص

دانه میشوند ( .)Courtney et al., 2008در آزمایش اثر کود دامی بر

بهبود

بخشد ;(Ofori & Stern, 1987; Trenbath, 1976

غالت زمرتانه گزارش شد که کود دامی باعث افزایش قابل توجه

) .Vandermeer, 1989; Willey, 1979کشت مخلوط ،بهعنوان

عملکرد دانه و جذب نیتروژن در گیاه جو ( )Hordeum vulgareگردید

یک فاالیت زراعی است که در آن دو یا چند گونه گیاهی بهطور

( .)Olesen et al., 2009نتایج تحقیق در مورد اثر کودهای دامی و

& (Eskandari

شیمیایی بر گیاه جو نشان داد که کاربرد کود دامی عملکردهای مشابه

) .Ghanbari, 2010سیرتم کشت مخلوط غالت و حبوبات یکی از

(یا حتی بیشتری) نربت به کود شیمیایی داشت .همچنین کاربرد کود

سیرتمهای مامول کشت در مناطق خشک و نیمه خشک میباشد

دامی باعث افزایش عملکرد بیولوژیک و جذب عناصر غذایی درگیاه جو

) .(Esmaeili et al., 2011بارندگی کم باعث شده تا کشور افغانرتان

شد ( .)Liang et al., 2005لذا جایگزینی کودهای شیمیایی با کودهای

در مناطق خشک و نیمه خشک قرار گیرد .کشت مخلوط حبوبات

آلی و زیرتی برای تولید گندم در یک سیرتم کشاورزی پایدار یا

علوفهای با محصوالت غالت ممکن است راهی برای ارائه خدمات

ارگانیک را میتوان پیشنهاد نمود (.)Nasiri et al., 2019

همزمان و در یک قطاه زمین کشت میشوند

اکولوژیکی نظیر تثبیت بیولوژیکی نیتروژن و افزایش دسترسی نیتروژن،

خاکهای افغانرتان با کمبود مواد آلی مواجه هرتند و برای تأمین

کنترل علفهای هرز ،کاهش شرتشوی نیتروژن و تأمین نیتروژن

نیتروزن خاک راههای مدیریتی متفاوتی مانند استفاده از کود شیمیایی،

محصول در سیرتم تحت کشت باشد ) .(Anil et al.,1998از فواید

کود دامی و کشت مخلوط وجود دارد .همچنین ارقام مختلف گندم با

استقرار یک سیرتم کشت مخلوط میتوان به کنترل بهتر آفات و

توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه پتاسیل تولید متفاوتی از خود نشان

بیماریها ) ،(Trenbath, 1993حفاظت خاک(Banik et al., 2006; ،

میدهند .همه ساله واریتههای از جانب مرکز بینالمللی اصالح گندم و

) ،Poggio, 2005افزایش تنوع ) (Ayeneband et al., 2010و

ذرت در مکزیک ( )CIMMYTبه مراکز تحقیقات در افغانرتان جهت

افزایش پروتئین ) (Trenbath, 2006اشاره کرد .ویژگیهایی از قبیل

بررسی آزمایشات توافقپذیری ارسال میشود .برای مشخص کردن این

توانایی تثبیت نیتروژن در خاک و تحمل به سایه ،شبدر یکساله را

که کدام روش مدیریت تغذیه موجب افزایش عملکرد کمّی و کیفی

بهعنوان گیاه مناسبی در سیرتمهای کشت مخلوط بهویژه در ترکیب

ارقام مختلف گندم شده ضمن این که کمترین خرارت محیط زیرتی

با غالت مارفی میکند (.)Simmons et al., 1995

را داشته باشد ،این تحقیق با هدف مطالاه بررسی تأثیر منابع تأمین

یکی دیگر از راهکارهای کاهش مصرف کودهای شیمیایی جهت
بهبود فاالیت زیرتی و افزایش حاصلخیزی خاک ،افزایش عملکرد

نیتروژن بر عملکرد کمّی و کیفی ارقام گندم در منطقه هرات افغانرتان
انجام گرفت.

گیاهان زراعی و در نهایت ،حصول پایداری در سیرتمهای کشاورزی،
کاربرد کودهای آلی از جمله کودهای

دامی است ( Kamayestani et

 .)al., 2015مرادی و همکاران ( )Moradi et al., 2016بیشترین
مقدار عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در گندم ،تاداد سنبله در مترمربع

مواد و روشها
افغانرتان جز مناطق خشک دنیا با متوسط بارندگی ساالنه 256
میلی متر میباشد که مناطق غربی هم مرز با ایران دارای متوسط
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بارندگی زیر  244میلی متر اند .استان هرات در غرب این کشور واقع

جغرافیایی ( 62°12′ Wو  )34º20′ Nدر سال زراعی  1783-89انجام

بوده که متوسط درجه حرارت ساالنه آن  16درجه سانتیگراد میباشد.

شد .قبل از کاشت نمونههای از خاک مزرعه و کود حیوانی مورد استفاده

جهت بررسی اثر مصرف کود شیمیایی ،کود حیوانی و کشت مخلوط

گرفته شد و جهت تایین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاه

شبدر بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم آزمایشی در مزرعه

ارسال گردید (جدول .)1

تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه هرات افغانرتان با مشخصات
جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه و کود گاوی
Table 1- Physical and chemical characteristics of farm soil and cow manure

کود گاوی

خاک

خصوصیات

Cow manure

Soil

Characteristics

لوم

بافت

Loam

Texture

7.4

8.1

اسیدیته

3.9

0.49

2586

248

0.102

0.061

0.43

0.055

3.4

0.5

-

pH

شوری
(EC )dS.m-1

پتاسیم
)K (ppm

فرفر
)P (%

نیتروژن
)N (%

مواد آلی
) O.M. (%

آزمایش بهصورت طرح کرتهای خرد شده و در قالب بلوکهای

فرفر ( 144کیلوگرم در هکتار ،دی آمونیم فرفات) به کلیه قطاات

کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت .منابع تأمینکننده نیتروژن در

آزمایشی قبل از کشت و اوره ( 144کیلوگرم در هکتار) فقط به کرتهای

سه سطح شامل :کشت مخلوط شبدر با گندم  ،مصرف کود شیمیایی

کاربرد کود شیمیایی در طی دو مرحله پنجهزنی و شروع ساقه رفتن

( 144کیلوگرم در هکتار اوره با  06درصد نیتروژن) وکود گاوی ( 04تن

اضافه گردید .در کرتهای کشت مخلوط ،بذر شبدر

( Trifolium

درهکتار) بهعنوان کرتهای اصلی و  14واریته رایج قابل کشت در

 )resupinatum L.با میزان  04کیلوگرم در هکتار بهصورت درهم با

هرات (مزار  ،88بغالن  ،48چونت  ،1کابل  ،17گل  ،86مقاوم ،ششم

بذر گندم کشت شد .یانی تراکم گندم بهصورت  144درصد در نظر

باغ  ،49درخشان  ،48للمی  0و للمی  )7در کرتهای فرعی قرار گرفتند.

گرفته شد و بذر شبدر بهصورت افزایشی بهمقدار فوق اضافه گردید.

مراحت هر کرت جهت کشت چهار مترمربع با هشت ردیف کاشت با

شبدر بومی منطقه بوده ،کشت و کار آن از سالیان متمادی در افغانرتان

فاصله بین ردیفهای  25سانتیمتر منظور گردید.

و هرات رواج داشته و باکتریهای آن در خاک وجود دارد و نیازی به

زمین مورد آزمایش سال قبل بهصورت آیش بود و عملیات

تلقیح نمیباشد.

آمادهسازی زمین یک ماه قبل از کشت آغاز گردید .ابتدا زمین آبیاری

آبیاری مزرعه بالفاصله باد از کشت بهصورت غرقابی انجام گرفت

شد و سپس خاک به عمق  74سانتیمتر با بیل زیر و رو گردید .باد از

و در طول فصل رشد با توجه به شرایط و نیاز ،گندم شش مرتبه و در

آن نربت به آمادهسازی برتر بذر و تهیه کرتهای آزمایش اقدام شد.

هر نوبت به مقدار ( )0.1m3.m-2آبیاری گردید .کنترل علفهای هرز

در این تحقیق ،کاشت در تاریخ  24آبان انجام شد .قبل از کشت بذرها

بهصورت مکانیکی با دست و در مرحله پنجهزنی اواخر زمرتان انجام

با ویتاواکس ( غلظت  2در هزار) جهت کنترل بیماریهای قارچی آغشته

شد .در طول فصل رشد ،آفت و بیماری خاص جهت کنترل مشاهده

گردید .تراکم مزرعه گندم  244بوته در مترمربع در نظر گرفته شد .کود

نگردید .در آخر فصل رشد با زرد شدن بوتهها برداشت از هر کرت ،با
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حذف اثر حاشیه ،صورت گرفت .تایین عملکرد نهایی دانه از یک
مترمربع هر کرت انجام شد .پس از انتقال نمونهها به آزمایشگاه 14

وزن خوشه و وزن کل ماده خشک

بوته انتخاب و صفات زیر :ارتفاع گیاه ،وزن خوشه و وزن کل ماده

نتایج نشان داد که اثر منابع تأمین نیتروژن بر وزن خوشه و وزن

خشک ،تاداد خوشهچه در خوشه و تاداد دانه در خوشه ،وزن هزار دانه

کل ماده خشک گندم در سطح احتمال یک درصد مانیدار بود.

و عملکرد دانه ،شاخص برداشت ،درصد پروتئین دانه و عملکرد پروتئین

همچنین ورایتههای مختلف گندم نیز اثرات مانیداری بر وزن خوشه و

اندازهگیری و در جداول مربوطه ثبت گردید .برای تایین میزان پروتئین

وزن کل ماده خشک داشتند (جدول  .)2بیشترین وزن خوشه و وزن کل

خام نمونهها ،از روش ماکرو کجلدال نلرون و سامرز (با دستگاه هضم

ماده خشک گندم با مصرف  144کیلوگرم در هکتار اوره حاصل شد.

مدل  1415و دستگاه تیتراسیون مدل )778استفاده گردید .در نهایت،

درحالیکه تفاوت مانیداری در وزن کل ماده خشک بین مصرف کود

دادهها توسط نرمافزار  SAS 9.1آنالیز و جهت مقایره میانگینها از

شیمیایی و کشت درهم گندم با شبدر مشاهده نشد .واریتههای گل86-

روش آزمون حداقل تفاوت مانیدار ( )LSDاستفاده شد و نمودارهای

دارای بیشترین وزن کل ماده خشک ( 2786/2گرم بر مترمربع) و واریته

مربوطه توسط برنامه  Excelترسیم گردید.

للمی  0دارای کمترین مقدار ( 1334/6گرم بر مترمربع) بودند.
درحالیکه بیشترین و کمترین وزن خوشه را بهترتیب واریتههای کابل-

نتایج و بحث
ارتفاع گیاه

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر منابع تأمین نیتروژن
بر ارتفاع گیاه در سطح احتمال یک درصد مانیدار بود .همچنین واریته
های مختلف اثر مانیداری بر ارتفاع گیاه داشتند (جدول .)2بیشترین
ارتفاع گیاه گندم در تیمار مصرف  144کیلوگرم اوره بهدست آمد.
همچنین واریتههای گندم از نظر ارتفاع گیاه با هم متفاوت بودند،
به¬طوریکه واریته گل 86-دارای بیشترین ارتفاع ( 92/5سانتیمتر) و
واریته درخشان  48دارای کمترین مقدار ارتفاع ( 69/6سانتیمتر) نربت
به سایر واریتهها بودند (جدول  .)7نتایج این پژوهش در راستای
تحقیقات راعی و همکاران ( )Raei et al., 2018بود که افزایش ارتفاع
بوته جو را با کاربرد تیمار تلفیقی کود زیرتی بارور 2به همراه  144درصد
کود شیمیایی اوره گزارش کردند .همچنین افزایش ارتفاع گیاه گندم با
کاربرد سطوح مختلف کود دامی نربت به شاهد گزارش شد ( Ibrahim

 .)et al., 2010افزایش ارتفاع گیاه عمدتاً میتواند تحت تأثیر عوامل
محیطی بهخصوص مدیریت تغذیه و عوامل ژنتیکی قرار گیرد .مصرف
کودهای شیمیایی حاوی نیتروژن میتوانند با عث افزایش رشد رویشی
و ارتفاع گیاه شوند .چنانکه مشاهد شد بیشترین ارتفاع گیاه با مصرف
کود شیمیایی اوره حاصل گردید .همچنین واریتههای مختلف
عکسالامل متفاوتی از خود نربت به کودپذیری نشان دادند .به-
طوریکه مالحظه شد ،اختالف ارتفاع گیاه در واریتههای مختلف گندم
 10سانتیمتر بود که این تفاوت را میتوان ناشی از اثر عوامل ژنتیکی
دانرت.

 1190/2( 17گرم بر مترمربع) و للمی  800/6( 7گرم بر مترمربع) به
خود اختصاص دادند (جدول  .)7همچنین بیشترین و کمترین وزن خوشه
متالق به ورایته کابل 17-با مصرف کود شیمیایی ( 1021/66گرم بر
مترمربع) و للمی 0-با مصرف کود حیوانی ( 354گرم بر مترمربع) بود
(جدول  .)0نصیری و همکاران ( )Nasiri et al., 2019گزارش کردند
که بیشترین عملکرد بیولوژیکی در تیمارهای شیمیایی (12574
کیلوگرم در هکتار) و تلفیقی ( 12084کیلوگرم در هکتار) بدون تفاوت
مانیدار با یکدیگر بهدست آمدند که بهطور میانگین افزایش11/35
درصدی را نربت به شاهد نشان دادند ،که با نتایج این پژوهش مطابقت
داشت .همچنین افزایش عملکرد بیولوژیکی برنج با کاربرد تلفیقی
کودهای آلی و زیرتی نربت به عدم کاربرد و یا کاربرد غیرتلفیقی
کودهای مختلف زیرتی ،آلی و شیمیایی گزارش شد (Moslehi et al.,

 .)2016پتانریل عملکرد میتواند با مدیریت تغذیه بهبود یابد .کود اوره
نربت به کودهای دامی و کشت مخلوط با شبدر حاوی مقدار بیشتری
نیتروژن بوده که باعث افزایش رشد رویش و عملکرد بیولوژیکی در
واریتههای مختلف گندم شد .بهطوریکه مالحظه گردید با مصرف 144
کیلوگرم اوره در هکتار بیشترین وزن خوشه و عملکرد بیولوژیک تولید
شد.
تعداد خوشهچه در خوشه و تعداد دانه در خوشه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر منابع تأمین نیتروژن بر تاداد
دانه در خوشه در سطح پنج درصد احتمال مانیدار بود .درحالیکه
واریتههای مختلف گندم اثرات بریار مانیداری بر تاداد خوشهچه در

تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر عملکرد کمّی و کیفی ارقام گندم...
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خوشه و تاداد دانه در خوشه داشتند (جدول  .)2بیشترین تاداد خوشهچه

نتایج نشان داد که اثر منابع مختلف تأمین نیتروژن بر وزن هزار

در خوشه و تاداد دانه در خوشه گندم با مصرف  144کیلوگرم اوره در

دانه و عملکرد دانه گندم در سطح احتمال یک درصد مانیدار بود.

هکتار بهدست آمد .همچنین واریته کابل 17-با تولید (  77/1دانه در

همچنین واریتههای مختلف گندم نیز اثرات بریار مانیداری بر وزن

خوشه) در مقام اول و واریته گل  22/5( 86دانه در خوشه) در مقام آخر

هزار دانه و عملکرد دانه داشتند .بهعالوه اثرات متقابل منابع تأمین

قرار گرفت .درحالیکه ،واریته چونت 1-با تولید (  )13/3بیشترین و

نیتروژن و واریته نیز بر وزن هزار دانه و عملکرد دانه گندم مانیدار شد

واریته بغالن  48کمترین ( )10/98خوشهچه در خوشه را تولید نمودند

(جدول .)2

و همکاران ( Nasiri

بیشترین و کمترین وزن هزار دانه را ورایته بغالن05/40( 48-

(جدول  .)7مطابق با نتایج این پژوهش ،نصیری

 )et al., 2019گزارش کردند که اثر سطوح مختلف کودی و رقم بر

گرم) و چونت 25/81( 1-گرم) با مصرف کود حیوانی تولید کرد.

تاداد دانه در سنبله در سطح احتمال یک درصد مانیدار شد .رقم

درحالیکه بیشترین مقدار عملکرد دانه متالق به واریته کابل 17-با

سواسون با متوسط  70/2دانه در سنبله نربت به رقم اروم  29/2دانه

مصرف کود شیمیایی اوره ( 9/42تن در هکتار) و کشت مخلوط با شبدر

در سنبله برتری داشته است ،بیشترین تاداد دانه در سنبله ( 75/7دانه)

( 3/26تن در هکتار) بود و کمترین مقدار عملکرد دانه را واریته مقاوم

با کاربرد کود شیمیایی بهدست آمد که نربت به شاهد  74/2درصد

با مصرف کود حیوانی ( 7/12تن در هکتار) تولید نمود (جدول .)0

افزایش مانیدار نشان داد ،ولی نربت به سایر کودها افزایش مانیدار

وزن هزار دانه یک خصوصیت ژنتیکی بوده که در ارقام مختلف

نبود .مصرف کودهای شیمیایی نربت به شاهد باعث افزایش مانیدار

میتواند متفاوت باشد .تحقیقات نشان داد که وزن هزار دانه در سطح

تاداد دانه در سنبله ارقام مختلف گندم شد .افزایش قابلیت دسترسی

احتمال یک درصد تحت تأثیر رقم قرار گرفت .رقم اروم با وزن هزار

گیاه به عناصر غذایی و جذب بیشتر آنها توسط گیاه ،در نتیجه افزایش

دانه  73/0گرم ،نربت به رقم سواسون با وزن هزار دانه  23/8گرم،

رشد و فاالیت فتوسنتز گیاه همراه با افزایش سطح برگ را از عوامل

وزن هزار دانه بیشتری داشت ( .)Nasiri et al., 2019همچنین کاربرد

( Azadi et al.,

کودهای آلی ،شیمیایی و تلقیح با ازتوباکتر موجب افزایش وزن هزار

 .)2013با افزایش نیتروژن و فرفر ،تاداد سنبله بهطور مانیدار افزایش

دانه گندم میگردد ( .)Idris, 2003مرادی و همکاران

( Moradi et

یافت ،بهطوریکه با مصرف  124کیلوگرم نیتروژن و  84کیلوگرم فرفر

 )al., 2016گزارش کردند که وزن هزار دانه تحت اثر کود دامی ،کود

در هکتار ،تاداد سنبله نربت به شاهد بهترتیب  24و  17درصد افزایش

اوره ،باکتری ازتوباکتر و اثر متقابل آنها قرار گرفت .یرهمکنش تیمار

جیوفوری( & Mainard

سهگانه کود دامی در کود شمیایی اوره و باکتری ازتوباکتر با میانگین

 )Jeuffroy, 2001و جیلیتو و همکاران ( )Geleto et al., 1995مبنی

وزن هزار دانه  79/8گرم بیشترین مقدار نربت به شاهد ( 23/37گرم)

بر افزایش تاداد سنبله در واحد سطح با افزایش مصرف مقدار نیتروژن

مشاهده گردید.

افزایش تاداد دانه با کاربرد کود شیمیایی دانرتهاند

نشان داد .این نتایج با گزارش ماینر و

( Comberato & Bock,

تأمین  35درصد از نیاز گندم از طریق مصرف کود شیمیایی اوره و

مطابقت داشت .همچنین کومبراتو و بوک

 )1990گزارش کردند که کمبود نیتروژن از طریق کاهش تاداد پنجه

 25درصد توسط کود سبز ،بیشترین مقدار عملکرد دانه را به همراه داشت

های بارور و بقای این پنجهها باعث کاهش تاداد سنبله در واحد سطح

( .)Naidu, 1981عملکرد دانه گندم زمرتانه با افزایش میزان نیتروژن

شد.

افزایش یافت ،امّا تفاوت مانیداری در اثر کشت پوششی مشاهده نشد
با کاهش میزان نیتروژن ،تاداد گلچههای بارور در هر سنبلچه به-

) .(Goran Bergkvista et al,. 2011استفاده مقدار صفر یا 64

طور مانیدار کاهش داشت .همچنین کاهش تاداد دانه در هر سنبلچه

کیلوگرم نیتروژن در هکتار برای گندم زمرتانه ،عملکرد کل دانه گندم

بهدلیل افزایش تاداد گلچههای عقیم بود .چنانکه در این آزمایش نیز

و جو (کشت مخلوط پوششی) مشابه به عملکرد کل دانه (در کشت

مشاهده گردید ،بیشترین تاداد خوشه ،خوشهچه در خوشه ،تاداد دانه و

مخلوط شبدر در پایه خالص) بود ،امّا در مقادیر باالی نیتروژن تأثیرات

عملکرد با مصرف کود شیمیایی حاصل گردید.

کمی در کشت

مخلوط پوششی داشت ( Goran Bergkvista et al.,

 .)2011از آن جا که در تایین مقدار عملکرد دانه اجزای تاداد دانه در
وزن هزار دانه و عملکرد دانه

خوشه ،تاداد خوشهچه در خوشه و وزن دانه مؤثر است ،مالحظه شدکه
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با مصرف کود نیتروژن اوره صفات فوق حداکثر گردید .همچنین واریته

نربت وزن دانه به وزن کل بوته کاهش یافته و باعث کاهش شاخص

کابل  17بیشترین مقدار ویژگیهای فوق را دارا بود ،که باعث شد تا

برداشت در تیمارهای فوق شود.

بیشترین مقدار عملکرد را تولید کند .در این تحقیق ،در کشت درهم
شبدر با گندم ،شبدر با تثبیت نیتروژن هوا توانرت نیاز کودی گندم را

درصد پتاسیم ،فسفر ،پروتئین دانه و عملکرد پروتئین

برآورده سازد و عملکرد قابل قبول را تولید کرد .از آن جایی که کودهای

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر منابع تأمین نیتروژن و واریته

دامی به آرامی در خاک تجزیه شده و عناصر غذایی آن بهتدریج در

بر مقدار پروتئین دانه و عملکرد پروتئین در گندم در سطح پنج و یک

اختیار گیاه قرار میگیرد ،بهنظر میرسد کاربرد تلفیقی آنها با کودهای

درصد مانیدار بود .درحالیکه اثرات مانیداری از صفات فوق بر مقدار

نیتروژنه و فرفاته نتایج بهتری در جهت دسترسی عناصر غذایی مورد

فرفر و پتاشیم دانه گندم مشاهده نشد .بهعالوه تنها اثر متقابل منابع

نیاز گیاه تا پایان دوره رشد داشته و این امر به افزایش عملکرد دانه

تأمین نیتروژن و واریته بر مقدار پروتئین دانه در سطح یک درصد مانی-

منجر گردد.

دار شد (جدول  .)2همچنین تفاوت مانیداری بین درصد پروتئین دانه
تیمارهای تحت مصرف کود شیمیایی ( 12/52درصد) با کشت درهم

شاخص برداشت

شبدر گندم ( 12/70درصد) مشاهده نگردید .بهعالوه بیشترین درصد

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر منابع تأمین

پروتئین دانه در رقم مقاوم ( 17/58درصد) و کمتر در رقم درخشان 48

نیتروژن و واریتههای گندم بر شاخص برداشت در سطح پنج درصد

( 12/43درصد) گزارش شد (شکل  .)1بیشترین و کمترین مقدار پروتئین

احتمال مانیدار بود (جدول  .)2بیشترین شاخص برداشت گندم با

دانه متالق به واریته مقاوم با مصرف کود حیوانی ( 15/15درصد) و

مصرف  144کیلوگرم اوره در هکتار حاصل شدو واریته کابل 17-با

للمی 0-با مصرف کود شیمیایی ( 11درصد) بود (جدول  .)0همچنین

بیشترین وزن خوشه ،تاداد دانه در خوشه و عملکرد دانه دارای بیشترین

بیشترین عملکرد پروتئین ( 924کیلو گرم در هکتار) با مصرف کود

( 74/21درصد) و واریته گل  86دارای کمترین ( 24/88درصد) شاخص

شیمیایی و کمترین با مصرف کود دامی ( 554کیلو گرم در هکتار)

برداشت بودند (جدول  .)7مرادی و همکاران ()Moradi et al., 2016

بهدست آمد .واریته کابل 17-بیشترین ( 954کیلوگرام در هکتار) و

گزارش کردند که تیمار  66درصد مصرف کود شیمیایی اوره و عدم

درخشان  48-و للمی  0-کمترین عملکرد پروتئین ( 564کیلو گرم در

مصرف کود دامی با عدم تلقیح با ازتوباکتر دارای بیشترین درصد

هکتار) در گندم را تولید نمودند (شکل .)2اثر متقابل کود و رقم بر درصد

شاخص برداشت ( 54درصد) در گندم و تیمار عدم مصرف کود دامی در

پروتئین دانه گندم مانیدار شد .بیشترین درصد پروتئین برای تیمارهای

مصرف  77درصد کود شیمیایی اوره و تلقیح با ازتوباکتر دارای کمترین

کاربرد تلفیقی نیتروکرین  +سوپرنیتروپالس  +کود دامی  +فرفاته بارو

درصد ( 02درصد) شاخص برداشت بود .همچنین اثر مطالاه کود

 16/0( 2درصد) ،کاربرد نیتروکرین  +فرفاته بارور  16/2( 2درصد) و

شیمیایی و کودهای بیولوژیک بر ذرت نشان داد که استفاده از کود

کاربرد کود شیمیایی ( 16درصد) برای رقم اروم ثبت گردید ( Nasiri et

زیرتی نیتروکرین باعث افزایش مانیدار شاخص برداشت شد

 .)al., 2019درصد پروتئین گندم با کاربرد کود زیرتی مانند

( .)Tarang et al., 2013شاخص برداشت بیانگر نحوه توزیع مواد

آزوسپیریلوم افزایش یافت (.)Sharifi & Amiryusefi, 2017

فتوسنتزی بین اندامهای رویشی و دانه گیاه میباشد .هر عاملی که
باعث تغییر این توزیع شود باعث تغییر شاخص برداشت میگردد .با
مصرف کود نیتروژن اندامهای زایشی بهخصوص تاداد خوشهچه در
خوشه ،تاداد دانه در خوشه ،وزن دانه و در نهایت ،عملکرد افزایش یافت.
درحالیکه به نظر میرسد که در اثر مصرف کود دامی ،با وجود بهبود
ساختمان خاک و افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت و ایجاد برتر مناسب
جهت رشد ریشه ،میزان انتقال ماده خشک از ساقه و اندامهای بوته
گندم به دانهها کاهش یافته است و این روند در نهایت ،باعث شد تا

تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر عملکرد کمّی و کیفی ارقام گندم...
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جدول  -4مقایسه میانگین اثر متقابل منابع تأمین نیتروژن بر عملکرد کمّی و کیفی ارقام گندم
Table 4 -Mean comparison for effect of nitrogen supply sources on wheat quantity and quality yield

پروتئین دانه

عملکرد دانه

وزن هزار دانه

وزن دانه

وزن خوشه

طول خوشه

تیمارها

Spike length
Spikes weight
Seed weight
1000-seed weight
Seed yield
Seed protein
Treatments
)(cm
)(g.m-2
)(g.m-2
)(g
)(ton.ha-1
)(%
F1V1
10.10
1022.00
474.33
33.40
4.74
12.91
F1V2
9.93
1070.66
554.66
32.67
5.54
11.58
F1V3
9.66
1302.00
620.00
29.90
6.20
12.89
F1V4
10.80
1239.00
726.00
32.91
7.26
12.22
F1V5
10.13
1081.33
478.66
29.13
4.78
11.33
F1V6
10.06
1168.66
566.33
30.61
5.66
12.85
F1V7
9.90
972.66
464.66
30.67
4.64
12.31
F1V8
9.96
1079.00
514.33
30.81
5.14
12.19
F1V9
10.36
853.33
389.66
29.16
3.89
12.47
F1V10
9.53
843.00
463.00
32.50
4.63
12.64
F2V1
10.33
1184.33
697.00
35.44
6.97
13.53
F2V2
9.90
1091.66
594.00
45.62
5.94
14.30
F2V3
9.16
1159.33
698.00
37.68
6.98
13.84
F2V4
10.46
1421.66
802.33
40.21
8.02
12.37
F2V5
9.76
1214.00
661.33
35.90
6.61
12.15
F2V6
9.93
1257.33
620.33
32.02
6.20
12.75
F2V7
9.96
1380.00
720.66
35.05
7.20
11.12
F2V8
11.26
970.33
487.00
31.75
4.87
12.09
F2V9
10.83
1239.33
612.66
34.18
6.12
11.00
F2V10
9.00
1162.66
641.66
31.90
6.41
12.02
F3V1
10.70
1173.00
594.00
37.94
5.94
11.76
F3V2
8.10
889.00
563.00
45.04
5.63
12.03
F3V3
10.60
882.00
328.00
25.91
3.28
13.18
F3V4
10.20
892.00
510.00
35.92
5.10
12.92
F3V5
8.60
872.33
359.00
32.72
3.59
12.71
F3V6
9.80
863.00
312.00
27.27
3.12
15.15
F3V7
10.73
780.33
402.00
33.16
4.02
13.93
F3V8
9.73
820.00
384.33
29.99
3.84
11.93
F3V9
9.83
750.00
382.33
31.62
3.82
13.96
F3V10
9.60
828.00
443.00
30.39
4.43
12.44
)LSD (%5
0.68
131.08
89.77
3.38
0.89
0.84
* مقایسه براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد است و میانگینها دو به دو با شاهد مقایسه می شوند .تفاوتهایی که بیشتر از مقدار  LSDذکر شده باشند معنیدار هستند.
(.)P ≥6/65
* The comparison is based on the LSD test at the 5% probability level and the averages are compared two by two with the control.
Differences that are greater than the mentioned LSD value are significant.

کود دامی  , F3: Manure Applicationکود نیتروژندار اوره  , F2: N Applicationکشت درهم F1: Mix cropping
للمی , V10:7للمی , V9: 0درخشان, V8: 48ششم باغ , V7 49مقاوم , V6:گل , V5: 86کابل , V4: 17چونت , V3: 1بغالن , V2: 48مزار  V1: 88واریتههاVarieties:
=V1= Mazar-99, V2= Baghlan-09, V3= Chont-1, V4= Kabul-13, V5= Gul-96, V6= Mugawim, V7= Shoshom-b08, V8
Drokhshan-09, V9= Lalmi-4 and V10= Lalmi-3

شکاری و همکاران ( )Shakeri et al., 2012گزارش کردند که

که کشت مخلوط گندم و شبدر یک جایگزین خوب بهجای کود

بیشترین درصد پروتئین در گیاه کنجد با کاربرد  54کیلوگرم کود

شیمیایی بوده و بهعنوان گزینه مناسب برای تولید گندم ،خصوصاً در

شیمیایی نیتروژندار و در شرایط تلقیح بذر با کود زیرتی بهدست آمد.

سیرتمهای کم نهاده در استان هرات  -افغانرتان ،پیشنهاد میگردد

از آن جایی که اسیدهای آمینه واحد ساختمانی پروتئینها هرتند و با
توجه به نقش اساسی نیتروژن در ساختمان اسیدهای آمینه ،کاربرد
کودهای نیتروژنی و زیرتی میزان نیتروژن قابل جذب در خاک را برای
گیاه افزایش داده و در نتیجه ،سبب افزایش مقدار پروتئین دانه میشوند.
با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق میتوان چنین اظهار داشت
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 اثر منابع تأمین نیتروژن بر مقدار پروتئین دانه ارقام گندم-1 شکل
Fig. 1- Effect of N supply sources on wheat’s seed protein
Varieties: واریتههاV1: 88 مزار, V2: 48 بغالن, V3: 1 چونت, V4: 17 کابل, V5: 86 گل, V6: مقاوم, V7 49 ششم باغ, V8: 48درخشان, V9: 0 للمی, V10:7 للمی
F1: Mixed cropping  کشت درهم, F2: N application  کود نیتروژندار اوره, F3: Manure application کود دامی

V1= Mazar-99, V2= Baghlan-09, V3= Chont-1, V4= Kabul-13, V5= Gul-96, V6= Mugawim, V7= Shoshom-b08, V8=
Drokhshan-09, V9= Lalmi-4 and V10= Lalmi-3

1

Protein Yield (ton/ha)

0.9

LSD: 0.89
a

a
ab

0.8
0.7

abc abc

b

cd
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 اثر منابع تأمین نیتروژن بر مقدار عملکرد پروتئین ارقام گندم-2 شکل
Fig. 2- Effect of N supply sources on wheat’s protein yield
F1: Mix cropping  کشت درهم, F2: N Application  کود نیتروژندار اوره, F3: Manure application کود دامی
Varieties: واریتههاV1: 88 مزار, V2: 48 بغالن, V3: 1 چونت, V4: 17 کابل, V5: 86 گل, V6: مقاوم, V7 49 ششم باغ, V8: 48درخشان, V9: 0 للمی, V10:7 للمی

V1= Mazar-99, V2= Baghlan-09, V3= Chont-1, V4= Kabul-13, V5= Gul-96, V6= Mugawim, V7= Shoshom-b08, V8=
Drokhshan-09, V9= Lalmi-4 and V10= Lalmi-3
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...تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر عملکرد کمّی و کیفی ارقام گندم

 چنین استنباط میشود که کشت واریته، در نتیجه.گندم وجود نداشت
 بهصورت مخلوط درهم با شبدر در یک سیرتم کشاورزی17 گندم کابل
کم نهاده پایدار در استان هرات افغاانرتان همانند مصرف کود شیمیایی
اوره قادر خواهد بود افزایش عملکرد کمّی و کیفی گندم را درپی داشته
.بهعنوان یک گزینه به دهاقین پیشنهاد شود

سپاسگزاری

نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد که منابع مختلف تأمین نیتروژن بر
 تاداد خوشهچه در، بهاستثنای طول خوشه،عملکرد کمّی و کیفی گندم
- همچنین واریته. و مقدار فرفر و پتاسیم دانه اثر مثبتی داشت،خوشه
های مختلف نربت به منابع تأمین نیتروژن عکسالامل متفاوتی از خود
 با مصرف17  بیشترین مقدار عملکرد دانه را رقم گندم کابل.نشان دادند
 امّا اختالف مانیداری بین مقدار، کیلوگرم اوره در هکتار تولید نمود144

در اینجا الزم است از ریاست محترم دانشکده کشاورزی دانشگاه

عملکرد دانه با مصرف کود شیمیایی اوره و کشت مخلوط با شبدر

 آمریت فارم و کلیه اساتید و محصلینی که ما را در اجرای این،هرات

 همچنین اختالف قابل مالحظه بین درصد پروتئین.مشاهده نگردید

.تحقیق یاری نمودند تشکر و سپاسگزاری شود

دانه تیمارهای تحت مصرف کود شیمیایی اوره با کشت درهم شبدر
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