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تعيين ميزان پراكندگي نيتروژن معدني در پروفيل خاك براي افزايش كارايي كودهاي
نيتروژنه در گندم
Evaluation of mineral nitrogen distribution in the soil profile and its effect
on increasing nitrogen use efficiency in wheat.
محمدآقا لطفالهي ،1غزاله

وفائي1

تاریخ دریافت1394/10/12 :
تاریخ پذیرش1395/2/11 :
چکيده
در مورد اهمیت نیتروژن به عنوان یک عنصر غذایی بیش از هر عنصر دیگر کار شده است .مقدار این عنصر در قسمتهای جوان و
رویشی بیشتر از قسمتهای دیگر است .گندم با نام اختصاصی تریتیکوم یکی از گیاهان قدیمی و مورد استفاده میباشد .نقش نیتروژن
در افزایش عملکرد کمی و کیفی گندم خیلی مهم است و باید به آن توجه بیشتری شود .نیتروژن به دو فرم عمده آمونیاکی و نیتراتی
جذب گیاه میشود .در بیشتر مواقع ازت نیتراتی شسته شده و از دسترس گیاه خارج میشود .برای اندازهگیریبیشترین کارایی مصرف
و بیشترین درصد بازیافت و عمق شستشوی نیتروژن آزمایشی با 7تیمار کودی ،یک تیمار شاهد ( ،)N1سه تیمار (N3=120 ،N2=90
و N4=150کیلوگرم نیتروژن از منبع اوره) و سه تیمار ( N6=120 ،N5=90و N7=150کیلوگرم از منبع کود اوره با پوشش
گوگردی) )SCUبا سه تکرار جمعاً  21کرت آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی انجام شد.یک هفته بعد از کاشت ،
زمان پنجه دهی ،گلدهی و رسیدن دانه ازت نیتراتی در اعماق خاک از عمق صفر تا  20و  20تا  40و  40تا  60سانتی متری اندازه
گیری شد .بعد از برداشت محصول کل و محصول دانه ،درصد پروتئین ،کارایی مصرف نیتروژن ( )NUEو درصد بازیافت نیتروژن
) (NARFاندازه گیری شد.نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه  5076کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار  N3بوده بیشترین
درصد پروتئین (13/59درصد) مربوط به تیمار  N6بود .بیشترین کارآیی مصرف به میزان  8/66کیلوگرم در کیلوگرم) و بیشترین
درصد بازیافت به میزان  39/82درصد به ترتیب مربوط به دو تیمار  N3و  N4بود .بیشترین تجمع نیترات در عمق  20تا  40سانتیمتری
مشاهده شد.با توجه به اینکه این نتایج مربوط به سال اول ازمایش میباشد با بدست اوردن نتایج سال دوم بهتر میتوان در مورد ان
قضاوت کرد.
واژه هاي كليدي :نیتروژن ،گندم ،درصد بازیافت نیتروژن ،کارایی مصرف نیتروژن
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مقدمه

شیمیائی در خاک عمقی یکی از راههای برطرف کردن

نیتروژن یکی از عناصر اساسی برای رشد گیاه میباشد.

کمبود مواد غذایی است که در اثر خشک شدن خاک

مدیریت نیتروژن نقش اساسی در توصیه محصول دارد .در

سطحی به وجود میآید ( .)Aston, 1980لطفالهی و

سال  1996در حدود  83میلیون تن نیتروژن در سراسر جهان

همکاران ( )1383گزارش کردند که با تغییر اوره به اوره با

مصرف شده که حدود  49/7درصد آن در غالت بکار رفته

پوشش گوگردی عالوه بر صرفه جویی در مصرف سرک

است .و از اینمقدار تنها  16/6میلیون تن آن توسط دانه غالت

بهاره کارایی کود نیتروژن تا  59درصد افزایش یافت .لطف-

برداشت شده است .متوسط کارایی نیتروژن و درصد بازیافت

الهی ( 1996و  )1997در تحقیقات خود نشان داد که

آن به ترتیب  30کیلوگرم در کیلوگرم و  33درصد بوده که

جایگذاری کودهای ازته حتی در عمق  60سانتیمتر نه تنها

نسبت به استاندارد  30کیلوگرم بر کیلوگرم و  50درصد کمتر

باعث افزایش درصد پروتئین بلکه از طریق افزایش وزن هزار

میباشد ( .)Ranun and Johnson, 1999با توجه به

دانه باعث افزایش عملکرد گردید .در چند ساله اخیر چندین

موارد فوق اگر بتوان تنها یک درصد بازیافت نیتروژن را

طرح تحقیقاتی در مورد جایگذاری کودهای فسفاته انجام

افزایش داد در کل دنیا حدود  235میلیون دالر صرفهجویی

شده (لطفالهی و ملکوتی 1378 ،و 2000؛ لطفالهی،

میشود .هدر رفتن کودهای نیتروژنه بیشتر از طریق تصاعد

 .)2003که نتایج اکثر این طرحها برتری روش جایگذاری

گاز ،دنیتریفیکاسیون و شستشو میباشد ( Ranun and

را به روش بخش سطحی نشان میدهد ولی در مورد

 .)Johnson, 1999هنگامی که برای داشتن حداکثر

جایگذاری کودهای ازته تحقیقات چندانی صورت نگرفته و

محصول کودهای نیتروژنه بیرویه مصرف شوند مقدار

الزم است در این زمینه نیز تحقیقاتی انجام شود آزمایش

زیادی از طریق تصاعد و شستشو از بین میرود حدود  15تا

مزرعهای در سال  1383-84در  14استان و  22مزرعه با

 40درصد نیتروژن از طریق شستشو  9تا  22درصد از طریق

بکارگیری  6تیمار کودی شامل تیمار اول شاهد ،تیمار دوم

دنیتریفیکاسیون و  70درصد از طریق تصاعد از بین میرود.

بکار بردن 150کیلوگرم نیتروژن در سه تقسیط ،تیمار سوم

در حال حاصر مقدار مصرف کودهای شیمیایی در ایران

بکارگیری 150کیلوگرم نیتروژن در دو تقسیط ،تیمار چهارم

تقریباً  4میلیون تن در سال میباشد که از این مقدار  60درصد

بکار بردن  150کیلوگرم نیتروژن از منبع کودی  ،SCUتیمار

کودهای نیتروژنه میباشد و اغلب آن (حدود  80درصد) اوره

پنجم بکار بردن  50کیلو نیتروژن از منبع SCUزمان کاشت

میباشد (ملکوتی  .)2004با توجه به اینکه در سال -3003

و بقیه  100کیلوگرم در دو تقسیط و تیمار ششم که  50کیلو

 2002تولید محصوالت  71/3میلیون تن و مقدار مصرف

نیتروژن از منبع کود کامل ماکرو و  100کیلوگرم در دو

کودهای نیتروژنه  1/87میلیون تن میباشد مقدار کارایی

تقسیط انجام شد .نتایج حاصله نشان داد که بیشترین عملکرد

کودهای نیتروژن حدود  11کیلوگرم بر کیلوگرم میباشد

دانهNUE ،و NARFکه به ترتیب  4647کیلوگرم در

برای افزایش کارایی نیتروژنو درصد بازیافت چندین فاکتور

هکتار 12/2 ،کیلوگرم بر کیلوگرم و  31/6درصد بود مربوط

مهم را باید درنظر گرفت مقدار زیادی از شستشوی نیتروژن

به تیمار ششم که در آن  50کیلوگرم از منبع کود کامل میکرو

و تصاعد آمونیوم مربوط به مدیریت نا صحیح مصرف

بهمراه  100کیلوگرم  Nدر دو تقسیط بکار رفته بوده است.

نیتروژن میباشد در بعضی مناطق زیر کاشت گندم خاک

با توجه به اینکه نتایج حاصله یکساله میباشد الزم است در

سطحی شخم خورده قسمت اعظم مواد غذایی را در بر دارد

این مورد تحقیقات بیشتری انجام شود .از طرف دیگر باید در

ولی هنگامی که خاک سطحی خشک می شود مواد غذایی

مورد عوامل دیگر از جمله شستشوی ازت به عمق پروفیل

آنجا قابل استفاده نیست و ریشهها کمتر فعال هستند و گیاهان

خاک و تصاعد آمونیاک از سطح خاک تحقیقات انجام شود

از کمبود مواد غذایی رنج میبرند .اضافه کردن کودهای

تا مشخص شود که اگر درصد بازیافت نیتروژن به فرض 30
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NUE  ( A)  ( B)

درصد است بقیه  70درصد نیتروژن دچار چه سرنوشتی در
خاک میشود.

که در آن  NUEکارایی نیتروژن A ،کل محصول دانه در

مواد و روشها

قطعه کود داده شده B ،کل محصول دانه در قطعه شاهد و C

به منظور بررسی تعیین میزان پراکندگی ازت معدنی در

مقدار کود نیتروژنه مصرفی برحسب .N

پروفیل خاک برای افزایش کارایی کودهای نیتروژنه در

NARF  ( D  E) / B

تیمار کودی در سه تکرار جمعاً  21کرت آزمایشگاهی انجام

که در آن  NARFدرصد بازیافت نیتروژن D ،مقدار کل

شد .جهت آماده کردن زمین ،عملیات شخم ،دیسک و ماله-

نیتروژن برداشت شده توسط دانه گندم در تیمار کود داده

کشی انجام و یک نمونه خاک جهت انجام تجزیههای

شده E ،مقدار نیتروژن برداشت شده از خاک زراعی که

آزمایشگاهی  ،pH ,EC ,N ,P ,Kبافت TN ,OC ،و

شامل نیتروژن تأمین شده از قطعه شاهد و  Bمقدار کود

عناصر کم مصرف برداشته شد .در اجرای طرح ،اثرات

نیتروژنه مصرفی بر حسب  Nمیباشد.

تیمارهای کودی بر عملکرد کمی و کیفی گندم بررسی شد.

تيمارهاي اين طرح عبارت بودند از:

براساس آزمون خاک کودهای فسفره ،پتاسه و عناصر کم-

تیمار اول = شاهد (مصرف تمامی کودها برای مبنای آزمون

گندم آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 7

خاک ولی بدون نیتروژن)سه تیمار (N3=120 ،N2=90

مصرف ،و همچنین ازت باتوجه به نوع تیمار کودیمورد

و N4=150کیلوگرم نیتروژن از منبع اوره در سه تقسیط) و

استفاده قرار گرفت .بذور گندم با تراکم  400دانه در متر مربع

سه تیمار ( N6=120 ،N5=90و N7 =150کیلوگرم از منبع

به وسیله ماشین ردیفکار مجهز (برزگر) کاشته شد .سطح

کود اوره با پوشش گوگردی" "SWدر سه تقسیط)

کرت در ابعاد  2/5×6برابر  15متر مربع بود .میزان آب
مصرفی براساس نیاز آبی و شرایط اقلیمی به صورت آبیاری

برای محاسبه درصد پروتئین ،درصد ازت کل دانه در ضریب

نشتی در  5تا  7نوبت مصرف گردید .با توجه به اینکه آب

 5/7ضرب گردید .در این آزمایش مقایسات میانگین در
سطح احتمال  5درصد ،به وسیله نرم افزار  MSTAT-Cو

آبیاری نقش اساسی در شستشوی ازت دارد سعی شد همه
کرتها به میزان مساوی آب دریافت کنند .کلیه عملیات در

به روش آزمون دانکن انجام شد.

مرحله داشت شامل مبارزه با علفهای هرز ،دفع آفات،

نتايج و بحث
 )1عملکرد کل ،عملکرد دانه و عملکردکاه تحت تأثیر

کنترل بیماریها ،وجین ،سله شکنی و غیره بهنگام و بطور

مقادیر مختلف دو منبع کودی نیتروژن

یکنواخت برای تمامی کرتها انجام شد .یک هفته بعد

همانطور که از جدول  1مشاهده میگردد بیشترین عملکرد

ازکاشت در زمان پنجهزنی-ساقه دهی-گلدهی در تیمارهای

کل  13500کیلوگرم در هکتار تیمار  N7یعنی تیماری که در

مختلف از عمق  0تا  20 - 20تا  40و  40تا  60سانتیمتری

آن به میزان  150کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع ()SCU

خاک نمونهگیری و در آن میزان ازت نیتراتی اندازهگیری

اوره با پوشش گوگردی میباشد .بیشترین عملکرد دانه 5076

شد .برداشت در سطح  6مترمربع بصورت کف بر انجام و

کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار  N3که در آن 120

عملکرد دانه ،درصد پروتئین و راندمان مصرف کود ازته آن

کیلوگرم در هکتار نیتروژن از منبع اوره بکار برده شده در

بر حسب موازین طرح آماری فوق محاسبه و مقایسه شد .برای

حالیکه بیشترین عملکرد کاه  8580کیلوگرم در هکتار مربوط

محاسبه درصد کارایی نیتروژن ( )NUEو درصد بازیافت

به تیمار  N6که در آن  120کیلوگرم در هکتار نیتروژن از

نیتروژن ( )NARFاز روش( Ranun and Johnson,

منبع  SCUبکار رفته میباشد.

 )1999و براساس فرمولهای زیر محاسبه شد.
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جدول  -1اثر تیمارهای کودی بر عملکرد کل و دانه و کاه در سال اول آزمایش
Table1- The Effect of Fertilizer Treatments on Total, Grain & Straw Yield in First Year experiment
تیمارهای کودی

وزن کل

وزن دانه

وزن کاه

Fertilizer Treatments

Total
Weight
()kg/ha

Grain
Weight
()kg/ha

Straw
Weight

10176

4036

6140

10973
13196
12026
12586
13483
13500

4336
5076
4350
4686
4903
5070

6636
8120
7676
7900
8580
8430

)N1(no N
)N2 (N=90kg/ha urea
)N3(N=120kg/ha urea
)N4(N=150kg/ha urea
)N5(N=90kg/ha SCU
)N6(N=120kg/ha SCU
)N7(N=150kg/ha SCU

()kg/ha

 )2درصد ازت ،درصد پروتئین ،کارایی مصرف نیتروژن

منبع  SCUبکار برده شده میباشد .بیشترین کارایی مصرف

( )NUEو درصد بازیافت ( )NARFتحت تآثیر مقادیر

نیتروژن  8/66مربوط به تیمار N3که در آن  120کیلوگرم در

مختلف دو منبع کودی نیتروژن

هکتار نیتروژن از منبع اوره بکار برده شده میباشد .بیشترین

همانطور که از جدول  2مشاهده میگردد بیشترین درصد

درصد بازیافت نیتروژن  39/82درصد مربوط به تیمار  N6که

ازت  2/58و همچنین بیشترین درصد پروتئین  13/59مربوط

در آن  120کیلوگرم در هکتار نیتروژن از منبع  SCUبکار

به تیمار  N6که در آن  120کیلوگرم در هکتار نیتروژن از

رفته میباشد.

جدول  -2اثر تیمارهای کودی بردرصد ازت و در صد پروتئین و کارایی مصرف ازت و درصد بازیافت ازت در سال اول آزمایش
Table 2- The Effect of fertilizer treatments on N%, P%, NUE & NARF in First Year experiment
تیمارهای کودی

درصد ازت

درصد پروتئین

کارایی مصرف ازت

درصد بازیافت ازت

Fertilizer Treatments

()%N

()%P

()NUE

()NARF

)N1(no N
)N2 (N=90kg/ha urea
)N3(N=120kg/ha urea
)N4(N=150kg/ha urea
)N5(N=90kg/ha SCU
)N6(N=120kg/ha SCU
)N7(N=150kg/ha SCU

1.95
2.39
2.46
2.41
2.43
2.58
2.39

10.27
21.61
12.96
12.7
12.82
13.59
12.59

0
3.33
8.66
2.08
7.22
7.22
6.88

0
27.68
38.47
17.42
39.07
39.82
28.31

تغييرات مقدار نيترات ( )NO3-در اعماق مختلف و

و در عمق  20-40سانتیمتری مقدار زیادی از تجمع نیتروژن

در زمانهاي مختلف

نیتراتی مربوط به تیمار مصرفی اوره  150گرم در  15مترمربع

الف) بررسی مقدار نیتروژن نیتراتی در اعماق مختلف خاک

میباشد و با افزایش عمق از میزان تجمع نیتروژن نیتراتی

یک هفته بعد از کشت برای مقادیرکودی اوره ( ) Urea

کاسته شده است.

با توجه به شکل ( )1یک هفته بعد از کوددهی مقادیر نیتروژن
نیتراتی در عمق  0-20سانتیمتری در قیاس با شاهد بیشتر بوده
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شکل  -1مقادیر نیتروژن نیتراتی در اعماق مختلف یک هفته بعد از کوددهی اوره
Fig 1- Amount of NO3- in depth a weak after N fertilizer

ب) بررسی تغییرات نیتروژن نیتراتی در اعماق مختلف خاک

و  225گرم اوره با پوشش گوگردی بیشتر بوده در صورتیکه

یک هفته بعد ازکشت برای مقادیرکودیاوره با پوشش

در عمق  20-40سانتیمتری کمتر بوده حال آنکه در

گوگردی ()SCU

تیمارهای شاهد و اوره با پوشش گوگردی  135گرم برعکس

با توجه به نمودار شماره ( )2مشاهده میگردد که تجمع

میباشد.

نیتروژن نیتراتی در عمق اولیه خاک  0-20در تیمار  180گرم
)NO3(mg/kg Soil
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شاهد
Scu 135

40

Scu 180
Scu 225

60

شکل  -2مقادیر نیتروژن نیتراتی در اعماق مختلف یک هفته بعد از کوددهیSCU

Fig 2- Amount of NO3- in different depth one week after applying SCU fertilizer

پ) بررسی مقدار نیتروژن نیتراتی در اعماق مختلف خاک

سانتیمتری) تجمع نیتروژن نیتراتی در تیمار کودی  90گرم

زمان پنجه دهی برای مقادیرکودی اوره ()Urea

اوره و  120گرم اوره دیده شد.در عمق  40-60سانتیمتری

باتوجه به شکل ( )3در زمان کوددهی مقدارنیتروژن نیتراتی

مقادیر زیادی از تجمع نیتروژن نیتراتی در تیمار مربوط به

در عمق  0-20سانتیمتری خاک در کلیه تیمارهای کودی

مصرف 150گرم اوره دیده شد.

در مقایسه با شاهد بیشتر میباشد .با افزایش عمق (20-40
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شکل  -3مقادیر نیتروژن نیتراتی در اعماق مختلف در زمان پنجهدهی برای کود اوره
Fig 3- Amount of NO3- in different depth at tillering with Urea- N fertilizer

ت) بررسی مقدار نیتروژن نیتراتی در اعماق مختلف خاک

میشود و با افزایش عمق ( 20-40سانتیمتری) بجز تیمار 135

در زمان پنجهدهی برای مقادیرکودیاوره با پوشش گوگردی

گرم SCUافزایش و با افزایش عمق بیشتر ( 40-60سانتی-

()SCU

متری) بجز تیمار180گرم SCUروند کاهش داشته و میتوان

با توجه به نمودار شکل ( )4با مصرف  SCUنیز تجمع

چنین نتیجه گرفت که بیشترین تجمع نیتروژن نیتراتی در عمق

نیتروژن نیتراتی در خاک سطحی  0-20سانتیمتری مشاهده

 20-40سانتیمتری بوده است.

40
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)NO3(mg/kg Soil
20
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Scu 135
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)Soil Depth(cm

شاهد

20

Scu 225
60
شکل  -4مقادیر نیتروژن نیتراتی در اعماق مختلف در زمان پنجه دهی برای کودSCU
Fig 4- Amount of NO3- in different depth at tillering with SCU fertilizer

س) بررسی مقدار نیتروژن نیتراتی در اعماق مختلف خاک

بوده و با افزایش عمق از میزان نیتروژن نیتراتی کاسته میشود

در زمان گلدهی برای مقادیرکودی اوره ()Urea

که یکی از دالیل آن جذب مقدار قابل توجهی نیتروژن

با توجه به شکل ( )5میتوان دریافت در زمان گلدهی در کلیه

توسط گیاه گندم میباشد .همچنین باید متذکر شد که

تیمارها (بجز شاهد) تجمع نیتروژن نیتراتی در عمق 0-20
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بیشترین میزان نیاز گیاه گندم به نیتروژن در زمان گلدهی می-

باشد که در شکل شماره  9نشان داده شده است.
25
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شکل  -5مقادیر نیتروژن نیتراتی در اعماق مختلف در زمان گلدهی برای کود اوره
Fig 5- Amount of NO3- in different depth at flowering with Urea- N fertilizer

ج) بررسی مقدار نیتروژن نیتراتی در اعماق مختلف خاک در

مربوط به تیمار کودی  225گرم  SCUمیباشد .که باتوجه

زمان گلدهی برای مقادیر کودیاوره با پوشش گوگردی

به میزان مقدار این تیمارکودی نسبت به سایر تیمارها این

()SCU

نمودار و نتیجه قابل پیشبینی بود .با افزایش عمق از میزان

با توجه به شکل ( )6در زمان گلدهی در کلیه تیمارها (بجز

ازت نیتراتی کاسته شد که از جمله دالیل آن جذب ازت

شاهد) تجمع نیتروژن نیتراتی در عمق  0-20بوده و با افزایش

توسط گیاه گندم با توجه به نیاز حداکثری در این زمان به این

عمق از میزان نیتروژن نیتراتی کاسته شد ،همچنین قابل ذکر

عنصر میباشد.

است که بیشترین میزان تجمع ازت نیتراتی در این عمق
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شکل  -6مقادیر نیتروژن نیتراتی در اعماق مختلف در زمان گلدهی برای کود SCU
Fig 6- Amount of NO3- in different depth at flowering with SCU fertilizer
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د) بررسی مقدار نیتروژن نیتراتی در اعماق مختلف خاک در

افزایش عمق از میزان آن کاسته شد .همچنین بیشترین مقدار

زمان رسیدگی برای مقادیر کودیاوره ()Urea

ازت نیتراتی در عمق  0-20سانتیمتری متعلق به  150گرم

با توجه به شکل ( )7در مرحله رسیدگی نیز تجمع ازت

اوره بود.

نیتراتی در عمق  0-20سانتیمتری خاک مشاهده که با
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شکل  -7مقادیر نیتروژن نیتراتی در اعماق مختلف در زمان رسیدگی برای کود اوره
Fig 7- Amount of NO3- in different depth at maturity with Urea- N fertilizer

و) بررسی مقدار نیتروژن نیتراتی در اعماق مختلف خاک در

نمو گیاه گندم میزان تجمع ازت نیتراتی در عمق 0-20

زمان رسیدگی برای مقادیر کودی اوره با پوشش گوگردی

سانتیمتری دارای مقدار بیشتری نسبت به اعماق زیرین بوده

()SCU

و با افزایش عمق از میزان ازت نیتراتی خاک کاسته شد.

با تأمل در شکل ( )8این نکته به مانند شکل ( )7تیمار کودی
اوره ،قابل دریافت است که در این مرحله از مرحله رشد و
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شکل  -8مقادیر نیتروژن نیتراتی در اعماق مختلف در زمان رسیدگی برای کودSCU
Fig 8- Amount of NO3- in different depth at maturity with SCU fertilizer

با توجه به بررسی نمودارهای فوق مشاهده گردید که حداکثر

 20سانتیمتری خاک میباشد ،ضمناً با بررسی بیشتر مشاهده

تجمع نیتروژن نیتراتی در طی مراحل رشد گندم در عمق -40

گردید که شستشوی نیتروژن نیتراتی در خاک زمانی است
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که از تیمار کودی اوره استفاده شده که در مقایسه با کود
SCUبیشتر میباشد.

شکل  -9مقدار نیتروژن مورد نیاز گندم در طول چرخه زندگی
Fig 9- Amount of N Fertilizer Required in Wheat During growing stage.

همانطوری که از شکل  9در مییابیم در طول دوره رشد

مقدار نیترات( )NO3-در زمان کشت ،پنجهدهی ،گلدهی و

مقدار نیتروژن مورد نیاز گندم در مرحله گلدهی به بیشترین

رسیدگی میتوان دریافت که میزان مصرف نیتروژن به مرور

میزان خود میرسد که نشان از فعالیتهای متابولیسمی زیاد

زمان افزایش و مقدار نیتروژن در خاک کاهش مییابد.

در این مرحله در گیاه میباشد.و حال آنکه در ماه

با توجه به تحقیقات انجام شده در گیاه گندم میزان جذب و

مارس(فروردینماه) مرحلهای است که کمکم نیاز گیاه به

بیشترین زمان نیاز گیاه گندم به کودهای نیتروژنه زمانی است

نیتروژن شروع شده ،حال آنکه در مرحله کشت گیاه به دلیل

که طویل شدن ساقه وظهورخوشه بیشتر میباشد .این یک

فقدان ریشه توسعه یافته برای جذب نیتروژن خاک ،نیتروژن

دوره تولیدسریع ماده خشک است که درطی آن

چندانی نیاز نداشته و دادن کود و مخصوصاً کود اوره منجر

٪60ازجذب کل نیتروژن رخ میدهد (شکل.)10

به آبشویی و اتالف آن میشود.با رجوع به قسمت تغییرات
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شکل -10ارتباط بین مرحله رشدوجذب نیتروژن توسط محصول گندم ،بیانی از درصد جذب کل (وایت و همکاران.)2008 ،
Fig 10- Nitrogen uptake in different growth stage of wheat. )White et al. 2008(.

نتایج حاصل با نتایج ( )white et al., 1990مطابقت دارد

تقاضای متغیر محصول در طی چرخه زندگی ،جنبه مهمی از

که آقای ویتر و همکارانش دریافتند که مقدار کل نیتروژن

کوددهی نیتروژن بهشمارمیرود .بهینهسازی مصرف نیتروژن

بکار رفته مهمترین عامل آبشوئی نیترات در پائیز از نیمرخ

میتواند با پایش مستقیم وضعیت تغذیه ای محصول برروی

خاک است ،یعنی همان زمانی که متابولیسمی برای جذب

گیاه درطی چرخه زندگی آن بهدست آید.

نیترات از خاک در گیاه گندم به طور پیشرفته تکامل نیافته

تـأثیرآزادسازیتدریجینیتروژن از کود بر روی عملکرد و

است .همچنین نتیجه این تحقیق منجر به مشخص شدن عمق

اجزاء عملکرد ذرت در خاکهای ماسـهای نیوزیلنـد توسـط

 20-40سانتیمتری بعنوان عمق تجمع نیتروژن نیتراتی شد که

( )Mannie et al., 2006مورد بررسی قرار گرفت.

این نتیجه؛با نتایج تحقیقات حسین مولوی و همکاران ()1390

( )Emal et al., 2007نیـز در ایـن خصـوص اثـر

نیز مطابقت دارد که به این نتیجه رسیدند که باالترین میزان

آزادسـازی تـدریجی نیتـروژن را در دو رقـم سورگوم با

نیترات در خاک در عمق  20-30و 30-40سانتیمتری خاک

کودهای اوره ،سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم مـورد

می باشد.بررسی نتایج نمودارهای میزان نیترات خاک در طی

مقایسـه قـرار دادهانـد و نتیجـه گرفتنـد افزایش کـاربرد

زمان تکامل گیاه گندم در تحقیق نیز با نتایج حاصل از تحقیق

کودهـای نیتروژندار منجر به تجمع نیترات در آبهای

( )Geit, 1995مطابقت دارد که ایشان در طی بررسیهای

زیرزمینی طی شستشوی آن میگردد .بینام ( )2007گزارش

خودگزارشکرد

کرد کودهایی که در آنها آزادسازی نیتروژن به صورت

مسئله مورد توجه دیگر پس از تعیین میزان بهینه نیتروژن،

کنترلشده صورت میگیرد میتوانند برای ذرت به میزان

زمان توزیع کود است .به عنوان مثال تقاضای نیتروژن

حدود  52تا  53درصد کمتر از منابع معمولی نیتروژن بکار

محصول گندم در طی زمستان در حداقل مقدارخود است ،و

برده شوند بدون اینکه عملکرد محصول کاهش پیدا کند.

پس از ساقه دهی سریعاً افزایش و پس از گلدهی به تدریج

با توجه به نتایج حاصل میتوان اینگونه استنباط کرد که

کاهش مییابد .از سوی دیگر ،کود نیتروژن در خاک بسیار

قسمت اعظم کودهای نیتروژنه بخصوص از منبع اوره که

متحرک است که این امر خطر آبشویی را در پی دارد.

توسط کشاورزان گندمکار مصرف میشود علیالخصوص

بنابراین تقسیط کود و زمان صحیح مصرف آن در ارتباط با

در مزارعی که آبیاری طبق روش سنتی انجام میشود شسته
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شده و در عمق  20تا 40سانتیمتری تجمع حاصل میکند .در

 N6که در آن  120کیلوگرم در هکتار نیتروژن از منبع

صورتی که رشه گندم بتواند به این منبع دسترسی پیدا کند

SCUمصرف شده بدست آمد .بیشترین  NUEو  NARFبه

میتواند آنرا جذب و باعث افزایش تولید شود در صورتی

ترتیب مربوط به تیمارهای  N3و N4بود .همچنین نتایج نشان

که این ازت در سال اول جذب شده و در این عمق ذخیره

داد که در تیمار کودی که در آن نیتروژن از منبع اوره با

شود میتواند توسط کاشت سال بعد توسط گندم جذب و

پوشش گوگردی استفاده شده میزان شستشوی ازت کمتر از

حتی باعث افزایش پروتئین دانه گردد.

اوره است و بیشترین تجمع ازت نیتراتی در عمق  20تا 40

نتيجهگيري كلي

سانتیمتری دیده شد .با توجه به اینکه این نتایج مربوط به سال

نتایج حاصل از سال اول اجرای این طرح نشان داد که

اول میباشد و این طرح در سال دوم در دست اجرا میباشد

بیشترین عملکرد دانه به میزان  5076کیلوگرم در هکتار

با بدست آوردن نتایج سال دوم بهتر میتوان در مورد این

مربوط به تیمار N3که در آن  120کیلوگرم در هکتار نیتروژن

نتایج قضاوت کرد.

از منبع اوره و بیشترین درصد پروتئین به میزان  13/59از تیمار
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Evaluation of mineral nitrogen distribution in the soil profile and its effect on increasing
nitrogen use efficiency in wheat.
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Abstract
The role of nitrogen in plant nutrition has been studied more than any other elements. The
amount of this factor in the young and growing sections is higher than the old sections of the
plant textile. In particular, the amount of nitrogen in leaves and seeds are abundant and besides
this, it is an important component of every living cell.Wheat with scientific name of (Triticum
aestivum L .), is one of the oldest and the most widely used cultivated plants in the world The
role of nitrogen in increasing of the wheat yield quantity and quality is very important and the
plant demand to this key element of growth must be considered more than before.Nitrogen is
absorbed by plants in two forms: Ammonium (NH4+) and nitrate (NO3-). It may be defined the
leaching process as the moving of dissolved nitrogen in a certain volume of soil, leaving the
root zone into the depth. The Nitrogen use efficiency (NUF) and Nitrogen Apparent Recovery
Factor (NARF) in Iran is low compound with another country. To measure the NUE & NARF
and depth of Nitrogen leaching this experiment was conductedMore over In this study,
7treatments N1= (no Nitrogen), N2 (N=90kg/ha urea), N3(N=120kg/ha urea), N4(N=150kg/ha
urea)N5(N=90kg/ha SCU), N6(N=120kg/ha SCU), N7(N=150kg/ha SCU)and 3
replicationswere conducted in a randomized complete block design. Harvesting was done at 6
square meters of floorthe total yield, grain yield and grain protein concentration NUE, NARF
and depth of Nitrate Nitrogen leaching was measured. a week after planting, the tillering,
anthesis and maturity periods, also in different treatments, sampling was performed from
various depths of soil such as 0 to 20, 20 to 40 and 40 to 60 cm and the nitrate nitrogen was
measured. The result showed that the higher grain yield 5076 kg/ha was related to N3 treatment.
The higher protein concentration 13.59% was related to N6 treatment. The higher NUE 8.66
kg/ha and higher NARF 39.82% was related to N3 and N4respectively.The most accumulation
of nitrate was observed in 20-40 cm depth. The result is related to the first year experiment and
by getting the second year result the judgment about the result will be better.
Key words: Nitrogen, Wheat, Nitrate leaching, fertilizer
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