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 اجزاي عملكرد دانه گندم رقم زاگرس در شرايط ديم زمان مصرف نيتروژن بر عملكرد و ثير مقدار وأت

 
  3مديو مسعود عزت اح 2، ابراهيم زينلي2، مرتضي كشيري1امين آناقلي*

  ع طبيعي گرگان، بعلمي دانشگاه علوم كشاورزي و مناهيأت  ياعضا2، يزد ،عضو هيأت علمي مركز ملي تحقيقات شوري1
  عضو هيأت علمي مركز تحقيات كشاورزي خراسان3

 9/8/84 :؛ تاريخ پذيرش 7/7/83 :تاريخ دريافت

 
 
 

 چكيده
زمايش در مزرعه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي اين آ كود نيتروژن و تقسيط كود در گندم،به منظور بررسي 

و  N1=0  ،N2=30  ،N3=60  ،N4=90 :نيتروژنمقدار شامل پنج  هاتيمار .انجام گرديد 1378-79گرگان در سال زراعي 
N5=120 در زمان كاشت تماماً: كيلو گرم نيتروژن خالص در هكتار و چهار زمان مصرفT1:ي ، دو سوم در مرحله پنجه زن +

و يك سوم در مرحله ساقه رفتن  :T3يك سوم در زمان كاشت +، دو سوم در مرحله ساقه رفتن : T2يك سوم در زمان كاشت
هاي  صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك آزمايش به .بودند :T4يك سوم در زمان كاشت+  زني يك سوم در مرحله پنجه+ 

با افزايش مصرف نيتروژن، عملكرد دانه و عملكرد  يج آزمايش نشان داد كهنتا .كامل تصادفي و در سه تكرار به اجرا درآمد
 4521 ه ترتيب باب N4مربوط به تيمار بيولوژيك و  بيشترين عملكرد دانه. افزايش يافتند 2منحني درجه بيولوژيك به صورت 

ثير مثبت آن بر تعداد سنبله در متر أليل تسطوح باالتر نيتروژن به د افزايش عملكرد دانه در. كيلوگرم در هكتار بود 6/10386 و
هاي مصرف نيتروژن برروي برخي از صفات مانند ارتفاع گياه، وزن هزار دانه و  ثير زمانأت. مربع و تعداد دانه در سنبله بود

  . دار گرديد معني درصد 5مربع در سطح احتمال تعداد سنبله در متر
  

  ، عملكردگندم، نيتروژن، زمان مصرف: هاي كليدي واژه
  

      مقدمه
نيتروژن عنصري است كه كمبود آن اغلب اوقات 

نيتروژن . كند عملكرد محصوالت زراعي را محدود مي
ها ضروري بوده و باعث  براي تقسيم و بزرگ شدن سلول

افزايش سطح برگ و دوام آن و نيز افزايش تعداد پنجه و 
گردد كه در نتيجه اين عوامل توليد ماده  بقاي آن مي

ثر أُدر گندم پنجه زني به شدت مت. گردد ك بيشتر ميخش
  باشد، زمان مصرف نيتروژن نيز اثر زيادي  از نيتروژن مي

ثير أبر بقاي پنجه دارد، اگر نيتروژن ديرتر مصرف شود، ت  
ها خواهد داشت، ولي باعث افزايش  كمي بر تشكيل پنجه

). 1982 سيمونز،( دگرد هاي تشكيل شده مي بقاي پنجه
هاي گياه به نيتروژن، حتي در مديريت صحيح  شواكن

ها و برحسب  و سال ناطقتواند در بين م زراعي، معموالً مي
اين . آب و هوا و حاصلخيزي خاك بسيار متغير باشد

 صلي در ميزان و توزيع ـهاي ف اوتـايج به تفـوناگوني نتـگ

                                                 
 anagholi@yahoo.com: مسئول مكاتبه - *



 

اير نيتروژن خاك ـهاي مكاني در ذخ بارندگي و تفاوت
مصرف صحيح و  .)1987 روث و مارشال،( ردارتباط دا

از طريق  اًمتناسب نيتروژن، عملكرد دانه گندم را عمدت
برد و افزايش  مي افزايش تعداد سنبله در واحد سطح باال

تعداد دانه در سنبله نقش كمتري در باال بردن عملكرد 
 .)1992 ،زبارت و شيرد و 1994، ايوب و همكاران( دارد

بيان كردند كه به ازاي هر تن افزايش ) 1986( بول و دوبتز
كيلوگرم در هكتار نيتروژن  30عملكرد مورد انتظار بايد 

اضافي مصرف شود ولي با افزايش مصرف نيتروژن بيش 
رم در هكتار، واكنش عملكرد دانه به ازاي كيلوگ 100 از

طوري كه  ههر كيلوگرم نيتروژن افزوده شده كمتر گرديد، ب
گرم نيتروژن در هكتار كيلو 150حدود  حداكثر عملكرد در

  . و در مقادير باالتر عملكرد كاهش يافت بدست آمد
در بررسي مقادير مختلف نيتروژن و ) 1993(لئووي 

زني و طويل شدن ساقه  پنجه كاربرد آن در مراحل كاشت،
تقسيط آن در مراحل ياد شده به اين نتيجه رسيد كه و يا 

دار به نيتروژن مصرف  عنيطور مثبت و م عملكرد دانه به
زني واكنش نشان داد ولي  شده در مراحل كاشت يا پنجه

العمل عملكرد دانه به كاربرد نيتروژن در مرحله  عكس
 طويل شدن ساقه كمتر بود، هر چند آنگوس وفيشر

با مصرف نيتروژن در مرحله طويل شدن ساقه به ) 1991(
  .عملكردهاي باال دست يافتند

ه تعيين مقدار و زمان مناسب مصرف با توجه به اينك
كود نيتروژن براي تعيين واكنش محصول نسبت به كود 

طور گسترده طي  نيتروژن ضروري است، اين موضوع به
هاي متمادي انجام شده  ي كه در طول ساليها آزمايش

ها  در اين گونه آزمايش. مورد مطالعه قرار گرفته است
ي و ارقام حائز واياي خاك، شرايط آب و ه تغييرات منطقه

اهميت است، زيرا ممكن است شرايط محيطي با ميزان 
، به همين مصرف كود نيتروژنه واكنش متقابل داشته باشد

 اين آزمايش برروي يكي از ارقام مهم مورد كشتمنظور 
در منطقه انجام گرديد تا واكنش رقم مذبور ) زاگرس(

  .  نسبت به كاربرد نيتروژن مشخص گردد
  

  ها روشمواد و 
در مزرعه  13 78-79اين آزمايش در سال زراعي 

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اجرا 

 554ميزان بارندگي ساليانه در سال اجراي آزمايش . گرديد
متر آن در اوايل مهر تا اواسط  ميلي 139متر بود كه  ميلي

متر آن در طول فصل  ميلي 294آذر يعني قبل از كاشت و 
ميانگين درجه حرارت در طول فصل . نازل گرديدرشد 
خاك محل آزمايش  .گراد بود درجه سانتي 8/13رشد 

لوم بود، مقدار نيتروژن نيتراتي  ـ كلي ـ داراي بافت سيلتي
و نيتروژن  ppm5/2و  6/14ترتيب  و نيتروژن آمونياكي به

درصد  17/1و  13/0ترتيب  كل و كربن آلي نيز به
 dS/m4/1و  9/7اك نيز به ترتيب خ ECeو   pHبودند،

رقم مورد آزمايش، زاگرس، يك رقم بهاره، . تعيين گرديد
 82- 98نيمه زودرس، نيمه حساس به زنگ زرد با ارتفاع 

 گرم و رنگ دانه قرمز 32-41دانه  متر، وزن هزار سانتي
تيمارهاي آزمايش ). 1998 تاهير و همكاران،( باشد مي

، N1=0 ،N2=30 ،N3=60 :شامل پنج مقدار نيتروژن
N4=90  وN5=120  كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار

 ،:T1در زمان كاشت تماماً: و چهار زمان مصرف نيتروژن
يك سوم در زمان + زني  دو سوم در مرحله پنجه

يك سوم در  +، دو سوم در مرحله ساقه رفتن : T2كاشت
يك +و يك سوم در مرحله ساقه رفتن  : T3زمان كاشت

 :T4يك سوم در زمان كاشت+ زني مرحله پنجهسوم در 
تعيين مراحل رشدي براساس مقياس زادوكس . بودند

اين آزمايش . )1974 زادوكس و همكاران،( انجام گرفت
هاي كامل تصادفي و در  فاكتوريل در قالب بلوكبراساس 

  .سه تكرار پياده گرديد
كيلوگرم در هكتار  90كود هاي فسفر و پتاس براساس    

P2O5  كيلوگرم در  50از نوع سوپر فسفات تريپل و
از نوع سولفات پتاسيم قبل از كشت در  K2Oهكتار 

سطح مزرعه پخش و سپس توسط ديسك با خاك مخلوط 
 46گرديد، كود نيتروژن مورد استفاده نيز از نوع اوره 

هاي آزمايشي براساس  درصد بود و كود مورد نياز كرت
هاي  ابعاد كرت. ار گرفتنيتروژن خالص مورد محاسبه قر

متر  سانتي 15متر، فاصله خطوط كشت  6× 35/1آزمايشي 
بوته در مترمربع تنظيم گرديد،  250و تراكم بذر براساس 

صورت دستي و در عمق سه  آذر ماه به نيمه كشت در
پس از رسيدن دانه گندم . متري خاك انجام شد سانتي



 

ري صفات گي مبادرت به اندازه، براساس سيستم زادوكس
، فاصله بين ارتفاع گياهگيري  براي اندازه .مورد نظر گرديد

ساقه اصلي بدون در نظر گرفتن  20سطح خاك تا نوك 
براي شمارش تعداد سنبله در  .ها ثبت گرديد ريشك

صلي، تعداد سنبله را در نيم مربع، در خطوط عملكرد امتر
ع مربرده و سپس به تعداد سنبله در مترمربع شمارش كمتر

تعداد دانه در سنبله، از شمارش تعداد دانه  .تبديل كرديم
براي . آمددست  هبوته و تقسيم آن بر تعداد سنبله ب 15در 

حاشيه جدا تعيين عملكرد، دو مترمربع از خطوط مياني 
درصد  13رطوبت و پس از توزين براساس  گرديد

  .محاسبه شدند
و  SASهاي آماري با نرم افزار  ليه تجزيه و تحليلك

، گرفتهانجام  LSDمقايسات ميانگين توسط آزمون 
   .ضرائب معادالت نيز به روش رگرسيون محاسبه گرديد

  
  بحث نتايج و

اثر مقادير مختلف نيتروژن بر ارتفاع گياه، تعداد سنبله 
مترمربع،  در بوته، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در

 1حتمال ملكرد بيولوژيك در سطح اعملكرد دانه و ع
دار گرديد ولي روي وزن هزار دانه و شاخص  معنيدرصد 

هاي مختلف مصرف  اثر زمان. ثيري نداشتأبرداشت دانه ت
مترمربع و بر ارتفاع گياه، تعداد سنبله در  نيتروژن فقط

 دار گرديد معني درصد 5سطح احتمال  وزن هزار دانه در
  ). 1 جدول(

يتروژن ها در مقادير مختلف ن مقايسه ميانگين
در مقادير صورت خطي  بهدهنده افزايش ارتفاع گياه  نشان

اين جزء خطي  ،)4 و 2 هاي جدول( باشد باالتر كود مي
همان رگرسيون خطي ارتفاع گياه با مقادير كود است و 

طور  هدهد كه افزايش ارتفاع ب دار شدن آن نشان مي معني
يب دار با افزايش مقدار كود رابطه خطي دارد و ش معني

تقسيط نيتروژن و مصرف آن  .باشد اين خط مثبت مي
صورت سرك نسبت به مصرف تمام كود در زمان  به

) 3 جدول( كاشت نيز باعث افزايش ارتفاع گياه شده است
بيشترين ارتفاع گياه را باعث گرديد  T3طوري كه تيمار  به

كه احتماالً به دليل فراهم شدن بيشتر نيتروژن در مرحله 
  .استساقه طويل شدن 

له در بوته و با افزايش مصرف نيتروژن تعداد سنب
مربع افزايش پيدا كرد كه به دليل تعداد سنبله در متر

بيان ) 1982( سيمونز. باشد افزايش تعداد پنجه بارور مي
هاي تشكيل شده با افزايش مصرف  داشتند كه بقاي پنجه

 هاي مختلف مصرف در بين زمان. گردد نيتروژن، بيشتر مي
به دليل ناكافي بودن نيتروژن در مرحله  T3نيتروژن، تيمار 

هاي بارور كمتري توليد كرد كه اين امر  زني، پنجه پنجه
به  T2و تيمار  گرديد مربعباعث كاهش تعداد سنبله در متر

زني، تعداد  دليل دريافت نيتروژن كافي در مرحله پنجه
ط ، اين امر توسهاي بارور بيشتري توليد نمود هپنج

با . نيز گزارش گرديده است) 1994( مسداك و اسميت
كيلوگرم در هكتار، تعداد  90افزايش مصرف نيتروژن تا 

، تغيير بيشتر كود سنبله افزايش يافت و با مصرف دانه در
هاي محققين ديگر مطابقت  چنداني نيافت، اين امر با يافته

  ). 1993 فيشر، و 1994 ايوب و همكاران،( دارد

  
  .هاي مختلف مصرف نيتروژن ثير مقادير و زمانين مربعات صفات مورد بررسي تحت تأميانگ  - 1جدول 

 منابع تغيير
ارتفاع 
 گياه

تعداد
سنبله در 

 بوته

تعداد
دانه در 
 سنبله

تعداد سنبله 
 در متر مربع

وزن 
هزار 
 دانه

  عملكرد
  دانه

عملكرد 
 بيولوژيك

شاخص 
 برداشت دانه

  ns3/6 ns002/0 ns3/1 ns12 ns1/0  ns 31057  ns 771157  ns 4/8 تكرار
  3/150 **15/0 **3/77 **11427 ns0/1  ** 4363502 ** 23292359  ns 2/0 ** (N)كود نيتروژن
  6/34 ns009/0 ns37/0 *490 *9/7  ns 26845  ns281911  ns 7/0 *  (T)زمان مصرف

N×T ns 7/11 ns004/0 ns25/0 ns63 ns9/0  ns 32179  ns 149689  ns 7/0  
 3/3 593827 88285 7/2 171 0/2 009/0 8/10  اشتباه آزمايشي

 19/4 34/8 36/7 22/4 03/3 89/5 72/5 49/3 )درصد( ضريب تغييرات



 

  .اي متعامد تفكيك ميانگين مربعات صفات در مقادير مختلف نيتروژن به كمك ضرائب چند جمله - 2 جدول
 بيولوژيكعملكرد  عملكرد دانه تعداد سنبله در متر مربع تعداد دانه در سنبله ارتفاع گياه آزاديدرجه  منابع تغيير

  0/23292359 **  0/4363502**  0/11427** 3/77** 3/150** 4 مقداركود نيتروژن
  ns01/37418  ** 2/15250642  ** 0/81588634 28/284** 71/557** 1 خطي
  ns65/12 *001/14 **15/7968  **4/2194011  ** 0/11491767 1 2درجه
  ns18/4 *74/10 ns41/323  ns9/9298  ns 0/88229 1 3درجه
  ns57/26 ns146/0 ns27/0  ns 49/55  ns 23/816 1 4درجه

ns ،*  باشند مي درصد 1درصد و  5دار در سطح احتمال  دار و معني معنيترتيب غير به **و.  
  

  .نيتروژن هاي مختلف مصرف مورد بررسي در مقادير و زمان مقايسه ميانگين صفات - 3جدول 

  يمارت
 گياه ارتفاع

 )متر سانتي(

  تعداد سنبله
 در بوته

  تعداد دانه
 در سنبله

  تعداد سنبله
 در مترمربع

  دانههزار وزن
 )گرم(

  دانه عملكرد
كيلوگرم در (

 )هكتار

  عملكرد
  بيولوژيك 

 )كيلوگرم در هكتار(

شاخص 
برداشت دانه 

 )درصد(

N1 50/89  53/1 93/20 00/380 09/39 7/3102 3/7096 91/43 

N2 81/92 65/1 38/22 33/423 81/38 9/3776 0/8629  81/43 

N3 83/93 71/1 93/24 42/444 76/38 7/4262 5/9759 76/43 

N4 87/97 78/1 65/26 08/452 75/38 1/4525 6/10386 57/43 

N5 75/97 81/1 49/26 92/453 28/38 0/4511 3/10340 63/43 

LSD† ns 915/0  ** 027/0 **397/0 **634/3 ns895/0 ** 61/82  ** 24/214  ns 51/0  
T1 27/92 715/1 23/24 93/432 40/38 2/4049 6/9263 78/43 

T2 51/94 717/1 43/24 67/436 21/38 0/4087 0/9408 52/43 

T3 90/95 679/1 07/24 13/423 81/39 2/3999 6/9074 01/44 

T4 73/94 669/1 37/24 27/430 55/38 4/4018 1/9223 63/43 

LSD * 818/2  ns 024/0 ns385/0 *25/3 *407/0 ns 73/89  ns 26/351  ns 546/0  
ns ،* باشند مي درصد 1درصد و  5دار در سطح احتمال  دار و معني معني ترتيب غير به **و. † :LSDباشد دار مي ، كمترين اختالف معني.  
  

در تيمار  هاي مصرف نيتروژن، وزن هزار دانه بين زمان
T3 الً به دليل فراهم بودن مواد بيشتر بود كه اين امر احتما
خير در مصرف كود نيتروژنه و هم أي بيشتر به دليل تغذاي

چنين كمتر بودن تعداد سنبله در مترمربع است كه در اين 
بيشتر  ها به مواد فتوسنتزي حالت قابليت دسترسي دانه

گرديده و منجر به افزايش وزن تك دانه و در نتيجه وزن 
  .انه در اين تيمار گرديده استهزار د

 N5و  N2 ،N3 ،N4 مقايسه ميانگين تيمارهاي كودي
نشان دهنده افزايش عملكرد به  )N1( نسبت به شاهد

ترتيب ذكر  درصد به 3/45و  8/45، 3/37، 7/21ميزان 
يش تغييرات عملكرد دانه به در اين آزما. باشد شده مي

ازاي افزايش مصرف نيتروژن از قانون بازده نزولي پيروي 
هاي محققين ديگر  ، اين امر با يافته)1شكل ( كند مي

فردريك و  ؛1993 آلكوز و همكاران،( مطابقت دارد
، كيك ميانگين مربعات به اجزاي خطيتف .)1995 كامبراتو،

فزايش مصرف نيتروژن، درجه دوم و غيره نشان داد كه با ا
لكرد در يابد ولي ميزان افزايش عم عملكرد دانه افزايش مي
و  3 جدول( شود تدريج كمتر مي همقادير باالتر نيتروژن ب

تفاوت مقادير محاسبه شده براي عملكرد دانه از  ).1 شكل
، 0مقادير كود نيتروژن در معادله و مقادير مشاهده شده 

، -6/8يب تتر ر هكتار بهكيلوگرم د 120و 90، 60، 30
چيز د كه با توجه به ناباش مي 7/8 و -9/18، 4/1، 5/16

 توان از معادله مذكور بودن جمع جبري اين اعداد، مي
مختلف  براي برآورد عملكرد دانه در مقادير) 4 جدول(

   .كود نيتروژن استفاده كرد



 

  
  . ت برازش داده شدهـ تاثير نيتروژن بر عملكرد دانه با استفاده از معادال1شكل 

  دهند عالئم، نقاط واقعي را نشان مي
  

بله ندار بودن جزء درجه دوم صفات تعداد دانه در س معني
توان با تغييرات عملكرد  و تعداد سنبله در مترمربع را مي

 با وجود). 4 جدول( دانست مرتبط 2صورت درجه  دانه به
 ،دانه ملكردبر ع مصرف كود هاي زماندار شدن  معني غير

كيلوگرم  3988و  4087با مقدار  ترتيب بهT3 و  T2تيمار 
اثر . عملكردها را داشتند كمترين در هكتار بيشترين و

داري  زمان مصرف بر عملكرد دانه معني متقابل مقدار و
و  3103ترتيب با مقادير  به N5T2و  N1T1نگرديد، تيمار 

دانه  بيشترين عملكرد كيلوگرم در هكتار كمترين و 4658
با افزايش مصرف نيتروژن، عملكرد . را توليد كردند

بيولوژيك نيز افزايش يافت ولي ميزان افزايش آن در 
اين ). 3 جدول( نيتروژن بتدريج كمتر گرديد باالتر مقادير

گونه افزايش در عملكرد بيولوژيك، برآيند رشد 

هاي محتلف رويشي و زايشي گياه در اثر مصرف  قسمت
طور مثال روند افزايش ارتفاع گياه  به. استكود نيتروژن 

و افزايش تعداد پنجه در ) 4 و 2 ولاجد(صورت خطي  به
ها نشان  داده(خطي بود  صورت غير بوته و عملكرد كاه به

هاي مصرف نيتروژن،  در بين زمان). داده نشده است
ترتيب كمترين و بيشترين عملكرد  به T2و  T3تيمارهاي 

كاهش عملكرد  نيز پژوهشگران. كردندبيولوژيك را توليد 
خير در مصرف نيتروژن و كاهش أبيولوژيك را در اثر ت

گزارش گندم واكنش عملكرد كاه را در اثر تقسيط آن، در 
با افزايش نيتروژن ). 1992ويواست و كاسمن، ( دادند

كه احتماالً  ديده شددر شاخص برداشت جزيي كاهش 
رشد رويشي و عملكرد ثير بيشتر نيتروژن بر أناشي از ت

  ). 3 جدول( بيولوژيك در مقايسه با عملكرد دانه است
  

  .1معادالت برازش داده شده براي برخي از صفات مورد بررسي در مقادير مختلف نيتروژن - 4 دولج
  ضريب تبيين معادله برازش داده شده صفات مورد بررسي

  x072/0 +04/90=Y 44/0 ارتفاع گياه
 x2      0076/0-x506/1 +66/381=Y 83/0 تر مربعتعداد سنبله در م

 x2      00032/0-x089/0 +62/20=Y 76/0 تعداد دانه در سنبله

 x2  127/0-x12/27+121/3094=Y 82/0  عملكرد دانه

 x2291/0-x357/62+136/7070=Y 78/0 عملكرد بيولوژيك

  .كاربرد دارندمعادالت بدست آمده فقط در دامنه كود به كار رفته  -1
  

  



 

  ابعمن
1.Alcoz , M.M., Hons, F.M., and Haby, V.A. 1993. Nitrogen fertilizating timing effect on wheat 

production, nitrogen uptake efficiency, and residual soil nitrogen. Agron. J. 85: 1198- 1203.  
2.Angus, J.F., and Fischer, R.A. 1991. Grain and protein responses to nitrogen applied to wheat 

growing on a red earth. Aust. J. Agric. Res. 42: 732- 746. 
3.Ayoub, M., Guertin, S., Fregeau-Reid, J., and Smith, D.L. 1994. Nitrogen fertilizer effect on 

breadmaking quality of hard red spring wheat in eastern Canada. Crop Sci. 34: 1346-1352. 
4.Bole, J.B., and Dubetz, S. 1986. Effect of irrigation and nitrogen fertilizer on the yield and protein 

content of soft white spring wheat. Can. J. Plant Sci. 66: 281- 289. 
5.Fischer, R.A. 1993. Irrigated spring wheat, timing, and amount of nitrogen fertilizer. II: Physiology 

of grain yield response. Field Crops Res. 33: 57-80. 
6.Frederick, J.R., and Camberato, J.J. 1995. Water and nitrogen effects on winter wheat in 

southeastern Coastal Plain. Agron. J. 87: 521- 533. 
7.Leowy, T. 1993. Effect of single and combined applications of N on wheat at three applications 

dates. W. B. T. Abs. 10(4):3185.  
8.Mossedaq, F., and Smith, D.H. 1994. Timing nitrogen application to enhance spring wheat yields in 

a Mediterranean climate. Agron. J. 86: 221-226. 
9.Roth, G.W., and Marshal, H.G. 1987. Effects of timing of nitrogen fertilization and a fungicide on 

soft – red winter wheat . Agron. J. 79: 197 – 200. 
10.Simons, R.G. 1982. Tiller and ear production of winter wheat. Field Crop Abst. 35: 857 – 870. 
11.Tahir, M., Ketata, H., Sadeghi, E., and Amiri, A. 1998. Wheat and barley improvement in the 

dryland areas of Iran: Present status and future propects. AREEO. The ministry of agriculture of 
Iran and ICARDA. Aleppo Syria.67p. 

12.Wuest, S.B., and Cassman, K.G. 1992. Fertilizer – nitrogen use efficiency of irrigated wheat. 
Agron. J. 84: 682 – 694. 

13.Zadoks, J.C., Chang, T.T., and Kanzal, C.F. 1974. A decimal code for the growth stages of cereals. 
Weed. Res. 14: 415-421. 

14.Zebart, B.J., and Sheard, R.W. 1992. Influence of rate and timing of nitrogen fertilization on yield 
and quality of hard red winter wheat in Ontario. Can. J. Plant Sci. 72: 13 – 19. 

 
 
 
 
 
 



 

J. Agric. Sci. Natur. Resour., Vol. 13(3), July -Aug 2006 
www.magiran.com/jasnr 

 

 
 

Influence of the amount and time of nitrogen application on yield and yield 
components in wheat (cv. Zagroos) under rainfed condition 

 
A. Anagholi1, M. Kashiri2, E. Zeinali2 and M. Ezat-Ahmadi3 

1Faculty member of National Research center of Salinity Yazd, 2Faculty members of Gorgan Univ., of 
Agricultural Sci. & Natural Resources, 3Faculty member of Agricultural Research Center of Khorasan 

 
 

Abstract 
   In order to evaluate the effects of the amount and application time of nitrogen fertilizer on growth, 
physiologic characteristics, yield and yield components of wheat (Tritium aestivum. L. cv. Zagroos), 
an experiment was conducted under rainfed condition at Gorgan province, Iran in 1999-2000. The 
treatments consisted of the factorial combination of five nitrogen rates (N1=0, N2=30, N3=60, N4=90 
and N5=120 Kg.N/ha-1) and four different time of nitrogen application, which were T1= all preplant 
(pp), T2= 1/3pp + 2/3tillering, T3= 1/3pp + 2/3 stem elongation and T4= 1/3pp + 1/3tillering +1/3stem 
elongation. The experiment was arranged as a randomized complete block design with three 
replications. The results showed that grain and biologic yields increased second order polynomial with 
increasing N fertilizer. The highest grain yield and biologic yield were observed in N4 treatment with 
4525.1 and 10386.6 kg/ha-1 respectively. The increase in grain yield with increasing N application was 
due to increase in spicule/m-2 and grains. spicule-1. The plant height, TKW and spicule/m-2 were 
significantly affected by the time of N fertilizer application at 5% probability level. 
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