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 نيتروژن، خصوصيات ريشه، ژنوتيپ، گندم ديمکليد واژه ها: 

 چكيده

هدا و ارقدام به منظور مطالعه اثرات کاربرد مقادير مختلف نيتروژن بر خصوصيات ريشه و انددام هدای هدوايی ژنوتيپ

، 15، 0ده بدا مقدادير های خرد شدهای کامل تصادفی به صورت کرتمختلف گندم ديم آزمايشی در قالب طرح بلوک

رقم و ژنوتيپ  5کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار از منبع اوره در کرت اصلی و  120، 90، 80، 60، 45، 40، 30، 20

تکرار و به مدت يك سال زراعی  4و رصد( در کرت فرعی در  101، سرداری 39، سرداری، سرداری 2گندم ديم )آذر 

( GS21دهی )نشان داد که در مرحله پنجهرزی ديم مراغه به اجرا در آمد. نتايج ( در ايستگاه تحقيقات کشاو87-1386)

ای، های طوقدهدرصد و بر تعدداد ريشده 1هوايی و وزن تر ريشه در سطح احتمال  اثر نيتروژن بر صفات وزن تر اندام

( اثر GS54ظهور سنبله )دار بود. در مرحله درصد معنی 5های هوايی و حجم ريشه در سطح احتمال وزن خشك اندام

دار بدود. درصدد معندی 5نيتروژن بر صفات طول کلئوپتيل، تعداد سنبله و وزن خشك اندام هدوايی در سدطح احتمدال 

کاربرد نيتروژن بر صفات عملکرد بيولوژيك، عملکرد دانه، شاخص برداشت، درجه بداردهی، تعدداد سدنبله در واحدد 

درصد و بر صفات وزن هزار دانه، تعداد پنجه  1زيولوژيك در سطح احتمال سطح و ارتفاع بوته در مرحله رسيدگی في

 157درصد معنی دار بود. با کاربرد نيتروژن وزن تر ريشه تدا  5های بارور و وزن خشك برگ پرچم در سطح احتمال 

د افدزايش درصد 47درصد و عملکدرد دانده نيدز تدا  60ای تا های طوقهدرصد، تعداد ريشه 114درصد، حجم ريشه تا 

دار را بر روی عملکدرد دانده گنددم ديدم بده بيشترين اثر مثبت و معنی داد کهيافت. همچنين نتايج تجزيه عليت نشان 

ای داشت که اثرات غيرمستقيم صفات طدول کلئوپتيدل، وزن های طوقهترتيب وزن تر ريشه، حجم ريشه و تعداد ريشه

بر روی عملکرد دانه تحت تأثير قرار دادند. متوسدط نيداز نيتروژندی تر ريشه و طول ريشه جنينی اثرات اين صفات را 

کيلوگرم در هکتار( حداکثر عملکرد دانده و توليدد حدداکثر  1900درصد ) 95ارقام مختلف گندم ديم برای دستيابی به 

تدوان مدوع میدر مجکيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار از منبع اوره تعيين گرديد.  42زنی، حجم ريشه در مرحله پنجه

استنباط نمود که کاربرد مقادير مختلف نيتروژن توانست خصوصيات مورفولوژيك ريشده و اجدزای عملکدرد را ترييدر 

 دهد و در افزايش عملکرد در شرايط ديم مؤثر باشد.
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 مقدمه  -1

ی ااولويدت ويدژه زا نيتدروژن، مدديريت غالت در مناطق خشك و نيمده خشدكبرای توليد اقتصادی    

از به منظور افزايش کميت و کيفيدت دانده غدالت  نيتروژنیبرخوردار است و استفاده مناسب از کودهای 

ترين محددود کنندده نيتدروژن .(1992)فاتيمدا و همکداران، رود بشمار میضروريات کشت اين محصول 

می کودهدا بوده و محور اصلی تما خشكبه ويژه در مناطق خشك و نيمه ی در مقياس جهانیيعنصر غذا

بده در ندواحی خشدك (. اين اغلب به دليل کمبود مواد آلدی 1371، ساالردينی؛ 1371)زرين کفش، است 

 معدنی شدن نيتروژن خاک تکافوی نيدازکه در چنين شرايطی  نيتروژن استترين منبع ذخيره عمدهعنوان 

شود و بر اين اساس در یکرده و نياز به مصرف کودهای نيتروژنی بيش از پيش احساس مگياه را ن غذايی

بستگی دارد )سارادون و جيدانيبلی،  مصرف نيتروژنبه مقدار غالت عملکرد مناطق خشك و نيمه خشك 

از مهمترين خصوصيات گياهی که در شرايط ديم حائز اهميدت بدوده و . (1373کريميان و يثربی، ؛ 1992

ريشده در ارقدام و فولوژيدك مودهدد، خصوصديات هدای محيطدی افدزايش میگيداه را بده تنشمقاومت 

هدای ای در ارقدام و ژنوتيپروند توزيدع و سدرعت گسدترش سيسدتم ريشدهباشد. های گندم میژنوتيپ

رود. های بسيار مهم در مطالعات تحمل به خشکی اين گيداه بده شدمار مدیمختلف گندم يکی از شاخص

شه منجر به زودرسدی و اجتنداب که رشد سريع ري داد نتايج مطالعات انجام گرفته در اين خصوص نشان

اه از طريق مطالعه اين صفت، ارقام مناسدب و مقداوم بده يکه اصالحگران گ شود، به نحویاز خشکی می

؛ رحيميدان  1376نمايند )کدوچکی،گزينی میهای خشکی انتخاب و بهخشکی را برای شرايط ديم و تنش

زنی گندم نان رابطه مستقيمی با تعدداد دانده در  های جنينی در مرحله جوانهتعداد ريشه(. 1375و بنايان، 

، الکسديواو ماليندا ؛1973)تيکوندوف،  دارد آبدیديدم و سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانده در شدرايط 

ای بذری عميق به دليل جذب رطوبت از اعماق خاک و جذب عناصر غذايی . وجود سيستم ريشه(1976

از سدوی  (.1386اظ زراعی به ويژه در شرايط ديم اهميت دارد )امدام،های بااليی، از لحشسته شده از اليه
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ريشده در واحدد حجدم ديگر بعضی از خصوصيات ريشه شامل عمق ريشه دوانی و تراکم ريشده )طدول 

و  ؛ سدابودا 2003و همکداران،  يتروژن و رطوبت در خاک دارند )کيندقمقدار کافی ن تأمينخاک( نياز به 

( ینديبدذری )جن یهاريشده رشددداده است کده گرفته نشان های انجام پژوهش(. نتايج 2000همکاران، 

 جدهيدر نت يابد وای افزايش میمرحله گياهچه در ،دهندمینيتروژن پاسخ مثبتی نشان  ارقامی که به کاربرد

يابد که ايدن ويژگدی در شدرايط ديدم منجدر بده افدزايش اين ارقام برای مصرف آب افزايش می  کارآيی

ارقام مقاوم به تدنش  .(1974ست، و شود )ميناگياه در مقابل تنش رطوبتی و افزايش عملکرد می مقاومت

 یبداالتر يیهدوا هایتر و نسبت ريشه به اندامهای طوالنیجم ريشه بيشتر، ريشهحوزن و  ی دارایرطوبت

صوصديات شدناخت خ ،بندابراين .(1978ويبدل،  و هسدتند )ندوردر مقايسه با ارقام دارای مقاومدت کدم 

تواند معيار مناسبی در دسدتيابی بده عملکردهدای کمودی و مورفولوژيك ريشه ارقام مختلف گندم ديم می

 کيفی اين محصول بشمار رود.

 عبارتند از:باشد، ی که اين پايان نامه به دنبال آن میاهداف

ارقام  يیهوا و اندام اثرات کاربرد مقادير مختلف نيتروژن در خصوصيات مورفولوژيك ريشه یبررس  -1

 های مختلف گندم در شرايط ديمو ژنوتيپ

های مختلدف مورفولوژيك ريشه ارقام و ژنوتيپ خصوصيات برمصرف نيتروژن اثرات زمان  یبررس  -2

 گندم در شرايط ديم

 بدا مصدرف های مختلف گنددم در شدرايط ديدمريشه ارقام و ژنوتيپ نيتروژنجذب  کارآيی یبررس -3

 مقادير مختلف نيتروژن

عملکدرد  یو اجدزا یاهيمورفولوژيك گ خصوصيات برنيتروژن سی اثرات کاربرد مقادير مختلف برر -4

 های مختلف گندم در شرايط ديمارقام و ژنوتيپ
  
تواند از های مختلف گندم ديم مشابه نبوده و اين نياز مینکه نياز نيتروژنی ارقام و ژنوتيپيبا توجه به ا   

های مديريت مناسب کودهای نيتروژنی ترين روشيکی از شناخته شده ،رقمی به رقم ديگر متفاوت باشد

باشد که با استفاده از ايدن تعيين زمان مناسب مصرف آن می عالوه بر تعيين مقدار نيتروژن مورد نياز گياه،
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مصرف نيتروژن را در ارقام مختلف گندم ديم افزايش داده و به عملکردهای بهينده   کارآيیتوان روش می

لحاظ کمی و کيفی دست يافت، لذا به منظور دستيابی به اهداف ياد شده انجام اين پدژوهش ضدروری  از

 رسد.به نظر می

 اهميت و سطح زير كشت گندم ديم در ايران -1-1

بده  عمدتاً ديآیکه از آن به دست م یباشد و آردیك کشور مياستراتژ یحصوالت زراعاز م یکيگندم    

جهدان سدوم اسدت بده  یمهم به ويژه در ايران و سداير کشدورها یی از غذاهارسد. نان يکتوليد نان می

ن و يتریميگنددم از جملده قدد گدردد.می تدأمينمصرفی مردم از ندان  یدرصد انرژ 40که حدود  یطور

ن مقددار يشدترين وجده کشدت و بده بيترهداستفاده انسان است که به گستر مورد یاهان زراعين گيمهمتر

ون هکتدار يدليم 220معادل  یا داشته و در سطحير کشت رتبه اول را در دنينظر سطح زشود. از  ید ميتول

ن محصدول يدون هکتدار بده کشدت ايدليم 2/6بدال  بدر  یز همه ساله مساحتيران نيشود و در ا یکشت م

و  یرا گنددم آبد ون هکتار(يليم 25/2) درصد 36ر کشت گندم کشور، يز یابد. از کل اراضيیاختصاص م

مندافع  تدأمينبه خاطر الزم به ذکر است که  دهد.یل ميم تشکيرا گندم د ون هکتار(يليم 95/3) درصد 64

گنددم در  يیل بده خودکفدايدد نيدبودن مصدرف ندان در کشدور، با یو همگان يیغذا ی، قطع وابستگیمل

قدام و د در واحد سطح، در کندار اسدتفاده از اريش توليافزا یرد. در راستايسرلوحه توسعه کشور قرار بگ

ات يز از ضدروريدن کدود و آبت يريژه مدديبه و یات به زراعير عمليپرمحصول، اعمال سا یپ هايژنوت

ش داده و عالوه بدر يد گندم را افزايتول توان، به سهولت مینه کودهايت مصرف بهيباشد چرا که با رعایم

، مدورد نيداز یکالر تأمينالوه بر در دانه و کاه را باال برد، تا ع یآن درصد پروتئين و ساير عناصر ريزمرذ

اسدت کده کشدت آن در  گيداهی نددمگ(. 1379، ی)ملکدوت قدمی در جهت سالمت جامعه برداشته شدود

ان رشدد کدزيرا در اين حالت ام شور و باتالقی نباشد. ،کمشروط بر آنکه خا هرخاکی امکان پذير است،

های افشان و سدطحی گندم دارای ريشه چون يابد.اهش میکالعاده  فوق ،بمناس محصولگياه و برداشت 

 25تدا  20درصدد ريشده آن در عمدق  90هدای عميدق نددارد و حددود کبنابراين احتيدا  بده خا است،

الزم است نسبت باشد و  کنبايد زياد نرم و پو کخا ن در اين عمق،کل گردد،پخش می کمتری خاسانتی

بده  بدااليی گندم مقاومت عمق توجه گردد.افی در اين کوجود و نگهداری رطوبت  ،کحاصلخيزی خابه 
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 كی از محصوالت سازگار و موفق برای مناطق نيمده خشدکلذا اين گياه ي .ی و گرما داردکهای خشتنش

 (.1371، )خدابنده به شمار می رود

 بر تحقيقات گذشته يمرور -2-1

 عملكرد گندم يوصيات گياهي و اجزاصخ بر تروژنين اثرات زمان كاربرد  -1-2-1

دوره  طدول رد مطلوب در غالت است. گندم معمدوالً درکليدی در دستيابی به عملکعامل  كي تروژنين   

آغاز شدده و در  گندم یپنجه زناز مرحله  تروژنينقابل جذب دارد. جذب  تروژنينرشد احتيا  زيادی به 

 کدر خدا تدروژنينبداالی  کرسد. پويدايی و تحدرثر مقدار خود میکدهی به حداو گل سريع مراحل رشد

ای برخدوردار باشدد. ز اهميت ويژهپروتئين آن ادرصد توليد دانه و  از نظره زمان مصرف آن کباعث شده 

يدل . نب آن می توان صرفه اقتصادی فراوانی را بدسدت آوردذج کارآيی و افزايش رفترکاهش هد لذا با

در طدی  تروژنينيط( زمان و دفعات مصرف )تقس ،های مناسب مصرفبه اين هدف از طريق اعمال روش

(. 1379، ی) ملکدوت مترين اندازه می رسداند(، ميسدر مدی شدودکرا به  تروژنينه هدر رفت کدوره رشد )

د مصدرف شدده، وکه عبارتند از: زمان مصرف، مقدار کبه چند عامل بستگی دارد  تروژنينتقسيط  کارآيی

ود کآخرين مصرف  مربوط به تروژنينمصرف  کارآيیثر کهای مربوط به اقليم .حدابارندگی و ساير مترير

( و بايدد 1982)السن وکرتدز،  می شودرا دارد،  تروژنينهنوز فرصت جذب  که ای از رشد گياهدر مرحله

ه منجدر بده خوابيددگی گيداه و در نتيجده کدای از رشد رويشی در مرحله تروژنيناز مصرف غيرضروری 

دارای کده ای از رشد گيداه در مرحله تروژنينف شود، اجتناب ورزيد. همچنين با مصررد میکاهش عملک

از طريدق  تدروژنينروی تدوان از هددرباشد، مدیمی تروژنينود کای فعال برای جذب مجموعه ريشه كي

  (.1984اران، کرد )هابارد و همکتصعيد آن جلوگيری  آبشويی و

مصدرف نمدود، در غيدر  را بده دفعدات )تقسديط( تروژنينبرای پيشگيری از تلفات آبشويی، بهتر است    

ه بدا کند کمتر، مثل اوره با پوشش گوگردی ضرورت پيدا می کودهايی با حالليت کاينصورت استفاده از 

 (.1990، كمتری مصرف خواهد شدد )فاسدن وليبندک تروژنينود کود، کمديريت دقيق و صحيح مصرف 

دوروم هنگدامی کده کدود  مصدرف نيتدروژن در گنددم کارآيی( گزارش دادند که 2006) لوپز و همکاران

کندد. در حدالی کده خاک افزوده شدود، افدزايش پيددا مدی به صورت سرک قبل از رشد ساقه به وژننيتر
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 N 15کمی بر اين خصوصيت دارد. اين محققان با استفاده از  تأثيرنيتروژن در پاييز قبل از کاشت  مصرف

ت سرک بين مراحدل د نيتروژن بايد به صورهای ديم مديترانه کودر کود نيتروژن نشان دادند که در خاک

 زنی و رشد ساقه مصرف شود.جوانه

 یجنجدال یه هدايغالت از توص یسه با مصرف سرک آنها براياقدر م یتروژنين یکودها یزييمصرف پا   

ز در غرب کانادا در اکثدر ييدر پا یتروژنين ینحال مصرف تمام کودهايرود. با ا یدر کشور کانادا بشمار م

د کده تلفدات ن دا( نشا1989دون )يو بر قات فولريج تحقي(. نتا1990ج است )تاناکا و همکاران، يا راساله

ن ان محققديدوم بدوده اسدت. ايدتدرات آمونيشتر از تلفدات نيدرصد ب 50سرک حدود  یاوره در کاربردها

دانسدتند.  ار تأثيرگدذارياوره را قبل از کاشدت گنددم در کداهش تلفدات اوره بسد یزيين کاربرد پايهمچن

 مصرف نمدود زييدر پا را تماماً یتروژنين یکودهاتوان ي( اعتقاد دارد که در مورد گندم م1992انو )يليپاپاست

 بده صدورت سدرک اسدتفاده نمدود. معمدوالً ه آن رايز( و بقيياز آن را در زمان کاشت )پا ینکه مقداريا اي

اد باشدد. يدکه احتمال وقوع بارش در بهدار ز رديگ یانجام م یزمان یتروژنين یکاربرد کودها نوبتن يدوم

ج يو نتدا دارد یبسدتگ یمديط اقليشتر بده شدرايرک با به صورت سيز و ييتروژن در پايج کاربرد نيالبته نتا

 (.1989و بريدون،  فولراست ) ینيبشيقابل پريحاصله غ

زه از ييلکدرد گنددم پدان عميشتريکه ب داد( نشان 1985قات انجام گرفته توسط کمپل و همکاران )يتحق   

و همکداران  د. فدولريدآ یز نسبت به کداربرد بهداره و سدرک بدسدت مدييدر پا یتروژنيمصرف کل کود ن

 یانجام گرفته در ساسکاچوان، زمان مصرف کودهداهای شيدرصد از آزما 30که تنها در  دريافتند( 1989)

ط ين امدر را بده شدرايد. آنان علدت استه اقرار داد تأثيرن را تحت يعملکرد دانه و درصد پروتئ یتروژنين

در  یتروژندين یگندم به زمان مصدرف کودهدا پاسخنه يقات موجود در زميج تحقي. نتادادندنسبت  یمياقل

مشاهده کردندد کده کداربرد نيتدروژن بده ( 1980رتز )يلن و اسپيا ار متناقض است. مثالٌيکا بسياروپا و امر

بازيافت اين عنصر توسط گندم شده اسدت. در صدورتيکه و  کارآيیصورت سرک در بهار باعث افزايش 

هيچ گونه مزيتی در مصرف بهاره کودهای نيتروژنی در مقايسه با مصرف کل اين کودها در پداييز توسدط 

کاربرد تمدام  یادين زامحقق( گزارش نشده است. 1985( و گرنت و همکاران )1988بانفيلد و همکاران )

)جدام ه کدرده اندد يسرد توصدمهيسرد و ن یميط اقليم در شرايگندم د یراز بييرا در پا یتروژنين یکودها

 (. 1992انو، يلي؛ پاپاست1986؛ هارمسن، 1373، يیو هما ی؛ ملکوت1375جم، 
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م )مراغده( در طدول يدد یقات کشداورزيتحق ( در ايستگاه1380زاده )ياصل و ول یضيقات فيج تحقينتا   

مدار يش در تيآزمدا یاجدرا یسالها یم در تماميلکرد دانه گندم دزان عميم نشان داد که یچهار سال زراع

ط آن يشدتر از حالدت تقسديتروژن خدالص در هکتدار( بيلوگرم نيک 60ز )ييدر پا یتروژنيکاربرد کل کود ن

تدروژن مصدرف شدده ياز ن یجه گرفت که مقداريتوان نتين ميز و نصف در بهار( بود. بنابرايي)نصف در پا

 یل مديدن داليداه خار  شده است. از جمله ايتلف شده و از دسترس گ یمختلف ليبصورت سرک به دال

اه يدشه و مواجه شدن گيمنطقه ر یا باال رفتن فشار اسمزيد و يط انحالل، تصعيتوان به مناسب نبودن شرا

 یبا کداربرد تمدامق نشان داد که ين تحقيج اين نتايهمچن(. 1373ران نژاد، يبا کمبود رطوبت اشاره نمود )ا

)در  یدار یم به طدور معنديبه صورت سرک از منبع اوره در بهار، شاخص برداشت گندم د یتروژنيکود ن

سده بدا يشتر عملکدرد کداه و کلدش در مقايش بيد افزاين مسأله مويابد و اي ی( کاهش م%1سطح احتمال 

بده  یتروژندين یکودهدا یگدر کداربرد تمداميباشد. به عبدارت د یط مين شرايم در ايعملکرد دانه گندم د

ب عمدده مصدرف يدن مسدأله از معايدش داده اسدت کده ايشتر افزايرا ب یشيرو یصورت سرک، اندامها

ز يد( ن1375) یو ملکدوت یقات ترابيتحقرود.  یم بشمار ميط ديبصورت سرک در شرا یتروژنين یکودها

بصورت سرک  یرفتروژن مصيش مقدار نيم )مراغه( نشان داد که با افزايد یقات کشاورزيدر موسسه تحق

ج بدست آمدده يفت. با توجه به نتاايوم شاخص برداشت کاهش يترات آمونياوره و ن یاز هر دو منبع کود

شدود یم مشخص ميط ديدر شرا یتروژنين ین در رابطه با زمان مصرف کودهااقات مختلف محققياز تحق

اه را يدشه گيتروژن به طرف ريل نط انحالل و انتقايمزارها، شرايدر د یتروژنين یکودها یزييکه مصرف پا

ن امدر يد( مواجه بوده و ایکند، اما کاربرد آن به صورت سرک، اغلب با کمبود رطوبت )بارندگ یم تأمين

 (.  1991ا و همکاران، يشود )فاجر یاه ميا عدم جذب کود توسط گيد و يباعث تصع
 

 د گندمخصوصيات گياهي و اجزاي عملكر بر ينيتروژن منبع اثرات  -2 -2 -1

نيتدرات و  یدر انتخاب نوع کود نيتروژنی برای گندم بايد از طريق آزمايشهای گلددانی بده مقددار نسدب   

 (.1386)غفاری و همکاران،  آمونيوم موجود در کود توجه شود

مصدرف شدده در  کود نيتروژندی و شکل ( مشخص شد که نوع2001در آزمايشی توسط قو و همکاران )

)(( و نيترات 4NH) گذارد. هنگامی که آمونيومهای هوايی اثر میبر رشد اندام مزرعه 

3NO  به صدورت
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جداگانه در مزرعه به کار برده شوند، رشد ريشه و ميزان جذب آب به طور معندی داری در ريشده هدای 

تجمع باالی نيترات و پتاسديم در ريشده  و های ترذيه شده با آمونيوميه شده با نيترات باالتر از ريشه ترذ

 های هوايیر مزرعه بر رشد انداممصرف شده د و شکل کود نيتروژن اثر نوع اين محققان. همراه استها 

 .نسبت دادندها سيله ريشهبه کنترل جذب آب بو را

ونيدوم( بدر کود نيتروژندی )اوره و نيتدرات آممختلف  اشکال  تأثيرزمايشی روی در آ( 1386)فيضی اصل 

 دريافدتتگاه تحقيقات کشاورزی ديم مراغه ايس در (2عملکرد و اجزای عملکرد يك رقم گندم ديم )آذر 

داری افدزايش را بده طدور معندی 2عملکرد بيولوژيك گندم ديم رقم آذر  ،فزايش مقدار کود نيتروژنیا که

، 30) بع نيترات آمونيدوم و اورهکه اين افزايش به طور متوسط برای سطوح مختلف نيتروژن از منا دهدمی

کيلوگرم در هکتار( و  2091) 193به ترتيب نسبت به شاهد  کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار( 90 و 60

 1079درصد ) 52کيلوگرم در هکتار( بود. به عبارت ديگر اين افزايش برای منبع اوره  3170درصد ) 128

. مقايسه ميانگين برای عملکرد دانه نيز نشان داد کده يوم بودشتر از منبع نيترات آمونکيلوگرم در هکتار( بي

داری افزايش داد که اين افزايش به طور متوسط افزايش مقدار کود نيتروژنی عملکرد دانه را به طور معنی

کيلدوگرم  531) 86به ترتيب  نسبت به شاهد برای سطوح مختلف نيتروژن از منابع نيترات آمونيوم و اوره

 53کيلوگرم در هکتار( بود. به عبارت ديگر اين افدزايش بدرای منبدع اوره  813درصد ) 131و در هکتار( 

همچنين نتايج اين آزمدايش نشدان داد . ز منبع نيترات آمونيوم بودکيلوگرم در هکتار( بيشتر ا 282درصد )

ارتفداع گيداه، کاربرد منبع اوره از لحاظ شاخص برداشت، درجه باردهی، تعداد سنبله در واحد سطح، که 

در شدرايط  استفاده از نيتروژن و درصد پروئين دانه نسبت به منبدع نيتدرات آمونيدوم کارآيی، ارتفاع سنبله

 ارجحيت دارد. ديم در اين منطقه
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Abstract: 
 

In order to study of fall nitrogen application on dryland wheat genotypes root and 

shoot characteristics, this research was conducted in split plot design with ten 

nitrogen rates (0, 15, 20, 30, 40, 45, 60, 80, 90 and 120 kg N.ha-1 as urea) in main 

plot and 5 dryland wheat genotypes (Azar2, Sardari, Sardari39, Sardari101 and 

Rasad) in sub-plot whit 4 replications in Maragheh Dryland Agricultural 

Research Institute (DARI) station. Results showed that, in tillering stage (GS21) 

fall application of nitrogen significantly increased plant and root wet weight, 

number of adventitous root,  plant dry weight, and root volume. In heading stage 

(GS54), fall application of nitrogen increased coleoptil length, number of head 

and shoot dry wheight. Application of nitrogen also increased biological yield, 

grain yield, harvest index, degree of productivity, number of head in m2, plant's 

height. TKW, number of fertil tiller and flag leaf dry wieght. Nitrogen 

application improved root wet weight (157%), root wet volume (114%), number 

of adventitous root (60%) and grain yield (47%) . Results showed that, root wet 

weight, root wet volume and number of adventitous roots had significantly 

positive  effects on grain yield. coleoptile, root wet weight and root seminal 

length affected indirrectly grain yield, but the dirrect effects of coleoptile length 

root, seminal root length and number of seminal root on grain yield were 

negative. Mean dryland wheat nitrogen requirment for obtaining of 95% 

maximum grain yield and maximum root valume, calculated 42 kgN.ha-1 as urea 

in drougth year with  about 137 mm annual rainfall. It can be conclude that 

application of nitrogen can change the dryland wheat genotypes root and shoot 

characteristics and yeild. 
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