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چکیده
نیتروژن نقش مهمی در افزایش کمی و کیفی عملکرد دانه گندم در دیمزارها ایفا میکند .در این پژوهش تأثیر تیمارهاي مختلف
محلولپاشی کود اوره و کود سرک در مراحل مختلف نمو بر پروتئین دانه و انتقال مجدد ازت در شرایط دیم و آبیاري تکمیلی
بررسی شد .این تحقیق بهصورت آزمایش کرتهاي خردشده نواري بر پایه طرح بلوکهاي کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال
زراعی  1395-96و  1396-97و هر سال در دو آزمایش جداگانه دیم و آبیاري تکمیلی اجرا شد .عاملهاي آزمایش عبارت بودند
از الف :محلولپاشی کود اوره در چهار مرحله رشدي (شاهد (آبپاشی) ،آبستنی ،آبستنی +پرشدن دانه و پرشدن دانه) در
کرتهاي اصلی ب :چهار رقم گندم دیم در کرتهاي فرعی (بهصورت عمودي) و ج :تیمار کود سرک در دو سطح (عدم مصرف
و مصرف کود سرک در مرحله نمو پنجهزنی) بهعنوان عامل افقی .نتایج تجزیه مرکب و مقایسه میانگین دادهها نشان داد که
محلولپاشی کود اوره در هر سه مرحله رشدي باعث افزایش معنیدار عملکرد دانه ،محتواي نیتروژن ،درصد و عملکرد پروتئین
دانه و انتقال مجدد نیتروژن اندامهاي هوایی شد .کاربرد کود سرک بر عملکرد پروتئین دانه معنیدار بود .بیشترین مقدار این
صفت در شرایط دیم و آبیاري تکمیلی به ترتیب  393و  492کیلوگرم در هکتار بود .در هر دو شرایط دیم و آبیاري تکمیلی رقم
ریژاو داراي بیشترین کارایی انتقال مجدد و رقم آذر 2-از کمترین میزان کارایی انتقال مجدد برخوردار بود .محلولپاشی در مرحله
پرشدن دانه بیشترین سهم در انتقال مجدد نیتروژن به دانه و تیمار شاهد کمترین نقش را داشت.
کلیدواژگان :انتقال مجدد ،پروتئین دانه ،محلولپاشی ،نیتروژن
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مقدمه
گندم ( )Triticum aestivum L.یکی از مهمترین محصوالت
غذایی استتتتت که بیش از یکپنجم کالري و پروتئین
موردن یاز مردم جهان را فراهم میکند ( Comastri et al.,
 .)2018گندم به دلیل سازگاري گستردهي کشت با شرایط
مختلف آب و هوایی ،ستتتهولت کشتتتت ،امکان نگ هداري
طوالنیمدت ،ارزش غذایی باال و قابلیت م صرف در ا شکال
مختلف ،از جایگاه ویژهاي برخوردار استتت ( Moein et al.,
 .)2021عمدهترین عامل محدودکننده رشتتتد در دیمزارها،
آب و مواد غذایی استتتت ( .)Li et al., 2009در شتتترایط
محدودیت آب در مناطق خشتتتک ،آبیاري تکمیلی داراي
اهمیت ب سزایی ا ست (.)Montazar and Mohseni, 2011
در نواحی خشک بین عملکرد واقعی و عملکرد پتانسیل در
گندم خأل بزرگی وجود دارد (.)Sadras and Angus, 2006
ب نابراین آب کافی و اع مال مدیر یت مواد غذایی براي
تضتتتمین منابذ غذایی براي ستتتاکنین این نواحی اهمیت
زیادي دارد .نیتروژن یکی از مهمترین عنا صر غذایی ا ست
که رشتتد گیاه را تحت تأثیر قرار میدهد ( Kamiji et al.,
 .)2014کیف یت دانه گ ندم ت حت تأثیر فاکتورهاي زیادي
قرار میگیرد که ژنوتیپ یکی از مهمترین آنهاستتت .عالوه
بر ژنوت یپ ،فاکتور هاي محیطی طی فصتتتتل رشتتتتد و
تکنیک هاي کاشتتتت روي کیفیت دانه اثرگذار هستتتتند
) .)Hellemans et al., 2018کود نیتروژن نقش ا سا سی در
تعیین کیف یت دا نه گ ندم ای فا میک ند .ز مان ،نوع ،م قدار
مصتترف و نحوه استتتفاده از کود نیتروژن از اهمیت زیادي
برخوردار است ( .)Ransom et al., 2016تغذیه صحیح گیاه
یکی از عوامل مهم در بهبود عملکرد و کیفیت محصتتول به
شمار میآید .در تغذیه گیاه نهتنها باید هر عن صر به اندازه
کافی در د سترس گیاه قرار گیرد ،بلکه وجود تعادل عنا صر
غذایی از اهمیت زیادي برخوردار استتتت .در شتتترایط عدم
تعادل تغذیهاي ،با اضافهکردن مقداري از یک عنصر غذایی
نهتن ها افزایش عملکرد رخ نمید هد ،بل که اختالالتی در
رشتتتد گیاه به وجود آمده و در نهایت افت عملکرد مطرح
میشتتتتود ( .)Maqsood et al., 2009ن ی تروژن ن قش
چشمگیري در افتتتزایش عملکتتترد گنتتتدم در منتتتاطق
خ شتتتتک و نیمهخ شک ایفا میکنتتتتد .خ شکی و کمبود
نیتروژن ،دو عامل محدودکننده فتوستتنتز و رشتتد گیاهان،
در بسیاري از مناطق جهان هستند .همچنین تنش خشکی
روي رشتتتتد و م تابولیستتتم نیتروژن تأثیر گذار استتتتت



( .)Allahverdiyev, 2016نتتتیتتتتتتتروژن یتتتکتتتی از
ماکرومولکولهاي مهم در تولید گندم است و نقش بسزایی
در ترک یب پروتئین هاي گ ندم داشتتت ته و مهمترین عا مل
م حدودکن ندهي توستتت عهي مورفولوژیکی و شتتت کلگیري
ا ندام هاي گ یاهی در گ ندم می باشتتتد (.)Makino, 2011
محلولپاشتتتی کود اوره در مقایستتته با مصتتترف خاکی آن
مزایایی دارد .بهعنوان مثال ،هنگام محلولپاشتتتی کود اوره
میتوان از بستتتیاري از مواد شتتتیمیایی مانند آفتکشها،
بهطور همزمان و در یک مخزن ا ستفاده نمود .همچنین در
این روش حدود  80در صد نیتروژن وارد شده به برگها به
دانهها انتقال مییابد .به عبارت دیگر ،در روش محلولپاشی،
اگر دقت کافی به عمل آید و در موقذ منا سب اعمال شود،
کارایی انتقال نیتروژن به دانه بستتیار باال میباشتتد .زیرا در
این روش برگ ها مهمترین ا ندام جذبکن ندهي نیتروژن
محسوب می شوند و تنها مقدار کمی از نیتروژن جذب شده
به ریشتتته انتقال یافته و یا وارد خاک میشتتتود ( Havlin,
 .)2020در گ ندم ،جذب نیتروژن از طریق محلول پاشتتتی
سریذ است ،به طوري که چهار ساعت پس از محلولپاشی،
حدوداً  68در صد نیتروژن م صرفی جذب می شود .در این
شرایط  53درصد نیتروژن در برگهاي سبز 13 ،درصد در
ساقه و  2در صد در برگهاي پیر احیا می شود Smith et
) .)al., 1991از آنجا که نیتروژن مورداستتتفاده در خاک
میتواند از طریق عوامل مختلفی مانند آبشویی و یا تصعید
از دستتترس گیاه خارج شتتود و عرضتته نیتروژن از طریق
خاک ،ری شه ،گرهها و ساقه به دالیل تنشهاي محیطی و
پیري گیاه محدود میگردد ،محلولپاشتتتی اوره از طریق
شاخ و برگ عامل مؤثري در افزایش کیفیت و کمیت غالت
دانهاي همچون گندم با شد (.)Mohammadi et al., 2013
مقایستتته کاربرد خاکی و محلولپاشتتتی اوره با غلظتهاي
مختلف در گندم ن شان داده ا ست که محلولپا شی اوره با
غلظت  4درصتتد در مراحل پنجهزنی و ستتاقهروي ،عملکرد
دانه و میزان جذب نیتروژن توستتط گیاه را افزایش میدهد
( .)khan et al., 2009بتتا توجتته بتته نتتتایج پژوهشهتتاي
انجامگرفته روي گندم دیم در کشتتتور ،مصتتترف کودهاي
نیتروژنی به صورت سرک در مناطق سرد دیمخیز به دلیل
موا جهشتتتدن با تنش هاي رطوبتی ،اثر مثبتی در افزایش
عملکرد این محصتتتول نداشتتت ته و یا اثرات مث بت آن در
افزایش عملکرد گ ندم دیم در م قایستتته با کاربرد پاییزه
نیتروژن معنیدار نبوده است ( Faizi Asl and Valizadeh,
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 .)2004نتایج بررستتیهاي انجامشتتده روي گندم نشتتان
میدهد افزایش مصتترف نیتروژن و محلولپاشتتی آن در
مراحل پایانی رشتتتد باعث افزایش درصتتتد پروتئین دانه
می گردد ) .(Fealegari et al., 2017مطتتالعتتات مختلف
ب یانگر آن استتتتت که وجود م قادیر بیشتتتتر نیتروژن و
مادهخشتتتک در گیاه تا مرحله گردهافشتتتانی باعث افزایش
انت قال م جدد مادهخشتتتک و نیتروژن به دا نه میشتتتود
( Masoni .)Momoh et al., 2004و همکاران ( )2007پس
از مطالعهي اثر نوع خاک بر انتقال مجدد مادهخشتتتک و
نیتروژن در گندم دوروم ،حداکثر انتقال مجدد ماده خ شک
را  30درصتتد و محدوده انتقال مجدد نیتروژن را  73تا 82
درصد گزارش نمودند .سطح زیر کشت باالي گندم دیم در
کشور و اهمیت ویژه اقتصادي گندم در شرایط دیم ،ایجاب
میکند هرگونه راهکاري براي بهینه سازي کمیت و کیفیت
این مح صول مدنظر قرار گیرد .با توجه به مطالب ذکر شده،
هدف از انجام این تحقیق برر سی اثر م صرف کود نیتروژن
بهصتتورت ستترک و محلولپاشتتی در مراحل مختلف نمو بر
پروتئین دانه و انتقال مجدد نیتروژن ارقام جدید گندم دیم
و تعیین بهترین زمان محلول پاشتتتی براي دستتتت یابی به
حداکثر کیف یت دا نه در شتتترایط دیم و آب یاري تکمیلی
میباشد.

مواد و روشها
این تحقیق در دو ستتتتال زراعی 1395-96و 1396-97
بهصتتتورت دو آزمایش جداگانه در شتتترایط دیم و آبیاري
تکمیلی در مزرعه تحقیقاتی معاونت مؤستتتستتته تحقیقات
ک شاورزي دیم سرارود کرمان شاه ،در قالب طرح کرتهاي
خردشتتتده نواري (استتتتریپ استتتاللیت پالت) بر پایه طرح
بلوکهاي کامل ت صادفی با سه تکرار اجرا شد .فاکتورهاي
آز مایش ع بارت بود ند از الف :محلول پاشتتتی کود اوره با
غل ظت  3/36درصتتتد ( 14کیلوگرم در هک تار) در چ هار
مرحله رشدي شامل  -1شاهد (آبپاشی)  -2محلولپاشی
در مرح له نموي آبستتتتنی ( کد  41زادوکس) ( Zadoks,
 -3 )1974محلول پاشتتتی در دو مرحله نموي آبستتتتنی و
پر شدن دانه (کد  41و  71زادوکس) و  -4محلولپا شی در
مرح له نموي پرشتتتتدن دا نه ( کد 71زادوکس) که در
کرتهاي اصلی قرار گرفتند ،ب :فاکتور رقم در چهار سطح
شتتتامل ارقام آذر ،2-ریژاو ،باران و پراو در کرتهاي فرعی
(به صورت عمودي) و ج :تیمار کود سرک اوره در دو سطح
شتتتامل  40 -1کیلوگرم در هکتار و  -2عدم مصتتترف کود
ستتترک بهصتتتورت افقی در مرح له پن جهزنی ( کد 23
زادوکس) .قبل از پیادهستتازي نقشتته طرح ،نمونه خاک از
عمق صتتتفر تا  30ستتتانتیمتري ته یه و بهمنظور تعیین
خ صو صیات فیزیکی و شیمیایی به آزمای شگاه ار سال شد
(جدول  .)1آمار هوا شنا سی سالهاي زراعی انجام آزمایش
نیز در شکل  1ارائه شده است.

جدول  -1برخی از مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک محل انجام آزمایش در دو سال اجراي آزمایش در منطقه سرارود کرمانشاه
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شکل  -1آمار بارندگی و میانگین درجهحرارت ماهانه سالهاي زراعی  1395 -96و  1396 -97ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم سرارود

براي کشتتت از زمینی که ستتال قبل آیش بوده و روي آن
عملیات آماده سازي انجام شده بود ،ا ستفاده شد .در ف صل
آیش و در پاییز زمین ابتدا با گاوآهن برگرداندار شخم زده
شد .سالس در ف صل بهار و تاب ستان سه بار سوئیپ و در
نهایت قبل از کشت در فصل پائیز دیسک زده شد .همزمان
با کشتتت ،کود الزم براي هر کرت با توجه به نتایج آزمایش
خاک بهصتتورت  100کیلوگرم در هکتار فستتفات آمونیوم و
 50کیلوگرم در هکتار اوره محا سبه و م صرف شد .کا شت
ار قام با استتتت فاده از ماشتتتین بذر کار آز مایشتتتی مدل
وینتراشتایگر ،در شش خط  6متري با فاصله ردیف کاشت
 20سانتیمتر در سه تکرار انجام شد .تراکم بذر 380 ،بذر
در مترمربذ تعیین شد .در شرایط آبیاري تکمیلی ،آبیاري
مزرعه در دو نوبت شامل اوایل ساقهدهی (کد  31زادوکس)
و شتتروع پرشتتدن دانه (کد  71زادوکس) بهصتتورت آبیاري
بارانی انجام شد .در هر مرحله آبیاري تکمیلی ،به اندازه 30
میلیمتر آبیاري صتتتورت گرفت .براي اندازهگیري پروتئین
دا نه ،میزان پروتئین نمو نه ها از روش  Near Infraredبا
استتتتفاده از دستتتتگاه  Inframatic pertenمدل 089200
اندازهگیري شد .عملکرد پروتئین دانه نیز از حا صل ضرب
عملکرد دانه در درصتتد پروتئین دانه محاستتبه و برحستتب
کیلوگرم در هک تار ب یان گرد ید .ج هت ا ندازهگیري میزان
انتقال م جدد نیتروژن از اندام هاي هوایی به دانه ،ستتتهم
انت قال م جدد نیتروژن در نیتروژن دا نه ،ستتتهم نیتروژن
جذبشده پس از گلدهی درمجموع نیتروژن دانه و کارایی

ستتاقه در انتقال مجدد نیتروژن به دانه ،در زمان گلدهی و
رستتیدگی در هر مرحله  10بوته از هر کرت جدا شتتده ،به
مدت  72ساعت در آون قرار گرفت و سالس با ا ستفاده از
روابط زیر ،پارامتر موردنظر تعیین گرد ید ( Cox et al.,
.)1986
 محتواي نیتروژن ا ندام هوایی (میلیگرم در  10بو ته) =
غلظت نیتروژن اندام هوایی × وزن  10عدد از هر یک از
اندامهاي هوایی
 محتواي نیتروژن دا نه (میلیگرم در  10بو ته) = غل ظت
نیتروژن دانه × وزن دانه در  10بوته
 انتقال مجدد نیتروژن از ساقه = مقدار نیتروژن ساقه در
مرحله گلدهی  -مقدار نیتروژن ساقه در مرحله رسیدگی
 انت قال م جدد نیتروژن از ا ندام هاي رویشتتتی = م قدار
نیتروژن اندام هاي رویشتتتی در مرح له گ لدهی  -م قدار
نیتروژن اندامهاي رویشی در مرحله رسیدگی
 شتتتتاخد برداشتتتتت نیتروژن = (محتواي نیتروژن
دانه/محتواي نیتروژن اندام هاي هوایی و دانه در مرح له
رسیدگی) × 100
 کارایی انت قال م جدد نیتروژن = (میزان انت قال م جدد
نیتروژن  /م قدار نیتروژن ا ندام هاي رویشتتتی در مرح له
گلدهی) × 100
 ستتتهم انتقال مجدد نیتروژن در نیتروژن دانه = (میزان
انت قال م جدد نیتروژن  /م قدار نیتروژن دا نه در مرح له
رسیدگی) × 100
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تجز یه و تحل یل داده ها توستتتط نرمافزار
انجام شتتد و براي رستتم نمودارها از برنامه  Excelاستتتفاده
شد .براي مقایسه میانگینها در صفات موردبررسی از روش
آزمون حداقل تفاوت معنیداري ( )LSDدر ستتطح احتمال
پنج درصد استفاده شد.
نتایج و بحث
عملکرد دانه
پس از اطمینتتان از نرمتتالبودن دادههتتا ،آزمون بتتارتلتتت
بهمنظور برر سی یکنواختی واریانس سالها صورت گرفت
( جدول هاي  2و  .)3در ادا مه ،تجز یه وار یانس صتتت فات
موردبررستتتی انجام شتتتد .با توجه به نتایج جدول تجزیه
واریانس مقایسه میانگینها انجام شد (جدولهاي  2و .)3با
برر سی مقای سه میانگینها م شاهده شد بی شترین عملکرد
دانه در شرایط دیم ( 2884کیلوگرم در هکتار) و در شرایط
آبیاري تکمیلی ( 4255کیلوگرم در هکتار) مربوط به ستتال
دوم اجراي آز مایش بود که به ترت یب  17و  37درصتتتد
ن سبت به سال اول افزایش ن شان داد (جدولهاي  4و .)5
کمتر بودن عملکرد در سال اول را میتوان به عدم پراکنش
مناستتب بارشها در ستتال اول نستتبت داد .در ستتال اول
پراکنش بارندگی در پاییز  ،23/2زم ستان  268/3و در بهار
 201/4میلیمتر بوده ا ست ،یعنی در سال اول  4/7در صد
بارشها در پاییز 54/4 ،در صد در زم ستان و  40/9در صد
در بهار به وقوع پیوستتته استتت درحالیکه در ستتال دوم،
پراکنش بارندگی در پاییز  ،57/4در زمستتتان  223/1و در
بهار  240/7میلیمتر بوده استتتت .بهعبارتدیگر در ستتتال
دوم 11 ،در صد بارشها در پاییز 42/8 ،در صد در زم ستان
و 46/2درصتتد در بهار به وقوع پیوستتته استتت (شتتکل .)1
همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان داد کاربرد کود سرک
نستتبت به عدم کاربرد آن در شتترایط دیم در ستتطح پنج
در صد و در شرایط آبیاري تکمیلی در سطح یک در صد بر
عملکرد دانه داراي تأثیر معنیدار بود (جدول هاي  2و .)3
بیشتتترین مقدار عملکرد دانه در شتترایط دیم  2907و در
شتترایط آبیاري تکمیلی  3957کیلوگرم بود که نستتبت به
تیمار شتتتاهد (عدم کاربرد کود ستتترک) به ترتیب  470و
 551کیلوگرم در هکتار افزایش ن شان داد .به عبارت دیگر،
کود ستتترک به ترتیب باعث افزایش  19و  16درصتتتدي
عملکرد دانه در هر دو شتترایط دیم و آبیاري تکمیلی شتتد.
 Golikو هم کاران ( )2005نیز گزارش کرد ند کاربرد کود

نیتروژن در مقایستته با تیمار شتتاهد ستتبب افزایش عملکرد
گندم شد .کود نیتروژن ،از طریق افزایش مواد فتو سنتزي
باعث افزایش رشد رویشی و زایشی شده و در نتیجه باعث
بقاي بیشتتتتر گل هاي بارور در گیاه میگردد که این امر
باعث افزایش عملکرد دانه در مقادیر باالتر نیتروژن میشود.
افزایش عملکرد دانتته در اثر افزایش مقتتدار کود نیتروژن
ممکن ا ست به علت تخ صید بی شتر مواد فتو سنتزي به
ق سمتهاي زای شی با شد (.)Cheema and Malik, 2001
بین تیمارهاي محلولپا شی از نظر این صفت نیز در هر دو
شرایط دیم و آبی اختالف معنیدار بود .بی شترین عملکرد
دانه در شرایط دیم  2957کیلوگرم در هکتار و در شرایط
آبیتتاري تکمیلی  3958کیلوگرم در هکتتتار مربوط بتته
محلولپاشتتی در مرحله آبستتتنی بود که به ترتیب  676و
 830کیلوگرم ن سبت به تیمار شاهد برتري ن شان دادند .به
بیان دیگر ،محلولپاشتتی به ترتیب باعث افزایش  29و 27
در صد عملکرد دانه در هر دو شرایط دیم و آبیاري تکمیلی
شتتده استتت (جدولهاي  4و  Sarandon .)5و Gianibelli
( )1990در آزمایشهاي خود مشاهده نمودند که در صورت
عدم م صرف نیتروژن در زمان کا شت ،محلولپا شی اوره در
آخر مرحله پنجهزنی ،باعث افزایش عملکرد دانه و عملکرد
زیستتتتتوده به ترتیب به میزان  48و  30درصتتتد گردید.
میانگین عملکرد دانه بتتتتا آبیاري تکمیلی و شرایط دیم به
ترتیتتتتتب  3682و  2672کیلوگرم در هکتار بود و آبیاري
تکمیل تی منجر به افزایش قابلمالحظه عملکرد دانه نسبت
بتتته شتتترایط دیتتتم ( 1010کیلتتتوگرم در هکتتتتار) شتتتد.
اختالف ارقام موردبرر سی نیز از نظر عملکرد دانه در هر دو
شرایط دیم و آبیاري تکمیلی معنیدار بود (جدولهاي  2و
 .)3در این بررستتی ،در شتترایط دیم کمترین و بیشتتترین
عملکرد دانه با  2473و  2789کیلوگرم در هکتار به ترتیب
مربوط به ار قام آذر 2-و پراو بود .همچنین در شتتترایط
آب یاري تکمیلی رقم باران با عملکرد  3946کیلوگرم در
هکتار باالترین عملکرد دانه و رقم آذر 2-با عملکرد 3385
کیلوگرم در هکتتار پتایینترین عملکرد دانته را بته خود
اختصتتتاا دادند( .جدول هاي  4و )1993( Peltonen .)5
گزارش کرد محلولپاشتتتی  15کیلوگرم در هکتار نیتروژن
در اواخر مرحله خو شه در غالف باعث افزایش عملکرد دانه
و درصتتد پروتئین شتتد .افزایش عملکرد دانه در اثر افزایش
مقدار کود نیتروژن به علت تخصید بیشتر مواد فتوسنتزي
به ق سمتهاي زای شی بود ) .(Rabiee et al., 2010عملکرد
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دانه بهعنوان مهمترین پارامتر جهت بررستتتی ژنوتیپها در
برنامههاي ا صالحی در نظر گرفته می شود .این صفت یک
صتتفت پیچیده استتت که تحت تأثیر ژنتیک و محیط قرار
میگیرد.
محتوای نیتروژن ،درصد و عملکرد پروتئین دانه
محتواي پروتئین دانه یک صتتتفت کیفی مهم براي گندم
میباشتتتد که متأثر از عوامل محیطی و ژنتیکی استتتت .اثر
کاربرد کود ستتترک و همچنین اثر تیمار محلولپاشتتتی بر
محتواي نیتروژن و درصتتد پروتئین دانه در هر دو شتترایط
دیم و آبیاري تکمیلی در ستتطح پنج درصتتد معنیدار بود
( جدول هاي  2و  )3و محلول پاشتتتی ،محتواي نیتروژن و
درصتتد پروتئین دانه را افزایش داد .اثر ستتال در شتترایط
آبیاري تکمیلی بر محتواي نیتروژن و درصتتد پروتئین دانه
معنیدار بود اما اثر سال در شرایط دیم بر محتواي نیتروژن
و درصتتد پروتئین دانه معنیدار نشتتد .اثر متقابل ستتال در
محلولپا شی بر محتواي در صد پروتئین دانه نیز در سطح
احتمال یک درصتتد معنیدار شتتد (جدولهاي  2و  .)3اثر
متقابل ستتال در محلولپاشتتی در شتترایط دیم نشتتان داد
بیشترین درصد پروتئین دانه به میزان  14/1درصد متعلق
به سال اول و محلولپاشی در زمان پرشدن دانه ،و کمترین
مقدار آن به میزان  12/4درصد مربوط به سال دوم و تیمار
شاهد (آبپا شی) بود ( شکل  -2الف) .با توجه به شکل 2
درحالیکه بارندگی بیشتتتتر بوده محلولپاشتتتی در مرحله
پر شدن و آب ستنی و پر شدن تأثیرگذار نبوده ا ست .دلیل
این امر میتوا ند باالرفتن عملکرد دا نه و افزایش بیشتتتتر
نشاسته نسبت به پروتئین باشد Shah .و همکاران ()2017
اثر محلولپاشتتی اوره در مراحل قبل و بعد از گردهافشتتانی
گندم را بررستتی کردند و دریافتند که محلولپاشتتی بعد از
گردهافشتتتانی وزن هزاردانه و کیفیت آرد حاصتتتل از این
دانهها را افزایش میدهد .اختالف بین ارقام موردبرر سی از
نظر صتتت فات محتواي نیتروژن و پروتئین دا نه در هر دو
شتتتترا یط د یم و آ بیتتاري ت ک م ی لی م ع نیدار بود
(()p<0/01جتتدولهتتاي  2و .)3دامنتته تغییرات محتواي
نیتروژن دانه در شتتترایط آبیاري تکمیلی از  1/87تا 2/13
درصتتتد و دامنه تغییرات پروتئین دانه از  11/67تا 13/34
درصتتد در بوته متغیر بود (جدولهاي  2و  .)3بررستتی اثر
متقابل محلولپاشتتتی در رقم در شتتترایط دیم نشتتتان داد



بیشترین مقدار نیتروژن دانه به میزان  2/41درصد به تیمار
محلولپا شی در مرحله پر شدن دانه و رقم ریژاو و کمترین
مقدار آن به مقدار  1/92درصد به تیمار شاهد (آبپاشی) و
رقم آذر 2-مربوط بود ( شکل  -3ب) .همچنین برر سی اثر
متقابل محلولپاشتتی در رقم نشتتان داد بیشتتترین مقدار
پروتئین دانه به میزان  15/09در صد به تیمار محلولپا شی
در مرحله پرشتتدن دانه و رقم ریژاو و کمترین مقدار آن به
مقدار  12درصتتد به تیمار شتتاهد (آبپاشتی) و رقم آذر2-
مربوط بود (شتتتکل  -3الف) Koenig .و همکاران ()2011
غلظت پروتئین دانهي ژنوتیپ هاي مختلف گندم دیم در
تیمارهاي مختلف م صرف نیتروژن معدنی ( صفر الی 125
کیلوگرم نیتروژن در هکتار) را  9الی  15درصتتتد گزارش
نمودند و عنوان کردند با افزایش میزان نیتروژن مصتترفی،
درصتتتد پروتئین دانه در ژنوتیپ هاي گندم دیم افزایش
می یابد .در مطالعات مختلف اثر مثبت کاربرد نیتروژن در
مرحله خوشتتهدهی و گردهافشتتانی مشتتاهده شتتده استتت و
حاکی از آن استتت که استتتفاده از نیتروژن در این مراحل
رشتتدي باعث افزایش پروتئین دانه میشتتود ( Dick et al,
 Ransom .)2016و هم کاران ( )2016نشتتتان دادند ارقام
مختلف گندم پاستتخهاي متفاوتی نستتبت به کود نیتروژن
دادند .محققان بستتیاري دریافتهاند که کاربرد کود ستترک
نیتروژن در اواخر فصل رشد در دستیابی به سطوح باالي
پروتئین دانه مؤثر بوده استتتت Bly .و )2003( Woodard
اظهار داشتتتند محلولپاشتتی اوره ستتبب افزایش معنیدار
محتواي پروتئین دانه گندم شد.
نتایج جدول تجزیه واریانس داده ها ،همچنین نشتتتان داد
کاربرد کود سرک ن سبت به عدم کاربرد آن در شرایط دیم
بر عملکرد پروتئین دانه معنیدار بود (جدول  .)2بی شترین
مقدار این صتتفت در شتترایط دیم  393کیلوگرم در هکتار
بود که ن سبت به تیمار شاهد (عدم کاربرد کود سرک) 21
درصد افزایش نشان داد .اثر تیمارهاي مختلف محلولپاشی
بر عملکرد پروتئین دانه نیز در شتتترایط دیم معنیدار بود.
بیشتتتترین عملکرد پروتئین دا نه در شتتترایط دیم 395
کیلوگرم در هکتار و مربوط به تیمار محلولپاشی در مرحله
پرشتتدن دانه بود که نستتبت به تیمار شتتاهد  38درصتتد
برتري نشتتتان داد .بین ارقام نیز از لحام عملکرد پروتئین
دانه ،اختالف معنیداري م شاهده شد .با برر سی مقای سات
م یانگین ،بیشتتتترین عملکرد پروتئین دا نه مربوط به رقم
ریژاو و کمترین آن مربوط به رقم آذر 2-بود (جدول .)3
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جدول  -4میانگین صفتهاي مربوط به عملکرد و کیفیت دانه در چهار رقم گندم در شرایط دیم
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383/47

2/15
2/09

87/81
87/02

40/15
33/98

54/76
51/37

18/56
16/06

257/04

0/38

28/73

0/06

1/11

2/78

3/89

1/50

2906/69
2437/02

13/38

393/00

2/14

87/60

39/68

54/55

18/38

13/11

324/84

2/10

87/24

34/45

51/58

16/23

353/86

0/23

53/69

0/04

0/42

1/90

1/46

0/60

2281/08
2956/95

12/49
13/34

285/02
394/60

2/00
2/13

86/94
87/15

32/63
37/78

53/71
53/37

16/11
17/58

2643/18

13/39

369/79

2/14

87/50

35/93

51/94

16/64

2806/22

13/76

386/32

2/20

88/07

41/93

53/21

18/90

282/07

0/17

41/32

0/03

0/82

2/45

2/42

1/08

2472/00
2671/10
2755/33
2788/99

12/62
14/32
12/83
13/20

303/16
383/50
346/97
366/26

2/02
2/29
2/05
2/11

86/90
88/39
87/08
87/29

30/22
47/45
32/53
38/07

49/04
58/77
50/44
53/60

14/90
20/61
15/73
17/99

184/72

0/21

26/09

0/03

0/53

2/07

2/13

0/86

ب

شکل  -2الف :اثر متقابل سال و محلولپاشی کود اوره بر درصد پروتئین ،ب :درصد نیتروژن دانه در شرایط دیم
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جدول  -5میانگین صفتهاي مربوط به عملکرد و کیفیت دانه در چهار رقم گندم در شرایط آبیاري تکمیلی
پروتئین
دانه
(درصد)

عملکرد
پروتئین
دانه
(کیلوگرم در
هکتار)

1395

3108/56

12/52

443/76

2/00

1396

4255/01

12/00

457/58

1/92

188/46

0/50

166/89

0/36

0/54

سرک

3957/35

12/41

491/81

1/99

86/92

23/20

عدم سرک

3406/21

12/11

409/86

1/94

87/06

20/23

40/02

278/10

0/29

43/34

0/47

0/54

3/18

4/29

1/38

شاهد (آبپاشی)

3126/82

11/70

367/18

1/86

87/67

18/55

40/42

9/81

مرحله آبستنی

3957/55

12/30

486/29

1/97

87/35

21/88

42/09

11/02

مرحله آبستنی و
پرشدن دانه

3753/06

12/38

456/04

1/98

87/12

21/70

41/75

10/88

مرحله پرشدن
دانه

3889/71

12/66

493/83

2/03

85/84

24/73

41/47

12/01

238/63

0/37

29/03

0/59

1/20

3/61

6/24

1/82

3385/01

11/67

397/75

1/87

87/11

18/44

39/36

9/88

ریژاو

3589/54

13/34

474/87

2/13

88/16

29/03

50/28

13/76

باران

3946/12

11/75

463/37

1/88

85/67

16/44

33/22

8/65

پراو

3806/46

12/28

467/34

1/96

87/03

22/95

42/88

11/42

196/33

0/29

28/16

0/47

0/51

1/71

3/01

0/96

عملکرد
دانه
(کیلوگرم
در هکتار)

تیمار

سال
)LSD (0.05

کود اوره
)LSD (0.05

محلولپاشی

)LSD (0.05

آذر2-
رقم

)LSD (0.05

الف

انتقال
مجدد
نیتروژن
(میلیگرم
در ده بوته)

کارایی
انتقال
مجدد
نیتروژن
(درصد)

سهم انتقال
مجدد
نیتروژن از
نیتروژن دانه
(درصد)

43/44

11/91

39/43

9/95
1/38

نیتروژن
دانه
(درصد)

شاخد
برداشت
نیتروژن
(درصد)
86/80

24/08

87/19

19/35
3/18

4/29
42/84

11/56
10/31

ب

شکل  - 3الف :اثر متقابل رقم و محلولپاشی کود اوره بر درصد پروتئین ،ب :درصد نیتروژن دانه در شرایط دیم

انتقال مجدد نیتروژن به دانه از اندامهای هوایی
نیتروژن موردنیاز دانهي در حال نمو از طریق انتقال مجدد
نیتروژن جذب شده پیش از گردهاف شانی و به و سیله تجمذ

نیتروژن جذب شده در طی پرشدن دانه تأمین میگردد .در
شرایط دیم اثر ساده سال ،کود سرک ،محلولپا شی و اثر
متقابل کود ستتترک در رقم بر میزان انتقال مجدد نیتروژن



اثر زمان و نحوه مصرف کود اوره بر میزان پروتئین دانه و انتقال مجدد نیتروژن...

داد بی شترین انتقال مجدد به شرایط کاربرد کود سرک و
رقم پراو ( 52میلیگرم در  10بو ته) ،و کمترین م قدار آن
( 30/1میلیگرم در  10بوته) به رقم باران در شتترایط عدم
کاربرد کود سرک اختصاا داشت (شکل  -4الف) .درصد
تغییرات انتقال مجدد نیتروژن در چهار رقم آذر ،2-ریژاو،
باران و پراو در شتترایط مصتترف کود ستترک اوره نستتبت به
عدم م صرف آن به ترتیب  10/6 ،21/6 ،7/6و  18/2در صد
بود .آمار بلندمدت هواشتتتناستتتی منطقه و نتایج آزمایش
حاضر نشان میدهد نوع تنش منطقه ،تنش انتهایی بوده و
ارقام بیشتتتترین تنش را در دوره زایشتتتی تحمل میکنند.
اهمیت انتقال مجدد نیتروژن براي گیاه گندم که در شرایط
آب و هوایی خشک و نیمهخشک رشد میکند قابلمالحظه
استتتتي زیرا در این شتتترایط ،پس از مرحله گلدهی ،تنش
خشکی جذب نیتروژن از خاک را محدود می سازد ( Kirda
 .)et al., 2001بهاینترتیب ،درصتتد پروتئین دانه به مقدار
زیادي به انتقال مجدد نیتروژن ذخیرهشتتتده در اندامهاي
رویشی وابسته است.

در سطح احتمال یک در صد ،و در شرایط آبیاري تکمیلی،
اثر ساده سال و محلولپاشی در سطح احتمال پنج درصد و
رقم در ستتطح احتمال یک درصتتد بر میزان انتقال مجدد
نیتروژن معنیدار بود (جدولهاي  2و  .)3در شرایط آبیاري
تکمیلی ،میزان تغییرات انتقال مجدد از  18/6میلیگرم در
بوته در حالت شتتاهد تا  24/7میلیگرم در بوته در شتترایط
محلولپاشتتی در زمان پرشتتدن دانه متغیر بود (جدول .)5
اثر متقابل محلولپاشتتی در رقم در شتترایط دیم نشتتان داد
بیشتتتترین انتقال مجدد نیتروژن به میزان  47/5میلیگرم
در  10بوته مربوط به تیمار محلولپاشی در مرحله پرشدن
دانتته و رقم ریژاو و کمترین میزان آن بتته مقتتدار 30/2
میلیگرم در  10بوته مربوط به تیمار شتتاهد (آبپاشتتی) و
رقم آذر 2-بود ( شکل  -4ب) .بین ارقام نیز از لحام انتقال
مجدد نیتروژن در شرایط آبیاري تکمیلی تفاوت معنیداري
م شاهده شد (( )p<0/01جدول  .)3بی شترین انتقال مجدد
با  29/03متعلق به رقم ریژاو و کمترین آن با 18/44
مربوط به رقم آذر 2-بود (جدول  .)5نتایج مقایسه میانگین
اثر برهمکنش کود سرک و رقم در شرایط دیم نیز ن شان
الف
ب

شکل- 4الف :اثر متقابل رقم و کود سرک اوره ،ب :اثر متقابل رقم و محلولپاشی بر انتقال مجدد نیتروژن دانه شرایط دیم

کارایی انتقال مجدد نیتروژن
میزان انتقال مجدد نیتروژن به کارایی انتقال مجدد نیتروژن
از اندامهاي هوایی بستگی دارد .بیشترین و کمترین درصد
انتقال مجدد نیتروژن مربوط به تیمار محلولپاشی در مرحله
پرشدن دانه و تیمار شاهد (آبپاشی) بود .اما از نظر این
صفت بین تیمار شاهد و تیمار محلولپاشی در مرحله
آبستنی و مرحله آبستنی و پرشدن دانه ،تفاوت معنیداري
مشاهده نشد (جدول  Radmehr .)20و همکاران ()1997
نیز در بررسی تأثیر تقسیط نیتروژن در انتقال مجدد آن

گزارش کردند تقسیط این کود کارایی انتقال مجدد نیتروژن
را افزایش میدهد .محلولپاشی موجب کاهش تعداد
سنبلچه عقیم می گردد و از این طریق با افزایش عملکرد،
نیاز به نیتروژن را افزایش داده و انتقال مجدد نیتروژن و
کارایی استفاده از آن را باال میبرد .تنوع ژنتیکی براي جذب
و یا کارایی بهرهبرداري از نیتروژن در گندم گزارش شده
است ) .)Papakosta and Gagianas, 1991اختالف ارقام
موردمطالعه از نظر این صفت در هر دو شرایط دیم و آبیاري
تکمیلی معنیدار بود ( .)p<0/01در هر دو شرایط رقم ریژاو
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داراي بیشترین کارایی انتقال مجدد و رقم آذر 2-از کمترین
میزان کارایی انتقال مجدد برخوردار بود (جدولهاي  4و
 .)5در گزارشهاي مختلف به تفاوت موجود بین ارقام
مختلف از نظر کارایی انتقال مجدد اشاره شده است .براي
مثال  Papakostaو  )1991( Gagianasکارایی انتقال مجدد
نیتروژن را از  60/9تا  80/7درصد و  Przuljو Momcilovic
( )2001از  27تا  66درصد گزارش کردهاند .میزان انتقال
مجدد نیتروژن و کارایی آن به رطوبت خاک ،رقم و
قسمتهاي مختلف گیاه زراعی وابسته میباشد و ارقام با
کارایی باالتر انتقال مجدد نیتروژن بیشتر موردتوجه
میباشند .در پژوهش حاضر ،همانطور که نتایج مقایسه
میانگین دادهها نشان میدهد ،گسترهي تغییرات میزان
انتقال مجدد نیتروژن بیشتر از تغییرات محتواي نیتروژن
دانه و در نتیجه پروتئین دانه بوده است (جدولهاي  4و .)5
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در برخی از ارقام ،نقش
آسیمیالسیون جاري نیتروژن پس از گلدهی ،باالتر از
انتقال مجدد میباشد و بین انتقال مجدد نیتروژن و سهم
آسیمیالسیون نیتروژن پس از گلدهی یک رابطهي جبرانی
وجود داردي این امر باعث ثبات نسبی درصد پروتئین دانه
در ارقام مختلف میگردد.
شاخص برداشت نیتروژن
در هر دو شتتترایط دیم و آبیتتاري تکمیلی ،اثر ستتتتاده
محلولپاشی ( )p<0/05و اثر ساده رقم بر شاخد برداشت
نیتروژن معنیدار بود ( .)p<0/01ستتال تأثیر معنیداري بر
شاخد بردا شت نیتروژن ندا شت .تیمارهاي محلولپا شی
تأثیري معنیدار بر شتتتاخد برداشتتتت نیتروژن داشتتتتند
( جدول هاي  2و  .)3در شتتترایط دیم کمترین شتتتاخد
برداشتتتت ( 86/9درصتتتد) به تیمار شتتتاهد (آبپاشتتتی) و
بیشتتتترین آن ( 88/1درصتتتد) به محلولپاشتتتی در زمان
پرشدن دانه مربوط بود (جدول  .)4ارقام موردمطالعه ،ازنظر
شاخد بردا شت نیتروژن بهطور معنیداري متفاوت بودند.
بهطوريکه در شرایط دیم رقم ریژاو با  88/3در صد داراي
بیشترین و رقم آذر 2-با  86/9درصد داراي کمترین میزان
شاخد بردا شت نیتروژن بود و در شرایط آبیاري تکمیلی
نیز رقم ریژاو با  88 /2در صد داراي بی شترین و رقم پراو با
 87در صد داراي کمترین میزان شاخد بردا شت نیتروژن
بود (جدولهاي  4و  .)5مقدار پروتئین دانه در گندم حدود
 12در صد و پروتئین کاه و کلش کمتر از  2در صد ا ست.



بنابراین بهطور متوستتتط محتواي پروتئین دانه در حدود 7
برابر کاه و کلش است .شاخد برداشت نیتروژن ،بخشی از
نیتروژن بوته استتتت که به دانه وارد شتتتده استتتت .کاهش
شاخد بردا شت نیتروژن بهوا سطه باقیماندن نیتروژن در
ساقه و عدم انتقال مواد پرورده به دانه است Xu .و همکاران
( )2005شاخد برداشت نیتروژن را در دو رقم گندم تحت
پنج شتتتدت متفاوت تنش خشتتتکی از  73تا  81درصتتتد
گزارش کردند که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.
سهم انتقال مجدد نیتروژن
در شتترایط دیم ستتهم انتقال مجدد نیتروژن تحت تأثیر اثر
ستتتال قرار نگرفت اما در اثر متقابل کود ستتترک در رقم و
محلولپاشتتتی در رقم اختالف معنیداري مشتتتاهده شتتتد
(جدولهاي  2و  .)3مقایستتته میانگینهاي اثر متقابل کود
سرک و رقم ن شان داد در بین ارقام موردمطالعه رقم ریژاو
در شرایط کاربرد کود سرک با  22/4درصد بیشترین و رقم
آذر 2-در شتترایط عدم کاربرد کود ستترک با  14/3درصتتد
کمترین میزان ستتهم انتقال مجدد نیتروژن را نشتتان دادند
(شکل  .)4مقایسه میانگین اثر متقابل محلولپاشی در رقم
ن شان داد که بی شترین سهم انتقال مجدد نیتروژن به رقم
ریژاو در تیمار محلولپا شی در مرحله پر شدن دانه با 22/5
درصتتتد و کمترین آن به رقم آذر 2-با  13/6درصتتتد در
شتترایط شتتاهد بود (شتتکل  .)4در شتترایط آبیاري تکمیلی،
سهم انتقال مجدد نیتروژن تحت تأثیر اثر سال قرار گرفت.
دامنه تغییرات سهم انتقال مجدد نیتروژن از  11/91درصد
در سال اول تا  9/95در صد در سال دوم متغیر بود که 16
درصتتد نستتبت به ستتال دوم برتري نشتتان داد .همچنین
مقای سه میانگین اثر محلولپا شی ن شان داد بی شترین سهم
انتقال مجدد به تیمار محلولپا شی در مرحله پر شدن دانه
( 12/01درصتتتد) و کمترین آن ( 9/82درصتتتد) به تیمار
شاهد اختصاا داشت (جدول  .)4به نظر میرسد افزایش
میزان نیتروژن باعث افزایش ستتهم توزیذ مواد فتوستتنتزي
به دانه شتتده استتت .افزایش ستتهم انتقال مجدد با افزایش
نیتروژن به دلیل افزایش تجمذ مادهخشتتتک در اندام هاي
رویشتتی در مرحله گردهافشتتانی استتت Perez .و همکاران
( )1983پس از مطالعه روي گندم گزارش نمودند تجمذ و
انتقال مجدد نیتروژن از اندام هاي رویشتتتی به دانه ،منبذ
مهمی در تعیین عملکرد و کیفیت دانه میباشتتتد .ایشتتتان
گزارش کردند در بین اندامهاي مختلف رویشتتی ،به ترتیب
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برگها ،پو شینهها ،ساقهها و غالفها مهمترین منابذ براي
انت قال م جدد نیتروژن به دا نه هستتتت ند .در بین ار قام
موردمطالعه ،رقم ریژاو با  13/76درصتتتد بیشتتتترین و رقم
باران با  8/65درصتتتد کمترین میزان ستتتهم انتقال مجدد
نیتروژن را به خود اختصتتتاا دادند (جدول  .)4نتایج این
پژوهش با گزارش  Ahmadiو همکاران ( )2004نیز مطابقت
داشتتتت .حر کت مواد فتوستتتنتزي از منبذ به مخزن یا
محلهاي مصتترف مبتنی بر تولید مواد فتوستتنتزي منبذ،

الف

ازی تکطرف و ظرفیتتت مخزن از طرف دیگر دو عتتامتتل
تعیینکننده میبا شند که در صورت عدم تعادل بین آنها،
عملکرد کاهش پ یدا میک ند .هن گامی که قدرت منبذ در
تولید مواد فتوستتنتزي کاهش مییابد ،ستتهم ترکیباتی که
مجدداً به حرکت درآمده و به دانه منتقل می شوند ،افرایش
می یا بد .ب نابراین میتوان گ فت افزایش مصتتترف م قادیر
نیتروژن نقش مهمی در افزایش ستتتهم انت قال م جدد در
تأمین مواد فتوسنتزي دانه داشته است.

ب

شکل  -5الف :اثر متقابل رقم و کود سرک اوره ،ب :اثر متقابل رقم و محلولپاشی کود اوره بر سهم انتقال مجدد مادهخشک در شرایط دیم

نتیجهگیری کلی
نتایج این پژوهش نشان داد محلولپاشی اوره و کاربرد کود
ستتترک در هر دو شتتترایط دیم و آبیاري تکمیلی در بهبود
صفات کیفی گندم مؤثر بود .بررسی صفات کیفی نشان داد
در هر دو شتتترایط دیم و آب یاري تکمیلی کاربرد کود اوره
به صورت سرک و محلولپا شی اوره باعث افزایش معنیدار
پروتئین دانه ،نیتروژن دانه ،انتقال مجدد نیتروژن اندامهاي
هوایی ،کارآیی و ستتتهم انتقال مجدد نیتروژن دانه شتتتد.
بیشترین افزایش پروتئین دا نه در هر دو شتتترایط دیم و
آبیاري تکمیلی مربوط به محلولپاشتتی در زمان پرشتتدن
دانه بود .همچنین نتایج این مطالعه نشان داد محلولپاشی
در مرحله پر شدن دانه در شرایط دیم و آبیاري تکمیلی به
ترت یب با عث افزایش  25و  28درصتتتدي انت قال م جدد
نیتروژن نسبت به تیمار شاهد شد .در هر دو شرایط دیم و
آب یاري تکمیلی ،بیشتتتترین میزان انت قال م جدد نیتروژن
مربوط به رقم ریژاو و کمترین میزان آن متعلق به رقم
آذر 2-بود .میانگین عملکرد دانه در هر دو شتتترایط دیم و
آبیاري تکمیلی در سال زراعی دوم ،ن سبت به سال زراعی

اول حدود  30درصتتتد افزایش یافت .میانگین عملکرد دانه
بتا آبیاري تکمیلی و شرایط دیم به ترتیتب  3682و 2672
کیلوگرم در هکتار بود و آبیاري تکمیلتتتی منجر به افزایش
قابلمالحظه عملکرد دانه نسبت ب ته ش ترایط دی تم (1010
کیلتتتوگرم در هکتتتتار) شتتتد .در شرایط دیم ،رقم پراو با
 2789کیلوگرم در هکتار و در شرایط آبیاري تکمیلی رقم
باران با  3946کیلوگرم در هکتار باالترین میزان عملکرد
دانه را به خود اختصاا دادند.
سپاسگزاری
بدینوس تیله از معاونت مؤستتستته تحقیقات کشتتاورزي دیم
ستتترارود بهجهت در اختیار گذاشتتتتن امکانات و تجهیزات
مورد نیاز این پژوهش قدردانی میشود.
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Abstract
Nitrogen plays an important role in increasing the quantitative and qualitative yield of wheat in dryland regions.
To evaluate the effect of nitrogen (urea) by different foliar application treatments and top dressing fertilizer on
grain protein and nitrogen remobilization of wheat, a strip split-plot design based on RCBD with three replicates
was conducted under dryland and supplemental irrigation conditions during two growing seasons (2016-17 and
2017-18). Experimental treatments were: A: control (without application of N), foliar application of urea during
booting, booting + grain filling and grain filling stages as the main plot, B: wheat cultivars as sub-plots, C: top
dressing fertilizer including application and non-application (control) in strip factor were considered. The results
of combined analysis of variance and mean comparisons showed that foliar application of urea fertilizer in all three
growth stages significantly increased grain yield, nitrogen content, percentage and yield of grain protein and grain
nitrogen remobilization of shoots. The application of top dressing fertilizer in both dryland and supplementary
irrigation conditions was significant on grain protein yield. The highest grain protein yield in both dryland and
supplementary irrigation conditions were 393 and 492 kg/ha, respectively. Foliar application at the grain filling
stage had the largest role in the nitrogen remobilization to the grain and the control. Foliar application at the grain
filling stage had the highest and control (without foliar application) had the lowest share of nitrogen remobilization
to the grain.
Keywords: Remobilization, grain protein, foliar application, nitrogen
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