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درصد است .بدین سبب ضریب پروتئین برای گندم 1/71
در نظر گرفتهشده است.
در پایان آزمایشها ،نتایج ساالنه آزمایش با استفاده از

که در آن؛  Cuضریب یکنواختی توزیع آب کریستین

نرمافزار آماری  MSTATCبهصورت جداگانه مورد تجزیه

سن Di ،عمق آب در هر یک از قوطیهای جمعآوری در

واریانس ساده و مقایسههای میانگین قرار گرفت.

شبکه محاسباتی برحسب میلیمتر D ،متوسط عمقهای

همچنین ،نتایج دوساالنه مورد آزمونهای تعیین یکنواختی

تعداد

واریانس دادهها قرارگرفتند ( )Bonet, 2006و بهدلیل

باشد ،ضریب

مشخص شدن یکنواختی واریانس دادهها ،تجزیه واریانس

آب جمعشده در قوطیها برحسب میلیمتر و
مشاهدات هستند .همچنین اگر

n

یکنواختی توزیع آب در ربع پائین ( )Duنیز بهصورت زیر

مرکب برای این تحقیق ،انجام شد.

محاسبه میشود:
نتایج و بحث

()2

)Cu  100  0.63 (100  Du

مقادیر آب مصرفی در طول فصل رشد سال اول طی
یازده نوبت آبیاری در سطح قطعه زمین آزمایشی برابر

تاریخ کاشت گندم طی دو سال زراعی بهترتیب سال
 16و  14آبان بودند .همچنین ،تاریخ برداشت محصول 1
و  9تیرماه بودند .بدینترتیب طول دوره رشد در سال اول
 233روز و در سال دوم  231روز شدند .برای مبارزه با
علفهای هرز پهنبرگ از سم  2,4-Dو از سم پوما سوپر
علیه علفهای هرز باریک برگ استفاده شد .پس از حذف
نیم متر از باال و پائین هر پالت فرعی (بهعنوان اثر
حاشیهای) ،باقیمانده مساحت هر پالت توسط کمباین
مخصوص برداشت آزمایشگرایی غالت ،برداشت و
عملکرد آن در واحد سطح تعیین شد .بهمنظور تعیین
شاخصهای کمّی گندم ،مشخصههای عملکرد دانه،
عملکرد بیولوژیکی ،تعداد خوشه در مترمربع ،وزن هزار
دانه ،ارتفاع بوته ،شاخص برداشت و تعداد دانه در خوشه
اندازهگیری شدند .همچنین ،شاخص کیفی درصد پروتئین
اندازهگیری شد .اندازهگیری پروتئین در این تحقیق به
روش ماکروکجلدال 1که چهار مرحله هضم ،تقطیر،
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تیتراسیون و محاسبه را در بردارد ،انجام شد (

Bojana et

 .)al., 2010در گندم نسبت نیتروژن به ماده پروتئین 17/1

. Macrokjeldahl

1

 1602مترمکعب (بهترتیب در هر نوبت ،102 ،131 ،130
 126 ،163 ،110 ،110 ،161 ،161 ،131و 126
مترمکعب) اندازهگیری شد .آب آبیاری با حجم 311
مترمکعب مربوط به دو نوبت آبیاری خاک آب و پی آب
اختصاص داشتند .درمجموع ،آب مصرفی در سال اول
آزمایش در کرج برابر  1071مترمکعب در هکتار
اندازهگیری شد .مقادیر آب مصرفی در سال دوم آزمایش
در کرج طی سیزده نوبت آبیاری در سطح قطعه زمین
تحت آزمایش برابر  1299مترمکعب (بهترتیب در هر
نوبت ،101 ،101 ،90 ،90 ،102 ،101 ،120 ،90 ،42 ،90
 120 ،120و  120مترمکعب) اندازهگیری شد .آب آبیاری
با حجم  132مترمکعب مربوط به دو نوبت آبیاری خاک
آب و پی آب اختصاص داشتند .در مجموع ،آب مصرفی
در سال دوم طرح حدود  3610مترمکعب در هکتار
محاسبه و اعمال شد .دلیل مصرف آب کمتر در این سال
نسبت به سال قبل ،توزیع زمانی بارندگی بهتر و همچنین
زیاد بودن باران مؤثر (بهاندازه  )%19بوده است .بارش
سالیانه در طول مدتزمانهای اجرای طرح  101/1و
 167/3میلیمتر اندازهگیری شد .با استفاده از پارامترهای

مصرف بهینه کود نیتروژن در آبیاری بارانی با ارقام و تراکم مختلف گندم در کرج 09/

فیزیکی خاک مزرعه و با لحاظ نمودن عمق توسعه ریشه

اندازهگیری شده نداشت .تیمار تراکم کاشت بر صفات

گیاه ،دور آبیاری  6روز بهدست آمد.

عملکرد دانه (در سطح  )0/01و تعداد خوشه در مترمربع

در شرایط این آزمایش ،تعدداد  16قدوطی جمدعآوری

و ارتفاع بوته (در سطح  ،)0/01تأثیر معنیدار داشت .اثر

آب بافاصله  2متر از یکدیگر (شبکه  2×2متدری) بدین دو

متقابل تراکم کاشت و سالهای اجرای تحقیق بر صفات

لوله فرعی که بهطور همزمان کار مدیکردندد ،چیدده شدده

اندازهگیری شده تأثیر معنیداری نداشت (بهجز معنیداری

بودند .با محاسبه مقادیر آب جمع شده در هر قوطی و بدا

شاخص برداشت در سطح  .)0/01اثر متقابل کوددهی در

استفاده از روابط ( )1و ( ،)2بهترتیب ضدرایب یکندواختی

تراکم کاشت در سالهای مختلف بر صفات

کریسددتیانسددن ( )Cuو یکنددواختی توزیددع آب ()Du

اندازهگیریشده معنیدار نبود (بهجز معنیداری عملکرد

بهصورت زیر تعیین گردیدند:

بیولوژیکی در سطح  .)0/01همچنین اثر متقابل تیمارهای
رقم و تراکم کاشت در خصوص شاخص عملکرد دانه در

)

3

(

ضریب یکنواختی فوق نشدانگر آن اسدت کده سیسدتم

سطح  0/01معنیداری شد ولی تأثیر متقابل معنیداری
روی دیگر صفات نداشتند.

آبیاری بارانی به کار رفته در آزمدایش از یکندواختی نسدبتا

مطابق جدول  ،3مقایسه میانگین اثر ساده روش

خوبی برخوردار بوده است .همچنین ،ضدریب یکندواختی

کوددهی ،رقم ،تراکم بذر و سال بر صفات اندازهگیری

توزیع آب ( )Duبا استفاده از رابطده ( )2بدهصدورت زیدر

شده به روش دانکن در سطح آماری  %1انجام شدند.

محاسبه شد:

نتایج نشان دادند که تفاوت آماری معنیدار بین عملکرد
)

4

(

مشاهده میشود که یکنواختی توزیع آب در ربع پائین
نیز در این آزمایش از حدد اسدتاندارد ( )%71بداالتر بدوده
است.
مطابق جدول  ،2تجزیه واریانس مرکب دادهها نشان
دادند که اثر سال بهجز بر عملکرد دانه ،بر دیگر صفات
کمی موردبررسی در سطوح  0/01و یا  0/01معنیدار شد.
اثر روش کوددهی و اثر متقابل آن با سال بهجز تعداد دانه
در خوشه (در سطوح  0/01و یا  )0/01و وزن هزار دانه
(در سطح  ،)0/01بر هیچکدام از صفات ،معنیدار نشد .اثر
رقم بر شاخصهای عملکرد دانه و تعداد خوشه در
مترمربع در سطح  0/01و وزن هزار دانه ،ارتفاع بوته و
اثر متقابل کوددهی و رقم بهجز بر وزن هزار دانه (در
سطح پنج درصد) اثر معنیداری بر دیگر صفات

روشهای کوددهی وجود نداشت .همچنین تفاوت آماری
معنیدار بین عملکرد بیولوژیکی و تعداد دانه در خوشه در
بین ارقام مختلف وجود نداشت .تفاوت آماری معنیداری
نیز بین عملکرد بیولوژیکی ،شاخص برداشت و تعداد دانه
در خوشه در بین تراکم مختلف بذر ،وجود نداشت .از
سوی دیگر ،عملکرد دانه نیز بین دو سال اجرای آزمایش،
تفاوت معنیدار نداشتند.
بیشترین عملکرد دانه به مقدار  1736 ،6061 kg/haو
 1943بهترتیب در رقم پیشتاز ،کوددهی با آبیاری بارانی به
میزان توصیه کودی و تراکم برابر  400بذر در مترمربع
بوده است .کمترین عملکرد دانه نیز به مقدار

kg/ha

 1703 ،1117و  1176به ترتیب در رقم شیراز ،کوددهی با
آبیاری بارانی به میزان  %30کمتر از توصیه کودی و تراکم
 100بذر در مترمربع بود .همچنین ،بیشترین عملکرد
بیولوژیکی در کوددهی به میزان توصیه کودی بهروش
دست پاش ،در رقم بهار و ترکم  400بذر در مترمربع بود.
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شاخص برداشت در سطح  0/01معنیدار شد .همچنین

دانه ،تعداد خوشه در مترمربع و شاخص برداشت در بین
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کمترین عملکرد بیولوژیکی نیز در کوددهی با آبیاری

(جدول  .)3بر اساس نتایج این جدول ،بیشترین مقادیر

بارانی به میزان  %30کمتر از توصیه کودی ،در رقم پیشتاز

پروتئین در روشهای کوددهی ،رقم و تراکم بذر مربوط

و تراکم  100بذر در مترمربع بود .از طرف دیگر،

به کوددهی با آبیاری بارانی به میزان توصیه کودی ،رقم

بیشترین شاخص برداشت مربوط به کوددهی با آبیاری

شیراز و تراکم  300بذر در مترمربع بهدست آمد .همچنین،

بارانی به میزان  %30کمتر از توصیه کودی ،در رقم پیشتاز

کمترین مقادیر پروتئین در سه منبع تغییر مربوط به

و تراکم  400بذر در مترمربع بود .از طرف دیگر کمترین

کوددهی با آبیاری بارانی به میزان  %30کمتر از توصیه

شاخص برداشت مربوط به کوددهی بهمیزان توصیه کودی

کودی ،رقم بهار و تراکم کاشت  100بذر در مترمربع بوده

بهروش دست پاش ،در رقم شیراز و ترکم  100بذر در

است.

مترمربع بود .مقایسه میانگین اثرات متقابل روش کوددهی،

در این تحقیق بیشترین میانگین عملکرد دانه در

رقم در تراکم بذر به روش دان کن در سطح آماری %1

تیمارهای کوددهی با سیستم آبیاری بارانی به میزان %100

نشان داد که بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم پیشتاز

توصیه کودی برابر  1736 kg/haبهدستآمده است که با

به مقدار  6307 Kg/haدر تراکم کاشت  400بذر در

نتایج تحقیق جویشنگ و مینجی ( )2003مشابه است .این

مترمربع و کوددهی با آبیاری بارانی به میزان توصیه کودی

محققان در آزمایش خود نتیجه گرفتهاند که وضعیت

و کمترین عملکرد دانه مربوط به رقم شیراز به مقدار

توزیع آب و کود با استفاده از روش آبیاری بارانی ،بهبود

 1319 kg/haدر تراکم کاشت  100بذر در مترمربع و

یافته است .همچنین میزان تولید دانه به ازای هر کیلوگرم

کوددهی با آبیاری بارانی به میزان  %30کمتر از توصیه

کود اوره مصرفی در سه تیمار کوددهی ،بهترتیب ،11/39

کودی بود.

 11/14و  22/73کیلوگرم بودهاند که ضمن داشتن تفاوت

تجزیه واریانس مرکب دادهها نشان داد در صفت

معنیدار در سطح  0/01با یکدیگر ،نشانگر افزایش قابل

پروتئین بهعنوان صفت کیفی مورد بررسی در این

توجه کارآیی مصرف کود نیتروژن در تیمار کوددهی در

آزمایش ،اثر سال در درصد پروتئین گندم تولیدی شده در

سیستم آبیاری بارانی بهمیزان  %30کمتر از توصیه کودی

سطح  0/01معنیدار شد (جدول .)2

است (شکل  .)2این موضوع با نتایج مجد سلیمی و امیری

این صفت کیفی در تیمارهای کوددهی در سطح پنج

( )2014مطابقت دارد.

درصد و در تیمارهای رقم در سطح یک درصد ،معنیدار

بیشترین مقدار پروتئین در تیمارهای کوددهی با

شدند لیکن دارای تفاوت معنیدار در تیمارهای تراکم بذر

آبیاری بارانی به میزان  %100توصیه کودی بهدستآمده که

نبود .اثر متقابل روش کوددهی و سال اجرای آزمایش بر

با نتایج  Pierreو همکاران ( )2007در ایاالت متحده

درصد پروتئین در سطح  ،0/01معنیدار نشد .در این

آمریکا مشابهت دارد .همچنین تراکم  400بذر در مترمربع،

آزمایش هیچکدام از اثرات متقابل فاکتورهای مورد بررسی

مناسبترین تراکم در شرایط این آزمایش شناخته شد که

بر صفت کیفی موردنظر ،معنیدار نبودند.

مؤید نتایج پژوهش  Zafarو همکاران ( )2003است.

مقایسه میانگین اثر ساده روش کوددهی ،رقم ،تراکم
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بذر و سال بر درصد پروتئین اندازهگیری شده به روش
دان کن در سطح آماری  ،%1نتایج نشان داد که تفاوت
آماری معنیدار بین این صفت کیفی و روشهای کود
دهی ،ارقام ،تراکم بذر و سال اجرای آزمایش وجود دارد

مصرف بهینه کود نیتروژن در آبیاری بارانی با ارقام و تراکم مختلف گندم در کرج 09/

سال هشتم /شماره  /1پاییز 97

 /09زارعی و همکاران

سال هشتم /شماره  /1پاییز 97

مصرف بهینه کود نیتروژن در آبیاری بارانی با ارقام و تراکم مختلف گندم در کرج 00/

نتایج نشان داد اثر سال بر تمام شاخصهای محصدول

با آبیاری بارانی بهمیزان توصیه کودی و تدراکم برابدر 400

(بهجز عملکرد دانه) معنیدار بود ،اثر روشهای کدوددهی

بذر در مترمربع و کم ترین عملکرد دانه نیز بهمقدار

بر تمام شاخصهای محصول (بهجز تعداد دانه در خوشده

 1723 ،1117و  1176بهترتیب در رقم شیراز ،کوددهی بدا

و درصد پروتئین) معنیدار نبود ،اثر ارقام بر شاخصهدای

آبیاری بارانی بهمیزان  %30کمتر از توصیه کودی و تدراکم

محصول (بهجز تعداد دانه در خوشده و درصدد پدروتئین)

 100بذر در مترمربع بود .همچندین ،بدیشتدرین عملکدرد

معنیدار نبود ،اثر ارقام بر شاخصهدای محصدول (بدهجدز

بیولوژیکی در کوددهی بدهمیدزان توصدیه کدودی بدهروش

عملکرد بیولوژیکی و تعداد دانه در خوشه) معنیدار بود و

دستپاش در رقم بهدار و تدراکم  400بدذر در مترمربدع و

اثر تراکم کشت بر شاخص های محصول (بهجز عملکدرد،

کمترین عملکرد بیولوژیکی نیدز در کدوددهدی بدا آبیداری

تعداد خوشه در مترمربع ،ارتفاع بوتده و درصدد پدروتئین)

بارانی به میزان %30

معندیدار نبدود .بیشدترین عملکدرد دانده بده مقددار

kg/ha

kg/ha

 1736 ،6061و  1943بهترتیب در رقم پیشتاز ،کدوددهدی
25
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b

b
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0

شکل  .2میانگین کارآیی مصرف کود نیتروژن در تیمارهای مختلف کوددهی

در مترمربع بود .از طرفدی بدیشتدرین شداخص برداشدت

بذر در مترمربع و کوددهی با آبیاری بارانی بهمیزان توصیه

مربوط به کوددهی با آبیاری بارانی بهمیزان  %30کدمتدر از

کودی و کم تدرین عملکدرد دانده مربدوط بده رقدم شدیراز

توصیه کودی در رقم پیشتاز و ترکم  400بذر در مترمربدع

بددهمقدددار  1319 kg/haدر تددراکم کاشددت  100بددذر در

و کمترین شاخص برداشت مربوط به کوددهدی بدهمیدزان

مترمربع و کوددهی با آبیاری بارانی بهمیدزان  %30کمتدر از

توصیه کودی بهروش دستپاش در رقدم شدیراز و تدراکم

توصیه کودی بود.

 100بذر در مترمربع بود.

مقایسه میانگین اثر روش کوددهی ،رقم ،تراکم بدذر و

مقایسه میانگین اثرات متقابل روش کوددهی ،رقدم در

سال بر درصد پروتئین نشان داد که تفاوت معندیدار بدین

تراکم بذر نشان داد که بیشترین عملکرد دانه مربدوط بده

این صفت و روشهای کوددهی ،ارقام ،تراکم بذر و سدال
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کمتر از توصیه کودی در رقم پیشتاز و تراکم  100بذر

رقم پیشتاز بهمقددار  6307 Kg/haدر تدراکم کاشدت 400

 /999زارعی و همکاران

اجرای آزمایش وجود دارد .بیشترین درصدد پدروتئین در

بود .همچنین ،بیشترین عملکرد بیولوژیکی در کدوددهدی

روش کوددهی با آبیاری بارانی بهمیزان توصیه کودی ،رقم

بهمیزان توصیه کودی بهروش دستپداش در رقدم بهدار و

شیراز و تراکم  300بذر در مترمربع بهدست آمد .همچنین،

تراکم  400بذر در مترمربع و کمترین عملکرد بیولدوژیکی

کمترین مقادیر پروتئین مربوط به کوددهی با آبیاری بارانی

نیز در کوددهی با آبیاری بدارانی بدهمیدزان  %30کدمتدر از

بهمیزان  %30کمتر از توصیه کودی ،رقم بهار و تراکم 100

توصیه کودی در رقم پیشتاز و تراکم  100بذر در مترمربدع

بذر در مترمربع بود .در ایدن تحقیدق بدیشتدرین میدانگین

بود .از طرفدی بدیشتدرین شداخص برداشدت مربدوط بده

عملکرد دانه و درصد پروتئین در تیمار کوددهی با آبیاری

کوددهی با آبیاری بارانی بدهمیدزان  %30کدمتدر از توصدیه

بارانی بهمیزان  %100توصدیه کدودی برابدر  1736 kg/haو

کددودی در رقددم پیشددتاز و تددرکم  400بددذر در مترمربددع و

 %20/77بهدست آمد .همچنین میزان تولید دانه بهازای هدر

کمترین شاخص برداشت مربوط بده کدوددهدی بدهمیدزان

کیلددوگرم اوره مصددرفی در  3تیمددار کددوددهدی بددهترتیدب

توصیه کودی بهروش دستپاش در رقدم شدیراز و تدراکم

 11/14 ،11/39و  22/73کیلوگرم بود که نشدانگر افدزایش

 100بذر در مترمربع بود.

قابلتوجه کارآیی مصرف کود نیتروژن در تیمار کدوددهدی

مقایسه میانگین اثرات متقابل روش کوددهی ،رقدم در

در آبیاری بارانی بهمیزان  %30کمتر از توصیه کودی است.

تراکم بذر نشان داد که بیشترین عملکرد دانه مربدوط بده

بر اساس نتایج ایدن تحقیدق ،روش کدوددهدی در آبیداری

رقم پیشتاز بهمقددار  6307 Kg/haدر تدراکم کاشدت 400

بارانی به میزان  %30کمتر از توصیه کودی ،رقدم پیشدتاز و

بذر در مترمربع و کوددهی با آبیاری بارانی بهمیزان توصیه

تددراکم  400بددذر در مترمربددع ،مناسددبتددرین تیمارهددا در

کودی و کم تدرین عملکدرد دانده مربدوط بده رقدم شدیراز

شرایط آزمایش ،بودند.

بددهمقدددار  1319 kg/haدر تددراکم کاشددت  100بددذر در
مترمربع و کوددهی با آبیاری بارانی بهمیزان  %30کدمتدر از

نتیجهگیری

توصیه کودی بود.
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نتایج نشان داد اثر سال بر تمام شاخصهای محصدول

مقایسه میانگین اثر روش کوددهی ،رقم ،تراکم بذر و

(بهجز عملکرد دانه) معنیدار بود ،اثر روشهای کدوددهی

سال بر درصد پروتئین نشان داد که تفاوت معنیدار بین

بر تمام شاخصهای محصول (بهجز تعداد دانه در خوشده

این صفت و روشهای کوددهی ،ارقام ،تراکم بذر و سال

و درصد پروتئین) معنیدار نبود ،اثر ارقام بر شاخصهدای

اجرای آزمایش وجود دارد .بیشترین درصد پروتئین در

محصدول (بددهجددز عملکدرد بیولددوژیکی و تعددداد داندده در

روش کوددهی با آبیاری بارانی بهمیزان توصیه کودی ،رقم

خوشه) معنیدار بود و اثر تراکم کشدت بدر شداخصهدای

شیراز و تراکم  300بذر در مترمربع بهدست آمد .همچنین،

محصول (بهجز عملکرد ،تعداد خوشه در مترمربع ،ارتفداع

کمترین مقادیر پروتئین مربوط به کوددهی با آبیاری بارانی

بوته و درصد پروتئین) معنیدار نبود .بیشتدرین عملکدرد

بهمیزان  %30کمتر از توصیه کودی ،رقم بهار و تراکم 100

دانه به مقددار  1736 ،6061 kg/haو  1943بدهترتیدب در

بذر در مترمربع بود .در این تحقیق بیشترین میانگین

رقم پیشتاز ،کوددهی بدا آبیداری بدارانی بدهمیدزان توصدیه

عملکرد دانه و درصد پروتئین در تیمار کوددهی با آبیاری

کودی و تدراکم برابدر  400بدذر در مترمربدع و کدمتدرین

بارانی بهمیزان  %100توصیه کودی برابر  1736 kg/haو

عملکرد دانده نیدز بدهمقددار  1723 ،1117 kg/haو 1176

 %20/77بهدست آمد .همچنین میزان تولید دانه بهازای هر

بهترتیب در رقم شیراز ،کوددهی با آبیاری بارانی بدهمیدزان

کیلوگرم اوره مصرفی در  3تیمار کوددهی بهترتیب

 %30کمتر از توصیه کودی و تراکم  100بدذر در مترمربدع

 11/14 ،11/39و  22/73کیلوگرم بود که نشانگر افزایش

999/ مصرف بهینه کود نیتروژن در آبیاری بارانی با ارقام و تراکم مختلف گندم در کرج

 رقم پیشتاز و، کمتر از توصیه کودی%30 بارانی به میزان

قابلتوجه کارآیی مصرف کود نیتروژن در تیمار کوددهی

 مناسبترین تیمارها در، بذر در مترمربع400 تراکم

. کمتر از توصیه کودی است%30 در آبیاری بارانی بهمیزان

. بودند،شرایط آزمایش

 روش کوددهی در آبیاری،بر اساس نتایج این تحقیق
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Abstract
The large area of wheat cultivation in Iran is located in arid and semi-arid regions and due to water shortage in
end growing stage, there is competition between wheat and other crops for water allocation. In these conditions,
using suitable seeding density and modern irrigation systems for yield increasing is important. Although
Nitrogen is the most important element for quantity and quality of wheat, but over using of Nitrogen base
fertilizers causes leaching, decreasing fertilizers use efficiency and groundwater contamination. This research
was conducted during two years with Split Factorial Design experiment. The treatments of this experiment were:
Three fertilizers application methods (conventional fertilizers application with full recommended amount,
fertigation method with sprinkler irrigation and full recommended amount, and fertigation method with sprinkler
irrigation and 70% nutrition recommended), three wheat variety (Pishtaz, Shiraz, and Bahar) and three plant
density (300, 400, and 500 seed in each square meter). In this study the amount of water use, fertilizer
requirement in case of fertigation, suitable density and variety of wheat under these conditions (sprinkler
irrigation and fertigation) were determined and recommended for the region. Statictical test was used for
identifying of data variation uniformity. Since the variation uniformity hypothises verified, the combine analysis
of data was possible. Therefore, combine statistical analysis for two year were used. Maximum grin yield 6065,
5786 and 5943 kg/h were belonging to Pishtaz, fertigation method with sprinkler irrigation and full
recommended amount and 400 seed density per square meter, respectively. Minimum grin yield 5517, 5708 and
5576 kg/h were belonging to Shiraz, fertigation method with sprinkler irrigation and 70% nutrition
recommended fertigation and 500 seed density per square meter, respectively. Mean intraction effect comparison
between fertigation methods, varieties and seed densities showed that maximum grin yield (6307 kg/h) was
belonging to Pishtaz, fertigation method with sprinkler irrigation and full recommended amount fertigation and
400 seed density per square meter. However, minimum grin yield (5359 kg/h) was belonging to Shiraz,
fertigation method with sprinkler irrigation and 70% nutrition recommended fertigation and 500 seed density per
square meter. The most protein percentage were belonging to Shiraz variey, fertigation method with sprinkler
irrigation and full recommended amount fertigation and 300 seed density per square meter. Also the leats protein
percentage were belonging to Bahar variey, fertigation method with sprinkler irrigation and 70% nutrition
recommended and 500 seed density per square meter. Maximum grin yield (5786 kg/h) and protein (20.8%) was
belonging to fertigation method with sprinkler irrigation and full recommended amount, respectively. The
amount of produced grin per appllied one kg Urea were 15.4, 15.5, and 22.8 kg in three fertilizer treatments,
respectively. Therefore, the Nitrogen use efficiency in fertigation with 70% nutrition recommended (fertigation
method with sprinkler irrigation and 70% nutrition recommended) was high. Results showed that the fertigation
method with sprinkler irrigation and 70% nutrition recommended, Pishtaz variety and 400 seed density per
square meter were suitable treatments in this experiment.
Keywords: Fertigation, Nitrogen use efficiency, Plant density, Wheat sprinkler irrigation

