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چكيده
به منظور بررسی تأثیر اهتالط باری برگ کش ها گنهم با کود کام

با سطوح کود مای در منطقه گرگان ،آزمایشی به صورت فاکتوری

در قالب طرح بلوک ها کام تصادفی با  3تکرار ،در مارعه تحقیقاتی دانشگا آزاد اسالمی واحزه گرگزان ،در سزال  1392-93انجزام
شه .فاکتور اول استفاد از باری برگکشها تجار آکسیال ،تاپی

و پوماسوپر بهترتیب به میزاان  0/8 ،0/5و 1لیتزر در هکتزار بزود.

فاکتور دوم مصرف مقادیر  1/5 ،0/۷5و  3کیلوگرم در هکتار کود کام بود .برا هر دو فاکتور ،تیمار عهم مصرف علف کش یا کود نیا
در نظر گرفته شه .تأثیر تیمارها بر گنهم با انهاز گیر وزن هش

محصول در فواص زمانی  15روز انجام شه .در زمان رسزیهگی نیزا

عملکرد و اجاا عملکرد گنهم تعیین گردیه ،با اضافه نمودن کود کام به این علفکشها ،تولیه ماد هش

بهطور معنیدار افاایش

یافت .با مصرف علف کش ها تاپی  ،پوماسوپر و آکسیال (به تنهایی) ،عملکرد گنهم بزه ترتیزب  265 ،26۷و  229گزرم در متزر مربز
به دست آمه .عملکرد دانه گنهم در هنگام اهتالط باالترین سطح کود با علف کش ها تاپی  ،پوماسوپر و آکسیال به ترتیب حهود 6 ،13
و  14درصه نسبت به حالت عهم مصرف کود افاایش یافت.
كلیدواژهها :آکسیال ،تاپی  ،پوماسوپر ،شاهص رشه ،کود کام

* نویسنه مسئول

Email: free_time57@yahoo.com
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مقدمه

کاربرد توام ریا مغی ها آهن ،رو  ،منگنزا و بزور بزا دو

گنزهم نزان [ ]Triticum aestivum L.گیزاهی اسزت کزه در

علف کش کلودینافوپ پروپارژی و تزر بنزورون متیز اثزر

مناطق مختلف دنیا کشت مزیشزود و بزیش از  22درصزه از

منفی بزررو گنزهم نهاشزت .در تیمارهزا (آهزن و رو

سززطح کشززت غززالت را در منززاطق تحززت کشززت بززههززود

+گرانسززتار)( ،آهززن و رو  +تاپیزز )( ،آهززن و رو +

داد است .علف هرز گیاهی است کزه در زراعزت

گرانستار و تاپی ) ،آهن و رو و مقایسه آن هزا بزا تیمزار

اهتصا

به تنهایی مشاهه گردیه که عملکرد کزا

موجب کاهش کمی و کیفی محصول و افزاایش هاینزههزا

گرانستار و تاپی

تولیه میشود [ .]1۷میانگین هسارت ناشی از علفها هزرز

در اهززتالط کززود و سزز بززهترتیززب  10/10 ،8/10 ،6/۷و

در ماارع گنهم کشور حهود  30درصه است که در این میان

 11/05درصه نسزبت بزه تیمزار علزفکزش ( 9/16تزن در

بیشترین هسارت مربوط به مناطق هار میباشه [.]1

هکتار) بیش تر بود است .اثزرات اهزتالط عناصزر آهزن و
رو با علف کش ها گرانسزتار و تاپیز

گنهم گیا پراهمیتی است که یکی از جنبزه هزا بسزیار

در مقایسزه بزین

میزانگینهززا عملکزرد دانززه و وزن هزااردانززه بزا ایززنکززه

مه در زراعت آن ،استفاد از کودها می باشه [ .]10کودهزا

محسوس نبود ،اما مثبت بود [.]13

و به هصو

ریامغزی هزا نقزش مهمزی در فرآینزه هزا

فیایولوژی

گیاهان دارنه و منجر به بهبود رشزه و نمزو و

ههف از انجام پهوهش حاضر ،بررسی امکزان اهزتالط

افاایش عملکرد و توان رقابتی گیزا زراعزی در رقابزت بزا

باری برگکشها گنهم با سطوح کودکام رایج در استان

علف ها هرز می گردنزه [ .]۷مصزرف گسزترد کودهزا

گلستان برا تعیین امکزان اهزتالط ایزن گونزه کودهزا بزا

شیمیایی پرمصرف ،عزهم مصزرف ریامغزی هزا و وجزود

سموم ،به منظور کاهش هسارت علزف هزرز و در نهایزت

هاکها آهکی با ماد آلزی کز سزبب تشزهیه کمبزود ایزن

افاایش تولیه گنهم بود است.

عناصر در هاک ها زیزر کشزت غزالت در کشزور گردیزه
و با حساسیت کمتر به آهن و مس می باشه [ .]4بزا مصزرف

مواد و روشها
آزمایشی بهصورت فاکتوری در قالب طرح بلوکها کام

عناصر ک مصرف قهرت تحم گنهم به شرای شور افاایش

تصادفی بزا  16تیمزار و سزه تکزرار در مارعزه تحقیقزاتی

می یابه .در شور باالتر ،استفاد از روش محلول پاشزی ایزن

دانشززگا آزاد اسززالمی واحززه گرگززان ،در سززال زراعززی

عناصر ،را ح مناسبی در افاایش عملکرد و اجاا عملکرد

 1392-93اجززززرا شززززه .فززززاکتور اول اسززززتفاد از

است .همچنین ،گنهم گیاهی حساس به کمبود رو و منگنا

باری برگکشها تجار تاپی

گنهم بهشمار مزیرود [ .]19مزهیریت کزودهزا بزههصزو

(کلودینافوپپروپارژی )،

پوماسوپر (فنوکساپروپ پی اتیز ) و آکسزیال (پینوکسزادن)

ریامغی ها می توانه عالو بر افاایش کیفیت محصول گنهم،

بهترتیب بهمیاان  1 ،0/8و  0/5لیتر در هکتار بزود .فزاکتور

سبب افاایش میاان کمیت آن نیا گردد [.]18

دوم مصرف مقادیر  1/5 ،0/۷5و  3کیلوگرم در هکتار کزود

مصرف علف کش ها و محلول پاشی کود مای به صورت

کام بود .برا هر دو فاکتور ،تیمار عهم مصرف علف کزش

مجاا در استان گلستان و اقلی ها مشابه با توجه به ریاش

یا کود نیا نظر گرفته شه .کشت گنزهم بزا اسزتفاد از رقز

نابهنگام ناوالت جو و تأهیر در س پاشی ،عالو بر تلف

مرواریه ،با تراک  350بیر در مترمرب بهصزورت دسزتی و

شهن زمان مناسب ،سبب فشردگی و تخریب هاک به دلیز

در  8ردیف کاشت به فاصله  30سانتی متزر از یکزهیگر در

تردد زیاد ماشین آالت ،استهالک بیش تر ادوات کشاورز و

کرت هایی به ابعاد  2/4 × 5متر انجام شه .سمپاشی تیمارها

نیا صرف هاینه زیزاد بزرا تولیهکننزهگان مزی گزردد [.]3
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در زمان پنجهزنی گنهم با استفاد از سمپاش پشتیتلمبزها

در این رابطهها t ،زمزان (روز پزس از کاشزت گنزهم)،

مجها به نازل پلزیجزت و میزاان آب  300لیتزر در هکتزار
انجام گردیه .برا تعیین رونه تولیه ماد هش

 TDMتولیه ماد هشز

بخشهزا

کز (گزرم در مترمربز ) و RGR

سرعت نسبی رشه (گرم بر گرم در روز) میباشه.

هوایی نسبت به زمان ،نمونهبزردار طزی شزش نوبزت در

پس از رسیهگی ،عملکرد و اجاا عملکرد گنهم و نیا

فواص  10روز پس از سمپاشی با قرار دادن دو کزادر 0/5

وزن کا آن در سطح  2مترمرب از هر کرت تعیین شه.

×  0/5متر در هر کرت و کف بزر نمزودن سزاقه هزا تعیزین

شاهص برداشت با استفاد از (رابطه  )4محاسبه گردیه.

گردیه .داد ها مربوط بزه وزن هشز

گنزهم بزا محاسزبه

تجایه و تحلی

شاهص ها رشه مورد تجایه و تحلی قزرار گرفتنزه [.]1
برا توصیف رونه تغییرات تولیه ماد هش
به زمان از معادله لجستی

داد ها با استفاد از نرمافاارها

 Sigmaplotصورت گرفت.

کز نسزبت

Sy

رابطه )4

 100
By  S y

سه پارامتر (رابطزه  )1اسزتفاد

شه [:]14
TDM max

رابطه )1

) k ( x tmax

1 e



در بوته) و  Byعملکرد بیولوژی

y

(گرم در بوته) میباشه.

نتایج و بحث

بوته ها گنهم (گرم در مترمرب ) tm ،زمزان وقزوع حزهاکثر
 tmمی باشه .رونه تولیزه مزاد هشز



HI

در این رابطه HI ،شاهص برداشت ( Sy ،)%عملکرد دانه (گرم

در ایززن رابطززه TDMmax ،حززهاکثر تولیززه مززاد هشز
سرعت رشه (روز) و  kشیب افاایش ماد هش

آمار

تأثير اختالط علف كش ها بتا ستطوح مختلتف كتود

در زمان

كامل بر شاخصهای رشدگندم

بخزش هزا هزوایی

توليد ماده خشک كل

نسبت به زمان با استفاد از معادلزه درجزه دو بزرازش شزه

تأثیر اهتالط تاپی

(رابطه  .)2با مشتق گیر معادله میکور ،سرعت رشه نسبی

تولیه ماد هش

[ ]RGRبهدست آمه (رابطه :)3

لجستی

1

با سطوح مختلف کود کامز بزر رونزه
ک گنزهم در شزک  1و ضزرایب معادلزه

سه پارامتر برا توصیف رونه تولیه ماد هش

TDMاثر اهتالط تاپی
گنهم در
) + bt + ct2ک
= Exp(a

با سطوح مختلف کودکامز

RGRجهول  1نشان داد شه است.
 = b + 2ctدر

شکل  . 1تأثیر اختالط تاپیک با سطوح مختلف كودكامل بر روند تولید ماده خشک كل

1

1. TDM
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جدول  . 1ضرایب معادله لجستیک سه پارامتره برای توصیف روند تولید ماده خشک كل گندم در اثر
اختالط تاپیک با سطوح مختلف كود كامل

سطوح کود مای

ضرایب  ±هطا استانهارد
TDMmax

R
2

tmax

k

9
18/5 ± 1/05
0/0۷8 ± 0/00۷
902 ± 25/5
صفر
9 8
22/8 ± 0/88
0/0۷3 ± 0/004
1028 ± 24/1
0/۷5
9 8
22/1 ± 0/91
0/080 ± 0/005
1216 ± 30/4
1/5
9 ۷
24/1 ± 1/23
0/093 ± 0/010
1194 ± 40/8
3
 TDMmaxتولیه ماد هش ک گنهم (گرم در مترمرب ) tmax ،زمان وقوع حهاکثر سرعت رشه (روز) و  kشیب افاایش ماد هش در زمان 8tmax

هش

با اضافه نمودن کود کام به این علف کش ،تولیه مزاد

تأثیر اهتالط پوماسوپر با سطوح مختلف کود کام بزر

به طور معنی دار افاایش یافت و حهاکثر بزه 1216

کز گنزهم در شزک  2و ضزرایب

رونه تولیه ماد هشز
معادله لجستی

گرم در مترمرب رسیه (ضرایب  TDMmaxدر جهول  .)1بزا
افاایش سطح کود ،بیش ترین شیب تولیه مزاد هشز

هش

نیزا

 3پارامتر برا توصیف رونه تولیزه مزاد

ک گنهم در اثر اهتالط پوماسوپر با سطوح مختلف

افاایش یافت و از  0/0۷8به  0/093رسیه ،هر نه که ایزن

کود کام در جهول  2نشان داد شزه اسزت .بزا مقایسزه

افاایش معنی دار نبود (ضرایب  kدر جهول  .)1ضریب tmax

جهاول  1و  2به نظر مزی رسزه کزه واکزنش مثبزت گنزهم

در معادله سیگموئیه  ،زمان وقوع بیشترین سرعت رشه را

نسبت به افاودن کود به تاپیز

بزیش از اهزتالط کزود بزا

نیا نشان می دهه .در اثر مصرف تاپی  ،حهاکثر رشه گنزهم

پوماسوپر بود است .حهاکثر شیب تولیزه مزاد هشز

این آزمایش معنی دار نبود (ضرایب  kدر جهول  .)2هماننه

در  18/5روز پس از مصرف این علف کش صورت پییرفته

تاپی  ،زمان وقوع حهاکثر سرعت رشه در اثر افاودن کود

است .با افاودن کود کام  ،این زمان به  24/1روز افزاایش

کام  ،افاایش یافت (ضرایب  tmaxدر جهول .)2

یافته است.

1200

800
600
0 Kg.ha-1

400

0.75 Kg.ha-1
1.5 Kg.ha-1
3 Kg.ha-1

ت ول يد ماده خ شک ک ل (گ رم در م ترم رب ع)

پ وما سوپ ر
1000

200
60

در

20

40

0

روز پ س از سم پا شي

شکل  . 2تأثیر اختالط پوماسوپر با سطوح مختلف كودكامل بر روند تولید ماده خشک كل گندم
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جدول  . 2ضرایب معادله لجستیک سه پارامتره برای توصیف روند تولید ماده خشک كل گندم در اثر اختالط
پوماسوپر با سطوح مختلف كودكامل
ضرایب  ±هطا استانهارد

سطوح کود مای

TDMmax

R2
tmax

k

0

۷51 ± 22/1

0/081 ± 0/009

16/9 ± 1/11

98

0/۷5

905 ± 40/1

0/101 ± 0/018

18/1 ± 1/54

95

1/5

1105 ± 30/5

0/082 ± 0/006

22/9 ± 1/02

96

3

10۷3 ± 25/5

0/0۷2 ± 0/004

24/2 ± 0/82

98

 ،TDMmaxتولیه ماد هش

ک گنهم (گرم در مترمرب ) tmax ،زمان وقوع حهاکثر سرعت رشه (روز) و  kشیب افاایش ماد هش

تأثیر اهتالط آکسیال با سطوح مختلف کزود کامز بزر
رونه تولیزه مزاد هشز

در زمان

هکتار کود کام به این علفکش ،تولیه مزاد هشز

tmax

کز

کز گنزهم در شزک  3و تزأثیر

تغییر معنی دار نهاشت ،ولی بعه از آن ،در سزطوح  1/5و

اهتالط آکسیال با سطوح مختلف کود کام بر رونه تولیزه

کز بزه

ماد هش

ک گنهم و ضرایب معادله لجستی

 3کیلوگرم در هکتار این کود ،تولیه مزاد هشز

 3پارامتر

ترتیب  30و  3۷درصه افاایش یافزت (ضزرایب TDMmax

برا توصیف رونه تغییرات در جزهول  3نشزان داد شزه

در جهول  .)3با افاایش سطح کود ،حزهاکثر شزیب تولیزه

در اثر مصرف آکسیال ۷92

(ضرایب  kدر جزهول  )3و زمزان وقزوع ایزن

است .حهاکثر تولیه ماد هش

ماد هش

پهیه (ضرایب  tmaxدر جهول  )3تغییر معنیدار نیافت.

گرم در مترمرب بود .بزا اضزافه نمزودن  0/۷5کیلزوگرم در

1200
1000
800
600
0 Kg.ha-1
0.75 Kg.ha-1
1.5 Kg.ha-1
3Kg.ha-1

400

ت ول يد ماده خ شک ک ل (گ رم در م ترم رب ع)

آک س يال

200
60

20

40

0

روز پ س از سم پا شي

شکل  . 3تأثیر اختالط آكسیال با سطوح مختلف كود كامل بر روند تولید ماده خشک كل گندم
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جدول  . 3ضرایب معادله لجستیک سه پارامتره برای توصیف روند تولید ماده خشک كل گندم در اثر اختالط آكسیال با سطوح
مختلف كود كامل
ضرایب  ±هطا استانهارد

سطوح کود مای

R2

TDMmax

k

tmax

0

۷92 ± 25/6

0/085 ± 0/012

15/1 ± 1/21

98

0/۷5

۷55 ± 31/6

0/101 ± 0/022

13/8 ± 1/64

95

1/5

985 ± 33/3

0/088 ± 0/011

18/9 ± 1/24

96

3

1038 ± 42/6

0/100 ± 0/01۷

18/5 ± 1/51

96

ک گنهم (گرم در مترمرب ) tmax ،زمان وقوع حهاکثر سرعت رشه (روز) و  kشیب افاایش ماد هش

 TDMmaxتولیه ماد هش
1

رونه رشه گیا در مراح پایانی بهدلی سایهانهاز برگها

سرعت رشد نسبی

رو یکهیگر و مسن شهن آنها امر طبیعی است .افاودن

رونه تغییرات سرعت رشه نسبی [ ]RGRدر اثر
اهتالط تاپی

در زمان

tmax

با سطوح مختلف کود کام

در شک

کود میتوانه با تولیه برگ بیشتر و بهتب آن سایهانهاز

4

نشان داد شه است .مقهار  RGRدر طی زمان بهطور

بیشتر ،این رونه را تشهیه نمایه .هماننه نتایج این

هطی کاهش یافته است .افاودن کود کام به تاپی  ،شیب

آزمایش ،گاارش نشان داد که در مراح پایانی رشه گیا

کاهش  RGRرا افاایش داد است (ضریب  Xدر معادله

بهعلت کاهش نسبت انهامها

هطی) .شیب ناول  RGRبرا تیمار شاهه (مصرف تاپی

غیرفتوسنتاکننه و بهدلی سایهانهاز
انهامها

فتوسنتاکننه به انهامها
انهامها

باالیی بر

پایینی و کاهش توان فتوسنتا

در واحه

به تنهایی) و  0/۷5کیلوگرم در هکتار کود کام به میاان

رو

 0/001گرم بر گرم در روز بود است ،درحالیکه برا

سطح ،همچنین افاایش بافتها ساهتمانی که در فتوسنتا

تیمارها  1/5و سه کیلوگرم در هکتار به ترتیب به میاان

نقشی نهارنه ،میاان سرعت رشه نسبی کاهش یافت [.]21

 0/012و  0/014گرم بر گرم در روز بهدست آمه .کاهش
0.08

0.04
0.02
)0 (Y=0.0519-0.001X , R2 =0.99
)0.75 (Y=0.0584-0.001X , R2 =0.99

0.00

)1.5 (Y=0.0691- 0.0012X, R2 =0.98
)3 (Y=0.0769-0.0014X , R2 =0.99

سرعت ر شد ن س بي (گ رم ب ر گ رم در روز)

ت اپ

يک
0.06

-0.02
60

20

40

0

روز پ س از سم پا شي

شکل . 4روند تغییرات سرعت رشد نسبی ( )RGRدر اثر اختالط تاپیک با سطوح مختلف كود كامل

1

1. RGR
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میاان  0/001گرم بر گرم در روز بود اسزت ،در حزالی کزه

رونززه تغییززرات سززرعت رشززه نسززبی ( )RGRدر اثززر
اهتالط پوماسوپر با سطوح مختلف کود کام در شزک 5

تیمارها  1/5و  3کیلوگرم در هکتار به ترتیب به میاان 12

نشان داد شه است .افاودن کود کام بزه پوماسزوپر نیزا،

و  14درصه بر آن افاودنه .مصزرف  40و  80کیلزوگرم در

شیب کاهش  RGRرا افاایش داد است .شیب ناول RGR

هکتززار سززولفات رو  ،میززاان  RGRگنززهم را از  0/0۷بززه

برا تیمار شاهه و  0/۷5کیلوگرم در هکتار کود کامز بزه

 0/09گرم برگرم در روز افاایش داد [.]9
0.06

0.04
0.03
0.02
0.01
)0 (Y=0.0536-0.001X , R2 =0.99
)0.75 (Y=0.0595-0.001X , R2 =0.98

0.00

)1.5 (Y=0.0672- 0.0012X, R2 =0.99
)3 (Y=0.0702-0.0014X , R2 =0.98

-0.01

سرعت ر شد ن س بي (گ رم ب ر گ رم در روز)

پ وما سوپ ر

0.05

-0.02
60

20

40

0

روز پ س از سم پا شي

شکل  . 5روند تغییرات سرعت رشد نسبی ( )RGRدر اثر اختالط پوماسوپر با سطوح مختلف كود كامل

رونززه تغییززرات سززرعت رشززه نسززبی ( )RGRدر اثززر

کززه در اولززین مرحلززه نمونززهبززردار ( 10روز پززس از

اهتالط آکسیال با سزطوح مختلزف کودکامز در شزک 6

سمپاشی) ،مقهار  RGRدر تیمارها شاهه و افاودن ،0/۷5

نشان داد شه است .شزیب کزاهش  RGRدر تیمزار عزهم

 1/5و  3کیلززوگرم در هکتززار کززود کام ز بززرا هززر سززه

مصرف کود (شاهه) حهود  0/001گرم بر گرم در روز بزود

علززفکززش بززه ترتیززب حززهود  0/063 ،0/058 ،0/051و

که با افاودن مقادیر  1/5 ،0/۷5و  3کیلوگرم کود کامز بزه

 0/0۷0گرم بر گرم در روز بود اسزت .مقزهار  RGRارقزام

ترتیب بزه  0/012 ،0/012و  0/014گزرم بزر گزرم در روز

گنهم زاگرس و آریا را در شزرای ایزه آل رشزه آن هزا بزه

رسیه .تفاوت آکسیال با دو علف کش دیگر در این بود کزه

ترتیب  0/056و  0/063گرم بر گرم د ر روز عنزوان نمودنزه

حتی افاودن مقهار  0/۷5کیلوگرم در هکتار کود کامز بزه

[ .]12در آزمایشاتی دیگر محققین نیا دامنه تغییرات RGR

این علف کش نیا شیب کاهش  RGRرا  12درصه بزیش از

را در  10رق مورد آزمایش بین  0/035تا  0/044گزرم بزر

آن ها افاایش داد .مقزادیر عزرض از مبزها در معادلزههزا

گرم در روز گاارش نمودنه [.]2

هطی مربوط به علف کش ها مورد آزمایش نشان می دهزه
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0.08

0.04
0.02
)0 (Y=0.0519-0.001X , R2 =0.98
)0.75 (Y=0.0580-0.0012X , R2 =0.99

0.00

)1.5 (Y=0.0633- 0.0012X, R2 =0.99
)3 (Y=0.0707-0.0014 X, R2 =0.99

سرعت ر شد ن س بي (گ رم ب ر گ رم در روز)

آک س يال
0.06

-0.02
40

60

0

20

روز پ س از سم پا شي

شکل  . 6روند تغییرات سرعت رشد نسبی [ ]RGRدر اثر اختالط آكسیال با سطوح مختلف كودكامل

تتتأثير اختتتالط علتتفكتتشهتتا بتتا ستتطوح مختلتتف

کام و علفکشها بهکار رفته بر تعهاد سنبلهها در واحه

كودكامل بر عملكرد و اجزای عملكرد گندم

سطح و عملکرد معنیدار بود .تعهاد دانه در سنبله ،وزن
تاپی ،

میانگین مربعات تأثیر اهتالط علفکشها

هاار دانه و شاهص برداشت تحت تأثیر اثر متقاب سطوح

پوماسوپر و آکسیال با سطوح مختلف کود کام بر عملکرد

کود

و اجاا عملکرد گنهم در جهول  4نشان داد شه است.

تاپی  ،پوماسوپر و آکسیال با سطوح مختلف کود کام بر

افاایش سطح کود کام موجب تغییر معنیدار در تعهاد

میانگین عملکرد و اجاا عملکرد گنهم در جهول  5نشان

سنبلهها گنهم در واحه سطح (پنجهدهی گیا ) گردیه و

داد شه است.

و علفکش نبود انه .تأثیر اهتالط علفکشها

این امر به نوبه هود عملکرد و شاهص برداشت را نیا به

بررسی اثر متقاب سطوح کود با علفکشها نشان داد که

طور معنیدار تحت تأثیر قرار داد .تغییر سطح کود بر

با مصرف تاپی

تعهاد  299سنبله در واحه سطح شمارش

هصوصیات تعهاد دانه در سنبله و وزن هااردانه گنهم تأثیر

شه است .افاودن کود کام

معنیدار

به این علفکش ،تعهاد

نهاشت .معنیدار شهن شاهص برداشت نشان

سنبلهها را تا  353عهد افاایش داد که  18درصه بیشتر از

میدهه که افاایش سطح کود موجب تولیه پنجهها بارور

حالت عهم مصرف کود کام بود است .در مورد پوماسوپر،

شه و سه تولیه دانه را از تولیه ک گیا افاایش داد

اهتالط کود کام با این علفکش ،تغییر معنیدار در تعهاد

آن

سنبلهها در مترمرب بهوجود نیاورد .آکسیال نیا هماننه تاپی

همچنین نشان میدهه که تغییر نوع علفکش میتوانه بر

نسبت به افاودن کود کام به مخلوط سمی عکسالعم

است .مقایسه میانگین مربعات عملکرد و اجاا

تعهاد سنبله در واحه سطح ،تعهاد دانه در

نشان داد .در این مورد ،تعهاد  264عهد سنبله در کرتهایی

داشته

که در آنها آکسیال مصرف شه بود ،شمارش گردیه.

باشه .به هر حال ،وزن هااردانه گنهم تحت تأثیر تغییر نوع

افاودن کود کام  ،تعهاد سنبلهها را به  303عهد افاایش داد

شاهصها

سنبله ،عملکرد و شاهص برداشت تأثیر معنیدار
علفکش بهکار رفته قرار نهاشت .اثرمتقاب

که حهود  15درصه بیشتر از شاهه بود.

سطوح کود
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جدول  . 4میانگین مربعات تأثیر اختالط باریک برگكشهای گندم با سطوح مختلف كودكامل بر عملکرد و اجزای عملکرد
اجاا عملکرد

عملکرد

شاهص برداشت

()g/m2

()%

ns

ns

ns

ns

ns

*

*

**

*

*

ns

مناب تغییرات

df

بلوک

2

ns

سطوح کود ()F

3

**

ns

سطوح علفکش()H

3

**

**

ns

اثر متقاب ()F×H

9

*

ns

ns

هطا

30

تعهاد سنبله
()m2

ضریب تغییرات ()%

وزن هاار دانه

تعهاد دانه در سنبله

14/3

()g

10

18/1

15/1

15/۷

 - nsعهم وجود اهتالف معنیدار - * ،اهتالف معنیدار در سطح  - ** ،0/05اهتالف معنیدار در سطح 0/01

جدول  . 5تأثیر اختالط باریک برگكشهای گندم با سطوح مختلف كود كامل بر میانگین عملکرد و اجزای عملکرد
اجاا عملکرد

تاپی

پوماسوپر

آکسیال

عملکرد

شاهص برداشت

()g/m2

() %
33
3۷

تعهاد سنبله

تعهاد دانه در

وزن هاار دانه

()m2

سنبله

()g

0
0/۷5

299
330

42
46

32
33

26۷
291

1/5

353

4۷

32

285

3۷

3

309

49

32

301

36

0

29۷

40

34

265

32

0/۷5

291

42

32

262

32

1/5

303

43

33

281

34

3

303

45

32

2۷9

33

0

264

43

31

229

32

0/۷5

2۷8

43

33

233

33

1/5

303

46

32

250

34

3

304

45

32

262

35

16

4 /9

2

32

3

LSD0.05

نتایج نشان داد که برا بروز تغییر معنیدار تعهاد دانه

اضافه نمودن کود به آکسیال موجب تغییر معنیدار تعهاد

و پوماسوپر بهترتیب  1/5و 3

دانه در سنبلهها گنهم نگردیه (جهول  .)5با محلولپاشی

اضافه شود .با این حال،

تعهاد سنبله در

در سنبله ،بایه به تاپی

کیلوگرم در هکتار کود کام

کودها

حاو
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واحه سطح گنهم مشاهه شه [ .]۷بررسی اثر محلولپاشی

میتوانه موجب کاهش تعهاد دانهها در سنبله شود [.]20

آهن ،رو و مس بر برهی صفات زراعی نشان داد که این

در عملکرد و

مصرف رو

موجب افاایش معنیدار

تیمارها اثر معنیدار بر تعهاد دانه در سنبله داشته و دلی

اجاا

آن کاهش سق دانهها تاز تشکی شه در اثر وجود ی

سنبله و وزن هااردانه] شه [ .]23از بین این اجاا ،تأثیر

منب قو

از مواد و عناصر غیایی میباشه .آنها نتیجه

عملکرد [تعهاد سنبله در مترمرب  ،تعهاد دانه در

مصرف رو

بر تعهاد سنبله در مترمرب بیشتر بود .این

گرفتنه که تعهاد دانه بیشترین تاثیر را بر عملکرد از هود

محققان نشان دادنه که بر اثر مصرف رو  ،تعهاد سنبله در

نشان داد [ .]8میانگین وزن هااردانه گنهم با افاایش تعهاد

مترمرب تا  81و وزن هااردانه تا 26درصه افاایش یافت.

دانهها در سنبله ،کاهش یافت .در این آزمایش ،اهتالط

مختلف

با کود کام

تاپی

نتایج تحقیقات مصرف ریامغی ها در استانها

موجب تغییر معنیدار وزن هااردانه

کشور نشان داد که با مصرف سولفات رو  ،عالو بر

نگردیه و از طرفی ،مقادیر ک تر از کود کام الزم بود تا

افاایش قاب

توجه عملکرد ( 500کیلوگرم در هکتار)

هنگام اهتالط با پوماسوپر و آکسیال موجب تغییر این

غلظت رو در دانه و کلش گنهم بیش از  2برابر افاایش

شاهص شونه.

مییابه [ .]15با مصرف علفکش فلی پروپمتی در مرحله

با مصرف علفکشها تاپی  ،پوماسوپر و آکسیال (به

سهبرگی یوالفوحشی ،ضمن کنترل علفها هرز،

تنهایی) ،عملکرد گنهم بهترتیب  265 ،26۷و  229گرم در

عملکرد گنهم را  21درصه افاایش دادنه .اهتالط این

مترمرب بهدست آمه .برا ایجاد تغییر معنیدار در عملکرد،

علفکش با محلول نیتروژن عملکرد را  30درصه افاایش

بایه به این علفکشها حهاق  3کیلوگرم در هکتار کود

داد .افاایش عملکرد گنهم بر اثر مصرف رو  ،آهن و

اضافه شود .عملکرد دانه گنهم در هنگام اهتالط

منگنا را در مقایسه با عهم مصرف آن بهترتیب ،۷80 ،860

کام

باالترین سطح کود با علفکشها

 540کیلوگرم در هکتار گاارش کرد است [.]22

تاپی  ،پوماسوپر و

آکسیال به ترتیب حهود  6 ،13و  14درصه نسبت به
نتيجهگيری

حالت عهم مصرف کود افاایش یافت (جهول .)5

مصرف کود کام

بیشترین عملکرد گنهم ( 5480کیلوگرم در هکتار) از
تیمار

اهتالط

کود

ریامغی

با

میتوانه تولیه ماد هش

افاایش دهه و افاودن علفکشها

علفکش

تاپی  ،پوماسوپر و

آکسیال تأثیر سوئی بر کارایی کود برجا

کلودینافوپپروپارژی و تر بنورونمتی بهدست آمه [.]16

بهطورکلی ،اهتالط کود کام

طبق گاارشات عملکرد گنهم در هنگام اهتالط کودها

گنهم را
نمیگیارنه.

با علفکشها

تاپی ،

و آکسیال بیش از زمانی

پوماسوپر و آکسیال سرعت رشه محصول گنهم را از طریق

آونج و

افاایش زمان سبا مانهن گیا افاایش دادنه .در این بین

ایلوکسان اهتالط یافت [ .]5بهبود عملکرد در درجه اول

واکنش گنهم به افاودن تاپی

به کود بهتر از دو علفکش

ناشی از افاایش تعهاد دانه در سنبله است ،زیرا این

دیگر بود.

ریامغی با علفکشها تاپی

بود که کود مورد آزمایش با علفکشها

سرعت رشه نسبی گنهم بهطور طبیعی با افاایش زمان

شاهص در محهود وسی تر از لحاظ زمانی تحت تاثیر
عوام

کاهش مییابه .محلولپاشی اهتالط کودکام

محیطی قرار میگیرد .بهاین معنی که ،هر عام

علفکشها

محهودکننه از شروع جوانهزنی تا مرحله گرد افشانی

دوره   18شماره   2تابستان 1395
412

تاپی  ،پوماسوپر و آکسیال بر رو

با
گنهم،

تأثیر اختالط باریک برگكشها و سطوح كود مایع بر روند تولید ماده خشک و عملکرد گندم

شیب کاهش سرعت رشه نسبی را در هر سه علفکش به

 .۷حسینی ر ،گالشی س ،سلطانی ا و کالته م ( )1390اثر

با

کود نیتروژن بر عملکرد و اجاا عملکرد ارقام قهیمی

علفکشها تاپی  ،پوماسوپر و آکسیال از طریق افاایش

و جهیه گنهم .مجله الکترونی

تولیه گیاهان دارویی.

تعهاد سنبلهها در واحه سطح موجب بهبود عملکرد دانه

.18۷-199 :4

طور تقریباً مشابه افاایش میدهه .اهتالط کود کام

گنهم گردیه.

 .8سپهر ا ،ملکوتی م ج ( )13۷6بررسی اثرات پتاسی ،
منیای  ،گوگرد و عناصر ریامغی

منابع
 .1آروین پ ،عایا
بهار گونهها

عملکرد و بهبود کیفیت آفتابگردان .پایاننامه

م و سلطانی ا ( )1388مقایسه

عملکرد و شاهصها

کارشناسی ارشه .دانشگا تربیت مهرس108 ،

فیایولوژیکی رشه در ارقام

کلاا .بهنهاد

سولفات رو بر آنالیا رشه ،عملکرد و میاان پروتئین

.401-41۷

و رو

 .2احمه ج ،هطیبی م ،امیرشکار ح و امینیدهقی م
مؤثر

 .10رسولی ف و مفتون م ( )1389اثر باقیمانه دو ماد الی
با ویا بهون نیتروژن بر رشه و ترکیب شیمیا گنهم و

نهمتغیر  .دانش زراعت.55-66 :4 .

برهی هصوصیات شیمیایی هاک .آب و هاک:24 .

 .3باقرانی ترشیا ن ( )1383گاارش نهایی بررسی تأثیر

.262-23۷

اهتالط علفکش کود مرکب میکرو بر گنهم و
علفها هرز آن .مرکا تحقیقات کشاورز

 .11زنه ا و باغستانی م ع ( )1382تحلیلی بر مهیریت

و مناب

علفها هرز و علفکشها در زراعت گنهم ایران.

طبیعی گلستان.

هبرنامه علفها هرز .نشریه داهلی بخش تحقیقات

 .4با بورد ا و ملکوتی م ج ( )1382تأثیر آهن ،منگنا،

علفها هرز .مؤسسه تحقیقات آفات و بیمار ها

رو ومس بر کمیت و کیفیت گنهم در شرای شور.

گیاهی.

علوم و هاک.)2(1۷ .

 .12غهیریان ر ،سلطانی ا ،زینلی ا ،کالتهعربی م و بخشنه

 .5پورآذر ر و باغستانی م ع ( )1388بررسی امکان
محلولپاشی توأم باری
گنهم با کودها

برا

کام در استان هوزستان.

هارمین همایش علوم علفها هرز109 .
 .6جمال م و الهیار

الف ( )1390ارزیابی مهلها

برگکشها کاربرد در ماارع

ریامغی

رگرسیونی غیرهطی

استفاد در آنالیا رشه گنهم .مجله الکترونی

تولیه گیاهان زراعی.55-۷۷ :4 .

.

 .13مستشار م و حسینی م ( )1382بررسی محلولپاشی

م ( )1384گاارش نهایی بررسی

امکان محلولپاشی توأم ریامغی

در دانه ارقام مختلف گنهم .زیستشناسی

ایران.691-6۷6 :21 .

بر عملکرد ارقام گنهم بهار با استفاد از روشها
آمار

.

 .9سیهشریفی ر ،فرزانه س و ساعهنیا و ( )138۷اثر

نهال و بیر:)1(15 .

( )1390ارزیابی شاهصها مورفو-فیایولوژی

بر رو

افاایش

توأم ریامغی ها و سموم آفتکش و علفکش بر

و سموم رو

رو

محصول گنهم .مؤسسه تحقیقات آفات و بیمار ها

گنهم .هالصه مقاالت سومین همایش ملی

توسعه کاربرد مواد بیولوژی

گیاهی.

س در کشاورز  .کرج.
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