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. بِ تٌطـْای زًذُ ٍ غیر زًذُ است گیاّاى تحول سیلیکَى دٍهیي عٌصر هَجَد در خاک است کِ دارای اثرات هفیذی در افسایص

الًَذ ٍ پیطگام، ( .Triticum aestivum L)بِ هٌظَر بررسی اثر سیلیکَى در افسایص تحول بِ خطکی در شًَتیپ ّای گٌذم

بذٍى تٌص ٍ  -بذٍى تٌص، تیوار 4ّای خرد ضذُ در قالب طرح بلَک ّای کاهل تصادفی با اعوال آزهایطی بِ صَرت کرت

گرم بر هتر  2/1)تٌص در هرحلِ داًِ بٌذی با هصرف سیلیکَى -تٌص در هرحلِ داًِ بٌذی بذٍى هصرف سیلیکَى-هصرف سیلیکَى

ًتایج ًطاى هی . تکرار در هسرعِ داًطکذُ کطاٍرزی داًطگاُ بَ علی سیٌا ّوذاى ٍاقع در رٍستای دستجرد اجرا ضذ 3در ( هربع

درصذ  اختالف هعٌی داری ایجاد کرد  5درصذ ٍ بر صفت تعذاد ساقِ در سطح  1ر سطح دّذ کِ بلَک بر صفت ٍزى ّسار داًِ د

سطَح تٌص ّوراُ با سلیکَى بر تواهی . ٍلی بر صفت تعذاد بَتِ، ٍزى خطک سٌبلِ، ٍزى خطک کاُ اثر هعٌی داری ًذاضت

 1اهی صفات هَرد بررسی در سطح سطَح رقن ًیس بر تو. درصذ تفاٍت هعٌی داری ایجاد ًوَد 1صفات هَرد بررسی در سطح 

اثر هتقابل تٌص با سیلیکَى در ارقام گٌذم  بر  هیساى ٍزى خطک کل، تعذاد داًِ ٍ عولکرد . درصذ تفاٍت هعٌی داری ایجاد ًوَد

در صذ اختالف هعٌی داری ایجاد ًوَد ٍلی بر صفت تعذاد بَتِ اثر  5درصذ ٍ بر ٍزى سٌبلِ ٍ ّسار داًِ در سطح  1در سطح 

 .عٌی داری ًذاضته

 تٖؼ مْج٘د آة آخز فصٌ -عیَین٘ٓ-ىٖذُ: مَْبت مَیذی

 :هقذهِ

اعت ثغ٘رينٚ تقزيجبً يل    ىٖذُ ٕبٓ ثیٔ تْبّی ىیبٛبٓ سراػی، ثیؾتزئ عغح سيز مؾت را در جٜبٓ ثٚ خ٘د اختصبؿ دادٙ

ٔ ّیشآ تٍ٘یذ در ّقبيغٚ ثب عبيز ػالٗٙ ثز عغح سيز مؾت، ثبالتزي. ٛبی سراػی جٜبٓ سيز مؾت ىٖذُ اعت ؽؾِ اس مٌ سّیٔ

خؾل ّیشآ مٌ پزٗتئیٔ را در ٕظز ثيزيیِ تفبٗت ٕغجی آٓ ثب عبيز  ىیبٛبٓ سراػی ثٚ ىٖذُ اختصبؿ دارد چٖبٕچٚ ثجبی ّبدٙ 

  (.2000عبت٘رٙ ٗ اعالفز ) ؽذ ىیبٛبٓ حتی ثیؾتز ِٛ خ٘اٛذ

ىبر ؽذٙ اعت ائ ٕيزإی ٗج٘د دارد مٚ آيب ىٖذُ تٍ٘یذی ٛبی سراػی عبس اىز چٚ ىٖذُ در عَغَٚ ىیبٛی ينی اس ثٜتزئ ىٕ٘ٚ

در ائ ّیبٓ ػ٘اٌّ ّحذٗد مٖٖذٙ ػَْنزد، (. 2000عبت٘رٙ ٗ اعالفز )ث٘د  قبدر ثٚ ج٘اثي٘يی ٕیبس جْؼیت در حبً رؽذ خ٘اٛذ
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ٖٛذٙ ػَْنزد ٗق٘ع ينی اس ّْٜتزئ ػ٘اٌّ مبٛؼ د. ت٘إٖذ تٖبعت تٍ٘یذ ٗ ٕیبس جٜبٕی را ثیؼ اس پیؼ دچبر چبٍؼ ْٕبيذ ّی

ثبؽذ، ثب ٗج٘دينٚ ثخؼ اػظْی اس مزٙ سّیٔ ت٘عظ آة پ٘ؽیذٙ ؽذٙ ٍٗی ْٛ٘ارٙ دعتزعی ثٚ آة ّٖبعت  تٖؼ خؾنی ّی

 75/5تٖٜب  2003ىشارؽبت حبمی اس آٓ اعت مٚ در عبً . ثبؽذ ثزای مؾبٗرسی ينی اس ّْٜتزئ ّؾنالت در سّیٖٚ تٍ٘یذ ّی

ثبؽذ  إذ در ائ ّیبٓ ايزآ ٕیش اس ائ قبػذٙ ّغتثٖی ْٕی ثص٘رت فبريبة مؾت ؽذٙدرصذ اس مٌ سّیٖٜبی مؾبٗرسی جٜبٓ 

درصذ اس آثٜبی ؽیزئ قبثٌ  36/0ثغ٘رينٚ ايزآ ثب ٗج٘د إٓنٚ يل درصذ اس جْؼیت جٜبٓ را خ٘د جبی دادٙ اعت تٖٜب 

مؾبٗرسی ثص٘رت فبريبة مؾت ؽٕ٘ذ  درصذ اس مٌ سّیٖٜبی 2/12اعتفبدٙ را در اختیبر دارد ٗ ائ اّز ثبػث ؽذٙ تب تٖٜب 

(2003FAO,).     ً( ّیَی٘ٓ ٛنتبر 2/6)درصذ اس سّیٖٜبی سيز مؾت ىٖذُ جٜبٓ  8/2حذٗد  2005ثب ٗج٘دينٚ ايزآ در عب

ثبؽذ ٗ ائ در حبٍی  درصذ اس مٌ تٍ٘یذ جٜبٕی را دارا ّی 3/2ّیَی٘ٓ تٔ  تٖٜب  5/14را ثٚ خ٘د اختصبؿ دادٙ ث٘د ثب تٍ٘یذ 

ٕتبيج حبمی اس آٓ اعت . ( ,FAO 2006)ثبؽذ  ػَْنزد جٜبٕی ّی درصذ مْتز اس ّیبٕيیٔ 7/19ّت٘عظ ػَْنزد آٓ  اعت مٚ

مٚ ثب ٗج٘دينٚ در عبٍٜبی اخیز تٍ٘یذ ىٖذُ در مؾ٘رّبٓ تب حذٗدی ثٜج٘د يبفتٚ ٍٗی در ّقبيغٚ ثب ّت٘عظ تٍ٘یذ جٜبٕی 

 . ثبؽذ ْٛچٖبٓ دارای ضؼف ّی

ّتخصصایٔ  ٛاب   نی در اٗاخز فصٌ سراػی ثذٍیٌ ت٘سيغ ٕبّٖبعت ثبرٕذىی ياب ٗقا٘ع خؾنغابٍی   اس ع٘ی دييز ثزٗس تٖؼ خؾ

 رٗی خؾانی تب عجیؼت خؾنی، اثزات تٖؼ  ثز آٓ ٗاداؽتٚٛب ٗ ّتخصصیٔ ػَُ٘ فیشينی را  ٕضادی، فیشيٍ٘٘صيغت سراػت ٗ ثٚ

در  ّا٘رد ّغبٍؼاٚ ٗ ثزرعای قازار دٖٛاذ      را دٖٛاذ  رؽذ ٗ ْٕ٘ ٗ ػَْنزد ىیبٙ ٗ ْٛچٖیٔ ػَْیبتی مٚ اثزات تٖؼ را مبٛؼ ّی

عابت٘رٙ ٗ اعاالفز   )ثبؽاذ  ػَْنازد ّای   ثاز خؾانی  ٕبؽی اس  تاٖؼ  ثٚ حذاقٌ رعبٕذٓ اثزات  تْبّی إٜٓب ٛذف ّؾتزك حبٍینٚ

2000). 

( 1991اپغتبئ، )پ٘عتٚ سّیٔ را اؽغبً مزدٙ اعت ٪31دّٗیٔ ػٖصز ّؼذٕی پظ اس امغیضٓ در خبك عیَین٘ٓ اعت ٗ تقزيجبً 

ٛزچٖذ . ٍٗی اثزات ع٘دّٖذی ثزای رؽذ ىیبٙ دارد. یَین٘ٓ ػٖصز ضزٗری ثزای امثز ىیبٛبٓ ّحغ٘ة ْٕی ؽ٘داىزچٚ ع

عیَین٘ٓ ٕقؼ ٛبی ّْٜی (  2007جْیٌ، )درثبرٙ ٕقؼ عیَین٘ٓ در ثیٍ٘٘صی ىیبٙ ٖٛ٘س اعالػبت سيبدی ثٚ دعت ٕیبّذٙ اعت

رعبٕذٙ اعت ٗ ّقبّٗت در ّقبثٌ ثیْبری ٛب ٗ آفبت را افشايؼ را در ىیبٛبٓ سراػی ثبسی ّی مٖذ ٗ غبٍجبً ٗرط را ثٚ حذاقٌ 

 . (2005اپغتیٔ ٗثَُ٘،)ّی دٛذ ْٛچٖیٔ جٜت ىیزی ثزه ٛب را در ّقبثٌ آفتبة ٗ ثٚ تجغ آٓ فت٘عٖتش را افشايؼ ّی دٛذ 

چٖذئ ػٖصز ّؼذٕی عیَین٘ٓ میفیت اٍیبف ىیبٛی را ثبال ثزدٙ ٗ ثز جذة ٗ إتقبً ( 2005)ثزاعبط تحقیق اپغتیٔ ٗ ْٛنبرآ

اثز عغ٘ح ّختَف عیَین٘ٓ ثٚ ؽنٌ اعیذ ّؾتق اس عیَیظ . ّؤثز اعت ٗ فؼبٍیتٜبی ثغیبری را در سٕذىی ىیبٙ ثز ػٜذٙ دارد

ثبؽذ مٚ ّقذار ىٖذُ ينی اس ىیبٛبٓ  خبٕ٘ادٙ ىزاّیٖٚ ّی (. 2006عیٖو، )ت٘عظ ثغیبری اس ّحققبٓ ّ٘رد ثزرعی قزار ىزفت

ّحققیٔ سيبدی ىشارػ مزدٕذ مٚ عیَین٘ٓ در رؽذ ٗ (. 1995ػَ٘ی ٗؽزيف، ) مٖذجذة ّی قبثٌ ت٘جٜی عیَین٘ٓ را

ىبٕو ٗ )ثبؽذػَْنزد ىیبٛبٓ سراػی ٗ ْٛچٖیٔ در فیشيٍ٘٘صی ٗ ّتبثٍ٘یغِ ىیبٛبٓ ّختَف، اثزات ّثجت ثیؾْبری را دارا ّی

سدىی را ً ّ٘اد ّغذی، دّبٛبی ثبال ٗ يخ، خؾنی، ػذُ تؼبد ٛبئی ّبٕٖذ ؽ٘ریعیَین٘ٓ اثزات تٖؼ(.  2003ْٛنبرآ ، 

افشٗٓ . ثبؽٖذٛبی ىیبٛی ّیدٛذ، ائ اثزات ع٘دّٖذ ثیؾتز ثٚ دٍیٌ اثز عیَین٘ٓ ثزرؽذ ثزه، عبقٚ، ٗ دييز ّنبٕیغِمبٛؼ ّی

 .(2004ّب ٗ ْٛنبرآ، )ٛبی ّحیغی ٗ غیز ّحیغی غبٍت ؽٕ٘ذمٖذ مٚ ثز تٖؼثز ائ، عیَین٘ٓ ثٚ ىیبٛبٓ مْل ّی
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ػَْنزد دٗ رقِ ىٖذُ تحت ؽازايظ تاٖؼ   ارسيبثی ائ تحقیق ثزرعی اثز عیَین٘ٓ ثز افشايؼ تحٌْ ثٚ خؾنی ٗ  اصَیٛذف 

 .ثبؽذفصٌ در ّٖغقٚ ْٛذآ ّی آخز مْج٘د آة

 

 

 :هَاد ٍ رٍش ّا

ٛبی  ّشرػٚ تحقیقبتی دإؾيبٙ ث٘ ػَی عیٖب ٗاقغ در رٗعتبی دعتجزد ثٚ ص٘رت مزتدر  1388ائ آسّبيؼ در عبً سراػی 

، ثذٗٓ تٖؼ ٗ ّصزف (4)چٜبر تیْبر ؽبٌّ ثذٗٓ تٖؼ ثب تنزار 3خزد ؽذٙ در قبٍت عزح ثَ٘ك ٛبی مبٌّ تصبدفی در 

إجبُ  (1)ثب  ّصزف عیَین٘ٓ تٖؼ در ّزحَٚ دإٚ ثٖذی ٗ( 3)،تٖؼ در ّزحَٚ دإٚ ثٖذی ثذٗٓ ّصزف عیَین٘ٓ (2)عیَین٘ٓ

 ٗ پیؾيبُ (1)رقِ ىزُ در ّتز ّزثغ ث٘دٙ مٚ در مزتٜبی اصَی ٗ ارقبُ ىٖذُ ؽبٌّ إٍ٘ذ 2/1ّصزف عیَین٘ٓ ثٚ ّیشآ . ديذىز

ثب قغغ آثیبری پظ اس ىزدٙ ( ّزحَٚ دإٚ ثٖذی)تٖؼ مْج٘د آة در إتٜبی فصٌ رؽذ. در مزتٜبی فزػی إجبُ ؽذ (2)رقِ

 .(2005ىبٕو ٗ ْٛنبرآ، )ىزفتص٘رت افؾبٕی 

ٗ اعیذيتٚ (ثز حغت دعی سيْٖظ ثز ّتز ّزثغ)، ٛذايت اٍنتزينی(درصذ)ثبفت خبك ّحٌ آسّبيؼ رعی ٍّ٘ی ٗ ّ٘اد آٍی

ّیشآ ّت٘عظ ٕیتزٗصٓ، فغفز ٗ پتبعیِ . ث٘د( 1/7؛/.398 ؛٪71عبٕتی ّتز ثٚ تزتیت ثزاثز  120-0ّت٘عظ ػْق )پزٗفیٌ خبك

 .ّتز ّنؼت ثز ّتز ّنؼت خبك تؼییٔ ىزديذ/. 233تفبٗت آة خبك در ٕقغٚ ظزفیت ّشرػٚ ثزاثز قبثٌ دعتزط ىیبٙ اس 

تزامِ ثذر ّ٘رد اعتفبدٙ . ثبؽذّتز ّی 5عبٕتی ّتز ٗ عً٘ ٛز خظ مبؽت  20خظ مبؽت ثب فبصَٚ رديف  6ٛز مزت دارای 

بسی سّیٔ ؽبٌّ ؽخِ ّت٘عظ، دٗ ّزحَٚ ػَْیبت آّبدٙ ع. ثذر در ّتز ّزثغ إجبُ ؽذ 450ثزای ْٛٚ مزتٜبی آسّبيؾی 

. ديغل ػْ٘د ثزِٛ ٗ ت٘سيغ م٘د ٛبی پبيٚ ٕیتزٗصٓ ،  فغفز ٗ پتبعیِ ثز اعبط ت٘صیٚ م٘دی ٗ آسّبيؼ خبك إجبُ  ؽذ

 .ّتزی خبك ّشرػٚ إجبُ ؽذعبٕتی 25آسّبيؼ خبك ّشرػٚ ثب ْٕٕ٘ٚ ثزداری اس اليٚ صفز تب 

ٙ رؽذىیبٙ تقزيجبً قغؼی اعت ٗ ّتبعفبٕٚ ْٛشّبٕی مْج٘د رع٘ثت خبك ثب افشايؼ ثٖبثزائ ٗق٘ع تٖؼ خؾنی در إتٜبی دٗر

ثز ْٛیٔ اعبط در اغَت ّ٘اقغ جٜت . ؽذيذ درجٚ حزارت در إتٜبی دٗرٙ رؽذ ىٖذُ ائ ّحذٗديت را ّضبػف ّی ْٕبيذ

ٗ پز ؽذٓ دإٚ ىٖذُ در جٚ حزارت ثب ت٘جٚ ثٚ ايٖنٚ در ّزاحٌ سايؾی . حصً٘ ثٚ تٍ٘یذ ّ٘فقیت آّیش ثٚ آثیبری ٕیبس ّی ثبؽذ

ٍذا ػْالً در ائ ّٖبعق در ٕیْٚ دُٗ .  در جٚ عبٕتی ىزاد ثٚ ػٖ٘آ تٖؼ درجٚ حزارت ّحغ٘ة ّی ؽ٘د 20-15ثبالتز اس 

 .خزداد ّبٙ ىٖذُ ّ٘اجٚ ثب تٖؼ ىزّبيی اعت

 ًتایج ٍ بحث

اثز . درصذ ّؼٖی دار ث٘د 1بّی صفبت در عغح ثز تْ رقِ  ْٛچٖیٔ ثب عیَین٘ٓ  دٛذ مٚ عغ٘ح تٖؼٕؾبٓ ّی 1ٕتبيج جذًٗ 

در  1ّتقبثٌ رقِ ٗ تٖؼ ثب عیَین٘ٓ ثز صفبت تؼذاد عبقٚ، ٗسٓ مبٙ ، ػَْنزد، تؼذاد دإٚ در عٖجَٚ ٗ ٗسٓ خؾل مٌ در عغح 
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ح دٛذ ثیٔ عغٕ٘ؾبٓ ّی 2جذًٗ . درصذ ّؼٖی دار ؽذٕذ 5صذ ّؼٖی دار ث٘د ٗ صفبت ٗسٓ ٛشار دإٚ ٗ ٗسٓ عٖجَٚ در عغح 

ّبدٙ خؾل مٌ، ٗسٓ عٖجَٚ، تؼذاد عبقٚ، ٛب ثب ّصزف عیَین٘ٓ ، در ّقبيغٚ ثب عبيز تیْبر ٗ ثذٗٓ تٖؼ ، ثب عیَین٘ٓ  تٖؼ

ٗسٓ خؾل اعت  ْٛچٖیٔ ثیٔ عغ٘ح رقِ اس ٕظز  ٗسٓ ٛشاردإٚ، ػَْنزد دإٚ ثیؾتزی ايجبد ْٕ٘دٙ، تؼذاد دإٚ در عٖجَٚ

داری ٗج٘د داؽت اختالف ّؼٖی( درصذ 1در عغح )ٗسٓ ٛشاردإٚ ٗ ػَْنزد ، تؼذاد دإٚ، ٗسٓ عٖجَٚ ٗسٓ خؾل مبٙ،،مٌ

تؼذاد دإٚ ّزث٘ط ثٚ رقِ پیؾيبُ ٍٗی ثیؾتزئ ، ٗسٓ عٖجَٚ، مٌٗسٓ خؾل در ثیٔ عغ٘ح رقِ  ثیؾتزئ ّقذار (. 1جذًٗ )

 (2جذًٗ )ٚ رقِ إٍ٘ذ اختصبؿ داؽتّقذار ٗسٓ ٛشاردإٚ ٗ ػَْنزد ّزث٘ط ث
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