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  چكيده

آزمايشي به صورت فاكتوريل در ، اجزاء عملكرد گندمو  و رقم بر عملكرد شيميايي كاملاثر دفعات محلول پاشي كود منظور بررسي به 
در  دفعات محلولپاشيدر اين تحقيق . اجرا گرديد مشهد و در  1388- 89 زراعي قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار در سال

 سهو رقم در ) 3=ابتداي ظهور سنبله+ساقه رفتن+زنيو اواسط پنجه 2=تنساقه رف+زني، اواسط پنجه1=زني، اواسط پنجه0=شاهد(سطح  چهار
، بوتهصفات اندازه گيري شده در اين تحقيق عملكرد نهايي دانه، تعداد سنبله در . مورد بررسي قرار گرفتند فالتو  گاسكوژن، پيشتازسطح 

به جز وزن هزار دانه بر دفعات محلول پاشي و رقم،  .بودند وزن هزار دانه متر مربع و، تعداد دانه در بوتهتعداد دانه در سنبله، تعداد دانه در 
رقم . زياد شدند اجزاء عملكردو  عملكرد دفعات محلول پاشي،با افزايش . داري گذاشتندگيري شده در آزمايش اثر معنيساير صفات اندازه

با توجه به نتايج، كودپذيري گاسكوژن بيشتر . گيري شده نشان دادهگاسكوژن نسبت به دو رقم ديگر ميانگين بيشتري را در كليه صفات انداز
تر طاهر شد، اما براي نيل به كشاورزي پايدار ارقام فالت و پيشتاز كه ، نسبت به دو رقم ديگر موفقدفعات محلول پاشيبود و با افزايش 

  .رسندتر به نظر ميتري دارند مناسبعملكرد متوسط و نياز كودي پايين

  ، رقم، عملكرد، اجزاء عملكردپاشيدفعات محلولگندم، : ه هاي كليديواژ

  مقدمه

گندم مهمترين گياه زراعي جهان است كه با اختصاص بيشترين سطح زير كشت در بين تمام گياهان زراعي، بيشترين اهميت را در تامين 
هايي مثل مصرف كود، مناسب ترين افزايش توليد گندم در واحد سطح از طريق راه ).2006سينكلر و جاميئسون، (غذاي مورد نياز انسان دارد 

باشد و ازآنجاييكه عملكرد كم گندم در بسياري از نقاط دنيا در درجه اول مربوط به كمبود عناصر گزينه نسبت به افزايش سطح زير كشت مي
در ) 1991(و همكارانسادانا  ).1387 اسالفر و ساتوره،(باشد هميت ميغذايي است، استفاده از كود براي تامين اين عناصر بسيارحائز ا

تحقيقات خود نتيجه گرفتند كه مصرف خاكي و محلول پاشي گندم با استفاده از كودهاي سولفات منگنز، رشد و راندمان گندم را نسبت به 
 كم عناصري برگ مصرف كه نمودند عنوان ذرت اهيگي رو بر خود قاتيتحق در )1994(عبدالسالم و همكاران . شاهد افزايش داده است

با تحقيق بر روي ذرت به مقايسه اثرات ) 1387(خليلي و رشدي . دهدي م شيافزا شتريب را اهيگ عملكرد ،يخاك مصرفي جا به مصرف
ها نشان داد كه نتايج آن. دمحلولپاشي كود در دو مرحله ساقه رفتن و ظهور گل تاجي و همچنين مصرف توام كود در اين دو مرحله پرداختن

عارف و . دهدمحلولپاشي مضاعف فقط در مورد صفاتي مثل وزن خشك بالل و برگ نسبت به محلولپاشي در يك مرحله برتري نشان مي
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ن افزايش با شود، اما ايعنوان كردند كه هرچند با افزايش دفعات محلولپاشي كود در گندم، عملكرد و اجزاء عملكرد زياد مي) 2006(همكاران 
  .شودشيبي ثابت انجام نمي

هايي مثل كود شيميايي است، هدف از انجام اين تحقيق بررسي با توجه به اينكه در كشاورزي پايدار تكيه بر روي استفاده كمتر از نهاده
  . باشدپايدار مي ترين رقم براي نيل به كشاورزيواكنش صفات زراعي گندم به تعداد دفعات كاربرد كود و نيز انتخاب مناسب

  
 مواد و روش ها

  )اعداد نشان دهنده مجموع مربعات مي باشند(تجزيه واريانس عملكرد و اجزاي عملكرد  -1جدول 

  درجه آزادي  منابع تغييرات
ــنبله   ــداد س تع

  در بوته
  تعداد دانه در مترمربع  وزن هزار دانه  تعداد دانه در سنبله  تعداد دانه در بوته

ــه   ــرد دانـ ( عملكـ
  )كيلوگرم بر هكتار

    ns92/0 **01/4267 **01/202 ns 35/9  **384031344  **7849937  3 بلوك

دفعـــــــــــات 
  محلولپاشي

3  **18/12  **35/8681 **78/82  ns 72/20  **781321587  *4431579  

  ns 29/0  **508046792  **12609887 19/97** 96/5644** 52/4**  2 رقم

دفعـــــــــــات 
  رقم× محلولپاشي

6  *7/5  *42/4022  ns 02/33  ns 4/9  *362018035  **8863276  

  12139859  751065569  131 77/197 17/8345 93/12  33 خطا

CV (%)   6/20 5/28 7/13 5  5/28  1/11  

 .غير معني دار مي باشد  nsدرصد، و 1و  5به ترتيب معني دار در سطوح احتمال **و*

 

در . به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار اجرا شدمشهد، و  در  1388- 89فصل زراعي آزمايش در 
ساقه +زنيو اواسط پنجه 2=ساقه رفتن+زني، اواسط پنجه1=زني، اواسط پنجه0=شاهد(سطح  چهاردر  دفعات محلولپاشياين تحقيق 

و  5اين آزمايش در كرت هايي با طول . ورد بررسي قرار گرفتندم فالتو  گاسكوژن، پيشتازسطح  سهو رقم در ) 3=ابتداي ظهور سنبله+رفتن
، پتاسيم 4=%، فسفر10=%ازت(در هزار و با كود كامل ثمر  3محلولپاشي به ميزان . تكرار اجرا شد 4خط و در  8متر و با كاشت  2عرض 

رايط عدم محدوديت آبياري و كنترل كامل آزمايش در ش. انجام شد) 1/0=%و مس25/0=%، منگنز05/0=%، بر3/0=%، روي3/0=%، آهن10=%
تعداد سنبله در بوته، تعداد (به منظور بررسي اجزاء عملكرد  .آفات، علف هاي هرز، و بيماري هاي گندم از ابتدا تا پايان فصل رشد انجام شد

بوته به طور تصادفي  20از خطوط دوم و سوم  در مرحله برداشت )متر مربع تعداد دانه در بوته و تعداد دانه در، دانه در سنبله، وزن هزار دانه
تجزيه . درصد محاسبه شد 14مترمربع از سه خط مياني و با توجه به رطوبت  1عملكرد دانه نيز از مساحتي معادل . انتخاب و بررسي شدند

  .جام شدندان SAS واريانس داده هاي حاصله و مقايسه ميانگين بين صفات مورد ارزيابي با استفاده از نرم افزار 
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  نتايج و بحث

 75/3با  )3(محلول پاشي سطح . )1جدول ( بر تعداد سنبله در بوته معني دار بود و رقم دفعات محلول پاشي اثر: تعداد سنبله در بوته
 46/3گاسكوژن بارقم  .سنبله در بوته كمترين تعداد سنبله در بوته را دارا بودند  33/2با  )0(محلول پاشي سطح سنبله در بوته بيشترين و 
رقم نيز بر تعداد سنبله در گياه معني * دفعات محلول پاشي اثر متقابل). 2جدول (داري را با دو رقم ديگر نشان دادسنبله در گياه تفاوت معني

  . دار بود

با  )3(محلول پاشي سطح . )1جدول ( معني دار بود1%در سطح  دانه در سنبلهبر تعداد  و رقم دفعات محلول پاشي اثر: تعداد دانه در سنبله
 اثر. )2جدول ( نداشت) 2(محلول پاشي داري با سطح تعداد را نشان داد، اما تفاوت معنيبيشترين  دانه در سنبله 55/19

 .و تراكم هاي مختلف كاشت) تجن و زاگرس(مقايسه ميانگين عملكرد و اجزاي عملكرد تحت تاٌثير ارقام   -2جدول 

  فاكتور
 تعداد سـنبله در 

  بوته
تعـــداد دانـــه در 

  بوته
تعـــداد دانـــه در 

  سنبله
  تعداد دانه در مترمربع  وزن هزار دانه

كيلــوگرم بــر ( عملكــرد دانــه 
  )هكتار

             دفعات محلولپاشي

0   c33/2 c45/38  c22/16  a 78/39  c11535 b 3/5123  

1  b94/2 bc16/50   bc89/16  a 75/38  bc15050 b 9/5126  

2  b 09/3  b 94/58 ab5/18  a 88/39  b17685 ab 5601  

3  a75/3  a31/75 a 55/19 a 34/38  A22595  a 3/5823  

              رقم

  a 46/3    a 01/71  a 8/19  a 21/39  a 21306  a 5/6142  گاسكوژن

  b 78/2  b 13/47  b 71/16  a 27/39  b 14140  b 5024  پيشتاز

  b 83/2  b 01/49  b 86/16  a 08/39  b 14703  b 4/5089 فالت

  .با هم تفاوت آماري معني داري  ندارند 5%و در سطح  LSDهاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون ميانگين

تعداد دانه در بوته محلول پاشي با افزايش دفعات . دمعني دار بو تعداد دانه در بوتهبر  و رقم دفعات محلول پاشي اثر: تعداد دانه در بوته
دانه در بوته، با  47و  49ارقام فالت و پيشتاز با  ).1جدول ( داري با هم نداشتندتفاوت معني) 1(و ) 2(محلول پاشي افزايش يافت اما سطح 

رقم نيز بر تعداد دانه * دفعات محلول پاشي اثر متقابل). 2جدول (داري را نشان دادند دانه در بوته داشت،  تفاوت معني 71رقم گاسكوژن كه 
در  ).2و  1جدول (، شرايط مشابهي را نشان داد تعداد دانه در بوته تعداد دانه در مترمربع نيز به علت برگرفته شدن از صفت. وددر بوته معني دار ب

  .محلول پاشي، زياد شد دفعات افزايشنيز تعداد دانه با ) 2006(آزمايش عارف و همكاران 
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اسالفر و (. )1جدول ( بودنمعني دار  وزن هزاردانهبر رقم * ت محلول پاشيدفعا اثر متقابلو  ، رقمدفعات محلول پاشي اثر: وزن هزاردانه
بيان مي دارند كه وزن هزار دانه بر خالف تعداد دانه در واحد سطح، ارتباط اندكي با عملكرد دانه در گندم دارد و معموالً ) 1386ساتوره، 

  .شود كمتر تحت تاثير عوامل مختلف محيطي و زراعي واقع مي

بيشترين  )3(محلول پاشي سطح . )1جدول ( معني دار بود عملكرد نهايي دانهبر  و رقم دفعات محلول پاشي اثر: نهايي دانه عملكرد
نيز مشابه هم بودند و كمترين  )1و  0(محلول پاشي سطح . داري نداشتتفاوت معني )2(محلول پاشي سطح  را نشان داد ولي با  عملكرد دانه
 اثر متقابل). 2جدول (داري را با دو رقم ديگر نشان داد تن در هكتار تفاوت معني 1/6رقم گاسكوژن با حدود  .دادندرا نشان  عملكرد دانه

هم به نتايج مشابه در گندم رسيدند و ) 1384(عباس دخت و مروي . معني دار بود 1%در سطح  عملكرد دانهرقم بر * دفعات محلول پاشي
شود، كه محلول پاشي، تعداد دانه در سنبله زياد مي دفعات به نظر نامبردگان با افزايش. اشي بيشتر بودمحلول پعملكرد در دفعات باالتر 

  .  افزايش عملكرد دانه را در پي دارد

  گيرينتيجه

كشاورزي طبق نتايج اين آزمايش رقم گاسكوژن نسبت به ارقام پيشتاز و فالت برتري نشان داد اما بايد توجه داشت كه اگر هدف نيل به 
همچنين در مواقعي مشاهده . باشدها باشد، استفاده از ارقام با نياز كودي كمتر و عملكرد متوسط مناسب ميپايدار و بالتبع ورود كمتر نهاده

  . توان با دفعات كمتر محلولپاشي عملكردي برابر را توليد كردشود كه ميمي
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Abstract 

  

In order to investigation of the effect of foliar application times of complete chemical fertilizers and 
 variety on yield and yield components in wheat, a  experimental factorial based on randomized complete 
block design was carried out with four replications in 2009-2010 in Mashhad. In this study foliar 
application times with four levels (no treatment=0, middle of tillering=1, middle of tillering+stem 
elongation=2, middle of tillering+stem elongation+early heading=4) and variety with three levels 
(Gaskojen, Pishtaz and Falat) were studied .   final yield of grain, ears per plant, seeds per spike, grain 
number per plant, seeds per square meter and grain weight were measured . foliar application times and  
variety, had  significant effect on all of measured traits in this experiment, except seed weight. By 
increasing on foliar application times, yield and yield components increased. Gaskojen showed a higher 
average than the other  varieties in measured traits. According to the results, Gaskojen fertility was higher 
and by increasing foliar application times  successful results were obtained in this cultivar rather than 
others, but to reach to sustainable agriculture, Falat and Pishtaz varieties that had a medium yield and less 
fertilizer need, seem to be more suitable.  

Keywords: wheat, foliar application times, variety, yield , yield components. 

 

  


