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  چكيده
افشاني و رسيدگي فيزيولوژيكي، آزمايشي در  رقم گندم در مرحله گرده 3به منظور بررسي اثرات سولفات منگنز بر رشد و وزن خشك      

هاي كامل  بار خرد شده در قالب طرح پايه بلوك هاي يك زمايش به صورت كرتاين آ. مزرعه تحقيقاتي واقع در جنوب آباده طراحي شد
 40و  20، 0به عنوان فاكتور اصلي در سه سطح ) درصد منگنز خالص 28با (سطوح مختلف منگنز . تكرار اجرا گرديد 4تصادفي با 

اثر سولفات منگنز بر وزن . فرعي در نظر گرفته شدند كيلوگرم در هكتار و ارقام گندم پاييزه مرودشت، شيراز و پيشتاز به عنوان فاكتور
اثر رقم نيز بر تعداد روز تا رسيدگي، ارتفاع گياه، وزن خشك . دار بود افشاني و رسيدگي فيزيولوژيكي معني دهي، گرده خشك كل در ساقه
افشاني و مرحله رسيدگي  له گردهتنها وزن خشك كل در مرح. دار گرديد افشاني و رسيدگي فيزيولوژيكي معني كل در مرحله گرده

كيلوگرم در هكتار منگنز باالترين  40رقم مرودشت با مصرف . فيزيولوژيكي درصد تحت تأثير اثر متقابل سولفات منگنز و رقم قرار گرفتند
يشي تأثير به سزايي اين افزايش رشد رو. افشاني و رسيدگي فيزيولوژيكي را به خود اختصاص داد دهي، گرده وزن خشك را در مرحله ساقه

كيلوگرم در هكتار منگنز خالص توصيه  40بنابراين كاشت رقم مرودشت به همراه مصرف . دانه داشت 1000در عملكرد دانه و وزن 
  .شود مي

  .افشاني، مرحله رسيدگي فيزيولوژيكي گندم، سولفات منگنز، وزن خشك، مرحله گرده: واژگان كليدي
  

  مقدمه
نيك،  موسوي(يابد  ها و وزن خشك گياه افزايش مي گياه باعث افزايش فتوسنتز شده و با افزايش فتوسنتز ميزان كربوهيدراتافزايش منگنز در      

همچنين . گزارش داد كه سولفات منگنز اثري بر تعداد روز از كاشت تا رسيدگي فيزيولوژيكي در گندم رقم پيشتاز ندارد) 1384(معتمد ). 1997
هدف از اجراي اين آزمايش بررسي ). 1382بخش و پورميرزا،  تاج(باشند  رايط محيطي از عوامل موثر بر ارتفاع گياه ميخصوصيات ژنتيكي و ش

  .باشد رقم گندم مي 3اثرات سولفات منگنز بر رشد و وزن خشك 
  

  ها مواد و روش
افشاني و رسيدگي فيزيولوژيكي،  دهرقم گندم در مرحله گر 3به منظور بررسي اثرات سولفات منگنز بر رشد و وزن خشك      

بار خرد  هاي يك اين آزمايش به صورت كرت. در مزرعه تحقيقاتي واقع در جنوب آباده طراحي شد 86- 87آزمايشي در سال زراعي 
ان به عنو) درصد منگنز خالص 28با (سطوح مختلف منگنز . تكرار اجرا گرديد 4هاي كامل تصادفي با  شده در قالب طرح پايه بلوك
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كيلوگرم در هكتار و ارقام گندم پاييزه مرودشت، شيراز و پيشتاز به عنوان فاكتور فرعي در نظر  40و  20، 0فاكتور اصلي در سه سطح 

 50كيلوگرم در هكتار سولفات پتاسيم،  100با توجه به آزمون خاك مقدار . زمين محل آزمايش در سال قبل آيش بود. گرفته شدند
كيلوگرم در هكتار  20كيلوگرم در هكتار سولفات آهن و  40كيلوگرم در هكتار سولفات روي،  40سفات آمونيم، كيلوگرم در هكتار ف

متر بود كه فاصله  4متر و عرض  6خط كاشت، به طور  28هر كرت آزمايشي شامل . سولفات مس قبل از كاشت به زمين داده شد
. كاشت در اواسط آبان صورت گرفت. بوته در مترمربع در نظر گرفته شد 400سانتيمتر و تراكم حدود  14خطوط كاشت از يكديگر 

. دهي تأمين شد كيلوگرم در هكتار اوره در مرحله ساقه 150زني و  كيلوگرم در هكتار اوره در مرحله پنجه 150كود سرك نيز به ميزان 
 5اي دانكن در سطح احتمال  ستفاده از آزمون چند دامنهو مقايسه ميانگين با ا Mstat-Cافزار  كليه محاسبات آماري با استفاده از نرم

  .درصد انجام شد
  

  نتايج و بحث
. دار بود درصد معني 1افشاني و رسيدگي فيزيولوژيكي در سطح احتمال  دهي، گرده اثر سولفات منگنز بر وزن خشك كل در ساقه     

تنها . دار شد افشاني و رسيدگي فيزيولوژيكي معني در مرحله گردهاثر رقم نيز بر تعداد روز تا رسيدگي، ارتفاع گياه، وزن خشك كل 
درصد تحت تأثير اثر متقابل  5و  1افشاني و مرحله رسيدگي فيزيولوژيكي به ترتيب در سطح احتمال  وزن خشك كل در مرحله گرده

لوژيكي مربوط به رقم پيشتاز بود كه بيشترين تعداد روز از كاشت تا رسيدگي فيزيو). 1جدول (سولفات منگنز و رقم قرار گرفتند 
كيلوگرم  40دهي نيز مربوط به تيمار كودي  بيشترين ماده خشك توليدي گياه در مرحله ساقه. داري با رقم شيراز نداشت اختالف معني

. قام آزمايشي داشتداري با ساير ار باالترين ارتفاع گياه نيز در رقم شيراز حاصل شد كه اختالف معني. در هكتار سولفات منگنز بود
باالترين و همچنين . كيلوگرم در هكتار سولفات منگنز بدست آمد 40افشاني در تيمار كودي  بيشترين وزن خشك كل در مرحله گرده

بيشترين وزن خشك در مرحله . افشاني به ترتيب در ارقام مرودشت و شيراز حاصل شد ترين وزن خشك در مرحله گرده پايين
. داري با ساير تيمارها داشت كيلوگرم در هكتار سولفات منگنز بود كه اختالف معني 40رسيدگي فيزيولوژيكي نيز مربوط به مصرف 

 ).2جدول (ن خشك را در مرحله رسيدگي فيزيولوژيكي به خود اختصاص داد رقم مرودشت باالترين وز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

 .تجزيه واريانس صفات آزمايشي - 1جدول 
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        مفايسات ميانگين        
درجه   منابع تغيير

  آزادي
 50سبز شدن تا 
 درصد بذور

تعداد روز تا 
 رسيدگي

وزن خشك كل 
 دهيدر ساقه

وزن خشك كل در   ارتفاع
  افشاني ه گردهمرحل

وزن خشك كل در مرحله 
  فيزيولوژيكي رسيدگي

  231357  64/75187 25/2 22/180 28/1 11/1  3 تكرار
  9/6754331**  22/285647**  86/1  59/75117**  86/1  86/1  2  منگنز سولفات
  5/76543  67/3289  86/2  03/469  67/1  86/0  6  الف خطاي
  7/7665422**  12/19732**  19/329**  69/4  3/128**  02/30  2  رقم
  منگنز سولفات

 رقم×
4  61/0  23/2  42/33  56/0  **4/35722  *324457  

  4/37565  17/21561  85/12  16/179  68/11  30/0  18  ب خطاي
ns ،*  درصد 1و  5دار در سطح احتمال  دار و معني به ترتيب عدم معني **و .  

  

، )cm(، ارتفاع گياه )g/m2(دهي  داد روز تا رسيدگي، وزن خشك كل در مرحله ساقهدرصد بذور، تع 50مقايسات ميانگين صفات سبز شدن  - 2جدول 
 ).g/m2(و وزن خشك كل در مرحله رسيدگي فيزيولوژيكي ) g/m2(افشاني  وزن خشك كل در مرحله گرده

 
 
  

 50سبز شدن   تيمارهاي آزمايشي
  درصد بذر

تعداد روز تا 
  رسيدگي

وزن خشك كل در 
  دهي مرحله ساقه

وزن خشك كل در   ع گياهارتفا
  افشاني مرحله گرده

وزن خشك كل در 
مرحله رسيدگي 
  فيزيولوژيكي

            )kg/ha(منگنزسولفات
0 A97/13 A2/215 C8/682 A75/99  C1/1457  C1818  

20  A08/14  A8/215  B5/771  A17/99  B5/1582  B1960  
40 A67/14 A215 A6/840 A00/99  A1740  A2124  
              رقم

  A92/13  B7/211  A3/765  B67/98  A4/1703  A2107  مرودشت
  A65/14  A3/216  A3/765  A8/104  C9/1497  C1840  شيراز
  A50/14 A218 A2/764 C42/94  B1596  B1955  پيشتاز

 .دار ندارند هاي هر ستون كه داراي حرف مشترك هستند، با هم اختالف معني ميانگين

 
  

 گيري كلي نتيجه

  
 .كيلوگرم در هكتار سولفات منگنز مفيد باشد 40مرودشت همراه با استفاده از رسد رقم  به نظر مي     
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Abstract 
     In order to evaluate the effects of sulfate manganese on growth and dry weight of three cultivars 
of wheat at anthesis and physiological maturity stage, an experiment was conducted as a split plot 
layout with a randomized complete block design with four replications at agriculture research farm 
at the south of Abadeh city. Main plots were manganese sulfate (0, 20 and 40 kg/ha) and sub plots 
were winter wheat cultivars (marvdasht, shiraz and pishtaz). The effects of manganese sulfate was 
significant on total dry weight at stem elongation, anthesis and physiological maturity stages. The 
effect of cultivars also significantly influenced on the number of day until maturity, plant height, 
total dry weight at anthesis and physiological maturity stages. The interaction between sulfate 
manganese and cultivar just had significant effect on total dry weight at anthesis stage and 
physiological maturity stage. Marvdasht cultivar and application of 40 kg sulfate manganese had 
obtained the highest total dry weight at stem elongation, anthesis and physiological stage. This 
increase of vegetative growth had significant influenced in seed yield and 1000 seed weight. So, 
cultivation of Marvdasht and 40 kg Mn per ha was recommended.  
Keywords: Wheat, Sulfate manganese, Dry weight, Anthesis stage, Physiological maturity 
stage. 

 


