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بررسی اثر تنظيم کننده رشد گياهی سایدوسل و سطوح مختلف کود نيتروژنه بر
برخی شاخصهای رشد و عملدرد گياه جو
احمد افداری ،استادیار فيزیولوژی گياهی ،واحد کليبر ،دانشگاه آزاد اسالمی کليبر ،ایران
ميترا عباسی ،دانشجوی کارشناسی ارشد زیستشناسی ،واحد اردبيل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبيل ،ایران

چديده
بهمنظور بررسی اثر غلظتهای مختلف سایدوسل و مقادیر کود نيتروژن بر برخی صفات رشد ،عملدرد و
اجزاء عملدرد جو آزمایشی در بهار سال  1394به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در
 4تدرار انجام شد .تيمارهای آزمایش شامل سایدوسل با غلظتهای (صفر 1000 ،500 ،و  1500ميلیگرم در
هدتار) و فاکتور نيتروژن در  3سطگ ( 100 ، 50و  150کيلوگرم در هدتار) بود .نتایج حاصل از این بررسی
نشان داد که کود نيتروژن و غلظتهای مختلف سایدوسل بر روی تعداد پنجه بارور ،طول سنبله و شاخص
برداشت در سطگ احتمال  %5و بر روی تعداد سنبله در متر مرب  ،تعداد دانه در سنبله ،وزن هزار دانه ،ارتفاب
بوته ،عملدرد دانه و عملدرد بيولوژیدی در سطگ احتمال  %1تاثير معنیداری داشتند .همچنين اثر متقابل
کود نيتروژن و غلظتهای مختلف سایدوسل روی صفات تعداد پنجه بارور ،تعداد سنبله در متر مرب ،
عملدرد دانه و عملدرد بيولوژیدی در سطگ احتمال  %1معنیدار شد .نتایج مقایسات ميانگين نشان داد که
بيشترین تعداد پنجه بارور ( ،)1/5طول سنبله ( 9/6سانتیمتر) ،عملدرد دانه ( 3687کيلو گرم در هدتار) و
وزن هزار دانه ( 34/9گرم) به ترتيب ،با کاربرد  1500ميلیگرم سایدوسل در هدتار بهدست آمد .نتایج
بهدست آمده از اثر متقابل کود نيتروژن و غلظتهای مختلف سایدوسل نشان داد که بيشترین تعداد پنجه
بارور ( ،)1/8تعداد سنبله در مترمرب ( ،)383/5عملدرد دانه ( 3808/3کيلوگرم در هدتار) و عملدرد
بيولوژیدی ( 17795/2کيلوگرم در هدتار) با کاربرد  150کيلوگرم نيتروژن در هدتار همراه با  1500ميلیگرم
در هدتار سایدوسل بهدست آمد.

واژه های کليدی :سایکوسگ ،کود نیترو ن ،شاخ

 نویسنده مسئولE-mai :afkariahmad@yahoo.com :
تاریخ دریافت مقاله 97/02/22 :تاریخ پذیرش مقاله98/09/15 :

های رشد ،عملکرد ،جو
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مقدمه
سایکوسگ یا کلرمکوات کلراید یکی از مشتقات کولین میباشدذ از ویوگی کولینها این است که بدون
اینکه اثری بر میزان تن

داشته باشند ،موجب کاهی باز و بسته شدن روزنهها میشوند و در نتیجه

سبب کاهی حساسیت به خشکی و سرمازدگی میگردند ()17ذ سایکوسگ در کاهی ارت ا ساوه و
کاستن از صدمات خوابیدگی گیاه جو نقی اساسی ای ا میکندذ نیترو ن یپ عنصر تعیین کننده در تغذیه،
رشد گیاه و عملکرد آن محسوذ میشود ،بهطوری که میزان نیترو ن وابگ دسترم برای گیاه میتواند
میزان پروتئین دانه ،محتوای کلروفیگ برگ و اندازه و حج پروتوپالس سلولی را افزایی دهد و همچنین
سطح برگ و فعالیت فتوسنتزی را تحت تأثیر ورار دهد ( 4و )18ذ ولتون (  ) 2005گزارش نمود که
کمبود نیترو ن از طریا پا ین آوردن سطح برگ و نیز به ه خوردن سنتز و تخریب پروتئین ،پیری
زودرم برگها را سبب میگردد و به خصوص با اثر بر آنزی روبیسکو بر فرآیند فتوسنتز گیاه تأثیر من ی
میگذاردذ معراجیپور و همکاران ( )2013گزارش نمودند در گیاه گلرنو بیشترین تعداد طبا بارور
( 251/5در مترمربع) از مصرس  150کیلوگرم نیترو ن در هکتار در صورت کاربرد سایکوسگ و کمترین
تعداد طبا بارور ( 198/6در مترمربع) در صورت عدم است اده از سایکوسگ با مصرس  50کیلوگرم
نیترو ن در هکتار بهدست آمد ،که نسبت به بیشترین تعداد طبا بارور 21 ،درصد کاهی نشان دادذ
موحدیدهنوی و همکاران ( )2010گزارش کردند که بیشترین میزان پرولین در کتان روهنی در سطح
( 500میلی گرم در لیتر سایکوسگ) در تنی شدید و کمترین میزان پرولین در سطح  10-5میلی موبر
بذرمال در تیمار بدون تنی بودذ جیرجایی و همکاران ( )2009گزارش نمودند که با مصرس سایکوسگ
عملکرد دانه گندم افزایی یافتذ بیشترین مقدار عملکرد د انه معادل  8500کیلوگرم در هکتار از تیمار
آبیاری معادل  %100نیاز آبی گیاه و محلولپاشی سایکوسگ حاصگ شدذ دردام و سیوبم ()2008
گزارش کردند که کاربرد نیترو ن در مقایسه با شاهد باعث افزایی عملکرد دانه گلرنو میشود و این
افزایی عملکرد را به علت اثر نیترو ن روی فتوسنتز ،مقدار فتوآسیمیالتهایی که به وسیله گیاه تولید
میشود ،تسهی بندی ماده خشپ و رشد و نمو اندام ها دانستندذ میرزایی عبدالیوس ی و همکاران ()2011
گزارش کردند که تعداد سنبله در مترمربع در کاربرد کلرمکوات کلراید 638/1 ،و در عدم کاربرد
کلرمکوات کلراید  576/3بودذ کاربرد کلرمکوات کلراید تعداد سنبله در مترمربع را  %9/6نسبت به شاهد
افزایی دادذ زنو و همکاران ( )2009نیز بیان کردند که در اثر است اده از سایکوسگ ارت ا بوته کاهی
پیدا میکندذ وی علت کاهی ارت ا را جلوگیری از تقسی سلولی دانستذ در آزمایشی کوچ ( )2004نیز
اعالم نمود که در است اده از تنمی کنندههای رشد گیاهی ،ارت ا بوته بهدلیگ کاهی رشد طولی میانگرهها
(عمدتاً میان گرههای سوم و چهارم) در مقایسه با گیاهان شاهد کاهی یافتذ جع ریانی و همکاران
( ) 2000طی یپ بررسی نشان دادند با افزایی سطوح نیترو ن ،شاخ

برداشت سورگوم دانهای کاهی
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یافت و این میزان کاهی در تیمار  200کیلوگرم در هکتار نیترو ن نسبت به تیمار  100کیلوگرم در هکتار
نیترو ن 13/47 ،درصد بودذ شکوفه و امام ( )2008اعالم نمودند که کاربرد کود نیترو ن و ات ون عملکرد
ساوه و تولید زیست توده را در سورگوم شیرین افزایی میدهد ولی با افزایی هلمت ات ون ،عملکرد دانه
و شاخ

برداشت کاهی یافتندذ امام و کریمی ( )1995نیز در آزمایی گلخانهای روی گندم ودم به

این نتیجه رسیدند که تعداد پنجهها در بوتههای تیمار شده با سایکوسگ نسبت به شاهد از روز هجده
پ

از تیمار به طور معنیداری افزایی پیدا میکندذ آنها افزایی پنجهها در اثر است اده از سایکوسگ را به

دلیگ باز تر شدن زاویه ساوه در بوتههای تیمار شده و بهبود ن وذ نور به دورن سایه انداز گیاهی دانستندذ
دی و همکاران ( )1982در تحقیقات خود نشان دادند که محلولپاشی گیاه گندم با سایکوسگ سبب
افزایی عملکرد دانه گردیده است ،آنها عملکرد بیشتر در گیاهان تیمار شده با سایکوسگ را به دلیگ رشد
بیشتر ریشه ،افزایی مقاومت روزنهای و توان آذ بیشتر در برگها و در نهایت افزایی در بهبود بازده
مصرس آذ از طریا افزایی در فعالیت ریشه و کاهی در تعرق گیاه دانستندذ پیراسته و امام ( )2012به
این نتیجه رسیدند که سایکوسگ اثر ملبتی بر تعداد دانه در سنبله گندم نان داشتذ تعداد دانه در سنبله در
بوتههای تحت تیمار سایکوسگ  14درصد نسبت به شاهد بیشتر بودذ شری
مطالعه هلمتهای مختل
هلمتهای مختل

و همکاران ( )2007نیز با

سایکوسگ  1500 ،3000و  0میلیگرم در لیتر در گیاه جو ،گزارش کردند که

سایکوسگ در  10روز پ

از اعمال تیمار باعث ایجاد ت اوت معنیداری در تعداد

ساوههای اصلی نمیشود ،در حالی که در  30 ،20و  40روز پ

از آن و همچنین در هنگام برداشت

ت اوت معنیداری در سطح  5درصد مشاهده میشودذ به همین منمور این آزمایی برای تعیین میزان
مناسب کود نیترو ن و هلمت سایکوسگ بر ص ات رشد و اثر متقابگ این تیمارها تحت شرای

اولیمی

منطقه با اهداس تعیین بهترین سطوح کود نیترو ن و هلمت سایکوسگ از لحاظ ص ات رشد و نیز بررسی
اثر متقابگ نیترو ن و سایکوسگ جهت بهدست آوردن حداکلر عملکرد دانه جو انجام شدذ

مواد و رو ها
این پووهی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیگ (با ارت ا حدود
 1350متر ،عرض جغرافیایی  38درجه و  15دویقه شمالی و طول جغرافیایی  48درجه و  15دویقه شروی
و متوس

بارندگی سالیانه  280-300میلی متر) در سال زراعی  1394اجرا گردیدذ آزمایی در والب

فاکتوریگ بر پایۀ طرح بلوك کامگ تصادفی در  4تکرار انجام شدذ تیمارهای آزمایی شامگ فاکتور
سایکوسگ با هلمتهای (ص ر 1000 ،500 ،و  1500میلیگرم در هکتار) و نیترو ن به شکگ اوره در سه
سطح ( 100 ، 50و  150کیلوگرم در هکتار) بودندذ رو مورد است اده در این آزمایی رو ماکویی ،دارای
ص اتی نمیر مقاومت به تنیهای محیطی زنده و هیر زنده خصوصاً تحمگ به سرما و نیز سازگاری باب در
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مناطا سردسیر کشور بودذ به منمور آماده سازی زمین ،وبگ از اجرای آزمایی ،زمین مورد نمر آبیاری شد
وپ

از گاورو شدن ،به وسیله گاو آهن برگردان دار شخ زده شدذ سپ

جهت خردشدن کلوخ ها و

همچنین یکنواخت شدن وضعیت خاك مزرعه ،زمین مذکور دیسپ و ماله زده شدذ سپ

خاك مزرعه

مورد آزمایی در عما  15-30سانتیمتر مورد تجزیه و تحلیگ ورار گرفت (جدول )1ذ پ

از آماده سازی

زمین بذور برای هر خ

کشت توزیع شده و کشت به صورت خشکهکاری با دست صورت گرفتذ

آبیاری مزرعه به صورت کرتی و با توجه به شرای محیطی ،به طور متوس هر ه ت روز یپ بار و بر
اسام مشاهده وضعیت رطوبتی خاك انجام و در طول دوره رشد بهمنمور مبارزه با عل های هرز وجین
دستی اعمال گردیدذ روش مصرس کلرمکوات کلراید به این صورت بود که یپ لیتر آن را در  400لیتر
آذ حگ کرده و در مرحله اواس پنجهزنی محلولپاشی صورت گرفتذ در انتهای فصگ رشد و به هنگام
رسیدگی فیزیولو یپ گیاه ،بهمنمور تعیین ص اتی نمیر ارت ا گیاه ،تعداد سنبله در مترمربع ،و تعداد دانه
درسنبله از هر کرت آزمایشی  10بوته بهطور تصادفی انتخاذ و این ص ات در آنها اندازهگیری شدند ذ
برای تعیین تعداد دانه در سنبله 50 ،عدد سنبله از  10بوته مورد نمر بهطور تصادفی انتخاذ و این ص ت
در آنها محاسبه شدندذ بهمنمور اندازهگیری وزن هزار دانه بعد از برداشت محصول  10 ،نمونه  100تایی
از بذور هر کرت آزمایشی بهطور ،تصادفی انتخاذ و با ضرذ کردن میانگین وزن آنها در عدد  10وزن
هزار دانه محاسبه گردیدذ برای اندازهگیری عملکرد بیولو یکی ،پ

از ک

برنمودن بوتههای هر کرت

آزمایشی وبگ از جدا کردن دانه از سنبله ،وزن کگ بوتهها (برگ ،ساوه ،سنبله و دانه ) تعیین شده و
عملکرد بیولو یکی در هکتار تعیین میشود و پ
 14درصد ،عملکرد دانه محاسبه گردیدذ پ
اوتصادی) شاخ

از جداکردن دانهها از سنبله و رسیدن رطوبت دانه به
از تعیین عملکرد بیولو یپ و عملکرد دانه (عملکرد

برداشت هر یپ از واحدهای آزمایشی با است اده از فرمول ذیگ تعیین گردید ()12ذ

HI= YE/YB×100
 :HIشاخ

برداشت

 :YEعملکرد دانه یا عملکرد اوتصادی

 :YBعملکرد بیولو یپ

جدول  :1مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه آزمایشی در منطقه اردبیگ
عمق نمونه
برادری
()cm

30-15

هدایت الدتریدی
()dS/m

2/59

pH

6/7

کربن

ازت کل

آلی ()%

()%

ppm

0/32

0/40

13

رس

سيلت

شن

()%

()%

61

33

فسفر

پتاسيم
ppm

()%

252

24
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تجزیه واریان
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دادهها با است اده از نرمافزار آماری  SASنسخه  9/3و مقایسه میانگینها با است اده از

آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد انجام شدذ

نتای و بحث
ارتفاب بوته
نتای تجزیه واریان

نشان داد که اثرات اصلی نیترو ن و سایکوسگ بر ارت ا بوته به ترتیب در سطح %1

و  %5معنیدار شدندذ اما اثر متقابگ کود نیترو ن و هلمتهای مختل

سایکوسگ بر روی ص ت فوق

معنیدار نشد (جدول )2ذ نتای مقایسه میانگین دادهها نشان داد که بیشترین ارت ا بوته ( 89/9سانتیمتر)
از تیمار  150کیلوگرم در هکتار نیترو ن و کمترین ارت ا بوته ( 66/9سانتیمتر) از تیمار  50کیلوگرم در
هکتار نیترو ن بهدست آمد (جدول )3ذ از طرفی کمترین ارت ا بوته ( 54/1سانتیمتر) از تیمار 1500
میلیگرم در هکتار سایکوسگ و بیشترین ارت ا بوته ( 79/20سانتیمتر) از تیمار عدم است اده از سایکوسگ
بدست آمد (جدول )3ذ بهنمر می رسد که سایکوسگ با تاثیر بر تنمی فرآیندهای فیزیولو یکی مختل
ملگ رشد و تکامگ گیاه ،نقی موثری را در کاهی ارت ا گیاه ای ا میکندذ راجاب ( )2004گزارش نمود
کلرمکوات کلراید با اختالل در چرخه بیوسنتز جیبرلیپ اسید شده و ارت ا گیاهان را کاهی میدهدذ
نتای این تحقیا با نتای شکوفه و امام ( )2008در خصوص سایکوسگ و تاثیر آن بر کاهی ارت ا گیاه
گندم مطابقت داردذ
تعداد پنجه بارور
نتای تجزیه واریان

نشان داد که اثرات اصلی نیترو ن و سایکوسگ بر تعداد پنجه باور در سطح یپ

معنیدار شدندذ همچنین اثر متقابگ کود نیترو ن و هلمتهای مختل

سایکوسگ نیز بر روی ص ت فوق

نیز در سطح یپ درصد معنیدارگردید (جدول  .)2بیشترین تعداد پنجه بارور از تیمار  150کیلوگرم در
هکتار نیترو ن و  1500میلیگرم در هکتار سایکوسگ و کمترین آن از تیمار  50کیلوگرم در هکتار اوره و
عدم است اده از سایکوسگ به ترتیب به میزان  1/78و  0/57بهدست آمد (شکگ )1ذ از نتای استنبا
میشود که سطوح نیترو ن بر روی ص ت فوق اثر گذاشته و همزمان با افزایی در میزان آن بر تعداد
پنجهها در بوته نیز افزوده شده و از طرفی است اده از تنمی کننده رشد سایکوسگ نیز باعث معنیدار شدن
تعداد پنجه بارور شده استذ نتای بهدست آمده نشان میدهند که با افزایی مصرس نیترو ن در کمترین
تعداد بوته در واحد سطح ،میزان روابت بین بوتهها برای دریافت آسیمیالتها کاهی مییابد ،بنابراین
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بوتههای باوی مانده وادر خواهند بود با جلوگیری از عقیمی گگها و سنبلهها ،تعداد پنجه بارور را افزایی

دهند .نتای بدست آمده با نتای راجاب ( )2004مطابقت داردذ
جدول  :2تجزیه واریان

ص ات مورد مطالعه
ميانگين مربعات

مناب تغيير

درجه
آزادی

تعداد

تعداد

پنجه

سنبله در

بارور

مترمرب

طول

تعداد دانه

وزن هزار

ارتفاب

عملدرد

سنبله

در سنبله

دانه

بوته

بيولوژیدی

عملدرد دانه

شاخص
برداشت

تکرار

3

0/16ns

112/5ns

26/8ns

1/7ns

4/6ns

11/2ns

26317/4ns

18391/2ns

2/7ns

نیترو ن )(N

2

*12/2

**184/3

*321/4

**57290/1

**24/2

**153/8

**987412/1

**1300214/2

*62/23

سایکوسگ )(C

3

*2/2

**7641/7

*929/1

**99/2

**3/8

**220/7

**530295/3

**744510/1

*9/7

اثر متقابگ)(N.C

6

**1/7

**821/4

257/4ns

8/49ns

3/99ns

389/1ns

** 146790/1

**87449/12

1/07 ns

اشتباه آزمایشی

33

/24ذ

164/97

95/3

2/07

0/82

14/82

2341/63

148/09

1/07

14/23

13/70

11/32

7/01

9/72

10/47

10/17

12/54

13/63

ضریب تغییرات ()%

* ،nsو ** به ترتیب هیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال پن و یپ

درصدذ

تعداد سنبله در متر مرب
نتای تجزیه واریان

نشان داد که اثرات اصلی نیترو ن و سایکوسگ بر تعداد سنبله در متر مربع در سطح

 1%معنیدار شدندذ همچنین اثر متقابگ کود نیترو ن و هلمتهای مختل
فوق نیز در سطح یپ درصد معنیدارگردید (جدول  .)2نتای

سایکوسگ نیز بر روی ص ت

مقایسه میانگین دادهها نشان داد که

بیشترین تعداد سنبله در متر مربع از تیمار  150کیلوگرم در هکتار نیترو ن و  1500میلیگرم سایکوسگ
در هکتار) و کمترین آن از تیمار  50کیلوگرم در هکتارنیترو ن و عدم است اده از سایکوسگ به ترتیب به
میزان  383/5و  294/9عدد بهدست آمد (شکگ )2ذ که اصلیترین دلیگ آن افزایی تعداد پنجههای بارور
در گیاه را میتوان ذکر کردذ بهنمر می رسد محلولپاشی سایکوسگ از طریا کاهی ارت ا گیاه مواد
فتوسنتزی بیشتری را در جهت توسعه اندامهای زایشی اختصاص داده است و در نتیجه باعث افزایی
تعداد سنبله در متر مربع شده استذ مصرس همزمان نیترو ن و سایکوسگ باعث افزایی باروری تعداد
گگها و همچنین دوام زیادتر سطح سبز برگ و انتقال بیشتر مواد فتوسنتزی به دانهها میگردد ( 20و )22ذ

171

یافته های نوین کشاورزی ،سال یازدهم ،شماره ،3بهار 1396

شکگ  :2اثر متقابگ سایکوسگ و کود نیترو ن

شکگ  :1اثر متقابگ سایکوسگ و کود نیترو ن

بر روی تعداد سنبله در مترمربع

بر روی تعداد پنجه های بارور

سایکوسگ با هلمتهای (ص ر = C3=1000 ،C2=500 ،C1و  C4=1500میلیگرم در هکتار) و فاکتور نیترو ن در  3سطح
( N2=100 ،N1=50و  N3=150کیلوگرم در هکتار)ذ
حروس مشابه در هر ستون نشان دهنده نداشتن اختالس آماری در سطح احتمال %5

طول سنبله
نتای تجزیه واریان

نشان داد که اثرات اصلی نیترو ن و سایکوسگ بر طول سنبله در سطح  %1معنیدار

شدندذ اما اثر متقابگ نیترو ن و سایکوسگ بر این ص ت معنیدار نشد (جدول )2ذ مقایسه میانگینهای
ص ت طول سنبله نشان داد که با افزایی مقدار کود نیترو ن طول سنبله نیز افزایی یافتذ در این بررسی
طویلترین طول سنبله ( 22/7سانتیمتر) از تیمار  150کیلوگرم در هکتار و کوتاهترین طول سنبله (17/9
سانتیمتر) از تیمار  50کیلوگرم در هکتار بهدست آمد(جدول )3ذ در این میان طویلترین طول سنبله
( 16/6سانتیمتر) از تیمار  1500میلیگرم در هکتار سایکوسگ و کوتاهترین طول سنبله (15/1سانتیمتر)
از تیمار عدم است اده از سایکوسگ بهدست آمد (جدول )3ذ نتای بهدست آمده با نتای بهشتی و بهبودی
( )2010و عبادی و همکاران ( )2007مطابقت داردذ
تعداد دانه در سنبله
نتا ی تجزیه واریان

نشان داد که اثرات اصلی نیترو ن و سایکوسگ بر تعداد دانه در سنبله در سطح %1

معنیدار شدندذ اما اثر متقابگ نیترو ن و سایکوسگ بر این ص ت معنیدار نشد (جدول )2ذ مقایسه
میانگینهای ص ت تعداد دانه در سنبله نشان داد که با افزایی مقدار کود نیترو ن تعداد دانه در سنبله نیز
افزایی یافتذ در این بررسی بیشترین تعداد دانه در سنبله ( )34/1از تیمار  150کیلوگرم در هکتار و
کمترین تعداد دانه در سنبله ( )22/3از تیمار  50کیلوگرم در هکتار بهدست آمد (جدول )3ذ در این میان
بیشترین تعداد دانه در سنبله ( )28/1از تیمار  1500میلیگرم سایکوسگ در هکتار و کمترین تعداد دانه
در سنبله ( )24/4از تیمار عدم است اده از سایکوسگ بهدست آمد (جدول )3ذ در ص ت تعداد دانه در سنبله

172

یافته های نوین کشاورزی ،سال یازدهم ،شماره ،3بهار 1396

سطح نیترو ن  50کیلوگرم در هکتار به دلیگ کمبود تعداد پنجههای بارور دارای کمترین میزان تعداد
سنبله و در نهایت تعداد دانه در سنبله میباشد و سطح نیترو ن  150کیلوگرم در هکتار به دلیگ افزایی
تعداد سنبله بیشتر در واحد سطح دارای بیشترین تعداد دانه در سنبله میباشدذ اثر سایکوسگ بر تعداد دانه
در سنبله در هلمت  500میلیگرم در هکتار و شاهد اثر معنیداری از خود نشان نداده است و فق در
هلمت  1500میلیگرم در هکتار معنیدار شده استذ که به نمر میرسد این هلمت عامگ افزایی سنبله و
نهایتا افزایی تعداد دانه در سنبله باشدذ کاربرد سایکوسگ باعث جلوگیری از سنتز جیبرلین میشود و
رشد طولی ساوه را به تأخیر می اندازد و مواد پروردة بیشتری به سمت تشکیگ شدن تعداد دانه حرکت
می کنند و باعث بیشتر شدن تعداد دانه در سنبله میشودذ نتای تحقیقات سیدشری ی و حک علیپور
( ) 2010نشان داد بین تعداد دانه و زمان بزم تا رسیدگی فیزیولو یکی بوته همبستگی ملبت و معنیدار
وجود داشت و بین نسبت دانه به سنبله ،تعداد دانه در واحد سطح ،سنبله های توپر و عملکرد یپ
همبستگی ملبت و معنیداری در سطح احتمال یپ درصد وجود داشت به طوری که با افزایی تعداد دانه
در سنبله عملکرد دانه نیز افزایی یافتذ نتای بدست آمده با نتای امام و ایلکانی (  )2002مطابقت داردذ

جدول  :3مقایسه میانگین ص ات مورد مطالعه جو در هلمتهای مختل
تعداد دانه در سنبله

تيمار

سایکوسگ و کود نیترو ن

طول سنبله

ارتفاب بوته

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

شاخص برداشت
(درصد)

وزن هزار دانه
(گرم)

سایکوسگ (میلیگرم در هکتار)
ص ر (شاهد)
 500میلیگرم در هکتار
 1000میلیگرم در هکتار
 1500میلیگرم در هکتار

24/42c

8/10c

79/20a

16/09bc

33/80b

25/40c

8/21c

72/11b

16/93b

33/92b

26/90b

8/97b

66/40c

17/58ab

34/21a

28/08a

9/59a

54/09d

18/45a

34/68a

نیترو ن (کیلوگرم در هکتار)
 50کیلوگرم در هکتار

22/32c

10/87c

66/90c

15/94c

35/92b

 100کیلوگرم در هکتار

28/64b

13/64b

73/13b

19/82b

36/08a

 150کیلوگرم در هکتار

34/13a

15/73a

89/46a

20/96a

36/34a

در هر ستون میانگینهایی که دارای حروس مشترك هستند از لحاظ آماری معنیدار نیستند

وزن هزار دانه
نتای تجزیه واریان

نشان داد که اثرات اصلی نیترو ن و سایکوسگ بر وزن هزار دانه در سطح %1

معنیدار شدندذ اما اثر متقابگ نیترو ن و سایکوسگ بر این ص ت معنیدار نشد (جدول )2ذ مقایسه
میانگین های ص ت وزن هزار دانه نشان داد که با افزایی مقدار کود نیترو ن وزن هزار دانه نیز افزایی
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یافتذ در این بررسی بیشترین وزن هزار دانه ( 36/3گرم) از تیمار  150کیلوگرم در هکتار نیترو ن و
کمترین وزن هزار دانه ( 35/9گرم) از تیمار  50کیلوگرم در هکتار نیترو ن بهدست آمد (جدول )3ذ در
این میان بیشترین وزن هزار دانه ( 34/7گرم) از تیمار  1500میلیگرم سایکوسگ در هکتار و کمترین وزن
هزار دانه ( 33/8گرم) از تیمار عدم است اده از سایکوسگ بهدست آمد (جدول )3ذ بهنمر می رسد چون
دانهها در پایان مرحله رشد به وزن نهایی و تکامگ خود میرسند ،شرای محیطی کمتر بر آنها موثر است.
در بررسی حاضر ،در هلمت  1000میلیگرم سایکوسگ در هکتار ،میتواند به دلیگ میزان فتوسنتز بیشتر و
توزیع بیشتر مواد فتوسنتزی به دانهها باشد و در هلمتهای بابتر وزن هزار دانه کاهی یافته است که به
نمر می رسد تاثیر کاربرد تنمی کننده رشد بر وزن دانه دارای یپ حد آستانه است که کاربرد بیشتر نه
تنها باعث افزایی وزن هزار دانه نمیشود ،بلکه ممکن است اثرات من ی به علت طوبنی شدن رشد
رویشی بر وزن هزار دانه داشته باشدذ نتای بهدست آمده با نتای شکوفه و امام (،2008؛ زنو و همکاران
( )2009و شری

و همکاران ( )2007مطابقت داردذ

عملدرد دانه
نتای تجزیه واریان

نشان داد که اثرات اصلی نیترو ن و سایکوسگ بر عملکرد دانه در سطح یپ

درصد معنیدار شدندذ همچنین اثر متقابگ کود نیترو ن و هلمتهای مختل
فوق نیز در سطح یپ درصد معنیدار گردید (جدول )2ذ نتای

سایکوسگ نیز بر روی ص ت

مقایسه میانگین دادهها نشان داد که

بیشترین عملکرد دانه از تیمار  150کیلوگرم در هکتار نیترو ن و  1500میلیگرم سایکوسگ در هکتار و
کمترین آن از ترکیب تیمار  50کیلوگرم در هکتار نیترو ن و عدم است اده از سایکوسگ به ترتیب به میزان
 3808/3و  2550/3کیلوگرم در هکتار بهدست آمد (شکگ )3ذ کاهی عملکرد دانه در صورت عدم
است اده از سایکوسگ و مقادیر کود نیترو ن نیز توس سایر محققین در مورد گیاهان کتان روهنی و گندم
گزارش شده است ()19ذ جذذ نیترو ن در مراحگ اولیه رشد به شدت صورت و تا رسیدن فیزیولو یپ
دانه همچنان ادامه خواهد داشتذ با افزایی نیترو ن در گیاه سرعت فتوسنتز برگها بیشتر میشود و ماده
خشپ بیشتری تولید میکندذ یکی از عوامگ بزم برای دستیابی به عملکرد باب ،تامین شرای مطلوذ برای
تولید بهینه مواد فتوسنتزی میباشد که تولید این مواد تحت تاثیرمیزان نیترو ن موجود در گیاه و بزم
برای فعالیتهای متابولیکی ،ورار دارد بهشتی و بهبودی ( )2010و یوس

زاده و همکاران ( )2013نیز

گزارش نمودند که با افزایی سطوح نیترو ن عملکرد دانه در گیاه سورگوم شیرین افزایی یافت و
بیشترین عملکرد دانه با کاربرد  300کیلوگرم در هکتار اوره بهدست آمد ،همچنین با افزایی هلمت ات ون
عملکرد دانه کاهی یافت و بیشترین عملکرد دانه از تیمار شاهد ات ون بهدست آمدذ دی و همکاران
( )1998در تحقیقات خود نشان دادند که محلولپاشی گیاه گندم با سایکوسگ سبب افزایی عملکرد دانه

174

یافته های نوین کشاورزی ،سال یازدهم ،شماره ،3بهار 1396

گردیده است ،آنها عملکرد بیشتر در گیاهان تیمار شده با سایکوسگ را به دلیگ رشد بیشتر ریشه ،افزایی
مقاومت روزنهای و توان آذ بیشتر در برگها و در نهایت افزایی در بهبود بازده مصرس آذ از طریا
افزایی در فعالیت ریشه و کاهی در تعرق گیاه دانستندذ امام و کریمی ( )1995مشاهده کردند که به
دلیگ کاهی طول میانگرههای ساوه ،طول نها ی ساوه در شرای مزرعه ،بوتههای تیمار شده با سایکوسگ
کاهی یافتذ همچنین گزارش نمودند که عملکرد دانه در شرای مزرعه توس تیمار کلرمکوات کلراید
نسبت به تیمار شاهد به میزان  12درصد افزایی یافتذ

شکگ :3اثرات متقابگ کود نیترو ن و هلمتهای مختل

سایکوسگ بر روی عملکرد دانه

سایکوسگ با هلمتهای (ص ر = C3=1000 ، C2=500 ،C1و  C4=1500میلیگرم در هکتار) و نیترو ن در  3سطح
( N2=100 ،N1=50و N3= 150کیلوگرم در هکتار)ذ
حروس مشابه در هر ستون نشان دهنده نداشتن اختالس آماری در سطح احتمال %5

شاخص براشت
شاخ

برداشت بیانگر کارایی اندام تولیدکننده و انتقال مواد فتوسنتزی از منبع به مخزن است (هاشمی و

همکاران)1995 ،ذ نتای

تجزیه واریان

نشان داد که اثرات اصلی نیترو ن و سایکوسگ بر شاخ

برداشت در سطح  %1معنیدار شدندذ اما اثر متقابگ نیترو ن و سایکوسگ بر ص ت فوق معنیدار نشد
(جدول )2ذ وزن هزار دانه نشان داد که با افزایی مقدار کود نیترو ن وزن نیز افزایی یافتذ نتای مقایسه
میانگین دادهها نشان داد که بیشترین شاخ
نیترو ن و کمترین شاخ

برداشت ( 15/9درصد) از تیمار  50کیلوگرم در هکتار نیترو ن بهدست آمد

(جدول )3ذ در این میان بیشترین شاخ
هکتار و کمترین شاخ

برداشت ( 20/9درصد) از تیمار 150کیلوگرم در هکتار

برداشت ( 18/5درصد) از تیمار  1500میلیگرم سایکوسگ در

برداشت ( 16/1درصد) از تیمار عدم است اده از سایکوسگ بدست آمد (جدول

)3ذ به کارگیری میزان مناسب کود نیترو ن در مراحگ اولیه رشد میتواند با افزایی کارایی تلبیت کربن و
در نتیجه افزایی تولید ماده خشپ و در مراحگ بعدی رشد از طریا تغییر الگوی توزیع ،نهایتاً در افزایی
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در افزایی شاخ

برداشت موثر واوع شودذ جع ریانی و همکاران ( )2000طی یپ بررسی نشان دادند با

افزایی سطوح نیترو ن ،شاخ

برداشت سورگوم دانهای کاهی یافت و این میزان کاهی در تیمار 200

کیلوگرم در هکتار نیترو ن نسبت به تیمار  100کیلوگرم در هکتار نیترو ن 13/5 ،درصد بودذ نتای
بهدست آمده با نتای خان و اسپیلت ( )1992مطابقت داردذ
عملدرد بيولوژیدی
نتای تجزیه واریان

نشان داد که اثرات اصلی نیترو ن و سایکوسگ بر عملکرد بیولو یکی در سطح یپ

درصد معنیدار شدندذ همچنین اثر متقابگ کود نیترو ن و هلمتهای مختل
فوق نیز در سطح یپ درصد معنیدار گردید (جدول )2ذ نتای

سایکوسگ نیز بر روی ص ت

مقایسه میانگین دادهها نشان داد که

بیشترین عملکرد بیولو یکی از ترکیب تیمار  150کیلوگرم در هکتار نیترو ن و  1500میلیگرم در هکتار
سایکوسگ و کمترین مقدار آن از ترکیب تیمار  50کیلوگرم در هکتار نیترو ن و عدم است اده از سایکوسگ
به ترتیب به میزان  17795/3و  15178/9کیلوگرم در هکتار بهدست آمد (شکگ )10ذ نتای بدست آمده با
نتای المدرم و همکاران ( )2006و وای ( )2009همخوانی داردذ همچنین امام و موید ( )2000گزارش
کردند که است اده از تنمی کنندههای رشد گیاهی باعث افزایی عملکرد بیولو یکی جو زمستانه گردیدذ

شکگ  :4اثرات متقابگ کود نیترو ن و هلمتهای مختل

سایکوسگ بر روی عملکرد بیولو یکی

سایکوسگ با هلمتهای (ص ر = C3=1000 ، C2=500 ،C1و  C4=1500میلیگرم در هکتار) و نیترو ن در  3سطح
( N2=100 ،N1=50و  N3=150کیلوگرم در هکتار)ذ
حروس مشابه در هر ستون نشان دهنده نداشتن اختالس آماری در سطح احتمال %5
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 تعداد دانه مقصد اصلی میشود و در نهایت،میباشند ووتی سایکوسگ باعث کاهی رشد ساوه میشود
 بیشترین، عملکرد دانه را افزایی دادذ بدین ترتیب در این پووهی،سایکوسگ با تأثیر بر اجزای عملکرد
عملکرد دانه از بابترین مصرس کود نیترو ن همراه با کاربرد سایکوسگ حاصگ شدذ
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