تسوِ تؼالی
ٍاکٌص جَی دٍسش(یَالف) تِ تاقیواًذُ ّای سن ایواصآپیک
هتشجن :حسیي ساساًی
چکیذُ
سِ آصهایص هضسػِ ای دس جَسجیای جٌَتی تحت ضشائط آتیاسی ضذُ دس سالْای  2003/2004 ٍ 2002/2003تشای اسصیاتی تاثیش
تاقیواًذُ ػلفکص ایواصاپیک تش سضذ ٍهیضاى هحػَل جَی دٍسش(یَالف) اًجام ضذ.
ایواصآپیک تِ هقذاس70گشم هادُ هَثشدسّکتاس دسطَل ّفتِ ّای اٍل هی  ،طٍئي  ،جَالی  ،اگَست ٍ سپتاهثش سٍی صهیي خالی
استفادُ ضذ .تؼذاص استفادُ اص ػلفکص ّیچ ضخن (خاکَسصی) اضافی اًجام ًطذ .یَالفّای ٍاسیتِ ّ coker 227فتِ اٍل
اکتثشکاضتِ ضذًذ.
جوؼیت گیاّاى تا تغییشصهاى استفادُ اص ایواصآپیک کاّص ًیافت .تطَسکلی  ،استفاع یَالف ٍػلَفِ آى ٌّگاهی کِ دس اگَست ٍ
سپتاهثش استفادُ شد کاّص یافت (1تا2هاُ قثل اصکاضت)
عهلکشد داًِ تا تغییش صهاى ا ستفادُ اص ایواصآپیک تغییش ًیافت.
کّص
ًتایج ایي اصهایص ًطاى هی دّذ کِ هحذٍدیت کطت تؼذی تشای استفادُ اص ایواصاپیک دس یَالف هی تَاًذ اص 18هاُ تِ 4هاُ ا
یاتذ.

هقذهِ
ایواصآپیک یک ػلفکص پس سٍیطی ثثت ضذُ تشای استفادُ دس تادام صهیٌی ( )Arachis hypogaeaهی تاضذ( Anonymous
.)2005a
تحول تادام صهیٌی ُب ایي ػلفکص هٌاسة است ٍ ایواص آپیک تسیاسی اص ػلفْای ػوَهی ٍدسدسش آفشیي سا تِ خَتی کًتشل هی
ًوایذ (Dotray and Keeling 1997; Dotray et al. 2001; Grichar and Nester 1997; Richburg et al.
 1994, 1995a, 1995b, 1996; Webster et al. 1997; Wilcut et al. 1996).ایواصاپیک اص صهاى هؼشفی دسسال1996
 ،یکی اص هحثَتتسیي ػلفکطْایی است کِ دس سیستوْای هذیشیت ػلفْای ّشص تادام صهیٌی استفادُ ضذُ است  .تخویي صدُ ضذُ کِ
دس جَسجیا تقشیثا دس 64دسغذ ّوِ صهیٌْای کطت ضذُ تادام صهیيی اص ایي ػلفکص استفادُ هی ضَد ( N. Smith, personal
 .)communication, 2004هطکلی کِ استفادُ اص ایواصاپیک سا هحذٍد هیکٌذ آسیة آى تِ هحػَالت کطت تؼذی هی تاضذ .
دستگضاس  ،ایواص اپیک ٍقتی تِ هیضاى 70گشم دسّکتاس یکسال قةل دس سَیا ()Glycine maxاستفادُ ضذ  ،هحػَل تشًج
( )Oryaza sativaکطت تؼذ ساتا 25دسغذ کاّص داد (Grymes et al.1995).دس جَسجیا استفادُ اص35گشم دسّکتاس ایواص

اپیک یکسال تؼذاص کاستشد  ،هحعٍل پٌثِ سا تذٍى تَجِ تِ سٍش کاستش د تطَس هتَسط 34دسغذ کاّص داد (York and Wilcut
1995).
دسکاسٍلیٌای ضوالی ایواصآپیک استفادُ ضذُ تػَست پیص اص کاضت ٍهخلَط تا خاک تِ هیضاى 140گشم دس ّکتاس دستادام صهیٌی
تلَؽ پٌثِ سا تِ تاخیشاًذاخت ٍ هحػَل آى سا تا44دسغذ کاّص داد(York et al. 2000).
هطاّذات هضسػِ ای ّوچٌیي ًطاى داد کِ هحػَالت سثضی هخػَغا ٌّذٍاًِ ) ٍ (Citrullus lanatus L.کلن ( Brassica
 )oleraceaتِ ضذت تِ تقایای ایواصاپیک حساس ّستٌذ (.)A. S. Culpepper, personal communication, 2004
دسحال حاضش یَالف دسّ32000کتاس صهیي دس جَسجیا کطت هی ضَد ٍهحذٍدیت کطت یَالف تؼذاص استفادُ اص ایواصاپیک 18هاُ
ى.
است .دیگش غالت داًِ سیض هثل گٌذم  ٍ Triticum aestivumچاٍداس  Secale cerealتِ فاغلِ تٌاٍتی 4هاُ ُ ًیاص داس د
تِ ایي ػلت کِ ّیچ اطالػاتی تشای تیاى تفاٍت تیي غالت داًِ سیض دسحساسیت تِ ایي سن اسائِ ًطذُ استّ ،ذف ایي تحقیق
سٍضي کشدى ایي هَضَع است کِ آیا یَالف هی تَاًذ صٍدتشاص18هاُ تؼذاص استفادُ اص ایواص آپیک کاضتِ ضَد.

هَاد ٍسٍضْا
آصهایطات هضسػِ ای دسسالْای  2003/2004 ٍ 2002/2003دس ایستگاُ تحقیقاتی پاًذس ٍاقغ دس ًضدیکی تیفتي ٍ دس سالْای
 2003/2004دس ایستگاُ تحقیقاتی تخص جٌَب غشتی جَسجیا دس ًضدیکی پلیٌضاًجام ضذًَ .ع خاک دس هشکض تحقیقاتی پاًذس هاسِ
تیفتَى تَد(سیضلَهی ،کائولینیک  ،کٌذٍدالت پاستًَی حشاستی ) ضاهل 96دسغذ هاسِ 2 ،دسغذ سیلت 2 ،دسغذ سس 1/2 ،دسغذ
هَاد آلی ٍاسیذیتِ 6تَدًَ.ع خاک دس هَسسِ تحقیقاتی جٌَب غشتی لَم ضٌی گشیي ٍیل تَد (سیض،کائَلیٌیتیک،سٍدیک کٌذٍدالت
حشاستی) ضاهل 71دسغذ هاسِ 13 ،دسغذ سیلت 16 ،دسظد سس ٍ کوتشاص 1دسغذ هَاد آلی تا اسیذیتِ6تَد.

ایواصآپیک تِ هیضاى 70گشم دس ّکتاس دس ّفتِ ّای اٍل هی  ،طٍئي  ،جَالی  ،آگَست ٍ سپتاهثش سٍی صهیٌْای خالی (قثل اصکطت)
دس قطؼات 2هتشی ٍ8هتشی استفادُ ضذ.
تیواسّای ػلفکص دس یک طشح تلَک کاهل تػادفی تا 4تکشاس تشًاهِ سیضی ضذًذ ٍتا یک سوپاش هَتَسی پطتی کالیثشُ ضذُ
تاخشٍجی 140لیتشدسّکتاس تافطاس 207تا 276کیلَپاسکال استفادُ ضذًذ.
تؼذاص هػشف ػلفکص ّ ،یچ ػولیات خاکَسصی اضافی اًجام ًطذ ٍ قطؼات صهیي تا چٌذیى تاس استفادُ اص ػلفکص گالیفَصیت ػاسی
اص ػلف ًگِ داضتِ ضذًذ.
اطالػات هشتَط تِ تاسش تاساى ّوشاُ تا آتیاسی تشای هاّْای هی تا سپتاهثش دس جذٍل  1لیست ضذُ است .دس طَل ّفتِ اٍل اکتثش
تذٍى ضخن صهیي یَالف ّا دس سدیفْای 20ساًتیوتشی تا هیضاى 140کیلَگشم تزس دسّکتاس کاضتِ ضذًذ .کَددّی ٍ تػویوات
هذیشیت آفات ٍ تیواسیْا تش اساس تَغیِ ّای خذهات تَسؼِ تؼاًٍی هحلی اًجام ضذ.
هیضاى خساست تػَست چصم ی تااستفادُ اص هقیاس (0تذٍى خساست) تاً(%100اتَدی کاهل هحػَل) تشآٍسد گشدیذ.
ػالئن خساست قاتل تطخیع تَسیلِ چطن ضاهل تشکیثی اص تَقف سضذ ٍاص دست سفتي ضاداتی گیاُ هی تاضذ .
تؼذاد یَالفْا 7تا10سٍص تؼذاص کاضت تا ضوشدى تؼذاد گیا ّاى تیشٍى آهذُ دس ّش هتشاص سدیفْا هحاسثِ ضذ .استفاع گیاّاى قثل اص
تشداضت تِ هٌظَس ػلَفِ یا داًِ اًذاصُ گیشی ضذ .هحػَل ػلَفِ دس دساهثش ٍطاًَیِ تا استفادُ اص تجْیضات تشداضت هاضیٌی جوغ
آٍسی گشدیذ اها تشای تجضیِ ٍتحلیل آهاسی تشکیة ضذًذ .استفاع تشش ػلَفِ اص 8ساًتیوتشی تَد ٍ کل هحػَل ػلَفِ تِ کیلَگشم
هادُ خطک دس ّشّکتاس تثذیل ضذ .
هحػَل داًِ ای دسهاُ هی تا استفادُ اص اتضاس هاضیٌی تشداضت ٍتا سطَتت 12دسغذ تشداضت ضذ.
ّوِ دادُ ّا تا استفادُ اص سیستوْای آًالیض آهاسی  SASدس تلَکّای کاهل تػادفی آًالیض ضذ.
هتغیشّایی کِ اثشات هتقاتل آًْا هؼٌی داس تَد دسّشسطح آصهایص تػَست یکطشفِ اًالیض ضذًذ .
صهاى استفادُ اص ایواص آپیک ٍ هحل اًجام آصهایص تؼٌَاى اثشات ثاتت تلقی ضذُ دسحالیکِ تکشاس ،اثش تػادفی فشؼ گشدیذ.
هقایسِ هیاًگیي تشای سسیذى تِ اثشات اغلی ٍاثشات هتقاتل تا اصهَى LSDفیطش دسسطح احتوال 5دسغذ تذست آهذ.

ًتایج ٍتحث
عال ئن خساست هحػَل
اثشات هتقاتل هحل تیواس سٍی دسجِ آسیة ٍاسدُ هؼٌی داس تَد تٌاتشایي دادُ ّا تشاساس هَقؼیت اسائِ ضذًذ(جذٍل.)2
دس تیفتَى دس سال 2002/2003استفادُ اص ایواص آپیک فقط دس هاُ ّای آگَست ٍسپتاهثش سٍی هیضاى آسیة قاتل سٍیت دس
ّشدٍتاسیخ هؼٌی داس تَد .دس تیست ٍ ّطتویي سٍص پس اص کطت اسیة هؼٌی داسی دسحذ 6دسغذ تَجَد آهذ.
دسّویي هکاى دس سال  2004/2003استفادُ اص ایواصآپیک تٌْا دس هاُ سپتاهثش تاػث آسیة هؼٌی داس سٍی یَالف گشدیذ .
دس پلیٌض دس سالْای  2004/2003دس ّشدٍهاُ آگَست ٍسپتاهثش کاستشد تَام ایواص آپیک تاػث خساست هؼٌی داس سٍی یَالف گشدیذ.

دسایي هحل خساست ٍاسدُ دسهاُ سپتاهثش تیطتشاص هاُ اگَست تَد.

جالة است اضاسُ کٌین کِ دس سالْای  ،2004/2003ػالئن خساست دس هاُ ّای آگَست ٍ سپتاهثش دس پلیٌض تیطتش اص تیفتَى تَد.
ًَع خاک دس هحل پلیٌض 14دسغذ سسی تش اص تیفتَى تَد .دسهطالؼات قثلی کِ تا استفادُ اص ایواص آپیک سٍی ّویي ًَع خاک اًجام
ضذ ًطاى د اد کِ خساست تِ پٌثِ دس خاک سًگیي تش دس پلیٌض تیطتش تَد (گشی ٍّوکاساى ّ )2005وچٌیي ثاتت ضذُ است کِ
دٍام ػلفکطِای ایواص اکَییي ٍ ایواص آپیش دس خاکْای سسی ًسثت تِ خاکْای سیلت لَهی تیطتشاست (لَکس ٍّوکاساى ،1989
لَکس ٍ سیض .)1993

استفاع گیاُ یَالف
اثشات هتقاتل هحل تیواس سٍی استفاع تَتِ ّای یَالف قثل اص تشداضت ػلَفِ هؼٌی داس تَد .تٌاتشایي اطالػات تطَسجذاگاًِ تش هثٌاء
هحل اًجام آصهایص ًطاى دادُ ضذًذ(جذٍل.)3

دس تیفتٍى دس سالْای  2002/2003استفاع تَتِ ّا تا استفادُ اص ایواص اپیک ّیچ تغییشی ًکشد دسّنیي هحل دس سالْای
 2004/2003تا کاستشد ایواص آپیک دس هاُ سپتاهثش استفاع تَتِ ّا کاّص پیذاکشد .
دس پلیٌض دسسال 2004/2003استفادُ اصایي ػلفکص دسّشدٍهاُ اگَست ٍسپتاهثش تَاها استفاع تَتِ ّای یَالف سا کاّص داد .
ٍقتی دادُ ّای دٍ هَقؼیت دسّن تشکیة ضذ ،استفاع گیاّاى قثل اص تشداضت فقط دسحالت کاستشد سن دس هاُ طٍئي کاّص یافت .
تاایي حال  ،ایي کاّص استفاع جضئی تَدُ (6دسغذ) ٍاحتواال داسای هؼٌی داسی کوی هی تاضذ.

جوؼیت ٍ ػولکشد گیاُ یَالف
اثش هتقاتل هحل تیواس سٍی تؼذاد ٍػولکشد تَتِ ّای یَالف هؼٌی داس ًثَد تٌاتشایي دادُ ّا ی دٍ هَقؼیت تاّن تشکیة
ضذ(جذٍل.)4

سد ایواص آپیک تاثیشی تش استقشاسیَالف ًذاضت .کل ػولکشد ػلَفِ ای دس دٍتاسیخ تشداضت تطَس هؼٌی داسی کاّص یافت
صهاى کاسب
ٍقتیکِ ایواصاپیک دس اگَست ٍ سپتاهثش یک تا دٍهاُ قثل اص کطت استفادُ ضذ.
هحػَل داًِ دسّیچ کذام اص صهاًْای استفادُ کاّص ًیافت .
دسهطالؼات گزضتِ سایشغالت اص جولِ گٌذم  ،تشًج ،رست ٍ سَسگَم تِ تاقیواًذُ ایواصاپیک هتحول تَدًذ (Matocha et al.
2003; Wixson and Shaw 1992).
فشایٌذّای تجضیِ ٍ اًتقال هتؼذدی تش دٍام ػلفکطْا دس خاک هَثشًذ .ایي فشایٌذّا ضاهل تجضیِ تیَلَطیکی ٍ غیشصًذُ  ،جزب
سطحی خاک  ،آتطَییً ،اپایذاسی  ،تخلیِ ٍ اًتقال تَسط گیاّاى ػالی ٍجزب ً/طت تَسط گیاّاى ٍحیَاًات هی تاضٌذ.
(Monaco et al. 2002).
ػقیذُ ها تشایي است کِ آصهایطات اجشا ضذُ دس ایٌجا تحت ضشائط هطلَب اًجام شدُ است کِ تشای پایذاسی سن ٍ اًتقال ػلفکص
تذتشیي حالت تَدُ است(تشای هثال کاستشد دس صهیي خالی  ،حذاقل تْن صدى خاک تؼذاصکاستشد ٍ ػذم جزب یا حذاقل جزب تقایای
ػلفکص تَسط گیاّاى دیگش قثل اص کطت یَالف).
ػلیشغن ایي ضشائط ًتیجِ تحقیقات ها ًطاى هی دّذ کِ هحذٍدیت 18هاِّ کطت تؼذی یَالف تؼذاص کاستشد ایواصاپیک خیلی
هحذٍدکيىدُ است .
ایي دادُ ّا ًطاى هی دّذ کِ هحذٍدیت کطت تؼذی 4هاِّ کِ دسحال حاضش تشای گٌذم ٍ جاٍداس ثثت ضذُ است تشای یَالف ًیض
ل تَغیِ است  .رکشایي ًکتِ هْن است کِ ایي هطالؼات تحت ضشائط آتیاسی ضذُ اًجام گشفتِ است ٍ ایٌکِ تاسش تاساى ّوشاُ تا
قاب
کل آتیاسی اًجام ضذُ تیطتشاص هیاًگیي تاسش تاساى طَالًی هذت است (جذٍل.)1
تجضیِ هیکشٍتی کِ هکاًیسن اٍلیِ تجضیِ ػلفکطْای ایویذاصٍلیٌَى هی تاضذ تحت ضشائط خاک گشم ٍ هشطَب تسْیل هی ضَد.
یاسی هکول دسیافت کشدُ اًذ .دسًتیجِ
تقشیثا 56دسغذ اساضی تادام صهیٌی کطت ضذُ دس جَسجیا اتیاسی ضذُ ٍ 20ساًتی هتش اب
ػکس الؼول یَالف تِ تاقیواًذُ ایواصاپیک تحت ایي ضشائط تایذ هطاتِ ایي هطالؼات تاضذ .
تاایي حال دس سالْای خطک ٍ هضاسع خطک امکاى داسد کِ یَالف آًگًَِ کِ دس ایٌجا گضاسش ضذ ٍاکٌص ًطاى ًذّذ .

