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تاثير محلول پاشی آهن ،روی و منگنز بر ميزان عناصر دانه و عملدرد سورگوم
ایمان فراهانی ،کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک
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مقدمه
کودهای ریزمغذی چهار درصد کگ کودهای مصرفی را در جهان تشکیگ میدهند اما در ایران این مقدار در
حدود  0/17درصد است ()45ذ یکی از مشکالت عمده ای که در هنی سازی دانه با عناصر هذا ی ک
مصرس وجود دارد ،برهمکنی من ی بین این عناصر بخصوص روی با آهن و منگنز در گیاه می باشد
()12ذ مصرس خاکی و برگی عناصر ریزمغذی آهن ،روی ،منگنز و م

در امر تغذیه باعث افزایی

عملکرد و کی یت دانه می شود که در این بین نقی ملبت آهن و روی در افزایی عملکرد بیی از نقی
منگنز است ()17ذ ساجدی و همکاران ( ،)1388به علت اثر آنتاگونیستی بین بعضی از عناصر ک مصرس
عملکرد و اجزای عملکرد را کاهی می یابدذعلی و موافی ( )2003به این نتیجه رسیدند که کاربرد محلول
پاشی عنصر روی  %2موجب افزایی عملکرد و ص ات کی ی آن شد .با توجه به یافته های سونی و
همکاران ( )2001به این نتیجه رسیدند که افزودن آهن و منگنز به خاك سبب افزایی هلمت این عناصر
در دانه و کاه شد .محسنی و همکاران ( )2006اعالم نمودند که مصرس خاکی روی در افزایی عملکرد و
محلول پاشی روی بر بهبود خواص کی ی ذرت مؤثرتر بودند .ضیا یان و ملکوتی ( )1377اعالم کردند
تأثیر ملبت سول ات منگنز بر عملکرد و هنی سازی دانه ذرت می باشدذ مصرس روی به صورت خاکی،
جذذ فس ر در دانه را افزایی داد ،ولی محلول پاشی روی ،تأثیری بر آن نداشت (عارس )1387ذ
کلیسکان و همکاران ( )2008گزارش کرد محلول پاشی آهن باعث افزایی  36درصد عملکرد دانه شده
استذ محلول پاشی  4در هزار آهن باعث افزایی  47درصد عملکرد دانه نسبت به تیمار شاهد گردیده
است (موسیوند و همکاران)1389 ،ذ کاربرد روی عملکرد دانه را  20درصد افزایی داد ( فیضی اصگ و
ولیزاده)1383 ،ذ با افزایی مصرس روی عملکرد دانه افزایی یافت به طوریکه در اثر عملکرد دانه با
مصرس حداکلر مقدار روی و حداوگ عملکرد دانه نیز با عدم مصرس روی بهدست آمد ()25ذ

مواد و رو ها
عنوان طرح تاثیر محلول پاشی عناصر آهون ،روی و منگنوز بور عملکورد ،اجوزا عملکورد سوورگوم روو
اسپیدفید میباشدذ اجرای این طرح در سال  1390در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه پیام نوور فورمهین صوورت
گرفتذ طرح در هالب بلوك کامگ تصادفی در  4تکرار و هر تکرار شامگ  8کورت اجورا شودذ هور کورت
شامگ  5خ کاشت به طول  6متر وفواصگ  50سانتیمتر بودذ جهوت جلووگیری از توداخگ تیمارهوا بوین
کرتها  3شیار فاصله ورار گرفتذ تیمارها شامگ مصرس عناصر روی ،آهن و منگنز ،مصرس آهن و منگنوز،
مصرس آهن و روی ،مصرس روی و منگنز ،مصرس آهن ،مصرس روی ،مصرس منگنز و تیمار شاهد بودذ
مصرس کودها به صورت محلولپاشی با هلمت  5در هزار وکودهای مورد اسوت اده از نوو سوول اته بوودذ
محلولپاشی در دو مرحله ساوه دهی و تهور گگ تاجی صورت گرفتذ
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عملیات تهیه بستر به ترتیب شامگ شخ بهاره ،دیسپ و تسطیح زمین و ایجواد شویارهای کاشوت انجوام
گردیدذ یپ سوم از کود اوره به صورت وبگ از کشت با خاك مخلو شد و مابقی در دو نوبت در اختیار
گیاه ورار گرفتذ برای مصرس کودها کنار شیار را باز نموده و کود را پاشیده و دوباره روی آنرا را با خاك
پوشاندی ذ کودهای فس ر و پتام نیز بر اسام نیاز گیاه و نتیجه آزمون خاك در اختیار گیاه وورار گرفوتذ
وبگ از کاشت روی پشته ها شیارهایی به عما  4سانتیمتر ایجاد گردید ،و سپ

تعداد  2تا  3بذر کاشوته

شدذ برای بدست آوردن تراک مناسب بذر باتراک زیاد کشت شد و در مرحله  5تا 7برگی با تنوپ کوردن
بوته های اضافی ،تراک مورد نمر بدست آمدذ مبارزه با عل

هرز به مووع و به صورت دسوتی صوورت

میگیردذ آبیاری هر  7روز یکبار صورت پذیرفتذ برای دستیابی به نتای آماری صحیح و حذس اثر حاشیه
وس از مجمو  5ردی

سه ردی

کاشت به عنوان نمونه آزمایشی برداشت شد و دو ردی

از هر طرس

تحت عنوان اثر حاشیه در نمر گرفته شدذهمچنین یپ متر از ابتدا و انتهای کرتها در نمونه برداری است اده
نگردیدذ جهت بهدست آوردن خصوصیات خاك در محگ مورد نمر آزمایی خاك از نمر عناصر ماکرو و
میکرو مورد ارزیابی ورار گرفتذ در انتهای کار وبگ از مرحله گلدهی جهت بدست آوردن میزان خاکستر،
فیبر ،پروتئین ،نیترو ن ،فس ر ،پتاسی  ،آهن ،روی و منگنز در علوفه مورد ارزیوابی وورار گرفوتذ جهوت
اندازه گیری خصوصیات خاك و علوفه ،نمونه ها به آزمایشگاه خاك آزموا نگوین وراموین انتقوال یافوتذ
روش اندازگیری عناصر آهن ،روی و منگنز با روش اتمیپ ،نیتورو ن بوا روش کجودال ،فسو ر بوا روش
کالریمتری ،پتاسی با روش فلی فتومتر و خاکستر با روش گراویمتری اندازه گیری شدندذ نتای حاصگ از
اندازه گیری ص ات و تجزیه و تحلیگهای آماری توس برنامه های  sasو  spssصورت گرفتذ
نتای آزمون خاك
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نتایج و بحث
نيتروژن
اثر تیمار بر میزان نیترو ن در دانه سورگوم با سطح احتمال  5درصد معنی دار شدذ بابترین میزان
نیترو ن  2/26درصد در تیمار محلول پاشی آهن ،روی و منگنز و کمترین نیز  2/02درصد در تیمار شاهد
بهدست آمدذ هر سه عنصر در افزایی هلمت نیترو ن در دانه تاثیر ملبتی داشتندذ
دیلون و همکاران ( )1987وجود منگنز را برای انتقال و متابولیس نیترو ن ضروری می دانندذ آنان عقیده
دارند که منگنز در انتقال نیترو ن از ریشه به اندام هوایی و نیز در ساخت پروتئین و سرانجام در رشد
گیاه نقی کلیدی داردذ حسین و فیاد ( )1996با کاربرد روی و بور مشاهده نمودند که هلمت نیترو ن در
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دانه از  1.2درصد در تیمار شاهد به  2درصد افزایی یافتذ تأثیر روی بر افزا یی جذذ نیترو ن در گیاه
توس

محققان زیادی گزارش شده است ()3ذ محلولپاشی عناصر روی و منگنز باعث افزایی نیترو ن

( )2%/83موجود در علوفه شد ()2ذ وجود مقدار زیاد روی در خاك ،کمپ به افزایی هلمت و جذذ
نیترو ن در دانه شد  .بنابراین در سطح بابی روی ،بین بور و نیترو ن اثر ه یاری مشاهده شد ()19ذ
فسفر
بر اسام نتای تجزیه واریان

اثر تیمار بر درصد فس ر با سطح احتمال  1درصد معنی دار شدذ بیشترین

میزان فس ر  0/38درصد در تیمار محلول پاشی آهن ،روی و منگنز و کمترین نیز  0/312درصد در تیمار
شاهد به دست آمدذ همانطور که در نتای نیز مشخ

است مصرس عناصر آهن ،روی و منگنز باعث

افزایی هلمت فس ر در دانه شدندذ
چاکرالحسینی و همکاران ( )1381و رونقی و همکاران ( )1381گزارش کردند با افزایی سطوح آهن
میانگین هلمت و جذذ کگ فس ر به طور معنی داری کاهی یافتذ به نحوی که مصرس  10میلی گرم
آهن در کیلوگرم خاك سبب بیشترین کاهی در هلمت و جذذ کگ فس ر به ترتیب به میزان  56و 58
درصد نسبت به شاهد گردیدذ یکی از دبیگ احتمالی کاهی هلمت فس ر را در گیاه می توان تأثیر روت
ناشی از اثر ملبت آهن بر رشد گیاه داشتذ کریمیان و هاشمی ( )2001اعالم نمودند کاربرد منگنز در
خاك باعث افزایی هلمت فس ر در دانه گندم همراه است .بی کن و همکاران ( )2002مشاهده نموده اند
که وجود مقدار زیاد روی در خاك ممکن است باعث جذذ مقدار زیاد فس ر در دانه و همچنین افزایی
عملکرد شودذ هکمن و همکاران ( )2003میزان جذذ فس ر در دانه ذرت بر اثر کاربرد روی و بور در
میزان عملکرد  11تن با هکتار را  36/7کیلوگرم در هکتار بیان نمودندذ پای گذار و همکاران ()1388
اعالم کردند تیمار محلولپاشی اثر معنیداری بر محتوی فس ر گیاه نشان دادذ
پتاسيم
اثر تیمار بر هلمت پتاسی با سطح احتمال  1درصد معنی دار شدذ بابترین میزان پتاسی  0/69درصد در
تیمار محلول پاشی آهن ،روی و منگنز و کمترین نیز  0/47درصد در تیمار شاهد بدست آمدذ هر سه
عنصر در افزایی هلمت پتاسی در علوفه سورگوم تاثیر ملبتی داشتند و مصرس آنها منجر به افزایی
هلمت پتاسی در دانه میشوندذ
تیمارهای محلولپاشی عناصر روی و منگنز نتوانستند اثر معنی داری بر مقدار درصد پتاسی داشته باشند
(پای گذار و همکاران  .)1388سطوح مختل

روی و بور تأثیری بر هلمت نیترو ن ،فس ر و پتاسی در

دانه نداشتند ،ولی کاربرد تمام سطوح روی و بور ،باعث افزایی جذذ نیترو ن و پتاسی در دانه شد
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()19ذ فیضی اصگ و ولیزاده ( )1383گزارش کردند کاربرد توأم فس ر و روی در گندم دی هلمت عناصر
نیترو ن و پتاسی را افزایی داد که افزایی هیچ کدام از این عناصر از نمر آماری معنی دار نبودذ
آهن
اثر تیمار بر هلمت آهن در گیاه با سطح احتمال  1درصد معنی دار شدذ بابترین هلمت آهن 466/5
 ppmدر تیمار محلول پاشی آهن ،روی و منگنز بدست آمد و کمترین نیز  ppm 191/1در تیمار محلول
پاشی روی و منگنز بدست آمدذ همانطور که در جدول مقایسه میانگین ها مشاهده میشود محلول پاشی
آهن باعث افزایی هلمت آهن در دانه نسبت به شاهد گردیدذ محلول پاشی روی و منگنز نیز به طور
جداگانه باعث کاهی هلمت آهن در دانه شدند و مشخ

است که بین هلمت آهن و مصرس روی و

منگنز در دانه سورگوم رابطه من ی وجود داردذ همچنین عنصر روی تاثیر بیشتری در کاهی هلمت آهن
داشتذ
ضیا یان وملکوتی ( )1379اعالم کردند بین روی وآهن برهمکنی من ی دیده شده است .احتمابً روی و
آهن درفرایند جذذ ازریشه با ه روابت میکنندذ اثر روی در سطح  %5بر هلمت آهن دانه معنی دار شد
()4ذ ملکوتی و داودی ( )1381گزارش کردند هنگامی که مقدار آهن وابگ جذذ خاك ک است این
امکان وجود دارد که کاربرد روی ،کمبود آهن را تشدید کند .سونی و همکاران ( ،)2001کریمیان و
هاشمی ( )2001و رونقی و همکاران ( )1380به این نتیجه رسیدند که اثر محلول پاشی منگنز بر هلمت
آهن من ی بود و با عث کاهی هلمت آهن گردید اما مارسچنر ( )1995خالس آنرا گزارش کرد و اعالم
کرد افزایی هلمت آهن در ساوه و خوشه با افزایی هلمت منگنز در خاك میتواند به این دلیگ باشد که
منگنز و آهن هر دو در نقگ و انتقابت الکترون و فتوسنتز در گیاه نقی بازی میکنند بنابراین با افزایی
هلمت منگنز در گیاه تقاضا برای آهن نیز افزایی یافته و انتقال آهن از ریشه به اندام های هوایی بیشتر
میشودذ کریمیان و هاشمی ( )2001گزارش کردند اثرات اصلی منگنز بر هلمت آهن در بخشهای مختل
گندم در سطح آماری  1درصد معنی دار گردیدذ با مصرس روی ،آهن و م  ،هلمت آهن و روی در دانه
و کلی گندم بهطور معنی داری افزایی می یابد ()6ذ ملکوتی و باللی ( )1380بیان کردند که بین مصرس
روی با هلمت آهن در دانه گندم برهمکنی من ی وجود داردذ مینو و یین ( )1992در تحقیقات خود در
خصوص برهمکنی عناصر ریزمغذی دریافتند افزایی روی موجب کاهی هلمت آهن در گیاه می شود
و از طرفی ،آهن جذذ و همچنین سمیت احتمالی روی را در گیاه کاهی می دهد بدین ترتیب روی
وآهن احتمابً در فرایند جذذ و ممانعت از فرایندهای کالته شدن در طی جذذ و انتقال آهن از ریشه ها
به اندام هوایی با ه روابت می کنند .محلول پاشی روی 8 ،درصد هلمت آهن در دانه و محلول پاشی
آهن 21 ،درصد هلمت آهن و 20درصد جذذ آهن را افزایی داد ()4ذ مصرس خاکی روی باعث افزایی

196

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

هلمت آهن در ساوه و کاهی هلمت آن در خوشه گردید .بنابراین این دو عنصر در مرحله انتقال از ساوه
به خوشه با یکدیگر روابت می کنند ذمصرس خاکی منگنز نیز ،منجر به افزایی هلمت آهن در خوشه و
ساوه و کاهی هلمت آن در ریشه گردید .بدین ترتیب منگنز حرکت آهن را به اندام های هوا ی تسهیگ
می کند ()8ذ هلمت آهن با محلول پاشی آهن افزایی یافت ( 13 ،4و )15ذ
روی
اثر تیمار بر هلمت روی با سطح احتمال  1درصد معنی دار شدذ بیشترین هلمت روی  97/89و 97/34
به ترتیب در تیمارمحلول پاشی آهن ،روی و منگنز و تیمار محلول پاشی روی و منگنز به دست آمدذ
کمترین نیز  30/86در تیمار محلول پاشی آهن بدست آمدذ بر اسام نتای بدست آمده بین روی و آهن
برهمکنی من ی وجود دارد و با مصرس هر کدام دیگری کاهی می یابدذ همچنین منگنز نیز با هلمت
روی رابطه من ی دارد و باعث کاهی هلمت روی نسبت به شاهد شدذ
اثر متقابگ روی در آهن در سطح  %5بر هلمت روی دانه معنی دار شد (پهلوان راد و همکاران)1386 ،ذ
مصرس خاکی آهن ،باعث کاهی هلمت روی در خوشه و ساوه گردید (حمزه پور و همکاران  .)1389با
توجه به یافته های رضایی و فربدنیا ( )2008و کریمیان و هاشمی ( )2001کاربرد منگنز در خاك با
کاهی هلمت روی همراه استذ محقیقین زیر خالس آن را اعالم نمودند ( 8و )16ذ
در مطالعه بر ه کنی عناصر روی ،آهن و منگنز در اندام های مختل

گندم ،با کاربرد روی در خاك،

هلمت روی به طور معنی داری در ریشه و خوشه افزایی یافتذ مصرس خاکی منگنز نیز ،اثر معنی داری
بر هلمت روی در خوشه نداشت ()8ذ تحقیقات چاکماك ( )1996نیز نشان داد در گیاهان با کمبود روی،
هلمت آهن زیاد استذ او علت این امر را روت و همچنین افزایی انتقال آهن از ریشه ها به اندام های
هوایی می داند  .هلمت روی دانه  13درصد بامحلول پاشی آهن نسبت به شاهد افزایی یافت ()4ذ با
افزایی مصرس روی به صورت خاکی یا محلول پاشی ،میزان روی در گیاه افزایی می یابد ( 7 ،4و )40ذ
منگنز
اثر تیمار بر هلمت منگنز با سطح احتمال  1درصد معنی دار شدذ بیشترین هلمت منگنز  121/1درصد در
تیمارمحلول پاشی منگنز و کمترین نیز  30/58درصد در تیمار محلول پاشی روی بهدست آمدذ با توجه به
نتای حاصگ مصرس آهن و روی باعث کاهی هلمت منگنز شدند پ

بین آهن و روی و هلمت منگنز

در دانه سورگوم رابطه من ی وجود داردذ
کاربرد روی ،هلمت منگنز را در خوشه افزایی داد (حمزه پور و همکاران  .)1389مصرس خاکی یا
محلول پاشی آهن ،باعث کاهی هلمت منگنز در خوشه و ساوه گردید ( 17 ،8و )49ذ اما پهلوان راد و
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همکاران ( )1387خالس آن را اعالم کردندذ مصرس منگنز و روی ،هلمت عناصر دیگر به شدت کاهی
می یابد ()46ذ به دلیگ برهمکنی من ی روی با آهن و منگنز ،با افزایی هلمت روی در دانه گندم ،هلمت
آهن و منگنز دانه کاهی یافت ()23ذ پای گذار و همکاران ( )1388تیمار محلولپاشی عناصر ریز مغذی بر
محتوی منگنز و روی در علوفه ارزن معنیدار بودذ فیضی اصگ و ولیزاده ( )1383گزارش کردند کاربرد
روی هلمت عنصر منگنز ( 1تا  12درصد) را در برگ پرچ کاهی دادذ محلول پاشی منگنز سبب افزایی
 7درصدی هلمت و  9درصدی جذذ این عنصر در دانه گردید ()4ذ
عملدرد دانه
اثر تیمار بر عملکرد دانه با سطح احتمال  1درصد معنی دار شد و بابترین عملکرد دانه  5.75تن در
هکتار در تیمار محلول پاشی توام آهن ،روی و منگنز و پایین ترین عملکرد دانه نیز در تیمار شاهد به
میزان  4.72تن در هکتار به دست آمدذ
اثر عناصر ک مصرس بر ص ت عملکرد دانه و تعداد دانه در بالل در سطح  %5معنی دار شد (ساجدی و
همکاران )1388ذ همراهی و همکارانی ( )1387و خلیلی محله و همکاران ( )1383و اعالم کردند با
مصرس عناصر ک مصرس عملکرد دانه افزایی یافتذ تیمار محلولپاشی توام آهن ،روی و بر بر ص ات
عملکرد دانه و وزن هزار دانه معنی دار شد ()1ذ نصری و خلعتبری ( )1387به این نتیجه رسیدند اثر
مصرس کود ریزمغذی عملکرد دانه معنی دار گردیدذ فتحی و عنایت ولی زاده ( )1388بیان کردند که
محلول پاشی آهن باعث افزایی عملکرد دانه گردیده استذ کلیسکان و همکاران ( )2008گزارش کرد
محلول پاشی آهن باعث افزایی  36درصد عملکرد دانه شده استذ محلول پاشی  4در هزار آهن باعث
افزایی  47درصد عملکرد دانه نسبت به تیمار شاهد گردیده است ()24ذ کاربرد روی عملکرد دانه را 20
درصد افزایی داد ()18ذ با افزایی مصرس روی عملکرد دانه افزایی یافت به طوریکه در اثر عملکرد
دانه با مصرس حداکلر مقدار روی و حداوگ عملکرد دانه نیز با عدم مصرس روی بدست آمد (نخ زری
مقدم و همکاران  1390و گلسر و همکاران )2004ذ هکمن و همکاران ( )2003و عارس ( )1387اعالم
کرد کاربرد سطوح مختل

روی بر عملکرد دانه ،در سطح یپ درصد معنی دار گردیدذ محلول پاشی

عنصر روی اثر ملبتی بر عملکرد و اجزای عملکرد داشت ( 33 ،31 ،27 ،19و  .)50بانکز ( )2004بیان
داشت محلول پاشی روی باعث افزایی عملکرد دانه می شودذ
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عملدرد علوفه
نتای حاصگ از آزمایی نشان داد که اثر تیمار بر ص ات عملکرد علوفه تر و عملکرد علوفه خشپ به
ترتیب در سطح احتمال  5و  1درصد معنی دار شدندذ بابترین عملکرد علوفه تر و خشپ  55/22و
 13/95تن در هکتار در تیمار محلول پاشی توام آهن ،روی و منگنز و کمترین میزان نیز  49/17و 9/67
تن در هکتار در تیمار شاهد بدست آمدذ
لیسوما و همکاران ( )2006افزایی عملکرد علوفه خشپ ،در نتیجه مصرس عناصر ریزمغذی را گزارش
کردندذ هکمن و همکاران ( )2003گزارش نمودند که با کاربرد  100کیلوگرم در هکتار سول ات روی،
عملکرد ذرت افزایی یافتذ بوکویچ و همکاران ( )2003اعالم نمودند که کاربرد کود روی در سطح
خاك به میزان  10کیلوگرم روی در هکتار ،به ویوه محلول پاشی روی به میزان پن کیلوگرم روی در
هکتار کگ ماده خشپ ذرت را افزایی داده است .محسنی و همکاران ( ،)2006و ملکوتی و هیبی
( )1378اعالم نمودند که مصرس خاکی روی در افزایی عملکرد و محلول پاشی روی بر بهبود خواص
کی ی ذرت مؤثرتر بودند .محلول پاشی سه عنصر ریزمغذی آهن ،روی و منگنز در دو زمان ساوه رفتن و
تهور گگ تاجی برای افزایی عملکرد ذرت توصیه می شود (خلیلی محله و رشدی )1387ذ چامبلی

و

وایتی ( )2005بیان کردند که مصرس برگی عنصر ریزمغذی آهن باعث افزایی عملکرد ماده خشپ در
ذرت شده استذ برنان ( )2001نشان داد که عملکرد وزن خشپ علوفه با مصرس کودهای روی افزایی
مییابدذ اثر محلولپاشی عناصر ریزمغذی بر ص ات عملکرد علوفه تازه و عملکرد علوفه خشپ معنی
دارشد (پای گذار و همکاران )1388ذ خلیلی و همکاران ( )1386و خلیلی محله و همکاران ( )1385با
محلولپاشی عناصر ریزمغذی آهن ،روی و منگنز بیشترین عملکرد را نسبت به تیمار شاهد گزارش کردندذ
رونقی و همکاران ( )1380به این نتیجه رسیدند که کاربرد نیترو ن و منگنز وزن خشپ اندام هوایی را به
طور معناداری افزایی دادذ اثرات کاربردعناصر روی ،آهن و منگنز برعملکرد و اجزای عملکرد معنی دار
شد (پهلوان راد و همکاران  .)1387اثر تیمارهای کودی روی ،آهن و بور بر ص ت عملکرد بیولو یکی با
سطح احتمال یپ درصد معنی دار شد (برمکی و همکاران )1388ذ افزایی وزن ماده خشپ با کاربرد
آهن وابگ توجیه می باشد (چاکرالحسینی و همکاران)1381 ،ذ ملکوتی و طهرانی ( ،)1378همراهی و
همکارانی ( )1387و ضیا یان وملکوتی ( )1377اعالم کردند اثر است اده از کود میکرو بر ص ات وزن
خشپ کگ در سطح  1درصد معنی دار شدذ طبا تحقیقاتی تأثیر ملبت سول ات منگنز بر عملکرد و هنی
سازی دانه ذرت گزارش شده است ()17ذ
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ص ات

نتای تجزیه واریان
درجه

درجه

نيتروژن

فسفر

پتاسيم

تغييرات

آزادی

(دانه)

(دانه)

(دانه)

تکرار

3

0/006

0/002

0/01

6388/5

تیمار

7

*0/02

**0/003

**0/02

**68111/5

**4650/8

خطا

21

0/009

0/00001

0/001

442/3

19/81

42/66

4/35

4/37

4/56

6/35

6/84

9/15

ضریب تغییرات ()%

عملدرد

عملدرد

علوفه

علوفه

تر

خشک
4/273

منگنز

عملدرد

(دانه)

دانه
0/035

607/46
*20/97

**68/04
39/55
11/56

آهن (دانه)

روی (دانه)
1204/7

714/05
**6691/6

**1/15
0/15

8/75

7/81

5/68

* ،nsو **به ترتیب هیر معنی دار ،معنی دار در سطح احتمال پن و یپ درصد
جدول مقایسه میانگین ص ات
نيتروژن

فسفر

پتاسيم

آهن

(دانه)

(دانه)

(دانه)

(دانه)

شاهد

2/02B

0/312G

0/472E

240/4C

38/18B

Fe

2/18Ab

0/322F

0/55Cd

411/6B

30/86Bc

33/16C

Zn

2/24A

0/362D

0/567Cd

192/8D

95/54A

30/58C

4/6C

Mn

2/13Ab

0/31H

0/522De

236/3Cd

35/57Bc

121/1A

4/57C

49/9A

Fe Zn

2/25A

0/37C

0/662Ab

464/3A

96/54A

31/75C

5/42Ab

54/45A

13/45Ab

Fe Mn

2/2Ab

0/35E

0/6Bc

463/4A

28/49C

97/99B

5/56A

54/35A

12/6Abcd

Zn Mn

2/25A

0/375B

0/642Ab

191/1D

97/34A

100/4B

5/66A

53/55A

12/88Abc

Fe Zn Mn

2/26A

0/38A

0/69A

466/5A

97/89A

111/5B

5/75A

55/22A

13/95A

تيمارها

روی (دانه)

منگنز

عملدرد

عملدرد

عملدرد

(دانه)

دانه

علوفه تر

علوفه خشک

40/17C

4/72Bc

49/17A

9/67D

4/55C

50/08A

10/38Cd

50/67A

11/31abcd
10/74Bcd

میانگین هایی که دارای حروس هیر مشترك می باشند اختالس آماری در سطح پن درصد دارند

مناب
 -1برمدی ،ی ،.جليلی ،ف ،.عيوضی ،ب .ر .و رضایی ،الف .1388 .اثر محلولپاشی روی ،آهن و بور بر عملکرد و
کی یت دو رو آفتابگردان روهنیذ مجله پووهی در علوم زراعیذ سال دومذ شماره 6ذ ص حه 26-13ذ
 -2پای گذار ،ی ،.قنبری ،ا ،.حيدری ،م .و توسلی ،ا .1388 .اثر محلولپاشی عناصر ک مصرس بر خصوصیات کمی و
کی ی ارزن مرواریدی رو نوتری ید تحت تنی خشکیذ مجله علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی تبریزذ سال سومذ شماره
10ذ ص حه 79-67ذ
 -3پرهام فر ،ط .1385 .بررسی تاثیر کودهای ماکرو ،میکرو و زمان برداشت بر عملکرد و کی یت علوفه ارزن دم روباهیذ
پایان نامه کارشناسی ارشد زراعتذ دانشگاه زابگذ ص حه 105ذ
 -4پهلوان راد م .ر ،.کيخا ،غ .ب .و ناروئی راد ،م .ر .1387 .تاثیر کاربرد روی ،آهن و منگنز بر عملکرد ،اجزا عملکرد،
هلمت و جذذ عناصر هذایی در دانه گندمذ مجله زراعت و باهبانیذ شماره 79ذ تابستان 1387ذ ص حه 142-150ذ
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 -5ساجدی ،ن .ب ،.اردکانی ،م ،.نادری ،ا ،.مدنی ،ح .و مشهدی اکبر بوجار ،م .1388 .تأثیر تنی کمبود آذ و کاربرد
عناصر هذایی بر عملکرد ،اجزاء عملکرد و کارایی مصرس آذ در ذرتذ مجله پووهی های زراعی ایران ،جلد  ،7شماره2ذ
 -6سدری ،م  .ح .و ملدوتی ،م  .ج . 1377 .بررسی تأثیر مصرس آهن ،روی و م

در بهبود خصوصیات کمی و کی ی

گندمذ آبیذ مجله خاك و آذذ جلد  ، 12شماره 5ذ ص31-19ذ
 -7سيد شریفی ،ر ،.فرزانه ،س .و ساعد نيا .1387 .. ،اثر سول ات روی بر آنالیز رشد ،عملکرد و میزان پروتئین و روی
در دانه اروام مختل

گندمذ مجله زیست شناسی ایران ،جلد  ،21شماره4ذ

 -8حمزه پور ،ن ،.ملدوتی ،م .ج .و مجيدی ،ب .1389 .برهمکنی عناصر روی ،آهن و منگنز در اندام های مختل
گندمذ مجله علوم خاك و آذذ ال ذ جلد24ذ شماره 1ذ ص حه8-1ذ
 -9خليلی محله ،ج .و رشدی ،م .1387 .بررسی اثرات محلولپاشی عناصر ریز مغذی بر خصوصیات کمی و کی ی ذرت
دانه ای  704در خویذ مجله نهال و بذرذ جلد 23ذ شماره2ذ ص حه 293-281ذ
 -10خليلی محله ،ج .و رشدی ،م .1387.اثر محلول پاشی عناصر ک مصرس بر خصوصیات کمی و کی ی ذرت سیلویی
 704در خویذ مجله نهال و بذر ،جلد  ،24شماره 2ذ
 -11خليلی محله ،ج ،رضادوست ،س .و رشدی ،م .1385 .اثرات مصرس برگی عناصر ریزمغذی آهن ،روی و منگنز بر
خصوصیات کمی و کی ی سورگوم اسپیدفیددر کشت دوم در خویذ نهمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایرانذ پردی
ابوریحانذ دانشگاه تهرانذ
 -12خليلی محله ،ج ،.قاسم ،ب ،.بداقی ،س ،.غيبی ،س .الف .و پور نجف ،س .1383 .بررسی اثرات تغذیه برگی
عناصر ریزمغذی بر عملکرد کمی و کی ی آفتابگردان در خاکهای آهکی منطقه خوی در شرای کشت دومذ مقابت هشتمین
کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران ،دانشگاه گیالنذ ص حه 136ذ
 -13چاکرالحسينی ،م .و همداران  .1386.بررسی اثرات میزان،منبع و روش مصرس کود روی بر ص ات کمی و کی ی
برن رو چرام  ،1مجله پووهی در علوم کشاورزی جلد پنج شماره اول تابستان  1388ص حه43-33ذ
 -14رونقی ،ب .م ،.پرویزی ،ی .و کریميان ،ن .ب .1380 .تاثیر نیترو ن و منگنز بر رشد و ترکیب شیمیایی اس ناجذ مجله
علوم و فنون کشاورزی ومنابع طبیعیذ جلد پنج ذ شماره چهارمذ ص حه 83-71ذ
 -15کيخا ،غ .و فنایی ،ح .ر .1384 .بررسی تأثیر محلول پاشی عناصر روی ،بر ،آهن بر عملکرد کمی و کی ی اروام کلزا
در منطقه سیستانذ گزارش نهایی طرح تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستانذ وزارت جهاد کشاورزیذ
نهمین کنگره علوم خاك ایرانذ
 -16گلچين ،ا ،.اسماعيلی ،م .و ملدوتی ،م .ج . 1378 .تأثیر مواد آلی ،منگنز و م

بر عملکرد و کی یت گندم آبی در

استانهای سردسیر کشور .نشریه فنی شماره  ، 1074مؤسسه تحقیقات خاك و آذ ،تهران ،ایران.
 -17ضيائيان ،ب .و ملدوتی ،م .ج .1377 .بررسی اثر کودهای محتوی عناصر ریزمغذی و زمان مصرس آنها در افزایی
تولید ذرت ،نشریه علمی پووهشی موسسه تحقیقات خاك و آذذ ویوه نامه مصرس بهینه کودذ جلد12ذ شماره1ذ
 -18فيضی اصل ،و .و وليزاده ،غ .1384 .طالعه اثر کاربرد توأم فس ر و روی در جذذ عناصر هذایی و فس ر و روی
باویمانده در خاك زیر کشت گندم دی سرداری ،نهال و بذر 267-241 :21ذ
 -19عارف ،ف .1387 .تاثیر عناصر روی و بور بر عملکرد و هلمت نیترو ن ،فس ر و پتاسی در دانه ذرتذ مجله دانی
کشاورزی ایرانذ جلد5ذ شماره2ذ ص حه 153-133ذ

201

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

 ایی تولید و هنی سازی گندم از طریا مصرس بهینه کودهای محتوی عناصر.1380 . ر. م، و باللی. ج. م، ملدوتی-20
. ایران، تهران،  مؤسسه تحقیقات خاك و آذ. 1126 نشریه فنی شماره. ریزمغذی و اثر آن در بهبود سالمتی جامعه
 دام و، وی در کشاورزی عنصری فراموش شده در چرخه حیات گیاه.1381 . ح. م، و داودی. ج. م، ملدوتی-21
 ایرانذ،تهران.  ص حه209.  وزارت جهاد کشاورزی،معاونت امور باهبانی. انتشارات سنا. انسان
 نقی روی در افزایی کمی و کی ی محصوبت کشاورزی و بهبود سالمت.1378 . ا. م، و الهی. ج. ملدوتی م-22
ذ57 جامعهذ نشر آموزش کشاورزیذ ص حه
 تغذیه متعادل گندم راهی به سوی خودک ایی در کشور و تامین سالمت جامعه (مجموعه.1383.  ج. م، ملدوتی-23
،هران544. ص حه.  به س ارش مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی،نشر آموزش کشاورزی.  چاپ دوم،)مقابت
ایرانذ
 بر رشد و اجزاء عملکرد در نوتیپ های، بررسی تأثیر هلمت آهن.1388 . م، و رفيعی. ب، خورگامی،. م، موسيوند-24
ذ4  شماره، سال اول، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز،سویاذ فصگ نامه علمی پووهشی فیزیولو ی گیاهان زراعی
کود روی بر

مختل

 بررسی تأثیر زمان و سطوح مختل.1390 . آ، و ارنياز قرنجيک. م، طاطاری،. ب، نخ زری مقدم-27
ذ1  شماره4 عملکرد و اجزای عملکرد عدمذ مجله الکترونیپ تولید گیاهان زراعیذ جلد

 اثر سایکوسگ و عناصر ریزمغذی بر میزان.1387 . م، ومشهدی اکبر بوجار. ح، مدنی، . د، حبيبی،. س، همراهی-26
های مقاومت به تنی خشکی در کلزاذ مجله یافته های نوین کشاوزیذ سال
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