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  ، ي و منگنز و روش مصرف آنها بر فنولوژير عناصر آهن، رويثأت

  نيريت دانه ذرت شيفيعملکرد و ک
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  دهيكچ

ل بـر   يصورت فاکتور   به يشين، آزما يري عملکرد ذرت ش   يز و روش مصرف آنها بر عملکرد و اجزا         و منگن  ي اثرات آهن، رو   يبه منظور بررس  

فاکتورهـا شـامل   .  تکـرار انجـام شـد   ۴ با ۱۳۸۸-۸۹ يه در سال زراعي دانشگاه اروم  يقاتي در مزرعه تحق   ي کامل تصادف  يهاه طرح بلوک  يپا

، يعنـوان شـاهد، کـود سـولفات رو         بدون کاربرد کـود بـه     (مصرف   کم   يهاو نوع کود  ) يپاش و محلول  يمصرف خاک (روش مصرف کود    

 بر ارتفاع بوته، قطر بالل، طـول دانـه، وزن هـزار             يشي آزما يج نشان داد که، بر همکنش فاکتورها      ينتا. بودند) سولفات آهن، سولفات منگنز   

 نـشان   ي منگنز برتر  يپاش نسبت به محلول   ين و رو   آه يپاشن صفات محلول  يشتر ا يدر ب . دار بود ين معن ي و درصد پروتئ   يستيدانه، عملکرد ز  

ترتيب در تعـداد دانـه در        به% ۸۴/۲۴ و   %۳۸/۵،  %۲۵/۱۳ش  ي باعث افزا  يپاشمصرف، محلول ر روش مصرف عناصرکم   يثأن تحت ت  يچن هم. داد

ـ  ي رفته باعـث افـزا     کار به عالوه هر سه نوع کود به      .  شد ي محلول دانه نسبت به مصرف خاک      يبالل، عملکرد دانه و درصد قندها      دار  يش معن

 نسبت به   يپاشصورت محلول  دست آمده، استفاده از عناصر کم مصرف به       ج به يبراساس نتا .  محلول دانه نسبت به شاهد شدند      يدرصد قندها 

  .دهد را نشان مييج بهتري نتايمصرف خاک

  

  

  

  

  

  مصرفن، عملکرد، عناصر کميري عملکرد، ذرت شياجزا : يديلك  يها واژه

  

  

  

  

  

  
  

  هي دانشگاه ارومي،دانشکده کشاورز  زراعت و اصالح نباتات،گروه .۱
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۲۳۲  

  مقدمه

ـ  Zea mays L.saccharata يلمـ ن با نام عيريذرت ش اه يـ  گکي

 است که با انجام جهـش در        يرت معمول  از ذ  يکيافته ژنت ير  ييتغ

ـ ا). ۵( حاصل شده اسـت      ۴ از کروموزوم شماره     Su لوکوس ن ي

 محلول در آندوسپرم  يهاديساکاريها و پل  ر باعث تجمع قند   ييتغ

ن يريارقـام گونـاگون ذرت، ذرت شـ        انيـ در م ). ۵(شود  يدانه م 

ـ  در تغذ  يم نقـش مهمـ    يرمـستق يم و غ  يصورت مستق  به ه انـسان   ي

 يبنـد  جات دسـته  ياهان که جزء سبز   ي از گ  ياان دسته ي م در. دارد

 مقـام دوم و  يليع تبـد ين از نظر ارزش صـنا    يرياند، ذرت ش   شده

 مقام چهـارم را کـسب نمـوده اسـت           ي مصارف تازه خور   يبرا

ـ  ز ييالرشد و مواد غذا   عي است سر  ياهيذرت گ ). ۲۴(  را از   يادي

 يياد غـذا  ن در دوره رشد و نمو به مو       يخاک جذب نموده، بنابرا   

ـ از دارد که با   يمصرف، ن  کم ييمختلف از جمله عناصر غذا     د بـه  ي

 ي سه عنصر آهـن، رو     ).۱۴(رد  يار آن قرار گ   ي در اخت  يمقدار کاف 

ه ذرت نقش   يمصرف در امر تغذ   ر عناصر کم  يش از سا  يو منگنز ب  

   .)۱۷(دارند 

جـز اثـر در      مصرف، به شتر به عناصر کم   ي توجه ب  يعلت اصل 

 يش کمبـود، گرسـنگ    يدايـ صوالت، مـشاهده پ   د مح يش تول يافزا

 در اثـر    ي اسـت کـه انـسان امـروز        ييها يماريش ب يپنهان و افزا  

شـود   ين عناصر، به آنهـا مبـتال مـ        ير از ا  ي فق ييمصرف مواد غذا  

 عمـدتاً   ي کـود  يهـا هيشتر مـوارد توصـ    يدر کشور ما در ب    ). ۱۷(

عنـوان   شود و کود نقش خود را بـه        ي انجام م  ياشهيصورت کل  به

فـا  ينه از آنها ا   يل عدم استفاده به   يدل د به يش تول يبزار مهم در افزا   ا

ن است کـه تـا      يها وجود دارد ا   هي که در توص   ياشکال. دينما ينم

 مـصرف   ي کمبود را نشان ندهند، کـود      يها نشانه ياهان زراع يگ

ط ين شـرا يرا در ا  يشد ز با ي نادرست م  ياشهين اند يشود که ا  ينم

ابـد  ي يار کـاهش مـ    يت محـصول بـس    يفين آمده و ک   ييعملکرد پا 

ـ که پد  ياهان، هنگام يق برگ در گ   يه از طر  يت تغذ ياهم ).۱۷( ده ي

ـ رقابت   ـ مـواد از راه ر    ) يستيـ آنتاگون (يوني جـاد  يشه اشـکال ا   ي

 به خاک، موجودات زنـده خـاک را         يا افزودن مواد  يد و   ينما يم

 ي و برگي مصرف خاک).۱۶ و۲(شود يبرد، مشخص م  ين م ياز ب 

ه ذرت باعـث    ي و منگنز در امر تغذ     يمصرف آهن، رو  عناصر کم 

ن نقش مثبت   ين ب يشود که در ا    يش عملکرد علوفه و دانه م     يافزا

 آهن  .)۳۰(ش از منگنز است     يش عملکرد ب  ي در افزا  يآهن و رو  

 يهـا  ستميـ عنوان ناقـل الکتـرون در س      توکروم به يدر ساختمان س  

 ء و ساخت  ايون و اح  يداسيات اکس ي تنفس و عمل   ي برا يفتوسنتز

 يهـا  ميت آنـز  يـ  عنصر مهـم در فعال     يرو. ل دخالت دارد  يکلروف

 رشـد   يهـا  کننـده  مي و تنظ  RNA ليناز، تشک يدروژناز، پروتئ يده

 انـدازه بـرگ، وجـود       ي گـرده، کـوچک    يهـا   دانـه  يميعق. است

ن عنصر اسـت    ي روشن در امتداد برگ از عالئم کمبود ا        ينوارها

 نقـش   ي و تنفـس   ينتز فتوسـ  يهـا ميب آنـز  يمنگنز در ترک  ). ۱۷(

. کند ي م يري جلوگ ياهي گ يهاترات در بافت  يداشته و از تجمع ن    

اه از عـوارض    يـ ، کـاهش تعـداد پنجـه در گ        يکاهش رشد، زرد  

 يمـشکل اساسـ   ) ۲۹( سي و چـامبل   يتـ يوا. کمبود منگنـز اسـت    

ـ غالت دانه ر ذرت، سورگوم و  و شـمال  ي مرکـز يدر نـواح  زي

، منگنـز و مـس      ين، رو  آهـ  يز مغذ يدا را کمبود عناصر ر    يفلور

ـ    ي با محتـوا   ي شن يها  از وجود خاک   يدانسته که ناش    ي مـاده آل

ـ  ر ي خاک و عدم مصرف کودها     ي باال اچ-ي پ کم،  در  يز مغـذ  ي

ـ  ا يآنها عنوان کردند مـصرف برگـ      . گذشته است  ن عناصـر بـه   ي

توانـد در رفـع      يلوگرم در هکتار در دفعات متعدد م      يزان سه ک  يم

  .کمبود عناصر مزبور کمک کند

ن روش مصرف کود يترن مطلوب ييش با اهداف تع   ين آزما يا

 ذرت  يفـ ي و ک  يات کمـ  يش عملکرد و بهبـود خـصوص      يدر افزا 

 و منگنز بـر     ي سولفات آهن، رو   ي نقش کودها  يو بررس  نيريش

  .ن اجرا شديريش عملکرد و بهبود كيفيت ذرت شيافزا

  

  ها مواد و روش

منگنـز و روش     و   ي آهن، رو  يها سولفات آثار يبه منظور بررس  

 .Merit (Zea mays Lن، رقـم  يري ذرت شـ يمـصرف آنهـا رو  

saccharata var. Merit)ـ ل بـر پا يصورت فاکتور  بهيشي آزما ه ي

 يهـا فـاکتور .  تکرار اجرا شد   ۴ با   ي کامل تصادف  يهاطرح بلوک 

شـاهد،  (مـصرف بـا چهـار سـطح          کـم  يهـا ش شامل کود  يآزما

و روش مصرف   )  و سولفات منگنز   يسولفات آهن، سولفات رو   

ــ( ــول پاش ــاکيمحل ــصرف خ ــ) ي و م ــ. باشــديم ــورد يزم   ن م



  ...تأثير عناصر آهن، روي و منگنز و روش مصرف آنها بر فنولوژي

۲۳۳  

  شي خاک محل آزمايها يژگي از وي برخ.۱جدول 

 EC بافت خاک
 

dS.m-1 

 کربنات کلسيم

 
% 

 مواد آلي

 
% 

 اچ-پي
 رس

% 

 ماسه

% 

  شن

% 

۶/۰  ۱۱ ۰۶/۱  ۰/۸  ۳۶ ۴۶ ۱۸ 

 (mg.kg-1)عناصر قابل دسترس در خاک زراعي

Cu Zn Mn Fe K P N 

۰/۸  ۲۶/۴  ۸/۲  ۸۴/۲  ۳۰۵ ۳۰ ۱/۰  

۲/۱-۹/۰  ۰/۳-۱/۱  ۱۲-۹  ۱۶-۱۱ مصرفحد متوسط عناصر غذايي کم   

  

صـورت   کاشت به . رو زده شد  سک و سپس فا   ياز ابتدا شخم، د   ين

 شده و سالم    ي بذر ضدعفون  ۴ و با قرار دادن      يا و کپه  يکاررميه

 که به منظور  بوته در هکتار انجام شد۵۵۵۵۶ها با تراکم در پشته

ـ    بهتر بوته  يپاشمحلول متـر و    ي سـانت  ۳۰ن دو بوتـه     يها، فاصله ب

ن يب). ۱۱(متر در نظر گرفته شد       ي سانت ۶۰ها از هم    فيفاصله رد 

 متر فاصله   ۴ز  يها ن ن تکرار يک متر فاصله و ب    يها در تکرار     کرت

هـا   نفـوذ و پاشـش کـود       يدر نظر گرفته شد تا از اثـرات جـانب         

ش از عمـق    يقبل از کاشت از خاک محـل آزمـا        .  شود يريجلوگ

ـ  و تجز  يبـردار صـورت مرکـب نمونـه       بـه  يمتر ي سانت ۰-۳۰ ه ي

قـات  ي متـداول موسـسه تحق     يها براساس روش  ييايميشکويزيف

 ييايميشکويزي ف يهاهيج تجز ينتا). ۲۲(خاک و آب انجام گرفت      

 نـشان داد کـه خـاک محـل          )۱جدول  ( طرح   يخاک محل اجرا  

.  و بافت متوسـط بـود      يياي قل اچ -ي پ رشور با يش غ ي آزما ياجرا

 نظر عناصر آهن و منگنز در حد کمبود         ن خاک مذکور از   يچن هم

  ).۱۷(  در حد متوسط بوديو از نظر عنصر رو

 کـه مـصرف     يو عناصرکم مصرف   NPK(از  ي مورد ن  يهاکود

و براسـاس   ) ۱۷(اهيـ  گ يياز غـذا  يز با توجه به ن    ين)  داشتند يخاک

کـود  . ن داده شـد   يخاک و نقشه طرح بـه زمـ       شگاه  يه آزما يتوص

ــه مين ــروژن ب ــت ــار ي ک۱۶۶زان ي ــوگرم در هکت ــع اوره(ل ) از منب

 ۶ک سوم در مرحله     يک سوم هنگام کاشت و      يصورت سرک    به

کنواخـت در   يطـور     بـه  يهـ ک سوم قبـل از گلـد      ي و   ي برگ ۷تا  

لوگرم در هکتار   ي ک ۵۰زان  يم به م  يها پخش شد و کود پتاس     کرت

لـوگرم در   ي ک ۹۶زان  يو کود فسفر به م    ) ميولفات پتاس از منبع س  (

همزمان با کاشت و همـراه      ) پلياز منبع سوپر فسفات تر    (هکتار  

 کاشت پخش   يهافي در رد  ييارهايجاد ش يمصرف با ا  عناصرکم

از (لـوگرم در هکتـار      ي ک ۶۰کود آهـن     .و با خاک مخلوط شدند    

از منبـع    (لوگرم در هکتـار   ي ک ۲۰ ي، کود رو  ) منبع سولفات آهن  

از منبـع   (لـوگرم در هکتـار      ي ک ۵۰و کود منگنـز     ) يسولفات رو 

 فـصل   يدر ط . ن شدند يمأ ت ي مصرف خاک  يبرا) سولفات منگنز 

. اه انجام شدياز گي براساس نياري هرز و آبيهان علفي وجرشد

 ي در طـ   يپاشـ محلـول .  مزرعه تنـک شـد     ي برگ ۶-۵در مرحله   

 دو  يه طـرح طـ    ج محققـان و نقـش     يمراحل داشت براسـاس نتـا     

و بـار   ) ي برگـ  ۸ تا   ۶مرحله(بار در مرحله ساقه رفتن      کينوبت،  

انجـام  ) يبرگ۱۲مرحله   (يگر در مرحله قبل از ظهور گل تاج       يد

 يو از همان منابع کـود   در هزار۵زان ي به ميپاش محلول.گرفت

 شده يپاش محلوليهاش جذب کوديبه منظور افزا. انجام گرفت

ـ مو (يپاشـ  از صابون محلول    در هزار  ۵/۰زان  يبه م  اسـتفاده  ) اني

 که با فشار    يزمان(ک  يولوژيزي ف يدگي مرحله رس  يپس از ط  . شد

 خارج شود که مـصادف      يد رنگ يره سف ي دانه ش  يدادن ناخن رو  

بـه  . ها انجـام شـد    برداشت بالل ) است با زرد شدن چوب بالل     

 بوتـه از هـر      ۱۰ تعـداد    ي صفات مورد بررسـ    يريگمنظور اندازه 

 انتخـاب و    يصورت تـصادف    به ياهيس از حذف اثر حاش    کرت پ 

کش و قطـر بـالل و       طول بوته با استفاده از خط     . برداشت شدند 

  دسـت   به يبرا.  شدند يريگس اندازه يطول دانه با استفاده از کول     
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۲۳۴  

  نيريت ذرت شيفي کم مصرف و روش مصرف آنها بر صفات مربوط به عملکرد و کيانس اثر کودهايه واريتجز. ۲جدول 

  ارتفاع گياه df  منابع تغيير
قطر 

  بالل

تعداد دانه در 

  بالل
  عملکرد زيستي  عملکرد دانه  وزن هزار دانه طول دانه

درصد 

قندهاي 

  محلول دانه

درصد 

پروتئين 

  دانه

۶۸/۲۲۴**  ۳  بلوک  ۰/۰۴ns ۸۳/۸۶۹۱ ns ۰/۰۱ns **۸۹/۴۵  ۳۹/۱۷۱۹۹۳ ns ۳۰/۵۷۳۸۵ ns ۴۵۹/۱ ns ۰۷/۰ ns 

روش مصرف ريز 

  )A(اهمغذي
۱  **۰۱/۱۰۱۷  

*۰۱/۰  **۵۰/۶۳۷۲۴  ۰/۱۱ns **۰۴۸/۱۳۶۶۲  **۶۹/۹۲۸۱۷۲  **۷۶/۴۷۷۵۶۱۷  
**۴۷/۱۹  

**۸۹/۸  

 نوع کود کم

  )B(مصرف
۳  **۵۵/۹۰۰  

**۲۴/۰  ۱۷/۱۲۹۷۵ ns 
*۱۷/۰  **۷۲۷/۸۶۸۶  ۸۵/۴۰۵۰۶۰ ns 

*۹۰/۱۴۱۴۳۹۷  *۲۷/۲  
**۸۵/۶  

A*B ۳  *۸۶/۱۶۳  
**۱۲/۰  ۵۰/۶۴۹۲ ns 

*۱۶/۰  **۶۴۹/۱۹۶۰  ۲۷/۱۱۹۸۵۵ ns 
*۴۷/۱۷۲۵۱۸۸  ۵۹/۱ ns 

**۷۵/۱  

۸۲/۵۰  ۲۱  خطاي آزمايش  ۰/۰۳ ۷۹/۴۹۲۶  ۰/0۵ ۹۹۸/۷۲  ۶۱/۱۴۲۳۰۴  ۲۰/۴۷۲۴۴۶  ۵۸/۰  ۱۷/۰  

  ۰۳/۴  ۸۱/۱۰  ۱۱/۵  ۸۰/۵  ۳۰/۴  ۶۶/۷  ۷۷/۹  ۱۴/۳  ۱۶/۳  )درصد(ضريب تغييرات 

ns ،* درصد۱ و ۵ دار در سطوح احتمال يدار و معن يرمعنيب غيترت به: ** و   

  

ـ  دانه، عملکرد ز   آوردن عملکرد   پـس از خـشک شـدن در        يستي

 يبرا. ن شدنديگراد، با ترازو توز ي درجه سانت  ۷۵آون با حرارت    

 تکـرار   ۴ عدد بـذر در      ۲۵۰ز تعداد   ي وزن هزار دانه ن    يريگاندازه

 گـرم   ۰۱/۰ حساس با دقت     ي با ترازو  يد و همگ  يشمارش گرد 

 تعداد دانه در بـالل هـم پـس از شـمارش تعـداد             . ن شدند يتوز

ـ ف در بالل و تعداد دانـه در رد        يرد شـان  ضـرب ف، از حاصـل   ي

 - محلـول دانـه براسـاس روش فنـل         يهازان قند يم. محاسبه شد 

ز پس از برآورد درصد ين دانه نيو درصد پروتئ) ۱۰(ک يسولفور

محاسـبات  . محاسبه شـدند  ) ۸(تروژن براساس روش کجلدال     ين

 انجام شـد    SAS و   MINITAB يهاافزار با استفاده از نرم    يآمار

ـ  آنهـا از طر    يبندها و گروه  نيانگيسه م يو مقا  ق آزمـون دانکـن     ي

  . رسم شدندExcelافزار نمودارها هم توسط نرم. انجام گرفت

  

  نتايج و بحث

  ارتفاع بوته

و روش  ) آهـن، روي و منگنـز      (مـصرف کمبرهمكنش عناصـر  

دار  درصد معنـي ۵مصرف آنها بر ارتفاع بوته در سطح احتمال         

  مقايــسه ميــانگين اثــرات متقابــل کودهــاي . )۲ول جــد(شــد 

 و روش مصرف آنها روي ارتفاع بوته نشان داد که،           مصرفکم

پاشي  در نتيجه محلول  ) متر سانتي ۷/۲۳۹(بيشترين ارتفاع بوته    

داري بـا    دست آمد که از لحـاظ آمـاري تفـاوت معنـي           آهن به 

ه کمترين ارتفاع بوت  . پاشي منگنز و روي نشان نداد     محلول

عدم کاربرد  (هم مربوط به تيمار شاهد      ) متر سانتي ۹/۲۰۹(

 از لحاظ مصرف کود از طريق خاک، هم تفاوتي          .بود) کود

) آهن، روي و منگنـز    (کار رفته    ههاي ب بين انواع ريز مغذي   

 در مـصرف    مـصرف کـم مشاهده نـشد ولـي همـه عناصـر          

   بـه مـصرف خـاکي برتـري نـشان دادنـد             پاشي نسبت محلول

اي و نقش مثبت آهـن، روي و         بهبود شرايط تغذيه   .)۳جدول  (

توانـد در   هاي نوري مي  منگنز در فتوسنتز و عملکرد فتوسيستم     

. ثر باشـد  ؤهاي رشد از قبيـل ارتفـاع بوتـه مـ          افزايش شاخص 

تواند باعث ثير سوء بر بيوسنتز اکسين ميأعلت ت کمبود روي به

و وايتــي ). ۱۷(کــاهش ارتفــاع ســاقه و عملکــرد گيــاه شــود 

طي تحقيقاتي نشان دادنـد کـه مـصرف برگـي         ) ۲۹(چامبليس  

 آهن، روي و منگنز با افزودن بر ارتفاع بوتـه  مصرفکم عناصر

رحيمي  .شودموجب افزايش عملکرد ماده خشک در ذرت مي       

 در  ۵ و   ۵/۲پاشـي   اظهار نمودند کـه محلـول     ) ۲۳(و مظاهري   

 هزار آهن موجب افزايش در خصوصيات فنولـوژيکي ذرت از         

  .دشجمله ارتفاع بوته 

  

  قطر بالل

 آهـن،  (مـصرف کـم  يکودهـا  بر همکـنش   ريثأت تحت بالل قطر

   سـطح  در و گرفـت  قـرار  آنهـا  مـصرف  روش و) منگنز و يرو



  ...تأثير عناصر آهن، روي و منگنز و روش مصرف آنها بر فنولوژي

۲۳۵  

   کم مصرف و روش مصرف آنهاير اثرات متقابل کودهايثأن صفات تحت تيانگيسه مي مقا.۳جدول 

  نيدرصد پروتئ

  )درصد(

  طول دانه

  )متريليم(

  يستيکرد زعمل

  )لوگرم در هکتاريک(

  قطر بالل

  )متريسانت(

  اهيارتفاع گ

  )متريسانت(
  ماريت

e۹۶/۸  c۱۲۸  cd۱۲۸۵۵  d۰۳/۵  d۹/۲۰۹   عدم کاربرد کود(شاهد(  

cd۹۴/۹  bc۱۳۶  abc۱۳۷۶۰  abc۳۳/۵  b۱/۲۲۵  مصرف خاک-  يسولفات رو  

cd۰۶/۱۰  bc۱۳۳  bcd۱۲۹۴۰  cd۱۱/۵  b۳/۲۲۴  مصرف خاک-سولفات آهن  
de۴۳/۹  bc۱۴۰  d۱۲۶۴۰  cd۱۶/۵  bc۰/۲۲۰  مصرف خاک- سولفات منگنز  

b۳۴/۱۱  ab۱۴۷  ab۱۳۹۱۰  ab۴۵/۵  a۴/۲۳۸  يپاش محلول-يسولفات رو 
a۱۰/۱۲  a۱۵۶  a۱۴۲۳۰  a۵۶/۵  a۷/۲۳۹  يپاش محلول-سولفات آهن 
c۴۰/۱۰  bc۱۳۴  a۱۴۴۵۰  bcd۲۰/۵  a۳/۲۳۸ يپاش محلول- سولفات منگنز 

  . ندارنديداريتفاوت معن% ۵ دانکن در سطح احتمال يا حروف مشترک هستند براساس آزمون چند دامنهي که دارايهائنيانگيدر هر ستون م

  

 قطـر  بيـشترين ). ۲جـدول    (شـد  دارمعنـي  درصد ۱ احتمال

 کـه  بـود  آهن پاشيمحلول به مربوط) مترسانتي ۵۶/۵ (بالل

 و پاشـي محلـول  از آمـده  دستبه بالل قطر با آماري نظر از

 کمتـرين  و نداشـت  داريمعنـي  تفـاوت  روي خاکي مصرف

 کـاربرد  عدم (شاهد تيمار به مربوط) متر سانتي ۵ (بالل قطر

 بـا  داريمعنـي  تفاوت آماري لحاظ از که بود) ها مغذي ريز

ــار ــاي تيم ــصرف ه ــق از م ــاک طري ــن خ ــز و آه  و منگن

عناصر  مصرف در .)۳جدول   (نداد نشان منگنز پاشي محلول

ــم ــصرفکـ ــن،آ (مـ ــز و روي هـ ــق از) منگنـ ــرگ طريـ  بـ

 آهن کود کاربرد نتيجه در بالل قطر بيشترين ،)پاشي محلول(

 عناصـر،  اين خاکي مصرف شرايط در و آمد دستبه روي و

 يکي .)۳جدول   (بود دارا را بالل قطر بيشترين روي کاربرد

 در فتوسـنتزي  ظرفيـت  افـزايش  بالل، قطر افزايش داليل از

 و وارهـات . باشـد مـي  مـصرف  کـم  يکودهـا  کـاربرد  نتيجه

 در رشد هايشاخص بهبود که نمودند اظهار) ۱۲( همکاران

 بـر  ثيرأت دليل به است ممکن مصرف کم عناصر   کاربرد نتيجه

 افزايش بهمنجر متابوليکي، هايفعاليت ساير و فتوسنتز روي

 طـولي  افـزايش  و تقـسيم  براي ضروري هايمتابوليت انواع

 و محمـود  توسـط  مـشابهي  نتـايج  چنين هم. شوند مي سلول

 آهـن،  پاشيمحلول نتيجه در) ۱( نور - ال ابو و) ۱۵( شعبان

 بـالل  قطـر  جمله از ذرت رشد هايپارامتر بر منگنز و روي

  .است شده گزارش

  طول دانه

دهد که بر همکنش عناصر کـم مـصرف          نشان مي  ۲بررسي جدول   

ل دانـه در    و روش مصرف آنها بـر روي طـو        ) آهن، روي و منگنز   (

مقايسه ميانگين بـر همکـنش      . دار شد  درصد معني  ۵سطح احتمال   

کودهاي کم مصرف و روش مصرف آنهـا نـشان داد کـه بيـشترين       

باشد  پاشي آهن ميمربوط به تيمار محلول) متر ميلي ۱۵۶(طول دانه   

پاشـي روي    دست آمـده از محلـول     که از نظر آماري با طول دانه به       

) متـر ميلـي ۱۲۸(کمترين طـول دانـه      .  نداد داري نشان  تفاوت معني 

هـاي مـصرف    مربوط به تيمار شاهد بود که از نظر آماري با تيمـار           

داري پاشي منگنز تفاوت معنـي    خاکي آهن، روي و منگنز و محلول      

آهن، روي  (ها  در شرايط مصرف ريز مغذي    ). ۳جدول  (نشان نداد   

نه در نتيجه   بيشترين طول دا  ) پاشيمحلول(از طريق برگ    ) و منگنز 

دليـل   اين موضـوع شـايد بـه      . دست آمد  کاربرد کود آهن و روي به     

ها در مراحل آخـر  اهميت اين عناصر در تجمع مواد پرورده در دانه     

تـر و از طرفـي      تر و سـنگين   هاي بزرگ رشد و در نتيجه توليد دانه     

هـا در   ثير اين عناصر در سنتز اکسين و رشـد طـولي دانـه            أدليل ت  به

دسـت آمـده توسـط طـاهر و         طبق نتـايج بـه    ). ۷(باشد  روي بالل   

پاشـي و مـصرف     اي محلـول  بـر روي ذرت علوفـه     ) ۲۸(همکاران  

داري را بـين تيمارهـاي      خاکي آهن، روي و منگنز اخـتالف معنـي        

کـه تيمـار     طـوري  اعمال شده براي صفت طول دانه نشان دادند بـه         

ميانگين مصرف آهن، روي و منگنز با       پاشي با سه عنصر کم    محلول

  .متر داراي بيشترين طول دانه در بالل بود ميلي۴۵/۲۴



  ۱۳۹۳/ دهم يازشماره  /  چهارمسال / وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فر مجله

  

۲۳۶  

  تعداد دانه در بالل

 کم مصرف بر تعداد دانه در بـالل در          ياثر روش مصرف کودها   

ن يانگيسه م يمقا). ۲جدول  (دار شد   ي درصد معن  ۱سطح احتمال   

ن عناصـر نـشان     ير روش مصرف ا   يثأتعداد دانه در بالل تحت ت     

تعـداد دانـه در بـالل    ) ۶۷۴(ن يو کمتـر  ) ۷۶۳(ن  يشتريـ داد که ب  

ـ    ي ا ي و مصرف خاک   يپاشب از محلول  يترت به دسـت   هن عناصـر ب

ـ جـه کـاربرد عناصـر کـم مـصرف از طر           يدر نت . ديآيم ق بـرگ   ي

شان  تعداد دانه در بالل نسبت به کاربرد       ي درصد ۲۵/۱۳ش  يافزا

ـ    .  شد ديدهق خاک   ياز طر   و  يآهـن، رو  (کـار رفتـه      هنوع کـود ب

 تعداد دانه در بالل نـشان نـداد         ي را بر رو   يدارياثر معن ) گنزمن

اه شـرکت   ي گ ي فتوسنتز يها تي که در فعال   يعناصر). ۲جدول  (

برنـد و   ياه بـاال مـ    يـ ره پـرورده را در گ     يد شـ  يزان تول يکنند م يم

 در مرحلـه    ياهي گ يها به اندام  يزان صادرات فتوسنتز  يچنانچه م 

ش تعـداد دانـه در      يث افـزا  رد، باع ي صورت پذ  ي به خوب  يدهگل

د بتوان در   ياه را شا  يعلت باال بودن تعداد دانه در گ      . شودياه م يگ

ـ  ريهـا ط مـصرف کـود  يت منبع در شـرا  يعدم وجود محدود   ز ي

تـروژن  يوجـود ن  ) ۲۵( و همکـاران     يشـرف ). ۱۷( دانست   يمغذ

ـ اه در کنار غلظت مناسـب ر      ي در خاک و گ    يکاف هـا در   يمغـذ زي

لذا در  . ها دانستند ش از حد دانه   ي از سقط ب    را مانع  ياهيعصاره گ 

ـ  يت مخزن ن  يت منبع، محدود  يصورت عدم محدود   ش يز کمتـر پ

ن يشتريـ گزارش نمودند که ب   ) ۲۶(خ بگلو و همکاران     يش. ديآيم

 در ۵ ي بـا سـولفات رو     يپاشتعداد دانه در بالل ذرت از محلول      

 عنـصر آهـن در ذرت باعـث         يآورفـراهم . ديآيدست م هزار به 

ف و تعداد دانه در بـالل       ي چون تعداد دانه در رد     يش صفات يفزاا

اه گلرنــگ در اثــر يــش تعــداد دانــه در گيافــزا). ۲۳(شــود يمــ

 و مـدرس   ي دهنو يز توسط موحد  ي و منگنز ن   ي رو يپاش محلول

  .گزارش شده است) ۲۰( يثانو

  

  وزن هزار دانه

 مارهـا يب ت يها نشان داد که بر همکنش ترک      انس داده يه وار يتجز

دار شـد   ي درصـد معنـ    ۱بر وزن هـزار دانـه در سـطح احتمـال            

ن وزن يشتريـ ها نـشان داد کـه ب      ن داده يانگيسه م يمقا). ۲جدول  (

 حاصـل   ي رو يپاشـ جـه محلـول   يدر نت )  گـرم  ۱/۲۶۴(هزار دانه   

وزن هزار دانـه هـم مربـوط بـه          )  گرم ۹/۱۵۳(ن  يکمتر. شود يم

ک يمنگنز در    ي با مصرف خاک   يمار شاهد بود که از نظر آمار      يت

ن عناصر نـسبت    ي ا يپاشدر کل محلول  .  قرار داشت  يسطح آمار 

  . داشتي از نظر وزن هزار دانه برتريبه مصرف خاک

ـ    يز مغـذ  ي عناصر ر  يپاشرسد محلول يبه نظر م   ر در  يثأ بـا ت

ش وزن هـزار    يتروژن باعث افـزا   ير ن ي نظ يش جذب عناصر  يافزا

ن وزن  يشتريـ م ب هـ ) ۲۷(ان و همکـاران     يـ طباطبائ. شونديدانه م 

 در هـزار در  ۵/۲زان يـ  بـه م   يجـه کـاربرد رو    يهزار دانه را در نت    

 در  ي کاف ييده آنها، وجود مواد غذا    يبه عق . دست آوردند  هگندم ب 

ش وزن دانـه    ي باعث پر شدن بهتـر دانـه و افـزا          ياهي گ يهااندام

 در  يبا مطالعه کود آهن و رو     ) ۲۳ (ي و مظاهر  يميرح. شوديم

مـار  يش نمودند که حداکثر وزن هـزار دانـه از ت          آفتابگردان گزار 

  .ديلوگرم در هکتار حاصل گردي ک۲۰ يآهن صفر و رو

  

  عملکرد دانه

 در کـم مـصرف   ير روش مصرف کودها  يثأعملکرد دانه تحت ت   

دار روش  ياثـر معنـ   ). ۲جـدول   ( درصـد قـرار گرفـت        ۱سطح  

بر عملکرد دانه،   )  و منگنز  يآهن، رو  (کم مصرف مصرف عناصر 

جـه نحـوه    ين در نت  يريد متفـاوت دانـه ذرت شـ       يدهنده تول نشان

لـوگرم در   ي ک ۰۶/۶۶۷۹(ن  يشتريـ ب. باشـد ين عناصر مـ   يکاربرد ا 

عملکـرد دانـه    ) لوگرم در هکتار  ي ک ۴۳/۶۳۳۸(ن  يو کمتر ) هکتار

 آهـن،   يهـا  سـولفات  ي و مصرف خـاک    يپاشب از محلول  يترت به

ـ  طر ن عناصـر از   يدر واقع کاربرد ا   .  و منگنز حاصل شد    يرو ق ي

 عملکرد دانه در مقابل کاربرد      ي درصد ۳۸/۵ش  يبرگ باعث افزا  

 مورد استفاده به لحاظ اثـر       ين نوع کودها  يب. ق خاک شد  ياز طر 

 يبورد يبا.  وجود نداشت  يداري عملکرد دانه اختالف معن    يرو

 ي عناصر آهـن و رو     ياظهار نمودند که استفاده برگ    ) ۷(و ممدو   

ـ نسبت به افـزودن ا     را   ي کلزا، عملکرد باالتر   يرو ن عناصـر از    ي

ش ين آنهـا، علـت افـزا      يچنـ  هـم . د کرده اسـت   يق خاک تول  يطر

ش فتوسـنتز   ي را، افزا  عناصرکم مصرف جه کاربرد   يعملکرد در نت  

ــد    ــالم کردن ــرگ اع ــطح ب ــداوم س ــنر . و ت ــ دل)۱۸(مارش   ل ي
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  . م مصرف کير کودهايثأن تحت تيري محلول دانه ذرت شين درصد قندهايانگي نمودار م.۱شکل 

  )باشدي درصد م۵ در سطح احتمال داريانگر اختالف معني دانکن بيا براساس آزمون چند دامنهمشابهريحروف غ(

  

، کم مـصرف  جـه کـاربرد عناصـر     يش عملکرد دانـه را در نت      يافزا

جـه  ين دانـه و در نت     يدرات و پـروتئ   يـ ش مقـدار کـل کربوه     يافزا

ـ دست آمـده در ا     هج ب يش عملکرد دانه ذکر کرد که با نتا       يافزا ن ي

  . دارديپوشانق هميتحق

  

  يستيعملکرد ز

 کـم مـصرف     ير بر همکـنش کودهـا     يثأ تحت ت  يستيز عملکرد

 ۵و روش مصرف آنها در سـطح احتمـال          )  و منگنز  يآهن، رو (

ـ ولوژين عملکـرد ب   يشتريـ ب). ۲جـدول   (دار شد   يدرصد معن  ک ي

 سـولفات منگنـز     يپاشـ از محلـول  ) گرم در هکتار  لوي ک ۱۴۴۵۰(

 يپاش محلول  سولفات آهن و   يپاشکه البته با محلول    دست آمد  به

 يداري تفاوت معنـ   ي از نظر آمار   ي سولفات رو  يو مصرف خاک  

لـوگرم در   ي ک ۱۲۶۴۰ (يستين مقدار عملکرد ز   يکمتر. نشان نداد 

 منگنز حاصـل شـد کـه از نظـر           يجه مصرف خاک  يدر نت ) هکتار

 ي مـصرف خـاک   شـاهد و يهـا ماري با ت يداري تفاوت معن  يآمار

ـ  کـه از طر    ييهامارين ت يدر ب . آهن نشان نداد   ق خـاک مـصرف     ي

ـ ن سـطح عملکـرد ز     يشتريـ  ب يشدند، رو   را نـشان داد در      يستي

 يدار آمـار  ي تفـاوت معنـ    يپاشـ  محلـول  يمارهاين ت يکه ب  يحال

ـ ش عملکـرد ز   يافزا). ۳جدول  (مشاهده نشد     بـا مـصرف     يستي

ـ ل تغذ يـ دل عناصر کم مصرف ممکن است به      ش ير و افـزا   ه بهتـ  ي

ــنتز در نت ــزا يفتوس ــه اف ــاس در گيش بيج ــوم ــد ي   ). ۲۵(اه باش

از يدار رشد و عملکرد پ    يش معن يافزا) ۹( و همکاران    ي تحم -ال

مـار شـاهد    ي و منگنز نـسبت بـه ت       يجه کاربرد آهن، رو   يرا در نت  

 عناصر  يپاش محلول يبا بررس ) ۶(ک  ياسد و راف  . گزارش کردند 

 يپاشـ د که استفاده از محلـول کم مصرف بر گندم گزارش نمودن     

لـوگرم در هکتـار عملکـرد       ي ک ۵ و   ۴زان  يـ  به م  يکود آهن و رو   

  . داردي حداکثر را در پيستيز

  

   محلول دانهيدرصد قندها

ر روش مــصرف و يثأ محلــول دانــه، تحــت تــيدرصــد قنــدها

ن درصـد   يشتريـ ب). ۲جـدول   ( کم مصرف قرار گرفـت       يکودها

ـ   ) ۸۴/۷(ن  يري محلـول دانـه ذرت شـ       يقندها ر روش  يثأتحـت ت

.  برگ حاصـل شـد     يپاش کم مصرف در محلول    يمصرف کودها 

 عناصر کـم  ي محلول دانه از مصرف خاکين درصد قندها  يکمتر

ش ي باعث افزايپاشدر واقع محلول. دست آمدبه) ۲۸/۶(مصرف  

  . شدي قند دانه نسبت به مصرف خاکي درصد۸۴/۲۴

 يقنـدها  درصـد    يکـار رفتـه رو     هاثر نوع کود کم مصرف ب     

ـ  ا ي درصـد  ۴۶/۱۸-۰۷/۱۵ش  يمحلول دانـه، افـزا     ن صـفت را    ي

عـدم  ( کم مـصرف، نـسبت بـه شـاهد           يجه کاربرد کودها  يدرنت

  .)۱شکل (نشان داد ) مصرف کود

 موجـود در    يهـا مي است که در ساختمان آنـز      ي عنصر يرو

هـا  نيتواند در امر سنتز پروتئ     ين م ياهان شرکت داشته و بنابرا    يگ

ز در  يـ منگنـز ن  ). ۱۳(فـا کنـد     ي ا ينقـش مهمـ   ها  دراتيو کربوه 

ــمتابول ــسم کربوهي ــا و ندراتي ــس يه ــروژن و ب ــر از ي دياريت گ



  ۱۳۹۳/ دهم يازشماره  /  چهارمسال / وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فر مجله

  

۲۳۸  

ش درصــد يافــزا). ۳(اه نقــش دارد يـ  گيکي متــابوليهــا تيـ فعال

ل يـ دل جه کاربرد عناصر کم مصرف، به     ي محلول دانه در نت    يقندها

هـا در دانـه در مراحـل        التيمين عناصر در تجمع آسـ     يت ا ياهم

ــويد توســط موحــدآخــر رشــ    و همکــاران و مارشــنر ي دهن

  . شده استز گزارشين) ۱۸ و ۲۱(

  

  نيدرصد پروتئ

دهد که بر همکنش    ي نشان م  ۲ها در جدول    انس داده يه وار يتجز

ن در  ي کم مصرف و روش مصرف آنها بر درصد پـروتئ          يکودها

 يهـا نيانگي م يبا بررس . باشديدار م ي درصد معن  ۱سطح احتمال   

ـ  يهـا يز مغـذ  يش مصرف و نوع ر    بر همکنش رو   کـار رفتـه     ه ب

ن درصـد   يشتريـ ن، ب ي درصـد پـروتئ    يرو)  و منگنـز   يآهن، رو (

ن ين درصد پروتئ  ي آهن و کمتر   يپاشاز محلول ) ۱۰/۱۲(ن  يپروتئ

 مـصرف   يدست آمد کـه از نظـر آمـار        مار شاهد به  ياز ت ) ۹۵/۸(

 يداريبا هم تفاوت معن   ) عدم کاربرد کود  ( منگنز و شاهد     يخاک

 بهتر بـوده    يپاشن عناصر محلول  ي ا يدر مورد تمام  . ان ندادند نش

 از  يدهـد مـصرف برخـ     يقات نـشان مـ    يتحق). ۳جدول  (است  

ش ي باعـث افـزا  يتر عنـصر رو عناصر کم مصرف و از همه مهم      

ــروتئ ــداميپ ــان خــام در ان ــوايه ــيي ه ــه ذرت م   شــود ي و دان

 ر کـاربرد عنـصر    يتروژن تحت تـاث   يش درصد ن  يافزا). ۲۵ و   ۳۰(

جـه  ي را در نت   يکيولـوژ يزي ف ي اصـل  يهاندي بر فرآ  ياثر رو  ،يرو

ز در فتوسـنتز و     يـ آهـن ن  ). ۴(دهـد   ي نشان م  ييجذب مواد غذا  

ن يش درصـد پـروتئ    ين دخالت داشته و باعـث افـزا       يسنتز پروتئ 

 بـا   يپاشـ گزارش کرد که محلول   ) ۱( نور   -ابو ال ). ۱۹(شود   يم

 ي رو يدارينـ  و منگنـز اثـرات مع      يعناصرکم مصرف آهن، رو   

  . ن ذرت داشتنديجه درصد پروتئيتروژن و در نتيرشد و درصد ن

  

  يگير نتيجه

ش ي و منگنز بـر افـزا      ي عناصر کم مصرف آهن، رو     يپاشمحلول

ه اثـر   يـ ن در منطقـه اروم    يري عملکرد ذرت شـ    يعملکرد و اجزا  

 يش صفات نسبت به کاربرد خـاک      يدار داشت و باعث افزا    يمعن

 يپاشـ صورت محلول  ناصر کم مصرف به   ن مصرف ع  ي بنابرا .شد

، رفـع  ي مـصرف کـود  يهانهيعالوه بر کاهش قابل توجه در هز      

ـ  ايع کمبود عناصر، آسـان بـودن اجـرا    يسر ن روش و کـاهش  ي

ـ  از تجمـع ا    يت ناش يسم ت و  يـ ش کم ين عناصـر، سـبب افـزا      ي

مصرف ر عناصر کم  يثأ ت ي از طرف  .ن شدند يريت دانه ذرت ش   يفيک

شتر صـفات  يـ ن نبـوده و در مـورد ب   کـسا ين  يري ذرت ش  يبر رو 

  . نشان دادي نسبت به منگنز برترينقش آهن و رو
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