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 چكيده

های کامکل   طرح بلوک صورت به و منگنز بر عملیرد و اجزای عملیرد شنبلیله  آامایشی پاشی آهن  روی به منظور بررسی تثثیر محلول

نربکی در سکال     تصادلی با هشت تیمار و سه تیرار  در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورای و منابع طبیعی اسکتان آذربایجکان  

نگنز  آهن + روی  آهن + منگنز  روی + منگنز و آهکن + روی  آهن  روی  م پاشی ارجام ش . تیمارها شامل شاه   محلول 1391اراعی 

پاشکی   + منگنز بودر . عناصر مذکور اا منبع سو فات آهن  سو فات روی و سو فات منگنز تثمین ش ر  و با نلظت سه در هزار محلکول 

 در بکین تیمارهکا    داری وجود داشت. پاشی عناصر ریزمغذی و شاه  اا  حا  آماری اختالا معنی ش ر . رتایج رشان داد که بین محلول

عک د(  تعک اد دارکه در نکالا      73/25ع د(  تع اد نالا در بوتکه )  76/6متر(  تع اد شاخه جاربی ) سارتی 68/40بیشترین ارتفاع بوته )

+ منگنز بود.  ذا پاشی آهن + روی  کیلوگرم( متعل  به تیمار محلول 62/857گرم( و عملیرد داره ) 99/14ع د(  وان هزارداره ) 36/15)

 گردد. پاشی توأم آهن  روی و منگنز سبب بهبود خصوصیات رش ی و عملیردی شنبلیله می محلول

 پاشی ریزمغذی  شنبلیله  صفات ظاهری  عملیرد  محلول ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

لالت ایران به عنوان منشث و خاسکتگاه بسکیاری اا گیاهکان    

است. باتوجه به ریکاا صکنایع دارویکی       دارویی معرلی ش ه

نذایی  آرایشی و به اشتی به گیاهان دارویی به عنوان مواد 

او یه تو ی ات صنایع مذکور  کشت گیاهان دارویی در ایران 

قکات و  در لال گسترد بوده و در این رابطکه ارجکام تحقی  

[. ییی اا گیاهان دارویی ککه در  1مطا عات ضروری است ]

طب سنتی ایران و ملل م تلح سابقه مصرا دیرینه داشته 

و خواص درماری متع دی برای آن ذکر ش ه  گیاه شکنبلیله  

 Trigonella foenum-graecumیکا شکنبلی  )  شنبلیله است. 

L. )بکه    پایکا  کرکک ار و متعلک     ا هیسگیاهی است علفی ی

های هکوایی ایکن گیکاه      بذر و قسمت که 1خارواده لبوبات

ارسان  ها به عنوان منبع اراشمن ی اا پروتئین در تغذیه  قرن

و دام است. همچنین در طب سکنتی ریکز تقریبکاً بکه همکان      

های کورک  دیابت  سکلو یتی    ق مت  برای درمان بیماری

 [.6و سل مورد مصرا بوده است ]

رشک  طبیعکی گیاهکان موردریکاا      عناصر ریزمغذی برای

هکا  در   هستن  و ضمن شرکت در ساختار بعضی اا ار امآ

بیوشیمیایی گیاه ریکز دخا کت داررک      های بسیاری اا واکنش

[. کمبود ایکن عناصکر  گکاهی بکه عنکوان مح ودکننک ه       20]

عمکل کننک  و   توارن   جذم سایر عناصر نذایی و رش   می

هکا را مشک      ربرد آنهمین امر   زوم توجه بیشتر بکه ککا  

[. سه عنصر آهن  روی و منگنز بیش اا سکایر  13سااد ]می

عناصر ریزمغذی در امر تغذیه گیکاه رقکش داررک . آهکن در     

هکای   ساختمان سیتوکروم به عنوان راقل ا یترون در سیستم

لتوسنتزی  در لرآین  تنف  و عملیات اکسی اسیون و الیان 

روی  عنصکر مهکم در   و ریز ساخت کلرولیل دخا کت دارد.  

و  RNAهای دهی رو راا  پروتئینکاا  تشکییل    لعا یت آرزیم

هکای   های رش  اسکت. منگنکز در ترکیکب آرکزیم     کنن ه تنظیم

لتوسنتزی و تنفسکی رقکش داشکته و اا تجمکع ریتکرات در      

 [.7کن  ] های گیاهی جلوگیری می بالت

                                                           
1 Fabaceae 

رتایج تحقیقکات متعک د لکاکی اا تکثثیر مثبکت ککاربرد       

ا در الزایش کمی و کیفی عملیرد گیاهان اراعی ه ریزمغذی

پاشکی عناصکر    باشک . محلکول   های دارویی می و برخی گوره

هکای کمکی و    ریزمغذی آهن و روی سبب الزایش ویژگکی 

که بیشترین ارتفاع بوته  وان  طوری کیفی گلررگ گردی   به

هزارداره و عملیرد داره اا تیمار آهن و بیشترین تع اد طب  

بوته و درص  پکروتئین اا تیمکار روی و بیشکترین    بارور در 

دسکت آمک     درص  رونن اا تیمار ترکیبی روی و آهکن بکه  

آهکن و منگنکز سکبب      پاشی عناصر ریزمغذی [. محلول10]

دار ارتفاع بوته  تع اد کپسول بکارور در بوتکه     الزایش معنی

تع اد داره در هکر کپسکول و وان هزاردارکه گیکاه کرچکآ      

لیرد بذر  عملیرد گل  شاخ  برداشت و [. عم22گردی  ]

پاشکی آهکن و روی     وان هزارداره گیاه بابوره در اثر محلول

 [. 24داری الزایش یالت ] طور معنی به

هکایی رظیکر آهکن و روی سکبب      پاشی ریزمغذی محلول

الزایش ارتفاع بوته  تع اد شاخه جاربی  تعک اد کپسکول در   

[. 18یاه گردیک  ] بوته و وان هکزار دارکه در گیکاه ایکره سک     

پاشی بُکر  آهکن و روی در گلررکگ باعکث الکزایش       محلول

پاشکی آهکن  روی و    [. تثثیر محلول23عملیرد داره گردی  ]

منگنککز بککر عملیککرد بیو و یککآ  عملیککرد دارککه  عملیککرد  

موسیال   تع اد داره در سنبله و وان هزار داره گیاه اسکفراه  

  بیشترین عملیرد پاشی با روی دار بود و تیمار محلول معنی

[. تع اد شاخه جاربی و وان تر بوته در 8داره را تو ی  کرد ]

هکا   پاشکی ریزمغکذی   گیاه همیشه بهار  تحت تکثثیر محلکول  

[. مصکرا عناصکر   27داری یالت ] ارتفاع بوته الزایش معنی

خصککوص اا طریکک    ریزمغککذی در مککوارد کمبککود  بککه   

گلررکگ را   توار  عملیرد و اجزای عملیرد  پاشی می محلول

( ککاربرد  .Glycine max L[. در سکویا ) 13بهبکود ب شک  ]  

روی موجب الزایش ماده خشآ  تع اد نالا  تع اد دارکه  

 [.19در نالا و وان ص داره گردی  ]

 بهبکود  در مصرا کم عناصر اهمیت به رظر ترتیب  ب ین
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ایست  هک ا اا   محیط لفظ و اراعی عملیرد محصوالت

 عناصکر آهکن    پاشکی  بررسی محلول ارجام پژوهش لاضر 

 باش . می شنبلیله بر عملیرد و اجزای عملیرد روی و منگنز

 

 ها  مواد و روش

تحقی  لاضر در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاوای 

 10درجکه و   45نربکی )طکول جغرالیکایی     استان آذربایجان

دقیقکه   44درجکه و   37دقیقه شکرقی و عکر  جغرالیکایی    

متر اا سطح دریا(  در سکال اراعکی    1338 شما ی و ارتفاع

اجرا گردی . خصوصیات لیزییی و شکیمیایی خکاک    1391

 است.  ارائه ش ه 1محل آامایش در ج ول 

 

 .cm 30-0خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه در عمق  .1 جدول

 ریترو ن کل

)%( 

 ماده آ ی منگنز روی آهن پتاسیم لسفر

)%( 
 بالت خاک (ds/mه ایت ا یترییی ) اسی یته

(mg/kg) 

 رسی - ومی  3/1 1/8 23/0 67/0 18/0 39/0 313 1/6 11/0

 

هکای کامکل تصکادلی بکا      آامایش در قا ب طرح بلکوک 

هشت تیمار و سه تیرار اجرا گردی . تیمارهکای آامایشکی   

پاشی آهن  روی  منگنز  آهکن + روی    شامل شاه   محلول

آهن + منگنز  روی + منگنز و آهکن + روی + منگنکز بکود.    

مصرا با نلظت سکه در   پاشی هر یآ اا عناصر کم محلول

آهن  سو فات روی و سو فات منگنز   اا منبع سو فات هزار

پاد پشتی بع  اا کا یبره کردن با لشار یآ  با استفاده اا سم

مترمربکع در   3 × 4. ابعکاد هکر ککرت    [3]اتمسفر ارجام ش  

ردیکح کاشکت بکود.     10رظر گرلته ش  و هر کرت شکامل  

هکا روی   صکله بوتکه  و لا 35هکای کاشکت    لاصله بین ردیح

متر دررظر گرلته ش . کاشت بذر در اواسط  سارتی 12ردیح 

خرداد ماه صکورت گرلکت. امکان الام بکرای تیمیکل لکاا       

رویشی در این گیاه  بسته به رقم و شرایط محیطی متفاوت 

روا پک  اا کاشکت بکذر     35تا  30بوده و به طور میارگین 

کاشت با باکتری  گردد. بذور قبل اا گیاه وارد لاا اایشی می

متر بود.  سارتی 1-2رایزوبیوم تلقیح ش ر . عم  کاشت بذر 

هکای بعک ی برلسکب     او ین آبیاری پ  اا کاشت و آبیاری

ریاا گیاهان در مرالل بع ی ارجام ش . دور آبیاری براسا  

شککرایط آم و هککوایی منطقککه  هفککت روا بککود. مبککاراه بککا 

ارجکام  های هکرا بعک  اا کاشکت بکه صکورت دسکتی        علح

گرلت  به رحوی که مزرعه طی دوره ارجام آامایش  عاری 

 های هرا بود.  اا علح

کیلکوگرم در   80کوددهی براسا  آرا یز خاک  به میزان 

کیلککوگرم در هیتککار اوره  30هیتککار لسککفات آموریککوم و  

صورت گرلت. کودهای مورد ریاا گیاه همزمان با عملیکات  

 . جهت دسکتیابی بکه   ساای امین به خاک اضاله گردی آماده

ها  بوته در مترمربع  پ  اا استقرار گیاهچه 40تراکم گیاهی 

کککاری در مرللککه سککه تککا چهککار برگککی شکک ن  عمککل تنککآ

پاشی طی دو مرلله ارجام  ها صورت گرلت. محلول گیاهچه

 10پاشی اول در مرلله به ساقه رلتن )هشت تا  ش . محلول

روا پک  اا   15پاشکی دوم   هکا( و محلکول   برگی ش ن بوته

پاشکی اوایکل    پاشی اول صورت گرلت. امان محلول محلول

االمیکان   صبح و پیش اا طلوع آلتام ارت ام گردی  تا لتی

اا اثرات رامطلوم رور خورشی  جلوگیری به عمل آی . بع  



 پیمان محمدزاده توتونچی و رضا امیرنیا

 

 1395بهار   1شماره   18دوره 
72 

پاشی رسکبت بکه آبیکاری مزرعکه      لله محلولاا اتمام هر مر

اق ام گردی  تا با الزایش لرکت آم در داخل سیستم گیاه  

تکر و بهتکر ارجکام گیکرد و      کار رلته سریع جذم کودهای به

رطوبت رسبی مزرعه الزایش یابک . بکه منظکور ککاهش اثکر      

هکا   های مجاور  بین کرت های مورد رظر روی کرت محلول

 ها لاصله دو متری دررظر گرلته ش .  لاصله یآ و بین بلوک

که الزایشکی   در امان رسی گی لیزیو و یآ گیاه )اماری

در مکاده  در میزان ار وخته داره صکورت رگیکرد و تغییکری    

بوتکه اا هکر ککرت یکا      10خشآ داره به وقکوع رپیورک د(    

ای و بکه صکورت تصکادلی ارت کام و      رعایت اثکر لاشکیه  

جکاربی  تعک اد نکالا در    صفات ارتفاع بوته  تع اد شاخه 

گیری ش . بوته  تع اد داره در نالا و وان هزار داره ار ااه

در امان رسی گی کامل گیاه به منظور تعیین عملیکرد دارکه   

ها اا وسط کرت ککه لضکای    پ  اا لذا اثر لاشیه  بوته

عملیرد )دو مترمربع( دررظکر گرلتکه شک ه بکود  برداشکت      

 ش ر .

الکزار   ها بکا اسکتفاده اا رکرم    تجزیه و تحلیل آماری داده

( در سطح التمکال پکنج درصک  و    16)رس ه  SPSSآماری 

 ها با استفاده اا آامون دارین ارجام ش .  مقایسه میارگین

 

 نتايج و بحث  

پاشی عناصر  رتایج تجزیه واریار  رشان داد که تثثیر محلول

دار  ریزمغذی بر اجزای عملیرد در سطح پنج درصک  معنکی  

 .(2 )ج ول بود

 

 عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله پاشی آهن، روی و منگنز بر تأثیر محلولتجزیه واریانس  .2جدول 

 درجه آاادی منابع تغییرات

 میارگین مربعات

ارتفاع 

 بوته
 تع اد شاخه جاربی

 تع اد نالا

 در بوته

 تع اد داره

 در نالا
 عملیرد داره وان هزارداره

 تیرار

 
2 154/72 0091/0 487/4 42/0 001/0 300/510 

 تیمار

 
7 *276/65 *0354/0 *905/1 *835/8 *626/4 *914/22517 

 خطا

 
14 725/25 0054/0 742/0 765/0 367/0 643/1181 

 ضریب تغییرات

)%( 
 47/8 57/11 88/9 14/15 12/8 15/11 

 درص  5دار در سطح التمال  معنی -* 

 

 تأثير تيمارها بر عملكرد و اجزای عملكرد

 ارتفاع بوته

ترتیب مربوب به تیمارهای  بیشترین و کمترین ارتفاع بوته به

 68/40پاشککی سککو فات آهککن + روی + منگنککز )   محلککول

متر( بود. بکین تیمارهکای    سارتی 40/24متر( و شاه  ) سارتی

ی  منگنز  آهن + روی  آهن + منگنز پاشی آهن  رو محلول

اخکتالا   و روی + منگنز اا  حکا  تکثثیر بکر ارتفکاع بوتکه      

داری وجود ر اشت و این تیمارها در یآ گروه آماری  معنی

 (.3قرار گرلتن  )ج ول 
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 اجزای عملکرد شنبلیله و کردعمل پاشی آهن، روی و منگنز بر تأثیر محلولمقایسه میانگین  .3جدول 

 تیمارها
 ارتفاع بوته

(cm) 
 تع اد شاخه جاربی

 تع اد نالا

 در بوته

 تع اد داره

 نالا در

 وان هزارداره

(gr) 

 دارهعملیرد 

(kg/ha) 

 c40/24 c40/3 c93/9 d46/9 d62/10 d34/558 شاه 

 b90/31 b36/4 b36/15 b01/12 bc35/12 b78/749 آهن

 b23/33 b63/4 b56/18 bc75/11 bc51/12 b96/751 روی

 منگنز

 آهن + روی

 آهن + منگنز

 روی + منگنز

 منگنز + روی + آهن

b21/33 
b12/32 
b66/32 
b23/33 
a68/40 

b70/4 
b50/4 
b60/4 
b73/4 
a76/6 

b83/15 
b23/15 
b13/16 
b93/15 
a73/25 

cd11/10 
bc34/11 
bc68/11 
b17/12 
a36/15 

c84/11 

b23/13 

bc27/12 

bc62/12 

a99/14 

c31/673 
b23/738 
b24/781 

bc21/727 
a62/857 

 .ر ارر  یداریمعن اختالا یآمار رظر اا مشترک لرا یدارا یهانیارگیم - *

 

تحکت   (.Plantago ovate L)ارتفاع بوته گیاه اسکفراه  

پاشی با عناصر ریزمغذی آهکن  روی و منگنکز    تثثیر محلول

پاشکی عناصکر    . محلول[8]داری الزایش یالت  به طور معنی

 (.Nigella sativa L)ریزمغکذی آهکن و روی در سکیاه اره    

دار ارتفاع بوته رسبت بکه شکرایط عک م     سبب الزایش معنی

 پاشی گردی .  ذا  لراهمی آهن سبب تحریآ تو یک   محلول

شود که رتیجکه آن الکزایش    های برگ می کلرولیل در سلول

. ارتفکاع بوتکه ایکره سکیاه     [9]باش   لتوسنتز و رش  گیاه می

پاشی با عناصر ریزمغکذی آهکن  روی و    تحت تثثیر محلول

 [.18]داری الزایش یالت  طور معنی منگنز به

رس  عنصر آهن اا طری  تثثیر بر لتوسکنتز   به رظر می

در لرآین  تثبیت ریترو ن توسط گیاه و ریز گیاه و شرکت 

هککای ریتککرات و ریتریککت ردوکتککاا  در ترکیککب بککا آرککزیم

ترتیب در سیتوپالسم و کلروپالسکت( سکبب الکزایش     )به

. عنصر روی ریکز بکا تکثثیر بکر     [4]است  ارتفاع بوته ش ه 

اسکت در الکزایش ارتفکاع بوتکه      بیوسنتز اکسین توارسکته  

منگنکز ریکز بکا تکثثیر بکر       [.2]رقش مؤثری داشکته باشک    

هککای کککربن   هککای دخیککل در متابو یسککم هیکک رات آرککزیم

اسی های آمینه و ریز تو ی  کلرولیل  سبب الزایش ارتفاع 

 [.12]است   بوته ش ه

 

 تعداد شاخه جانبی

پاشی بکا   های جاربی در گیاه تحت تثثیر محلول تع اد شاخه

تعک اد  (. بیشکترین  2عناصر ریزمغذی قرار گرلت )جک ول  

پاشکی تکوأم آهکن  روی و     شاخه جاربی مربوب بکه محلکول  

ع د( بود و کمترین تع اد شاخه جاربی متعل   76/6منگنز )

ع د( بکود. همچنکین بکین تیمارهکای      40/3به تیمار شاه  )

پاشی توآم آهن  روی و  پاشی  تیمار محلول م تلح محلول

 پاشی در یکآ  منگنز برتری داشت و سایر تیمارهای محلول

 .(3)ج ول  گروه آماری قرار گرلتن 

پاشی عناصر ریزمغذی آهن  بُکر و روی   بررسی محلول

در گلررگ رشان داد که تعک اد شکاخه لرعکی تحکت تکثثیر      

طککور  پاشکی بککا عناصکر مکذکور قککرار گرلکت و بکه      محلکول 

داری الزایش یالت. بیشترین تعک اد شکاخه لرعکی در     معنی

داشکت ککه لکاکی اا    پاشی آهن تعل   بوته به تیمار محلول

. [10]پاشی آهن بر ایکن ویژگکی بکود     سزای محلول تثثیر به
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تع اد ارشعابات لرعی در گیاه دارویی ریحکان تحکت تکثثیر    

داری الکزایش یالکت و کی     پاشی آهن  به طور معنی محلول

داری بکر صکفت    پاشی بکا عنصکر روی  تکثثیر معنکی     محلول

پاشی  محلول. در تحقیقی با بررسی اثر [21]مذکور ر اشت 

عناصر آهکن و روی بکر صکفات گیکاهی و میکزان اسکار        

مشاه ه گردیک  ککه اثکر     (.Pimpinella anisum L)آریسون 

دار شک . د یکل    های لرعی معنی آهن و روی بر تع اد شاخه

های لرعی چنین ذککر شک ه    چنین الزایشی در تع اد شاخه

است که با مصرا عناصر ریزمغذی آهکن و روی  لعا یکت   

نتزی گیاه الزایش یالته و باعث توسعه پوشش گیکاهی  لتوس

 [.3]شود  و الزایش شاخ و برگ می

پاشی آهن  روی  آامایشی به منظور بررسی تثثیر محلول

 (.Calendula officinalis L)و منگنز بر گیاه همیشکه بهکار   

هکای   ارجام ش . رتایج بیارگر این ریته بود که تعک اد شکاخه  

پاشی با عناصر مذکور قرار گرلت  لرعی تحت تثثیر محلول

داری رشان داد. چنکین اسکتنباب گردیک  ککه      و الزایش معنی

های رشک ی گیکاه همیشکه بهکار در اثکر       الزایش در ویژگی

  توار  بکه د یکل بهبکود رشک      ها می پاشی با ریزمغذی محلول

ای گیاه و به تبع آن جذم بیشتر و بهتر آم و  سیستم ریشه

هکای   عکالوه عناصکر ریزمغکذی  آرکزیم     مواد نذایی باش . به

دخیل در سنتز کلرولیل )رظیکر کاتکاالا  پراکسکی اا  ا یکل     

دهی رو راا  کربنیآ دهی رو راا  تریپتولان سنتتاا و نیره( 

رویشکی   را لعال رموده و اا این طری   سبب تحریآ رش 

 [.27]ار   گیاه ش ه

 

 تعداد غالف در بوته

پاشکی   هکا رشکان داد ککه اثکر محلکول      تجزیه واریکار  داده 

دار بکود )جک ول    ها بر تع اد نالا در بوته معنی ریزمغذی

عکک د( اا  73/25(. بیشککترین تعکک اد نککالا در بوتککه )   2

دسکت آمک  و    پاشکی تکوأم آهکن  روی و منگنکز بکه      محلول

ع د( مربوب به تیمکار   93/9در بوته ) کمترین تع اد نالا

پاشی   شاه  بود. همچنین در بین تیمارهای م تلح محلول

پاشی توأم آهن  روی و منگنز برتری داشت و  تیمار محلول

پاشکی  در یکآ گکروه آمکاری قکرار       بقیه تیمارهای محلکول 

 (.3گرلتن  )ج ول 

پاشی عناصر ریزمغذی آهن  روی و بُر در گیکاه   محلول

داری تحت  سیاه اره  تع اد کپسول در بوته را به طور معنی

که بیشترین تع اد کپسول در بوته به  طوری تثثیر قرار داد  به

پاشی م لوب عناصر ریزمغذی و کمترین میکزان آن   محلول

پاشکی   . بررسی تثثیر محلکول [9]به تیمار شاه  تعل  داشت 

ان داد ها بر عملیرد و اجزای عملیرد کرچآ رش ریزمغذی

پاشی  که تع اد کپسول بارور در هر بوته تحت تثثیر محلول

داری الکزایش   طکور معنکی   ها قرار گرلکت و بکه   با ریزمغذی

پاشکی کلککزا بکا سککو فات روی سککبب    محلککول [.22]یالکت  

داری در تعک اد خکورجین در بوتکه گردیک .      الزایش معنکی 

هکای   پاشی سو فات روی بکا الکزایش تعک اد شکاخه     محلول

های بارور  شرایط مناسب بکرای   و الزایش تو ی  گلجاربی 

پاشکی   . محلکول [2]کن   تشییل تع اد خورجین را لراهم می

 Cucurbita)کانکذی   روی و منگنز در گیکاه کک وی ت کم   

pepo L.)   دار عملیکرد میکوه گردیک .     سبب الکزایش معنکی

هکای هورمکوری در    چنین است الل ش  که الکزایش لعا یکت  

پاشکی روی و منگنکز    ش  در اثر محلکول های در لال ر میوه

هکای گیکاه    سبب ش  که مزوکارپ میوه رسبت به سایر ار ام

تر عمل رمای  و مواد  به عنوان یآ مقص  لیزیو و ییی قوی

 .[25]لتوسنتزی را به طور کارآم تر جذم کن  

 

 تعداد دانه در غالف

هکا بکر تعک اد دارکه در نکالا       پاشی ریزمغکذی  تثثیر محلول

هکا بیکارگر ایکن     (. مقایسکه میکارگین  2ر بود )جک ول  دا معنی

عک د(   36/15مطلب بود که بیشترین تع اد داره در نالا )

پاشکی تکوأم آهکن  روی و منگنکز بکود و       مربوب به محلول

ع د( مربوب به تیمار شکاه  بکود.    46/9کمترین مق ار آن )
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پاشی روی   منگنز  آهن + روی و آهن +  تیمارهای محلول

 (.3یآ گروه آماری قرار گرلتن  )ج ول منگنز در 

بررسی تغذیه برگی آهن و روی بر عملیکرد  خکواص   

های روننکی کلکزا رشکان داد ککه بکا       ساای داره کیفی و ننی

الزایش نلظت روی  تع اد داره در نالا الزایش یالکت و  

ساای  پاشی آهن و روی موجب بهبود کیفیت و ننی محلول

داره در نالا در سویا تحت صفت تع اد  [.11]ها ش   داره

داری  طکور معنکی   پاشی روی قرار گرلکت و بکه   تثثیر محلول

پاشی در مرالل م تلکح   . بررسی محلول[5]الزایش یالت 

رش ی سکویا رشکان داد اسکتفاده اا کودهکای لکاوی روی      

هفته پ  اا کاشت باعث الزایش تع اد دارکه   6تا  4ل وداً 

پاشکی    تلکح محلکول  که مقادیر م در نالا گردی   درلا ی

داری اا  حا  آماری بکر تعک اد دارکه در نکالا      تثثیر معنی

که رابطه بکین تشعشکع دریکالتی بکا      است. اا آرجایی ر اشته 

وان خشآ بکرگ ریکز    [ 17]تو ی  ماده خشآ خطی است 

الزایش یالته و گیکاه بکا پتارسکیل بکا قوه بکاالتری وارد لکاا       

ی برای تو یک  دارکه اا   گردد و گیاه پتارسیل باالتر اایشی می

پاشکی عناصکر ریزمغکذی     محلکول  [.15]ده   خود بروا می

آهن  روی و منگنز در گیاه اسفراه تع اد دارکه در سکنبله را   

 [.8]داری الکزایش داد   طکور معنکی   رسبت به تیمار شاه  بکه 

پاشی عناصر ریزمغذی )آهن  روی و منگنز( در گیاه  محلول

داری الکزایش   طکور معنکی   بهکلزا تع اد داره در خورجین را 

داد. تغذیه گیکاه بکا عنصکر روی بکه د یکل الکزایش ذخیکره        

هیکک روکربن دارککه گککرده باعککث الککزایش طککول عمککر آن و 

الشکاری و دررهایکت تعک اد     دررتیجه موجب الکزایش گکرده  

شود. همچنین  با توجه به رقکش   بیشتر داره در خورجین می

تو ی  کلرولیل  بکا  عناصر آهن و منگنز در ارتقال ا یترون و 

الزایش سطح منگنز و آهن بر میزان سطح سبز الزوده ش ه 

این امر منجر به الزایش لتوسنتز و تشییل بیشتر تعک اد   که 

  [.14]شود  داره در خورجین می

 وزن هزاردانه

طککور  پاشککی بککا عناصککر ریزمغککذی بککه  تیمارهککای محلککول

دادرک    داری وان هزارداره را رسبت به شاه  الکزایش   معنی

گرم(  62/10گرم( و کمترین ) 99/14که بیشترین ) طوری به

پاشکی تکوأم    وان هزارداره به ترتیب در تیمارهکای محلکول  

(. 2دست آم  )جک ول   آهن  روی و منگنز و تیمار شاه  به

پاشکی   پاشکی آهکن  محلکول    همچنین بین تیمارهای محلول

 منگنکز و  +   پاشکی آهکن   پاشی منگنز  محلکول  روی  محلول

داری اا  حکا    پاشکی روی + منگنکز تفکاوت معنکی     محلول

آماری وجود ر اشت و در یآ گروه آمکاری قکرار گرلتنک     

 (.3)ج ول 

در آامایشکککی وان هزاردارکککه اسکککفراه تحکککت تکککثثیر 

طور  پاشی با عناصر ریزمغذی آهن  روی و منگنز به محلول

داری الککزایش یالککت  بککه رحککوی کککه بیشککترین وان  معنککی

پاشکی بکا منگنکز بکود و      بوب بکه تیمکار محلکول   هزارداره مر

پاشکی   دسکت آمک . محلکول    کمترین میزان اا تیمار شاه  به

عناصر مذکور سبب الزایش دوام سطح برگ  بهبود لتوسنتز 

در  [.8]گکردد   ها می و یا تسهیم بهتر مواد لتوسنتزی در داره

پاشی عناصر ریزمغذی آهن  بُکر و روی   یآ تحقی   محلول

دار وان هزار داره رسکبت بکه    سبب الزایش معنیدر گلررگ 

رسک  ککه آهکن اا طریک       تیمار شاه  گردی . بکه رظکر مکی   

الککزایش لعا یککت لتوسککنتزی و تو یکک  مککواد پروتئینککی و    

شود.  ها در گیاه سبب الزایش وان هزارداره می کربوهی رات

عناصر روی و بُر اا طری  تثثیر بر لرآین  اایشی و کمآ به 

توارن  در   تو ی  کربوهی رات و پروتئین داره می ساای و ماده

پاشی عناصر  . محلول[10]الزایش وان هزارداره مؤثر باشن  

ریزمغذی آهن  روی و منگنز در گیاه کلکزا سکبب الکزایش    

وان هزارداره رسبت به تیمار شاه  گردی . وجکود روی در  

بن ی و لتوسکنتز   هورمون اکسین باعث رش  رویشی  شاخه

شود و ریز وجود آهکن در   های ایادتر می و تو ی  دارهبیشتر 

کلرولیکککل و تکککثثیر آن بکککر میکککزان لتوسکککنتز و تثبیکککت  



 پیمان محمدزاده توتونچی و رضا امیرنیا

 

 1395بهار   1شماره   18دوره 
76 

سکاای آن در   اکسی کربن و تو ی  رشاسته و قن  و ذخیره دی

. [14]اسکت    داره موجب الزوده ش ن وان هزار دارکه شک ه  

دار وان  پاشی سکو فات روی سکبب الکزایش معنکی     محلول

گردی . الزایش وان هزارداره در اثکر مصکرا   هزارداره کلزا 

روی به د یل الزایش مواد ذخیره ش ه و کاهش مح ودیت 

منبع بود که موجب سراایر ش ن مواد پرورده به سمت داره 

 [.2]گردی  

 

 عملكرد دانه

دار  پاشی عناصر ریزمغذی بر عملیرد داره معنی تثثیر محلول

کیلکوگرم   62/857که بیشترین عملیکرد دارکه )   طوری بود  به

پاشککی تککوأم آهککن  روی و منگنککز و  در هیتککار( اا محلککول

کیلوگرم در هیتار( اا تیمار شکاه    34/558کمترین میزان )

پاشکی آهکن     (. بین تیمارهای محلول2دست آم  )ج ول  به

پاشکی   پاشی آهن + روی  محلول پاشی روی  محلول محلول

حا  آمکاری  پاشی روی + منگنز اا   آهن + منگنز و محلول

داری وجککود ر اشککت. همچنککین تیمارهککای  تفککاوت معنککی

پاشی روی + منگنز با هم یگر  پاشی منگنز و محلول محلول

اختالا آماری ر اشتن  و در یآ گروه آماری قرار گرلتنک   

 (.3)ج ول 

پاشی عناصر آهن و روی بر صکفات   بررسی اثر محلول

پاشکی   لگیاهی و میزان اسار  آریسون رشان داد ککه محلکو  

دار عملیکرد دارکه گردیک  و ایکن      آهن سبب الزایش معنکی 

پاشککی روی  بیشککتر شکک . تحککرک    الککزایش بککا محلککول  

های سکاقه ککه شکامل تو یک ات مکاااد مربکوب بکه         ار وخته

لتوسنتز قبل اا مرلله پر ش ن داره است  تا ارک ااه ایکادی   

در عملیرد داره سهیم اسکت. در صکورت الکزودن عناصکر     

  معموالً تع اد مقص های لیزیو و ییی برای نذایی به خاک

یابک    های رویشی و اایشی الزایش می ماده خشآ در ار ام

پاشی عناصر ریزمغذی آهن  بُر و روی بر  . تثثیر محلول[3]

دار بود.  ذا آهن با تثثیر بکر   عملیرد داره گلررگ بسیار معنی

شککود و اا  هککا مککی لتوسککنتز  باعککث الککزایش کربوهیکک رات

گیکرد    این مواد در داره صورت مکی  که رهایتاً ذخیره  یآرجای

پاشکی آهکن سکبب الکزایش      توان اظهار رمود که محلول  می

 . [10]شود  عملیرد داره می

پاشکی آهکن    عملیرد داره شنبلیله تحکت تکثثیر محلکول   

داری الزایش یالت. د یکل چنکین الزایشکی بکه      طور معنی به

رسبت داده شک ه   ها جذم مستقیم این عنصر اا طری  برگ

. در یآ ارایابی  عملیرد بذر در گیاه اسفراه به [16]است 

پاشی آهن و روی قکرار گرلکت و    ش ت تحت تثثیر محلول

داری الزایش یالت. د یل ایکن الکزایش  بهبکود     طور معنی به

های  رش  گیاه  بهبود پ ی ه لتوسنتز و تنف  و سایر لعا یت

پاشکی بکا عناصکر     محلکول لیزیو و ییی و بیوشیمیایی در اثکر  

. عملیرد داره کک وی ت کم کانکذی    [26]مذکور ذکر گردی  

پاشی بکا عناصکر روی و منگنکز بکه طکور       تحت تثثیر محلول

داری الزایش یالت. د یل این الزایش  تجمع بیشتر ماده  معنی

خشآ تو ی ی در بذور ذکر ش . به عبکارت دیگکر  عناصکر    

ده و بکا الکزایش دوام   ریزمغذی میزان لتوسکنتز را الکزایش دا  

 .[25]سطح برگ  متعاقباً عملیرد داره ریز الزایش یالت 

باتوجه به اینیه تع اد نالا در بوته و ریز تعک اد دارکه   

باشن  و این  در نالا  اا اجزای مهم عملیردی شنبلیله می

پاشی با عناصکر ریزمغکذی الکزایش     دو عامل در اثر محلول

الکزایش عملیکرد دارکه را الکزایش     توان د یل  یالتن    ذا می

اجزای مذکور ذکر ککرد. اا طکرا دیگکر  در اثکر الکزایش      

هکا  مکواد لتوسکنتزی    لتوسنتز بکه دربکال ککاربرد ریزمغکذی    

ها ککه مهمتکرین مقصک     بیشتری تو ی  ش ه و به سمت داره

لیزیو و ییی در گیاه به شمار می رور   سراایر ش ه اسکت  

 د داره بوده است. و این عاملی در الزایش عملیر

 

 گيری نتيجه

کارگیری عناصر ریزمغذی آهن  روی و منگنز به صورت  به

همزمککان سککبب الککزایش رشکک  رویشککی شککنبلیله گردیکک  و 
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دربال گذر اا مرلله رویشی  گیاه با ار وخته نذایی کالی  به

وارد لاا اایشی ش    ذا تع اد نالا و ریکز تعک اد دارکه در    

را دیگر  عناصر مکذکور سکبب   نالا الزایش یالت. اا ط

هککا گردیکک . بککه د یککل اینیککه مککواد  گیککری بهتککر دارککه شککیل

هکا بکه سکمت ایکن      ای گیاه در مرلله پر ش ن داره ار وخته

شکور    کذا وان هزاردارکه     مقاص  لیزیو و ییی سراایر می

بن ی مطا ب مطرح ش ه و باتوجه به  الزایش یالت. با جمع

مهکم عملیکردی شکنبلیله    که صفات یاد ش ه اا اجکزای   این

پاشی عناصر ریزمغذی مورد  توان گفت محلول باش   می می

 ب ش . آامایش  عملیرد گیاه را رسبت به شاه  بهبود می
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