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  گلرنگ بهاره شاخص هاي رشدبررسي اثر كود فسفر و محلول پاشي آهن بر 

  
  محمد مدرس ثانويدهقي، سيدعليآباد، مجيد امينيشريف، حسين حيدريپور حسين يونسي

   yahoo.comyounesipoorh@اسالمي واحد تاكستان  دانشجوي دكتري زراعت دانشگاه آزاد
  استاد دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران

  دانشيار دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه شاهد تهران
  استاد دانشكده علوم كشاورزي دانشكده تربيت مدرس تهران

  
  چكيده

به صورت فاكتوريل در  ي)، آزمايشIL111اره (گلرنگ به شاخص هاي رشدپاشي كود آهن به منظور بررسي اثر كود فسفر و محلول
شامل  اول عامل. شداه شاهد اجرا گدانش تحقيقاتي، در مزرعه 1390- 91زراعيدر سال  تكرار 3هاي كامل تصادفي با قالب طرح بلوك

(محلول د آهنپاشي كوسطح محلول 2شامل  عامل دوم) و تريپلفسفاتسوپر كيلوگرم در هكتار 150و 50،100سطح كود فسفر ( 3
كيلوگرم در هكتار فسفر  150كه بيشترين شاخص برداشت به ترتيب در تيمار نتايج نشان داد درهزار) بودند.2و1هاي با غلظتپاشي 

درهزار آهن اندازه گيري شد. باالترين مقادير سرعت جذب خالص، سرعت رشد محصول و دوام زيست 2و1همراه با محلول پاشي
 كيلوگرم در هكتار اثر باالتري بر شاخص سطح برگ داشت. 100تيمار  لوگرم در هكتار فسفر بدست آمدند.كي 150توده در تيمار 

  داشت. BMDو NAR ،CGRدرهزار آهن اثر باالتري بر صفات 2پاشيشايان ذكر است كه محلول
  

  گلرنگ. پاشي آهن، شاخص هاي رشد، كود فسفر، محلول كلمات كليدي:
  

  مقدمه
اصلخيزي زياد، حاراضي مرطوب با  زيراخشك با حاصلخيزي كم است، ودمند در اراضي خشك و نيمهسبه زراعت آينده بشر منوط 

خشك بازده آنهايي هستند كه از رشد بهتر، توليد ماده طور وسيع و به شدت مورد كشت واقع شده است. در حال حاضر گياهان پره ب
افزايش  .، برخوردار باشنديده باشندئهاي فقير از مواد غذايي روگياهاني كه در خاك يربيشتر، ايجاد عالئم كمبود كمتر در مقايسه با سا

غذايي مورد نياز گياه،  توليد در واحد سطح و كيفيت محصوالت زراعي از لحاظ اقتصادي، داراي اهميت بسيار است و تأمين عناصر
  .دباشهاي مهم مديريت زراعي جهت رسيدن به اين امر مييكي از جنبه

سفر در اين قاره آسيا مي باشد و نياز به مصرف كودهاي ف هدر كشورهاي در حال توسع پنهان فقر فسفر يكي از عوامل اصلي گرسنگي
. در ايران به علت وجود مقدار پتاسيم در خاك ها و فقر نسبي آن از نظر فسفر، اين عنصر از جهات مختلف و بيشتر مشهود است

د باعث كاهش توليد ماده خشك توانفسفر مي كمبود. اي نسبت به ساير عناصر داردالعادهاهميت فوق همچنين به داليل خاكشناسي
ود كه فسفر در گياه به طرق شيميايي در برقراري تعادل بين نياز گياه و عرضه عناصر كم مصرف در محيط خارجي شتصور مي شود.

  دخالت داشته باشد.
 ةباالي شير pH گيرد و يا در صورت جذب به دليلهن به وسيله گياهان يا اصالً انجام نميجذب عناصر ريزمغذي به ويژه روي و آ

استفاده،  قابلِ كم مصرفرسند. بنابراين مقدار عناصرهاي قابل مصرف (برگ، ميوه و دانه) نمي ها به بخش سلولي، با رسوب در آوند
عناصر غذايي كم. به اين عناصر نياز خواهند داشت هاي زراعي كشورخاك كمتر از حد بحراني بوده و در چنين شرايطي تقريباً تمام
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هاي بيوشيميايي گياه دخالت دارند. با تكميل مصرف عناصر غذائي  و در واكنش بودهمصرف نيز براي رشد طبيعي گياهان ضروري 
ريزمغذي براي مناطقي كه خاك خشك و مين عناصر أت. ن وضعيت رشد گياه را بهبود بخشيدتواپاشي ميمصرف از طريق محلولكم

  .شودشدن آن در خاك نيز برطرف مي چون سريعتر جذب و مشكل تثبيت ؛پاشي نتيجه بهتري داردقليايي دارند از طريق محلول
  

  مواد و روش ها
 51° 20´ 07/20" طول و عرض جغرافياييبا اه شاهد، گكشاورزي دانش دانشكده، در مزرعه 1390-91در سال زراعي اين آزمايش

 اولتكرار انجام گرفت. عامل  3هاي كامل تصادفي، با صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكه بو  شمالي 35° 33´ 15/22"شرقي و 
 پاشي كود آهنسطح محلول 2شامل  عامل دوم) و تريپلفسفاتسوپر كيلوگرم در هكتار 150و  100، 50سطح كود فسفر ( 3شامل 

، با فاصله زماني برگي گيري صفات مرتبط با پارامترهاي رشد گياه، از شروع مرحله دوجهت اندازهبودند.درهزار) 2و1هايغلظت(
گيري شدند. و صفات وزن خشك برگ، وزن خشك كل بوته و سطح برگ اندازههاي گياهي برداشت شده ، نمونههفت روز يكبار
 دوام ،اندازه رييتغ زانيم ،ينسب رشد سرعت ،محصول رشد سرعت ،خالص جذب سرعت ،برداشت شاخصصفات تجزيه و تحليل 

د. ميانگين تيمارها توسط آزمون انجام ش SASافزار گيري پارامترهاي الزم، با استفاده از نرمبرداري و اندازهپس از نمونه زيست توده
LSD شدند مقايسه.  

  نتايج و بحث
داري معنيدرصد  1در سطح احتمال  گياه (بوته)و ن خشك برگ ها نشان داد اثر ساده كود فسفر بر وزتجزيه واريانس داده

و  150Kg/haP،0.001mg/LitFeگرم در مترمربع به ترتيب در تيمارهاي  75/130و86/130رين وزن خشك برگ بيشت ).1(جدولشد
150Kg/haP،0.002mg/LitFe 150تيمار  درن وزن خشك بوته بيشتري بدست آمد؛Kg/haP،0.001mg/LitFe  گرم در مترمربع  11/411دار با مق

 شاهد و 50Kg/haP،0.001mg/LitFeهاي در تيمارگرم در مترمربع  200و  15/88با به ترتيب بوته برگ و و كمترين مقدار وزن خشك 
؛ اگرچه ميزان كاهش وزن خشك در شرايط كمبود شودكمبود آهن به كاهش وزن خشك شاخساره منجر مي ).2(جدولندشد مشاهده

  .باشدبه نوع گياه متفاوت مي آهن بسته
 

  گلرنگشاخص هاي رشد دهي فسفر و محلول پاشي آهن بر  تجزيه واريانس بررسي اثر كود -1جدول
  )MSميانگين مربعات (   

منابع 
  تغييرات

درجه 
  آزادي

وزن خشك
  برگ

وزن خشك
 بوته

LAI HI  NAR CGR BMD  

  ns325/0 *450/133  sn204200 ns 831/20  ns 314/203698 872/17729**  673/1347*   2  بلوك
  ns096/0 ns 234/56   **137507  ** 386/453   **056/2362413 456/18903**  037/2455**   2  كود فسفر

  ns 320/512 ns 271/1543 ns270/0 ns 295/10   **640028  ** 330/609   **359/3068480  1  آهنكود
  ns 956/294 ns 545/4641 ns035/0 ns 051/18   **127403  ** 959/382   **569/805503  2  آهن× فسفر
  58/84234  182/6  62/126913 329/20 096/0 651/1359 519/236  10  خطا

  88/9  45/17  43/0 88/16 80/19 05/11 12/14  17  تغييرات(%)ضريب
ns ،**  1: به ترتيب غيرمعني دار، معني دار در *و%α = 5و معني دار در%α = 
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  گلرنگ شاخص هاي رشددهي فسفر و محلول پاشي آهن بر  قايسه ميانگين هاي كودم -2جدول 

  آهن×فسفر
 وزن خشك برگ
  (گرم در مترمربع)

 وزن خشك بوته
 (گرم در مترمربع)

LAI HI  NAR CGR BMD  

 bc 01/95 d 00/200 a470/1 b 67/20 c9/47597 b 144/16 bc 1/2744  (شاهد)0

50×001/0  c 15/88 c89/273 a 326/1 ab 256/24  e3/25202  b 435/9  c 8/2282  
50×002/0  bc 75/93 bc33/328 a 559/1 b 088/22  c3/46146  b 511/10  c 9/2526  
100×001/0  bc 57/91 c78/277 a 368/1 ab 316/27  f 4/11494  b 601/6  c 9/2480  
100×002/0  ab 10/118 bc45/324 a 772/1 ab 300/29  b 1/144640  b 416/10  b 3/3065  
150×001/0  a 86/130 a11/421 a 647/1 ab 265/26  d 4/29373  b 234/9  bc 6/2803  
150×002/0  a 75/130 ab55/375 a 745/1 a 987/30  a 7/233062  a 253/39  a 4/4452 

  .باشند يم LSD آزمون اساس بر درصد پنج احتمال سطح در آماري تفاوت فاقد هستند، كمشتر حرف يك در هك ستون هر ين هايانگيم  *
باشد و پس از آن تيمار مي 100Kg/haP،0.002mg/LitFeبود كه مربوط به تيمار  77/1بيشترين شاخص سطح برگ اندازه گيري شده 

150Kg/haP،0.002mg/LitFe شد. كمترين مقدار اين صفت نيز در تيمار  74/1افزايش شاخص سطح برگ به ميزان  باعث
50Kg/haP،0.001mg/LitFe  ه اگر يك گياه بخواهد از انرژي نور خورشيد ب ).2جدولباشد(مي 33/1اندازه گيري شد كه مقدار آن برابر

و ها اندام اصلي دريافت نور . برگكندسبز گياه جذب هاي بايستي حداكثر تشعشع را توسط بافت ،طور كارآمدي استفاده نمايد
ها به منظور دريافت نور بيشتر و . بسياري از اعمال زراعي مانند مصرف كودهاي ماكرو و ريزمغذيفتوسنتز در گياهان زراعي هستند

ح برگ ميزان دريافت تشعشع در گياهان رشد محدود با افزايش سط گيرند.مورد استفاده قرار مي هاتوسط برگ پوشاندن سطح زمين
يابد. در اوايل فصل رشد به علت سطح برگ اوليه كم مقدار قابل نيز بيشتر مي شود و سطح اوليه برگ به طور نمايي افزايش مي

يابد كه شود. در طول فصل رشد با افزايش رشد گياه، شاخص سطح برگ تا جائي افزايش ميتوجهي از انرژي خورشيد جذب نمي
توانند بيشترين مقدار مواد فتوسنتزي توليد شده را به مخازن اقتصادي منتقل كنند؛ پس از آن شاخص سطح برگ روبه كاهش ها ببرگ
  .گذاردمي
  

داري دهد كه اثر ساده تيمارهاي كود فسفر و آهن و اثر متقابل آنها بر روي شاخص برداشت، اثر معنيجدول تجزيه واريانس نشان مي
درصد در  987/30شود كه باالترين شاخص برداشت با مقدار ها مشخص ميبا توجه به جدول مقايسه ميانگين. )1نداشته است(جدول

به ترتيب  50Kg/haP،0.002mg/LitFeترين شاخص برداشت مربوط به تيمار شاهد و ديده شد و پائين  150Kg/haP،0.001mg/LitFeتيمار 
شاخص برداشت متأثر از عوامل  ).2داري ديده نشد (جدولتيمارها اختالف معني سايردرصد بود. همچنين بين  088/22و  68/20با

توانند باعث تغيير يا نوسان در مقدار هر دو جزء باشد. اين عوامل ميمختلفي از قبيل رقم، مقدار آب، كود، تراكم و تاريخ كاشت مي
شاركت ماده خشك ساقه و برگ در وزن نهايي دانه در طول مميزان عملكرد دانه و كل ماده خشك شوند.  تشكيل دهنده عملكرد يعني

ظرفيت بااليي از لحاظ دوام سطح برگ  اين موضوع به ويژه در ارقامي كهيابد. شدن دانه با افزايش شدت خشكي افزايش مي دوره پر
نتايج . )Kumar et al., 2007گردد (دارند، اهميت بيشتري داشته است و باعث پايداري عملكرد دانه آنها در دوره خشكي مي

گردد؛ آنها دليل اين امر را كاهش ارسال مواد ت كه كمبود آب باعث كاهش شاخص برداشت ميسپژوهشگران ديگر نيز نشان داده ا
  .شودمي شاخص برداشت نيز  واجزاي عملكرد كاهش  باعث نهايت هاي هوايي بيان نمودند كه درفتوسنتزي به اندام

آنها بر سرعت  شود اثر ساده كودهاي فسفر و محلول پاشي آهن و همچنين اثر متقابلتجزيه واريانس ديده مي همان طور كه در جدول
گرم  655/233062بيشترين سرعت اسيميالسيون خالص  ).1درصد معني دار شده است(جدول1سطح احتمال در اسيميالسيون خالص

 NAR 1-.T1-W.Aگيري شد. كمترين مقدار اندازه a150Kg/hP ،0.002mg/LitFeبر مترمربع(سطح برگ) در روز بود كه در تيمار 
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 NARفت محدوديت فتوسنتز تحت اثر كمبود آبياري، اثر بيشتري بر اُ .مشاهده شد 100Kg/haP،0.001mg/LitFeدر تيمار 374/11494
 گل دهيجذب خالص در زمان سرعت  شود.مي NARفت ها، و اين عامل باعث شديد شدن شيب اُگذارد تا سايه اندازي برگمي

يابد. افزايش نيز افزايش مي فيزيولوژيكي صگيرد و با افزايش شدت تنش خشكي، اين شاختحت تأثير تيمارهاي آبياري قرار مي
NAR  به موازات تنش خشكي به رغم كاهشCGR توان به كاهش را ميLAI  به موازات افزايش تنش خشكي نسبت داد، به اين

، ميزان نور رسيده به واحد سطح برگ تاج پوشش گياه افزايش يافته و LAIبا افزايش تنش خشكي و كاهش  صورت كه همزمان
تواند بيانگر مي LAIبازده توليد در واحد سطح گياه افزايش مي يابد. مقادير نسبتاً باالي سرعت جذب خالص توسط مقادير پايين 

يابد و سن برگ، سرعت جذب خالص كاهش مي LAIامع گياهي با افزايش نقطه اشباع نوري باالي گلرنگ باشد. اصوالً در جو
)Valentinuz and Tollenar, 2004.(  

 1پاشي آهن و همچنين اثر متقابل آنها در سطح احتمال دهد كه اثر ساده كود فسفر و محلولنتايج جدول تجزيه واريانس نشان مي
كيلوگرم در هكتار كود فسفر به همراه محلول پاشي  150تيمار ).1د(جدول) دارCGRداري بر سرعت رشد محصول (درصد اثر معني

 تيمارداري مشاهده نشد. در هزار آهن توانست بيشترين اثر را بر سرعت رشد محصول بگذارد. بين ساير تيمارها اختالف معني 2

150Kg/haP،0.002mg/LitFe  100وKg/haP،0.001mg/LitFe  اديرمقو پائين ترين ر مترمربع در روز باالترين گرم ب 6/6و25/39با به ترتيب 
CGR در هزار استفاده شده است نسبت  2پاشي آهن به ميزان . تيمارهايي كه در آنها از محلول)2(جدولندرا به خود اختصاص داد
فعاليت يشتر و در نتيجه به دليل دريافت نور ب LAIبا افزايش  اند؛پاشي آهن، سرعت رشد باالتري داشتهدر هزار محلول 1به تيمار
سرعت رشد گياه بيانگر ميزان تجمع ماده خشك در گياه در طي يك واحد  .يافته است، سرعت رشد محصول افزايش باالتر يفتوسنتز

ميزان دريافت تشعشع نور بستگي دارد.تيمارهاي مختلف روند مشابهي باشد.سرعت رشد جامعه گياهي معموالً بهزماني مشخص مي
  شود.ديده مي  150Kg/haP،0.002mg/LitFeدر تيمارCGRبيشترين ميزان تغييرات اند.ها داشتهبوته CGR شدر افزاي

خشك (زيست  وزنپاشي آهن بر دوام اثر ساده و متقابل كودهاي فسفر و محلول شدمشخص انجام شده تجزيه واريانس به با توجه 
وجود داشت و  BMDبر  برده شده تيمارهاي بكار بينداري اختالف معني). 1(جدولاست  داردرصد معني 1توده) در سطح احتمال 

و  گرم بر مترمربع داراي بيشترين 83/2282و  39/4452با به ترتيب  50Kg/haP،0.001mg/LitFeو  150Kg/haP ،0.002mg/LitFeهايتيمار
استفاده شده بود، تأثير بيشتري بر كود آهن ار در هز 2تيمارهايي كه در آنها به ميزان ). 2دولج(بودندماده خشك توليدي  كمترين
BMD مثبت آهن در رشد و نمو گياه، با دخالت مستقيم بر ساخت كلروفيل و افزايش ميزان  تواند به دليل تأثيرداشتند. اين امر مي

همزمان با گذشت زمان  رد،ار داتري قرتوليد گياه باشد. در ابتداي فصل رشد دوام زيست توده به دليل پائين بودن توليد در سطح پائين
در انتهاي فصل رشد گياه به حداكثر شود. توليد ماده خشك و رسيدن به انتهاي فصل رشد بر ميزان دوام زيست توده نيز افزوده مي

آنها  گياهان در طي دوره رشد نياز به ذخيره مداوم و كافي عناصر غذايي مانند فسفر و آهن دارند و درصورت كمبود .مي رسدخود 
هاي داراي كمبود روي و اي و در خاكيابد. در شرايط مزرعههاي جوان، رشد گياه كم شده و توليد ماده خشك كاهش ميدر برگ

پاشي برگي اين عناصر در اوايل دوران رشد بلكه محلول ،آهن، وقتي كه سطح خاك خشك باشد، مصرف خاكي آهن مؤثر نبوده
  .ش عملكرد دانه خواهد شداي سبب افزايه نارويشي گياهان د
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Study the effect of phosphorus fertilization and foliar application of iron (Fe) on 

growth analysis of spring safflower variety 
Abstract: 
In order to study the effect of chemical phosphorous fertilizer and foliar application of Fe on 
morphophysiological traits of spring safflower variety (IL111), an experiment was conducted in 
2012 cropping season in Shahed university’s farm. The experimental design was factorial in basis 
of randomized complete blocks with three replications. Two factors including   three levels of 
phosphate chemical fertilizers (50,100 and 150 kg/ha-1) and two levels of foliar application Fe 
fertilizer (FeEDDHA) white density 1and 2 gr/lit-1. The highest harvest index, respectively, treated 
with 150 kg/ha-1 and 1 and 2 gr/lit-1 Fe foliar application was measured. The highest values of net 
assimilation rate, crop growth rate and viability of biomass (BMD) in the treatment of 150 kg/ha-1 
phosphate were obtained. Treatment of 100 kg/ha-1 P had the greatest effect on leaf area index 
(LAI). It is worth noting that the spray solution 2 gr/lit-1 than 1 gr/lit-1 of iron had a greater effect on 
the characteristics of NAR, CGR, BMD. 
Keywords: phosphorus fertilizer, iron foliar application, growth analysis, safflower. 
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