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 پاشي كود سولفات آهن بر ارقام سويا در منطقه ورامينبررسي اثر سطوح مختلف محلول

  
  4رحيم هنر نژاد، 3نبي اله نعمتي ، �، ميثم قاسمي پيركوهي�سيد علي صلحي

  آزاد اسالمي واحد ورامين دانشگاهارشد  كارشناس -��2و�1
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ورامين  -4و3

@yahoo.comasolhee�   
  چكيده

سويا در مزرعه ارقام بر عملكرد و اجزاي عملكرد پاشي كود سولفات آهن بررسي اثر سطوح مختلف محلولاين تحقيق به منظور 
هاي كامل قالب طرح پايه بلوك در هاي خرد شدهكرتصورت . اين آزمايش بهانجام شد 1388دانشكده كشاورزي ورامين، در سال 

 100( مقدار توصية آزمايشگاه درصد 133و  100، 67، 34 شامل پاشيمحلولسطح چهار  دراجرا گرديد. و تكرار  سهدفي با تصا
نتايج بدست آمده  .بودندفرعي  عاملعنوان به 7M و larkeK ،JK رقم  سهاصلي و  عاملعنوان به گرم سولفات آهن در هكتار)كيلو

 100افزايش عملكرد دانه، وزن  منجر به توصية آزمايشگاه درصد 100فات آهن تا با افزايش مقادير محلول پاشي كود سولكه نشان داد 
دانه، متوسط طول يك غالف، متوسط تعداد دانه در غالف، درصد پروتئين، ارتفاع بوته، طول ميانگره، شاخص سطح برگ، تعداد 

صفاتي مانند درصد روغن و شاخص  شد وليو خشك، سرعت رشد گياه و سرعت جذب خالص  تر تودهزيستغالف تك بوته، 
بين همچنين  داري نداشت.پاشي كود سولفات آهن بر ساير صفات مورد بررسي اثر معنيبرداشت كاهش پيدا كردند. سطوح محلول

كود پاشي محلولو همچنين افزايش مقدار  نشد.مشاهده  دارياختالف معنيدرصد توصيه آزمايشگاه  133و  100پاشي سطوح محلول
توصية آزمايشگاه نداشت. در بررسي به عمل  درصد 100با سطح داري معنيتوصية آزمايشگاه، اختالف  درصد 133سولفات آهن تا 

عملكرد دانه،  باالترين JKرقم مي باشد  كه ديررس ترين رقم  Jkبين ارقام مورد آزمايش بجز در مورد روغن، رقم آمده مشخص شد 
و  تر و خشك را دارا بودتوده زيستدانه، تعداد دانه در غالف، ارتفاع بوته،  100سرعت رشد گياه و سرعت جذب خالص رشد، وزن 

با  M7مي باشد، و در انتها رقم  م كالرك قرار داشت كه رقم ميانرس، و بعد از آن رقدر رتبه بعدي قرار گرفت.  Kelarkرقم 
در شرايط آب و هوايي  لذا،. بودباالترين مقدار روغن و پروتئين داراي  7Mرقم ولي و اجزاي عملكرد وجود دارد. كمترين عملكرد 

 مطابق با مقدار توصيه كودي حداكثر عملكرد بود.   JKرقم منطقه ورامين 

  
 JK ،7M پاشي،محلول ،كالرك ،سولفات آهن :كلمات كليدي

 
  مقدمه
توان دهند و از لحاظ اهميت غذايي در مقايسه با غالت ميدومين ذخاير غذايي جهان را تشكيل ميهاي روغني پس از غالت، دانه

سويا يكي  ).1باشند (نيز ميچرب، حاوي پروتئين  گفت كه هيچ جانشيني ندارند. اين محصوالت عالوه بر دارا بودن ذخاير غني اسيد
ا در يسهم سو). 14اي دارد (مين پروتئين براي انسان و دام نقش ويژهأتاز محصوالت عمده زراعي در دنياست كه در تهيه روغن و 

اه حائز ين گيرد اكن عوامل موثر بر عملياد است، بنابريل تولكدرصد  60به  يكنزد يالديم 2004د روغن در جهان در سال يتول
  ).2ت است (ياهم

اتاالزها، كمختلف مانند  يهاميب آنزكين عنصر در تريم مصرف است. اكر عناصر يش از سايب يمكاه از نظر يضرورت آهن در گ
تنفس و  ياست و برا ينيو پروتئ ينيب هماتكيتر يكه كروم كتويم سين در آنزيت دارد. آهن همچنكها شرنيدازها و فالوپروتئيسكپرا
ول كه ملكشود يهم ساخته م باتكيل ابتدا تريلروفكشود. در ساخت يم مشاهدهامل دارد كاه ضرورت ياء در گيد و احيسكات ايعمل
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) گزارش 1992اران (كهاجسون و هم ).4(شود يمل ساخته يلروفكم يزين شدن اتم منيگزين است و سپس با جايول پروتئكه مليآن شب
سه با شاهد يدرصد در مقا 42ا تا يسو يهاش غلظت آهن فعال در برگيمبود آهن سبب افزاكط يالت آهن در شراكاربرد كه كردند ك

اضافه كردن تركيبات غيرآلي آهن به خاك جز در مقادير زياد، ممكن است اثر ) اعالم كردند كه 1386كوچكي و سرمدنيا ( ).5( شد
هاي غيـر قابـل دسترس تبديـل چـون اين چنيـن تركيبـاتي به سرعت به فرم ،كم يا ناچيزي در اصالح كمبودهاي خاك داشته باشد

) در 1389بوربوري و همكاران (همچنين  ).3باشد (آميز مياي موفقيت) تا اندازه4FeSoبا آهن فرو (ها پاشي برگگردند. محلولمي
پاشي محلولصورت ههاي مختلف مصرف آهن بر عملكرد كمي و كيفي گندم اعالم كردند كه كاربرد آهن بطي بررسي اثرات روش

هزار دانه، محتواي جذب آهن در دانه و غلظت آهن در دانه و اندام  دار عملكرد دانه، وزندر مقايسه با شاهد موجب افزايش معني
  بنابراين، هدف از اجراي تحقيق .... ).1( هوايي گرديد
  اجراي آزمايش هامواد و روش

 , J.Kرقم سويا (كالرك،  سهبر خصوصيات زراعي بررسي اثر سطوح مختلف محلول پاشي كود سولفات آهن اين آزمايش به منظور 

M7در سال  (مختصات جغرافيايي محل اجراي آزمايش ...) در مزرعه دانشكده كشاورزي دانشگاه ورامين 1388سال زراعي  ) در
(مقدار عناصر  متر بودزيمنس به سانتيميلي 2�2 آن ECو  54/7 آن pHو  لومي خاك محل اجراي آزمايشانجام شد.  1388زراعي 

هاي هاي خرد شده (اسپيلت پالت) در قالب طرح بلوككرتصورت ه. آزمايش بغلظت آهن ارايه شود) موجود در خاك مخصوصاً
 100درصد مقدار توصية آزمايشگاه ( 133و  100، 67، 34پاشي شامل چهار سطح محلول. شدتكرار به اجرا  سهكامل تصادفي با 

  عنوان عامل فرعي بودند.به 7Mو  Kelark ،JKعنوان عامل اصلي و سه رقم  كيلوگرم سولفات آهن در هكتار) به
دانه، متوسط طول يك غالف، متوسط تعداد دانه در غالف، درصد پروتئين، درصد روغن، ارتفاع  100وزن  شامل صفات مورد بررسي

تر و خشك، شاخص سطح برگ، سرعت رشد گياه، سرعت  تودهزيستبوته، طول ميانگره، تعداد غالف تك بوته، عملكرد دانه، 
ها با استفاده از آزمون چند و مقايسه ميانگين SAS افزاراز نرم هداستفا بود. محاسبات آماري بابرداشت  شاخص جذب خالص و

 انجام شد.  اي دانكندامنه

  
  نتايج و بحث

، به تا چهارم در سطح اول JKعملكرد در رقم ، اين افزايش )1(جدول  كاربرد سولفات آهن موجب افزايش عملكرد كلية ارقام گرديد
، همچنين تن در هكتار 37/5و  44/5،  01/5 ،38/4، رقم كالرك به ترتيب با تن در هكتار 462/6و  543/6،  835/5 ، 197/5تيب با تر

كه عملكرد ارقام سويا . اين بررسي نشان داد باشدمشخص ميكامالً  تن در هكتار 30/5و  36/5،  66/4 ، 15/4به ترتيب با  7Mرقم 
وجود مقدار كافي آهن در اندام هوايي  .نداشتداري با سطح سوم آن اختالف معنيكود سولفات آهن شي پاسطح چهارم محلولدر 

همچنين در بررسي بين ارقام مشخص گرديد كه  ).5( گياه مي شود كاراييگياه براي تشكيل كلروفيل ضرورت دارد و باعث افزايش 
  .)2(جدول برتر بود و واريتة ديگر نسبت به د، تن در هكتار 01/6 عملكردبا ميانگين  JKرقم 

رقم اين افزايش در سطح اول تا چهارم در  ،)1(جدول  سولفات آهن موجب افزايش وزن صد دانه كلية ارقام گرديد استفاده از كود
JK ، رقم ين همچن گرم، 99/14و  12/15، 40/14 ،05/14 به ترتيب با رقم كالرك ،گرم 15/15و  27/15، 69/14 ،25/14به ترتيب با

7M  پاشي با سطح سطح چهارم محلول. اين بررسي نشان داد كه كامالً مشهود استگرم  83/14و  86/14، 29/14 ،01/14به ترتيب با
با ميانگين وزن صد  JKدهد. همچنين در بررسي بين ارقام مشخص گرديد كه رقم داري را از خود  نشان نميسوم آن اختالف معني

  .)2(جدول  باشددارا ميبين ارقام مورد بررسي ين وزن صد دانه را در منطقة ورامين گرم، بهتر 84/14دانة 
، اين افزايش در سطح اول تا )1(جدول  را نشان دادداري محلول سولفات آهن افزايش معنيمقدار هاي هر بوته با افزايش تعداد غالف

، 67/86 ،67/82عدد، رقم كالرك به ترتيب با ميانگين  03/102و  00/105، 00/98، 00/90، به ترتيب با ميانگين JKچهارم در رقم 
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عدد كامالً مشهود است. اين بررسي  00/90و  67/89، 67/82 ،67/77به ترتيب با ميانگين  7Mعدد، همچنين رقم  67/93و  33/93
. همچنين در بررسي بين ارقام دادنداري را از خود  نشان پاشي با سطح سوم آن اختالف معنيكه سطح چهارم محلولآن است  موعيد

بود در منطقة ورامين دارا بين ارقام مورد بررسي را  غالف در هر بوته بيشترين مقدار 83/98با ميانگين  JKمشخص گرديد كه رقم 
  .)2(جدول 

اين افزايش در سطح  ،)1(جدول  داري در متوسط تعداد دانه در غالف مشاهده گرديدسولفات آهن افزايش معنيكود با افزايش مقدار 
، 22/2عدد، رقم كالرك به ترتيب با ميانگين  74/2و  82/2، 57/2، 43/2، به ترتيب با ميانگين JKدر رقم پاشي محلولاول تا چهارم 

 عدد كامالً مشهود است. اين بررسي نشان 68/2و  71/2، 48/2، 18/2به ترتيب با ميانگين  7Mعدد، همچنين رقم  73/2و  83/2، 48/2
. همچنين در بررسي بين دادرا از خود  نشان  داريكاهش معني محلول پاشيسطح سوم نسبت به پاشي محلولداد كه سطح چهارم 

در منطقة ورامين بين ارقام مورد بررسي را  بيشترين مقدار، عدد دانه در هر غالف 63/2با ميانگين  JKارقام مشخص گرديد كه رقم 
  .)2(جدول بود دارا 

در  JKدر رقم ، اين افزايش )1(جدول  گرديدبين ارقام مورد آزمايش موجب افزايش درصد پروتئين كود سولفات آهن از  استفاده
، رقم كالرك به ترتيب با ميانگين درصد 42/39و  57/38، 33/38، 34/35پاشي به ترتيب با ميانگين سطح اول تا چهارم محلول

 17/41و  26/39، 22/37، 22/36به ترتيب با ميانگين  7Mرقم درصد پروتئين ، همچنين درصد 59/39و  71/38، 71/36، 83/35
روه آماري گدر باالترين  درصد 47/38با ميانگين  7M. همچنين در بررسي بين ارقام مشخص گرديد كه رقم درصد قابل مشاهده است

  .)2ل (جدو قرار گرفتترين گروه آماري درصد در پايين 71/37و رقم كالرك با 
در سطح اول تا  JK، اين كاهش در رقم )1(جدول  كود سولفات آهن موجب كاهش درصد روغن در ارقام سويا گرديدپاشي محلول
، 50/15، 79/16درصد، رقم كالرك به ترتيب با ميانگين  94/13و  14/15، 31/15، 43/16به ترتيب با ميانگين پاشي محلولچهارم 

درصد قابل مشاهده است. همچنين  96/13و  70/14، 59/15، 32/17به ترتيب با ميانگين  7Mرقم  درصد، همچنين 72/13و  78/14
 بابه ترتيب  JK وم كالرك ارقاروه آماري و گدرصد در باالترين  64/15با ميانگين  7Mدر بررسي بين ارقام مشخص گرديد كه رقم 

  .)2(جدول  ر گرفتندترين گروه آماري قراپايين صد دردر 21/15 و 20/15 ميانگين
، اين )1(جدول  داري را نشان دادمعني يافزايشروند از نظر آماري وزن خشك اندام هوايي گياه با افزايش مقدار محلول سولفات آهن 

با افزايش مقدار كود  رسدبه نظر مي .داري نداردبررسي نشان داد كه سطح چهارم محلول پاشي با سطح سوم آن اختالف معني
باال فتوسنتزي آهن، بر ميزان سرعت ساخت كلروفيل در اندام جوان گياه افزوده شده و در نتيجه توانايي گياه براي توليد مواد  سولفات

با  JKهمچنين در بررسي بين ارقام مشخص گرديد كه رقم  .)2( رفته و وزن اندام هوايي افزايش قابل توجهي پيدا نموده است
  .)2(جدول بود ته بيشترين مقدار را بين ارقام مورد بررسي در منطقة ورامين دارا غالف در هر بو 96/135ميانگين 

). نوبر و 2كند (آهن نقش مهمي در سوخت و ساز گياهي به خصوص در سنتز كلروفيل كه براي فتوسنتز گياه ضروري است، بازي مي
ا يرد دانه سوكش عمليتواند سبب افزايباشند ميمواجه من عنصر يمبود اكه با ك ييهاكاربرد آهن در خاكردند ك) اعالم 1981فرر (
). افزايش مقدار عناصر كم مصرف (مانند كود سولفات آهن) در زمان گلدهي باعث افزايش فراهمي مواد فتوسنتزي در زمان 5شود (

ي باعث افزايش ميزان سرعت گردد؛ اين افزايش عناصر كم مصرف در زمان گلدهبه غالف رفتن گياه و همچنين زمان پر شدن دانه مي
گردد و اين افزايش ) ميCGR) و همچنين افزايش سرعت رشد گياه (LAI)، افزايش شاخص سطح برگ (NARجذب خالص (

شود و در نتيجه صفاتي از اجزاي عملكرد كه تأثير مستقيم روي توده تر و خشك گياه ميرشد باعث افزايش قابل توجه زيست
دانه، افزايش معني داري پيدا مي نمايند كه باعث  100د تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و وزن عملكرد گياه دارند مانن

 گردد.افزايش عملكرد دانه  مي
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  سويا عملكرد ياجزا و عملكرد مركب واريانس تجزيه نتايج -1جدول 

درجه    راتييمنابع تغ
 آزادي

 وزن صد دانه  عملكرد دانه
 تعداد غالف

  بوتهدر هر 
متوسط دانه 
  در هر غالف

 درصد روغن درصد پروتئين
 تودهزيست

  خشك
  ns96/26641  ns 0193/0  ns 3611/0  ns 0002/0  ns 0129/0  ns 0081/0  ns 15/1 2 راركت

 F( 3 **24/2821575  **9162/1  **29/313  **4884/0  **4080/30  **5636/14  **18/1077( يپاشمحلول
  ns 16/3008  ns 0049/0  ns 62/15  ns 0038/0  ns 0114/0  ns 0055/0  ns 92/7 6  خطا

 V( 2 **31/4530829  **3587/0  **19/606  **0428/0  **8413/1  **7775/0  **23/1240رقم ( 
F × V 6 ns 73/23352  ns 0093/0  ns 898/3  *0075/0  **3328/1  **4920/0  ns 56/21  

  65/11  0105/0  0103/0  0025/0  43/19  0219/0  08/11347 16 خطا
  %74/2  %67/0  %27/0  %95/1  %85/4  %01/1  %01/2 )(% راتييب تغيضر

 عدم معني دار بودن �ns،  %1و  %5 احتمال سطح در بودن دارمعني ترتيب به **و *

 
 

  %5كالس بندي دانكن در سطح بر اساس  سويا ارقام عملكرد ياجزا و عملكرد ميانگين مقايسه. 2جدول 

 تيمار
  عملكرد دانه 

 ن در هكتار)(ت
 وزن صد دانه

 (گرم)

 تعداد غالف

  در هر بوته
  دانه در تعداد

  هر غالف
درصد 
 پروتئين

درصد 
 روغن

  توده زيست
  (گرم) خشك

  پاشيمحلول

 c 576/4 c 10/14 c 44/83 d 27/2 d 80/35 a 85/16 c 56/110  سطح اول

 b 166/5 b 46/14 b 11/89 c 51//2 c 42/37 b 80/15 b 21/121  سطح دوم

 a 782/5 a 08/15 a 00/96 a 79/2 b 85/38 c 78/14 a 87/132  سطح سوم

 a 708/5 a 99/14 a 33/95 b 72/2 a 06/40 d 87/13 a 66/133  سطح چهارم

  رقم

Kelark b 049/5  b 64/14 b 83/89 b 57/2 c 71/37 b 20/15 b 36/121 

JK a 009/6 a 84/14 a 83/98 a 63/2  b 91/37 b 21/15 a 96/135 

7M c 865/4 c 50/14 c 00/85 c 51/2 a 67/38 a 64/15 c 40/116 

 .باشند نمي دار معني اختالف يدارا دانكن آزمون لحاظ از باشند مي مشابه حروف يدارا كه هايي ميانگين

 
 

 نتيجه گيري

دليل افزايش دورة رشد زايشي و زمان پر شدن دانه و هند بتري داردر بررسي بين ارقام مشخص شد كه ارقامي كه دورة رشد طوالني
داري يرود، با افزايش عملكرد فيزيولوژيك گياه، روند صعودي معنافزايش مدت زماني كه مواد فتوسنتزي به سمت دانه مي در نتيجه

 شود.در عملكرد اقتصادي آن مشاهده مي
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) spray levels on Soybean varieties in Varamin region4Sulfate (FeSo-fect of IronEvaluation ef 
Abstract: 
This research was conducted with the evaluation effect of Iron-Sulfate (FeSo4) spray levels in flowering 
stage on Soybean varieties in Varamin region in studies field of Varamin University in Ghalehsin at 2009. 
Factors examination in this experiment to sow Iron Sulfate fertilizer  in flowering stage in four levels 34%, 
67%, 100% & 133%,the amount lab recommend to experiment to three Soybean varieties (Kelark, JK, M7). 
practices were Split factorial design as a randomized complete block design in three replicates were 
randomly assigned, in which Iron Sulfate spray in main plots and Soybean varieties were subplots. 
Cultivated as a spring and after kidney transplantation care during crop growth and phonological stages was 
done with the yield components and yield and quality, harvest index and physiological parameters in all 
treatments were repeated or were taken and then compared average using SAS program and using Duncan 
test.Increase in amounts of Iron sulfate fertilizer spray levels until 100% lab recommend in this test to cause 
increased grain yield, weight of 100 grain, average of a pod length, average number of seeds per pod, protein 
percentage, bush height, middle node length, leaf area index, number of pods per plant, wet & dry biomass, 
crop growth rate and net absorption rate and traits such as oil percentage and harvest index were creased. 
Surfaces of Iron sulfate fertilizer spray levels did nonsense affect upon others characteristic of examination 
and also did nonsense difference of Iron sulfate fertilizer spray levels until 133% lab recommend with 100% 
lab recommend. In experiment among figures of to examination in Varamin region climate situation, Jk 
variety that more later growth figure,  have more rate in experimented characteristic such as grain yield in 
hectare, crop growth rate, net absorption rate, leaf area index, weight of 100 grain, average number of seeds 
per pod, bush height, wet & dry biomass. But M7 variety demonstrated more rate oil & protein percentage. 
Keywords: Spray , Ferrous sulfate , Kelark , Jk , M7 
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