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 چکیده

ای هیبرید عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفهروی مواد ریزمغذی نانو  پاشیمحلولتأثیر منظور بررسی به

 مزرعره در  تکررار  سه تیمار و چهار باای تحت شرایط مزرعه های کامل تصادفیبلوک آزمایشی در قالب طرحاسپیدفید، 

هرا شراملا اوره ودو   تیمرار را شد. اج 2931واقع در دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در سال  تحقیقات کشاورزی نازلو

بر پایه نتایج آزمون  پاشی( بودند.درصد(، کالت آهن ودو در هزار(، سولفات روی وسه درصد(، تیمار شاهد وبدون محلول

ارتفرا   پاشی مواد نانو روی صفاتا عملکررد علوفره کشر ،    ها مشخص شد که اثر تیمارهای محلولتجزیه واریانس داده

برگ پرچم، درصد پروتئین، درصد نیتروژن، درصد فسرفر، مقردار آهرن و مقردار روی در بافرت      بوته، تعداد پنجه، طول 

( حاصرل شرد کره اکرتال      64/93پاشری اوره و دار گردید. بیشترین عملکرد علوفه کش  از تیمار محلرول معنی گیاهی

ار علوفه نیز مربوط به تیمرار  چنین کمترین مقدتن در هکتار( نداشت. هم 39/93داری با تیمار کالت آهن وآماری معنی

 ( بود.تن در هکتار 12شاهد و

 ،عملکرد سورگوم اسپیدفیدهای نانو، ریزمغذی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

شود. و با توجره بره   ترین غالت است که در سراسر جهان کشت مییکی از مهم (Sorghum bicolorوسورگوم 

شرایط آب و هوایی مختلف، در جهران بره سررعت در حرال گسرتر        کصوص سازگاری باال بههای فراوان آن بهویژگی

ترین اهردا  افرزایش عملکررد آن    های کیفیت سورگوم از طریق مصر  کود، از مهماست. افزایش تولید و بهبود ویژگی

و های مختلف کشاورزی از نظرر بقایرای مرواد شریمیایی     لزوم سالمت محصوالت تولید شده در نظام .(Piri, 2012و است

ها مورد توجه کاص کار بردن نهادههای تولید و بهها بر سالمت انسان و محیط زیست، سبب شده است تا رو تأثیر آن

متری ومولکرولی( و  دست گرفتن کنترل ماده در ابعاد نانوعلم و فناوری نانو، توانایی به .(Jahan et al., 2008)قرار گیرند 

های عمرده ایرن فنراوری    های نوین است. از کاربردین ابعاد در مواد، ابزارها و سیستمهای ابرداری از کواص و پدیدهبهره

آوری عبرارت از کراربرد ارات در   طور کلی این فنتوان به کودهای نانو با اثرگذاری بیشتر اشاره کرد. بهدر کشاورزی می

ی نوین و تواناست که پتانسل تسرریع انتقرال   ابعاد نانو است. ی  نانومتر ی  میلیاردم متر است. فناوری نانو ی  مهندس

گیاهران عمردتأ عناصرر غرذایی را از     (. 2931 وفرقرانی و انصراری،   ما را از وضعیت موجود به صنایع پایدار آینده را دارد

کودها به دلیل آزادسازی آرام و کنترل شده مواد غذایی، به منظرور  کنند و نانوهای کود جذب میها یا برگطریق ریشه

با استفاده از  ای، نسبت به کودهای مرسوم برتری دارند.تأمین عناصر مورد نیاز گیاه در هر دو رو  جذب برگی یا ریشه

توان به دستاوردهای شگرفی از قبیل کارایی باال، سازگاری با محیط زیسرت، رسرانش هدفمنرد، رهاسرازی     کودها مینانو

های آبی، کاکی که ممکن است موجب بروز آلودگی در محیط کنترل شده هوشمند و کاهش مصر  کودهای شیمیایی

کود منجر به افزایش کارایی مصر  عناصر غذایی، استفاده از نانو نایل آمد. و همچنین محصوالت غذایی و زراعی گردند،

 کاهش سمیت کاک، توسعه کشاورزی پایدار و سازگار با محیط زیست به حداقل رسیدن اثرات منفری ناشری از مصرر    

بروردی و مامردو   برای  (.2931ونادری و دانش شهر کرردی،   شودمیبیش از حد کود و کاهش تعداد دفعات کاربرد کود 

اظهار نمودند که استفاده برگی عناصرر ریزمغرذی، عملکررد براالتری را نسربت بره        (Baybordi and Mamedov, 2010و

ها را، افرزایش  مغذیها علت افزایش عملکرد در نتیجه کاربرد ریزافزودن این عناصر از طریق کاک تولید کرده است، آن

وص آهرن را بررای گیراه از    کصر مصر  بره پاشی عناصر کمدانشمندان محلول فتوسنتز و تداوم سطح برگ اعالم کردند.

صرفه دانستند. دالیل این نظریه ممکن است به کاطر عدم واکنش در کاک، عدم لزوم آبیراری  لحاظ اقتصادی مقرون به
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مغذی در منطقه ریشه، صرفه جویی اقتصادی از لحاظ هزینه، واکنش و تأثیر سریع کرود  های ریزبرای حرکت دادن کود

پاشی منجر به افزایش میزان جذب این عنصر توسط گیاه شده و لذا تروان فتوسرنتزی   مصر  آهن به فرم محلولباشد. 

 ,.Fernandez et alو شرود یابد که این دو در نهایت باعث افزایش تولید در گیراه مری  گیاه و دوام سطح برگ افزایش می

هرا شرامل کاتاالزهرا،    یماز بین عناصر غذایی ضروری برای گیاهان آهن نقرش مهمری در سراکتمان برکری آنرز      (.2004

لفات کند که در فتوسنتز و احیاء ترکیباتی مانند نیتریت، سرو ها ایفا میپراکسیدازها، فردوکسین و تعدادی از سیتوکروم

اظهرار   (Baybordi and Mamedov, 2010وبروردی و مامردو   برای  .(Sultana et al., 2001دارند وو نیتروژن نقش حیاتی 

ها که منجرر بره افرزایش    استی  اسید و کربوهیدراتهای رشد نظیر ایندولنمودند که روی برای بیوسنتز تنظیم کننده

هرا  شوند، ضروری است. این موضو  شاید به دلیل اهمیت این عناصر در تجمع آسریمیالت عملکرد و اجزای عملکرد می

ها بیشترین وزن هرزار دانره را در   تر باشد. آنتر و سنگینهای بزرگدانه ها در مراحل آکر رشد و در نتیجه تولیددر دانه

کره عملکررد   ایرن برا مصرر  روی عرالوه برر     دسرت آوردنرد.  کلزا در نتیجه مصر  دو در هزار آهن و سه در هزار روی به

جامعه نیز تحقق می ی سازی و سالمت یابد، کیفیت محصوالت تولیدی ارتقاء یافته، غنمحصوالت کشاورزی افزایش می

گزار  کردند که افزایش مصر  نیتروژن، میزان جذب تشعشعات  (Behashti, 2002)بهشتی  .(Malakouti, 2007) یابد

هرای مرؤثر در   بخشد. گفتنی است که این دو پارامتر مؤلفره را بهبود می (RUE)و کارایی مصر  نور  (PAR) فتوسنتزی

   تجمع ماده کش  هستند.

ترین شیوه به منظور کاهش تلفرات  این است که استفاده از نانو کودها مؤثرترین و در عین حال سادهاعتقاد بر 

-این تحقیق با هد  بررسی اهمیت و نقرش مببرت و مرؤثر محلرول    عناصر غذایی و افزایش کارایی مصر  کودها است. 

 .ه استای اسپیدفید اجرا شدپاشی کودهای ریزمغذی نانو بر افزایش عملکرد و کیفیت محصول سورگوم علوفه
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 هامواد و روش

مزرعره تحقیقراتی گرروه    در نام اسرپیدفید  ای بهبر روی ی  رقم سورگوم علوفه 2931سال زراعی آزمایش در 

اجررا شرد. ایرن    تکررار   9تیمار در  6در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با زراعت واقع در دانشگاه ارومیه وپردیس نازلو( 

مترر از   2911ثانیه در ارتفاعی برابر با  4درجه و  64ثانیه و طول جغرافیایی  91درجه و  93عرض جغرافیایی منطقه با 

نتایج تجزیه کراک   باشد.کش  میای دارای رژیم رطوبتی نیمهسطح دریا واقع شده است. محل اجرای آزمایش، مزرعه

-میلری  2/2آن  Ecو  1/8آن برابرر   pHمحل آزمایش نشان داد که کاک مزرعه آزمایشی دارای بافت لوم رسی بوده که 

باشد. عملیات تهیه زمین با شخم مزرعه در اوایل اردیبهشت ماه صورت گرفرت و در ترارید دهرم    متر میموس یر سانتی

 41هایی بره فواصرل   کشت دوم گردید. کشت به صورت ردیفی و با ایجاد پشته بندی شد و آمادهتیر ماه تسطیح و کرت

هرم انجرام   مترر از سانتی 21عدد بذر در هر کپه به فواصل  6-9ای به تعداد کاری به صورت کپههم بود. بذرمتر ازسانتی

بالفاصله بعرد از کشرت انجرام و    آبیاری  .شدبین هر بلوک کاشت در نظر گرفته حاشیه متر  دو فاصله چنینهم پذیرفت.

روز صورت گرفرت. بعرد از    21تا  3های بعدی با توجه به رطوبت کاک و شرایط آب و هوایی منطقه بین فواصل آبیاری

هم مستقر شروند.  متر ازسانتی 21ها به فاصله عملیات تن  صورت گرفت تا بوتهبرگی  6-9سبز شدن مزرعه در مرحله 

برای مقابلره   برگی انجام گرفت. 8-3مرحله، بار اول در زمان تن  کردن و بار دوم در مرحله  های هرز در دووجین علف

 و پروفنوفروس توسرط سرموم   تری دی مورو  و آفات شرته  بنومیل و پروپیکونازول و های کشقارچ با بیماری قارچی از

درصرد   9درصرد و سرولفات روی    1در هزار، اوره  1نانو کالت آهن شاملا های آزمایش تیمار ایمیداکلوپراید کنترل شد.

گیری برداشت محصول و نمونه پاشی شد.به صورت محلول برگ آاینرحله آغاز ظهور گلدر دو مرحله زانویی شدن و م

له از مترر فاصر  ردیف میانی کاشت برا رعایرت نریم   9ز عدد بوته ا 21به این صورت که تعداد  وآاین در مرحله شیری گل

هرا بررای تعیرین وزن کشر  و میرزان      گرفتنرد و نمونره  گیری قرار صفات شمارشی مورد اندازهه کرت انجام شد. یحاش

هرای  پروتئین و مقدار عناصر بافت گیاهی مورد آزمایش قرار گرفتند. از بافت تازه برگری نیرز بررای تعیرین مقردار قنرد      

های مربوط به هر تیمار در هرر  از آزمایش میانگین گرفته شد و داده دست آمدههای بهاز داده محلول برگی استفاده شد.

تجزیره آمراری    مرورد درصرد   4با آزمون دانکن در سطح احتمال  MSTAT-Cافزار دست آمد و با استفاده از نرمکرت به

 ترسیم شدند. Wordو  Excelافزار ها نیز با استفاده از نرمها و جدولقرار گرفتند. نمودار
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 و بحث نتایج

( نشان داد که بین تیمارهرا از  1و2نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی وجدول 

نظر صفات عملکرد علوفه کش ، ارتفا  بوته، تعداد پنجه، طول برگ پرچم ، مقدار پروتئین، مقدار عناصر آهن و روی و 

داری در سطح احتمرال پرنج درصرد و یر  درصرد      اکتال  معنیدرصد عناصر نیتروژن و فسفر موجود در بافت گیاهی 

کود در افزایش صفات مورفوفیزیولوژیر  در ایرن   مشاهده شد که این اکتال  ناشی از اثر متفاوت ومببت تیمارهای نانو

هرای  باشد. بین صفات قطر ساقه، طول غال  برگ، عرض بررگ پررچم، مقردار قنرد    گیاه و نهایتا افزایش عملکرد آن می

 داری مشاهده نشد.محلول و درصد پتاسیم اکتال  معنی
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 صفات مورفولوژیک

 کالت آهن، اوره، سولفات روی پاشی مواد نانواتحت تأثیر تیمارهای محلول مورفولوژی تجزیه واریانس صفات  -2جدول

Table 1- Analysis of variance for morphological traits of sorghum in Nano fertilizers foliar application of Iron chelate, Urea and Zinc Soulphate 

 (Mean Squares) میانگین مربعات

 منابع تغییر
(S.O.V) 

 درجه آزادی
(df) کش  علوفه عملکرد 

(Dry matter. 

Ton\hac) 

 ارتفا 

 بوته

(height. 

cm) 

 ساقهقطر

(Steam 

diameter. 

mm) 

 تعداد

 پنجه

(Tiller. no) 

 طول

 غال  برگ

(sheath 

length. cm) 

 طول

 برگ پرچم

(flag leaf Length. 

cm) 

 عرض

 برگ پرچم

(flag leaf 

width. cm) 

 تکرار
(Replication) 2 **15.403 *299.323 **0.5776 ns0.0533 ns0.2093 ns0.437 ns0.0147 

 تیمار
(Treatment) 3 *243.368 *1380.341 ns0.1029 **0.3466 ns0.8104 **15.3957 ns0.1735 

 اشتباه آزمایشی
(Error) 6 2.052 38.087 0.094 0.066 0.420 2.511 0.047 

 ضریب تغییرات

(Coefficient of variation %) 4.6 2.51 2.51 5.69 3.052 5.7 5.46 

ns :دار در سطح احتمال پنج درصدا معنی** ⁄دار در سطح احتمال ی  درصد*ا معنی ⁄دارغیر معنی 

ns: not significant\*: significant at 1% probability level\**: significant at 5% probability level 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
( مشراهده گردیرد کره عملکررد     2با توجه به جدول تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه وجدول  اعملکرد علوفه خشک

درصد قرار گرفت. با توجه بره   ی داری تحت تأثیر تیمارهای مورد آزمایش در سطح احتمال طور معنیکش  به علوفه

پاشری اوره  ( مشاهده گردید که بیشترین عملکررد علوفره ترر از تیمرار محلرول     2ها ونمودار نمودار مقایسه میانگین داده

( نداشت و هرر دو در یر    39/93پاشی کالت آهن ومحلول داری با تیماردست آمد که اکتال  آماری معنی( به64/93و

دسرت آمرد. برا توجره بره      ( به12چنین کمترین عملکرد علوفه تر نیز از تیمار شاهد وگروه آماری قرار گرفته بودند و هم

رشرد   شود از طریق تأثیر بر بهبود رشد رویشی گیاه توانسته سبب افزایشاینکه اوره جزء کودهای نیتروژنه محسوب می

 Baybordiوبوردی و مامدو بای تر نیز افزایش یافته است.و نمو گیاه در مرحله رویشی گردد و به طبع آن عملکرد علوفه

and Mamedov, 2010)        اظهار نمودند که استفاده برگی عناصر ریزمغذی، عملکررد براالتری را نسربت بره افرزودن ایرن

ها را، افرزایش فتوسرنتز و   مغذیعلت افزایش عملکرد در نتیجه کاربرد ریزها عناصر از طریق کاک تولید کرده است، آن

به افزایش میزان جرذب ایرن عنصرر توسرط گیراه       پاشی منجرمصر  آهن به فرم محلول تداوم سطح برگ اعالم کردند.

ملکررد در گیراه   یابد که این دو در نهایت باعث افرزایش ع شده و لذا توان فتوسنتزی گیاه و دوام سطح برگ افزایش می

 Matricariaوهرا در گیراه بابونره آلمرانی     نیتروژن به افزایش اندازه و عملکررد گرل   (.Fernandez et al., 2004وشود می

Chamomilla L.) ومیرشرکاری،  دهد کند ولی کاربرد کود نیتروژن در مقدار زیاد درصد کامازولن را کاهش میکم  می

گزار  کردند که افزایش مصر  نیترروژن، میرزان جرذب تشعشرعات فتوسرنتزی       (Behashti, 2002)بهشتی  (. 2931

(PAR)  و کارایی مصر  نور(RUE) های مؤثر در تجمرع مراده   بخشد. گفتنی است که این دو پارامتر مؤلفهرا بهبود می

 کش  هستند.

گردیرد کره ارتفرا  بوتره گیراه      ( مشراهده  2با توجه به جدول تجزیه واریانس صفات مورفولوژیکی وجردول   :ارتفاع بوته

درصرد قررار گرفرت. برا توجره بره        ی داری تحت تأثیر تیمارهای مورد آزمایش در سطح احتمال طور معنیسورگوم به

و ( 14/142وپاشی اوره ( مشاهده گردید که باالترین ارتفا  بوته از تیمار محلول1ها ونمودار نمودار مقایسه میانگین داده

ترین ارتفا  بوته نیرز از  چنین پاییندست آمد و هر دو در ی  گروه آماری قرار گرفته بودند و همبه (4/143و کالت آهن

هرای  ای و نقش مببت آهن  در فتوسنتز و عملکرد فتوسیسرتم بهبود شرایط تغذیه ( به دست آمد.84/126تیمار شاهد و

به صرورت غیرر    آهن، روی مانند یهاریز مغذباشد.  های رشد از قبیل ارتفا  بوته موثرتواند در افزایش شاکصنوری می

 بررگ  در کلروفیل غلظت و اسپری برگ به راحتی در این عناصر در واقع ،استفاده می شود کلروفیل در ساکت مستقیم
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رحیمری و   .(Piri, 2012) شرود مری  گیراه  و عملکررد  ارتفرا  بوتره   افرزایش تجمع موجرب   این در نتیجه، یابدافزایش می

آوری عنصر آهن موجب افزایش در کصوصیات فنولوژیکی گیاه از جمله ارتفا  اظهار نمودند که فراهم (2983ومظاهری 

گزار  کردند که مصر  برگی عناصر ریزمغرذی برا   ( Whitty and Chambliss, 2005وگردد. ویتی و چامبلیس گیاه می

 Abdolsalam)عبدالسالم و همکراران   شود.ت میافزودن بر ارتفا  ساقه موجب افزایش عملکرد ماده کش  در گیاه ار

et al., 1994)  ترر از  مصر  برگی بیش مصر  رو های مختلف تغذیه گیاهی با عناصر کمنیز اظهار کردند از بین رو

 مصر  کاکی و یا تیمار بذر با عناصر فوق در افزایش ارتفا  گیاه مؤثر بوده است.

داری تحت تأثیر تیمارهرای  طور معنی( نشان داد که تعداد پنجه به2صفات وجدول جدول تجزیه واریانس  :تعداد پنجه

( مشراهده  9هرا ونمرودار   درصد قرار گرفت. با توجه به نمرودار مقایسره میرانگین داده    4مورد آزمایش در سطح احتمال 

کره اکرتال    دسرت آمرد   بره ( 44/6( و سرولفات روی و 84/6پاشی اروه وگردید که بیشترین تعداد پنجه از تیمار محلول

چنین کمترین تعداد پنجه نیز مربوط به تیمرار  و هم ند( نداشت49/6پاشی کالت آهن وداری با تیمار محلولآماری معنی

اس صفتی وابسته به رقم است، ولی تحت تأثیر عموامل محیطی هرم  زنی در گیاه سورگوم علوفهپنجه ( بود.14/6شاهد و

 .(Kouhan moo and Mazahari 2003)کند تغییر می

( مشاهده گردید که طول بررگ پررچم   2با توجه به جدول تجزیه واریانس صفات موفولوژیکی وجدول  :طول برگ پرچم

درصد قرار گرفت. با توجه به نمرودار مقایسره    4داری تحت تأثیر تیمارهای مورد آزمایش در سطح احتمال طور معنیبه

دسرت  ( بره 43/91پاشری اوره و مشاهده گردید که بیشترین طول برگ پرچم از تیمار محلول( 6ها ونمودار میانگین داده

( نداشت و در ی  گروه آماری قرار گرفتنرد.  13/18پاشی کالت آهن وداری با تیمار محلولآمد که اکتال  آماری معنی

پاشری سرولفات روی   یمار محلرول داری با ت( بود که اکتال  معنی64/14کمترین طول برگ پرچم نیز مربوط به شاهد و

پاشی عناصرر کرم   گزار  کردند که محلول (2983و تدین و رئیسی ( نداشت و در ی  گروه آماری قرار گرفتند.43/14و

مصر  در ترکیب با یکدیگر موجب افزایش طول برگ پرچم، میزان ماده کش  قسمت هوایی و سرطح بررگ اسرپرس    

پاشری فسرفر و عناصرر میکررو قررار      نشان داد که طول برگ پرچم تحت تأثیر محلول (Piri, 2012)نتایج تحقیقات  شد.

 گرفت.
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 پاشی کالت آهن، اوره و سولفات رویمقایسات میانگین صفات مورفولوژی  سورگو م تحت تأثیر تیمارهای محلول -1جدول

Table 2- Mean comparison for morphological traits of sorghum in nano fertilizers foliar application of 

Iron chelate, Urea and Zinc Soulphate 

 طول برگ پرچم
(Flag leaf length. cm) 

 تعداد پنجه
(Tiller. no) 

 ارتفا  بوته
(Height. cm) 

 عملکرد علوفه کش 
(Dry matter. 

Ton\hac) 

تیمارهای آزمایشی 
(Treatments) 

28.99ab 4.53ab 259.6a 37.93a آهنکالت 
(Iron Chelate) 

30.67a 4.86a 261.06a 39.46a اوره 
(Urea) 

26.59b 4.66a 246.4b 26.13b رویسولفات 
(Zinc 

Soulphate) 

25.46b 4.06b 214.86c 21c شاهد 
(Control) 

 باشند.دار میاختالف معنیدرصد فاقد  5هایی که حداقل یک حرف مشترک دارند از نظر آماری در سطح احتمال در هر ستون میانگین

Means in each column fallowed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, 

using Dancan’s Multiple Range Test. 
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 صفات فیزیولوژیک

 پاشی مواد نانوا کالت آهن، اوره، سولفات روی.تجزیه واریانس صفات فیزیولوژی  تحت تأثیر تیمارهای محلول -9جدول

Table 3- Analysis of variance for physiological traits of sorghum in Nano fertilizers foliar application of Iron chelate, Urea and Zinc Soulphate 

مربعاتمیانگین   (Mean Squares) 

 منابع تغییر
(S.O.V) 

 درجه آزادی
(df) 

مقدار قندهای محلول 
(carbohydrate 

soluble content) 

(mg/gr.fw) 

درصد پروتئین 
(protein 

percent) 

 iron)مقدارآهن 

content) 

(mg/kg) 

 zinc) مقدارروی

content) 

(mg/kg) 

درصد نیتروژن 
(nitrogen 

percent) 

فسفر  درصد
(phosphorus 

percent) 

درصد پتاسیم 
(potassium 

percent) 

 تکرار
(Replication) 2 *0.172 **1.168 ns0.2551 ns0.0444 **0.0245 ns0.0001 ns0.0063 

 تیمار
(Treatment) 3 ns0.0539 *6.5099 *22.1244 *1.2464 *0.1758 *0.0009 ns0.0095 

 اشتباه آزمایشی
(Error) 

6 0.016 1.3766 0.2451 0.0107 0.004 0.00007 0.0045 

 ضریب تغییرات

(Coefficient of Variation %) 18.98 4.096 1.829 0.729 3.84 4.59 25.30 

nsدار در سطح احتمال پنج درصدا معنی** ⁄دار در سطح احتمال ی  درصد*ا معنی ⁄دارا غیر معنی 

ns: not significant\*: significant at 1% probability level\**: significant at 5% probability level
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( مشاهده گردید که درصد پرروتئین  1با توجه به جدول تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیکی وجدول : پروتئیننیتروژن و درصد 

احتمال ی  درصرد قررار گرفرت. برا توجره بره نمرودار مقایسره         داری تحت تأثیر تیمارهای مورد آزمایش در سطح طور معنیبه

(، سرولفات روی  34/21و پاشری اوره ( مشاهده گردید که بیشترین درصد پروتئین از تیمارهای محلول4ها ونمودار میانگین داده

ری قررار گرفتنرد.   داری باهم نداشتند و در ی  گرروه آمرا  دست آمد که اکتال  آماری معنی( به83/22( و کالت آهن و43/21و

دار گرزار   پاشی معنری . درصد نیتروژن نیز تحت تأثیر تیمارهای محلول( بود44/3شاهد و از تیمارنیز  درصد پروتئینکمترین 

( به ترتیب بیشترین و کمترین درصد نیتروژن مربوط به تیمرار  4(. و با توجه به نمودار مقایسات میانگین ونمودار 1شد وجدول 

 رررر متررر مه هررر هم از و یذرر یزمغر عناصر ازبرکی   مصر هددمی ننشاتحقیقرات  ( گزار  شرد.  49/2شاهد و( و 14/1و اوره

امیردیان و   .(Sharafi et al., 2002)شرود  مری  ارت هرندا و ییاوره یارهامدرنا در مارک تئینوپر یشازررفا ثررباع روی صرررعن

را مرورد بررسری قررار     کلرزا  قرم ر چهار دانه پروتئینو  روغن یزانم عملکرد، بر روی سولفاتپاشی محلول اثر (2932وهمکاران 

با توجه به ترکیرب شریمیایی اوره    .ی روی عملکرد پروتئین دانه دارنددارپاشی تأثیر معنیدادند و بیان داشتند که رقم و محلول

گزار  نمودن که با  (Mirlohi et al., 2000)میرلوحی و همکاران  .باال بودن درصد نیتروژن در تیمار اوره دور از انتظار نیست

عنصر روی نقش اساسی در  داری افزایش یافت.طور معنیای بهافزایش سطح کود نیتروژن، درصد پروتئین علوفه سورگوم علوفه

پاشی روی بر عملکرد دانره، افرزایش پرروتئین و    . اثر مببت محلول(Welch, 2001)کند ایفا می RNAو  DNAها، سنتز پروتئین

 .(Banks, 2004)روغن سویا توسط محققین متعددی گزار  شده است 

داری طور معنی( مشاهده گردید که درصد فسفر به1با توجه به جدول تجزیه واریانس صفات فیزیولوژی  وجدول  :فسفردرصد 

هرا ونمرودار   درصد قرار گرفت. با توجه به نمودار مقایسه میانگین داده تحت تأثیر تیمارهای مورد آزمایش در سطح احتمال ی 

پاشی کالت آهرن  دست آمد سپس تیمار محلول( به1/1پاشی اوره و( مشاهده گردید که بیشترین درصد فسفر از تیمار محلول3

( 24/1مربوط بره تیمرار شراهد و    چنین کمترین درصد فسفر نیز( در ی  گروه قرار گرفتند. و هم28/1( و سولفات روی و28/1و

درصد اوره درصد عناصر غذایی از جمله  2-21های گزار  کردند که با کاربرد محلول  (Sadaphal, 1996)بود. سادافال و داس 

برر   (2931وواسطه تغذیه نیتروژن توسط رکرش و گلچرین   یابد. افزایش غلظت فسفر در گیاه بهفسفر و پتاسیم گیاه افزایش می

 م بروکلی نیز گزار  شده است.روی کل

داری طرور معنری  ( مشاهده گردید که مقدار آهن بره 1وجدول  ل تجزیه واریانس صفات فیزیولوژی با توجه به جدو مقدار آهن:

هرا ونمرودار   درصد قرار گرفت. با توجه به نمودار مقایسه میانگین داده ی تحت تأثیر تیمارهای مورد آزمایش در سطح احتمال 
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دست آمد و کمتررین مقردار آهرن نیرز     به (44/91و پاشی کالت آهنمشاهده گردید که بیشترین مقدار آهن از تیمار محلول( 8

گرردان روغنری   های آهن و روی برر آفتراب  مغذیبا تیمار ریز (2983وبود. ابراهیمیان و همکاران (24/16و مربوط به تیمار شاهد

آهن و روی موجب افزایش قطر طبق، افزایش وزن هزار دانه و میزان آهرن گیراه   پاشی و مصر  کاکی گزار  کردند که محلول

شود. تحقیقات نشان داده مصر  برگی عناصر ریز مغذی آهن، روی و منگنز با افزودن بر میزان آهن گیاه و رشد رویشی آن می

 .(Whitty and Chambliss, 2005وشود موجب افزایش عملکرد ماده کش  در گیاه می

داری طرور معنری  ( مشاهده گردید که مقدار روی بره 1با توجه به جدول تجزیه واریانس صفات فیزیولوژی  وجدول  :مقدار روی

هرا ونمرودار   تحت تأثیر تیمارهای مورد آزمایش در سطح احتمال ی  درصد قرار گرفت. با توجه به نمودار مقایسه میانگین داده

دست آمد و کمترین مقدار آهرن نیرز   ( به28/24پاشی سولفات روی وهن از تیمار محلول( مشاهده گردید که بیشترین مقدار آ3

اظهرار نمودنرد کره روی بررای      (Baybordi and Mamedov, 2010وبروردی و مامردو   برای  ( برود. 39/29مربوط به تیمار شاهد و

-به افزایش عملکرد و اجزای عملکررد مری  ها که منجر استی  اسید و کربوهیدراتهای رشد نظیر ایندولبیوسنتز تنظیم کننده

هزینه است، و بررای همره افرراد در معررض     های غذایی روشی پرقرار دادن روی در تغذیه به صورت مکمل. شوند، ضروری است

تروان کرل   هرا برا روی، مری   کطر قابل اجرا نیست، ولی با وارد کردن روی در غالت، حبوبات و سایر مواد غذایی و غنی سازی آن

مغذی اسرت و کمبرود آن در بسریاری از نقراط     ترین عناصر ریزروی یکی از مهم .(Cakmak, 2007)مند ساکت یت را بهرهجمع

 41های زراعی ایران دارای کمبود روی هستند کره باعرث کراهش    درصد زمین 41شود. و بیش از جهان از جمله ایران دیده می

 .(Malakouti. 2007)شود درصدی محصول می
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 پاشی کالت آهن، اوره و سولفات رویمقایسات میانگین صفات فیزیولوژی  سورگو م تحت تأثیر تیمارهای محلول -6جدول

Table 4- Mean comparison for physiological traits of sorghum in nano fertilizers foliar application of Iron 

chelate, Urea and Zinc Soulphate 

درصد پروتئین 
(protein 

percent) 

 مقدارآهن

(iron content) 

(mg/kg) 

 zinc) روی مقدار

content) 

(mg/kg) 

درصد نیتروژن 
(nitrogen 

percent) 

فسفر  درصد
(phosphorus 

percent) 

تیمارهای 

آزمایشی 
(Treatments) 

11.87a 30.55a 14.04b 1.9b 0.185b آهنکالت 
(Iron 

Chelate) 

12.75a 25.95c 13.98b 2.06a 0.209a اوره 
(Urea) 

12.59a 27.61b 15.18a 1.63c 0.184b رویسولفات 
(Zinc 

Soulphate) 

9.56b 24.16d 13.73c 1.53c 0.166c شاهد 
(Control) 

 باشند.دار میدرصد فاقد اکتال  معنی 4هایی که حداقل ی  حر  مشترک دارند از نظر آماری در سطح احتمال در هر ستون میانگین

Means in each column fallowed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using 

Dancan’s Multiple Range Test. 

 گیرینتیجه

تروان  فید، مری اسپیدپاشی تیمارها روی صفات موفولوژیکی و فیزیولوژیکی سورگوم با توجه به نتایج و بحث اثر محلول

کش ، ارتفا  بوته، تعداد پنجه، طول بررگ پررچم،    علوفه عملکردپاشی اوره با افزایش در صفات نتیجه گرفت که تیمار محلول

کصوصیات کمی و کیفی گیاه شرده و در نهایرت   و  اجزای عملکرد درصد پروتئین، درصد نیتروژن و درصد فسفر باعث بهبود در

پاشی کالت آهن در رتبه بعد از تیمرار اوره برا   شده است. و تیمار محلولگیاه سورگوم اسپیدفید ر عملکرد باعث افزایش در مقدا

عملکرد کش ، ارتفا  بوته، تعداد پنجه، طول برگ پرچم، درصد پروتئین و مقدر آهن باعث ترثثیر مببرت در   افزایش در صفات 

پاشری مرؤثر از   تروان ایرن دو تیمرار را بره عنروان تیمرار محلرول       یمر در نتیجه فید شده است که سورگوم اسپید اجزای عملکرد

با توجه به کمبود آب مصرفی در منراطقی   های نانو در جهت افزایش عملکرد کمی و کیفی برای این گیاه معرفی کرد.ریزمغذی

بد ه  اتد آ  و ه مدواد تواند  پوهشیدی ندودر ده  تدم تدممتر م د  ت  ه پاشی مواد مغذی نانو میمانند کشور ایران، محلول

 مغذی ده گتاشا  علوفه ای ه نه تنتا ده سادر گتاشا  زهاعی  تم حصول عملکرد بتی ر باش .
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Effect of Nano Fertilizers foliar application on yield and yield component of forage sorghum hybrid of 

speed-feed 

ABSTRACT 

In order to study effect of Nano Fertilizer foliar application on yield and yield component of forage sorghum 

hybrid of speed-feed a field experiment was conducted in complete randomized block decision with three 

replications and four treatments at Agricultural Research Station of Nazlou Agriculture University of Urmia 

located in West Azerbaijan in 2013, Iran. Treatments included Urea, Iron Chelate, Zinc Sulfate and control case 

(Without foliar application). The results showed that effect of Nano fertilizers foliar application was significant 

on dry matter yield, plant height, number of tiller, length of flag leaf, percent of protein and nitrogen and 

phosphorus, content of iron and zinc. Nano fertilizers had significant effect on yield and yield component, so that 

the highest amount of these factors obtained from Urea (39.46Ton/hac) and Iron Chelate (37.93 Ton/hac) foliar 

application that there was no significant difference between and lowest yield obtained from control case 

(21Ton/hac). 

Kay words: Nano fertilizers, Sorghum speed-feed, yield. 
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