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با عناصر آهن، روی و منگنز و  تاثیر تکرار محلول پاشی عناصر  یمحلول پاشبررسی اثرات 

 در فراهان  مینخود د محصولریزمغذی بر عملکرد 
 8و حمیو سربنوی فرااانی 7، مهوی چنگیای7، مسعود گماریان *7، حمیو مونی 8عبواالمیر جلوی

دانشكوه  -دانشجویان کارشناسی ارشو زراعت  -8، دانشگاه آزاد اسالمی واحو اراك دانشكوه کشاورزی -اعضای ایات علمی -7

 کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحو اراك

*h-madani@iau-arak.ac.ir 

 

 چکید 

در رالب بلوك اای کام  تصادفی در  فاکتوری ب  صورت  در فرااان استان مرکای 7337 -7336در سال زراعی  آزمایشاین 

روی، منگنا و آب  مصرف کود ریام  ی در چهار سطح محلول پاشی با ترکیبات کالت آان، شام تیماراا  تكرار انجام شو. چهار

 روز بعو بود. نتایا 76)شااو( و مراح  محلول پاشی در دو سطح ی  و دو مرتب  محلول پاشی در ابتوای فاز گلوای و تكرار آن 

استفاده کود روی بیشترین تاریر را در بهبود صفات زراعی نخود داشت و توانست عملكرد  داد از میان عناصر ریام  ی مورد نشان

نسبت ب  تیمار شااو افاایش داو. بیشترین عملكرد نخود معادل  %81و عملكرد بیولو ی  را  %37، وزن غالف را %07ت  بوت  را 

کیلوگرم در  5/500ی بوست آمو و کمترین عملكرد معادل کیلوگرم در اكتار از تیمار دو مرتب  محلول پاشی با کود رو 6/7731

 اكتار از تیمار عوم محلول پاشی بوست آمو. 

 وا ه اای کلیوی: نخود، محلول پاشی و آان ، روی، منگنا ، فرااان

 

 مقدمه

عناصر ریا م  ی د کمبوب نامطلوی ررااا .باشنومین نسااسالمت و شو ای ربرز نیارد ئی موامنابع عناصر غ از یكی ، عین زراگیااا

د کمبودن کرف برطربرای د. ظاار میشول اا، سلون طوی  شوو تقسیک صلی ی ایعنی مح  اا، مریستمیی اابافتروی در ماننو 

محمودی و  )دنموام روروی ا اا بارب دن کرر یا تیماو ت  ی  برگی ، یاکیف طریق مصران از می توروی عناصر ریا م  ی ماننو 

  (.7326کریمیان، 

سبب افاایش معنی دار میانگین غلرت و  ریام  ی اا مصرف (، گاار  کردنو افاایش سطوح7327چاکرالحسینی و امكاران )

میلی گرم آان در  76آان نسبت ب  تیمار شااو در سویا گردیو، و بیشترین افاایش با افاودن  بریی از این عناصر ماننو ج ب ک 

داری  وس  سویا ب  طور معنیتن با افاایش سطوح آان، میانگین غلرت و ج ب ک  فسفر کیلوگرم یاك ایجاد گردیو. امچنی

میلی گرم آان در کیلوگرم یاك سبب بیشترین کااش در غلرت و ج ب ک  فسفر، ب   76کااش یافت. ب  نحوی ک  مصرف 

ریر معنی داری بر میانگین غلرت روی در نسبت ب  شااو گردیو. امچنین در این آزمایش کاربرد آان تأ % 52و  50ترتیب ب  میاان 

 . (7313)راسمیان گیاه نواشت

 کلروفی  ب  مقوار کافی در سلول اای برگ تولیو آان یكی از عناصر ضروری برای رشو تمامی گیااان است. در صورت کمبود آن

  (.7328ملكوتی ( و) 8663)ضیائیان و رجایینمی شود و برگ اا رنح پریوه ب  نرر می آینو 
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( گاار  کرد ک  کاربرد روی و آان از طریق محلول پاشی می توانو عملكرد دان  گنوم را نسبت ب  تیمار 7315امچنین مجیوی )

شااو ب  صورت معنی دارای افاایش داو. آنان طی مطالع  کاربرد روی، آان و منگنا بر عملكرد، اجاای عملكرد، غرت و ج ب 

دنو ک  محلول پاشی این عناصر باع  افاایش عملكرد بواسط  افاایش وزن ااار دان  و تعواد عناصر غ ایی در دان  گنوم عنوان کر

( بیان داشتنو روی باع  رسیوگی زودتر و آمادگی برداشت و افاایش میاان کاربرد 7331دان  در یوش  شو. چكم  و امكاران )

 آن باع  افاایش در عملكرد کاه و دان  گنوم می شود.

 

 امواد و روش ه

با اوف بررسی تاریر محلول پاشی با عناصر ریام  ی آان، روی و منگنا و تعواد  7337و بهار  7336این آزمایش در زمستان سال 

دفعات محلول اشی بر یصوصیات زراعی نخود دیک ررک آزاد در منطق  فرااان در استان مرکای ب  صورت فاکتوری  در رالب طرح 

 مصرف کود ریام  ی در چهار سطح محلول پاشی با آب )شااو(، شام تیماراا رار انجام شو. تك 0بلوك اای کام  تصادفی ودر 

لیتر در اكتار و مراح  محلول پاشی در دو سطح ی  و دو مرتب   8روی، منگنا ب  میاان  کالت آان، محلول اای غ ایی حاوی

بوسیل  گاو آان  7336سال  آبان ماه 5مورد آزمایش، در  زمینروز پس بعو بود.  76محلول پاشی در ابتوای فاز گلوای و تكرار آن 

 5متر و عرض  76کرت آزمایشی با طول  2ار بلوك شام   برگردان دار شخک زده شو، عملیات تسطیح ب  وسیل  دیس  انجام شو.

 متر و فاصل  ار تكرار از اک ی  متر بود. 

کیلوگرم در اكتار ب ر نخود تنریک شو  56تنریک کردن دستگاه ب  مقوار بوسیل  دستگاه عمیق کار با توج  ب   73/76/7336در تاری  

سانتیمتر مصادف با ظهور اولین گ  اا رسیو محلول 75و ب  صورت ردیفی در مارع  کشت شو. در مرحل  ای ک  ارتفاا بوت  اا ب  

رد بیولو ی ، شایب برداشت و تال  در مترمربع، عملكرد دان ، عملك فغالن وزپاشی اا انجام شو. صفات مورد بررسی شام  

زادآوری بود ک  برای محاسب  تال  زادآوری مجموا عملكرد دان  و غالف اا بر عملكرد بیوما  تقسیک و بر حسب درصو ارئ  

 شو.

 

 نتایج و بحث

یر معنی داری ی تارنتایا نشان داد تیمار محلول اشی با ریام  ی اا روی صفات بررسی شوه در این تحقیق بجا شایب تال  زادآور

 (. 7داشت) جوول

 میانگین مربعات بریی صفات زراعی نخود دیک -7جوول

 میانگین مربعات

 منابع ت ییر درج  آزادی
  فغالن وز عملكرد دان   عملكرد بیولو ی  شایب برداشت آوریتال  زاد

 تكرار 3 70/336** 2/7610** 62/7626 673/6* 61/6**

ns660/6 *67/6 **12/3300 **1/3528 **03/0310 3 کود میكرو 

ns668/6 ns6663/6 ns67/8630 **2/501 **35/308 7 مراح  محلول پاشی 

ns663/6 ns6667/6 ns32/706 ns87/06 **87/732 3  مراح × کود 

 یطا 87 78/80 88/08 07/560 6683/6 660/6

 ضریب ت ییرات % 00/0 51/1 03/77 82/78 20/73

 عوم معنی دار بودن , 7ns** معنی دار بودن در سطح احتمال %   %5در سطح احتمال  * معنی دار بودن
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 ننایا مقایس  میانگین صفات زراعی نخود دیک -8جوول 
تال  

 آوریزاد

% 

 شایب برداشت

% 

عملكرد 

 بیولو ی 

Kg/ha 

 عملكرد دان 

Kg/ha 

 فغالن وز

g/m2 
 تیماراا

50/6  a 33/6  b 6/7030  c 8/505 c 16/11  c شااو 

53/6  a 01/6  a 7/8815  a 2/7600  a 82/733  a روی 

52/6  a 00/6  a 0/8688  b 6/382  b 30/770  b آان 

53/6  a 03/6  ab 0/7303  b 5/203  b 07/778  b منگنا 

52/6  a 00/6  a 0/7233 a 6/270  b 20/760  b  ی  مرتب 

51/6  a 00/6  a 8/8667 a 1/232 a 07/773  a  دو مرتب 

51/6  a 32/6  b 1/7331  c 5/500 e 10/13  d ی  مرتب ×  شااو 

58/6  a 33/6  ab 0/7016 c 3/525  e 00/15  d دو مرتب × شااو 

53/6  a 00/6  ab 0/8738 ab 0/330  b 0/785  b  ی  مرتب × روی 

0/6  a 01/6  a 1/8071 a 6/7731  a 70/707  a  دو مرتب × روی 

51/6  a 05/6  ab 0/7303  b 3/221  cd 28/763  c ی  مرتب  ×آان 

53/6  a 00/6  ab 5/8767 ab 1/351  bc 7/780  b دو مرتب × آان 

07/6  a 05/6  ab 3/7223  b 0/208 d 03/778  c ی  مرتب  × منگنا 

50/6  a 00/6  ab 3/8675 b  0/230  bcd 18/778  c دو مرتب × منگنا 

 است. %5حروف مشاب  در ار ستون فارو ایتالف بر اسا  آزمون دانكن 

 

گرم در متر مربع در تیمار مصرف کود زیر م  ی روی و دو مرتب  محلول پاشی بوست آمو و  70/707معادل فغال نوزبیشترین 

عوم ت  ی  کودی و دو مرتب  محلول پاشی بوست آمو. اررات ساده کود  گرم در متر مربع از تیمار 00/15معادل  فغال نوزکمترین 

معنی دار شو. مقایس  میانگین اای اررات ساده تیماراا، برای کود ریام  ی بیشترین میكرو و مراح  محلول پاشی بر عملكرد دان  

کیلوگرم در اكتار از تیمار محلول پاشی با روی بوست آمو. برای مراح  محلول پاشی نیا بیشترین  2/7600عملكرد دان  معادل 

اشی بوست آمو. کمترین عملكرد دان  در تیمار ی  مرتب  کیلوگرم در اكتار از تیمار دو مرتب  محلول پ 1/232عملكرد دان  معادل 

کیلوگرم در اكتار در تیمار کاربرد  8815کیلوگرم در اكتار حاص  شو. بیشترین عملكرد بیولو ی  ب  میاان  270محلول پاشی با 

یر ل اشی بر این صفت تارکیلوگرم در اكتار در تیمار شااو بوست آمو. تكرار عملیات محلو 7300عنصر روی و کمترین مقوار با 

در تیمار مصرف کالت روی بوست آمو ک   %01(. بیشترین شایب برداشت در این آزمایش ب  میاان 8)جوول معنی داری نواشت

با تاریر آان در شایب برداشت تفاوت آماری معنی داری نواشت. در این بررسی تال  زادآوری نتوانست تحت تاریر تیماراای 

 د.آزمایشی ررار گیر
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