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  (L. Cicer arietinum)اثر زمان و میزان مصرح روی بر عملکرد دانه و پروتئین نخود 

 *زری مقومعلی ن 

 ایئت علمی دانشگاه گنبو کاوو 
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 چکید 

 7321–22العم  نخود معمولی )ررک ااشک( ب  زمان و میاان مصرف کود روی، آزمایشی در سال زراعی منرور ارزیابی عكسب 

تكرار اجرا  0اای کام  تصادفی با صورت فاکتوری  در رالب طرح بلوكدر مارع  آموزشی و پژواشی دانشگاه گنبو کاوو  ب 

مصرف روی در دو سطح شام  مصرف محلول روی در مرحل  شروا تشكی  غنچ  و مصرف آن در زمان شروا  شو. عام  زمان

درصو در اكتار بود. نتایا نشان  75لیتر محلول روی  8و  5/7، 7، 5/6، 6تشكی  غالف و عام  میاان مصرف روی شام  مصرف 

ن  دار بود. ارر میاان مصرف روی بر عملكرد دادان  در اكتار معنی دادنو ک  ارر زمان مصرف روی بر عملكرد دان  و عملكرد پروتئین

 دار بود. ارر مصرف روی بر عملكرد دان  و پروتئین در مرحل در اكتار، درصو پروتئین دان  و عملكرد پروتئین دان  در اكتار معنی

کیلوگرم در اكتار( و عملكرد  8388دان  )شروا تشكی  غنچ  نسبت ب  مرحل  شروا تشكی  غالف بیشتر بود. باالترین عملكرد 

کیلوگرم  8335درصو بوست آمو. حوار  عملكرد دان  ) 75لیتر محلول روی  8کیلوگرم در اكتار( با مصرف  8/255پروتئین دان  )

 کیلوگرم در اكتار( متعلق ب  تیمار عوم مصرف روی بود. 8/072در اكتار(و عملكرد پروتئین دان  )

 نخود، روی، عملكرد دان ، عملكرد پروتئینوا ه اای کلیوی: 

 مقدمه

ارای اای آنها دیصوی در کشوراایی ک  یاكکمبود روی مهمترین مشك  گیااان سراسر دنیا از نرر مواد غ ایی ریام  ی ب 

آسیب ب  داو. کمبود روی، تشكی  دان  و رورت حیات آن را کااش می(. 8662آلووی، )باشو روی راب  دستر  کمی استنو، می

ن میاان شود اما ایدای از دریافت روی محروم شونو نیا مشااوه میسایتمان گرده و تشكی  میوه حتی زمانی ک  گیااان در زمان گ 

بود روی دای شوت اررات کمکننو. رفع کمبود روی در شروا گ کمتر از حالتی است ک  گیااان از ابتوا روی کمتری دریافت می

كاران، پنوی و ام)شود داو و باع  افاایش رورت حیات ب ر و تعواد دان  در بوت  میگرده و تولیو دان  کااش میرا بر باروری دان  

مصرف این  در ترکی ،(. 8660ک  م ، ) شودبهبود کیفیت محصوالت کشاورزی می روی سبب افاایش عملكرد ونصر ع (.8660

محلول با بررسی تأریر  (8661). بوزوگلو و امكاران (8663ایا و امكاران،  نوتیب نخود شو )ک 3عنصر باع  افاایش عملكرد دان  

)حواکثر مصرف( گاار   ppm8 حواکثر عملكرد دان  را با مصرف بر گیاه نخود، در مرحل  رشو رویشی مولیبون و روی  پاشی

دان  را افاایش داد )جلی  شش مصرف این عنصر در  شرای  تنش یشكی درصو جوان  زنی، سرعت جوان  زنی و عملكرد کردنو. 

(. با توج  ب  فقوان اطالعات کافی در یصوی تأریر عنصر روی بر نخود زراعی در استان گلستان و 8678بهره و موحوی دانوی، 

زمان و میاان مصرف روی بر عملكرد دان ، درصو  تعیین تأریر این بررسی با اوفامچنین تأریر مثبت این عنصر بر گیااان دیگر، 

 روتئین و عملكرد پروتئین دان  ررک ااشک اجرا گردیو. پ
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 هامواد و روش

در مارع  آموزشی و پژواشی دانشگاه گنبو کاوو  در زمینی ک  ربال گنوم  7321عملیات کاشت آزمایش در تاری  سوم دیماه 

اشک جام شو. در این بررسی از ررک ااای کام  تصادفی انکشت شوه بود با چهار تكرار ب  صورت فاکتوری  در رالب طرح بلوك

لیتر محلول روی در اكتار در  8و  5/7، 7، 5/6درصو استفاده شو. پنا میاان صفر )عوم مصرف(،  75نخود معمولی و محلول روی 

لوب طدای )شروا تشكی  غنچ ( و شروا تشكی  غالف استفاده گردیو. در این آزمایش با توج  ب  نتایا مدو زمان یعنی رب  از گ 

از رو   (،8661؛ سرکار و امكاران، 8663بایبوردی و ممووف، )محلول پاشی عناصر ریا م  ی نسبت ب  مصرف آنها در یاك 

متر سانتی 3/73متر و فاصل  بوت  در روی ردیف سانتی 85متر، فاصل  ردیف  5ی  ب  طول  5محلول پاشی استفاده شو. ار کرت شام  

تعیین عملكرد دان ، دو ردیف حاشی  و نیک متر از باال و پایین ار کرت ح ف و مابقی ب   . جهت( بودبوت  در متر مربع 36)تراکک 

گرم دان  از ار کرت انتخاب و درصو پروتئین با دستگاه  86مساحت حوود س  متر مربع برداشت گردیو. جهت تعیین درصو پروتئین، 

اا با درصو پروتئین در عملكرد پروتئین ضرب گردیو. تجای  واریانس دادهکجلوال انوازه گیری شو. جهت تعیین عملكرد پروتئین، 

 درصو استفاده گردیو.  5در سطح  LSDاا از آزمون انجام شو. جهت مقایس  میانگین SAS Ver. 9.1استفاده از نرم افاار 

 

 نتایج و بحث 

ن مصرف بر عملكرد دان  در اكتار و عملكرد درج شوه است. ارر زما 7نتایا تجای  واریانس صفات مورد بررسی در جوول 

دار بود. ارر میاان مصرف روی بر عملكرد دان  در اكتار، درصو پروتئین دان  و عملكرد پروتئین معنی %5پروتئین در اكتار در سطح 

دار د بررسی معنیی  از صفات مورمیاان مصرف روی در مورد ایچ× دار شو. ارر متقاب  زمان معنی %7دان  در اكتار در سطح 

 نگردیو. 

 تجزیه واریانس )میانگین مربعات( عملکرد دانه، درصد و عملکرد پروتئین دانه تحت تأثیر زمان و میزان مصرف روی در نخود -1جدول

 تغییر منبع آزادی درجه )کیلوگرم در هکتار( عملکرد دانه درصد پروتئین  عملکرد پروتئین 

1415 542/1  تکرار  1 11111 

11115 * 1211/1  روی زمان مصرف 1 *111111 

11151** 11/12  روی میزان مصرف 1 **114211 **

1141 111/1  میزان مصرف×  زمان مصرف 1 14121 

1411 1111/1  خطای آزمایش 54 11115 

14/1  21/5  11/1  ضریب تغییرات - 

 درصد 1و  2به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  **و  *
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  رد دانه در هکتارعملک
کیلوگرم در هکتار شد در حالی که این  5111مصرف روی در مرحله شروع تشکیل غنچه باعث تولید عملکرد دانه معادل 

رسد (. به نظر می5کیلوگرم دانه در هکتار کاهش یافت )جدول 5151میزان با مصرف آن در مرحله شروع تشکیل غالف به 

شد. ها مؤثر باعملکرد دانه به اندازه مصرف زودتر آن با توجه به تأثیر روی بر باروری گل تواند برتأخیر در مصرف روی نمی

 نیز گزارش شده است.    (5111پندی و همکاران، ) تأثیر بهتر مصرف زودهنگام عنصر روی بر گیاه توسط پندی و همکاران

ترین عملکرد دانه در هکتار مصرف روی کم طوری که عدمعملکرد دانه در هکتار تحت تأثیر مصرف روی قرار گرفت به

 5155لیتر محلول روی در هکتار حداکثر و برابر با  5(. عملکرد دانه در تیمار مصرف 1کیلوگرم را تولید کرد )جدول 5112یعنی 

با افزایش  باشد. با وجودی کهدرصد افزایش( می 55کیلوگرم دانه در هکتار ) 254کیلوگرم در هکتار بود که حاکی از افزایش 

داری بین تیمارها ایجاد لیتر محلول روی در هکتار تفاوت معنی 1مصرف روی، عملکرد دانه افزایش یافت اما با مصرف بیش از 

توان ناشی از تأثیر مثبت روی بر فتوسنتز و دوام سطح برگ )در تیمارهایی که با مصرف روی را می دانهنشد. افزایش عملکرد 

. (5111دانست )پندی و همکاران، اهان سبزتر بودند( و همچنین باروری دانه گرده و حفظ حیات بذر روی مصرف شده بود گی

 ( نیز گزارش شده است.5111افزایش عملکرد دانه با مصرف روی توسط والنسیانو و همکاران )

 درصد و عملکرد پروتئین دانه
صد پروتئین دانه مشاهده نشد اما تفاوت بین تیمارهای داری بین دو تیمار زمان مصرف روی از نظر دراگرچه تفاوت معنی

دار بود. مصرف بیشتر روی باعث افزایش درصد پروتئین دانه شد. باالترین درصد پروتئین متعلق به تیمار مصرف روی معنی

یشتری داشت. بمصرف دو لیتر محلول روی در هکتار بود. از بین صفات مورد بررسی، مصرف روی بر درصد پروتئین دانه تأثیر 

ها در تیمار عدم مصرف روی کمتر بود(، شد )شادابی برگها رسد با توجه به اینکه روی باعث تأخیر در پیری برگنظر میبه

 تر انجام شد و درصد پروتئین افزایش یافت. انتقال نیتروژن به بذر بیش

ر روی ار گرفت که این امر حاکی از تأثیر بیشتبر خالف درصد پروتئین، عملکرد پروتئین تحت تأثیر زمان مصرف روی قر

کیلوگرم در هکتار از تیمار مصرف روی  1/411ترین عملکرد پروتئین با باشد. کمبر عملکرد دانه نسبت به درصد پروتئین می

د کیلوگرم در هکتار از تیمار مصرف روی در زمان تشکیل غالف بدست آم 1/441در زمان تشکیل غنچه و حداکثر آن با 

(. افزایش مصرف روی، عملکرد پروتئین را هم به دلیل افزایش درصد پروتئین و هم افزایش عملکرد دانه افزایش داد. 5)جدول

درصد در هکتار بر عملکرد پروتئین تأثیری نداشت. بیشترین تفاوت، بین دو تیمار  12لیتر محلول روی  2/1مصرف بیش از 

کیلوگرم در هکتار مشاهده شد. تفاوت تیمارهای با مصرف  1/11روی در هکتار با لیتر محلول  2/1عدم مصرف روی و مصرف 

 ( افزایش کیفیت محصول را با مصرف روی گزارش کردند. 5111کک مک )تر از تفاوت این دو تیمار بود. روی، بسیار کم

ولی نقش داشتند که نتیجه با انجام این آزمایش مشخخص شخد که زمان و میزان مصرف روی بر رشد و نمو گیاه نخود معم

آن افزایش عملکرد دانه و عملکرد پروتئین در هکتار بود. نقش میزان روی بیش از زمان مصخخرف بود. مصخخرف زیاد روی تأثیر 

دهنده باال بودن میزان روی قابل جذب در خاک مزرعه در سال آزمایش )با توجه کمی بر صخفات مورد بررسی داشت که نشان

و کامل در سخالهای قبل از آزمایش( بود. به هر حال، جهت تولید مطلوب نخود الزم است عنصر روی به به مصخرف کود ماکر

 مقدار کافی و قبل از رشد زایشی در اختیار گیاه قرار گیرد.
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 مقایسه میانگین صفات مورد بررسی تحت تأثیر زمان مصرف روی  -5جدول 

 روی مصرف زمان در هکتار()کیلوگرم  نهعملکرد دا ار(در هکت)کیلوگرم  پروتئینعملکرد 

1/441 a 5111a مرحله تشکیل غنچه 

1/411 b 5151b مرحله تشکیل غالف 

11/11  1/111  
LSD5% 

 باشد. درصد می 2دار در سطح احتمال دهنده اختالف معنیحروف غیر مشابه در هر ستون نشان

 

 مصرف روی مقایسه میانگین صفات مورد بررسی تحت تأثیر میزان -1جدول

 مصرف روی )لیتر در هکتار(           

 

عدم 

 مصرف

2/1 1 2/1 5 LSD5% 

5112c 5121b 5411ab 5122ab 5155a 1/521 )کیلوگرم در هکتار( عملکرد دانه  

52/11d 54/12c 54/12b 51/41a 51/11a 45/1 درصد پروتئین  

111/5d 414/2c 415/1bc 155ab 122/5a 12/41 )کیلوگرم در هکتار( عملکرد پروتئین  

 باشد. درصد می 2دار در سطح احتمال دهنده اختالف معنیحروف غیر مشابه در هر ستون نشان
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