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نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

اثر کود مرغی و محلولپاشی عناصر ریزمغذی بر برخی ویژگیهای کمی و کیفی گندم
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چکیده
مصرف بیرویه کودهای شیمیایی سبب عدم توازن عناصر غذایی بویژه عناصر کممصرف در خاک شده و
منجر به کاهش جذب عناصر آهن ،روی و منگنز توسط گیاه شده است .به عالوه شرایط آهکی و قلیایی
ن شرقی از عوامل محدود کننده جذب عناصر کممصرف میباشد .بدین منظور
خاکهای استان آذربایجا 
جهت بررسی اثرات عناصر ریزمغذی و کود آلی مرغی بر برخی خصوصیات گندم رقم سرداری ،آزمایشی به
صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با  12تیمار و  3تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه در سال
زراعی  1392-93اجرا شد .تیمارها شامل عناصر کممصرف سولفات آهن ،سولفات روی ،سولفات منگنز،
سولفات آهن  +سولفات روی ،سولفات آهن +سولفات منگنز ،سولفات روی  +سولفات منگنز ،کود مرغی،
کود آلی مرغی  +سولفات آهن ،کود مرغی  +سولفات روی ،کود مرغی  +سولفات منگنز و کود مرغی +
سولفات آهن  +سولفات روی  +سولفات منگنز به همراه شاهد بود .آهن ،روی ،منگنز به ترتیب با غلظتهای
 3 ،1و  1در هزار مصرف شدند .نتایج نشان داد که کاربرد تلفیقی عناصر کممصرف و کود آلی سبب افزایش
درصد نیتروژن و محتوای پروتئین دانه گردید .به طوریکه کاربرد تلفیقی کممصرفها و کود مرغی عملکرد
دانه ،عملکرد پروتئین ،درصد پروتئین و درصد پتاسیم را به ترتیب  6/38 ،54/24 ،44/86و  41/86درصد
نسبت به شاهد افزایش داد .بیشترین درصد فسفر دانه با کاربرد سولفات آهن و بعد از آن با کاربرد همزمان
سولفات آهن و کود مرغی مشاهده شد .به طور کلی ،عناصر کممصرف و کودهای آلی با تأثیر بر جذب
عناصر پرمصرف خاک سبب بهبود عملکرد و کیفیت دانه گندم خواهند شد.

کلمات کلیدی :پروتئین دانه ،درصد نیتروژن ،عملکرد دانه ،کود آلی.
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مقدمه

با توجه به اینکه بیش از  3میلیارد نفر در دنیا

از کمبود عناصر کممصرف رنج میبرند ،بنابراین نیاز
14

( )Rahimichegni et al., 2009روی گندم و بوربوری

و همکاران ( )Boorboori et al., 2012روی جو اثرات

مثبت تغذیه عناصر کممصرف را بر کمیت و کیفیت

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

به غنیسازی زیستی در گیاه مهمی همچون گندم

این گیاهان گزارش کردند.

تولید و کیفیت این محصول مورد ارزیابی قرار گیرد

نيتروژن و فسفر ،عدم كاربرد كودهاي داراي

ایجاب میکند تا هر گونه راهکاری برای بهینه کردن

(.)Li et al., 2015

مصرف بيرويه كودهاي شيميايي مانند

عناصركممصرف ،وجود خاكهاي آهكي با ماده

در زمینهای خشک و نیمهخشک مقدار ماده

آلي كم و كشت متناوب اراضي سبب تشديد كمبود

از  60درصد از زمینهای کشاورزی کمتر از  1درصد

كشور گرديده است ( .)Li et al., 2015گیاهانی که

آلی خاک بسیار کم است .در ایران مواد آلی در بیش

عناصر كممصرف در خاكهاي زير كشت غالت

است .یکی از روشهایی که باعث افزایش ماده آلی

در خاکهای آهکی و خاکهایی با  pHبیش از7/7
رشد میکنند ،معموالً دچار کمبود آهن هستند،

کود مرغی عالوه بر داشتن عناصر ماکرو و

پایینی دارند کاهش مییابد ،عناصر روی و منگنز

و افزایش عناصر غذایی قابل جذب گیاه در خاک

میشود ،کودهای آلی میباشند.
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میکرو (منگنز ،آهن ،مس و بر) ،یکی از کودهاي ارزان

قیمت در مقایسه با کودهاي متداول در تولید گیاهان

زراعی است و از نظر داشتن نیتروژن نسبت به سایر

همچنین جذب آهن در خاکهایی که مواد آلی
قابل دسترس گیاهان نیز با افزایش  pHخاک

کاهش مییابد (.)Yilmaz et al., 1997

عنصر آهن در متابولیسم گیاه به ویژه در سنتز

کودهاي دامی غنیتر است (.)Zhou et al., 2005

کلروفیل ،در ساختار آنزیمهایی از قبیل کاتاالز،

 40درصد از نیتروژن کل موجود در کود مرغی به

لی و همکاران ( )Li et al., 2007بیان کردند که

بطوری که نزدیک به  74درصد از فسفر کل و

شکل قابل دسترس هستند (.)Ghosh et al., 2004

کود مرغی داراي خواصی مانند آزادسازي تدریجی

پراکسیداز و فالوپروتئینها نقش کلیدی ایفا میکند.

کمبود آهن به طور زیانباری رشد دانه و در نتیجه

سالمت جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد .کمبود عنصر

نیتروژن (کاهش آبشویی نیترات) ،ترکیبات پتاسیم

روی هم به عنوان پنجمین عامل بیماری و مرگ در

آلی (افزایش ظرفیت نگهداري آب و مواد غذایی)

 .)al., 2015بیشتر از  20درصد مرگ و میر کودکان

و کلسیم (کاهش اسیدي شدن خاك) و ماده

میباشد (.)Ghosh et al., 2004

از طرف دیگر یکی از راههای ساده برای نیل

کشورهای در حال توسعه محسوب میشود (Li et

زیر  5سال در دنیا به کمبود آهن و روی نسبت

داده میشود ( .)Velu et al., 2014باللی و همکاران

به خودکفایی و جامعهای سالم و تندرست ،اضافه

( )Balali et al., 2001با انجام آزمایش در  700مزرعه

صورت محلولپاشی میباشد .پهلوان راد و همکاران

ایران دچار کمبود آهن 40 ،درصد دچار کمبود روی

کردن عناصر کممصرف به خاک و یا مصرف آن به
( ،)Pahlavanrad et al., 2008مارالیان و همکاران

( ،)Maralian et al., 2009رحیمیچگنی و همکاران

طی دو سال گزارش نمودند که  37درصد خاکهای

و  25درصد دچار کمبود منگنز میباشند .فیضی
اصل و ولیزاده ()Feiziasl and Valizadeh 2004

اثر کود مرغی و محلولپاشی عناصر ریزمغذی ...

حد بحرانی آهن ،منگنز و روی را در خاکهای

بنابراین با توجه به اینکه نتایج تحقیقات

گندم دیم شمال غرب به ترتیب  11/3 ،8/8و

انجام شده در نقاط مختلف دنیا در طی سالهای

( )Hamidi Asil et al., 2014حد بحرانی آهن ،روی،

و کودهای آلی در سالمت جوامع بشری میباشد،

 0/88گزارش نمودند .حمیدی اصیل و همکاران

اخیر ،حاکی از تأثیر مثبت عناصر غذایی کممصرف

خاک تعیین کردند.

در زراعت گندم دیم رقم سرداری ،هدف اساسی این

 3/75 ،0/9 ،1/65و  1/05میلیگرم بر کیلوگرم
یک استراتژی مهم برای افزایش غلظت

عناصر کممصرف در دانه کوددهی گیاهان با

خاک یا محلولپاشی میباشد .یلماز و همکاران
( )Yilmaz et al., 1997با استفاده از روشهای

مختلف مصرف سولفات روی در ارقام گندم مشاهده

کممصرف به صورت انفرادی و توأم با کود آلی مرغی
تحقیق بود.

مواد و روش ها

این پژوهش به صورت طرح بلو کهای کامل

تصادفی با  12تیمار و  3تکرار در مزرعه تحقیقاتی

غلظت این عنصر در دانه گندم هم افزایش مییابد

آزمایش در جدول  1آورده شده است.

را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد ،بلکه
و سبب غنیتر شدن دانه شد .سادانا و همکاران

 1392-93اجرا شد .مشخصات خاک محل اجرای
عناصر کممصرف آهن ،روی و منگنز ابتدا با روش

( )Sadana et al.,1991نتیجه گرفتند که مصرف

 DTPAاستخراج و سپس با استفاده از دستگاه جذب اتمی

منگنز ،رشد و عملکرد را نسبت به شاهد افزایش و

نیتروژن با کجلدال (,Mremner and Mulvaney

خاکی و محلولپاشی گندم با استفاده از سولفات
مقدار منگنز در دانه و کاه افزایش یافت .بوربوری و

قرائت شدند ( ،)Lindsay and Norvel, 1978درصد
 ،)1982مواد آلی با روش اکسیداسیون تر (Nelson

همکاران ( )Boorboori et al., 2012نتیجه گرفتند

 ،)and Sommers, 1982فسفر قابل جذب با روش

بطور معنیداری افزایش داد ،ولی محلولپاشی روی

پتاسیم قابل جذب توسط محلول استات آمونیوم

که محلولپاشی آهن عملکرد دانه و وزن هزاردانه را

اولسن و سومرس (،)Olsen and Sommers, 1982

فقط عملکرد دانه را بهبود بخشید .آنها همچنین

و فلیم فتومتری تعیین شدند .طبق نتايج جدول

و درصد پروتئین دانه بهتر است محلولپاشی در

كه در مقايسه با حد بحراني آن ( )8/8کمبود

پیشنهاد کردند جهت افزایش عملکرد ،غلظت روی
تلفیق با مصرف خاکی عناصر کممصرف استفاده
شود ،بطوری که با این عمل میزان عنصر روی دانه

 3برابر افزایش مییابد .چاکماک و همکاران (�Cak

 )mak et al., 2010بیان کردند که محلولپاشی

عنصر روی نسبت به کاربرد خاکی آن در افزایش
غلظت عنصر روی دانه گندم مؤثرتر است.

 1ميزان آهن نشان داده شده  6/13ميباشد

نشان میدهد ،میزان منگنز خاک معادل 7/52

میلیگرم در کیلوگرم خاک بوده که در مقایسه

با حد بحرانی آن ( )11/3دارای کمبود است.

همچنین میزان روی خاک  0/48میلیگرم در

کیلوگرم بوده که در مقایسه با حد بحرانی آن
( )0/88کمبود نشان میدهد.
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کردند که مصرف سولفات روی نه تنها عملکرد

دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه در سال زراعی

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

مس ،منگنز و بر را در منطقه قزوین به ترتیب ،9

لذا جهت غنیسازی گیاه گندم ،کاربرد عناصر
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تیمارها شامل سولفات آهن ،سولفات

سانتيمتر بود .فاصله بین کرتها و بین بلوکها

 +سولفات روی ،سولفات آهن  +سولفات منگنز،

پنجه دهي گندم مطابق با مرحله  ٢١زایدوکس و

روی ،سولفات منگنز ،کود مرغی ،سولفات آهن
سولفات آهن  +کود مرغی ،سولفات روی  +سولفات

16

به ترتیب  0/5و  1/5متر لحاظ شد .در مرحله
همکاران ( )Zadoks et al., 1974با علفهرز پهن

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

منگنز ،سولفات روی  +کود مرغی ،سولفات منگنز

برگ به كمك علف كش تو فور دي ( )2-4-Dبه

سولفات منگنز  +کود مرغی و تیمار شاهد بودند.

در نهایت به منظور تعیین عملکرد و اجرای

جنتا ،کود روی از منبع سولفات روی ( 34درصد)

از طرفین کرتها 2 ،متر مربع از وسط هر کرت

 +کود مرغی ،سولفات آهن  +سولفات روی +

آهن از منبع سولفات آهن تولیدی شرکت سین
تولیدی شرکت کنجالهساز زنجان و منگنز از

منبع سولفات منگنز تأمین شدند.

محلولپاشی در دو نوبت در مراحل پنجهزنی و

ميزان دو ليتر در هكتار مبارزه گرديد.

عملکرد دانه ،پس از رسیدگی و حذف حاشیهها
در  10تیرماه  1393برداشت شده ،به آزمایشگاه

منتقل و پس از تعیین عملکرد بیولوژیک با عمل

کوبیدن ،دانهها از سنبله جدا شد .پس از برداشت
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گلدهی انجام شد .غلظت سولفات آهن و منگنز  3در

محصول صفاتی همچون نیتروژن ،پتاسیم و

پس از آماده سازی زمین و تهیه کرتها ،در زمان

نیتروژن از روش کجلدال و برای تعیین مقادیر

هزار و سولفات روی  1در هزار در نظر گرفته شدند.

اجرای آزمایش مقادیر الزم از کودهای نیتروژن،

فسفر ،پتاس و گوگرد به ترتیب از منابع اوره ،سوپر

فسفر دانه اندازه گیری شدند .جهت تعیین مقدار

فسفر و پتاسیم از روش خاکستر خشک استفاده
شد ( .)Lindsy and Norvel, 1978درصد پروتئين

فسفات تریپل ،سولفات پتاسیم و کود گوگرد مورد

نیز با استفاده از دستگاه کجلدال تعيين شد

فسفر ،پتاسیم و گوگرد به ترتیب  60 ،100 ،150و

روش کجلدال بر اندازه گيری نيتروژن کل موجود

استفاده قرار گرفتند .مقادیر کودهای نیتروژن،

( .)Mremner and Mulvaney,1982اساس کار در

 50کیلوگرم در هکتار بود .همچنین به مقدار  2تن

در نمونه آزمايشی استوار است و فرض بر آن است

فسفری و پتاسیمی همزمان با کاشت ،نیتروژن در

بنابراين ،پس از اندازهگيری نيتروژن کل نمونه با

سوم باقیمانده به صورت سرک در مراحل انتهای

مختلف محاسبه شد ( .)Jensen, 1996عملکرد

در هکتار از کود آلی مرغی استفاده گردید .کودهای
سه مرحله به صورت یک سوم در زمان کاشت و دو

پنجه زنی و گلدهی در اختیار گیاه قرار داده شد.
رقم سرداري با تراكم  ٣٥٠دانه در متر مربع پس

از ضدعفوني با قارچ كش كاربوكسين -تيرام در 25

مهرماه  1392كشت گرديد.

هر كرت آزمايشي به طول  4متر و عرض

 2متر داراي  10رديف با فاصله رديف هاي 20

که تمام نيتروژن موجود از نوع پروتئين است.

اعمال ضريب  ،6/25درصد پروتئين در تيمارهای

پروتئين کل نیز از حاصلضرب درصد پروتئین در
عملکرد دانه بدست آمد .در نهایت بعد از آزمون

نرمال بودن دادهها ،تجزیه واریانس با استفاده

از نرم افزار  SPSSانجام پذیرفت .برای مقایسه
میانگین تیمارها ،از آزمون چند دامنهای دانکن در

سطح احتمال  5درصد استفاده گردید.

اثر کود مرغی و محلولپاشی عناصر ریزمغذی ...
ﺟﺪول  -1ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎك
Table 1- Some physical and chemical properties of soil
درﺻﺪ ﺳﻴﻠﺖ
)Silt (%

درﺻﺪ رس
)Clay (%

درﺻﺪ ﺷﻦ
)Sand (%

درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ
Total
)nitrogen (%

روي ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب
)Zn (av.
)(mg/kg

ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب
)Mn (av.
)(mg/kg

آﻫﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب
)Fe (av.
)(mg/kg

ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب
)K (av.
)(mg/kg

ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب
)P (av.
)(mg/kg

درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ
Organic
matter

درﺻﺪ آﻫﻚ
Lime percent

pH

7.52

321

ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
)دﺳﻲ زﻳﻤﻨﺲ
ﺑﺮ ﻣﺘﺮ(
Electrical
Conductivit
)y (dS/m

43

43

14

0.05

0.48

6.13

4.47

0.52

11.68

8.18

0.89

17

ﺟﺪول  -2ﻛﻞ ﺑﺎرش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎل آزﻣﺎﻳﺶ

3.7

7

25.1

24.4

35

16.4

2.1

41.1

51.9

0.1

27.9

22.4

12.1

11.2

8.9

1.6

-5.1

1.7

10.6

16.5

20.9

15.3

18.6

5.3

3.5

-3.5

-9.3

-2.2

5.9

9.9

34.8

29.6

0

17.2

14.4

6.8

-0.8

5.6

15.2

23

18

18

25

28

35

40

67

56

44

25

48

52

64

71

77

77

93

88

73

57

ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ

بحثوارﻳـــﺎﻧﺲ )ﺟـــﺪول  (3ﻧﺸـــﺎن داد ﺑـــﻴﻦ
ﺗﺠﺰﻳـــﻪ
نتایج و

ﻛﻞ ﺑﺎرش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
Total monthly rainfall
)(mm
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
Average monthly
)temperature (ºC
دﻣﺎي ﻛﻤﻴﻨﻪ
Minimum temperature
)(ºC
دﻣﺎي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
Maximum
)temperature (ºC
درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻛﻤﻴﻨﻪ
Minimum humidity
)(%
درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
Maximum humidity
)(%

ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺳﻨﺒﻠﻪ ،ﻃﻮل ﺳﻨﺒﻠﻪ و ﺗﻌﺪاد ﺳﻨﺒﻠﻪ ﮔﻨﺪم
در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲداري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
افزایش عملکرد
معنیداری افزایش میدهند .علت
ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑــﺮ اﺛــﺮ ﻛــﺎرﺑﺮد

دادﺗﻔــﺎوت
نشانداﻧــﻪ
وزن ﻫــﺰار
ﻣﺨﺘﻠــﻒ از ﻟﺤـ
ﺗﻴﻤﺎرﻫــﺎي
بین
(جدولـﺎظ )3
واریانس
تجزیه

و اجزای عملکرد بر اثر کاربرد آهن و روی ،تأثیر این

معنیداری در سطح احتمال  1درصد وجود داشت.

کلروفیل از
میزان
باشد.
ﻋﻤﻠﻜــﺮد
افزایشــﻨﺘﺰ،
ـﺰاﻳﺶ ﻓﺘﻮﺳ
یــﻖ اﻓـ
اسیداز مﻃﺮﻳ
استیکﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
ﻣﻴﺰان

ﻣﻌﻨﻲداري در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  1درﺻــﺪ وﺟــﻮد داﺷــﺖ.

آﻫﻦ و روي ،ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ دو ﻋﻨﺼــﺮ ﺑــﺮ ﻣﻘــﺪار ﻛﻠﺮوﻓﻴــﻞ

تیمارهای مختلف از لحاظ وزن هزار دانه تفاوت

غلظت ایندول
دو عنصر بر مقدار کلروفیل برگ و
ﺑﺮگ و ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻨﺪول اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷــﺪ .اﻓــﺰاﻳﺶ

توأمروياز
استفاده
نشان
ﻣﺮﻏــﻲ ونها
مقایسه میانگی
ﺳــﻮﻟﻔﺎت
دادــﻮدکهﻣﺮﻏــﻲ+
ﺗﻴﻤــﺎر ﻛ
ﺳــﭙﺲ

خشک گیاه
فتوسنتز،
مادهLi et
عملکرد al.,
ـﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫــﺪ )
افزایشــﺎه را اﻓـ
طریقﺧﺸــﻚ ﮔﻴ
ﻣــﺎده

سولفات ﺷــﺎﻫﺪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑــﻪ ﺗﻴﻤــﺎر
ﻫﺰار داﻧﻪ
سپس ﻣﻴﺰان
مرغی و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
روی
مرغی+
تیماروزنکود

ﺳﻴﺴــﺘﻢ
یﺑﻬﺒـ
ـﻮان ﺑمــﻪ
وزنرا ﻣﻲﺗ
افزایش داﻧــﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ وزن
بهبود سیستم
ـﻮد به
توان
دانهـ را

ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫــﺎ ﻧﺸــﺎن داد ﻛــﻪ اﺳــﺘﻔﺎده ﺗــﻮأم از

ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫــﻦ +ﺳــﻮﻟﻔﺎت روي +ﺳــﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﮕﻨﺰ+ﻛــﻮد

منگنز+کود
سولفاتدر روی+
سولفات آهن+
سولفاتداﻧــﻪ داﺷــﺘﻨﺪ و
اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻫﺰار
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را

ﻫﻤﺎﻧﺘﺎﻧﺮاﻧﺠـــــﺎن
ﮔـــــﺮي و
)ﺟـــــﺪول .(4
داشتند
هزار دانه
افزایش وزن
ﺑـــــﻮد را در
بیشترین تأثیر

را.(2007
افزایش میدهد (.)Li et al., 2007

ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ داﻧــﻪ در

فتوسنتزي و انتقال مواد فتوسنتزي بیشتر به دانه
اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻧــﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﻴﻄــﻲ

) (Gray and Hemantanranjan, 1988ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ
تیمار
و کمترین میزان وزن هزار دانه مربوط به

در اثر کاهش عوارض ناشی از شرایط نامطلوب

( )Gray and Hemantanranjan, 1988گزارش

منگنز و کود مرغی نسبت داد .محلولپاشی عناصر

ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻫﻦ و روي ،ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ،وزن ﻫﺰارداﻧﻪ،

زﻣﻴﻦﻫﺎي دﻳﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي ﻋﻨﺎﺻﺮ روي ،ﻣﻨﮕﻨــﺰ و ﻛــﻮد

شاهد بود (جدول  .)4گری و همانتانرانجان

محیطی زمینهای دیم به وسیلهي عناصر روي،

کردند کاربرد عناصر آهن و روی ،عملکرد دانه،

کممصرف در زمان رشد رویشی با افزایش سطح

و تعداد سنبله گندم در واحد سطح را به طور

تولید ماده خشک بیشتر گردیده و گیاه با پتانسیل

وزن هزاردانه ،تعداد دانه در سنبله ،طول سنبله

برگ باعث افزایش تشعشع دریافتی و در نتیجه

جلد  /1شماره  / 1بهار 1396

ﺗﻴﺮ
July

ﺧﺮداد
June

اردﻳﺒﻬﺸﺖ
May

ﻓﺮوردﻳﻦ
April

اﺳﻔﻨﺪ
March

ﺑﻬﻤﻦ
February

دي
January

آذر
December

آﺑﺎن
November

ﻣﻬﺮ
October

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

Table 2- Total monthly precipitation, mean monthly temperature and relative humidity during experiment year
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نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک
جلد  /1شماره  / 1بهار 1396

بالقوه بیشتري وارد فاز زایشی میشود ،بنابراین
گیاه پتانسیل باالتري جهت تولید دانه از خود بروز
میدهد ( .)Cumudini et al., 2001براون و همکاران
( )Brown et al., 1993اذعان کردند که در اثر مصرف
آهن و روی ،مقدار کل کربوهیدرات ،نشاسته و
پروتئین دانه باال میرود که نهایتاً افزایش عملکرد
را به دنبال خواهد داشت .نقش عنصر روی به عنوان
بخش فلزی یا به عنوان فعال کننده بعضی از آنزیمها
مطرح است .در شرایط کمبود عنصر روی فعالیت
آنزیم الکل دی هیدروژناز کاهش مییابد که این
کاهش فعالیت باعث تغییرات سوخت سازی عمده
خواهد شد ،همچنین روی در فعال کردن آنزیمهایی
مثل دی هیدروژناز RNA ،پلیمراز و  DNAپلیمراز
نقش اساسی دارد .یافتههای حاضر با نتایج مسگرباشی
و همکاران ( ،)Meskarbashi et al., 2006یلماز و
همکاران ( )Yilmaz et al., 1997و زیدان و همکاران
( )Zeidan et al., 2010روی گندم همسویی دارد.
معنـﺰیودار
تعداد دانه در سنبله
تأثیرﻣﻨﮕﻨـ
تحتﻣﻴــﺰان
)(Feiziasl and Valizadeh, 2004
تیمارهای آزمایش در سطح احتمال  1درصد قرار
روي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك زﻳﺮ ﺣــﺪ ﺑﺤﺮاﻧــﻲ ) 11/3و 0/88
گرفت (جدول  .)3بیشترین و کمترین تعداد دانه در
ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎك( ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﮔﻴﺎه ﺑــﻮده
سنبله به ترتیب به کاربرد تلفیقی سولفات آهن +

ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ
Grain yield

سولفات روی  +سولفات منگنز  +کود مرغی و شاهد
مربوط بود (جدول  .)4حسین آبادی و همکاران
( )Hossenabadi et al., 2006نتیجه گرفتند که

عناصر کممصرف تنها از طریق بهبود شرایط رشد و
تأثیر بر اجزاي عملکرد دانه تا حدي میتوانند عملکرد
دانه و کیفیت دانه را افزایش دهند ،بهطوری که
عناصر ریزمغذي تأثیر معنیداري بر اجزاي عملکرد
دانه و بیوماس تولیدي گندم نداشتند ،اما در تمامی
موارد بیشترین میزان تولید مربوط به کودهاي آهن،
روي و منگنز بوده است.
گزارش شده است که محلولپاشی عناصر
کممصرف ،در مرحله هشت برگی با افزایش سطح
برگ ،وزن خشک برگ و طول دوره گلدهی باعث
افزایش تعداد دانه در غالف میشود (.)Bank, 2004
همچنین تغذیه گیاه با ریزمغذیها ،به دلیل افزایش
ذخیره هیدروکربن دانه گرده ،باعث افزایش طول عمر
گرده شده و در نتیجه منجر به افزایش گردهافشانی و
بامری
غالف ومی
ـﺎﺑﺮاﻳﻦدانه
تشکیلﺑﻨـتعداد
گردد.ﻣﺼــﺮف
روي و
بیشتريـﻲدرﻣﻨﮕﻨــﺰ
ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷـ
اﺳﺖ.
و همکاران ( )Bameri et al., 2012نتیجه گرفتند که
ﻛﻮد آﻟﻲ ﻣﺮﻏﻲ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
بیشترین عملکرد دانه با کاربرد آهن +منگنز بدست
و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻨﺪم ﺷﺪ.
آمد و با کاربرد آهن+روی +منگنز به علت اثرات

ﺟﺪول  -3ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺻﻔﺎت ﻛﻤﻲ ﮔﻨﺪم
Table 3- Analysis of variance of wheat quantity characteristics
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت
Mean of Squares
درﺟﻪ آزادي
وزن ﻫﺰار داﻧﻪ
ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺳﻨﺒﻠﻪ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
D.F
1000-grain weight
Number of seed per spike
Biological yield

*4657.8

623.58ns

0.86ns

0.83ns

2

**41730.8

**19329.4

**44.32

**21.25

11

1132.04

808.55

32.94

1.2

22

3.19

2.08

2.46

2.56

-

 * ، nsو ** ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲدار و ﻣﻌﻨﻲدار در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  5و  1درﺻﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات
S.O.V
ﺗﻜﺮار
Replication
ﺗﻴﻤﺎر
Treatment
ﺧﻄﺎي آزﻣﺎﻳﺶ
Error
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات
%C.V

, and ** : no significant, significant at the 5% and 1% levels of probability

* ns

respectively

ﺟﺪول  5ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔــﺎوت ﻣﻌﻨــﻲدار ﺑــﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫــﺎ از

آﺑﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﻧﻪ ﺗﺤــﺖ ﺗــﺎﺛﻴﺮ

ﻟﺤــﺎظ درﺻــﺪ ﻧﻴﺘــﺮوژن داﻧــﻪ ﮔﻨــﺪم اﺳــﺖ .ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ

ﺗﻴﻤﺎرﻫــﺎي ﻛــﻮدي ﻗــﺮار ﻣﻲﮔﻴــﺮد و ﺑــﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻــﺪ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎ ﻧﺸــﺎن ﻣﻲدﻫــﺪ ،ﻛــﺎرﺑﺮد ﺗﻠﻔﻴﻘــﻲ ﻛﻮدﻫــﺎي

ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﻧﻪ را در ﺗﻴﻤﺎر آﻫﻦ  +روي ﺑــﻪ ﻣﻴــﺰان 12/4

ﻛﻢﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﻛﻮد آﻟــﻲ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﺗــﺄﺛﻴﺮ را در اﻓــﺰاﻳﺶ

درﺻــﺪ ﮔــﺰارش ﻛــﺮد .ﺗﺎﻛﻜـﺎر و ﻧﺎﻳــﺎر ) Takkar and

ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑــﺬر داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ و ﻛﻤﺘــﺮﻳﻦ ﻣﻘــﺪار درﺻــﺪ

 (Nayar, 1990ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻨﺼــﺮ روي

اثر کود مرغی و محلولپاشی عناصر ریزمغذی ...

Table 4- Mean of wheat quantity characteristics affected by micronutrient and poultry fertilizers
ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ
Grain yield
)(g/m2
866.3h
972fg
966.6fg
924.3fg
1030ef
1073.3de
1152.3bc
1161.6bc
964.3fg
1100.6cd
1171b
1255a

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
Biological yield
)(g/m2
1230.3g
1326def
1296ef
1373.6cd
1412.3bc
1279.3f
1337.3de
1412.6bc
1432.2ab
1326def
1451.6ab
1487a

ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺳﻨﺒﻠﻪ
Number of seed per spike
45g
50de
44g
52bcd
53bc
47.66f
44.66g
54ab
56a
50.66de
51.33cd
49fe

در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داراي ﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲداري در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  5درﺻﺪ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻧﺪارﻧﺪ.

وزن ﻫﺰار داﻧﻪ
1000-grain weight
)(gr
38.5d
41.7c
41.23c
44.63b
41.76c
41.93c
44.56b
44.83b
40.3cd
46.47ab
40.53c
47.1a

ﺗﻴﻤﺎر
Treatment
Control
FeSo4
ZnSo4
MnSo4
Hen
Fe+Zn
Fe+Mn
Fe+Hen
Zn+Mn
Zn+Hen
Mn+Hen
Fe+Zn+Mn+Hen

Means followed by similar letter are not significantly different at the 5% probability level using Duncan test

ﺟﺪول ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ )ﺟــﺪول  (5ﻧﺸــﺎن داد ﻛــﻪ

در ﺑﻬﺒﻮد ﺻﻔﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻬﺘــﺮ از ﺳــﺎﻳﺮ ﻛﻮدﻫــﺎ ﺑــﻮد.

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣــﺎﻳﺶ واﻗــﻊ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳــﺪ ﻓﺮاﻫﻤــﻲ ﺗﻤــﺎﻣﻲ ﻋﻨﺎﺻــﺮ

ﺷــﺪ .ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜــﺮد از ﻛــﺎرﺑﺮد ﺗﻠﻔﻴﻘــﻲ ﻛﻮدﻫــﺎي

ﺳــﺒﺐ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ درﺻــﺪ و ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﭘــﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﺮدﻳــﺪ

رﻳﺰﻣﻐﺬي و ﻣﺮﻏﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﺧــﺘﻼف ﻣﻌﻨــﻲداري

)ﺗﻴﻤــﺎر ﻛـــﺎرﺑﺮد ﺗﻠﻔﻴﻘــﻲ( ،ﺑﻨـــﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺒــﻖ ﻗـــﺎﻧﻮن

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک
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آنتاگونیستی عناصر عملکرد دانه کاهش یافت.
عملکرد بیولوژیک نیز تحت تأثیر تیمارهای
مختلف آزمایش در سطح احتمال  1درصد قرار گرفت
(جدول  .)3مقایسه میانگینها نشان داد که استفاده
توأم از همه کودها ،بیشترین تأثیر را در افزایش
عملکرد بیولوژیک داشت و کمترین عملکرد بیولوژیک
در تیمار شاهد مشاهده شد (جدول  .)4این نتایج با
نتایج حاصل از تحقیقات اونیملی ()Onemli, 2004
مطابقت داشت .همچنین چاکماک و همکارا ن (�Cak
 )mak et al., 2004به این نتیجه رسیدند که افزایش
عناصر ریزمغذی باعث افزایش بیوماس گیاهی غالت
میشود .عملکرد دانه نیز به طور معنیداری تحت
تأثیر عناصر کممصرف و کود مرغی قرار گرفت (جدول
 ،)3به طوری که بیشترین عملکرد دانه از کاربرد توأم
عناصر کممصرف با کود مرغی به دست آمد و کمترین
آن مربوط به تیمار شاهد بود (جدول .)4
در حقیقت عنصر روي به عنوان کوفاکتور براي
آنزیمهاي کاهش دهنده گونههاي فعال اکسیژن عمل
کرده و از این طریق موجب افزایش پایداري غشا،
انباشت متابولیتهایی مانند پرولین و قندهاي محلول،

افزایش غلظت کلروفیل ،افزایش فعالیت فسفواینول
پیروات کربوکسیالز و ریبولوز بی فسفات کربوکسیالز
در شرایط نامطلوب زمینهای دیم میگردد
( )Ravi et al., 2008که بر میزان فتوسنتز و عملکرد
دانه میتواند تأثیر داشته باشد .همچنین عنصر روی و
گروه اکسینها به عنوان تحریککننده رشد ریشه در
گیاهان مطرح میباشند و هنگامی که گیاه در شرایط
دیم قرار میگیرد میتوانند با حفظ تعادل رطوبتی
موجب بهبود عملکرد دانه گردند (.)Gadallah, 2000
دادخواه و همکاران ( )Dadkhah et al., 2000مشاهده
کردند که محلولپاشی سولفات روي با کاهش اثرات
تنش و افزایش عوامل مؤثر در تولید رنگیزههاي
فتوسنتزي موجب بهبود عملکرد در شرایط خشکی
شد .از طرف دیگر کودهای آلی عالوه بر نقش تغذیهای،
در بهبود کیفیت محصوالت ،خواص فیزیکی و افزایش
فعالیت بیولوژیک خاک تاثیر معنیداری دارند .استفاده
از کمپوست و کودهای دامی به افزایش عملکرد
دانه منتهی میشود (.)Mahmoudi et al., 2007
فرج نیا و خورشیدی بنام (Farajnia and
 )Khourshidi Benam, 2007گزارش کردهاند که

عبداهلل جوانمرد ،امیر اسدی دانالو

20
نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک
جلد  /1شماره  / 1بهار 1396

استفاده از کودهای مختلف و عناصر کممصرف،
میتواند عملکرد دانه گندم را ارتقاء دهد .مارالیان
و همکاران ( )Maralian et al., 2009نتیجه گرفتند
در صورت استفاده از عناصر ریزمغذي آهن و
روي ،عملکرد دانه گندم در مقایسه با شاهد (عدم
محلولپاشی) به میزان  935کیلوگرم در هکتار
افزایش مییابد .افزایش عملکرد دانه و بیولوژیک در
اثر کاربرد عناصر کممصرف و کودهای آلی میتواند
به علت نقش بحرانی این عناصر در دوره رشد گیاهان
باشد ،که این عناصر میتوانند روی فرآیندهای
فتوسنتزی ،تنفس و فعال کردن سایر فرآیندهای
بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی نقش داشته باشند ،پس
نشان دهنده اهمیت عناصر کممصرف در رسیدن
به افزایش عملکرد است (.)Ghosh et al., 2004
سیلسپور ( )Seilsepour, 2007نتیجه گرفت که با
مصرف توام کودهاي آهن و روي میزان عملکرد گندم
به طور متوسط  867کیلوگرم افزایش یافته است.
همچنین او علت افزایش عملکرد را باال رفتن میزان
نشاسته و پروتئین دانه دانست .طاهرخانی و همکاران
 )Taherkhani et al., 2013(.نتیجه گرفتند با کاربرد
آهن و منگنز عملکرد دانه ،وزن هزار دانه و تعداد دانه
در سنبله گندم افزایش یافت .این افزایش احتماالً به
دلیل نقش آهن در فعال ساختن حاملهای الکترون
هر دو فتوسیستم میباشد .در اثر کمبود آهن فتوسنتز
شدیدا ً کاهش مییابد در حالیکه کمبود آن اثری بر
تنفس ندارد ( .)Velu et al., 2014اقبال و همکاران
( )Eghbal et al., 2004گزارش کردند کاربرد کودهاي
آلی میتواند باعث افزایش عملکرد ذرت نسبت به
شاهد گردد که دلیل آن را بهبود وضعیت عناصر
غذایی و اسیدیته خاك دانست .فالح و همکاران
( )Fallah et al., 2007مشاهده نمودند که با افزایش
مصرف کود مرغی مقدار عناصر غذایی پرمصرف و

کممصرف خاك به طور معنیدار افزایش یافت و در
نتیجه جذب این عناصر و رشد رویشی گیاه افزایش
یافت و در نهایت از طریق بهبود اجزاي عملکرد مقدار
عملکرد گیاه زیاد شد ،به طوري که باالترین عملکرد با
تیمار  30تن کود مرغی در هکتار به دست آمد .در نهایت
با توجه به جدول  1و گزارش فیضی اصل و ولیزاده
( )Feiziasl and Valizadeh, 2004ميزان منگنز و

روي موجود در خاك زير حد بحراني ( 11/3و 0/88
ميليگرم در كيلوگرم خاك) مورد نياز براي گياه بوده
است .بنابراین محلولپاشي منگنز و روی و مصرف
کود آلی مرغی در اين آزمايش باعث تأمين اين
عناصر و بهبود عملکرد و اجزای عملکرد گندم شد.
جدول  5بیانگر تفاوت معنیدار بین تیمارها
از لحاظ درصد نیتروژن دانه گندم است .مقایسه
میانگینها نشان میدهد ،کاربرد تلفیقی کودهای
کممصرف با کود آلی بیشترین تأثیر را در افزایش
نیتروژن بذر داشته است و کمترین مقدار درصد
نیتروژن از کاربرد توأم عناصر منگنز و روی حاصل
گردید (جدول  .)6دلیل آن میتواند برهمکنش
منفی بین آهن و روی باشد (;Ming and Yin, 1992
 .)Rengel and Graham, 1995درصد پروتئین نیز
تحت تأثیر معنیدار تیمارها قرار گرفت (جدول .)5
در مورد درصد پروتئین نیز وضعیت قرارگیری تیمارها
مشابه درصد نیتروژن بود .بیشترین و کمترین درصد
پروتئین به ترتیب با کاربرد توأم عناصر کممصرف با
کود مرغی و تیمار سولفات منگنز  +سولفات روی
حاصل شد (جدول .)6
سیلسپور ( )Seilsepour, 2007با بررسی
اثرات مصرف آهن و روي در خصوصیات کمی
و کیفی گندم آبی نتیجه گرفت که درصد
پروتئین دانه تحت تاثیر تیمارهاي کودي قرار
میگیرد و باالترین درصد پروتئین دانه را در

در ﺳﻴﺴﺘﻢ رﻳﺸﻪ ﺑﺎ ﻳﻜــﺪﻳﮕﺮ رﻗﺎﺑــﺖ داﺷــﺘﻪ و اﻓــﺰاﻳﺶ

ﻣﻲﻳﺎﺑــﺪ .ﻣﺎرﺷــﻨﺮ ) (Marschner, 2002ﻧﻴــﺰ ﻧﺘــﺎﻳﺞ

ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺮ ﻛﺪام در ﻣﺤﻴﻂ رﻳﺸﻪ ﺳﺒﺐ ﻛــﺎﻫﺶ ﺟــﺬب

ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را ﮔﺰارش ﻛﺮد.

دﻳﮕـــﺮي ﻣﻲﮔـــﺮدد .ﺣﺴـــﻴﻦ آﺑـــﺎدي و ﻫﻤﻜـــﺎران

درﺻﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻄــﻮر ﻣﻌﻨــﻲداري ﺗﺤــﺖ ﺗــﺎﺛﻴﺮ

) (Hossenabadi et al., 2006دﻟﻴﻞ ﻛــﺎﻫﺶ ﻓﺴــﻔﺮ ﺑــﺎ

ﻛﻮدﻫــﺎي ﻛﻢﻣﺼــﺮف و ﻛــﻮد ﻣﺮﻏــﻲ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓــﺖ

ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻨﺼﺮ روي را ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑــﻴﻦ دو ﮔﻴــﺎه و

)ﺟﺪول .(5

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮات آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﻤﻲ ﺑــﻴﻦ اﻳــﻦ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﺑــﺮاي

ﻛﻮدﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ را در ﺟﺬب و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ داﺷﺖ

تیمار آهن  +روی به میزان  12/4درصد گزارش

ﺟﺬب و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴــﺎه ﻣﻲداﻧﻨــﺪ .در ﻣــﻮرد
کرد .تاککار و نایار ()Takkar and Nayar, 1990
ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻛﻮدﻫﺎ ﻧﻴﺰ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ اﻳﻨﻜــﻪ ﺑﺮﺧــﻲ از

داﻧـــــﻪ را ﻛـــــﺎﻫﺶ داد .ﭼﺎﻛﻤـــــﻚ و ﻣﺎرﺷـــــﻨﺮ

صورت در دسترس بودن عنصر روي براي گندم

) (Cakmak and Marschner, 1986ﻗﺒﻼً اﺛﺒﺎت ﻛــﺮده

درصد پروتئین دانه افزایش مییابد ،زیرا عنصر روی
)ﺟﺪول  .(6دادن ﻛﻮد ﻣﺮﻏـﻲ و ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻛﻢﻣﺼــﺮف ﺑــﻪ
به عنوان یک عنصر ساختمانی در  RNAپلیمراز در
زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘــﺪار ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ داﻧــﻪ ﺷــﺪ ﻛــﻪ ﺑــﺎ
سنتز پروتئینها نقش دارد .کاهش میزان پروتئین
ﻳﺎﻓﺘــﻪﻫــﺎي ﻓــﻼح و ﻫﻤﻜــﺎران )(Fallah et al., 2007
در گیاهان با کمبود عنصر روی نتیجه افزایش تجزیه
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﭘﺘﺎس داﻧﻪ ذرت و ﺑﺮﻧﺞ در
 RNAمیباشد.
اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻛــﻮد ﻣﺮﻏـﻲ ﺗﻮﺳــﻂ ﺗﻮﻳــﻮاواﻻﺟﻲ و ﺳــﻴﻠﻮا
جدول تجزیه واریانس (جدول  )5نشان داد که
) (Tuivavalagi and Silva, 1996ﻧﻴــﺰ ﮔــﺰارش ﺷــﺪه
عملکرد پروتئین تحت تأثیر تیمارهای آزمایش واقع
اﺳﺖ .ﺣﺴﻴﻦ آﺑﺎدي و ﻫﻤﻜﺎران ) Hossenabadi et al.,
شد .بیشترین عملکرد از کاربرد تلفیقی کودهای
 (2006ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎت روي ،ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﮕﻨﺰ
ریزمغذی و مرغی بدست آمد که اختالف معنیداری
و ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﭘﺘﺎﺳــﻴﻢ داﻧــﻪ را ،0/68
با سایر تیمارها داشت (جدول  .)6همانطوری که
 0/67و  0/66درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ دادﻧﺪ.

ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻋﻨﺼﺮ روي در ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﺟﺬب رﻳﺸﻪاي

**3325766.3

**1.52

**0.005

0.003ns

**0.04

2

**8598437.1

**4

**0.01

**0.025

**0.1

11

274614

0.18

0.0004

0.001

0.005

22

4.7

3.9

7.8

4.7

5.45

 * ،nsو ** ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﻴﺮﻣﻌﻨﻲدار و ﻣﻌﻨﻲدار در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  5و  1درﺻﺪ.

-

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات
S.O.V
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ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
Protein yield

ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﻧﻪ
Seed protein

ﺟﺪول  -5ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻔﺎت ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻨﺪم
Table 5- Analysis of variance of wheat quality characteristics
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت
Mean of Squares
درﺟﻪ آزادي
ﻧﻴﺘﺮوژن داﻧﻪ
ﻓﺴﻔﺮ داﻧﻪ
ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ داﻧﻪ
D.F
Seed nitrogen
Seed phosphorus
Seed potassium

ﺗﻜﺮار
Replication
ﺗﻴﻤﺎر
Treatment
ﺧﻄﺎي آزﻣﺎﻳﺶ
Error
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات
%C.V

, and ** : no significant, significant at the 5% and 1% levels of probability, respectively.

* ns

ﺟﺪول  -6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻔﺎت ﻛﻴﻔﻲ داﻧﻪ ﮔﻨﺪم ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻮدﻫﺎي ﻛﻢﻣﺼﺮف و ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ
Table 6- Mean of some wheat quality characteristics affected by micronutrient and poultry fertilizers
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺗﻴﻤﺎر
درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن
درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ
درﺻﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
Treatment
Nitrogen percent
Phosphorus percent
Potassium
)protein percent Protein yield (g/m2
percent
8825c

10.18abc

0.43f

0.33def

1.6ab

control

8828c
8455c
8816c
10475b
11223b
9168c
10890b
71.09d
8807c
9116c
13612a

9.08d
8.75de
9.54bcd
10.16abc
10.43ab
7.95ef
9.37cd
7.37f
8ef
7.79ef
10.83a

0.39g
0.46e
0.52bcd
0.49de
0.54b
0.5cde
0.52bcd
0.47e
0.55b
0.54bc
0.61a

0.56a
0.32def
0.48b
0.37dc
0.34de
0.31ef
0.42c
0.24g
0.31ef
0.28fg
0.42c

1.45dc
1.4d
1.53bc
1.63ab
1.67a
1.27e
1.5cd
1.18e
1.28e
1.25e
1.73a

FeSo4
ZnSo4
MnSo4
Hen
Fe+Zn
Fe+Mn
Fe+Hen
Zn+Mn
Zn+Hen
Mn+Hen
Fe+Zn+Mn+Hen

در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻻﺗﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲداري در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  5درﺻﺪ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻧﺪارﻧﺪ.

Means followed by similar letter are not significantly different at the 5% probability level using Duncan test

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻧﺘـــﺎﻳﺞ ﻧﺸـــﺎن داد ﻛـــﺎرﺑﺮد ﺗﻠﻔﻴﻘـــﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫـــﺎ
)ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ  +ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ  +ﺳﻮﻟﻔﺎت روي  +ﺳﻮﻟﻔﺎت
ﻣﻨﮕﻨــﺰ( ﺑــﺮ وزن ﻫــﺰار داﻧــﻪ ،ﺗﻌــﺪاد داﻧــﻪ ،ﻋﻤﻠﻜــﺮد
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گزارش کردند که کاربرد عنصر روي باعث افزایش
اسیدهاي آمینه لیزین و هیستیدین در گندم
ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺑﻨــﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟــﺬب و اﻧﺘﻘــﺎل در اﻳــﻦ ﺗﻴﻤــﺎر ﻧﻴــﺰ
میگردد .مارشنر ( )Marschner, 2002بیان داشت
ﺿــــﻌﻴﻒﺗﺮ ﺑــــﻮده اﺳــــﺖ .زﻳــــﺪان و ﻫﻤﻜــــﺎران
که در شرایط کمبود عنصر روی فعالیت آنزیم
) (Zeidan et al., 2010ﻧﺸــﺎن داد ﻛــﻪ ﻛــﺎرﺑﺮد ﻋﻨﺼـﺮ
 RNAپلیمراز و انتقال اسیدهاي آمینه کاهش یافته
روي ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲداري درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﻧــﻪ و ﻏﻠﻈــﺖ
و تجزیه و تخریب  RNAشدت مییابد در نتیجه
ﻋﻨﺼﺮ روي را اﻓﺰاﻳﺶ داد ،در ﺣﺎﻟﻲﻛــﻪ ﻏﻠﻈــﺖ ﻓﺴــﻔﺮ
سنتز پروتئین به شدت کاهش مییابد .بنابراین در
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﺑﺎ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮ رﻗﺎﺑﺘﻲ داﺷــﺘﻪ

عناصرﺗﻠﻔﻴﻘـ
ﻛﺎرﺑﺮد
داد
ﻧﺸﺎن
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ـﻲ ...
ریزمغذی
پاشی
محلول
مرغی و
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اثر کود

)ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ  +ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ  +ﺳﻮﻟﻔﺎت روي  +ﺳﻮﻟﻔﺎت
ﻣﻨﮕﻨــﺰ  +ﻛــﻮد ﻣﺮﻏــﻲ( ﺑﻄــﻮر ﻣــﻮﺛﺮي ﺟــﺬب ﻋﻨﺎﺻــﺮ
ﭘﺮﻣﺼﺮف ﻣﻮﺟــﻮد در ﺧــﺎك را ﺗﺤــﺖ ﺗــﺎﺛﻴﺮ ﻗــﺮار داده
و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻛﻴﻔﻴﺖ داﻧﻪ ﮔﻨﺪم ﻣﻲﮔﺮدد.

عبداهلل جوانمرد ،امیر اسدی دانالو
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مشاهده میگردد درصد نیتروژن و پروتئین در تیمار
شاهد اختالف معنیداری با کاربرد تلفیقی تمامی
کودها نداشت ،اما عملکرد پروتئین تیمار شاهد کمتر
از کاربرد تلفیقی کودهای کممصرف و آلی بود .به نظر
میرسد کاربرد کودهای کممصرف و آلی با تأثیر در
رشد گیاه و ایجاد شرایط بهینه برای پرشدن دانه سبب
بزرگ شدن دانهها و افزایش وزن هزار دانه گردیده است،
اما در مورد تیماری که کودی استفاده نشده بود (شاهد)
بذرها ریزتر بود و سهم پروتئین نسبت به نشاسته بیشتر
و درصد نیتروژن و پروتئین باالتر بوده است .در مقایسه
تیمارهای کودی از لحاظ اثربخشی روی درصد و عملکرد
پروتئین ،کود آلی موثرتر از سایر کودها بود و کاربرد
کودهای آهندار نیز در بهبود صفات ذکر شده بهتر از
سایر کودها بود .همانطور که مالحظه گردید فراهمی
تمامی عناصر سبب بیشترین درصد و عملکرد پروتئین
گردید (تیمار کاربرد تلفیقی) ،بنابراین طبق قانون
حداقل لیبیگ فراهمی همزمان عناصر اثر بخشتر از
کاربرد تکتک آنها میباشد و محدودیت یک عنصر
سبب کاهش اثر گذاری سایر عناصر خواهد شد.
فالح و همکاران ()Fallah et al., 2007
گزارش کردند که افزودن مقادیر کود مرغی باعث
افزایش معنیدار نیتروژن موجود در خاک و در
نتیجه غلظت نیتروژن دانه گردید .افزایش نیتروژن
دانه در اثر افزایش مقدار کود مصرفی توسط توس
و همکاران ( )Toth et al., 2006در ذرت و گندم
گزارش شده است .نتایج مشابهی نیز توسط چاکماک
( )Cakmak, 2008گزارش شده است.
درصد فسفر هم تحت تأثیر معنیدار نوع تیمار
کودی قرار گرفت (جدول  .)5بیشترین درصد فسفر
دانه با کاربرد سولفات آهن حاصل گردید و به دنبال
آن کاربرد همزمان کودهای سولفات آهن و کود مرغی
بیشترین درصد فسفر را نشان دادند .همانطور که

مالحظه میگردد کاربرد کود سولفات روی سبب کاهش
فسفر دانه نسبت به شاهد گردید (جدول  ،)6که نشان
میدهد دو عنصر روی و فسفر برای جذب در سیستم
ریشه با یکدیگر رقابت داشته و افزایش غلظت هر کدام
در محیط ریشه سبب کاهش جذب دیگری میگردد.

حسین آبادی و همکاران ()Hossenabadi et al., 2006

دلیل کاهش فسفر با کاربرد عنصر روی را همبستگی
منفی بین دو گیاه و همچنین اثرات آنتاگونیسمی
بین این عناصر براي جذب و ذخیره سازي توسط
گیاه میدانند .در مورد کاربرد تلفیقی کودها
نیز ،با توجه به اینکه برخی از عناصر برای جذب
می توانند با فسفر اثر رقابتی داشته باشند بنابراین
جذب و انتقال در این تیمار نیز ضعیفتر بوده
است .زیدان و همکاران ()Zeidan et al., 2010
نشان دادند که کاربرد عنصر روی بهطور معنیداری
درصد پروتئین دانه و غلظت عنصر روی را افزایش داد،
در حالیکه غلظت فسفر دانه را کاهش داد .چاکمک
و مارشنر ()Cakmak and Marschner, 1986
قب ً
ال اثبات کرده بودند که کمبود عنصر روی در گیاهان،
جذب ریشهای فسفر و انتقال فسفر را از ریشه به ساقه
افزایش میدهد .کاربرد عنصر روی در خاکهای عاری
از روی ،جذب فسفر را از ریشه و غلظت آن را در دانه
کاهش داد ،بنابراین غلظت فیتات دانه کاهش یافت.
در نتیجه نسبت فیتات به  Znبا کاربرد عنصر روی
کاهش مییابد .مارشنر ( )Marschner, 2002نیز نتایج
مشابهی را گزارش کرد.
درصد پتاسیم نیز بطور معنیداری تحت تاثیر
کودهای کممصرف و کود مرغی قرار گرفت (جدول .)5
مقایسه میانگین نشان داد کاربرد تلفیقی کودها بیشترین
اثر را در جذب و انتقال پتاسیم داشت (جدول  .)6دادن
کود مرغی و عناصر کممصرف به زمین باعث افزایش
مقدار پتاسیم دانه شد که با یافتههای فالح و همکاران

اثر کود مرغی و محلولپاشی عناصر ریزمغذی ...
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total. p. 595-624. In: Methods of Soil Analysis.
Edited by A. L. Page, Part 2. American Society of
Agronomy, Madison, Wisconsin, USA.
Brown, P.H., Cakmak, I. and Zang, Q. 1993. Form
and function of zinc in plant. Kluwer Academic
publishers. Dordrecht. Netherlands.
Cakmak, I. 2008. Enrichment of cereal grains with
zinc: agronomic or genetic biofortification. Plant
and Soil 302: 1-17.
Cakmak, I. and Marschner, H. 1986. Mechanism
of phosphorus induced zinc deficiency in cotton.
I. Zinc deficiency-enhanced uptake rate of
phosphorus. Physiologia Plantarum, 68: 483-490.
Cakmak, I., Torun, A., Millet, E., Feldman, M.,
Fahima, T., Korol, A., Nevo, E., Braun, H.J.
and Ozkan, H. 2004. Triticum dicoccoides: an

REFERENCES

Balali, M.R., Malakouti, M.J., Zeyaian, A.H.,
Khogar, Z., Farajnia, A., Kalhor, M., Lotf Elahi
Yaghin, M.A., Golchin, A., Majidi, A., Ghaderi,
J. and Kazemi Talachi, M. 2001. Yield and quality
of irrigated wheat as affected by different methods
of application of micronutrients in different
provinces of iran. Iranian Journal of Soil and
)Waters Sciences, 15 (2): 140-153. (In Persian
Bameri, M., Abdolshahi, R., Mohammadi-Nejad,
G., Yousefi, K. and Tabatabaie, S.M. 2012.
Effect of different microelement treatment on
wheat (Triticum aestivum L.) growth and yield.
International Research Journal of Applied and Basic
Sciences, 3 (1): 219-223.
Banks, L.W. 2004. Effect of timing of foliar zinc
fertilizer on yield component of soybean.
Australian Journal of Experimental Agriculture
and Animal Husbandry, 22: 226-231.

جلد  /1شماره  / 1بهار 1396

نتیجه گیری
نتایج نشان داد تأثیر کاربرد تلفیقی تیمارها (کود
مرغی  +سولفات آهن  +سولفات روی  +سولفات منگنز)
بر وزن هزار دانه ،تعداد دانه ،عملکرد بیولوژیک و دانه
نسبت به کاربرد انفرادی بیشتر بود .کاربرد تلفیقی
عناصر کممصرف و کود آلی (کودمرغی  +سولفات آهن
 +سولفات روی  +سولفات منگنز) سبب افزایش درصد
نیتروژن و محتوای پروتئین دانه گردید ،به طوریکه
کاربرد تلفیقی عناصر کممصرف و کود مرغی عملکرد
دانه ،عملکرد پروتئین ،درصد پروتئین و درصد پتاسیم
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( )Fallah et al., 2007مطابقت دارد .افزایش مقدار
پتاس دانه ذرت و برنج در اثر مصرف کود مرغی توسط
تویواواالجی و سیلوا ()Tuivavalagi and Silva, 1996
نیز گزارش شده است .حسین آبادی و همکاران
( )Hossenabadi et al., 2006نتیجه گرفتند که
سولفات روي ،سولفات منگنز و سولفات آهن میانگین
درصد پتاسیم دانه را  0/67 ،0/68و  0/66درصد نسبت
به شاهد افزایش دادند.

را به ترتیب  6/38 ،54/24 ،44/86و  41/86درصد
نسبت به شاهد افزایش داد .بیشترین درصد فسفر
دانه با کاربرد سولفات آهن مشاهده شد و به دنبال آن
کاربرد همزمان سولفات آهن و کود مرغی قرار داشتند.
میتوان بیان کرد که کاربرد تلفیقی عناصر کممصرف
و کود آلی (کود مرغی  +سولفات آهن  +سولفات
روی  +سولفات منگنز) بطور موثری جذب عناصر
پرمصرف موجود در خاک را تحت تاثیر قرار داده و
سبب افزایش عملکرد و کیفیت دانه گندم میگردد .در
نتیجه کاربرد تلفیقی کودهای آلی و عناصر ریزمغذی
باعث حاصلخیزی خاک و افزایش تولید و کیفیت
محصول مورد نظر میگردد ،زیرا این سیستم بیشتر
نیازهای غذایی گیاه را تأمین کرده و با افزایش کارایی
جذب مواد غذایی تولید محصول را افزایش خواهد داد.
همچنین جهت بهرهوری مناسب از کودهای پرمصرف
لزوماً استفاده بیشتر از آنها میسر نبوده و بهبود شرایط
تغذیهای گیاه توسط سایر عناصر جذب این عناصر
نیز تحت تاثیر قرار گرفته و از مصرف بیرویه آنها و
آلودگیهای زیست محیطی جلوگیری می گردد.

 امیر اسدی دانالو،عبداهلل جوانمرد
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A B ST R AC T
Excessive use of chemical fertilizers causes imbalance of nutrients, especially
micronutrients, in soil and leads to decreased absorption of iron, zinc and
manganese by plants. The prevalent calcareous and alkali conditions of
agricultural soils in East Azerbaijan have resulted in restricted absorption and
uptake of soil micronutrients by crops in the province. In order to investigate
the effects of micronutrients and organic fertilizers on some properties of
wheat Cv. Sardari, a field experiment based on randomized complete block
design (RCBD) with 12 treatments and three replications was performed at the
research farm of Maragheh University during 2013-2014. Treatments included
FeSO4, ZnSO4, FeSO4+ ZnSO4, FeSO4+ MnSO4, ZnSO4+MnSO4, poultry manure,
poultry manure+FeSO4, poultry manure+ ZnSO4, poultry manure+MnSO4,
poultry manure+FeSO4+ ZnSO4+MnSO4. Concentrations of Fe, Zn and Mn
were 1000, 3000 and 1000 ppm, respectively. Results showed that integrated
application of micronutrients and organic fertilizers increased nitrogen
percentage and grain protein content. Combined application of poultry
manure+FeSO4+ ZnSO4+MnSO4 increased grain yield, protein yield, protein
content and potassium content by 44.86, 54.24, 6.38 and 41.86 percent,
respectively over the control. The highest phosphorous content was achieved
by application of FeSO4, followed by poultry manure + FeSO4. In general,
micronutrients and organic fertilizer enhanced wheat grain yield and quality
by influencing the soil macronutrients uptake.
Keywords: Grain Yield, Nitrogen Percentage, Organic Fertilizer, Seed Protein
How to cite this article
Javanmard A, Asadi Danalo A. Effect of poultry manure and micronutrient foliar application on some wheat quantity and
quality characteristics under rainfed conditions. J Crop Sci Res Arid Reg, 2017; 1(1):13-26. DOI: 10.22034/csrar.01.01.02
COPYRIGHTS
Copyrights for this article are retained by the author(s) with publishing rights granted to the JCSRAR Journal.
The content of this article is distributed under JCSRAR open access policy and the terms and conditions of the Creative Commons
Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) License. For more information, please visit http://cropscience.uoz.ac.ir/?lang=en.

