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 بنیه و سبز شدن بذور تولیدی نخود (رقم کابلی) آزمایشی بهصوورت،به منظور تعیین اثرات محلولپاشی اوره و عناصر ریزمغذی در دوره رشدی گیاه مادری بر جوانهزنی
 تیمارهوای. در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشوگاه فردوسوی مشوهد اجورا شود32-33  تیمار در سه تکرار طی سال زراعی82 طرح بلوکهای کامالً تدادفی با
 در هوزار)م2(  سوولاات روی+ )% 2( )م محلوولپاشوی اوره% 2(  شواهد (محلوولپاشوی بوا آ؛)م محلوولپاشوی اوره::آزمایشی عبارت بودند از محلولپاشی با شش سوح
 در هوزار اواوی3(  محلوولپاشوی بوا کوود کامو+  در هوزار)م اوره3(  در هزار) و آهن2(  سولاات روی+)% 2(  در هزار اوره3(  سولاات آهن+)% 2( محلولپاشی اوره
) یک مراله ای (در آغاز گلدهی) و دو مراله ای (یکی در آغاز گلدهی و یکی در مراله دانهبنودی،: قسمت در میلیون) و محلولپاشی با دو سح188 عناصر ریزمغذی
 نتایج نشان داد تأثیر تیمارهای محلولپاشی بر درصد جوانهزنی معنیدار نشد ولی بیشترین سرعت جوانهزنی به ترتیب از تیمارهای. تیمار را شام گردید82 که در مجموع
 سواقهچوه و گیاههوه و وزن کشوک، بیشوترین طوول ریشوهچوه.کودکام در مراله گلدهی و دانهبندی به دست آمود+ آهن و تیمار اوره+ روی+دو بار محلولپاشی اوره
 تیموار دو مرالوه محلوولپاشوی. معنویدار بوود% 8 : آهون در آغواز گلودهی و دانوهبنودی مشواهده شود کوه در سوح+ روی+گیاههه را تیمار دو مراله محلولپاشی اوره
.آهن بیشترین تاثیر را بر میزان بنیه بذر داشت+روی+اوره
 نخود، محلولپاشی، عناصر غذایی، شاکدههای رشد، بنیه بذر:واژگان کلیدی
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Abstract
In order to determine the effects of the foliar application of urea and micro elements during growth periods of maternal
plants on germination, vigor and greening of produced chickpea seeds (Kabuli), an experiment was carried out in a
randomized complete block design with 12 treatments and three replications at the Agricultural Faculty Research Station,
Ferdowsi university of Mashhad during 2013-2014. The treatments consisted of foliar application at six levels: control
(foliar application with water); foliar application of urea (2 %); foliar application of urea + (2%) Zinc (2 per thousand);
foliar application of urea (2%) + Iron sulfate (3 per thousand); foliar application of urea (2%) + Zinc (2 per thousand) and
iron (3 per thousand); foliar application with urea+ complete fertilizer (3 per thousand micro-elements containing 500
ppm) and foliar application with two levels, sprayed once at the beginning of flowering and sprayed twice namely, one at
the beginning of flowering and one at seeding stage that include 12 treatments in total. The result showed that foliar
application was not significant on germination percentage and maximum speed of germination using two times foliar
application of urea + Zinc+ iron and foliar application with urea+ complete fertilizer in flowering and seeding time
treatments, respectively. Two times of foliar application using urea + zinc + iron had the highest impact on the vigor
index.
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مقدمه
نخود زراعی ( )Cicer arietinum Lاز گیاهان زراعوی
کانواده ابوبات و محدوول دانوهای بسویار مهوم کشواورزی
دیم غر؛ آسیا و شمال آفریقاست ،در ایران نیز نخود یکوی
از مهمترین ابوبات است و بیش از  % 18سح :زیور کشوت
ابوبات را به کود اکتداص داده است و دانه نخوود اواوی
پووروتئین بووا ( )% 81-24کووه در تغذیووه افووراد کوومدرآموود،
اهمیت بسیاری دارد (.)Parsa And Bagheri, 2008
جوانهزنی بذر یکی از مهمتورین مرااو رشودی گیواه
است که با افزایش کیایت بذر جوانهزنوی زود ،سورعت و
یکنواکتی و در نتیجه رشد سریع گیاهههها توأمین کواهود
شد (.)Hampton, 1992
از عوام مؤثر بر کیات و بنیه بوذر ،سواکتار ننتیکوی،
ترکیب شیمیایی ،محیط و تغذیه گیواهی ،خکوایر بوذر موی
باشود ( .)Taj-bakhsh And Ghiyasi, 2008درواقوع بوذر
برای جوانهزنی ،ظهور و استقرار گیاههههای قوی و سوالم
ااتیاج به انرنی دارد که باید بهوسیلهی اکسیداسیون موواد
خکیره ای موجوود در بوذر توأمین شوود کوه تغذیوه عناصور
معدنی ،توأمین و جوذ؛ موواد غوذای بورای رشود و تولیود
گیاهوووووووان زراعوووووووی را فوووووووراهم مووووووویکنووووووود
( .)Taj-bakhsh And Ghiyasi, 2008آزمووایشهووای
مختلوون نشووان داده کووواربرد کودهووای اوواوی عناصووور
پرمدرف و کممدرف باعث افزایش معنیدار پارامترهوای
کیایت بوذر شوام درصود جوانوهزنوی ،طوول ریشوهچوه و
ساقه چوه ،مواده کشوک گیاههوه در بوذور سوویا مویشوود
(.)Maheshabu et al., 2008
اما ازآنجاکه بخوش اعظوم کواکهوای ایوران از نووع
آهکی و دارای کاصیت قلیایی است باعث گردیده اسوت
تووا گیاهووان همووواره بووا کوواهش جووذ؛ عناصوور غووذایی
کووممدوورف بووهکدوووص آهوون بووا مشووک مواجووه شووود
( .)Hejazi And Kashefi sadeghi, 2000تحقیقات نشوان
داده اسووت کووه در هنگوواد محوودودیت جووذ؛ عناصوور
ریزمغذی در کاک  ،محلولپاشی این عناصر بهترین روش
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برای تغذیه گیاهوان اسوت (

Baybordi And Mamedov,

 .)2010درواقع با محلولپاشی میتوان عناصر غذایی را در
اسرع وقت در اکتیار گیاه قرار داده توا بوهطوور مسوتقیم در
اکتیووار بخووشهووای فتوسوونتز کننووده و میوووه قوورار گیوورد
(1999

Tehrani,

And

 .)Malakotiککموووووک

( )Cakmak, 2008معتقد اسوت کوه محلوولپاشوی عناصور
یک روش مؤثر برای افوزایش غلظوت روی دردانوه اسوت.
افووزایش میووزان روی دردانووه قوودرت جوانووهزنووی و رشوود
گیاههه را در دانه افزایش میدهد و در نتیجه بذر مدورفی
در مزرعووه کوواهش مووییابوود ( .)Cakmak, 2008در ایوون
کدوص نیز یارنیا و همکاران ( )2888بر روی گیاه لوبیوا
تأثیر مثبت محلولپاشی روی و منگنز در دوره رشدی گیاه
مادری بر قدرت جوانوهزنوی بوذرهای تولیودی را گوزارش
کردند .همهنین جانو

و همکوارن ( )2008نیوز گوزارش

کردند محلول پاشی سولاات آهن ( )% 8.8به هموراه اسوید
بوریووووک ( )% 8.2و اسوووویدهای آمینووووه ( % 8.4و % 81.2
نیترونن) ،غلظت آهن نسبت به شاهد  ،% 81.3مقدار بور و
روی  % 22.2و محتوای پروتئین و اسیدهای آمینوه لیوزین،
ترئونین و آرننین که برای انسان ضروری و مهم هسوتند را
بهطور معنیداری در دانه برنج افزایش داد .درکو هودف
از مدرف ریزمغذی ها شام افزایش عملکرد محدوول و
ارتقوواخ کدوصوویات کیاووی و غنوویسووازی محدووو ت
کشواورزی مویباشود (.)Malakoti And Tehrani, 1999
لذا محالعه کدوصیات کمی و کیای بذر بهعنوان اولوین و
مهم ترین نهاده مدرفی از اهمیت قابو تووجهی برکووردار
استم و امروزه کماکان بوذر ،جوانوهزنوی ،بنبوه بوذر ،سوبز
شوودن و اسووتقرار محلووو؛ گیاههووههووای ااص و از آن در
کشاورزی دارای اهمیت کلیدی است ،کمیت بوذر ازنظور
تأمین بذر موردنیاز کشاورزی و کیایت آن ازنظر توأثیر بور
رشد و نمو و نهایتاً عملکرد گیاه زراعی نس بعودی اسوت
(.)Ghassemi golazani et al., 2012; Yarnia et al., 2013
ازآنجاییکه آزمون جوانهزنی در شرایط محلو؛ و درصد
سبز شدن در شرایط مختلون آ؛ و هووایی مزرعوه انجواد
میگیرد لذا کیایت فیزیولونیک بذر که بهوسیله آزموون
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جوانهزنی استاندارد تعیوین شوود بوا درصود سوبز شودن در

عرض جغرافیای  32درجه و  82دقیقه شومالی و بوا ارتاواع

مزرعه تاواوت دارد .بورای او ایون مشوک آزموونهوای

 311متری از سح :دریا ،در قالب طرح بلوکهوای کامو

قدرت بذر توسعه پیداکردهاند تا بتوانند پیشبینی کوبی از

تدادفی با سه تکرار که اندازه هر کرت  3ˣ3/1متر ،فاصله

سبز شدن تودههای بذری برای کاشت در محویط مختلون

بین ردینها  18سانتیمتر و بین بوتهها  88سانتیمتور اجورا

آ؛ و هووایی ارائوه دهنود ( .)Noli et al., 2008هودف از

شد.

انجاد این آزمایش تعیین کارایی و اثربخشی محلوولپاشوی

تیمارهووووایی آزمایشووووی عبووووارت بودنوووود از شوووواهد

گیاه مادری نخود کوابلی بوا محلوول اوره و برکوی عناصور

(محلوووولپاشوووی بوووا آ؛)م محلوووولپاشوووی اوره ()%2م

ریزمغذی بر ویژگیهای جوانهزنی ،بنیه بوذر و سوبز شودن

محلووولپاشووی اوره ( + )% 2سووولاات روی ( 2در هووزار)م

بذور تولیدی نخوود تحوت توأثیر تیمارهوای محلوول پاشوی

محلووولپاشووی اوره ( +)% 2سووولاات آهوون ( 3در هووزار)م

میباشد.

محلووولپاشووی اوره ( +)% 2سووولاات روی ( 2در هووزار) و

بووه دلیو نقووش تغذیووهای روی و افووزایش مقوودار روی

آهن ( 3در هزار)م محلولپاشی با کوود کامو ( 3در هوزار

خکیره شده از طریق محلولپاشی آن موجب رشد محلوو؛

اووواوی عناصووور ریزمغوووذی  188قسووومت در میلیوووون)

گیاههووههووا موویشووود ( .)Harris et al., 2008یکووی از

بهطوریکه شش تیمار فوق در مراله آغاز مراله گلدهی

نقشهای عندور روی در جوانوهزنوی بوذر ،افوزایش رشود

و شش تیمار هم عالوه بور محلوول پاشوی در مرالوه آغواز

ریشهچه است و اضور روی ساکت هورموونهوا ازجملوه

گلدهی در زمان دانهبندی نیز مجدد محلوولپاشوی شودند.

اکسوین را افوزایش مویدهود ( .)Cakmak, 2008همهنوین

کاشت بذرها در اوای اساند  8332انجواد گرفوت .فاصوله

غلظووت زیوواد روی در بووذر موجووب گسووترش ریشووهچووه و

بین ردینهای کشت  18سانتیمتر و فاصوله بوتوههوا روی

کلئوپتی و نمو گیاههه مویشوود (.)Ozturk et al., 2006

ردین  88سانتیمتر و بوا توجوه بوه اساسویت ابوبوات بوه

آهن نیز برای ساکت کلروفی ضروری اسوت و در تثبیوت

کدوص گیاه نخود بوه کمبوود آ؛ در مرالوه گلودهی و

نیترونن ،فتوسنتز و انتقال الکتورون دکالوت دارنود و بورای

دانه بندی ،اقداد به آبیاری تکمیلی برای سه نوبت بالفاصله

سوواکت پووروتئین موردنیوواز موویباشوود و بیشووتر گیاهووان در

پ

از کاشت بذور (رقم کابلی) و آبیاریهای دود و سود

مراا اولیه رشد اساسیت بیشتری به کمبود آهن دارند و

در مرالووه اووداکثر رشوود رویشووی و یووک روز قبوو از

ایوون کمبووود باعووث موویشووود گیاههووههووا پاکوتوواه شوووند

محلولپاشیها انجاد گرفت .بوا توجوه بوه نتوایج ااصو از

( .)Kamkar et al., 2011لذا وجود خکوایر بیشوتر در بوذر

آزمایش کاک کود پایه به کاک اضافه نشد.

از کووروج

برداشت محدول در اواسوط تیرمواه  8333در مرالوه

موجووب افووزایش قوودرت آن شووده ،زیوورا پ و

ریشهچه محورهوای در اوال رشود بوذرهای جوانوهزده بوا

رسوویدگی نهووایی زمووانی کووه غووالفهووا کووامالً زرد و% 18

استااده از موواد غوذائی خکیوره شوده بوه رشود کوود اداموه

بور هوا ریووزش نمودنود انجوواد شود ،سو

بوذور جهووت

میدهد (.)Mohamadi et al., 2011

اندازهگیری بنیه بذر و مؤلاههای جوانهزنی و سبز شدن بوه
آزمایشگاه انتقال داده شد.

مواد و روشها
این محالعه در سال زراعی  32-33در مزرعه دانشوکده
کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد واقوع در  88کیلوومتری
شهر مشهد با طول جغرافیای  13درجه و  21دقیقه شرقی و

در شرایط آزمایشگاهی بذور مربوو بوه هور یوک از
تیمارها در قالب تیمارهای طرح کوامالً تدوادفی در چهوار
تکرار  21عددی مقایسه شد .بهاین ترتیب که ابتدا ظروف
پتری به منظور اذف آلودگی ،توسط محلوول هی وکلریود
سدیم  % 88و الک صنعتی  %88ضودعاونی شودند .بوذور
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نیز در محلول هی وکلرید سدیم  %88به مودت یوک دقیقوه

صافی کشت شدند و به مقودار نیواز آ؛ مقحور نیوز اضوافه

سه مرتبه توسط آ؛ مقحر شستشو

به نرمیناتور با دمای  21درجوه سوانتیگوراد

ضدعاونی شده و س

گردید .س

انتقال داده شدند.

داده شدند .بذرها درون پتری دیش محتوی دو یوه کاغوذ

جدول  -8صاات فیزیکی و شیمیایی کاک منحقه مورد آزمایش (بخش مزرعهای)
Table 1- Chemical and physical properties of the soil in the field
پتاسیم

فسار

ازت

کربن آلی

)K(mg/kg

)P(mg/kg

%N

(O.C)%

300

32

0.08

0.94

هدایت الکتریکی
(دسی زیمن

بر متر)

)EC(d.S/m
2.076

بافت کاک لود

واکنش کاک

Loam Soil

pH

آهک %

رس%

ی%

ماسه%

8.08

17:99

24

40

36

شمارش بذور جوانوهزده بوهطوور روزانوه و در سواعت

کروج ساقهچه از سح :شن بوتهها از کن بریوده شودند و

معینی انجاد شد که معیار بذور جوانهزده کروج ریشوهچوه

ارتااع ساقه ،سح :فتوسنتزکننده (تماد انداد هوایی) و ماده

به میزان اداق  2میلیمتر بود .شمارش تا روز هشتم ادامه

کشک ،و برای محاسوبه متوسوط زموان سوبز شودن نیوز از

یافت در روز نهم طول ساقهچه و ریشهچه و ماده کشوک

رابحه ( )8استااده شد بوا ایون تغییور کوه بوهجوای بوذرهای

با قرار دادن پاکتهای ااوی سواقهچوه و ریشوهچوه درون

جوانووهزده ،تعووداد گیاههووه سووبز شووده جایگووذاری شوود

آون  28درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت اندازهگیوری

(.)Matthews And khajhe-hosseini, 2007

شدند .برای محاسبه متوسط زمان جوانوهزنوی از رابحوه ()8
استااده شد (.)Matthews And Khajhe-hosseini, 2007

نتایج و بحث
بخش آزمایشگاهی

(رابحه )8

بووور اسووواس نتوووایج تجزیوووه واریوووان  ،توووأثیر تیموووار
که در این رابحه  =fتعداد بذرهای جدید جوانهزده در

محلولپاشی گیواه موادری نخوود کوابلی بور متوسوط زموان

روز  xو عالمت  = xروزی که شمارش بذرهای جوانهزده

جوانهزنی ،طول ریشهچه ،ساقهچه و گیاههه ،ماده کشوک

انجادشده

گیاههووه و بنیووه بووذر در سووح :ااتمووال  % 1معنوویدار شوود

و جهت محاسبه بنیه بذر از رابحه ( )2استااده شد.

(جدول  .)2اگرچه محلولپاشی بر درصد جوانهزنوی تواثیر
معنیداری را نشان نوداد اموا محلوولپاشوی بوا کوود کامو

(رابحه )2

همراه با اوره درصد جوانهزنی را افوزایش داد (جودول .)3

در این رابحه  GPدرصد جوانهزنی و  SHطول گیاههه

مشابه این نتایج را یارنیا و همکاران ( )2888بور روی لوبیوا

(مجمووووع طوووول ریشوووهچوووه و سووواقهچوووه) مووویباشووود

رقم چیتی کمین مشاهده کردند .نیرین جزی و همکواران

(.)Abdul-Baki And Anderson, 1970

( )Nayerin-jezi et al., 2011نیوووز گوووزارش دادنووود

در شرایط گلخانه نیز  21بوذر از هور یوک از تیمارهوا،

محلول پاشی گیاه مادری با عندور ریزمغوذی بور درصود و

درون جعبووههووای بووه ابعوواد  18ˣ38سووانتی متوور و عمووق 81

سرعت جوانهزنی بذر پنبوه بویتوأثیر بووده دراوالیکوه بور

سوانتیمتوری اواوی شون شسوته شوده بوا آ؛ ،در عموق 3

میانگین طول ریشهچه و ساقهچه ،ماده کشک گیواه چوه و

سانتیمتری کشت و اجورا شود .پو

از دو هاتوه کامو و

بنیه بذر پنبه تأثیر مثبت داشته است.
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کووروج شوویرابه از بووذور موویگووردد و در نهایووت سوورعت
جوانهزنی افزایش مییابد.

اوره بهتنهایی ،نسبت به شواهد کوه اکوتالف معنویداری را
نشان ندادند در مورد سایر تیمارها ،متوسط زمان جوانهزنی

به نظر میرسد در این آزمایش نیز با انجواد دو مرالوه

بووذور نسووبت بووه شوواهد تاوواوت معنوویداری نشووان داد.

محلولپاشی در مراا گلدهی و دانهبندی ترکیب عناصور

بهطوریکه بیشترین توأثیر در اعموال تیمارهوای دو مرالوه

خکیرهای بذر افزایشیافته و درنتیجه سرعت جوانوهزنوی را

محلولپاشوی کوود اوره +کودکامو و تیموار اوره +روی+

نسبت به سایر بذر افزایش داد.
تیمووار مدوورف توووهد اوره +روی +آهوون در مرااوو

آهوون در مراا و گلوودهی و دانووهبنوودی مشوواهده گردیوود

گلدهی و دانه بندی بیشترین مقدار طول ریشهچه ،ساقهچوه

(جدول .)3
یارنیا و همکاران ( )Yarniya et al., 2011نیز در گیاه

و گیاههه ،مواده کشوک گیاههوه و بنیوه بوذر را بوه کوود

گندد مشاهده کردند سرعت جوانهزنی بذرهای ااصو از

اکتداص داد که از نظور طوول سواقهچوه بوا تیمارهوای دو

تیمار محلولپاشی با روی و منگنز طی دو مراله ،اکتالف

مرالوووه محلوووولپاشوووی اوره +کودکامووو و دو مرالوووه

معنیداری نسبت به سایر تیمارها داشت ،همهنین تگزیرا و

محلولپاشی اوره +روی اکتالف معنی داری نداشت ،البتوه

همکواران ( )Teixeira et al., 2004بیوان کردنود وجوود

در صوواات طووول گیاههووه و سوواقهچووه نیووز بووا تیمارهووای

روی و منگنز به اندازه محلو؛ در بذر لوبیا سوبب افوزایش

یکمراله و دو مراله اوره +کودکام و تیمار یکمراله

سرعت و توانایی جذ؛ آ؛ توسوط پوسوته بوذر شوده کوه

اوره +روی +آهووون اکوووتالف معنووویداری نشوووان نوووداد

بهعنوان یک عایق در دیواره سلولی بوده و باعوث کواهش

(جدول .)3

(میانگین مربعات) صاات جوانهزنی و سبزشدن بذر نخود در تیمارهای محلولپاشی اوره و عناصر ریزمغذی

جدول  -2نتایج تجزیه واریان

Table2. Analysis of variance results (MS) of germination and emergence characteristics of chickpea seeds
using urea and micro elements spray application treatments
میانگین مربعات ()MS

ماده کشک بوته

Plant dry weight

سح :فتوسنتزکننده

Plant Photosynthes area

ارتااع ساقه

Stem height

Mean emergence time

متوسط زمان سبزشدن

بنیه بذر

Seedling Vigour

ماده کشک گیاههه

Plant dry weight

طول گیاههه

Seedling length

طول ساقهچه

Shoot length

طول ریشهچه

Root length

متوسط زمان جوانهزنی

Mean germination time

درصد جوانه زنی

Germination percentage

Degree of freedom

درجه آزادی

0.000032ns

0.01ns

0.12ns

0.12ns

565.24ns

0.000047ns

0.01ns

0.009ns

0.04ns

0.02ns

8.44ns

3

**0.00048

*0.45

**0.90

**0.56

**12723.99

**0.00048

**1.20

**0.074

**0.94

**0.58

4.24ns

11

0.000089

0.17

0.29

0.05

2076.17

0.000032

0.19

0.01

0.18

0.04

8.44

33

10.34

7.65

4.05

4.34

11.54

17.01

10.82

12.55

13.54

8.72

3. 00

منابع تغییر
S.O.V

تکرار
Replication
تیمار
Treatment
کحا
Error
ضریب تغییرات
)C.V(%

 = nsغیر معنیداری و* و** به ترتیب معنیداری در سح :ااتمال کحای آماری  1و % 8
Ns and, * ** non significant significant at 5% and 1%
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Plant dry weight (mg)

)ماده کشک بوته (میلیگرد

Plant Photosynthesis area

 فتوسنتزکننده بوته:سح

)ارتااع ساقه (سانتیمتر

Stem height (cm)

Mean time emergence (day)

)متوسط زمان سبز شدن (روز

بنیه بذر

Seedling Vigour

)ماده کشک گیاههه (میلیگرد

Seedling dry weight (mg)

)طول گیاههه(سانتیمتر

Seedling length (cm)

)طول ساقهچه (سانتیمتر

Plumule length (cm)

)طول ریشهچه (سانتیمتر

Radicale length (cm)

)متوسط زمان جوانهزنی (روز

Mean time germination (day)

درصد جوانهزنی

تیمارها
Treatments

Germination percentage

Table3. Mean Comparison of germination and emergence characteristics of chickpea seeds using
supplementary urea and micro elements spray application treatments

CT1

96a

2.992a

2.55d

0.83e

3.397d

0.0205f

326.05e

5.997a

12.745d

5.02d

0.0772d

NT1

96a

2.835ab

2.62d

0.84e

3.465d

0.0220f

333.10de

5.880ab

12.93cd

5.09cd

0.0820cd

N+ZnT1

96a

2.675bc

3.07cd

0.87de

3.952cd

0.0292dfe

379.83cde

5.637bcd

13.13bcd

5.20cd

0.0870cd

N+FeT1

96a

2.667bc

3cd

0.88cde

3.885cd

0.0285dfe

373.37cde

5.672abc

13.12bcd

5.24cd

0.0872cd

N+Zn+FeT1

97a

2.285d

3.35bc

1.06ab

4.412abc

0.0410cb

427.69bc

5.347cd

13.52bc

5.39bcd

0.0955cb

N+FERT1

98a

2.277d

3.32bc

1.07ab

4.397abc

0.0382dcb

430.61bc

5.325de

13.50bcd

5.35bcd

0.0955cb

CT2

96a

2.992a

2.55d

0.83e

3.382d

0.0205f

327.20e

5.990a

12.73d

5.02d

0.0772d

NT2

96a

2.722ab

2.80cd

0.86de

3.665d

0.0260fe

351.26de

5.832ab

13.03cd

5.14cd

0.0870cd

N+ZnT2

97a

2.325d

3.32bc

1.05abc

4.375bc

0.0382dcb

424.22bc

5.395cd

13.58abc

5.64abc

0.0942cb

N+FeT2

97a

2.365cd

3.3bc

1.03bcd

4.330bc

0.0350dfe

395.11cd

5.440cd

13.53bc

5.65abc

0.0920c

N+Zn+FeT2

99a

1.887e

4.05a

1.21a

5.015a

0.0550a

497.05a

4.827f

14.32a

6.017a

0.1137a

N+FERT2

98a

1.870e

3.87ab

1.15ab

4.802ab

0.0482ab

469.82ab

4.992ef

13.88ab

5.88ab

0.1072ab

. با آزمون دانکن تااوت معنیداری ندارند،در هر ستون میانگین هایی که داری اداق یک اروف مشترک هستند
Means, within the same column, followed by the same letters are not significantly differ.
، = محلولپاشی کودکامFER ،= محلولپاشی سولاات آهنFe ،= محلولپاشی سولاات رویZn ،= محلولپاشی اورهN ،)= شاهد (محلولپاشی آ؛ کالصC
= محلولپاشی در مراله گلدهی و دانهبندیT2،= محلولپاشی در مراله گلدهیT1
C= Control (Spray application of wather), N= Spray application of urea, Zn= Spray application of zinc sulfate, Fe= Spray
application of iron sulfate FER= Spray application of FER, T1= Spray application on the flowering stage, T2= Spray
application on the flowering-grain filling stage

 ساقهچه و گیاههه آفتوابگردان،روی ماده کشک ریشهچه

سایر بررسوی هوا نشوان داد محلوولپاشوی تووهد روی و

را نسوووبت بوووه شووواهد بوووهطوووور معنووویداری افوووزایش داد

 مواده،آهن اثر مثبت معنیداری بر متوسط زمان جوانهزنوی

 همهنوین آهون و.)Movahhdy-dehnavy et al., 2009(

 ساقه چه و گیاههه و بنیه بذر سویا داشوته،کشک ریشهچه

روی بر جذ؛ یکدیگر و سایر عناصر ریزمغذی در گیاهان

Jalili-sheshbahre And Movahedy-dehnavi,

.)Kamkar et al., 2011( زراعی مؤثرند

(اسوت

 همهنین در گزارشوی دیگور محلوولپاشوی عندور.)2012
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جدول  -4ضرایب همبستگی بین صاات موردبررسی
Table 3- Correlation coefficient between conducted traits
11

1

10

8

9

7

6

5

4

3

2

1

صاات Characteristics/

1

 .8درصد جوانهزنی

1

**-0.41

1

**-0.69

**0.41

1

**0.56

**-0.67

0.21ns

1

**0.95

**0.63

**-0.70

*0.27

1

**0.70

**0.69

**0.69

**-0.80

**0.49

1

**0.74

**0.96

**0.90

**0.68

**-0.70

**0.42

1

**-0.63

**-0.75

**-0.67

**-0.65

**-0.65

**0.77

-0.20ns

1

**-0.54

**0.57

**0.60

**0.55

**0.51

**0.43

**-0.71

*0.26

1

**0.50

**-0.53

**0.50

**0.54

**0.46

**0.43

**0.63

**-0.65

*0.24

**0.55

**0.48

**-0.64

**0.74

**0.73

**0.72

**0.74

**0.69

**-0.62

*0.31

1.seed germination percentage
 .2متوسط جوانهزنی
2.Mean germination time
 .3طول ساقهچه
3.Plumule length
 .4طول ریشهچه
4.Radicale length
 .1طول گیاههه
5.Seedling length
 .2ماده کشک گیاههه
6.Seedling dry weight
 .2بنیه بذر
7. Seedling Vigour
 .1میانگین سبز شدن
8.Mean time emergence
 .3ارتااع ساقه
9.Stem haigth
.88سح :فتوسنتزکننده
10.Plant Photosynthes area
 .88ماده کشک بوته
11.Plant dry weight

 = nsغیر معنیداری و* و** به ترتیب معنیداری در سح :ااتمال کحای آماری  1و % 8
Ns and, * ** non significant significant at 5% and 1%

بخش گلخانهای
بوور اسوواس نتووایج تجزیووه واریووان

سولاات روی و آهون در گلودهی و دانوهبنودی نسوبت بوه
بووین تیمارهووای

تیموار شواهد (آ؛پاشوی) در صوات سورعت سوبز شودن و

محلولپاشی در صاات متوسط زمان سوبز شودن ،ارتاواع و

سح :فتوسنتز کننده یک 8وااد ( ،)% 83ارتااع بوته 8/11

موواده کشووک بوتووههووا در سووح :ااتمووال % 8و سووح:

سووانتیمتوور ( )% 83و میووزان موواده کشووک بوتووه 8/832

فتوسنتزکننده در سح % 1 :تااوت معنیداری مشاهده شود

میلیگرد ( )% 33افزایش داشته است .در مرتبوه بعود تیموار

(جدول  .)2در این بخش از آزمایش ،مقایسوه میوانگینهوا

بووذرهایی کووه بوتووه گیوواه مووادری آن هووا بووا محلووولپاشووی

نشان داد محلوولپاشوی دو مرالوه اوره +سوولاات روی و

سوولاات روی در دو مرالووه تیمووار شووده بودنوود ،بیشووترین

آهوون در مرااو گلوودهی و دانووهبنوودی ،بیشووترین سوورعت

سوورعت سووبز شوودن را داشووتند و از نظوور ارتاوواع بوتووه نیووز

سبزشدن ،ارتااع ساقه ،سح :فتوسنتز کننده و ماده کشوک

بیشترین میزان را به کوود اکتدواص دادنود .از نظور سوح:

بوته را داشت و در تمواد ایون صواات بوا تیموار دو مرالوه

فتوسوونتزکننده بووا قوورار داشووتن در رتبووه چهووارد تاوواوت

محلولپاشوی کودکامو در مرااو گلودهی و دانوهبنودی

معنیداری با تیمارهای برتر نداشت و از نظر مواده کشوک

تاواوت معنوویداری نداشوت ،تیمارهووای شواهد (آ؛پاشووی

بوته بوا داشوتن رتبوه پونج تاواوت معنویداری بوا رتبوه دود

شوووده) کمتووورین توووأثیر را بووور صووواات یادشوووده داشوووتند

نداشت (جدول .)3

(جدول .)3
به طورکلی تیمار دو مراله محلولپاشی اوره به همراه

در بررسی رنگ و گراهواد (

Rengel And Garham,

 )1995گیاههههای گندد سبز شده از دانههایی کوه دارای
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از شش هاته رشد

جوانهزنی ،طول ریشهچه و ساقهچه ،ماده کشک ریشهچوه

نسبت به شاهد دارای ریشه و ساقه بلندتر و درنهایوت مواده

و ماده کشک ساقهچوه همبسوتگی مثبوت و معنویداری در

کشک بوته بیشتری داشتند.

سح :یک درصد دارند.

در آزمایشوووووووووی میرصوووووووووادقی و همکووووووووواران

بهطور ک همبستگی جوانهزنی و سبز شدن با بنیه بوذر

( )Mirsadeghi et al., 2010بور روی گیواه کلوزا مشواهده

در سح :یک درصد نشان داده شد .در مقایسه این صاات

کردند در نتیجه جوانهزنی سریعتر ،بذور زودتر سبز شده و

مقدار همبستگی صاات جوانهزنی با بنیه بذر بیشتر است اما

بوورای توسووعه سووح :فتوسوونتزکننده از توانووایی بیشووتری

این اکتالفات معنیدار نیست ،لذا این محلب نشان میدهند

برکوردار میشووند .در واقوع سوبز شودن سوریع و اسوتقرار

که در اثر محلولپاشی بنیه بذور افوزایشیافتوه و درنهایوت

سریع بوته ها در مزرعه منجر به افزایش رشد اولیه بوتوههوا،

بذور با بنیه با منجر به تولید گیاههه و بوتههای قوویی بوه

دست یابی سریع تر به پوشش کام زموین ،شواکص سوح:

ترتیووب در سووح :آزمایشووگاه و گلخانووه شوودند .کواجووه

فتوسنتزکننده مناسب و درنتیجه افزایش بازدهی استااده از

اسوینی و همکواران ( )Khajeh-hosseini et al., 2009بوا

عوام محیحی و تقویت رقابت گیاه زراعوی هورز کواهود

آزمایش بر روی هات توده بذر خرت نشان دادند که زمان

شد (.)Zeinali et al., 2010

متوسط جوانهزنی ( )MGTتعیینشده در آزمایشگاه بهطور

ضریب همبستگی بین صفات
نتایج ضریب همبستگی صواات ،اواکی از همبسوتگی
معنیدار میان صاات مورد بررسی در سوح :ااتموال یوک

مثبت و معنیداری با  METدر مزرعه همبستگی دارد.

نتیجهگیری کلی

درصد بوود .البتوه بوهجوز درصود جوانوهزنوی کوه بوا طوول

در این بررسی محلولپاشی گیاه موادری نخوود کوابلی

گیاههه ،ارتااع ساقه ،سح :فتوسونتزکننده و مواده کشوک

جهت افزایش بنیه و کیات بذر به کمک تیموار دو مرالوه

بوتهها در سح :پنج درصد و با طوول ریشوهچوه و متوسوط

محلولپاشی توهد اوره +روی +آهن در مرااو گلودهی و

زمان سبز شدن غیور معنویدار شود .ضورایب همبسوتگیهوا

دانهبندی صورت گرفتم زیرا کاک منحقه آزمایش ازنظر

نشان داد که بین صات میزان مواده کشوک گیاههوههوا بوا

 NPKهیچگونه محدودیتی نداشته ،بلکه مقدار با ی فسار

سرعت جوانهزنی و سبز شدن ،طول ریشهچوه و سواقهچوه،

و  pHنیز مانع جذ؛ عناصر ریزمغوذی از کواک گردیوده

ارتااع ساقه و سح :فتوسونتزکننده بوتوه در سوح :ااتموال

است .اندک برتری تأثیرات ااص از عندر روی نسوبت

یک درصد همبستگی وجود دارد.

به آهن را نیز می تووان در تاواوت هوای موجوود در نقوش،

محموودزاده و نوووروزی (

Mohammadzadeh and

 )Norozi, 2010روی بوورنج گووزارش کردنوود کووه موواده

سرعت جوذ؛ و انتقوال آنهوا در گیواه یافوت ،زیورا آهون
نسبت به روی سرعت جذ؛ و انتقال کمتری دارد.

کشووک ک و ریشووهچووه و سوواقهچووه بووا درصوود و سوورعت
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