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 چكيده

(  .Carthamus tinctorius Lپاشی سوولفا  روی بور عملكورد و اجوزای عملكورد اراوا  گلرنو  بهواره )         منظور بررسی تأثیر محلو، به

های کامل تصادفی با چهار تكرار  در مزرعوۀ تحقیقواتی دانیوگاه کیواورزی و منواب          بلوکصور  فاکتورشل در االب رر ززماشیی به

و ’( محلی اصوفهان ‘و ’ صفه‘انجا  گرفت. فاکتورهای ززماشیی شامل اراا  گلرن  )  1391-92ریییی رامین خوزستان  در سا، زراعی 

دهی  گلودهی   دهی  شاخه پاشی در مراحل سااه ان شاهد  محلو،عنو پاشی به پاشی سولفا  روی )بدون محلو، های مختلف محلو، زمان

پاشی سولفا  روی تأثیر میناداری بر صفا  مورفولوژشو   تیوداد ریو  در بوتوه و در متور مربو   وزن        و پر شدن دانه( بودند. محلو،

خۀ فرعی  تیداد شاخۀ فرعوی  اطور ریو      هزاردانه  عملكرد دانه  عملكرد بیولوژش  و عملكرد روان دارد. اثر رام بر ارتفاع اولین شا

پاشی بر درصود رواون دانوه مینوادار بوود.       تیداد ری  در بوته و در متر مرب  و تیداد دانه در ری  مینادار بود. اثر متقابل رام و محلو،

رشن عملكرد دانه از تیموار  دهی بییترشن تأثیر را بر صفا  مورفولوژش  از خود نیان داد. بییت دهی و شاخه پاشی در مرحلۀ سااه محلو،

پاشوی در   دسوت زمود. محلوو،    دهی بوه  پاشی در مرحلۀ شاخه کیلوگر  در هكتار( و اجزای زن و عملكرد روان با محلو، 2862)  محلو،

ۀ پاشی در مرحل   با محلو،’صفه‘درصد( در رام  83/25دهی عملكرد بیولوژش  را افزاشش داد. بییترشن درصد روان دانه ) مرحلۀ سااه

دهوی  بییوترشن عملكورد دانوه و رواون       پاشی در مرحلۀ شاخه و محلو،’ محلی اصفهان‘دست زمد. نتاشج نیان داد که رام  دهی به سااه

 گلرن  را تولید کرد.

 درصد روان  سولفا  روی  شاخت برداشت  عملكرد  ماد  خی . ها: واژه كلید
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 مقدمه. 1

هوای  نواد  دانوه گیاهی پراهمیت و باکیفیوت از خوا   1گلرن 

رور میمو، در پواشیز و زمسوتان کیوت    روانی است که به

شود. اشون گیواه    شده و در اواخر بهار سا، بید برداشت می

خانواد  زفتابگردان است که رواون دانوۀ زن باکیفیوت و     هم

دارای ارزش اذاشی زشادی در تغذشۀ انسان است. اشن گیواه  

نامسواعد نظیور    دلیل مقاومت خوبی که به شراشط محیطی به

های خیوكی  شووری و گرموا دارد  بورای کیوت در       تنش

 .]10[خی  مناسب است  منار  خی  و نیمه

اوذاشی پرمصورف  اسوتفاده از      بر عناصور  امروزه عالوه

عنوان ابزاری مهم برای حصو، حوداکثر   مغذی به عناصر رشز

  . عناصور ]17[عملكرد در واحد سطح موورد توجوه اسوت    

الوه بر افزاشش کمی و کیفی محصو   اذاشی رشزمغذی ع

کیاورزی  در سالمت انسان و دا  نیز تأثیر بسوزاشی دارنود   

مصرف و یروری اسوت کوه    . روی شكی از عناصر کم]22[

رود  شمار موی  ها جزئی مهم به در ساختمان بسیاری از زنزشم

عنوان کوفاکتور عمل  ها به و هم نین برای بسیاری از زنزشم

ماد  سواخت اکسوین    سنتز ترشپتوفان  پیش کند. روی در می

های کلروفیل و پیوری بورگ  متابولیسوم     رو، عمر رنگدانه

. ]17[ها در گیاهان اثور دارد   ها و سنتز پروتئین کربوهیدرا 

هوای دهیودروژناز     هم نین عنصری مهم در فیالیت زنوزشم 

هوای رشود اسوت.     کننوده  و تنظویم  RNAپروتئیناز  تیكیل 

ر رشزمغذی  عوالوه بور کواراشی انودک     مصرف خاکی عناص

جذب زن توسط گیاه  از لحاظ ااتصادی نیز بسیار پرهزشنوه  

های جاشگزشن مانند تغذشوۀ   توان از روش رو می است. ازاشن

  . تغذشۀ برگی  کاربرد عناصور و موواد  ]2[برگی بهره جست 

های گیاهان و جوذب زنهوا در    ها و برگ اذاشی روی شاخه

تر  تغذشۀ برگی امكان استفاد  سرش . ]9[محل مصرف است 

زورد و سیب اصال   از مواد اذاشی توسط گیاه را فراهم می

کمیود مواد اذاشی موجود در مد  زمان کمتری نسیت بوه  

                                                           
1 . Carthamus tinctorius L. 

رور کلی  اگر عناصر  . به]5[شود  کاربرد خاکی اشن مواد می

پاشوی در اختیوار گیواه اورار      صوور  محلوو،   مصرف به کم

رور کامل جیران  از مصرف خاکی را بهگیرند  کمیود ناشی  

رونود   شمار می کنند و جاشگزشنی مناسب در اشن زمینه به می

. هم نین در شراشط مزرعه  شینی جاشی که فاکتورهای ]20[

مؤثر بر جذب خاکی مواد اذاشی بسیار متغیر است  ممكون  

پاشوی روشوی کارامود در اصوال  اخوتال         است محلو،

 . ]15[ای گیاهان باشد  تغذشه

پاشی در موارد  مصرف عناصر رشزمغذی از ررش  محلو،

تواند عملكرد و اجزای عملكورد گلرنو  را بهیوود     کمیود می

روور   پاشوی بوه   صور  محلوو،  . مصرف منگنز به]16[بخید 

میناداری عملكرد دانۀ گلرن  را از ررش  افزاشش تیداد دانوه  

نگنوز  پاشوی روی و م  . محلوو، ]16[دهود   در گیاه افزاشش می

روور مینواداری افوزاشش داد     عملكرد بیولوژش  گلرن  را به

. نتوواشج تحقیقووا  مربووو  بووه مصوورف عنصوور روی در ]10[

پاشی روی  زن را  مراحل مختلف رشد سوشا نیان داد محلو،

دهود و سویب بهیوود     در اسرع وات در اختیار گیاه ارار موی 

غذی پاشی عناصر رشزم . تأثیر محلو،]13[شود  عملكرد زن می

. نتاشج میابهی نیز ]8[بر روان دانه گلرن  بسیار مینادار بود 

مینی بر افزاشش روان دانه گنود  و کلوزا در اثور اسوتفاده از     

پاشی اثور مینواداری    . محلو،]19[سولفا  روی گزارش شد 

بوور ارتفوواع بوتووه دارد و هم نووین مصوورف برگووی عناصوور   

ع بوتوه   رشزمغذی روی  زهن و منگنوز بوا افوزودن بور ارتفوا     

 .]14[شود  خی  می  موجب افزاشش ماد 

توانود عناصور    گیاه در بسویاری از موااو  چنودان نموی    

مصرف مانند روی را از راه خاک جذب و مصرف کنود   کم

تواند کاراشی جذب و مصرف زنها را  پاشی زنها می و محلو،

. از ررف دشگر  مرز بین کفاشت و سمیت ]13[افزاشش دهد 

یار بارش  است. از عوامل مؤثر در اشن مصرف بس عناصر کم

مویوع  تفاو  بین اراا  مختلوف گیاهوان زراعوی اسوت      

که برخی از اراا  ش  گیاه زراعی ممكن است در روری  به
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مصرف افزاشش عملكرد را نیان دهند  اثر مصرف عناصر کم

مصورف  افوزاشش    و برخی دشگر  در اثر مصرف عناصر کوم 

بوا توجوه    .]8[ان کاهش شابد نیان ندهند و حتی عملكردش

هوای روانوی و گیواه گلرنو  و یورور        به اهمیت دانوه 

توان اشن  وشژه روی در سالمت گیاه  می مصرف به عناصر کم

تور اسوت     تر و سرش  پاشی که زسان عناصر را از راه محلو،

واسوطۀ زن بوه افوزاشش     در اختیار گیاه گلرن  ارار داد تا به

فوت و تولیود در منطقوه را    عملكرد کمی و کیفوی دسوت شا  

پاشوودار کوورد. هوودف پووژوهش حایوور  بررسووی اثوور زمووان 

پاشووی سووولفا  روی بوور صووفا  مورفولوژشوو  و  محلووو،

 عملكرد و اجزای عملكرد دو رام گلرن  است.

 

 ها . مواد و روش2

در مزرعووۀ  1391-92تحقیوو  حایوور در سووا، زراعووی    

ان پژوهیی دانیگاه کیاورزی و مناب  ریییی رامین خوزست

 عوورض بووا اهووواز شوورای شووما، کیلووومتری 35 در وااوو 

 ارتفاع با درجه  48 جغرافیاشی رو، و درجه 31 جغرافیاشی

 زمووار براسوواس. شوود اجوورا درشووا سووطح از متوور 22 حوودود

 متوسووط داشووتن بووا مالثووانی شووهر بلندموود   هواشناسووی

 حرار  درجۀ متوسط متر  میلی 169 حدود سالیانۀ بارندگی

 درجوۀ  حوداال  و حوداکثر  متوسوط  و رادگ سانتی درجۀ 23

 جوزء  االیمی لحاظ گراد از درجۀ سانتی 5/9 و 36  حرار 

ززمواشش   .شوود  موی  محسووب  خی  نیمه و خی  منار 

های کامل تصادفی  صور  فاکتورشل در االب رر  بلوک به

انجا  گرفوت. فاکتورهوای ززماشیوی شوامل      تكرار چهاربا 

هوای   و زموان ’( نمحلوی اصوفها  ‘و ’ صوفه )‘اراا  گلرنو   

پاشوی    پاشی سولفا  روی )بودون محلوو،   مختلف محلو،

دهی  مرحلۀ  دهی  مرحلۀ شاخه پاشی در مرحلۀ سااه محلو،

درنظر  1000در  5گلدهی و مرحلۀ پر شدن دانه( با الظت 

 از بوتوه  تو   انتخواب  حاصل ’صفه‘ جدشد گرفته شد. رام

 روش از اسوتفاده  بوا  کوه  است اصفهان گلرن  محلی تود 

 ارموز  رنو   شكنواختی بر تأکید و خالت های  شن گزشنش

 درشوتی  زودرسی  خار  نیود اوزه  انداز  و تیداد ها گل ه

 ارتفواع  و و فرعوی  اصولی  هوای  شواخه  بودن جم  ها  ری 

 .اسوت  شوده  تولیود  مكوانیزه  بورای برداشوت   بوتوه  مناسب

های فیزشكی و شویمیاشی خواک مزرعوۀ دانیوگاه در      وشژگی

 مده است.ز 1جدو، 

 
 . خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش1جدول 

 شن

)%( 

 سیلت

)%( 

 رس

)%( 

 مواد زلی

)%( 

 نیتروژن

)%( 

 فسفر

(mg/kg) 

 روی

(mg/kg) 
 اسیدشته

 هداشت الكترشكی

(ds/m) 

16 40 44 66/0 07/0 2/6 2/1 2/7 1/3 

 

سازی زمین شامل زبیاری پیش از کاشت )با هدف  زماده

هورز مودفون در خواک مزرعوه(       هوای   ن بذر علفشد  سیز

دار  دو بار دشس  عمود بر هوم و   شخم با گاوزهن برگردان

هوا   تسطیح زمین زااز شد و پوس از اشجواد جووی و پیوته    

شدند. هر  های زبیاری زماده  ها و کانا، وسیلۀ فاروئر  کر  به

متر  سانتی 75متر و به فاصلۀ  4کر  از چهار پیته به رو، 

صوور  شو     هوا بوه   م تیكیل شدند. فاصلۀ بین کور  از ه

صوور    متور و بوه   2پیتۀ نكاشت و فاصلۀ بین دو بلووک   

های زبیاری بود. بوذرهای گلرنو  بورای رسویدن بوه       کانا،

با  1391بوته در متر مرب  در تارشخ پنجم بهمن  6/26تراکم 

. ]4[شدند  ها کاشته  متر از هم بر روی پیته سانتی 10فاصلۀ 

صور  دوردشفه انجا  گرفوت. در   ها به بر روی پیتهکاشت 
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  خصووص توا اواسوط فوروردشن    بییتر مد  فصل رشد بوه 

های مناسیی روی داد و نیازی به زبیاری نیوود.   بارش 1392

 75از اشن مرحله به بید  با کاهش درصد رروبت خاک بوه  

درصد ظرفیت زراعوی عملیوا  زبیواری صوور  گرفوت.      

کیلوگر  سوپرفسوفا  ترشپول    100هم نین ایل از کاشت  

 100مقودار   صور  خاک استفاده شد. کود نیتروژن نیز به به

کیلووگر    50کیلوگر  در هكتار استفاده شد. از اشون مقودار   

 25کیلوووگر  در مرحلووۀ چهوواربرگی و  25هنگووا  کاشووت  

صور  سرک مصورف   کیلوگر  در زااز رشد رولی سااه به

 شد.

صور  دستی و  به 1392خرداد  19برداشت گلرن  در 

 2با داس انجا  گرفت. بالفاصله پس از برداشت نمونوه  از  

متر رولی از وسط دو خط کاشت مربو  به عملكرد نهاشی  

متوری مسواحت    سوانتی  75)در مجموع با احتساب فاصولۀ  

هاشی از هر واحود   متر مرب  بود(  نمونه 5/1برداشت میاد، 

رصد رروبوت هنگوا    درون زون ارار داده شد و با تییین د

برداشت  عملكرد بیولوژش  در واحد سطح محاسویه شود.   

های هر واحد ززماشیی  جداگانه بوجواری   پس از زن نمونه

گیوری   دست زمد. بورای انودازه   شدند و عملكرد ااتصادی به

هوا  عملكورد دانوه بوا      عملكرد دانه  پس از جدا کردن دانوه 

ی محاسویۀ  بورا  .درصد رروبت دانه محاسیه شد 9احتساب 

شوده در   های برداشت گر  از دانه 10ها   درصد رروبت دانه

گوراد اورار    درجۀ سانتی 70ساعت با دمای  48مد   زون به

گیوری وزن خیو  زنهوا  درصود      گرفتند. سپس بوا انودازه  

رروبت هنگا  برداشوت تییوین شود. بورای تییوین اجوزای       

نوه  شده پنج بوته از هر نمو های برداشت عملكرد از کل بوته

ترتیوب ارتفواع بوتوه      شد. سپس به رور تصادفی انتخاب  به

تیداد شاخۀ فرعی  ارتفاع اولین شاخۀ فرعوی  اطور سوااه     

اطر ری   تیداد ری  در متر مربو   تیوداد دانوه در ریو  و     

گیری شد. درصد روان دانه  با دستگاه  وزن هزاردانه اندازه

یورب   گیری شد. عملكرد روان از حاصول  سوکسله اندازه

دسوت زمود. تجزشوۀ     درصد روان دانه و عملكورد دانوه بوه   

انجوا    SASافوزار زمواری    ها با استفاده از نر  وارشانس داده

 5در سوطح احتموا،    LSDبوا ززموون     هوا  گرفت و میانگین

 درصد مقاشسۀ زماری شدند.

 

 . نتایج و بحث3

 . صفا  مورفولوژیک گلرنگ1. 3

 . ارتفاع بوته1. 1. 3

هوای   ها نیوان داد کوه اثور زموان     وارشانس دادهنتاشج تجزشۀ 

درصد بور ارتفواع    5پاشی در سطح احتما،  مختلف محلو،

(. بییترشن ارتفواع بوتوه )حودود    2بوته مینادار بود )جدو، 

دهووی  پاشووی در مرحلووۀ سووااه متوور( در محلووو، سووانتی 122

( و کمترشن ارتفاع  در تیموار بودون   3دست زمد )جدو،  به

هوای   ( میاهده شد. ارتفاع بوته از مؤلفهپاشی )شاهد محلو،

شود. در اشن  رشد روشیی و تولید ماد  خی  محسوب می

دهنود  اثور    خووبی نیوان   ززماشش  افزاشش ارتفواع بوتوه بوه   

مصرف روی در افزاشش ماد  خی  گیاه نیز خواهود بوود.   

پاشوی در انودا  هوواشی     جذب عنصر روی از ررش  محلو،

ند ارتفواع گیواه را تحوت توأثیر     توا گیاه  در مراحل رشد می

ارار داده و افزاشش دهد. اززنجا که نوسوانا  ارتفواع گیواه    

رور میمو، بارزترشن میخصۀ ژنتیكوی و تغییور شوراشط     به

محیطی در االب گیاهان است  گاهی افزاشش ارتفاع بوتوه   

هوا در جامیوۀ گیواهی     ش  مزشت برای راابت با ساشر بوتوه 

هوای   تاشج زن  تیوكیل بورگ  شود که شكی از ن محسوب می

انووداز اسووت. اشوون خصوصوویت     جدشوود در بووا ی سوواشه 

ها را در بهترشن مواییوت از نظور فتوسونتز     کارامدترشن برگ

پاشووی عناصوور  . تووأثیر مینووادار محلووو،]3[دهوود  اوورار مووی

رشزمغذی بر ارتفاع بوته گزارش شد و مصرف برگی عنصر 

سویب   علوت توأثیر بور بیوسونتز اکسوین      رشزمغذی روی بوه 

 .]2   14[شود  افزاشش ارتفاع بوتۀ گیاه می
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 پاشی سولفات روی واریانس بعضی از صفات مورفولوژیك گلرنگ تحت تأثیر رقم و محلول تجزیۀ. نتایج 2جدول 

 مناب  تغییرا 
 درجۀ

 ززادی

 مجموع مربیا 

 اطر ری  اطر سااه تیداد شاخۀ فرعی ارتفاع بوته

 ns13/197 ns32/2 ns55/0 *17/7 2 بلوک

 ns44/19 *22/4 ns18/0 **44/10 1 رام

 72/28** 25/16** 97/19** 77/1197* 4 پاشی محلو،

 ns16/250 ns44/7 ns99/0 ns92/3 4 پاشی رام در محلو،

 52/17 13/8 22/20 73/1622 18 اشتیاه ززماشیی

 86/4 93/10 4/15 11/8  یرشب تغییرا  )%(

ns  درصد. 1و  5مینادار و مینادار در سطح احتما، ترتیب ایر   * و **: به 

 
 پاشی سولفات روی میانگین بعضی از صفات مورفولوژیك گلرنگ تحت تأثیر رقم و محلول مقایسۀ. 3جدول 

 فاکتورها
 ارتفاع بوته

(cm) 

 تیداد

 شاخۀ فرعی

 اطر سااه

(mm) 

 اطر ری 

(mm) 

 b51/6 - a88/20 - رام صفه

 a26/7 - b7/19 - رام محلی اصفهان

 b6/104 b4/5 b7/4 b4/18 شاهد

 a17/122 a48/7 a67/6 a73/20 دهی مرحلۀ سااه

 a72/119 a73/7 a42/6 a52/20 دهی مرحلۀ شاخه

 a52/119 a07/7 a33/6 a23/21 مرحلۀ گلدهی

 a34/119 a73/6 a63/6 a57/20 مرحلۀ پر شدن دانه

 درصد اختالف میناداری با هم ندارند. 5در سطح احتما،  LSDمون های دارای حروف میترک در هر ستون با زز میانگین

 

 . تعداد شاخۀ فرعی2. 1. 3

نتاشج تجزشۀ وارشانس نیان داد که اثر رام در سطح احتما، 

درصد  1پاشی در سطح احتما،  درصد و اثر زمان محلو، 5

محلوی  ‘(. راوم  4بر تیداد شاخۀ فرعی مینادار بود )جدو، 

تولیود  ’ صوفه ‘رعی بییتری نسیت به راوم  شاخۀ ف’ اصفهان

های فرعی در ززمواشش برخوی محققوان     کرد. افزاشش شاخه

؛ ]6[ارتیا  زشادی با افوزاشش عملكورد دانوه داشوته اسوت      

بوا  ’ محلوی اصوفهان  ‘که در ززماشش حایور  راوم    درحالی

وجود تیداد شاخۀ بییتر  تفاو  میناداری از نظر عملكورد  

دهند  تیداد ریو  کمتور    که نیان نداشت ’صفه‘دانه با رام 

در مقاشسوه بوا راوم    ‘ محلی اصوفهان ‘در هر شاخه در رام 

 (.5است )جدو، ’ صفه‘
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 پاشی روی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ میانگین اثر محلول مقایسۀ. 5جدول 

 تیمارها
 تیداد ری  
 در متر مرب 

 تیداد ری  
 در بوته

 تیداد دانه 
 در ری 

 وزن هزاردانه  
(g) 

 عملكرد دانه
(Kg/ha) 

 عملكرد بیولوژش 
(Kg/ha) 

 عملكرد روان
(Kg/ha) 

 - - - -  b4/358  b95/11  a12/20 رام صفه

 - - - -  a2/403  a44/13  b1/17 رام محلی اصفهان

  c257  c57/8  - b63/28  b1522  b7133  b48/299 شاهد

  b378  b6/12  - a72/32  a6/2519  a11828  a43/564 هید مرحلۀ سااه

  a459  a3/15  - a93/33  a2/2863  a10451  a64/633 دهی مرحلۀ شاخه

  ab418  ab93/13  - ab74/30  a5/2612  a10106  a07/567 مرحلۀ گلدهی

  ab392  ab07/13  - a24/32  a3/2420  a9768  a14/484 مرحلۀ پر شدن دانه

 درصد اختالف میناداری با هم ندارند. 5در سطح احتما،  LSDهای دارای حروف میترک در هر ستون با ززمون  انگینمی
 

توان گفوت کوه    پاشی نیز می در مورد تیمار زمان محلو،

دهی  بییترشن شاخۀ فرعی  پاشی در مرحلۀ شاخه در محلو،

و در تیمار شاهد  کمترشن تیداد شاخۀ فرعی میواهده شود   

پاشوی سوولفا  روی بوه     رسد محلو، نظر می (. به3جدو، )

تواند تولید  ای از رشد  می اندا  هواشی گلرن  در هر مرحله

های جانیی را تحت تأثیر اورار دهود  اموا در مرحلوۀ      شاخه

دهی گیاه اشن تأثیر بییتر نماشان بوده اسوت. بنوابراشن    شاخه

زذشون   ه گول های جانیی ب که انتهای هر کدا  از شاخهاززنجا 

توان گفوت شكوی از راهكارهوای افوزاشش      شود  می ختم می

های جانیی بارور است  عملكرد دانه در گلرن   تولید شاخه

که زمان رسویدگی فیزشولوژشو  شكنواخوت داشوته باشوند.      

شود اشن توأثیر بور اراوا      گونه که مالحظه می رو همان ازاشن

هوای   توانسوت شواخه  ’ محلی اصوفهان ‘شكسان نیود و رام 

جانیی بییتری تولید کند. اشن امر سیب شد که اشن راوم از  

تیداد ری  بییتری در بوتوه و در واحود سوطح برخووردار     

هووای جووانیی نیووز در اثوور   باشوود. افووزاشش تیووداد شوواخه 

مصرف از جمله روی گوزارش شود    پاشی عناصر کم محلو،

که با نتاشج تحقی  حایور مطابقوت دارد. هم نوین ارتیوا      

های فرعی و عملكرد دانه و روان در  داد شاخهاوی بین تی

 .]6   8[گیاهانی نظیر گلرن  و کلزا گزارش شد 

 . قطر ساقه3. 1. 3

پاشوی در   اطر سااه تحت تأثیر مینادار تیمار زموان محلوو،  

(. نتیجوۀ  2درصود اورار گرفوت )جودو،      1سطح احتموا،  

هووا نیووان داد کووه  زمووده از مقاشسووۀ میووانگین داده دسووت بووه

پاشی سولفا  روی سیب افزاشش اطر سااه در همۀ  محلو،

(. بنابراشن جوذب  3سطو  در مقاشسه با شاهد شد )جدو، 

خصوص در مرحلۀ  عنصر روی در اندا  هواشی گلرن  و به

شوود.   هوای تولیودی موی    دهی سیب افزاشش اطر سااه سااه

تواند مقاوموت گلرنو  را نسویت بوه      افزاشش اطر سااه می

ی از جمله خوابیودگی گیواه افوزاشش    شراشط نامساعد محیط

تواننوود مووواد  هووای اطووور مووی بوور اشوون  سووااه دهوود. عووالوه

سمت دانه  هیدروکربنۀ بییتری را در خود ذخیره و سپس به

ارسا، کنند که در نهاشت به افزاشش عملكرد از ررش  تولید 

. نتاشج اشن تحقیو   ]10[تر منجر خواهد شد  های بزرگ دانه

پاشوی   پژوهیگران که تأثیر مینادار محلو،های دشگر  با شافته

عناصر رشزمغذی بر اطور سوااه را در زفتوابگردان گوزارش     

 .]4   11[کردند  مطابقت دارد 

 

 . قطر طبق4. 1. 3

ها حاکی از مینادار بودن اثر راوم   نتاشج تجزشۀ وارشانس داده
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درصد  1پاشی بر اطر ری  در سطح احتما،  و زمان محلو،

نسویت بوه راوم    ’ صفه‘طر ری  در رام (. ا2است )جدو، 

بییووتر بووود. در مووورد تیمووار زمووان    ’ محلووی اصووفهان ‘

پاشی در مرحلوۀ   محلو،بییترشن اطر ری  در پاشی   محلو،

پاشی اختالف  های محلو، هرچند زمان  دست زمد بهگلدهی 

زماری میناداری با شكدشگر نیان ندادند و کمترشن اطر ری  

 (.3)جدو، در تیمار شاهد میاهده شد 

اطوور ریوو  در بووین اراووا  متفوواو  بووود کووه نیووان داد   

ای از رشد گلرن  اطر ریو    پاشی عنصر در هر مرحله  محلو،

روور متوسوط    مقدار اندک در مقاشسه با شاهد )بوه  را هرچند به

متر( افزاشش داد  اما همین مقدار کوم نیوز موجوب     میلی 36/2

صوور    افزاشش تیداد دانوه در ریو  شود. مصورف روی بوه     

پاشی  اطر ری  را در زفتابگردان افزاشش داد کوه خوود    محلو،

موجووب افووزاشش تیووداد دانووه در ریوو  و در نهاشووت افووزاشش 

هوای اشون تحقیو  مطابقوت دارد       عملكرد دانه شد که با شافته

که در ززماشیی دشگر افزاشش اطر ری  بر اثر مصورف   درحالی

 .]4   8[کودهای رشزمغذی از جمله روی مینادار نید 

 

 . صفا  کمّ  گلرنگ2. 3

 . تعداد طبق در بوته و متر مربع1. 2. 3

ها نیان داد که اثر رام در سوطح   نتاشج تجزشۀ وارشانس داده

 1پاشوی در سوطح احتموا،     درصد و اثر محلوو،  5احتما، 

درصد بر تیداد ری  در بوتوه و تیوداد ریو  در متور مربو       

محلوی  ‘و ’ صوفه ‘ (. در بوین اراوا   4مینادار بوود )جودو،   

  بییترشن تیداد ری  در بوته و در واحد سوطح در  ’اصفهان

پاشوی   دست زمد. در تیموار محلوو،   به’ محلی اصفهان‘رام 

بییترشن تیداد ری  در بوته و در واحود سوطح در مرحلوۀ    

 دسوت زمود   هشواهد بو   دهوی و کمتورشن زن در تیموار    شاخه

 .(5)جدو، 

هوای   داد شاخهپاشی سولفا  روی با افزاشش تی محلو،

جانیی  شراشط مناسب برای تیكیل تیوداد ریو  را فوراهم    

هوای   عنوان شكی از مؤلفه کرد. افزاشش تیداد شاخۀ فرعی به

خصووص   مصرف بوه  رشد روشیی در اثر مصرف عناصر کم

های رشد اویالً   عنصر روی از ررش  افزاشش سطح هورمون

یو   . هم نین علت زشاد بودن تیداد ر]11[نیز گزارش شد 

هوای   توان به دارا بودن شاخه را می’ محلی اصفهان‘در رام 

پاشوی   فرعی بییتر نسیت به رام دشگر نسویت داد. محلوو،  

ریو  در   15روی تیداد ری  در بوتۀ گلرن  را به بویش از  

 .]8   10[بوته افزاشش داد 

 

 تعداد دانه در طبق .3.2.2

داری در بین اراا  از لحاظ تیداد دانه در ری  اختالف مینوا 

’ صفه‘(. رام 4درصد میاهده شد )جدو،  5سطح احتما، 

تیداد دانه در ری  بییتری نسیت به رام دشگر داشوت کوه   

توان به ژنتی  گیواه نسویت داد )جودو،     اشن اختالف را می

که اجزای عملكرد مستقل از شكودشگر نیسوتند و   (. اززنجا 5

کاهش ش  جزء سیب افوزاشش دشگور اجوزا خواهود شود       

هوای   کوه از تیوداد شواخه   ’ صوفه ‘شود که رام  حظه میمال

جانیی و تیداد ری  در بوتۀ کمتری برخوردار بوود  تیوداد   

محلوی  ‘دانه در ری  بییتری تولید کرد. برخالف زن  راوم  

های جانیی و ری  بییتری در بوته  که تیداد شاخه’ اصفهان

 نسیت کاهش شافت. داشت  تیداد دانه در ری  زن نیز به

ر کلوی  تیوداد دانوه در ریو  در وااو  ظرفیووت      روو  بوه 

هوا   کنود. هرچوه تیوداد دانوه     های گیاه را میخت می مخزن

هوای بییوتری بورای موواد      بییتر باشد  گیواه دارای مخوزن  

پرورد  تولیدشده است و هر عاملی که اشن جزء را افزاشش 

دهد سیب افزاشش عملكرد نیز خواهد شد. افوزاشش تیوداد   

مصرف روی و بور  ناشوی از   ناصر کمدانه در اثر مصرف ع

افیانی از جمله تسهیل در حرکوت دانوۀ    بهیود شراشط گرده

. در تحقیقی دشگر نیز  رام بر تیداد دانه ]11[گرده اعال  شد 

تیداد دانه در ری  بییوتری  ’ صفه‘اثر میناداری داشت و رام 

 .]2[ تولید کرده بود’ محلی اصفهان‘در مقاشسه با رام 
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 وزن هزاردانه. 3. 2. 3

ها حاکی از مینوادار بوودن توأثیر     نتاشج تجزشۀ وارشانس داده

 5پاشی بر وزن هزاردانه در سطح احتموا،   های محلو، زمان

(. بییوووترشن وزن هزاردانوووه در 4درصووود بوووود )جووودو، 

دهی و کمتورشن زن در تیموار    پاشی در مرحلۀ شاخه محلو،

نه در اثر (. افزاشش وزن هزاردا5دست زمد )جدو،  شاهد به

شوده و کواهش    دلیل افوزاشش موواد ذخیوره   مصرف روی به

محدودشت منی  است که موجب سرازشر شدن مواد پرورده 

هوای سواشر    . اشون نتیجوه بوا شافتوه    ]8[شود  سمت دانه می به

بر افزاشش وزن هزاردانۀ گلرن  و کلزا بر اثر  تحقیقا  مینی

ی بر وزن . اثر رو]2   11[پاشی روی  مطابقت دارد  محلو،

هزاردانۀ گیاه را با تأثیر اشن عنصر در کم  بوه گیواه بورای    

تحمل شراشط نامطلوب انتهای رشد نظیر گرموا و حیوكی   

 .]12[اند  زخر فصل مرتیط دانسته

 

 . عملكرد دانه4. 2. 3

هوا نیوان    در مورد عملكرد دانه  نتاشج تجزشۀ وارشانس داده

تیموار شواهد   پاشوی و   دهد که بین تیمار زموان محلوو،   می

درصد وجوود داشوت    1اختالف میناداری در سطح زماری 

(. کمترشن عملكرد دانه در تیمار شاهد در مقاشسه 4)جدو، 

دسوت   پاشی در همۀ مراحل فنولوژی گلرنو  بوه   با محلو،

پاشی سوولفا  روی   رسد محلو، نظر می (. به5زمد )جدو، 

در همۀ مراحل رشد سیب افوزاشش تیوداد شواخه شود کوه      

تیجه تیداد ری  در بوتوه افوزاشش شافوت و اززنجوا کوه      درن

عملكرد دانه تاب  اجزای عملكرد است  بوا افوزاشش تیوداد    

ری  در بوته عملكرد دانوه نیوز افوزاشش شافوت. در نتیجوه       

رور میناداری  کاربرد روی از ررش  بهیود اجزای عملكرد به

سیب افزاشش عملكرد دانه شد. در وااو  افوزاشش عملكورد    

دلیول اهمیوت اشون       در واکنش به مصورف روی بوه  گلرن

ها و  ها  کربوهیدرا  عنصر در فراشند فتوسنتز  سنتز پروتئین

هوای تحقیقوی    هاست. نتاشج پژوهش حایر بوا شافتوه   چربی

دشگر که نیان داد استفاده از عنصور روی موجوب افوزاشش    

. بوا  ]2[شوود  مطابقوت دارد    عملكرد دانه در گیاه کلزا موی 

اشنكه مصرف سولفا  روی سیب افوزاشش تیوداد   توجه به 

ری  در بوته و هم نین در واحود سوطح شود  توأثیر اشون      

عنصر در افزاشش عملكرد محصو، از ررشو  افوزاشش اشون    

شود که پییتر نیز گزارش شده بود  جزء عملكرد روشن می

]10   8[. 

 

 . عملكرد بيولوژیک5. 2. 3

ملكرد بیولوژش  پاشی سولفا  روی بر ع تأثیر زمان محلو،

(. بییترشن 4درصد مینادار بود )جدو،  1در سطح احتما، 

پاشووی در مرحلووۀ  عملكوورد بیولوژشوو  در تیمووار محلووو، 

دست زمد. در واا  اخوتالف زمواری مینواداری     دهی به سااه

پاشی با تیمار شاهد وجود داشت که  بین تیمار زمان محلو،

بیولوژشو    دهد در اثر کاربرد عنصر روی عملكرد نیان می

 (.5شابد )جدو،  افزاشش می

علت افزاشش بیوسنتز اکسوین    اشن افزاشش ممكن است به

افزاشش الظت کلروفیل  افزاشش فیالیت فسوفوانو، پیوروا    

فسفا  کربوکسیالز  کاهش تجمو   کربوکسیالز و رشیولوز بی

های گیاهی و افزاشش کاراشی جذب نیتوروژن   سدشم در بافت

هم نووین  .]7   22[ر روی باشوود و فسووفر در حضووور عنصوو

رور میناداری سیب  پاشی  به صور  محلو، کاربرد روی به

 .]8[افزاشش عملكرد بیولوژش  شد 

 

 . درصد روغن دانه6. 2. 3

هووا نیووان داد کووه اثوور زمووان  نتوواشج تجزشووۀ وارشووانس داده

پاشوی و راوم بور     پاشی و اثر متقابول تیموار محلوو،    محلو،

درصود مینوادار بوود     1احتما، درصد روان دانه در سطح 

(. مقاشسۀ میانگین تیمارها نیان داد کوه بییوترشن   4)جدو، 

پاشووی در مرحلووۀ  در محلووو،’ صووفه‘رواوون دانووه در راووم 

پاشوی در   در محلوو، ’ محلوی اصوفهان  ‘دهی و در رام  سااه
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دست زمود. کمتورشن رواون     دهی به مرحلۀ گلدهی و شاخه

هده شود کوه نیوان    دانه در هر دو رام در تیمار شاهد میا

پاشی سولفا  روی  روان دانه را در هر دو  دهد محلو، می

 (.6دهد )جدو،  رام افزاشش می

 
 پاشی سولفات روی بر درصد روغن دانه میانگین اثر تیمارهای رقم و زمان محلول مقایسۀ.  6جدول 

 پاشی زمان محلو،
 رام

 محلی اصفهان صفه

 e2/21 c87/21 شاهد

 a83/25 abc2/23 یده مرحلۀ سااه

 bc2/24 a27/24 دهی مرحلۀ شاخه

 cd17/23 a27/24 مرحلۀ گلدهی

 ab8/24 ab4/23 مرحلۀ پر شدن دانه

 درصد با هم ندارند. 5در سطح  LSDهای دارای حروف میترک در هر ستون اختالف زماری میناداری از نظر ززمون  میانگین        

 

  بورای تولیود   ’فهانمحلی اص‘نسیت به رام ’ صفه‘رام 

روی از خوود نیوان   پاشی  روان واکنش بییتری به محلو،

اشن صور  که در شراشط وجود شا کمیود عنصر  دهد. به  می

’ صوفه ‘روی  بییترشن و کمترشن درصد روان دانه از راوم  

دلیول اهمیوت     حاصل شد. در مرحلۀ رشد روولی سوااه بوه   

ولیسووم عنصوور روی در افووزاشش رشوود گیوواه و افووزاشش متاب

های  شده در بافت ها  مقدار چربی تولیدشده و ذخیره چربی

شافت و در نهاشت دانوۀ گلرنو  از    ای و منی  افزاشش  ذخیره

 روان بییتری برخوردار شد. 

بذور بیان شد  روان میزان افزاشش در روی تأثیر بیان در

دلیل افزاشش فیالیت تیدادی از  که در حضور عنصر روی به

اکسیدان و بهیود فیالیوت ایواهای لیپیودی      یهای زنت زنزشم

. بوا توجوه بوه نتواشج     ]12[شابد  مقدار روان دانه افزاشش می

پاشووی عناصوور رشزمغووذی     محلووو،]8[ززموواشش حایوور  

ها و  دلیل افزاشش متابولیسم چربی خصوص عنصر روی به به

موا  نیاز گیاه سیب افزاشش درصد روان در گلرن   رف  به

عناصور رشزمغوذی بور افوزاشش درصود       شد؛ هم نین تأثیر

 .]18[روان گلرن  تأکید شد 

 . عملکرد روغن7. 2. 3

نتاشج تجزشۀ وارشانس نیان داد که عملكورد رواون تحوت    

 1پاشوی در سوطح احتموا،     تأثیر مینادار تیمار زمان محلو،

هوا نیوان    (. مقاشسوۀ میوانگین  4درصد ارار گرفت )جدو، 

پاشی در همۀ  ر محلو،دهد که بییترشن عملكرد روان د می

دست زمد و کمترشن عملكرد روان در تیمار  مراحل رشد به

نظور   (. با توجوه بوه نتواشج  بوه    5شاهد میاهده شد )جدو، 

رسد که با مصرف سولفا  روی عملكرد دانه و درصود   می

روان دانه افزاشش شافته که سیب افوزاشش عملكورد رواون    

واون در  شده است. بین مصرف عنصر روی بوا عملكورد ر  

گیاه کلزا همیستگی مثیت و مینادار وجوود دارد و افوزاشش   

مصرف روی از ررش  افوزاشش درصود رواون و عملكورد     

شود. بوا توجوه بوه     دانه  به افزاشش عملكرد روان منجر می

یرب درصود رواون دانوه در     اشنكه عملكرد روان حاصل

  در برخووی مطالیووا  افووزاشش ]11[عملكوورد دانووه اسووت 

دلیل تأثیر روی بور   در اثر مصرف روی را بهعملكرد روان 

دانند و توأثیر زن از ررشو  افوزاشش     افزاشش عملكرد دانه می

 .] 1  10[شمرند  درصد روان را ناچیز می
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 گيری . نتيجه4

توان اظهوار داشوت کوه     باتوجه به نتاشج پژوهش حایر  می

صووفا  مورفولوژشوو  و کمّووی گلرنوو  در واکوونش بووه    

رور میناداری افزاشش شافتند.  وی به پاشی سولفا  ر محلو،

پاشوی در مراحول    پاشوی  محلوو،   های محلوو،  در بین زمان

دهوی بییوترشن توأثیر را بور      دهی و شاخه روشیی نظیر سااه

پاشی در همۀ مراحول   صفا  مورفولوژش  داشت و محلو،

رشد  بییوترشن توأثیر را بور عملكورد دانوه و اجوزای زن و       

ر وااوو  اسووتفاده از  عملكوورد رواوون گلرنوو  داشووت. د  

تواند تأثیر زشوادی در بهیوود    پاشی سولفا  روی می محلو،

صفا  مورفولوژش  و کمّی گیاه گلرن  داشته باشود. اثور   

رام بر برخی صفا  نظیر ارتفاع اولین شاخۀ فرعی  تیوداد  

شاخۀ فرعی  اطر ری   تیداد ری  و تیوداد دانوه در ریو     

دارای ’ محلوی اصوفهان  ‘مینادار بود. با توجه به اشنكه راوم  

نظور   تیداد شاخۀ فرعوی و تیوداد ریو  بیییوتری بوود  بوه      

رسد اشن رام از تواناشی زشادی برای دستیابی به عملكرد  می

 ر است.برخوردا زشاد
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