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  ارزیابی زمان و ميزان مصرف کود روي بر کميت و کيفيت باقال
 

 زري مقدم علي نخ*

 استاديار گروه توليدات گياهي، دانشگاه گنبد کاووس

 22/8/22 ؛ تاريخ پذيرش: 22/1/22 تاريخ دريافت:

 چکيده

، (.Vicia faba L) باقالرقم برکت زمان و ميزان مصرف کود روي بر کميت و کيفيت منظور ارزيابي به

هاي کامل تصادفي با چهار صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوكبه 1888–1882زراعي  سالآزمايشي در 

در دو روي مان مصرف کود زعوامل مورد بررسي شامل د. شتکرار در مزرعه پژوهشي دانشگاه گنبد اجرا 

شامل عدم مصرف روي، )و ميزان مصرف در پنج سطح  (قبل از گلدهي و شروع تشکيل غالف)سطح 

نشان داد که اثر ( بود. نتايج حاصل از آزمايش درصد 12ليتر در هکتار محلول روي  4و  8، 2، 1مصرف 

در بوته، وزن دانه به وزن پر ف درصد و بر تعداد غال يکزمان مصرف روي بر وزن پوسته غالف در سطح 

در کليه صفات دار بود. اثر ميزان مصرف روي بر درصد معني 2پوسته غالف و درصد پروتئين در سطح 

دار گرديد. مصرف زودتر روي باعث افزايش تعداد غالف در بوته و وزن پوسته غالف درصد معني 1سطح 

به وزن پوسته غالف و درصد پروتئين افزايش يافت.  خير در مصرف روي، نسبت وزن دانهأاما با ت ؛گرديد

دانه، عملکرد  صدتعداد دانه در غالف، تعداد دانه در بوته، وزن  ر در گياه،پتعداد غالف و حداکثر حداقل 

به و عملکرد نسبي عملکرد پروتئين ، درصد پروتئين ،پوسته غالفوزن دانه، وزن پوسته غالف، وزن دانه به 

عملکرد دانه در  ليتر محلول روي در هکتار تعلق داشت. 4و مصرف  عدم مصرف رويبه تيمار ترتيب 

کيلوگرم در هکتار  8228ليتر در هکتار  4کيلوگرم و در تيمار مصرف  2222 تيمار عدم مصرف روي

 .دست آمدبه
 

 1عملکرد نسبي: باقال، روي، عملکرد دانه، کليدی هایواژه

                                                
 a_nakhzari@yahoo.comمسئول مکاتبه: *

mailto:a_nakhzari@yahoo.com
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 مقدمه

دنياي قدديم اسدت کده کشدت آن در کشدورهاي گياهان ترين قديمي يکي از( Vicia faba) باقال

جزايدر بريتانيدا  هاي مختلف اروپا ومنظور تغذيه انسان معمول بوده و در قسمتي و آسيايي بهيآفريقا

 با هدف يکي ،گرددکشت مي باقال به دو منظور اصلي کشت آن همزمان با عصر مفرغ ديده شده است.

تغذيه دام مدورد جهت صورت کنسرو شده و ديگري تازه و پخته )آب پز( يا بهصورت تغذيه انسان به

خصوص نواحي شمالي، جندوب و جندوب غربدي هباقال در نقاط مختلف ايران بگيرد. استفاده قرار مي

تن در هکتدار  2هکتار با متوسط عملکرد  83333سطح زير کشت باقال در ايران حدود شود. توليد مي

  .(2338حسيني، مجنون ) تن است 123333زان توليد ساالنه باقال سبز و مي

روي يکي از (. 2338برند )کک مک، حدود نيمي از مردم دنيا از کمبود عنصر روي رنج مي

نياز براي رشد مطلوب گياه است. اين عنصر نقش مهمي را در بسياري از هاي ضروري موردمغذيريز

ده دارد. کمبود روي مهمترين مشکل گياهان سراسر دنيا از هاي بيوشيميايي درون گياه به عهواکنش

ها داراي روي قابل دسترس کمي هاي آنخصوص در کشورهايي که خاكنظر مواد غذايي ريزمغذي به

محصوالت کشاورزي و کيفيت ، عملکرد در کشاورزي با مصرف روي (.2338باشد )آلووي، است، مي

 (. 2332)ملکوتي،  يابدافزايش مي

دهد. آسيب به ساختمان گرده و تشکيل تشکيل دانه و قدرت حيات آن را کاهش مي ،رويود کمب

اما اين  ؛شوددهي از دريافت روي محروم شوند نيز مشاهده ميکه گياهان در زمان گلميوه حتي زماني

ر شروع کنند. رفع کمبود روي دميزان، کمتر از حالتي است که گياهان از ابتدا روي کمتري دريافت مي

دهد و باعث افزايش دهي، شدت اثرات کمبود روي را بر باروري دانه گرده و توليد دانه کاهش ميگل

 (. 2332شود )پندي و همکاران، تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه و قدرت حيات بذر مي

د افدزايش تعددا ،در بداقالصورت محلدول پاشدي بهمصرف روي با ( 2332ال گيزاوي و محاسن )

را گزارش  و درصد پروتئين عملکرد دانه در هکتار ،دانه، عملکرد دانه در بوته صد غالف در گياه، وزن

ل کيفيت محصو و افزايش را عملکرد دانه و سولفات روي تعداد غالف در گياه پاشي بامحلول کردند.

در بررسي (. 2332 ،؛ المصري و همکاران2332و همکاران،  رهاب عبدالرحمان) بخشيدبهبود را باقال 

دليدل وجدود بده ليتر در هکتدار 2اکسيدروي تا العمل دانه باقال به کود ( عکس2333بلند و همکاران )

درصدد روي  .درصدد( بدود 13تر از بسيار کم )کمروي کافي در خاك محل آزمايش جهت توليد دانه 

در ثير روي قدرار نگرفدت. أدانه در غالف و وزن دانده تحدت تدتعداد  اما ؛دانه با مصرف روي افزايش
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قسدمت در ميليدون  133( مصرف دو مرتبه محلول روي بدا غلظدت 2332و همکاران ) شرفبررسي 

وزن  و تعداد غالف در گياه، تعداد دانه در گياهروز بعد از کاشت،  22و  88پاشي در صورت محلولبه

 .يافتفزايش درصد ا 83بيش از هم  دانه پروتئينباقال را افزايش داد.  دانه 133

ثر بوده است. مصرف اين عنصر در گياه ذرت وزن خشک بوته ؤمصرف روي بر گياهان ديگر نيز م

 درصد پدروتئيندر گندم  (،2332و درصد پروتئين دانه )شيخ بگلو و همکاران،  (2332)وانگ و جين، 

ندوي و ( و گلرندگ )موحددي ده2338در نخود معمدولي )اريدف و يدونس،  ،(2332سيلسپور، ) دانه

ا وزن هزار دانه و عملکرد دانده در لزک ، در( وزن خشک بوته و عملکرد دانه در هکتار2332همکاران، 

ماش سياه تعداد غالف، تعداد دانه و عملکدرد دانده در بوتده در و  (2332، بايبوردي و ممدوفهکتار )

عملکدرد دانده را بدا ( افدزايش 2332. جامسون و همکداران )دادافزايش را ( 2332، پندي و همکاران)

گالسدر و  مصرف روي در دوره رشد رويشي نسبت به دوره رشد زايشي در گياه سويا گزارش کردند.

( با بررسي تأثير مقادير مختلف روي بر عدس مشاهده کردند که با افدزايش مصدرف 2334همکاران )

زري مقدم و بررسي نخ در .عملکرد نسبي هم افزايش يافتو  درصد نيتروژن دانه، روي، عملکرد ارقام

دانده در بوتده و تعدداد باعث افزايش تعدداد غدالف و دهي مصرف روي قبل از گل( 2311)همکاران 

دانه و  صدتعداد دانه در بوته، وزن  وشد. افزايش مصرف روي تعداد غالف پر عدس در عملکرد دانه 

 عملکرد دانه را افزايش داد.

ها را جذب کند و يا در صورت جذب، تواند ريزمغذيميدر شرايط آهکي گياه ن کهدليل اينبه

حرکت اين مواد به برگ، دانه و  و همچنين دليل رسوب در آوندها نداردها را بهتوانايي استفاده از آن

هاي مورد مصرف انسان و دام بسيار پايين است و در نتيجه گياه، ها در اندامغلظت آن، ميوه کند است

مشکل کمبود روي،  برطرف نمودنبهترين روش براي  .د اين عناصر مواجه هستنددام و انسان با کمبو

در  کماطالعات با توجه به (. 2332سازي محصوالت کشاورزي در مزرعه است )ملکوتي، غني

 که (1 جدولمحل آزمايش )خاك کمي قليايي بودن  و روي بر باقال در منطقهعنصر خصوص تأثير 

ممکن است اين عامل باعث کاهش عملکرد  و دهدرا کاهش مياك احتمال جذب مطلوب روي از خ

 12روي محلول زمان و ميزان مصرف ثير أتبررسي با هدف  آزمايشاين  ،محصوالت زراعي شود

 . انجام شدباقال  دانه ، اجزاي عملکرد و درصد و ميزان پروتئيندانه درصد بر عملکرد
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 هامواد و روش
و ميزان مصرف روي بر عملکرد، اجزاي عملکرد و پروتئين دانه باقال، ثير زمان أمنظور بررسي تبه

با عرض ) کاووس گنبددانشگاه در مزرعه آموزشي و پژوهشي  1888آذر ماه  13آزمايش در تاريخ اين 

در زميني که  دقيقه شرقي( 11درجه و  22طول جغرافيايي دقيقه شمالي و  12درجه و  82جغرافيايي 

هاي کامل صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوكبهتکرار  چهارت شده بود با کشدر آن قبال عدس 

مصرف کود و شامل دو سطح در ( T) رويترکيب تيماري متشکل از زمان مصرف کود  13تصادفي با 

و پنج سطح ( در R) روي زمان شروع تشکيل غالف و ميزان مصرف کوددر دهي و روي قبل از گل

در اين اجرا شد. درصد  12ليتر در هکتار محلول روي  4و  8، 2، 1شامل عدم مصرف روي، مصرف 

ها در خاك در پاشي عناصر ريزمغذي نسبت به مصرف آنآزمايش با توجه به نتايج مطلوب محلول

پاشي (، از روش محلول2332و بايبوردي و ممدوف،  2332گياهان مختلف )سرکار و همکاران، 

هر کرت استان گلستان بود. کشاورزي  جهاد تکثيريبرکت رقم ده . باقال مورد استفااستفاده گرديد

 متر بود.سانتي 23ر روي رديف بمتر و فاصله بوته سانتي 23متر، فاصله رديف  2خط به طول  4شامل 

قوي  بوتهدر هر کپه فقط ها، . پس از رشد بوتهداده شددر هر کپه دو بذر قرار  واي کشت به روش کپه

( نشان داده 1متر در جدول )سانتي 3-83در عمق  خاك محدوده آزمايشوصيات خص. شدنگهداري 

 شده است. 
 

 در محدوده آزمايش  طبيعی دانشگاه گنبد کاووسدانشکده کشاورزی و منابعمشخصات خاك مزرعه  -1جدول 

مشخصات 
 خاك

 مواد خنثي
 شونده

ه اسيديت
 خاك

 هدايت
 الکتريکي

 ماده
 آلي

 مقدار
 فسفر

مقدار 
مپتاسي  

مقدار 
 نيتروژن

 نوع
 خاك

 - درصد واحد
 زيمنس)دسي

 متر(
(درصد) ام(پي)پي  ام(پي)پي  درصد()   

 لوم رسي
 سيلتي

2/2 13 مقادير  82/3  32/1  8/2  828 11/3  - 

 

در زمان کيلوگرم سوپر فسفات تريپل  133 و کيلوگرم اوره 23مقدار  ،و فسفر مين نيتروژنأجهت ت

 مصرف گرديد.  دهيغالف زماندر ن نيتروژکيلوگرم  23کاشت و 

تعداد غالف پر )حاوي بذر( در گياه،  بوته جهت تعيين صفات 12در زمان رسيدن محصول، تعداد 

به وزن پوسته  دانهوزن ، وزن پوسته غالفدانه،  صدتعداد دانه در غالف، تعداد دانه در گياه، وزن 

ساعت در داخل  48مدت ها بهدن، نمونهانتخاب گرديد. جهت خشک کردانه  و درصد پروتئين غالف

گراد قرار داده شدند. جهت تعيين عملکرد دانه در درجه سانتي 23الکتريکي در دماي  کنخشک
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مترمربع برداشت  4هر کرت حذف و مابقي به مساحت دو طرف متر از  نيمهکتار، دو رديف حاشيه و 

شد. جهت تعيين تعيين  Gerhardtمدل ال دانه با استفاده از دستگاه کجلدنيتروژن درصد گرديد. 

رصد پروتئين در عملکرد پروتئين از حاصلضرب دد. شضرب  22/2پروتئين دانه، درصد پروتئين در 

عملکرد هر تيمار به عملکرد "جهت تعيين عملکرد نسبي )درصد(، نسبت  دست آمد.هعملکرد دانه ب

تجزيه  ضرب گرديد. 133در عدد  "ر هکتار(ليتر د 4تيماري که حداکثر مقدار روي مصرف شده بود )

ها از انجام شد. جهت مقايسه ميانگين SAS Ver 6.12 آماري افزارها با استفاده از نرمواريانس داده

 استفاده گرديد. درصد  2در سطح  LSDآزمون 
 

 نتايج و بحث

وزن پوسته ر ب يمحلول رو زمان مصرفثير أحاکي از تصفات مورد بررسي انس يه واريج تجزينتا

و درصد پروتئين غالف ، وزن دانه به وزن پوسته در گياه تعداد غالف پردرصد و بر  1غالف در سطح 

در تمامي صفات بر  يرومحلول زان مصرف يماثر  کهدر حالي (2 )جدول باشدميدرصد  2در سطح 

 دار بود. درصد معني 1سطح 
 

، وزن بوته، تعداد دانه در غالف، تعداد دانه در بوتهغالف پر در  تعدادتجزيه واريانس )ميانگين مربعات(  -2 جدول

ثير أتحت ت دانه و عملکرد پروتئين درصد پروتئين، غالفبه وزن پوسته  دانهوزن پوسته، وزن عملکرد دانه، صد دانه، 

 زمان و ميزان مصرف روی در گياه باقال

اتمنابع تغيير  

 صفات
 تکرار

 زمان مصرف

(T) 
ميزان مصرف 

(R) 
بلاثر متقا  

(T×R) 
خطاي 
 آزمايش

ضريب 
 (CV) تغييرات

 - 22 4 4 1 8 درجه آزادي
32/3 بوته  درپر  غالف تعداد  3/22* 2/82** 34/3  18/3  21/2  

34/3 در غالف تعداد دانه  38/3  3/48** 334/3  32/3  18/8  
82/3 بوتهدر  دانهتعداد   82/12  142/13** 83/3  34/8  22/2  
22/21 صد دانهوزن   22/28  22/18* 38/1  82/2  22/1 

33/8322 عملکرد دانه  88814 2484428** 33/2841  33/11282  22/2  
42/3 وزن پوسته غالف  4/28** 2/48** 12/3  22/3  44/2  

34/3 غالفوزن دانه به وزن پوسته   3/12* 3/28** 31/3  38/3  14/4  
82/3 درصد پروتئين  2/22* 12/84** 81/3  84/3  22/2  

33/1382 پروتئينعملکرد   83/88  228128** 43/138  33/1222  22/2  

 درصد 1و  2دار در سطح احتمال ترتيب معنيبه: **، *
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را  وزن پوسته غالف و دهي تعداد غالف پر در بوتهمصرف روي قبل از گل :ثير زمان مصرف رویأت

   (.8 دول)ج داد را کاهش درصد پروتئين وزن دانه به وزن پوسته غالف واما  ؛افزايش

غالف و مصرف آن در زمان  282/2دهي باعث توليد مصرف روي قبل از گل :بوتهتعداد غالف پر در 

غالف در گياه شد که حاکي از افزايش تعداد غالف تشکيل  828/2تشکيل غالف باعث توليد شروع 

ا و در نتيجه ه، باروري گلقبل از گلدهيبا مصرف روي  .باشددهي ميشده با مصرف روي قبل از گل

شده است. مصرف روي در مرحله تشکيل غالف فقط بر باروري خوبي انجام هتشکيل غالف ب

هاي بارور و در نتيجه تعداد غالف در ثر است لذا تعداد گلؤشوند مخير تشکيل ميأهايي که با تگل

دهي را عامل لنيز رفع کمبود روي در شروع گ( 2332پندي و همکاران ) گياه کاهش پيدا کرده است.

 اند. ذکر کردهباروري افزايش 

 
 درصد و غالفوزن پوسته وزن پوسته غالف، وزن دانه به  ،هبوتمقايسه ميانگين تعداد غالف پر در  -3جدول 

 مختلفمراحل با مصرف روی در   پروتئين

 درصد

 پروتئين

 وزن دانه به

پوسته غالف وزن   

 وزن پوسته غالف

 )گرم(

غالفتعداد   

  وتهدر ب پر

 زمان

روي مصرف  

22/28b 8/222b 11/88a 2/282a* دهيقبل از گل 

22/22a 8/224a 11/14b 2/828b  فتشکيل غالشروع  

822/3  134/3  48/3  282/3  LSD %(2)  

 باشد.درصد مي 2دار در سطح احتمال دهنده اختالف معني: حروف غيرمشابه در هر ستون نشان*

 

دهي باعث توليد مصرف روي قبل از گل :نه به وزن پوسته غالفو نسبت وزن دا وزن پوسته غالف

که اين ميزان با مصرف روي در زمان شروع تشکيل در حالي ؛غالف در گياه شد هگرم پوست 88/11

وزن تعداد غالف و در نتيجه ثير مثبت روي بر أاين امر حاکي از ت. (8 )جدول گرم بود 14/11غالف 

به منجردهي روي قبل از گلدر تيمار مصرف ودن تعداد غالف در گياه باال بباشد. پوسته غالف مي

وي، نسبت وزن دانه به وزن پوسته ربا مصرف زودتر گرديد. در اين تيمار افزايش وزن پوسته غالف 

دهي روي قبل از گلپوسته غالف در تيمار مصرف  وزن وزن دانه به کهطوريبه تر بودغالف کم

دار با توجه به معنيرسد نظر ميبه. (8 )جدول بود 224/8تشکيل غالف ع شروو در مرحله  222/8

 دهي،دانه و باال بودن وزن غالف در تيمار مصرف روي قبل از گل صدنشدن تعداد دانه در گياه و وزن 
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 ،بودند وجود آمدههبهايي که در اواخر دوره تشکيل غالف خصوص غالفهها بتعدادي از غالف

  .نشان دادکاهش تيمار اين در غالف  پوستهوزن وزن دانه به نسبت لذا  .دندخوبي پر نشهب

خير در مصرف روي درصد پدروتئين افدزايش يافدت. درصدد پدروتئين در تيمدار أبا ت :درصد پروتئين

با توجده . (8 )جدول بود 22/22تشکيل غالف شروع و در مرحله  28/22روي قبل از گلدهي مصرف 

ثير بيشتري بر أتواند تشود مصرف دير هنگام ميروي موجب افزايش رشد مي که مصرف زودتربه اين

  درصد پروتئين بگذارد.

کده طدوريبده درا افدزايش داافزايش مصرف روي تعداد غالف پدر در بوتده  :تعداد غالف پر در بوته

تدر يل 4مصدرف تعدداد بدا ن يشدتريبو ( 228/2روي )عدم مصدرف با  بوته تعداد غالف پر درن يترکم

ليتر محلول روي در هکتار  8افزايش بيش از  .(4)جدول  آمد دستهب( 322/2)در هکتار  يمحلول رو

 1داري بر تعداد غالف پر در بوته نداشت اما تفاوت دو تيمار عدم مصرف روي و مصدرف ثير معنيأت

روي اثدرات جدايي کده مصدرف از آنمتوالي ديگر بدود.  هايليتر محلول روي در هکتار بيش از تيمار

در ايدن بررسدي افدزايش (، 2332دهد )پندي و همکداران، ها کاهش ميکمبود روي را بر باروري گل

ال گيدزاوي . شد بوتهتعداد غالف پر در ها و در نتيجه افزايش باروري گلباعث افزايش مصرف روي 

  .ندانيز نتيجه مشابهي را گزارش کرده( 2332و همکاران ) شرفو  (2332و محاسن )

کمترين و بيشترين تعداد دانه در غالف متعلق به تيمارهاي  :و تعداد دانه در بوته تعداد دانه در غالف

 .دانه در غالف بود 21/4و  284/4ترتيب با به ليتر محلول روي در هکتار 4عدم مصرف روي و مصرف 

مشداهده از نظر تعداد دانه در غدالف ليتر محلول روي  4و  8مصرف داري بين تيمارهاي تفاوت معني

ليتر محلول روي در هکتار با  يکنشد. بيشترين تفاوت بين تيمارها، بين دو تيمار عدم مصرف و مصرف 

ليتر محلول روي در هکتدار  4و  8که تفاوت بين دو تيمار مصرف در حالي مشاهده شدغالف  221/3

 بوتهدانه در  24/84ليتر محلول روي  4مصرف  و با 82/28با عدم مصرف روي  غالف بود. 322/3فقط 

غالف در گياه و تعداد دار شدن اثر ميزان مصرف روي بر تعداد . با توجه به معني(4)جدول  توليد شد

ليتر محلول روي در هکتدار را  4در تيمار مصرف  اين دو صفتدانه در غالف از نظر آماري، باال بودن 

دانست. اين موضوع در خصوص تيمار عددم مصدرف بوته اد دانه در توان عامل اصلي باال بودن تعدمي

بر  داريمعني ليتر محلول روي در هکتار تأثير 8کند. مصرف بيش از روي و ساير تيمارها نيز صدق مي

 1از نظر آماري نداشت. بيشترين اختالف، بين دو تيمار عدم مصرف روي و مصرف  بوتهتعداد دانه در 
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تفاوت زياد بين تيمار عدم مصرف روي و مشاهده شد.  بوتهه در ندا 8/4هکتار با ليتر محلول روي در 

ثير بسيار خوب مصرف روي أليتر محلول روي در هکتار از نظر تعداد دانه در بوته حاکي از ت 4مصرف 

ي پنداين نتيجه مشابه گزارش باشد. ها و در نتيجه تعداد غالف و تعداد دانه در غالف ميبر باروري گل

  باشد.مي گياه ماشرابطه با تعداد دانه در گياه در ( در 2332و همکاران )

 سدهدانده در  صددکه تفاوت وزن طوريدانه بيش از ساير صفات بود به صدثبات وزن  :دانه صدوزن 

صدد وزن . (4جدول ) نشان نداد داريليتر محلول روي در هکتار تفاوت معني 4و  8، 2تيمار مصرف 

گرم بود. با افزايش مصرف روي وزن دانه هدم افدزايش يافدت  4/142ار عدم مصرف روي دانه در تيم

اين نتيجده بدا نتيجده گرم بود.  2/142ليتر محلول روي در هکتار  4دانه در تيمار  صدکه وزن طوريبه

 مطابقت دارد.  (2332گيزاوي و محاسن )الحاصل از بررسي 
 

وزن  ،دانه صدوزن ، بوتهتعداد دانه در تعداد دانه در غالف، ، بوتهدر  مقايسه ميانگين تعداد غالف پر -4جدول 

با  نسبیعملکرد  وعملکرد دانه  درصد پروتئين، عملکرد پروتئين، به وزن پوسته غالف، وزن دانه ،پوسته غالف

 مصرف مقادير مختلف کود روی

 ميزان مصرف روي

 )ليتر در هکتار(

 صفات

3 1 2 8 4 LSD  2%  

بوتهدر پر  فغال تعداد  2/22d* 2/83c 2/22bc 2/28ab 2/32a 82/3 

در غالف تعداد دانه  4/28d 4/22c 4/23b 4/81ab 4/213a 12/3 

بوتهدر  دانهتعداد   28/82d 28/22c 83/82b 88/88a 84/24a 22/1  

)گرم( صد دانهوزن   142/4c 142/43b 142/23ab 148/23a 142/23a 48/2  

هکتار( )کيلوگرم در عملکرد دانه  2222d 8188c 8422/33b 8811/33a 8228/33a 23/122  

)گرم( وزن پوسته غالف  13/28d 11/12c 11/22bc 12/12ab 12/81a 22/3 

غالفوزن دانه به وزن پوسته   8/81d 8/24c 8/24b 4/38ab 4/21a 12/3 

23/44d 21/82c 22/81b 28/23a 28/22a 23/3 درصد پروتئين  

تار(وگرم در هکعملکرد پروتئين )کيل  283/83e 222/33d 222/4c 822/23b 222/13a 32/42  

34/22 عملکرد نسبي )درصد(  84/22  22/82  44/22  33/133  - 
 باشد.درصد مي 2دار در سطح احتمال دهنده اختالف معنيمشابه در هر ستون نشان: حروف غير*
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گدرم  28/13با ه غالف توزن پوسحداقل  :و نسبت وزن دانه به وزن پوسته غالف وزن پوسته غالف

ليتدر در هکتدار وزن  8. با افزايش مصدرف روي تدا (4)جدول  بودروي  مصرف مربوط به تيمار عدم

گدرم بدود. وزن پوسدته  12/12که وزن پوسته غالف در اين تيمار طوريهبپوسته غالف افزايش يافت 

 8داري با تيمار مصدرف ف معنيبود که اختالگرم  81/12ليتر محلول روي  4غالف در تيمار مصرف 

تعدداد افدزايش دليل توان بهافزايش وزن پوسته غالف را ميليتر محلول روي از نظر آماري نشان نداد. 

وزن دانده بده وزن پوسدته نسدبت  ،با افزايش مصرف رويدر بوته در اثر مصرف روي دانست. غالف 

نسبت به افزايش وزن پوسته را و وزن دانه  فتعداد دانه در غالبيشتر افزايش هم افزايش يافت.  غالف

با عدم مصرف روي ايدن نسدبت حدداقل و  دانست.نسبت افزايش اين اصلي توان از عوامل ميغالف 

کده حداکي از  ،بدود 232/4ليتر محلول روي در هکتار حداکثر و برابر با  4و با مصرف  812/8برابر با 

 .  (4)جدول  باشدسته غالف ميثير مثبت روي بر وزن دانه نسبت به وزن پوأت

درصد پروتئين را افزايش داد. درصد پدروتئين در تيمدار مصرف روي  :دانه پروتئينو عملکرد درصد 

 (.4)جددول  بدود 22/28ليتر محلدول روي در هکتدار  4و در تيمار مصرف  44/23عدم مصرف روي 

بود. مصرف روي مار عدم مصرف روي کيلوگرم در هکتار متعلق به تي 8/283ترين ميزان پروتئين با کم

ليتدر محلدول روي در  4تيمدار  ازباالترين ميدزان پدروتئين که طوريعملکرد پروتئين را افزايش داد به

در دانه عملکرد درصد پروتئين و باال بودن  (.4)جدول  دست آمدهکيلوگرم در هکتار ب 1/222هکتار با 

کده در اين تيمار شد در حالي عملکرد پروتئينيد حداکثر ليتر محلول روي در هکتار باعث تول 4تيمار 

نتيجده بررسدي ال گيدزاوي و مهاسدن  .بدودهر دوي اين صفات در تيمار عدم مصدرف روي حدداقل 

باشدد. در يد نتيجه اين بررسي مديموثير مصرف روي بر درصد پروتئين باقال، أ( در خصوص ت2332)

روي ارقام عدس انجام شد حداکثر درصد نيتروژن دانه با که بر نيز ( 2334بررسي گالسر و همکاران )

 دست آمد.همصرف حداکثر مقدار روي ب

عملکرد دانه در هکتار و عملکرد نسبي تحت تأثير ميزان مصرف روي قرار  :عملکرد دانه و عملکرد نسبی

درصد متعلق به  34/22کيلوگرم در هکتار و  2222با ترتيب گرفت. حداقل عملکرد دانه و عملکرد نسبي به

 4درصد متعلق به تيمار مصرف  133کيلوگرم در هکتار و  8228تيمار عدم مصرف روي و حداکثر آن با 

 4و  8دار نشدن تفاوت بين دو تيمار مصرف . با توجه به معني(4)جدول ليتر محلول روي در هکتار بود 

نست تا حدودي نياز گياه به روي را ليتر محلول روي در هکتار توا 8ليتر محلول روي در هکتار، مصرف 
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توان ناشي جهت باروري خوب و در نتيجه توليد مطلوب فراهم کند. افزايش عملکرد با مصرف روي را مي

ثير مثبت مصرف روي بر تعداد غالف أاز تأثير مثبت روي بر فتوسنتز و دوام سطح برگ دانست. در واقع ت

دانه که از  صده افزايش تعداد دانه در گياه شد و همچنين وزن بدر بوته و تعداد دانه در غالف که منجر

( 2332نتايج حاصل از بررسي ال گيزاوي و محاسن )اجزاي عملکرد مي باشند عملکرد دانه را افزايش داد. 

 کند.نتايج اين بررسي را تأييد مي در مورد عملکرد نسبي( 2334در مورد عملکرد دانه و گالسر و همکاران )

 

 گيري كلينتيجه

باقال تري از زمان مصرف روي بر کميت و کيفيت ميزان مصرف روي نقش مهم که بررسي نشان داد 

که تمام حاليدر ؛صفت از صفات مورد بررسي را تحت تأثير قرار داد رمصرف زودتر روي فقط چها. رددا

 8228اکثر توليد شد )ليتر محلول روي باعث حد 4صفات تحت تأثير روي قرار گرفتند. اگر چه مصرف 

ليتر محلول روي  8داري بين اين تيمار و تيمار مصرف کيلوگرم در هکتار( اما از نظر آماري اختالف معني

جهت توليد مطلوب باقال الزم است . جز عملکرد پروتئين مشاهده نشدهدر هکتار در رابطه با کليه صفات ب

 . عنصر روي به مقدار کافي در اختيار آن قرار گيرد

 

 سپاسگزاري

مين شده است که بدين أهزينه اجراي اين طرح از محل اعتبارات پژوهشي دانشگاه گنبد کاووس ت

 گردد.وسيله تشکر و سپاسگزاري مي
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Abstract 

In order to evaluate times and rate of zinc fertilizer application on quantity and 

quality of faba bean, an experiment was carried out with factorial arrangement in 
randomized complete block design with four replications at research farm of 

Gonbad Kavous University during 2009 – 2010. Two times of application were 

before flowering and beginning of pod setting and five rates of application was 0, 
1, 2, 3 and 4 liter/ha of zinc solution (15%). Results showed that pod coat weight 

(α = 0.01) and number of filled pods/plant, seed weight/pod coat weight and 

protein percentage of seeds (α = 0.05) were significantly affected by time of zinc 

application. Effect of zinc rates on all traits were significant (α = 0.01). Pod coat 
weight and number of filled pod/plant at first time of zinc application were higher 

than second time but seed weight/pod coat weight and protein percentage of seeds 

at second time of zinc application were higher than first time. Minimum and 
maximum of filled pod/plant, seed/pod, seed/plant, 100-seed weight, seed yield, 

pod coat weight, seed weight/pod coat weight, protein percentage, protein yield and 

relative yield belonged to none application of zinc and application of 4 lit/ha, 
respectively. None application of zinc treatment produced 2597 kg/ha and 

application of 4 lit/ha treatment produced 3993 kg seeds/ha.  
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