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  بررسی تأثیر زمان و سطوح مختلف کود روي بر عملکرد و 
  اجزاي عملکرد عدس 

  
   2 و آمنه ارنیاز قرنجیک2، مهناز طاطاري1علی نخ زري مقدم*

  کارشناسان زراعت و اصالح نباتات2 ،ع آموزش عالی گنبداستادیار گروه تولیدات گیاهی، مجتم1
  

  1چکیده
 ی زراعفصل در یشی، آزمابه زمان و میزان مصرف کود روي العمل عدس منظور ارزیابی عکس به
 ترکیب تیماري متشکل 10هاي کامل تصادفی با  در قالب طرح بلوك صورت فاکتوریل به 1387–1388

کود حاوي روي در قبل از گلدهی و مصرف آن در زمان شروع دو سطح مصرف (از زمان مصرف کود 
، 5/0شامل عدم مصرف روي، مصرف میزان مصرف کود پنج سطح  (يو سطوح کود) تشکیل غالف

در مزرعه آموزشی و پژوهشی مجتمع   تکرار4با  ) درصد15 لیتر در هکتار محلول روي 2 و 5/1، 1
زمان مصرف اثر  که ندنشان داد از این آزمایش دست آمده بهج ینتا. در آمد اجراآموزش عالی گنبد به 

در بوته عملکرد  ،بوتهدانه در ، تعداد بوتهدر تعداد غالف کل ، بوتهدر  پوك وبر تعداد غالف پر روي 
. دگردیصفات باعث افزایش این مصرف زودتر روي . دار بود یمعنواحد سطح عملکرد دانه در و  بوته

تعداد غالف پر  بر  رويزان مصرفیماثر . قرار نگرفتندروي ن مصرف کود ثیر زماأت سایر صفات تحت
بوته، دانه در تعداد غالف کل در بوته، تعداد دانه در بوته، عملکرد  ،بوتهپوك در تعداد غالف در بوته، 

و  دانه 1000، وزن تعداد دانه در غالف. دار بود یمعنعملکرد دانه در واحد سطح شاخص برداشت و 
 کیلوگرم در 2692(عملکرد دانه حداکثر . زمان مصرف کود قرار نگرفتندر یثأت تحت بوتهک وزن خش

  .دست آمد به لیتر محلول روي 2با مصرف و عملکرد نسبی ) هکتار
  

  نسبیملکرد ععدس، روي، ریزمغذي، شاخص برداشت،  :يدی کلهاي واژه

                                                
  a_nakhzari@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
  عدس با داشتن  .)2008مک،  کک (رندب ی رنج ميروعنصر ا از کمبود ی از مردم دنیمیحدود ن

 ي براي روحاويو زودپز  کامل ییک منبع غذایعنوان  لوگرم بذر بهی در کيگرم رو یلی م54-44
 از یکی ي رو).2009،  و همکارانتاواراجاه ( که با کمبود آن روبرو هستند مطرح استیمردم

 از ياری را در بسیعنصر نقش مهمن یا. اه استی رشد مطلوب گياز برای مورد ني ضروريها يمغذزیر
ا از یاهان سراسر دنین مشکل گیتر  مهميکمبود رو. اه به عهده داردی درون گییایمیوشی بيها واکنش

 ی قابل دسترس کمي رويها دارا  آنيها  که خاكییخصوص در کشورها  بهيزمغذی ریینظر مواد غذا
. دهد یات آن را کاهش میدانه و قدرت حل یتشکعنصر این کمبود  ).2008آلووي،  (باشد ی م،هستند

 محروم يافت روی از دریاهان در زمان گلدهیکه گ ی زمانیوه حتیل میب به ساختمان گرده و تشکیآس
 افتی دريتر  کمياهان از ابتدا روی است که گیتر از حالت  کم،زانین میشود اما ا یز مشاهده میشوند ن

د یگرده و تولدانه  ي را بر باروريشدت اثرات کمبود رو، ی گلدهشروع در يرفع کمبود رو. کنند یم
 شود یات بذر میدانه و قدرت ح، وزن هزاربوتهش تعداد دانه در یدهد و باعث افزا یدانه کاهش م

  ).2006پندي و همکاران، (
مشاهده کردند که با بر عدس  يروعنصر ر مختلف یمقادر یتأث یبا بررس )2004(گالسر و همکاران 

که حداکثر عملکرد دانه با مصرف  يطور افت بهیش ی، عملکرد ارقام عدس هم افزايصرف روش میافزا
 یحداقل عملکرد نسب. دست آمد ه بيز با عدم مصرف روی و حداقل عملکرد دانه نيحداکثر مقدار رو

 ی عملکرد نسبيش مصرف رویدست آمد و با افزا ه بي با عدم مصرف رویدر هر سه رقم مورد بررس
 برنان و . تعلق داشتيمار حداکثر مصرف روی به تیکه حداکثر عملکرد نسب يطور افت بهیش یا افزهم

 به از عدسیافتند که نی، گندم و عدس دریاهان باقال، نخود معمولیاز گی نیبا بررس) 2001(همکاران 
ین امصرف . ثر بوده استؤز میگر نیاهان دی بر گيمصرف رو. گر بودیاهان دیش از گی بيعنصر رو

باغسی  (در هکتار عملکرد دانه گندم در، )2007جین،  انگ وو( بوتهوزن خشک  ذرت اهی در گعنصر
 گلرنگ و) 2008 اریف و یونس، ؛2003خان و همکاران،  (یدر نخود معمول  و)2007و همکاران، 

 . استافزایش داده  را در هکتارو عملکرد دانه بوته وزن خشک )2009دهنوي و همکاران،  موحدي(
گیاه  را با مصرف روي در دانه و عملکرد دانه در هکتارافزایش وزن هزار) 2009(بایبوردي و ممدوف 
دانه،  100  باعث افزایش تعداد غالف در گیاه، وزنر باقالدمصرف روي  .کانوال گزارش کردند
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گاي و تو .)2009گیزاوي و محاسن،  ال(  شده است و عملکرد دانه در هکتاربوتهعملکرد دانه در 
افزایش ) 2009( پندي و همکاران  وافزایش عملکرد دانه لوبیا خشک در واحد سطح) 2004(همکاران 

جامسون . را با مصرف روي گزارش کردند ماش سیاه بوتهدانه در و عملکرد  دانه ، تعدادتعداد غالف
را با مصرف  تعداد دانه در غالف، عملکرد دانه و شاخص برداشت افزایشنیز ) 2009(و همکاران 

  .در گیاه سویا گزارش کردندنسبت به دوره رشد زایشی روي در دوره رشد رویشی 
 اطالعات الزم در خصوص تأثیر روي بر گیاهان زراعی در منطقه، این بررسی با با توجه به نبود

  .انجام شدبه زمان و میزان مصرف کود روي  العمل عدس ارزیابی عکسهدف 
  

  ها مواد و روش
در  گنبد ی مجتمع آموزش عالی و پژوهشی در مزرعه آموزش1387ماه  يسوم دخ یتارر ش دیآزما

 10 با هاي کامل تصادفی صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك آن بهدر  با سابقه کشت گندم زمینی
دو سطح مصرف کود حاوي روي در قبل از گلدهی و (ترکیب تیماري متشکل از زمان مصرف کود 

پنج سطح میزان مصرف کود شامل عدم (و سطوح کودي ) شروع تشکیل غالفمصرف آن در زمان 
در مزرعه  تکرار 4با )  درصد15 لیتر در هکتار محلول روي 2 و 5/1، 1، 5/0مصرف روي، مصرف 

پاشی   در این آزمایش از روش محلول.آموزشی و پژوهشی مجتمع آموزش عالی گنبد به اجرا در آمد
ه شده ی گنبد تهيقات کشاورزیقستگاه تحیکه از ابود  کیمیارقم  استفادهعدس مورد  .استفاده گردید

 4ف ی رديمتر و فاصله بوته در رو ی سانت25ف یفاصله رد ، متر4 خط به طول 5هر کرت شامل . بود
داراي خصوصیات خاك  از آزمایش دست آمده به بنا بر اطالعات آزمایش محدودهخاك  .بودمتر  یسانت

  .زیر بود
  

  آزمایش محدودهدر گنبد مزرعه مجتمع آموزش عالی  مشخصات خاك -1جدول 
 نوع

  خاك
  نیتروژن

  )درصد(
 پتاسیم

)ppm( 

 فسفر
)ppm(  

  کربن آلی
 )درصد(

 هدایت الکتریکی
)dm/cm( 

pH 
 درصد مواد

  شونده خنثی
 0/10 9/7 86/0  07/1 8/6 323  11/0  کلی لومسیلتی 
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 کیلوگرم در شروع 50یلوگرم اوره در زمان کاشت و  ک50جهت تامین نیتروژن مورد نیاز مقدار 
 کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در زمان کاشت 100جهت تامین فسفر نیز مقدار . گلدهی مصرف گردید

 تعداد ه،بوتو عملکرد دانه در ه، تعداد بوت کل در ووك ن تعداد غالف پر، پییجهت تع. مصرف گردید
در زمان  بوته 20 تعداد ، و شاخص برداشتبوتهخشک دانه، وزن هزار غالف، وزن 100 در دانه

 یکی الکترکن خشک ساعت در داخل 48مدت  ها به جهت خشک کردن، نمونه. دیانتخاب گردبرداشت 
ه و یف حاشین عملکرد دانه در هکتار، دو ردییجهت تع. گراد قرار داده شدند ی درجه سانت70 يدر دما

. دیمربع برداشت گرد متر25/2 به مساحت حدود ی مابقن هر کرت حذف ویی متر از باال و پا5/0
مقدار  که حداکثر يماریمار به عملکرد تیعملکرد هر ت"، نسبت )درصد (ین عملکرد نسبییجهت تع

  .دی ضرب گرد100  عدد در") لیتر در هکتار2 (ه بودروي مصرف شد
هـا از   نیانگیـ سه میـ جهـت مقا . انجام شد SAS 6.12افزار  ها با استفاده از نرم انس دادهیه واریتجز
کـه تیمارهـاي      نظـر بـه ایـن      .دی درصد استفاده گرد   5در سطح    )LSD( دار حداقل تفاوت معنی  آزمون  

کودي کمی بود، از روش رگرسیون براي بررسی واکنش صفات مختلف عدس در برابر افزایش میزان                
  . استفاده گردیدSAS 9 رافزا مصرفی با استفاده از نرمروي کود 

  
  ج و بحثینتا

 محلول زمان مصرفاثر .  درج شده است2در جدول صفات مورد بررسی انس یه واریج تجزینتا
 بوتهعملکرد  و  در بوته، تعداد دانهبوتهتعداد غالف کل در ،  بوته پوك درو  بر تعداد غالف پريرو

 100نه در  تعداد دا.دار بود ی درصد معن1 در سطح عملکرد دانه در هکتار درصد و بر 5در سطح 
. ثیر زمان مصرف روي قرار نگرفتندأت تحتو شاخص برداشت  بوتهوزن خشک  ،دانههزار وزن غالف،

 درصد و بر 5 در سطح  و شاخص برداشتبوتهدر پوك بر تعداد غالف  يرومحلول زان مصرف یماثر 
رد دانه در هکتار  و عملکبوته عملکرد  در بوته،تعداد دانه ،بوته تعداد غالف کل در وتعداد غالف پر 

ثیر أت تحت بوتهوزن خشک دانه و هزار، وزن  غالف100تعداد دانه در . دار بود ی درصد معن1در سطح 
یک از صفات  در مورد هیچ يزان مصرف روی مو اثر متقابل زمان .زمان مصرف روي قرار نگرفتند

  .شددار ن یمعن
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، تعداد غالف کل در بوته، تعداد غالف پوك در بوتهپر در تعداد غالف ) میانگین مربعات(انس یه وار ی تجز -2 جدول
  با مصرف روي در زمان و مقادیر مختلف در گیاه عدس بوته غالف و تعداد دانه در 100، تعداد دانه در بوته

  دانه  تعداد
 بوتهدر 

  دردانه تعداد
 غالف 100

غالف  تعداد
 بوتهدر کل 

غالف  تعداد
 بوته در پوك

غالف تعداد 
 وتهب در پر

 رییبع تغامن يزادآدرجه 

 تکرار 3  058/1 299/5 874/8 967/4 114/2
 زمان مصرف 1 100* 13/16* 5/196* 9/0 9/104*

 میزان مصرف 4 8/138** 83/13* 4/239** 288/3 7/187**

 اثر متقابل 4 44/10 149/2 74/21 588/0 553/9

 خطا 27 72/21 809/3 96/27 393/2 3/24

66/7  43/1  86/6  17/11  82/7  cv )درصد( 
 . درصد1دار در سطح احتمال  معنی** درصد،  5دار در سطح احتمال  معنی *

  
، شاخص برداشت و بوته، عملکرد بوتهدانه، وزن خشک وزن هزار) میانگین مربعات (انس  یه وار ی تجز -2 جدولادامه  

  عدس گیاه عملکرد دانه در هکتار با مصرف روي در زمان و مقادیر مختلف در
  عملکرد 

 دانه

شاخص 
 برداشت

 عملکرد
 بوته

 وزن خشک
 بوته

وزن 
 دانههزار

 رییبع تغامن يدرجه آزاد

 تکرار 3 12/0 024/0 005/0 87/2 19356
 زمان مصرف 1 564/1 245/0 242/0* 29/36 322382**
 زان مصرفیم 4 14/1 449/0 364/0** 67/33* 368461**

 ثر متقابلا 4 242/0 12/0 024/0 511/4 36411

  خطا 27 669/1 363/0 037/0 67/10 30863
12/7  94/8  43/7  46/8 22/3   cv) درصد(  

 . درصد1 دار در سطح احتمال معنی **، درصد 5دار در سطح احتمال  معنی *

  
ه، تعـداد  بوتـ مصرف روي قبل از گلدهی باعث افزایش تعداد غالف پـر در             :  روي زمان مصرف  ثیرأت

 و عملکـرد دانـه در   بوتـه  عملکـرد  بوتـه،  تعداد دانه در بوته،تعداد غالف کل در     ،  بوتهغالف پوك در    
  ).3 جدول(هکتار گردید 

 باعث قبل از گلدهی يمصرف رو: بوتهتعداد غالف پر، تعداد غالف پوك و تعداد غالف کل در 
ر در غالف پ 02/58 ،ل غالفیکه در مرحله شروع تشک یشد در حالبوته غالف پر در  18/61د یتول
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تعداد غالف  ، غنچهلیشروع تشک در مرحله يبا مصرف رو).  درصد افزایش45/5( تولید شد بوته
د شد که نسبت ی تولبوتهغالف پوك در  11/18ن مرحله یدر ا. افتیش ی درصد افزا54/7 بوتهپوك در 

د غالف باال بودن تعدا. تر بود شیبغالف پوك  27/1  غالف،84/16 با ل غالفیبه مرحله شروع تشک
 بوتهدر   کلتعداد غالف.  شدبوتهش تعداد غالف کل در ی منجر به افزا بوتهپر و تعداد غالف پوك در

به .  بود86/74 غالفل یکه در مرحله شروع تشک یبود در حال 29/79  غنچهلیشروع تشکدر مرحله 
داد غالف در تع . شدبوتهدر غالف   تعدادي درصد92/5ش ی باعث افزايمصرف زودتر روب ین ترتیا

ها و تولید دانه  ثر از توانایی باروري گلأبوته، تعداد دانه در بوته و در نتیجه عملکرد دانه در هکتار مت
پندي و همکاران،  (گذار استو احیاء بذر تأثیرباروري دانه گرده  روي بر تامینکه  از آنجایی. باشد می

افشانی شده، تعداد غالف و تعداد  یر مثبت بر گردهثأافشانی باعث ت  استفاده از روي قبل از گرده،)2006
 حال، افزایش کم این اجزاء بیانگر با این.  عملکرد دانه را افزایش داده است در نتیجهدانه در بوته و

  .باشد روي کافی در خاك میوجود 
 96/65 دی غنچه مصرف گردلیشروع تشک در يکه رو ی در زمانبوتهتعداد دانه در : بوتهتعداد دانه در 

با توجه به . دی رسبوتهدانه در  72/62 و به متعداد آن کآن، در مصرف ر یخأکه با ت یبود در حال
ثر از تعداد غالف أمت بوتهدر دانه تعداد دانه در غالف، تعداد  بر  روياثر زمان مصرفدار نشدن  یمعن

هاي بارور و در نتیجه  د گلتعدابا افزایش عبارت دیگر مصرف روي قبل از گلدهی  به . بودبوتهپر در 
پندي و همکاران این نتیجه توسط  . را افزایش دادبوته، تعداد دانه در بوتهدر پر  تعداد غالفافزایش 

  .گزارش شده است گیاه ماش نیز در) 2009(
 و بوتهگرم دانه در  656/2ل ی تشک باعثی قبل از گلدهيمصرف رو : و عملکرد دانهبوته عملکرد

 ل غالفی در زمان شروع تشکيزان با مصرف روین میکه ا یدانه در هکتار شد در حاللوگرم ی ک2555
وزن  زمان مصرف روي بر ثیرأتکه  نیبا توجه به ا. بودلوگرم در هکتار یک 2376و گرم  501/2ب یترت به

 یصلتوان عامل ا یمرا  بوتهدر دانه  تعداد ،دار نشده است یمعنغالف  100و تعداد دانه در دانه هزار
 بر توانستن تأخیر در مصرف روي. دانست يدر رابطه با زمان مصرف محلول رو بر عملکرد دانه مؤثر

ثیر تأ تحتهاي بارور   زیرا در این مرحله تعداد گلعملکرد دانه به اندازه مصرف زودتر آن مؤثر باشد
کاهش . کاهش یافتدر بوته تعداد غالف پر هاي بارور،  با کاهش تعداد گل. کمبود روي قرار گرفت

پندي  .ثر بر عملکرد بود کاهش دادؤکه عامل اصلی م را بوتهدر تعداد دانه  نیز  در بوتهتعداد غالف پر
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بر تري  ثیر بیشأتمصرف زودتر روي همانند این بررسی مشاهده کردند که نیز  )2006(و همکاران 
 افزایش عملکرد بوته و عملکرد دانه  در بررسی آنان.شود گذارد و باعث افزایش آن می میعملکرد دانه 

  .ها بود ناشی از افزایش باروري گل
  

، تعـداد دانـه   بوته، تعداد غالف کل در بوتهه، تعداد غالف پوك در بوت مقایسه میانگین تعداد غالف پر در    -3جدول  
  د عدسهاي مختلف رش  و عملکرد دانه در هکتار با مصرف روي در زمانبوته، عملکرد دانه در بوتهدر 

  عملکرد دانه
 )کیلوگرم در هکتار(

عملکرد 
 )گرم (بوته

  دانهتعداد 
  بوتهدر

  غالفتعداد 
 بوتهدر 

غالف تعداد 
  بوته درپوك

غالف تعداد 
  بوته درپر

  زمان
 مصرف

2555a 656/2 a 96/65 a 29/79 a 11/18 a 18/61 a* تشکیل غنچه 

2376b 501/2 b 72/62 b 86/74 b 84/16 b 02/58 b تشکیل غالف 
 .باشد  درصد می5دار در سطح احتمال  دهنده اختالف معنی مشابه در هر ستون نشانحروف غیر* 

  
شـود و در مرحلـه رشـد         روي موجود در خاك در مرحله رشد رویشی مـصرف مـی           که   از آنجایی 

 را برطـرف  رويمصرف روي در زمان تشکیل غنچه کمبود      ،شود زایشی گیاه با کمبود روي مواجه می      
ـ دانه  و  غالفتشکیلها و در نتیجه      اروري گل بو   کند می مـصرف روي در   .شـود  خـوبی انجـام مـی    هب

 تعـداد  ؤثر است بنـابراین  مشوند میهایی که با تاخیر تشکیل      مرحله تشکیل غالف فقط بر باروري گل      
 و ایـن امـر باعـث کـاهش     کنـد  کاهش پیـدا مـی  در بوته هاي بارور و در نتیجه تعداد غالف و دانه   گل

  .شود د میعملکر
ثیر أتـ خصوص در مرحلـه زایـشی    هرفع کمبود آن ب   با  افزایش مصرف روي    :  روي  مصرف زانیم ثیرأت

 و در نهایـت  دانـه در بوتـه  تعـداد  و   پـر تعداد غالفباعث افزایش گذارد و  میها  گلمثبت بر باروري   
افـزایش  ، بوتـه ک روي بر وزن خشمصرف ثیر أ با توجه به عدم ت.شود میعملکرد دانه    و بوتهعملکرد  

  .دادافزایش  راشاخص برداشت عملکرد دانه 
 با  بوتهتعداد غالف پر درن یتر کم: بوتهکل در تعداد غالف پوك و تعداد غالف تعداد غالف پر، 

تعداد . )4 جدول (آمد دست هبدر هکتار  يتر محلول روی ل2مصرف تعداد با ن یتر شیبو عدم مصرف 
 لیتر 2 با مصرف  درصد72/19ش یافزا (2/63و  79/52ب یترت مار بهین دو تی در ابوتهغالف پر در 
تعداد غالف پر ) تری ل2تر تا ی ل5/0از ( يش مصرف محلول روی که با افزايبا وجود. بود) محلول روي
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داري بین این تیمارها  تفاوت معنیاما )  غالف82/0 و 49/1، 15/2ب با یترت به(افت یش ی افزابوتهدر 
در هکتار  يمحلول روتر ی ل5/0مار مصرف ی و تيمار عدم مصرف روین تی تفاوت ب.مشاهده نشد

نظر   به.دار شد ی معنياز نظر آمارمار ین دو تیکه اختالف ا يطور به)  درصد27/11(اد بود یار زیبس
در محلول روي  لیتر 2تا تر ی ل5/0مصرف دار بین تیمارهاي  ود تفاوت معنیرسد با توجه به نب می

کرده ن یمأت  پرد غالفیاز نظر تول را ياه به رویاز گی لیتر محلول روي در هکتار ن5/0، مصرف هکتار
  .عبارت دیگر، کمبود روي در خاك بسیار کم بوده است به .است

 
، تعداد دانه در بوته، تعداد غالف کل در بوته، تعداد غالف پوك در بوتهمقایسه میانگین تعداد غالف پر در  -4جدول 

  با مصرف مقادیر مختلف روي در عدسو عملکرد نسبی  عملکرد دانه در هکتار ،، شاخص برداشتبوته، عملکرد بوته
  عملکرد
 نسبی

 )درصد(

 عملکرد دانه
 کیلوگرم(
 ) هکتاردر

  شاخص
 برداشت

 )درصد(

عملکرد 
 بوته

 )گرم(

 تعداد
در  دانه

 بوته

 تعداد
 کلغالف 

 بوتهدر 

 تعداد
 غالف پوك

 بوتهدر 

تعداد 
 پر غالف

 بوتهدر 

میزان 
لیتر  (مصرف

 )در هکتار

09/79  2129c 37/33 b 24/2 c 52/56 c 14/68 c 35/15 b 79/52 b 0 

23/89  2402b 62/35 ab 508/2 b 15/63 b 09/76 b 35/17 ab 74/58 a 5/0  

17/94  2535ab 33/37 a 659/2 ab 77/65 ab 52/78 ab 63/17 a 89/60 a 1 

47/95  2570ab 26/38 a 713/2 a 6/67 ab 64/80 ab 26/18 a 38/62 a 5/1  

100 2692a 06/38 a 772/2 a 65/68 a 99/81 a 79/18 a 2/63 a 2 
 .باشد  درصد می5دار در سطح احتمال  دهنده اختالف معنی مشابه در هر ستون نشانحروف غیر *

  
 بود 79/18 لیتر 2مصرف در تیمار و  35/15در تیمار عدم مصرف روي  بوته در تعداد غالف پوك

با مصرف حداکثر مقدار محلول  44/3زان یم به بوتهپوك در غالف ش تعداد یانگر افزایب ه ک)4 جدول(
 مصرف  بنابرایناز این نظر مشاهده نشد یتفاوتمصرف شده بود  يروکه  ییمارهایتدر . باشد یمروي 

  .ن صفت نداشتی بر ايدار یر معنیثأدر هکتار تمحلول روي تر ی ل5/0ش از یب
 در تیمـار عـدم مـصرف روي،    بوتـه ودن تعداد غالف پر و تعداد غالف پوك در با توجه به پایین ب  
 لیتر محلول روي 2که در تیمار   حداقل بود در حالی14/68 نیز در این تیمار با بوتهتعداد غالف کل در 

 33/20 (بوتـه  غـالف کـل در    85/13 افـزایش     کـه بیـانگر    )4 جدول( حداکثر بود    99/81در هکتار با    
. داري بین تیمارها مشاهده نـشد    با مصرف بیش از یک لیتر محلول روي تفاوت معنی         . شدبا می) درصد

 لیتر محلول روي در هکتـار بـا   5/0ترین تفاوت بین تیمارها، بین دو تیمار عدم مصرف و مصرف    بیش
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 لیتر محلول روي 2 لیتر و مصرف 1که تفاوت بین دو تیمار مصرف   غالف وجود داشت در حالی95/7
گیـزاوي و   افزایش تعداد غـالف در بوتـه بـا مـصرف روي توسـط ال     .  غالف بود  47/3تار فقط   در هک 

معتقد است ) 2008(اگرچه آلووي . نیز گزارش شده است) 2009(پندي و همکاران و ) 2009(مهاسن 
 50میـزان    درصد اراضی زراعی ایران کمبود روي دارند و این کمبود باعث کاهش عملکـرد بـه            80که  

تـر از میزانـی    شود اما این بررسی نشان داد که کمبود روي در خاك منطقه آزمایش بسیار کم     درصد می 
 کیلـوگرم در هکتـار کـود    150توزیع علت این امر    .  در کتاب خود به آن اشاره کرده است         او است که 

نظـر   بـه . اسـت  هاي قبل از آزمـایش     در سال توسط جهاد کشاورزي     درصد روي    1 حاوياکرو کامل   م
طور کامل جـذب نـشده و مقـداري از آن در خـاك      هاي مورد استفاده به روي مصرفی در سالسد  ر می

  .به روي را کاهش داده استگیاه عدس العمل   و به این ترتیب عکسمانده است باقی
 يتـر محلـول رو  یمـصرف دو ل    و بـا   52/56 يعدم مصرف رو  با  : بوتهو عملکرد   دانه در بوته    تعداد  

زان یمدار نشدن اثر     یبا توجه به معن   . )4 جدول( تولید شد  بوتهدانه در   ) شیافزا درصد   46/21( 65/68
عامـل  تـوان   یمرا  بوته، باال بودن تعداد غالف پر در ي از نظر آمارتعداد دانه در غالف بر يمصرف رو 

ـ يریثأ در هکتار تـ يتر محلول رو یک ل یش از   یمصرف ب . دانست بوته باال بودن تعداد دانه در       یاصل ر  ب
ـ       با توجه به این   . نداشت ياز نظر آمار   بوتهتعداد دانه در     ثیر أکه مصرف بیش از یک لیتر محلول روي ت

ثیر میـزان مـصرف روي بـر تعـداد دانـه در      أت داري بر تعداد غالف پر در بوته نداشت و همچنین      معنی
ـ . رار نگرفـت ثیر مقادیر باالي روي ق   أت دار نشد، تعداد دانه در بوته نیز تحت        غالف هم معنی   ن یتـر  شیب

 در يتر محلـول رو ی ل5/0 و مصرف يمار عدم مصرف روین دو تی، ب از نظر تعداد دانه در بوته  اختالف
دهـد خـاك از نظـر روي چنـدان       که نشان می مشاهده شد) درصد73/11 (بوتهه در ن دا 63/6 هکتار با 

  .فقیر نیست
ـ    . دانه دانست و وزن هزاربوتهثر از تعداد دانه در      أتوان مت  ی را م  بوتهعملکرد   دار  یبـا توجـه بـه معن

 در بوتـه عملکـرد  . قرار گرفـت  بوتهعداد دانه در ر تیتأث  تحتبوتهعملکرد دانه در دانه، رنشدن وزن هزا  
که با مصرف  ی گرم بود در حال 24/2 حداقل و برابر با      بوته مانند تعداد دانه در      يرومصرف  عدم  مار  یت

  که بیـانگر )4 جدول(د شد یتول گرم 772/2  بابوتهحداکثر وزن دانه در   در هکتاريتر محلول رو  یدو ل 
 بر يریثأ در هکتار تيتر محلول رویک لیش از   یمصرف ب . باشد یممار  ین ت یدر ا  درصد   75/23ش  یافزا

 يمار حـداقل مـصرف رو  یبا ت يمار عدم مصرف رو   یکه ت  ی نداشت در حال   ي از نظر آمار   بوتهعملکرد  
 در  ياه عـدس بـه عنـصر رو       یاز کم گ  یندهنده   دار بود که نشان    ی تفاوت معن  يدارا) ارتر در هکت  ی ل 5/0(



 1 شماره 1390) 4(اعی جلد مجله الکترونیک تولید گیاهان زر
 

 26

بـر   يرور مثبت   یثأ از ت  یتوان ناش  ی را م  ي با مصرف رو   ش عملکرد یافزا. باشد ی م شیمنطقه مورد آزما  
ـ   ی گه بـود  مصرف شـد ي که روییمارهایدر ت(ت نسام سطح برگ دا وفتوسنتز و د   ). داهـان سـبزتر بودن

ـ بوتـه     و عملکرد   تعداد دانه در بوته    در خصوص ) 2009(ررسی پندي و همکاران     یجه ب نت  نتیجـه   دمؤی
 . از این بررسی استدست آمده به

آن بر وزن خشک دار نشدن اثر  معنی بر عملکرد دانه و ی مصرفير مثبت رویتأث: شاخص برداشت
 عدس شده بوتهن خشک در تر دانه نسبت به وز شید بی باعث توليرو مصرف  آن است که بیانگربوته

 يدار یتفاوت معن. له استأن مسی اها از نظر شاخص برداشت بیانگرمارین تیدار ب یت معنتفاو. است
 ییمارهاین تین بیو همچن در هکتار يرومحلول تر ی ل5/0مار مصرف یو ت ي مصرف روعدممار ین تیب

تر مصرف  ر کمیانگر تأثیکه بده نشد مشاه)  در هکتارتری ل2 تا 5/0( مصرف شده بود يها رو که در آن
ش ین درصد افزایتر ش که کمی درصد افزا65/14(باشد  یگر مین صفت نسبت به صفات دی بر ايرو
اختالف ) تر در هکتاری ل5/0ش از یب( ي روتر با مصرف بااليمارهایمار عدم مصرف و تین تی ب).بود
مار ی درصد حداقل و در ت37/33 با يرومار عدم مصرف یشاخص برداشت در ت .مشاهده شددار  یمعن

  .)4 جدول(بود   درصد حداکثر26/38 هکتار با  دريتر محلول روی ل2مصرف 
 قرار ير مصرف رویثأت  تحت و عملکرد نسبیعملکرد دانه در هکتار: عملکرد دانه و عملکرد نسبی

متعلق به ) درصد 09/79 (عملکرد نسبیو ) لوگرمی ک2129(  در هکتارعملکرد دانهحداقل  .گرفت
 2692ترتیب با  به لیتر روي در هکتار 2تیمار عدم مصرف روي و حداکثر آن متعلق به تیمار مصرف 

و عملکرد نسبی ، عملکرد دانه يش مصرف رویبا افزا. )4 جدول(بود  درصد 100کیلوگرم دانه و 
از نظر بین تیمارها  يدار ی در هکتار تفاوت معنيتر محلول رویک لیش از یافت اما مصرف بیش یافزا

توانست تا حدودي نیاز در هکتار روي محلول  لیتر 1عبارت دیگر مصرف  به. جاد نکردیاعملکرد دانه 
ن دو ین تفاوت بیتر شیب. فراهم کندمطلوب  جهت باروري خوب و در نتیجه تولیدگیاه به روي را 

 62/13(لوگرم در هکتار یک 290 در هکتار با يتر محلول روی ل2 و مصرف يمار عدم مصرف رویت
  و)2001(برنان و همکاران  از بررسی دست آمده به با نتایج  نتایجاین. مشاهده شد) شیدرصد افرا

گالسر و . مطابقت داردثیر مثبت روي بر عملکرد گیاهان أدر مورد ت )2009(گیزاوي و مهاسن  ال
و عملکرد دانه یاه عدس از نظر ثیر روي بر گأمشابهی را در خصوص تنتیجه نیز ) 2004(همکاران 

  .اند کرده گزارش عملکرد نسبی
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  کلتعداد غالف، نتایج برازش تعداد غالف پر، تعداد غالف پوك :تجزیه رگرسیون صفات مورد بررسی
، شاخص برداشت و عملکرد دانه در برابـر میـزان کـود روي    بوته، عملکرد   بوته، تعداد دانه در     بوتهدر  

دار در سطح پنج  صورت معنی داد که با افزایش میزان کود روي، صفات فوق به نشان )5جدول  (مصرفی
  ).8/258 و 45/2، 254/0، 703/5، 449/6، 56/1، 889/4ترتیب با شیب  به(یابد  درصد افزایش می

  
، تعـداد  بوتـه ، تعداد غـالف پـوك در   بوته از برازش تعداد غالف پر در       دست آمده    به  ضرایب رگرسیونی  -5 جدول

بـا مـصرف مقـادیر    ، شاخص برداشت و عملکرد دانه در هکتار       بوتهعملکرد   ،بوته، تعداد دانه در     بوتهف کل در    غال
  در گیاه عدس روي مختلف

عملکرد 
 دانه

شاخص 
 برداشت

 عملکرد

 بوته

  دانهتعداد 
 بوتهدر 

 غالف تعداد
 بوتهدر  کل

غالف  تعداد
  در بوتهپوك

غالف تعداد 
 در بوته پر

 پارامتر

  شیب رگرسیون 889/4* 56/1* 449/6* 703/5* 254/0* 45/2* 8/258*
 عرض از مبدا 71/54** 92/15** 63/70** 65/58** 325/2** 08/34**  2207**

 . درصد1دار در سطح احتمال  معنی** درصد،  5دار در سطح احتمال  معنی *

  
اه یـ شد و نمـو گ  در ری نقش مهميروزمان و میزان مصرف با انجام این آزمایش مشخص شد که        

بر صفات مورد  یثیر کمأت ياد روی مصرف ز.شود  و باعث افزایش عملکرد و اجزاي آن میعدس دارد
 یدر سال زراعـ در خاك منطقه آزمایش قابل جذب روي زان یباال بودن م دهنده    نشان  داشت که  یبررس

قبـل از  و ر کـافی  جهت تولید مطلوب الزم است عنصر روي به مقـدا    به هر حال،    . باشد می 88-1387
  . قرار گیردگیاه عدسدر اختیار عملکرد جهت افزایش رشد زایشی 
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Abstract2 

In order to investigate lentil response to application times and amounts of zinc, 
an experiment was arranged as factorial based on randomized complete block 
design with four replications on farm research of Gonbad Higher Education Center 
during 2008-2009. Treatments were application times (before flowering and 
beginning of pod setting) and application rates (0, 0.5, 1, 1.5 and 2 liter per hectare 
of 15% zinc solution). Results showed that the number of filled and empty pod per 
plant, number of total pod per plant, number of seed per plant, seed yield per plant 
and seed yield were affected by application time. Effect of zinc amounts on the 
number of empty pod per plant and harvest index, number of filled and total pod 
per plant, number of seed per plant, seed weight per plant and seed yield were 
significant. Number of Seed per 100 pods, 1000-seed weight and plant dry weight 
were not affected by rate of zinc application. Interaction between time and rate 
application was not significant. Number of filled and empty pod per plant, number 
of total pod per plant, number of seed per plant, plant yield and seed yield at earlier 
time of zinc application were higher than later one. Number of filled and empty 
pod per plant, number of total pod per plant, number of seed per plant, plant yield, 
harvest index, seed yield and relative yield were increased by higher amounts of 
zinc. Maximum seed yield (2692 Kg/ha) and relative yield was obtained from 
maximum application of zinc solution. 
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