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اثر خاکپوش و محلولپاشی سلنیوم و بور بر برخی ویژگیهای کمی و کیفی آفتابگردان
( )Helianthus annuus L.در خاک شور
فاطمه خدایی* ،1علیرضا ابدالی مشهدی ،2امین لطفی جاللآبادی 3و احمد کوچکزاده
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آموختهکارشناسیارشدزراعت ،گروهزراعتواصالحنباتاتدانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیخوزستان،

1دانش
2دانشیار،گروه زراعتواصالحنباتاتدانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیخوزستان،
 3استادیارگروهزراعتواصالحنباتاتدانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعیخوزستان
تاریخدریافت1391/9/22:؛تاریخپذیرش1391/2/11:

چکيده

1

سابقه و هدف :سطحوسیعیازخاکهایایرانشوراستوپرورشگیاهاندراینخاکهابامشکالتمتعددیاز
جملهمشکالتتغذیهایهمراهاست.درچنینشرایطیعملکردکمیوکیفیگیاهانکاهشمییابد .دراینراستاو
درشرایطخاکشورآزمایشیباهدفارزیابیاثر محلولپاشی برگیعناصرسلنیوم و بوروهمچنینکاربرددونوع
خاکپوشکلشگندموکودگاویدرمقایسهباعدمکاربردبرتعدادیازخصوصیاتگیاهآفتابگردانانجامپذیرفت.
بهمنظوربررسیامکانافزایشکمیتوکیفیتمحصولدرشرایطخاکشور(درعمقصفرتا16
مواد و روشها :
سانتیمتر با میانگین هدایت الکتریکی  8/16دسیزیمنس بر متر ،پیاچ  1/86و بافت خاک رسیسیلتی) آزمایشی
فاکتوریلدرقالبطرحپایهبلوکهایکاملتصادفیبا3تکراردرسالزراعی1392-96دردانشگاهعلوم

بهصورت

کشاورزیومنابعطبیعیخوزستانبررویگیاهآفتابگردان(هیبریدقاسم)انجامشد.فاکتورهایآزمایشیشاملسه
خاکپوش(بدونخاکپوش،خاکپوشکلشگندمبهمیزان16تندرهکتار،کودگاویپوسیدهبهمیزان36تندر

محلولپاشیبوراز

محلولپاشیسلنیومبهشکلسلنیتسدیم (عدمکاربرد 11،و 32میلیگرمدرلیتر) و

هکتار)،
ریبهصورتجویپشتهای(نشتی)انجامشد.صفات

منبعاسیدبوریک(عدمکاربرد و266میلیگرمدرلیتر)بود.آبیا
موردبررسیشاملعملکرددانه،عملکردروغن،درصدپروتئیندانه،محتوایسلنیومدانه،محتوایبوردانه،شاخص
برداشتروغن،شاخصبرداشتدانه،عملکردبیولوژیک،تعداددانهدرطبقووزنهزاردانهبود.
هابهویژهخاکپوشکلشگندمدرمقایسهباعدمکاربردخاکپوشبربیشترصفاتمورد
یافتهها :کاربردخاکپوش 
بررسیاثرمثبتداشت.کاربردسلنیومبهصورتمعنیداریمحتوایسلنیومدانهرانسبتبهعدمکاربردآنافزایش
داد بهطوریکهبیشترینمقدرسلنیومدانه( 6/12قسمت در میلیون)درباالترینسطحمحلولپاشیسلنیوموکمترین
محتوایسلنیومدانهدرعدمکاربردآن ( 6/12قسمت در میلیون)مشاهدهشد .اثراصلیتیمارمحلولپاشیبوراثر
معنیداری بر صفات مورد بررسی نداشت ،ولی اثر متقابل سهگانه آن با محلولپاشی سلنیوم و خاکپوش بر روی
*مسئولمکاتبهalirezaabdali@ramin.ac.ir:
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صفات مهمی مانند عملکرد دانه ،عملکرد روغن و شاخص برداشت معنیدار گردید .کاربرد سلنیوم بهصورت
طوریکهبیشترینوزنهزاردانهازعدمکاربردسلنیوم(66/66گرم)و

معنیداریباعثکاهشوزنهزاردانهشد  .
به

کمترینوزنهزاردانه( 66/66گرم)ازباالترینسطحسلنیومبهدستآمد .اثرمتقابلمحلولپاشیسلنیوموبوربر
طوریکهکمترینتعداددانهدرطبق(1293عدد)ازعدمکاربردسلنیوموبور

تعداددانهدرطبقاثرمعنیدارداشت.به
دستآمدکهبهطورمتوسطبیشاز 166دانهکمترازسایرترکیباتتیماریبود.بیشترینعملکرددانهوعملکرد

به
روغنبهترتیب بامتوسط 1231و  2629کیلوگرمدرهکتاردرحضورتوأممحلولپاشیبوروکاربردکلشگندم
بهدست آمد.تیمارهااثرمعنیداریبردرصدروغن دانه (بامیانگین 36/18درصد) نداشتند.بیشترینپروتئین دانه

(26/21درصد)ازتیمارکاربردکلشگندمحاصلگردید.
نتیجهگیری :درشرایطخاکشور،درمجموع ازمیان سهتیمار بهکاررفتهدرآزمایش،کاربردخاکپوشکلشگندم
باالتریناثرمثبترابرعملکردکمیوکیفی آفتابگردان داشت .کلشگندمدرسطحخاکباایجادیکمیکروکیلمای
مناسبترنسبتعدمکاربردآن،شرایطبهتریرابرایرشدونموآفتابگردانفراهمساخت.باتوجهبهقیمتپایینتر
خاکپوش گندم نسبت به سایر خاکپوشهای موجود در بازار و نیز امکان دسترسی به آن در بیشتر نقاط کشور
میتوانباانجامآزمایشاتبیشتر،کاربردآنرادرزراعتآفتابگرداندرشرایطخاکهایشورمشابهوضعیتاقلیمی

دردشتخوزستانتوصیهوترویجنمود.

واژههای کلیدی :تغذیهگیاه،شاخصبرداشتروغن ،گیاهروغنی ،مالچکلشگندم
مقدمه

اراضی دنیا ،الزم است که از این اراضی در جهت

 آفتابگردان ( )Helianthus annuus L.گیاهی

تأمیننیازغذاییجمعیتروبهافزایشاستفادهگردد.

استکهبهخوبیمیتواندتحتشرایطمختلفآبو

شوری باال ممکن است سبب ایجاد تغییرات

هوایی و خاک رشد نماید .اگرچه هیبریدهای

مورفولوژیکوفیزیولوژیکشاملسمیتیون ،تنش

آفتابگردان دارای عملکرد دانه و اجزای عملکرد

اسمزی،کمبودموادمغذیوتنشاکسیداتیوشودکه

مشخصی هستند ولی گیاه هیبریدی ،زمانی توان

در نهایت منجر به کاهش عملکرد میگردد ( .)36با

تولیدی خویش را آشکار میسازد که بتواند استفاده

کهعناصرریزمغذیبهمیزانکمموردنیاز

وجوداین

مؤثریازمتغیرهایمحیطینماید؛بنابرایندربسیاری

گیاه هستند ،اما تأثیرگذاری باالیی بر فرآیندهای

ازموارد،پتانسیلژنتیکهیبریدهای آفتابگردانتحت

زیستیگیاهدارند.گاهیاوقاتاینعناصرموجوددر

تأثیر فاکتورهای مختلف مؤثر بر رشد و عوامل

خاک بهدلیل شور بودن خاک و  pHباال توسط گیاه

محیطی قرار گرفته و کاهش مییابد ( .)11یکی از

قابلجذب نیستند .تغذیه برگی روشی مناسب در

جدیترین تنشهای محیطی در کشاورزی شوری

مصرف و کاهش خطرات زیستمحیطی کودهای

خاک است و تخمین زده میشود که حدود یک

شیمیاییاست؛بنابراینجهتاستفادهبهینهازکودهای

میلیاردهکتارازکلاراضیجهانمتأثرازشوریباشد

شیمیایی در مناطق خشک و بهبود کمی و کیفی

()22؛ لذا با توجه به شور بودن سطح وسیعی از

محصول ،مصرف کودها از طریق محلولپاشی
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میتوانددراولویتقرارگیرد.سلنیومبااینکههنوز


ضروری است ( .)19نتایج آزمایشی نشان داد که

ردهبندینشده اما
بهعنوان یکعنصرضروریگیاهی 


کاربرد برگی بور در زمان شروع گلدهی آفتابگردان

بهعنوان یک عنصر سودمند در
میتوان نقش آن را  

اثرات مثبتی بر روی استقرار و عملکرد دانه دارد.

گیاهان مورد توجه قرار داد ( .)32برای وارد نمودن

عملکرددانهباافزایشدرکاربردبورافزایشیافتکه

سلنیوم به رژیم غذایی انسان و دام ،با توجه به

این ممکن است از طریق طوالنیتر شدن ظرفیت

ینهها و عوارض استفاده از مکملهای دارویی،
هز 

فتوسنتزیدرطیمرحلهگلدهیواستقراردانهویا

وردههای
یسازی فرآ 
مطالعات زیادی در مورد غن 

ازطریقبهبودیافتنتقسیمبندیبیوماسحاصلشده

کشاورزیبااینعنصردرسراسردنیادرحالانجام

باشد(.)2نتایجتحقیقینشاندادکهمصرفبوردر

است(.)28صرفنظرازاثرمفیدسلنیومدرتحمل به

آفتابگردان باعث افزایش معنیدار  21درصدی قطر

تنشهای محیطی در گیاهان ،استفاده از این عنصر


طبق 9/6،درصدیتعداددانهدرطبقو 16درصدی

یتواند موجب ورود آن به زنجیره
بهعنوان کود م 


وزنهزاردانهنسبتبهتیمارشاهدشد(.)2مصرف

غنیسـازی
غذایی دام و انسان شود ()31؛ بنابراین  

بور از طریق افزایش باروری دانه گرده و در نهایت

زیسـتیمحصـوالتزراعیباسلنیوم،ازطریقکاربرد

افزایش تعداد دانههای پر ،موجب افزایش عملکرد

سلنیوم همراه با کودهـا ،یـک تکنیـک مفید برای

پوشهاموادپوششیهستندکه
خاک 
دانهگردید(  .)6

افـزایشمصـرفسـلنیومتوسـطحیوانـاتوانسـان

بررویسطحخاکقرارمیگیرندتاازطریقکاهش

است (.)1سلنیومنقشضدپیریدرگیاهانداشتهو

تبخیر ،نفوذ بیشتر آب ،مهار فرسایش خاک ،کنترل

یکساله
موجب به تأخیر انداختن پیری در گیاهان  

علفهای هرز ونیز بهبودواصالحساختمانخاک،


میگردد ( .)9در گزارشی بیان شد که عملکرد دانه

شرایط دستیابی به عملکرد بیشتر را فراهم سازند

آفتابگردانپسازکاربردبرگیسلنیوم،کاهشیافت

( .)16در آزمایشی کاربرد خاکپوش کلش گندم در

( )21درحالیکه در آزمایشی دیگر مصرف خاک

مقایسه با تیمار شاهد ،خاکپوش برگ کاج و

کاربرد و برگی سلنیوم اثری مثبت بر عملکرد دانه

خاکپوش پالستیک سیاه بهطور معنیداری عملکرد


آفتابگردانداشت(.)8ایننتایجمتفاوتممکناست

سیبزمینی شیرین را افزایش داد ( .)22در پژوهشی


بهعلت واکنش متفاوت ارقام ،فصل کاشت ،شیوه

مشخص گردید که کاربرد کلش گندم بهعنوان مالچ

اعمالتیمارهاوتفاوتشرایطاقلیمی بهویژهشرایط

داریباعثکاهشتلفاتروانآب


طورمؤثرومعنی

به

شیمیایی،زیستیوفیزیکیخاکدردوآزمایشبوده

رسوبگذاریونیزبهبودنفوذپذیریخاکگردید.

و

باشد.ازبینعناصرکممصرف،بوربیشتریناهمیترا

بنا بهنظر این پژوهشگران کلش گندم بهعنوان یک

در فرآیند تشکیل اندام زایشی دارد .بور در عمل

خاکپوش پتانسیل باالیی برای مهار فرسایش و


تلقیح بر قابلیت زنده بودن دانه گرده ،جوانهزنی و

حفاظتمنابعآبوخاکدارد(.)31مدیریتصحیح

رشدلولهگردهتأثیردارد(.)23وجودشرایط قلیایی

کاهوکلش گندممیتوانددرافزایشکاراییمصرف

خاکهای آهکیباعثکمبودعناصـرکـممصرف
در 

عناصر غذایی مانند نیتروژن و نیز بهبود عملکرد

از جمله بـور مـیشـود ( .)18در نتایج تحقیقی در

گیاهان زراعی تأثیرگذار باشد ( .)11کاربرد مواد

مورد اهمیت عناصر کممصرف مشخص گردید که

مالچی وضعیت گرمایی و حاصلخیزی موردنیاز را

وجودعناصرکممصرفنظیربوربرایرشدگیاهکلزا

برایرشدوعملکردبهینهآفتابگردانبهبودمیبخشد
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(.)1در آزمایشیاثرمتقابلکاربردکودگاویومیزان

پشته  16سانتیمتر ایجاد شد .بذرها در تاریخ 22

آبیاری بهطور معنیداری محتوای مس را در برگ و

اسفند در وسط پشته کشت و آبیاری اول در همان

محتوای عناصر بور و روی را در میوه بامیه افزایش

روزانجامگرفت.تراکمبوته 83هزاربوتهدرهکتار

داد(.)1درآزمایشیکاربردکودگاویدرآفتابگردان

بود که بر اساس آن فاصله بوتهها روی پشته 11

بهطور معنیداری اجزای عملکرد و کارایی مصرف


سانتیمتر در نظر گرفته شد .فاصله بین دو کرت با

آب راافزایشداد(.)16درهمینراستااینپژوهش

یک خط نکاشت مشخص گردید و فاصله بین

بهمنظوربررسیکاربردهمزمانعناصرریزمغذیبور


بلوکها 2متردرنظر گرفتهشد.بذرمورداستفادهاز


و سلنیوم و نیز اثرات مثبت خاکپوش در شرایط

مرکزتحقیقاتکشاورزیصفیآباددزفولتهیهگردید

خاکشوربرعملکردگیاهآفتابگردانطراحیگردید.

که یک هیبرید روغنی سینگلکراس به نام قاسم با
ارتفاع  162سانتیمتر ،دوره رسیدن فیزیولوژیک 92
روز ،وزن هزار دانه  66/21گرم بود .این هیبرید به

مواد و روشها
 بهمنظور بررسی اثر سلنیوم ،بور و خاکپوش بر

بیماریسفیدککرکی وبهزنگآفتابگردان مقاوم ،به

بهصورت
عملکردکمیو کیفیآفتابگردان،آزمایشی  

بیماری ماکروفومینا و ریزوپوس متحمل و نسبت به

فاکتوریلدرقالبطرحپایهبلوکهایکاملتصادفی

تنشکمآبیتحملنسبیداشت.


با  3تکرار در سال زراعی  1392-96در مزرعه

 همچنیناینهیبریدبرایبرداشتمکانیزهمناسب

تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

چهها از سطح
است .بعد از جوانهزنی و خروج گیاه 

خوزستان با ارتفاع  22متر از سطح دریا انجام شد.

خاک عملیات خاکپوشدهی داخل جوی و روی

خصوصیات اقلیمی منطقه کشـت در جدول  1ارائه

پشتهها آغاز گردید .خاکپوشها بهصورت یک الیه

شده است .فاکتورهای آزمایشی شامل سه سطح

بر روی سطح خاک قرار گرفتند و با خاک مخلوط
نشدند .با توجه به مساحت هر کرت ( 12مترمربع)

خاکپوش(بدونخاکپوش(،)m1کاهگندمبهمیزان


میزانکلشگندموکوددامیبرایهرکرتبهترتیب

 16تندرهکتار (،)m2کودگاوی پوسیدهبهمیزان

 21و 22کیلوگرمتخمینزدهشد.محلولپاشیبرگی

 36تندرهکتار(،))m3محلولپاشیسلنیومدرسه

دهیبهوسیلهسمپاش

سلنیوموبورقبلازمرحلهگل

میلیگرم
سطح(عدمکاربرد()se2( 11،)se1و  32

پشتیدربعدازظهرانجامشد.برایاینمنظورابتدا

در لیتر ( ))se3از منبع سلنیت سدیم ()Na2SeO3

سمپاش کالیبره و میزان آب مصرفی برای هر کرت

محلولپاشی بور در دو سطح (عدم

( 11و  )26و 

مشخص گردید .سپس با محاسبه جرم مولکولی

کاربرد ( )b1و  266میلیگرم در لیتر ( )b2از منبع

سلنیتسدیم( )Na2Se03وبوریکاسید()H3BO3

اسید بوریک ( )26()H3BO3درنظرگرفتهشد.قبل

ومیزانآبمصرفیبرایهرکرت( 1/6لیتر)تعیین

ازکاشتآزمونخاکبرروی 2نمونهمرکبگرفته

شدکه درهرکرتبرایغلظت 11و 32میلیگرم

شدهدرعمقهای6-36و36-16سانتیمترانجامشد

سلنیومدرلیتربهترتیب 6/661و 6/111گرمسلنیت

ومشخصگردیدکهخاکمحلاجرایآزمایششور

سدیم و برای غلظت  266میلیگرم بور  3/22گرم

است (جدول  .)2هدایت الکتریکی آب آبیاری 2/2

بوریک اسید مصرف شد .بعد از اولین محلولپاشی

دسیزیمنسبرمتربود.ابعادهرکرت3/6×2متر(12


هفت روز بعد دوباره محلولپاشی تکرار گردید.

مترمربع)بودودرهرکرت 6جویوپشتهبا فاصله

بهصورت
علفهای هرز در طول فصل رشد  
وجین  
34
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دستیوهرنوبتآبیارینیزبعداز16میلیمترتبخیر

شاخص برداشت روغن ،محتوی سلنیوم ،بور و

ازتشتتبخیرکالس Aانجامگرفت.برداشتنهایی

پروتئین موجود در دانه بود .محتوی سلنیوم دانه با

دراوایلتیرماهپسازقهوهایشدنپشتطبقانجام

استفادهازدستگاهجذباتمی (،)32محتویبوردانه

شد.درمرحلهبرداشتبرایمحاسبهعملکرددانهو

ازروشرنگآمیزیباکورکامین(،)12درصدپروتئین

صفات مورد بررسی ،از هر واحد آزمایش  2پشته

دانه با استفاده از دستگاه کجلدال (× 1/26(  )12

عنواناثرحاشیهمنظورگردیدونمونهبرداری

کناریبه

درصدنیتروژن=درصدپروتئین)ودرصدروغندانه

فقطازپشتهوسطی(بااحتسابحذف 66سانتیمتر

باروشسوکسلهوبااستفادهازحاللانهگزان ()3


از ابتدا و انتهای هر پشته) با انتخاب  8بوته بهطور

انجامشد.تجزیهآماریبااستفادهازنرمافزار SAS9.3


تصادفی صورت گرفت .صفات مورد بررسی شامل

ومقایسهمیانگینهاباآزمونحداقلاختالفمعنیدار

وزنهزاردانه،تعداددانهدرطبق،عملکردبیولوژیک،

()LSDدرسطحاحتمالخطایپنجدرصدانجامشد.

عملکرد دانه ،شاخص برداشت دانه ،عملکرد روغن،


جدول  -1آمار هواشناسی ایستگاه تحقیقاتی اهواز طی مدت اجرای طرح ( )1951-59و در دراز مدت (.)1991-1935
Table 1. Statistics meteorological research station in ahvaz during the project (2016) and long-term (1951-2010).
July average 1951-2010

میانگینتیر1336-1389

میانگینتیر96

July average 2016

June average 1951-2010

میانگینخرداد1336-1389

میانگینخرداد96

June average 2016

May average 1951-2010

میانگیناردیبهشت1336-1389

May average 2016

میانگیناردیبهشت96

April average 1951-2010

میانگینفروردین1336-1389

میانگینفروردین96

April average 2016

March average 1951-2010

میانگیناسفند1336-1389

March average 2016

میانگیناسفند92

28.2

27.3

25.9

24.3

23.0

21.2

17.6

14.2

12.5

11.8

46.3

45.8

44.6

43.3

39.3

38.5

32.2

29.9

25.5

25.0

37.3

36.5

35.2

32.7

31.1

29.8

24.9

22.1

19.0

18.4

0.1

0.0

0.4

0.9

4.4

0.9

16.1

26.7

26.4

57.3

336.1

356

326.2

297

284.4

293

233.8

265

214.1

213



پارامتر
Parameters

کمینهدما(درجهسلسیوس)
)Temperature min. (0C

بیشینهدما(درجهسلسیوس)
)Temperature max (0C
میانگیندما(درجهسلسیوس)
)Temperature average(0C
میزانبارندگی(میلیمتر)
)Rainfall (mm
مجموعساعاتآفتابی
Total sunny hours

جدول  -2ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاك.

Table 2. Physical and chemical soil characteristics of soil.
)Cu (mg.Kg-1

مسقابلجذب

(میلیگرمدرکیلوگرم)


)Zn (mg.Kg-1

(میلیگرمدرکیلوگرم)


رویقابلجذب

)Mn (mg.Kg-1

(میلیگرمدرکیلوگرم)


منگنزقابلجذب

) Fe (mg.Kg

-1

(میلیگرمدرکیلوگرم)


آهنقابلجذب

)B (mg.Kg-1

(میلیگرمدرکیلوگرم)


)K (mg.Kg-1
بورقابلجذب

(میلیگرمدرکیلوگرم)


)P (mg.Kg-1
پتاسیمقابلجذب

(میلیگرمدرکیلوگرم)
 

فسفرقابلجذب

)N (%

)O.C (%

نیتروژنکل(درصد)

) EC ( dS.m
مادهآلی(درصد)

-1

(دسیزیمنسبرمتر)
 

pH

هدایتالکتریکی

Soil texture

بافتخاک

)Soil depth (Cm

عمقخاک(سانتیمتر)


1.08
1.4

1.74
3.18

7.9
9.4

Available
12
18.2

0.26
0.62

124
140

18.31
16.25

1.1 0.026
0.98 0.014

7.32
9.98

0-30 cm SiCL 7.9
30-60 cm SiCL 7.8

حدبحرانیفسفر،پتاسیم،بورومسبرایآفتابگردانبهترتیب32،366،12و1میلیگرمبرکیلوگرماست.

P, K, B and Cu critical concentration for sunflower is 12, 350, 34 and 1 mg.Kg-1 respectively.
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نتایج و بحث

خاکپوش شاخ و برگهای گیاه Chromolaena

وزن هزار دانه :در این آزمایش وزن هزار دانه در

 odorata L.درسالاولآزمایش 26/8درصدودر

سطح احتمال خطای پنج درصد تحت تأثیر معنیدار

سالدوم21/2درصدتعداددانهدرطبقآفتابگردانرا

محلولپاشیسلنیومقرارگرفت(جدول .)3بیشترین

نسبتبهتیمارشاهدافزایشداد(.)1مقایسهمیانگین

وزن هزار دانه ( 66/66گرم) در تیمار عدم

اثر متقابل سلنیوم × بور نشان داد که کمترین تعداد

محلولپاشی سلنیوم و کمترین مقدار آن در تیمار


دانهدرطبقمربوطبهتیمارعدممحلولپاشیبورو

محلولپاشی32میلیگرمسلنیومدرلیتر(66/66گرم)


سلنیومبود ( 1293/91دانه)بودوبیشترینتعداددانه

بهدست آمد (جدول  .)2بر اساس جدول مقایسه

در طبق ( 1211/16دانه) از تیمار محلولپاشی 32

میانگین روند کاهش وزن هزار دانه تحت تأثیر

میلیگرم در لیتر سلنیوم × عدم محلولپاشی بور

محلولپاشی سلنیوم نسبت به تیمار شاهد قابل

بهدست آمد که با سایر تیمارهای آزمایشی تفاوت


مشاهدهاست.باتوجهبهاینکه دراغلبمواردحد

معنیداری نداشت(جدول.)6باتوجهبهمواردذکر

فاصلبینمقادیرمطلوب،بیشبودوکمبودعناصرریز

شده ،میتوان چنین بیان داشت که کاربرد همزمان

مغذیمانندسلنیومبسیاراندکاستبنابراینکاهش

سلنیوموبورمیتوانددرافزایشتعداددانهدرطبق

وزنهزاردانهدرباالترینسطحبهکاررفتهسلنیومدر

(بهعنوانیکیازاجزاءمهمعملکرددانهآفتابگردان)

این آزمایش ممکن است بهعلت ایجاد مسمویت در

تأثیر داشته باشد .در تأیید نقشمثبت کاربرد بور بر

گیاه باشد .در گیاهان سلنوسیس ( )Selenosisیا

تعداد دانهدرطبق،درپژوهشیاثربورباسطوح،6

سمیتسلنیومزمانیرخمیدهدکهغلظتسلنیوماز

 16،8،1،2،2و 12کیلوگرمدرهکتاربرعملکردو

حدمطلوبتجاوزنماید.سلنیومازطریقدومکانیسم

کیفیت آفتابگردان بررسی شد و بیان گردید که

شود.یکیازآنها

باعثبروزمسمویتدرگیاهانمی

بیشترینتعداددانهدرطبق( 1182/86دانه)باکاربرد

سلنوپروتئینها

 2کیلوگرم بور در هکتار بهدست آمد که با سطح 1

( )selenoproteinsو دیگری از طریق القاء تنش

کیلوگرم در هکتار اختالف معنیداری نداشت و

اکسیداتیواست(.)13

حداقل تعداد دانه در طبق ( 913/86دانه) در سطح

تعداد دانه در طبق :جدولتجزیهواریانسنشانداد

شاهد مشاهده گردید ( .)36برآیند مثبت فراهمی

که تیمار خاکپوش و اثر متقابل سلنیوم × بور در

عناصرریزمغذیازطریقمحلولپاشیبرگیمیتواند

سطحاحتمالخطاییکدرصدبرتعداددانهدرطبق

باعثبهبودمتابولیسمگیاهوعرضهموادپرودهبیشتر

اثرمعنیدارداشت(جدول.)3جدولمقایسهمیانگین

بهسویبخشهایزایشیگیاهگردد،اینامرمیتواند

اثرخاکپوشنشاندادکهبیشترینتعداددانهدرطبق

منجر بهافزایشتعداددانهشود.درآزمایشیمحققین

مربوط به کاربرد تیمار کلش گندم بود که با

افزایش تعداد دانه در طبق آفتابگردان را مربوط به

خاکپوشکوددامی اختالفمعنیدارینداشت.این


افزایش انتقال مواد پرورده از منبع به سوی مقصد

دو تیمار با شاهد اختالف معنیدار داشتند .تیمار

دانستند(.)21

پوشکلشگندموکوددامیبهترتیببا13/8و

خاک

عملکرد دانه:نتایجآنالیزواریانسنشاندادکهاثرات

 9/1درصد نسبت به تیمار شاهد تعداد دانه در طبق

اصلی سلنیوم و خاکپوش و اثرات متقابل دوگانه

ایجاد

ناهنجاری

در

بیشتری داشتند (جدول  .)2در آزمایشی دیگر نیز
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سلنیوم × خاکپوش و سلنیوم × بور و اثر متقابل

میگرددکهبیشترینعملکرددانه( 1222/66کیلوگرم

سهگانهسلنیوم× بور × خاکپوشبرعملکرددانهاثر


درهکتار)درترکیبتیماریعدمکاربردخاکپوش×

معنیدارداشتند(جدول .)3نتایجمقایسهمیانگیناثر

عدم محلولپاشی سلنیوم × محلولپاشی بور و

متقابل سهگانه (جدول  )1نشان داد که بیشترین

کمترین مقدار آن ( 2662/61کیلوگرم در هکتار)

عملکرد دانه از ترکیب تیماری عدم محلولپاشی

مربوط به ترکیب تیماری عدم کاربرد خاکپوش ×

سلنیوم× محلولپاشیبور× کاربردخاکپوشکلش

محلولپاشی  11میلیگرم سلنیوم در لیتر ×

گندم بهدست آمد که نسبت به کمترین عملکرد دانه

محلولپاشی بور بود .نتایج این سطح نشان داد که


در ترکیب تیماری محلولپاشی  11میلیگرم سلنیوم

محلولپاشی جداگانه دو عنصر بور و سلنیوم بر

در لیتر × محلولپاشی بور × عدم کاربرد خاکپوش

افزایشعملکرددانهمؤثربودندودرمقاممقایسه،اثر

 22/8درصد عملکرد دانه بیشتری داشت .بر اساس

بور بر افزایش عملکرد بیشتر از سلنیوم بوده است.

نتایج این جدول کمترین عملکردها از ترکیبات

نکتهجالبتوجهآناستکههرگاهایندوعنصردر

تیماریشاملحضورتوأممحلولپاشیسلنیوموبور

کنارهمبررویگیاهمحلولپاشیشدهاند ،نهتنهااثر

بهدستآمدوبیشترینعملکردهامربوطبهترکیبات

افزایشیبرعملکردنداشتندبلکهاثرمنفیایجادنموده

تیماری دارای خاکپوش کلش گندم بود و این

و کمترین عملکردها را باعث شدند .احتمال میرود

موضوع برتری کاربرد این سطح از خاکپوش را

که این دو عنصر بر واکنشهای بیوشیمیایی مؤثر بر

نسبت به کود دامی در این آزمایش نشان میدهد.

عملکرد دانه تأثیرگذاری و کارکرد مشابهی داشته

کلش گندم بهواسطه دارا بودن جرم حجمی پائین،

باشندو کاربرد توأمآنهاباعث بیشبود فراترازحد

وجود فضای خالی زیاد و همچنین تراکمپذیری

نرمال گردیده و اثر منفی بر عملکرد دانه را موجب

تواندبهصورتیکالیهضخیموحجیمبر

اندک،می

گردد .بهطور تقریبی همین روند در سطح کاربرد

رویسطحخاکقرارگیردوازمیزانتبخیرازسطح

خاکپوش کلش گندم مشاهده گردید بهطوریکه

خاک بهشدت کاسته و روند انتقال امالح و تجمع

بیشترین عملکرد ( 1231/11کیلوگرم در هکتار) در

نمکبررویسطحخاکتوسطلولههایکاپیالریرا

ترکیب تیماری کاربرد خاکپوش گندم × عدم

کاهش دهد .درحالیکه کود دامی وزن مخصوص

محلولپاشی سلنیوم × محلولپاشی بور و کمترین

بیشتری نسبت به کلش گندم دارد و از تراکمپذیری

رکیب

عملکرد ( 6291/16کیلوگرم در هکتار) در ت

باالترینیزبرخورداراستوهمچنینسطحتماسآن

تیماری کاربرد خاکپوش گندم × محلولپاشی 32

باسطحخاکبهمراتببیشترازکلشگندماست.لذا


میلیگرم سلنیوم در لیتر × محلولپاشی بور بهدست

احتمال دارد که تجمع امالح به سطح خاک در

آمد .در آزمایشی کاربرد جداگانه بور و روی باعث

شرایطیاستفادهازخاکپوشکوددامیبیشترازکلش

افزایش معنیدار عملکرد دانه در گیاه نخود گردید

گندم باشد؛ بنابراین بر اساس نتایج این آزمایش در

درحالیکهکاربردتوأمایندوعنصراثرمعنیداریبر

شرایط و محدوده خاک شور محل اجرای آزمایش

عملکرد نداشت ( .)33روند اثر محلولپاشی بور و

استفاده از کلش گندم بهعنوان خاکپوش نسبت به

سلنیوم بر عملکرد دانه در شرایط کاربرد خاکپوش

کوددامیبرتری دارد.با نگاهی بهجدولبرشدهی

کود دامی با عدم کاربرد خاکپوش و کاربرد

(جدول  )8در سطح عدم کاربرد خاکپوش مشاهده

خاکپوشکلشگندمتاحدودیمتفاوتبود.تفاوت
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عمده خاکپوش کود دامی با تیمارهای عدم کاربرد

(جدول  .)3بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیک

خاکپوشو کاربردخاکپوشکلشگندمبهعرضه

تحتتأثیرسلنیومبهترتیباز تیمار 11میلیگرم در


عناصر غذایی و نیز وجود میکروارگانیسمهای همراه

لیتر ( 11368/69کیلوگرم در هکتار) و تیمار 32

درخاکپوشکوددامیمربوطاست؛ بهعبارتدیگر


میلیگرم در لیتر ( 16891/29کیلوگرم در هکتار)


کلش گندم بیشتر بهعنوان یک خاکپوش فیزیکی

بهدست آمد و همچنین بین دو تیمار کاربرد 11


تأثیرگذار است و اثر تغذیهای و زیستی مستقیم بر

میلیگرمسلنیومدرلیتر وعدمکاربردسلنیوماختالف


فونوفلورخاکندارددرحالیکهکوددامیانباشتهاز

معنیداریمشاهدهنشد(جدول.)2بهنظرمیرسدکه

عناصرغذاییماکروومیکروبوده وازلحاظتنوعو

اثر سمیت غلظت باالی سلنیوم دلیل اثر منفی آن بر

تعداد میکروارگانیسمها و جانداران موجود در آن

عملکردبیولوژیکدراینآزمایشبودهباشد.بیشترین

بسیارغنیترازکلشگندماستوعناصرغذاییرا

عملکردبیولوژیکخاکپوش،مربوطبهکاربردکلش


بهتربرایگیاهفراهممیکند.لذامنطقیبهنظرمیرسد

گندم(11318/18کیلوگرمدرهکتار)وکمترینمقدار

که اثر محلولپاشی بور و سلنیوم در خاکپوش کود

آنمربرطبهتیمارکوددامی( 16823/11کیلوگرمدر

دامیتاحدودیمتفاوتازدوسطحدیگرخاکپوش

هکتار)بود.همچنیناختالفمعنیداریبیندوتیمار

باشد .نتایج برشدهی بور و سلنیوم در سطح

کلش گندم و عدم کاربرد خاکپوش وجود نداشت

خاکپوش کود دامی (جدول  )8نشان داد بیشترین


(جدول  .)2با توجه به اینکه کود دامی خود دارای

عملکرددانهدرترکیبتیماریخاکپوشکوددامی

عناصر غذایی میکرو است کاربرد توأم آن با

× محلولپاشی  11میلیگرم سلنیوم در لیتر ×

پاشیعناصرمیکرودیگرمانندسلنیوممیتواند


محلول

محلولپاشی بور ( 1212/62کیلوگرم در هکتار) و


باعثباالرفتنغلظتاینعناصردرمحدوهبازدارنده


کمترین عملکرد دانه ( 2966/99کیلوگرم در هکتار)

یاسمیدرفرآیندمتابولیسمگیاهشودکهبازخوردآن

در ترکیب تیماری خاکپوش کود دامی ×

میتواندمنجربهکاهشاجزایعملکردگردد.


محلولپاشی  32میلیگرم سلنیوم در لیتر ×


عملکرد روغن :در این تحقیق اثر اصلی سلنیوم،

محلولپاشیبور حاصلگردید.ایننکتهکهبیشترین


خاکپوشواثرمتقابلسلنیوم×بوردرسطحاحتمال

وکمترینعملکرددانهبهدستآمدهناشیازتفاوت

خطای یک درصد و اثر متقابل سهگانه در سطح

میانسطحدوموسومسلنیوماستبیانگراثرگذاری

احتمالخطایپنجدرصدبرعملکرد روغنمعنیدار

منفی شدیدتر سلنیوم بر عملکرد دانه در شرایط

گردید (جدول  .)3جدول مقایسه میانگین اثر متقابل

خاک پوشکوددامیاست.دراینجانیزمانندشرایط


سهگانه (جدول  )1نشان داد که بیشترین عملکرد
روغن ( 2629/13کیلوگرم در هکتار) از تیمار عدم

عدم کاربرد خاکپوش و کاربرد خاکپوش کلش

محلولپاشیسلنیوم× محلولپاشیبور× خاکپوش

گندم کمترین عملکرد از کاربرد همزمان باالترین

کلش گندم بهدست آمد؛ که بین این تیمار با تیمار

سطوحبوروسلنیومبهدستآمد.

محلولپاشی  11میلیگرم در لیتر سلنیوم × عدم

عملکرد بیولوژیک :پنجدرصدوخاکپوشدرسطح

محلولپاشیبور× خاکپوشکلشگندم (2216/21

معنیدار
احتمالیکدرصدبرعملکردبیولوژیکاثر 

کیلوگرم در هکتار) و ترکیب تیماری عدم

داشتولیمحلولپاشیبوراثرمعنیدارینشاننداد

محلولپاشیسلنیوم× محلولپاشیبور× عدمکاربرد
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خاکپوش ( 2231/12کیلوگرم در هکتار) تفاوت

عدم کاربرد خاکپوش ،بیشترین و کمترین شاخص

معنیداری وجود نداشت .کمترین عملکرد روغن

برداشت دانه با میانگین  31/11و  22/81درصد

مربوطبهترکیبتیماریمحلولپاشی11میلیگرمدر

بهترتیب از عدم محلولپاشی سلنیوم × محلولپاشی


لیتر سلنیوم × محلولپاشی بور × عدم کاربرد

بور و محلولپاشی  11میلیگرم سلنیوم در لیتر ×

خاکپوش ( 1131/18کیلوگرم در هکتار) بود .با


محلولپاشی بور بهدست آمد .این نتایج نشاندهنده

نگاهی به نتایج جدول مقایسه میانگین میتوان

اثر مثبت محلولپاشی بور بر شاخص برداشت دانه

دریافتکهاینترکیبتیماریباهفتترکیبتیماری

است .در شرایط عدم کاربرد خاکپوش ،ترکیبهای

دیگر اختالف معنیداری نداشت (جدول  .)1نتایج

میلیگرملیترسلنیوم× عدم
تیماریمحلولپاشی  32

بهدست آمده برای عملکرد روغن تا حدود بسیار


میلیگرم
چنینمحلولپاشی  32

محلولپاشیبور وهم

زیادیشبیهنتایجبهدستآمدهبرایعملکرددانهبود.

در لیتر سلنیوم × محلولپاشی بور با ترکیب تیماری

با توجه به عدم تأثیرپذیری درصد روغن دانه از

عدم محلولپاشی سلنیوم × محلولپاشی بور (دارای

تیمارهای آزمایشی (جدول  )3میتوان چنین بیان

باالترین شاخص برداشت) تفاوت معنیداری وجود

داشتکهدراینآزمایشعملکردروغنبیشترتحت

نداشتند .این امر میتواند بیانگر آن باشد که غلظتی

تأثیرعملکرددانهبودهاست.

مناسبازبورمیاندوسطحعدمکاربردبوروغلظت

شاخص برداشت دانه :تجزیه واریانس نشان داد که

بهکار رفته در این آزمایش وجود دارد که در

اثر اصلی سلنیوم و خاکپوش بهترتیب در سطح

آزمایشاتبعدیبا درنظرگرفتنسطوحبیشتریاز

احتمال خطای پنج و یک درصد معنیدار بود ،اثر

بوربینایندوحدمیتوانآنرامشخصنمود.


متقابل سلنیوم × بور در سطح احتمال خطای یک

شاخص برداشت روغن :نتایج نشان داد که

درصدواثرمتقابلسهگانهسلنیوم×بور×خاکپوش

محلولپاشی سلنیوم ،کاربرد خاکپوش و اثر متقابل


در سطح احتمال خطای پنج درصد بر شاخص

سلنیوم× بوردرسطحاحتمالخطاییکدرصدبر

برداشت دانه معنیدار گردید (جدول  .)3جدول

شاخص برداشت روغن معنیدار گردید (جدول .)3

مقایسه میانگینها (جدول  )1نشان داد که کمترین

مقایسهمیانگیناثرمتقابلسلنیوم× بورنشاندادکه

شاخص برداشت دانه از ترکیب تیماری کاربرد 11

بیشترین شاخص برداشت روغن ( 13/11درصد) در

میلیگرم سلنیوم در لیتر × محلولپاشی بور × عدم


تیمار عدم محلولپاشی سلنیوم × محلولپاشی بور

کاربردخاکپوش ( 22/88درصد)حاصلشد.بیشترین

بهدستآمدوکمترینمقدار(11/23درصد)درتیمار


شاخص برداشت دانه در ترکیب تیماری عدم

محلولپاشی  11میلیگرم در لیتر سلنیوم ×

خاکپوش
محلولپاشیسلنیوم× محلولپاشیبور×  


محلولپاشیبورمشاهدهشد(جدول.)6باتوجهبه


کوددامی(31/96درصد)بهدستآمدکهبانُهترکیب

نحوه محاسبه شاخص برداشت روغن و نقش مهم

معنیداری نداشت (جدول .)1
تیماری دیگر تفاوت  

عملکردروغندرآنوهمچنینباتوجهبهمشابهت

برشدهی اثر متقابل سهگانه (جدول  )8نشان داد

بسیارزیادنتایجعملکردروغنبهعملکرددانه،نتایج

شاخص برداشت دانه فقط در تیمار عدم کاربرد

شاخصبرداشتروغننیزبسیارمشابهنتایجعملکرد

خاکپوش()Pr>F= 6/6613معنیدارشد.درشرایط

دانهبود.
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جدول  -9تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر سلنیوم ،بور ،خاكپوش و برهمکنش آنها بر برخی صفات آفتابگردان.
Table 3. Analysis of variance (Mean of squares) for the effect of selenium, boron, malch and their interaction on
sunflower traits.
محتویپروتئیندانه

Seed protein contain

Seed selenium contain

محتویسلنیومدانه

Seed boron contain

محتویبوردانه

Oil harvest index

شاخصبرداشت روغن

شاخصبرداشت دانه

Seed harvest index

)Oil (%

درصدروغن

Oil yield

عملکردروغن

Biological yield

عملکردبیولوژیک

Grain Yield

عملکرددانه

Seeds per capitule

تعداددانهدرطبق

وزنهزاردانه

1000- seed weight

0.00* 12.67 ns

1.06 ns

df

0/00 ns 0.68 ns

0.43 ns

*6.69

*9166169* 234204** 16.94 ns 33.75

*758078

21680ns

*110

2

0.50 ns 15.66 ns 0/00 ns 9.95 ns

3823324ns 18033 ns

58939ns

9268ns

0.01 ns

1

**58.54 ns 154229** 1774095** 10886461** 257432** 2.13 ns 54.14** 9.11

2

7.72 ns

2

492767* 1381041ns 53602 ns 38.30 ns 19.50 ns 1.26 ns

15.07 ns 16771ns

4

80016ns 3028126 ns 13482 ns 25.23 ns 5.13 ns

16.17 ns 11114ns

2

*753651** 1978422 ns 116668* 12.64 ns 24.79

9486ns

8.49 ns

4

258.34

40693

2405294

185783

9489

27.69

34

7.70

10.07

9.31

7.70

6.90

9.94

*124

0/00 ns

0/00 ns 11.32 ns
0/00 ns 4.13 ns

7.37 ns 25.05 ns 1.47 ns

درجهآزادی

163962ns 4720421ns 10747 ns

3453ns

29.94ns

2

S.O.V

تکرار
Replication

5.69 ns

9.92 ns

1.12 ns

سلنیوم
)Selenium (Se
بور
)Boron (B

62718** 1389001** 1979141ns 314276 ** 11.11 ns 51.28** 11.47** 8.81 ns

خاکپوش

)Mulch (M
سلنیوم×بور
)(Se × B

2.46 ns

خاکپوش
سلنیوم× 
)(Se × M

*
3.23 ns 19.88 0/00 ns 9.51 ns

0/00 ns 1.42 ns

منابعتغییر

خاکپوش
بور× 
)(B × M

2.06 ns

3.76 ns

5.92

0/00

3.94

1.47

9.42

10.67

10.91

17.21

10.03

9.07

خاکپوش×بور×سلنیوم

)(Se × B × M

خطا
Error
ضریبتغییرات(درصد)
)C.V (%

*،nsو**بهترتیبغیرمعنیدارومعنیداردرسطحاحتمالپنجویکدرصد.
Non-significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively.

**:

* ns

, and

محتوی بور دانه:نتایجنشاندادکهاثرمتقابلبینبور

تیماری عدم محلولپاشی بور × عدم کاربرد

و خاکپوش در سطح احتمال خطای پنج درصد بر

خاکپوش بهدست آمد (جدول  .)1منطقی بهنظر


محتوی بور دانه معنیدار گردید (جدول  .)3مقایسه

میرسدکهمحلولپاشیبورسببافزایشمحتویبور


میانگیناثرمتقابل بین بورو خاکپوش نشاندادکه

دانهگردد.درآزمایشیبررویکلزاتیماربورباعث

بیشترین محتوی بور ( 6/61322گرم بر کیلوگرم) از

افزایشغلظتوجذببوردر دانهوکاهگردیداما

ترکیب تیماری محلولپاشی بور × خاکپوش کلش

افزایشغلظتبوروجذبآندرکاهبیشازدانهبود

گندم بهدست آمد .این ترکیب تیماری با ترکیبات

(.)19دراینتحقیق تفاوتمعنیداریمیانترکیبات

تیماریمحلولپاشی بور × عدم کاربرد خاکپوش

تیماری محلولپاشی بور × خاکپوش کلش گندم با

( 6/61111گرم بر کیلوگرم) و نیز عدم محلولپاشی

تیمار عدم محلولپاشی بور × خاکپوش کود دامی

بور × خاکپوش کود دامی ( 6/61262گرم بر

وجود نداشت .اجرای این آزمایش در شرایط خاک

کیلوگرم) تفاوت معنیداری نداشت .کمترین محتوی

شور ممکن است دلیل تفاوت نتایج متفاوت این

بور دانه ( 6/61612گرم بر کیلوگرم) از ترکیب

آزمایش با نتایج آزمایشهای دیگر باشد .همچنین
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عوامل مختلفی میتواند در این زمینه نقش داشته

محتوی سلنیوم دانه آفتابگردان از  123میکروگرم بر

باشند.برایمثالنسبتعناصرموجوددرگیاهوکنش

کیلوگرمبه 1666میکروگرم بر کیلوگرم در دانهشد

و واکنش آنها میتواند در میزان جذب عناصر در

(.)29

بخشهای مختلف گیاه اثر بگذارد .در آزمایشی اثر

محتوی پروتئین دانه :جدولآنالیزواریانسنشانداد

خاک کاربردبوروفسفربررویدورقمکلزامورد

کهفقطتیمارخاکپوش درسطحاحتمالخطایپنج

بررسیقرارگرفتوضرایبهمبستگینشان دادکه

درصد بر محتوی پروتئین دانه معنیدار بود (جدول

میانمحتوایبوردانهودرصدنیتروژندانههمبستگی

.)3مقایسهمیانگینتیمارخاکپوش(جدول)2نشان

منفی معنیدار وجود دارد .همچنین غلظت بور در

داد که هر سه سطح این تیمار با یکدیگر اختالف

تیمار 66میلیگرمفسفر درکیلوگرمخاک نسبتبه

طوریکه بهترتیب بیشترین درصد

معنیدار داشت .به

تیمار  26میلیگرم فسفر در کیلوگرم خاک کاهش

پروتئین دانه ( 26/21درصد) از کاربرد خاکپوش

معنیدار( 16درصد)ونسبتبهتیمارشاهدافزایش

کلش گندم ،خاکپوش کود دامی ( 22/86درصد) و

معنیدار(33درصد)نشانداد(.)31

عدم کاربرد خاکپوش ( 26/26درصد) بهدست آمد

محتوی سلنیومدانه:نتایجآنالیزواریانسنشاندادکه

(جدول  .)2مواردی مانند کاهش نوسانات دمایی،

فقط اثر اصلی محلولپاشی سلنیوم در سطح احتمال

حفظ رطوبت خاک ،کاهش روند انتقال نمک از

خطایپنجدرصدبرمحتویسلنیومدانهمعنیداربود

اعماق خاک به سطح خاک ،فراهم نمودن شرایط

(جدول.)3مقایسهمیانگیناثراصلیسلنیومنشانداد

تربرایفعالیتمیکروارگانیسمهایدرونخاک

مناسب

که بیشترین میزان سلنیوم از محلولپاشی سطح 32

ونیزمبارزهبهترباعلفهایهرزمیتواندازعوامل

میلیگرم در لیتر سلنیوم ( 6/122میلیگرم در

مهمدراثرگذاریمثبتخاکپوشکلش گندمنسبت


کیلوگرم)بهدستآمدکهباسطح11میلیگرمدرلیتر

بهتیمارشاهدباشد.شایدکوددامینیزبهواسطهدر

سلنیوم ( 6/139میلیگرم در کیلوگرم) اختالف

بر داشتن نیتروژن و انتقال آن به گیاه سبب افزایش

معنیداری نداشت.ولیایندوسطحسلنیومباعدم


محتوی پروتئین دانه گردیده است .نتایج آزمایشی

محلولپاشی سلنیوم ( 6/128میلیگرم در کیلوگرم)

نشاندادکه کاربردکوددامی سببافزایشپروتئین

اختالفمعنیداریداشت(جدول .)2قابلپیشبینی

خامدانهلوبیاشد.آنهاافزایشپروتئینخامدانهرا


بود که با محلولپاشی سلنیوم ،محتوی سلنیوم دانه

بهاثرمثبتکوددامیوبهبودشرایطتغذیهایگیاهو


نسبت به عدم کاربرد آن افزایش یابد .در تحقیقی

افزایشجذبعناصرنیتروژن،فسفر،روی،آهن،مس

کاربردبرگیسلنیوم( 166گرمسلنیومدرهکتار)در

وسایرعناصرغذایینسبتدادند(.)21

سطحاحتمالیکدرصدسببافزایشمعنیدارمیزان
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درصدروغندانه
Seed oil (%)

)(درصد
Seed protein contain (%)

محتویپروتئیندانه

)(میلیگرمدرکیلوگرم

Seed selenium contain
(mg.kg-1)

محتویسلنیومدانه

)(درصد
Seed harvest index (%)

شاخصبرداشت دانه

)درهکتار
Biological yield (kg.ha-1)

عملکردبیولوژیک(کیلوگرم

Grain yield (kg.ha-1)

عملکرددانه

)(کیلوگرمدرهکتار

تعداددانهدرطبق

Seeds per capitule
Number

)وزنهزاردانه(گرم

تیمارها
Treatments

1000- seed weight (g)

Table 4. Means comparisons of effects of selenium, boron and mulch on some of traits in sunflower.

Seleniumسلنیوم

عدمکاربرد
No application
میلیگرمبرلیتر11
17 (mg.L-1)
میلیگرمبرلیتر32
34 (mg.L-1)

55.50a

1374a

5822 a

16747 ab

34.99 a

0.12b

23.78 a

36.40 a

52.79 ab

1425 a

5549 ab

173089 a

32.34 b

0.13a

22.40 a

35.91 a

50.55 b

1441a

5420 b

15891 b

34.24 ab

0.14a

22.27 a

35.05 a

عدمکاربرد
No application
میلیگرمبرلیتر266
400 (mg.L-1)
عدمکاربرد
No application
کلشگندم
Wheat straw

Boronبور
52.96 a

1400 a

5630 a

16915 a

33.42 a

0.13 a

22.39 a

35.93 a

52.93 a

1427a

5564 a

16383 a

34.28 a

0.13 a

23.25 a

35.64 a

Mulchخاکپوش
52.56 a

1311 b

5306 b

16755 ab

31.94 b

0.13 a

20.20c

35.53 a

54.91 a

1492 a

5930 a

17368 a

34.30 a

0.14 a

25.46a

35.81 a

کوددامی
51.36 a
1437 a
5556 b
15823 b
35.32 a
0.13 a
22.80b
36.02 a
Cow manure
.) ندارندp≤6/66(اختالفمعنیداری،میانگینهایدارایحداقلیکحرفمشترکدرهرستونبراساسآزمونحداقلاختالفمعنیدار
In each column means followed by at least one letter not significantly different (LSD: 0.05).


. مقایسه میانگین اثر متقابل بین سلنیوم و بور بر تعداد دانه در طبق و شاخص برداشت روغن-9 جدول
Table 5. Mean comparison interaction between selenium and boron on seed number per capture and oil harvest
index

تیمارها
Treatments
se1 b1
se2 b1
se3 b1
se1 b2
se2 b2
se3 b2

تعداددانهدرطبق
)شاخصبرداشتروغن(درصد
Seed number per capitule
Oil harvest index (%)
1293.97 b
11.74 bc
1440.98 a
11.86 bc
1467.60 a
12.41 b
1455.93 a
13.77 a
1409.95 a
11.23 c
1415.27 a
11.59 bc
.میلیگرمدرلیترسلنیوم32و11محلولپاشی،بهترتیبعدممحلولپاشیسلنیومse3وse2،se1

se1, se2 and se3 respectively, to the lack of selenium spraying, spraying 17 and 34 mg per liter selenium.

.میلیگرمدرلیتربور266بهترتیبتیمارعدممحلولپاشیبورومحلولپاشیb2وb1
b1 and b2, respectively, to the lack of boron and spraying 400 mg per liter boron.
.) ندارندp≤6/66(اختالفمعنیداری،میانگینهایدارایحداقلیکحرفمشترکدرهرستونبراساسآزمونحداقلاختالفمعنیدار

In each column means followed by at least one letter not significantly different (LSD: 0.05).
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 مقایسه میانگین اثر متقابل بور و خاكپوش بر محتوی بور دانه-6 جدول
Table 6. Mean comparisons interaction between boron and mulch on seed boron content.
تیمارها
)محتویبوردانه(گرمبرکیلوگرم
Treatments
Seed boron content (g.kg-1)
b1 m1
0.01012 c
b1 m2
0.01033 c
b1 m3
0.01254 ab
b2 m1
0.01166 abc
b2 m2
0.01324 a
b2 m3
0.01132 bc
.میلیگرمدرلیتربور266بهترتیبتیمارعدممحلولپاشیبورومحلولپاشیb2وb1
b1 and b2, respectively, to the lack of boron and spraying 400 mg per liter boron.

.کاربردخاکپوشکلشگندموکاربردخاکپوشکوددامی،بهترتیبعدمکاربردخاکپوشm3وm2،m1
m1, m2 and m3 respectively, non-applying mulch, application of wheat straw mulch and manure mulch.
.) ندارندp≤6/66(اختالفمعنیداری،میانگینهایدارایحداقلیکحرفمشترکدرهرستونبراساسآزمونحداقلاختالفمعنیدار

In each column means followed by at least one letter not significantly different (LSD: 0.05).


. بور و خاكپوش بر برخی صفات آفتابگردان، مقایسه میانگین اثر متقابل بین سلنیوم-7 جدول
Table 7. Mean comparison interaction between selenium, boron and mulch on some sunflower traits.

تیمارها
Treatments

se1 b1 m1
se1 b1 m2
se1 b1 m3
se1 b2 m1
se1 b2 m2
se1 b2 m3
se2 b1 m1
se2 b1 m2
se2 b1 m3
se2 b2 m1
se2 b2 m2
se2 b2 m3
se3 b1 m1
se3 b1 m2
se3 b1 m3
se3 b2 m1
se3 b2 m2
se3 b2 m3

عملکرددانه

عملکردروغن

)(کیلوگرمدرهکتار

)(کیلوگرمدرهکتار

Grain yield (kg.ha-1)
5340 cde

Oil yield (kg.ha-1)

)شاخصبرداشتدانه(درصد
Seed harvest index (%)

1894 def
31.76 cd
5828 abc
2045 b-e
31.29 d
5480 cde
2048 b-e
34.80 a-d
6222 ab
2231 abc
37.12 ab
6431 a
2529 a
37.08 ab
5633 b-e
2004 b-e
37.90 a
5316 cde
1940b-f
31.42 d
6303 ab
2270 ab
33.74 a-d
5338 cde
1921 c-f
33.27 a-d
4502 f
1636 f
24.88 e
5622 b-e
2031 b-e
34.13 a-d
6214 ab
2106 bcd
36.56 abc
5450 cde
1878 def
32.73 bcd
5898 abc
2026 b-e
34.81 a-d
5720 a-d
2168 bcd
37.00 ab
5007 def
1726 ef
33.74 a-d
5496 cde
1839 def
34.72 a-d
4950 ef
1758 ef
32.40 bcd
.میلیگرمدرلیترسلنیوم32و11محلولپاشی،بهترتیبعدممحلولپاشیسلنیومse3وse2،se1

se1, se2 and se3 respectively, to the lack of selenium spraying, spraying 17 and 34 mg per liter selenium.

.میلیگرمدرلیتربور266بهترتیبتیمارعدممحلولپاشیبورومحلولپاشیb2وb1
b1 and b2, respectively, to the lack of boron6 and spraying 400 mg per liter boron.

.کاربردخاکپوشکلشگندموخاکپوشکوددامی،بهترتیبعدمکاربردخاکپوشm3وm2،m1
m1, m2 and m3 respectively, non-applying mulch, application of wheat straw mulch and manure mulch.
.)ندارندLSD:6/66(اختالفمعنیداری،میانگین هایدارایحداقلیکحرفمشترکدرهرستونبراساسآزمونحداقلاختالفمعنیدار
In each column means followed by at least one letter not significantly different (LSD: 0.05).
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جدول  -3برشدهی اثر متقابل بین سلنیوم ،بور و خاكپوش بر برخی صفات آفتابگردان.
Table 8. The sliced of interaction effect between selenium, boron and mulch on some sunflower traits.

شاخصبرداشتدانه(درصد)

عملکردروغن(کیلوگرمدرهکتار)
)Oil yield (kg.ha-1

عملکرددانه(کیلوگرمدرهکتار)
-1

)Seed harvest index (%
31.75 b
37.11 a
31.41 b
24.87 c
32.73 ab
33.74 ab
31.29 a
37.08 a
33.74 a
34.13 a
34.81 a
34.72 a
34.79 a
37.89 a
33.27 a
36.56 a
37.00 a
32.40 a
Pr>F= 0.0013
Pr>F= 0.3683
Pr>F= 0.2066
m2،m1وm3بهترتیبعدمکاربردخاکپوش،کاربردخاکپوشکلشگندموخاکپوشکوددامی.
1894 b
2231 a
1940 ab
1636 b
1878 b
1726 b
2045 bc
2529 a
2270 ab
2031 bc
2026bc
1839 c
2048 ab
2004 ab
1921 ab
2106 a
2168 a
1758 b
Pr>F= 0.0207
Pr>F= 0.0039
Pr>F= 0.1945

) Grain yield (kg.ha
5340 b
6222 a
5316 ab
4502 c
5450 b
5007 bc
5828 abc
6431 a
6303 ab
5622 bc
5898abc
5496 c
5480 ab
5633 abc
5338 bc
6214 a
5720 ab
4950 c
Pr>F= 0.0013
Pr>F= 0.0758
Pr>F= 0.0292

تیمارها
Treatments
 se1 b1
se1 b2
m1 se2 b1
se2 b2
se3 b1
se3 b2
se1 b1
se1 b2
m2 se2 b1
se2 b2
se3 b1
se3 b2
se1 b1
se1 b2
m3 se2 b1
se2 b2
se3 b1
se3 b2
m1
m2
m3

m1, m2 and m3 respectively, non-applying mulch, application of wheat straw mulch and manure mulch.

se2،se1وse3بهترتیبعدممحلولپاشیسلنیوم،محلولپاشی11و32میلیگرمدرلیترسلنیوم.
se1, se2 and se3 respectively, to the lack of selenium spraying, spraying 17 and 34 mg per liter selenium.
b1وb2بهترتیبتیمارعدممحلولپاشیبورومحلولپاشی266میلیگرمدرلیتربور.
b1 and b2, respectively, to the lack of boron and spraying 400 mg per liter boron.
میانگین هایدارایحداقلیکحرفمشترکدرهرستونبراساسآزمونحداقلاختالفمعنیدار،اختالفمعنیداری( )LSD:6/66ندارند.

In each column means followed by at least one letter not significantly different (LSD: 0.05).
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