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چکیده
بهمنظور مطالعه اثر محلولپاشی آهن و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های گوناگون گندم
سرداری ،آزمایشی در سال زراعی  7937-32در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان واقع در شهرستان دهگالن
اجرا گردید .آزمایش بهصورت طرح اسپلیت اسپلیت پالت با سه فاکتور در سه تکرار انجام شد .فاکتور اصلی
دربرگیرنده رقم آذر  2و اکوتیپ های گندم سرداری در چهارده سطح (رقم آذر  2بهعنوان شاهد و اکوتیپ های
ریژاو ،خوشاب ،تودار ،باغچه مریم ،تازهآباد ،تلوار ،قطره زمین ،صوفیان ،آویهنگ ،سی و سه مرده ،بهارسبز ،گاودره و
کالته گندم سرداری) ،زمان محلولپاشی بهعنوان فاکتور فرعی در دو سطح (پیش از گلدهی ،پس از گلدهی) و نوع
محلولپاشی بهعنوان فاکتور فرعی در چهار سطح (بدون محلولپاشی ،محلولپاشی آهن ،محلولپاشی اسید
هیومیک ،محلولپاشی مخلوط اسید هیومیک و آهن) در نظر گرفته شد .نتایج نشان داد در میان اکوتیپ های
موردمطالعه اکوتیپ تودار محلولپاشی شده با اسید هیومیک با عملکرد  119گرم در مترمربع دارای بیشترین
عملکرد بود .کمترین عملکرد دانه مربوط به اکوتیپ گاودره در تیمار محلولپاشی پیش از گلدهی با  792گرم در
مترمربع بود که با اکوتیپ ریژاو در محلولپاشی پیش و پس از گلدهی و گاودره در تیمار محلولپاشی پس از
گلدهی اختالف معنیداری نداشت.

کلیدواژگان :آذر  ،2اسید هیومیک ،ریزمغذی ،زمان محلولپاشی ،وزن هزار دانه
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مقدمه
علیرغم وسعت گسترده کشورمان ،به علت محدودیتهایی
مانند کوهستانی بودن ،شوری خاک و بسیاری موارد دیگر،
سطح زمینهای قابلکشت بسیار محدود بوده و برای
دستیابی به خودکفایی در فرآوردههای کشاورزی الزم است
تراز عملکرد در واحد سطح افزایش یابد و در این میان نقش
عناصر غذایی ریزمغذی در افزایش عملکرد و بهبود وضعیت
کیفی فرآوردههای کشاورزی بسیار حائز اهمیت میباشد .از
طرفی عمده خاکهای ایران به دلیل داشتن آبوهوای
خشک و نیمهخشک ،قلیایی یا نزدیک به قلیایی هستند و
در بسیاری از مناطق مقادیر باالی آهک در کنار اسیدیته
باال محدودکننده جذب برخی از ریزمغذیها میباشد.
عناصری مانند آهن و روی در خاکهای قلیایی جذب
محدود داشته و به همین دلیل گیاهانی که در این خاکها
رشد میکنند عالئم برآمده از کمبود این عناصر را نشان
میدهند ()Malakoti and Tehrani, 1999؛ بنابراین در
خاکهای مناطق خشک ،به دلیل  pHباال ،بسیاری از
عناصر به میزان کمی جذب میشوند و همین پیش آمد بر
عملکرد گیاه تأثیرات قابلمالحظهای بر جای میگذارد .از
طرفی اصالح اسیدیته خاک جهت بهبود جذب عناصر
غذایی در کوتاهمدت کمابیش کاری ناشدنی و گاهاً
هزینهبردار است زیرا خاک بهعنوان یک تامپون عمل
میکند و به دلیل ویژگی بافری باالیی که دارد در برابر
دگرگونیهای  pHاز خود مقاومت نشان میدهد .به همین
دلیل در کوتاهمدت روشهای دیگری مانند محلولپاشی
گیاهان با انواع ریزمغذیها سادهترین و کمهزینهترین
روش ممکن جهت جبران کمبود آنها میباشد
(.)Srivastava and Shirgure, 2014
هیومیک اسید ،یک پلیمر طبیعی است که دارای
موضعهای  H+مربوط به عاملهای اسیدی کربوکسیل
بنزوئیک و فنلی (مکانهای تبادل کاتیونی) است
(.)Sardashti and Mohammadian Moghadam, 2007
در مطالعۀ اثر تیمار اسید هیومیک بر عملکرد و کیفیت
لوبیا چشمبلبلی مشاهده شد کاربرد اسید هیومیک سبب
افزایش ارتفاع ساقه ،تعداد شاخهها ،سطح برگ ،عملکرد و
محتوی نیتروژن ،فسفر و پتاسیم دانه این گیاه میشود
(.)El- Henfy, 2010

در بسیاری از کشورها کشاورزان با مشکل کمبود
عناصر غذایی بهویژه کلروز برگی برآمده از کمبود آهن
مواجه هستند .با توجه به خصوصیات خاکهای مناطق
گرم کشور که دارای کربنات کلسیم فراوان میباشند،
مصرف خاکی آهن منجر به رسوب ترکیبات کربناته
فوقالذکر در خاک میشوند پس بهکارگیری این عناصر
بهصورت محلولپاشی میتواند برای زدایش کمبود این
عناصر سودمند باشد ( .)Malakoti and Tehrani, 1999با
توجه به سطح گسترده کشت گندم سرداری در زمینهای
دیم کشور ،باألخص در مناطق کوهستانی مانند کردستان
و با توجه به گوناگونی قابلتوجهی که میان اکوتیپ های
این رقم وجود دارد ،مقایسه پاسخ اکوتیپ های آن در
سنجش با عملیات بهزراعی مانند محلولپاشی ریزمغذیها
و شناسایی اکوتیپ های برتر میتواند از اولویتهای
پژوهشی زراعت دیم باشد .ازاینرو در این مطالعه نیز
تالش شد که اکوتیپ های گندم سرداری استان کردستان
مورد آزمایش قرار گیرند تا پاسخ آنها به سطوح گوناگون
کاربرد آهن و اسید هیومیک بررسی شود.
مواد و روشها
آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان واقع در
شهرستان دهگالن در ارتفاع  7611متر از سطح دریا و در
عرض جغرافیایی  93درجه و  21دقیقه شمالی و طول 11
درجه شرق شهرستان کردستان اجرا شد .میانگین نزوالت
سالیانه در منطقه  913/6میلیمتر و در سال زراعی -32
 37بهطور میانگین  911/3میلیمتر بود .زمین آزمایش در
پاییز پس از مساعد شدن هوا با گاوآهن شخم زده شد و
بعد برای تسطیح و خرد شدن کلوخهها از دیسک استفاده
شد .کشت توسط خطیکار غالت مدل تاکا با تراکم 931
بوته در مترمربع صورت گرفت .آزمایش بهصورت اسپلیت
اسپلیت پالت در سه تکرار انجام شد و ابعاد هر کرت فرعی
 9×7مترمربع بود .فاکتورهای موردبررسی عبارت بودند از:
اکوتیپ های سرداری و رقم آذر  2در  71سطح (رقم آذر
 2بهعنوان شاهد و اکوتیپ های ریژاو ،خوشاب ،تودار،
باغچه مریم ،تازهآباد ،تلوار ،قطره زمین ،صوفیان ،آویهنگ،
سیوسه مرده ،بهار سبز ،گاودره و کالته گندم سرداری)
بهعنوان فاکتور اصلی ،زمان محلولپاشی بهعنوان فاکتور
فرعی در دو سطح (پیش از گلدهی ،پس از گلدهی) و نوع
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ساقه وجود داشت (جدول  .)P<0.01 ،7بیشترین ارتفاع

کود محلولپاشی شده بهعنوان فاکتور فرعی در چهار
سطح (بدون محلولپاشی ،محلولپاشی آهن ،محلولپاشی
اسید هیومیک ،محلولپاشی مخلوط (اسید هیومیک و
آهن) بودند .کود آهن مورداستفاده در آزمایش با نام
تجاری آیرن IRONتولیدی شرکت مانورت MANVERT
کشور اسپانیا بود .کود آهن و اسید هیومیک با غلظت
چهاردر هزار و با سمپاش پشتی در مزرعه پخش شد.
محلولپاشی پیش از گلدهی در تاریخ  23اردیبهشت و
پس از گلدهی در تاریخ  23خرداد انجام شد .جهت
اندازهگیری صفات تعداد دانه در سنبله ،ارتفاع بوته ،طول
سنبله و وزن هزار دانه  71بوته در هر کرت در دو مرحله-
ی پیش و پس از گلدهی بهصورت تصادفی انتخاب شد.
بوتههای باقیمانده در هر کرت پس از حذف اثر حاشیه
جهت اندازهگیری عملکرد مورداستفاده قرار گرفتند.

ساقه با  13/11سانتیمتر مربوط به اکوتیپ بهارسبز بود
که با سایر اکوتیپها بهغیراز باغچه مریم اختالف معنی
داری داشت .کمترین ارتفاع ساقه نیز مربوط به اکوتیپ
ریژاو با ارتفاع  31/33سانتیمتر بود که با اکوتیپ های
تلوار ،آویهنگ و تازهآباد اختالف معنیداری نداشت (شکل
 .)7نوع کود محلولپاشی شده اثر معنیداری بر ارتفاع
ساقه نداشت )2008( Maralian .در یک مطالعه نشان داد
که اثر محلولپاشی کود آهن و روی بر ارتفاع ساقه
معنیدار نبود و چنین نتیجه گرفت که عناصر ریزمغذی
ممکن است تأثیر بیشتری درافزایش خصوصیات کیفی
نسبت به خصوصیات کمی گندم داشته باشند .از طرف
دیگر گزارششده است که اسید هیومیک میتواند ارتفاع

نتایج و بحث

گیاه را تا اولین برگ و طول گیاه از یقه تا بزرگترین برگ

ارتفاع ساقه :نتایج تجزیه واریانس نشان داد که میان

را افزایش دهد ،بهعبارتدیگر رشد طولی گیاه بیشتر می-

اکوتیپ های موردمطالعه تفاوت معنیداری از نظر طول

شود (.)Eyheraguibelet al, 2008

جدول  -7تجزیه واریانس برخی صفات گندم تحت تأثیر محلولپاشی آهن و اسید هیومیک در اکوتیپ های گندم سرداری
Table 1. Analysis of variance for some wheat traits affected by foliar application of iron and humic acid in
Sardari wheat ecotypes
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه آزادی

ارتفاع ساقه

طول سنبله

Mean squares
تعداد دانه در سنبله

عملکرد

وزن هزار دانه

df

Stem
height

Length of
spike

number of
grains per spike

Thousand
grain weight

Yield

تکرار

2

**2917.23

**20.78

**350.25

42.91 ns

**37539.01

اکوتیپ ()E

13

**368.9

**4.48

**61.24

**395.24

**6233.12

خطای a

26

54.36

0.69

10.47

13.7

5178.74

زمان محلولپاشی ()T

1

sov

ns

7.68

ns

1.16

ns

24.75

*

62.59

**

34920.12

T×E

13

61.52 ns

0.90 ns

17.96 ns

*13.28

**6148.70

خطای b

28

79.93

0.71

12.42

11.51

1386.08

نوع کود محلولپاشی شده ()K

3

K×E

39

K ×T

3

K ×T× E

39

خطای c

168

ضریب تغییرات (درصد)

ns

40.55

ns

54.5

**

4.09

**

1.15

*

37.98

*

17.61

**

243.04

*

12.85

**

111944.9

**

10153.79

99.97 ns

0.67 ns

16.58 ns

8.99 ns

2778.74 ns

ns

ns

ns

ns

ns

40.26

0.30

13.53

8.49

2204.01

38.73

0.5

10.06

7.57

2022.23

10.83

11.28

22.45

6.62

19.96

** و * به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطوح احتمال  7و  3درصدns.
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شکل  -7مقایسه میانگین ارتفاع ساقه اکوتیپ های گندم سرداری و رقم آذر  2تحت تأثیر محلولپاشی آهن و اسید هیومیک
Fig 1-Mean comparison of different wheat ecotypes stem height in Sardari and Azar 2under application of humic
acid and iron

طول سنبله :نتایج تجزیه واریانس (جدول  )7نشان می-
دهد که اثر اکوتیپ و نوع محلولپاشی و اثر متقابل
اکوتیپ در نوع محلولپاشی ازلحاظ صفت طول سنبله
معنیدار بود ( .)P<0.01بیشترین طول سنبله مربوط به
اکوتیپ تودار به طول  1/23سانتیمتر بود که با سایر
اکوتیپها اختالف معنیداری داشت .کمترین طول سنبله
نیز مربوط به رقم آذر  2به طول  3/11سانتیمتر بود که
فقط با اکوتیپ های گاودره و سیوسه مرده اختالف معنی
داری نداشت (شکل  .)2مقایسه میانگین سطوح گوناگون
محلولپاشی نشان داد که تیمارهای گوناگون محلولپاشی
شامل آهن ،اسید هیومیک و مخلوط آهن و اسید هیومیک

سبب افزایش معنیدار در طول سنبله نسبت به شاهد
شدند ،هرچند از نظر این صفت اختالف معنیداری با
همدیگر نشان ندادند (جدول  7و شکل  .)9گزارششده
است که اسیدهیومک از طریق افزایش فعالیت آنزیم
روبیسکو سبب افزایش فعالیت فتوسنتزی گیاه میشود به
همین دلیل ممکن است روی صفاتی مانند طول سنبله
تأثیرگذار باشد ( .)Delfineet al, 2005در مطالعهای دیگر
بر اثرات ضد تنشی مواد هیومیکی تحت شرایط تنشهای
غیرزنده مانند خشکی که در شرایط دیم اغلب اتفاق می-
افتد ،تأکید شده است (.)Kulikovaet al, 2005

شکل  -2مقایسه میانگین طول سنبله اکوتیپ های گندم سرداری و رقم آذر  2تحت تأثیر محلولپاشی آهن و اسید هیومیک
Figure 2-Means comparison of spike length of Sardari wheat ecotypes and Azar2 affected by application of
humic acid and iron
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پاشی اسید هیومیک ،آذر  2تحت تیمار محلولپاشی آهن
و اکوتیپ های گاودره ،سیوسه مرده و قطره زمین تحت
تیمار شاهد اختالف معنیداری نداشت (جدول  .)2طول
سنبله از مهمترین صفاتی است که با عملکرد دانه
همبستگی مثبت دارد ،زیرا پس از کاهش سطح برگ،
سنبله نقش مهمی در فتوسنتز گیاه ایفا میکند .عناصر
کممصرف بهخصوص آهن و روی باعث افزایش تعداد
سنبله در واحد سطح میشوند (.)Soyluret al, 2005

مقایسه میانگین اثر متقابل اکوتیپ× نوع کود محلول
پاشی شده نشان داد که بیشترین طول سنبله (6/17
سانتیمتر) به اکوتیپ تودار تحت تیمار محلولپاشی اسید
هیومیک مربوط بود که با سایر اکوتیپها بهغیراز اکوتیپ
باغچه مریم تحت محلولپاشی کود آهن ( 1/27سانتیمتر)
اختالف معنیداری داشت .کمترین طول سنبله نیز مربوط
به رقم آذر  2تحت تیمار شاهد با ارتفاع  1/12سانتیمتر
بود که با اکوتیپ های بهارسبز تحت تیمار کاربرد محلول-

جدول  -2مقایسه میانگین اثر متقابل اکوتیپ و نوع کود محلولپاشی شده بر روی برخی از صفات موردمطالعه گندم سرداری.
Table 2- Mean comparisons of interaction of the studied ecotypes and the Foliar spraying on some traits in Sardari
wheat.
محلولپاشی
Foliar
application

شاهد

آهن

اکوتیپ
Ecotype

طول سنبله
Length of
)spike (cm

تعداد دانه در سنبله
number of
grains per spike

وزن هزار دانه (گرم)
Thousand grain weight
() g

ریژاو

6.16c-j

12.72eij

28.52r

عملکرد دانه (گرم در
مترمربع)
(Yield)g.m-2
111.3uv

آذر 2

4.62l

13.94c-j

41.58g-n

164n-u

گاودره

5.01kl

9.58j

31.4qr

92.33v

سیوسه مرده

5.37h-l

11.68h-j

41.79g-n

299.2 f-m

قطره زمین

5.37h-l

13.41c-j

43.22d-m

135s-v

تازهآباد

6.12c-j

15.16c-i

35.59op

250.1 e-j

تلوار

5.71f-k

10.86ij

39.38mn

200.7 i-q

آویهنگ

6.48b-g

13.18d-j

39.36mn

234.9e-j

صوفیان

6.63b-f

15.33b-i

41.44g-n

166.7m-u

کالته

6.56b-f

12.74e-j

41.55g-n

128.6t-v

تودار

7.05b-d

16.94b-f

42.24f-m

212.6i-p

بهارسبز

6.05d-j

12.2c-i

42.27e-m

149.1p-v

خوشاب

6.23b-j

13.02d-j

38.01no

160.6 n-u

باغچه مریم

6.58b-f

12.13g-j

41.9f-m

179.5k-t

ریژاو

6.19b-j

12.15g-j

34.71o-q

137.3r-v

آذر 2

5.24i-l

15.31b-i

45.81a-f

211.7i-p

گاودره

6.29b-h

12.39f-j

35.42op

142.4q-v

سیوسه مرده

5.92e-k

13.65c-j

43.81c-j

249.6e-j

قطره زمین

5.92e-k

13.15d-j

48.93a

207.7i-p

تازهآباد

7.01b-d

14.92c-i

42.69e-l

280.1c-g

تلوار

6.63b-f

12.87e-j

44.53b-h

256.5d-j

آویهنگ

5.8f-k

13.03d-j

42.84e-m

317.9b-d

صوفیان

7.03bcd

17.27bcde

43.08d-m

239.2 e-k

کالته

6.28b-h

13.91c-j

46.16a-e

178.9k-t

تودار

7.08bc

17.22b-e

44.39b-i

284.8c-g

بهارسبز

7.06b-d

17.5b-d

46.76a-d

250 e-j

خوشاب

6.87b-e

14.14c-j

41.37g-n

194.4 j-s
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7.21ab

باغچه مریم

42.5e-m

15.22b-i

234.6e-l

ادامه جدول  -2مقایسه میانگین اثر متقابل اکوتیپ و نوع کود محلولپاشی شده بر روی برخی از صفات موردمطالعه گندم سرداری.
Table 2- Mean comparisons of interaction of the studied ecotypes and the Foliar spraying on some traits in
Sardari wheat.
عملکرد دانه
طول سنبله
وزن هزار دانه (گرم)
(گرم در
تعداد دانه در سنبله
اکوتیپ
محلولپاشی
Length
Thousand grain
مترمربع)
number of grains
weight
of spike
Ecotype
Foliar application
per spike
()g.m-2
()g
()cm
Yield
ریژاو
174.4lm-t
33.24pq
14.46c-i
6.38b-h

اسید هیومیک

مخلوط
(آهن و اسید هیومیک)

آذر 2

6.07c-j

17.83a-c

43.7c-k

232.6e-l

گاودره

6.39b-h

13.5c-j

34.92o-q

162.7n-u

سیوسه مرده

6.39b-h

12.69e-j

42.04f-m

258.7d-i

قطره زمین

5.91f-k

14.33c-i

47.17a-c

202.8i-q

تازهآباد

6.19b-j

13.87c-j

39.76k-n

278.3c-h

تلوار

6.11c-j

14.71e-j

43.14d-l

252.8e-j

آویهنگ

6.06c-j

12.84e-j

47.24a-c

282.6d-g

صوفیان

6.08c-j

14.13c-j

40.44i-n

168.5m-u

کالته

6.11c-j

13.66c-j

45.08b-g

199.6i-r

تودار

8.01a

19.56ab

44.09c-j

403.0 a

بهارسبز

5.52g-l

11.98g-j

47.21a-c

283.6c-g

خوشاب

6.26b-i

13.96c-j

40.83h-n

193.5j-s

باغچه مریم

6.53b-g

12.2g-j

43.65c-l

355.9b

ریژاو

6.52 b-g

13.48c-j

33.32pq

156 o-u

آذر 2

5.9ek

17.29b-e

43.83c-j

255.9d-j

گاودره

6.05d-j

13.05d-j

34.49o-q

179.3k-t

سیوسه مرده

6.05d-j

12.93d-j

43.63c-l

278.8c-g

قطره زمین

5.9f-k

12.73e-j

48.02ab

233.2 e-l

تازهآباد

6.13c-j

14.91c-i

40.46i-n

259 d-i

تلوار

6.73b-f

12.15g-j

43.73c-j

248.8c-g

آویهنگ

5.76f-k

21.53a

40.78h-n

322.8bc

صوفیان

5.89e-k

12.22g-j

40.35i-n

241.9h-o

کالته

6.32b-h

12.67e-j

48.89a

259.8c-e

تودار

6.85b-e

17.95a-c

40.65h-n

289.9c-f

بهارسبز

6.74b-f

16.4b-g

45.11b-g

223.4g-n

خوشاب

7.0 b-d

13.09d-j

39.71l-n

242.1e-k

باغچه مریم

6.7b-f

16.02b-h

42.53e-m

223g-n

حروف مشابه در هر ستون نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد میباشد.

تعداد دانه در سنبله :نتایج تجزیه واریانس نشان
داد که میان اکوتیپ های موردبررسی اختالف معنیداری
از نظر صفت تعداد دانه در سنبله وجود داشت (.)P<0.01
همچنین اثر نوع کود محلولپاشی شده و اثر متقابل
اکوتیپ در نوع کود محلولپاشی شده نیز ازلحاظ این
صفت معنیدار بود (جدول .)P<0.05 ،7

نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل اکوتیپ در نوع کود
محلولپاشی شده نشان داد که بیشترین تعداد دانه در
سنبله در اکوتیپ آویهنگ تحت تیمار محلولپاشی مخلوط
(اسید هیومیک و آهن) با  27/39دانه در سنبله به دست
آمد که اختالف معنیداری با اکوتیپ های تودار تحت
تأثیر محلولپاشی با اسید هیومیک و ترکیبی از اسید
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هیومیک و آهن و رقم آذر  2تحت تأثیر تیمار اسید
هیومیک نداشت .کمترین تعداد دانه در سنبله نیز مربوط
به اکوتیپ گاودره در تیمار شاهد با  3/36دانه در سنبله
بود (جدول  .)2عناصر کممصرف مانند آهن و روی باعث
افزایش تعداد دانه در سنبله ،وزن هزار دانه و غلظت عناصر
در دانه میشوند ( .)Pahlavan-rad et al, 2009کاربرد
اسید هیومیک و آهن از طریق افزایش بافتهای فتوسنتز
کننده موجب طوالنیتر شدن دورهی رشد و گردهافشانی و
افزایش تعداد دانه در بوته میشوند .به نظر میرسد آهن و
اسید هیومیک باعث افزایش لقاح و بارور شدن بیشتر
گلها شود که این عامل باعث افزایش تعداد دانه در گیاه
میشود (.)Bahrani, 2015
وزن هزار دانه :نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر
اکوتیپ و نوع کود محلولپاشی شده بر وزن هزار دانه
معنیدار بود ( .)P<0.01اثر زمان محلولپاشی و اثرات
متقابل اکوتیپ در زمان محلولپاشی و اکوتیپ در نوع
محلولپاشی نیز در سطح  3درصد معنیدار گردیدند
(جدول  .)P<0.05 ،9مقایسه میانگین اثر متقابل اکوتیپ
در نوع کود محلولپاشی شده نشان داد که بیشترین وزن
هزار دانه با وزن  16/39گرم متعلق به اکوتیپ قطره زمین
بود که در اثر محلولپاشی با آهن به دست آمد که اختالف
معنیداری با اکوتیپ های آویهنگ تحت تیمار محلول
پاشی با اسید هیومیک ،آذر  2تحت تیمار محلولپاشی با
آهن ،کالته تحت تیمار محلولپاشی با آهن و مخلوط آهن
و اسید هیومیک ،بهارسبز تحت تیمار محلولپاشی با آهن
و اسید هیومیک و قطره زمین تحت تیمار محلولپاشی با
مخلوط اسید هیومیک و آهن و تیمار اسید هیومیک
نداشت .کمترین وزن هزار دانه ( 26/32گرم) نیز متعلق به
اکوتیپ ریژاو تحت تیمار شاهد بود که با اکوتیپ گاودره
تحت تیمار شاهد اختالف معنیداری نداشت (جدول .)2
در یک بررسی تأثیر اسیدهیومیک روی نوعی گیاه علوفه-
ای نشان داد که کاربرد اسیدهیومیک بهطور معنیداری
سرعت فتوسنتز ،توسعه زیست توده ریشه و محتوی
عناصر غذایی گیاه را افزایش میدهد .این افزایش در
غلظت  111میلیگرم در لیتر اسید هیومیک مشاهده
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گردید ( .)Liu et al, 1998به نظر میرسد افزایش عناصر
غذایی باعث افزایش وزن هزار دانه شده است .مصرف آهن
در آغاز گلدهی از طریق تحریک رشد رویشی منجر به
انتقال مواد فتوسنتزی به مخازنی مانند دانهها میگردد.
افزایش آهن باعث افزایش تعداد رنگدانههای فتوسنتز
کننده و مقدار کلروفیل برگها میشود ،بنابراین میزان
فتوسنتز و سرعت تثبیت دیاکسید کربن در واحد سطح
برگ ،افزایش پیدا میکند که بهنوبۀ خود سبب افزایش
ذخیره نشاسته و کربوهیدراتها میشود و درنتیجۀ آن
وزن هزار دانه افزایش پیدا میکند ( Borowski and
.)Michalek, 2011
عملکرد دانه :نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات
اکوتیپ ،نوع کود محلولپاشی شده ،زمان محلولپاشی،
اثرات متقابل اکوتیپ در زمان محلولپاشی و اکوتیپ در
نوع کود محلولپاشی شده معنیدار بودند (جدول ،7
 .)P<0.01بیشترین عملکرد دانه متعلق به اکوتیپ تودار
در زمان محلولپاشی پس از گلدهی با عملکرد 933/2
گرم در مترمربع بود که اختالف معنیداری با سایر اکوتیپ
ها داشت .کمترین عملکرد دانه مربوط به اکوتیپ گاودره
در تیمار محلولپاشی پیش از گلدهی با  792گرم در
مترمربع بود که با اکوتیپ های ریژاو در تیمار محلولپاشی
پیش و پس از گلدهی و گاودره در تیمار محلولپاشی پس
از گلدهی ،اختالف معنیداری نداشت (شکل  .)9چنین به
نظر میرسد که اسید هیومیک باعث کندتر شدن روند
پیری در برگها میشود و سبب افزایش طول دوره
فتوسنتز و رشد گیاه میگردد (.)Wolf et al,1988
مطالعات پژوهشگران نشان داد که کاربرد اسیدهیومیک
بهصورت محلولپاشی در گندم موجب افزایش  21درصدی
عملکرد شد ( .)Delfineet al, 2005پژوهشگران گزارش
کردند که محلولپاشی با آهن در گیاه سویا باعث افزایش
عملکرد به میزان  919کیلوگرم در هکتار گردید.
بهطورکلی با توجه به نقش عنصر آهن در فتوسنتز میتوان
نتیجه گرفت که عناصر کممصرف از طریق افزایش توان
فتوسنتزی و میزان فتوسنتز ،باعث افزایش عملکرد در
گیاهان میشوند (.)Goos and Johnson, 2000
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شکل  -9مقایسه میانگین عملکرد دانه اکوتیپ های گندم سرداری و رقم آذر  2تحت تأثیر سطوح گوناگون محلولپاشی اسید هیومیک و آهن در دو
زمان پیش و پس از گلدهی
Figure 3-Mean comparisonofseed yield in Sardari wheat ecotypes and Azar2 under different levels of foliar
application of humic acid and iron before and after flowering
افزایش عملکرد و اجزای عملکرد ذرت میشود ( Khalil et

مقایسه میانگین اثر متقابل اکوتیپ در نوع کود محلول
پاشی شده نشان داد که بیشترین عملکرد دانه با عملکرد
 119گرم در مترمربع از اکوتیپ تودار با محلولپاشی اسید
هیومیک به دست آمد که دارای اختالف معنیداری با
سایر اکوتیپها و محلولپاشیهای گوناگون بود و کمترین
عملکرد دانه با عملکرد  32/99گرم در مترمربع نیز مربوط
به اکوتیپ گاودره در تیمار شاهد بود که اختالف معنی
داری با اکوتیپ های کالته ،بهارسبز ،ریژاو و قطره زمین
در شرایط عدم محلولپاشی (شاهد) و اکوتیپ های ریژاو و
گاودره در شرایط محلولپاشی با آهن نداشت (جدول .)2
( ,Wolf et al)1988گزارش کردند که همبستگی مثبتی
میان وزن خشک دانه و میزان دوام سطح برگ وجود دارد
و تأیید کردند که سبز ماندن برگ به اندازۀ تولید برگ ،در
تعیین عملکرد دانه اهمیت دارد .اسیدهیومیک از طریق
اثرات مثبت فیزیولوژیکی ازجمله اثر بر متابولیسم سلول-
های گیاهی و افزایش غلظت کلروفیل برگ باعث افزایش
سبز ماندن برگ و درنتیجه عملکرد گیاهان میشود
( .)Nardi et al, 2002پژوهشگران طی آزمایشی نشان
دادند که محلولپاشی عناصر ریزمغذی مانند آهن ،روی و
منگنز در مرحله ساقه دهی و پیش از گلدهی باعث

.)al, 2002
نتیجهگیری
نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که محلولپاشی اثری بر
روی ارتفاع بوته نداشت؛ اما باعث افزایش طول سنبله شد.
تفاوت معنیداری میان تعداد دانه در سنبله اکوتیپها
مشاهده گردید .همچنین تیمارهای کودی باعث افزایش
تعداد دانه در سنبله شدند و این به علت تأثیر مفید کودها
در افزایش توان فتوسنتزی و لقاح گلها درنتیجه افزایش
میزان دانه در سنبلهها است .تیمارهای کودی باعث
افزایش وزن هزار دانه شد بهطوریکه محلولپاشی با کود
آهن بیشترین تأثیر را در میان سایر تیمارها در افزایش
وزن هزار دانه داشت .همچنین تیمارهای محلولپاشی
باعث افزایش عملکرد دانه گردید .بهطوریکه محلولپاشی
با اسید هیومیک ،آهن و مخلوط به ترتیب باعث افزایش
 97/11،12/11و  12/11درصدی نسبت به شاهد شدند.
چنین به نظر میرسد که اسید هیومیک باعث کندتر شدن
روند پیری در برگها میشود و سبب افزایش طول دوره
فتوسنتز و رشد گیاه میگردد که باعث استفاده بیشتر از
منابع و افزایش دوام برگها و افزایش عملکرد میشود .در
میان اکوتیپ های موردمطالعه مقایسه میانگین اثر متقابل
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 گرم در مترمربع نیز مربوط به اکوتیپ گاودره در32/99
تیمار شاهد بود که اختالف معنیداری با اکوتیپ های
- ریژاو و قطره زمین در شرایط عدم محلول، بهارسبز،کالته
پاشی (شاهد) و اکوتیپ های ریژاو و گاودره در شرایط
.محلولپاشی با آهن نداشت

اکوتیپ در نوع کود محلولپاشی شده نشان داد که بیش
 گرم در مترمربع از119 ترین عملکرد دانه با عملکرد
اکوتیپ تودار با محلولپاشی اسید هیومیک به دست آمد
که دارای اختالف معنیداری با سایر اکوتیپها و محلول
پاشیهای گوناگون بود و کمترین عملکرد دانه با عملکرد
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Abstract

In order to study the effects of iron and humic acid foliar spraying on yield and yield
components of Sardari wheat ecotypes an experiment was conducted in Research Farm
of Kurdistan University during growing season 2012-2013. This experiment carried out
as split-split plot based on complete randomized block design with three factors and
three replications. The studied factors included: ecotypes of Sardari (Ryzhav, Khoshab,
Todare, Baghche Maryam, Tazeh Abad, Taluoar, GhatrehZamin, Sofian, Avihang,
Siosemardeh, Baharsabz, Gavdarreh and Kalateh) and Azar2 at 14 levels were assigned
to the main plots, spraying time in two levels (before and after flowering) were
allocated to sub plots, and foliar application at four levels (control, humic acid, iron and
humicacid+iron) were placed in sub-sub plots. Results showed among ecotypes, Toodar
sprayed with humic acid had the highest yield of 503 gr.m-2. The lowest grain yield
belonged to Gavdarreh ecotype with foliar spraying before flowering at the rate of 132
gr.m-2 that had no significant difference with Ryzhav ecotype in spraying before and
after flowering and Gavdarreh in foliar spraying after flowering.
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