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1397 زمستان و زپایی(. 1پیاپی) اول شماره. اول دوره  

 مقدمه

هایی کشورمان، به علت محدودیت گستردهوسعت علیرغم 

مانند کوهستانی بودن، شوری خاک و بسیاری موارد دیگر، 

بسیار محدود بوده و برای  کشتقابلی هانیزمسطح 

ی کشاورزی الزم است هافرآوردهی به خودکفایی در ابیدست

عملکرد در واحد سطح افزایش یابد و در این میان نقش  تراز

مغذی در افزایش عملکرد و بهبود وضعیت ریز عناصر غذایی

باشد. از ی کشاورزی بسیار حائز اهمیت میهافرآوردهکیفی 

ی خشک وهواآبهای ایران به دلیل داشتن طرفی عمده خاک

خشک، قلیایی یا نزدیک به قلیایی هستند و در بسیاری و نیمه

از مناطق مقادیر باالی آهک در کنار اسیدیته باال 

باشد. عناصری ها میجذب برخی از ریزمغذی ندهمحدودکن

های قلیایی جذب محدود داشته و آهن و روی در خاک مانند

کنند رشد میها به همین دلیل گیاهانی که در این خاک

دهند کمبود این عناصر را نشان می برآمده ازعالئم 

(Malakoti and Tehrani, 1999) های بنابراین در خاک؛

باال، بسیاری از عناصر به میزان  pHدلیل  مناطق خشک، به

بر عملکرد گیاه  آمد شیپشوند و همین کمی جذب می

گذارد. از طرفی اصالح ی بر جای میامالحظهقابلتأثیرات 

اسیدیته خاک جهت بهبود جذب عناصر غذایی در 

است  بردارنهیهزی و گاهاً ناشدنکاری  شیکماب مدتکوتاه

و به دلیل  کندیمامپون عمل یک ت عنوانبهزیرا خاک 

از  pHی هایدگرگون در برابری بافری باالیی که دارد ژگیو

 مدتکوتاهدهد. به همین دلیل در خود مقاومت نشان می

پاشی گیاهان با انواع محلول مانندهای دیگری روش

روش ممکن جهت  نیترنهیهزکمترین و ها سادهریزمغذی

 ,Srivastava and Shirgureباشد )ها میجبران کمبود آن

2014.) 

هیومیک اسید، یک پلیمر طبیعی است که دارای 

اسیدی کربوکسیل  یهامربوط به عامل H+ یهاموضع

 تبادل کاتیونی( است یهابنزوئیک و فنلی )مکان

(Sardashti and Mohammadian Moghadam, 2007 .) در

وبیا ۀ اثر تیمار اسید هیومیک بر عملکرد و کیفیت لمطالع

ی مشاهده شد کاربرد اسید هیومیک سبب افزایش بلبلچشم

، سطح برگ، عملکرد و محتوی هاشاخهارتفاع ساقه، تعداد 

 ,El- Henfy) شودیمنیتروژن، فسفر و پتاسیم دانه این گیاه 

2010.) 

ها کشاورزان با مشکل کمبود در بسیاری از کشور

مبود آهن ک برآمده ازکلروز برگی  ژهیوبهعناصر غذایی 

های مناطق گرم مواجه هستند. با توجه به خصوصیات خاک

باشند، مصرف می فراوانکشور که دارای کربنات کلسیم 

در  الذکرفوقخاکی آهن منجر به رسوب ترکیبات کربناته 

-محلول صورتبهی این عناصر ریکارگبهشوند پس خاک می

باشد  سودمندکمبود این عناصر  شیزداتواند برای پاشی می

(Malakoti and Tehrani, 1999.) گستردهتوجه به سطح  با 

در  باألخصی دیم کشور، هانیزمکشت گندم سرداری در 

ی گوناگونکردستان و با توجه به  مانندمناطق کوهستانی 

اکوتیپ های این رقم وجود دارد،  انیمی که توجهقابل

عملیات  در سنجش بامقایسه پاسخ اکوتیپ های آن 

ها و شناسایی اکوتیپ پاشی ریزمغذیمحلول مانندعی زرابه

 های پژوهشی زراعت دیم باشد.تواند از اولویتهای برتر می

در این مطالعه نیز تالش شد که اکوتیپ های گندم  رونیازا

سرداری استان کردستان مورد آزمایش قرار گیرند تا پاسخ 

کاربرد آهن و اسید هیومیک  گوناگونها به سطوح آن

 بررسی شود.

 هامواد و روش

در تحقیقاتی دانشگاه کردستان واقع  در مزرعهآزمایش 

از سطح دریا و در  متر 1866دهگالن در ارتفاع  شهرستان

 47دقیقه شمالی و طول  20درجه و  35عرض جغرافیایی 

میانگین نزوالت  درجه شرق شهرستان کردستان اجرا شد.

 91-92در سال زراعی و  مترمیلی 8/345سالیانه در منطقه 

متر بود. زمین آزمایش در پاییز میلی 5/340میانگین  طوربه

مساعد شدن هوا با گاوآهن شخم زده شد و بعد برای  پس از

ها از دیسک استفاده شد. کشت و خرد شدن کلوخه تسطیح

بوته در  350کار غالت مدل تاکا با تراکم توسط خطی

اسپلیت اسپلیت  تصوربهصورت گرفت. آزمایش  مترمربع

 3×1 یفرعپالت در سه تکرار انجام شد و ابعاد هر کرت 

ی عبارت بودند از: موردبررسهای مربع بود. فاکتورمتر

 2آذر سطح )رقم  14در  2آذر اکوتیپ های سرداری و رقم 

باغچه ، خوشاب، تودار، ریژاواکوتیپ های  شاهد و عنوانبه

 وسهیسصوفیان، آویهنگ،  ، قطره زمین،تلوار، آبادتازهمریم، 

 عنوانبه، بهار سبز، گاودره و کالته گندم سرداری( مرده

فاکتور فرعی در دو  عنوانبهی پاشمحلولفاکتور اصلی، زمان 
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-گلدهی( و نوع کود محلول پس ازگلدهی،  از شیپسطح )

بدون )ی در چهار سطح فرعفاکتور  عنوانبهپاشی شده 

ی اسید پاشمحلول ی آهن،پاشمحلولی، پاشمحلول

پاشی مخلوط )اسید هیومیک و آهن( هیومیک، محلول

در آزمایش با نام تجاری  مورداستفادهکود آهن بودند. 

کشور  MANVERTتولیدی شرکت مانورت  IRONآیرن

هزار  چهاردربود. کود آهن و اسید هیومیک با غلظت  اسپانیا

 شیپپاشی پشتی در مزرعه پخش شد. محلول پاشسمو با 

گلدهی در تاریخ  پس ازاردیبهشت و  29گلدهی در تاریخ  از

ی صفات تعداد دانه در ریگاندازهجهت خرداد انجام شد.  25

بوته در  10سنبله، ارتفاع بوته، طول سنبله و وزن هزار دانه 

 صورتبهگلدهی  پس ازو  شیپی هر کرت در دو مرحله

کرت پس از در هر  ماندهیباقهای تصادفی انتخاب شد. بوته

 مورداستفادهی عملکرد ریگاندازهحذف اثر حاشیه جهت 

 قرار گرفتند.

 نتایج و بحث

 انیمنتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارتفاع ساقه: 

داری از نظر طول تفاوت معنی موردمطالعهاکوتیپ های 

ترین ارتفاع (. بیشP<0.01، 1ساقه وجود داشت )جدول 

مربوط به اکوتیپ بهارسبز بود که متر سانتی 40/65ساقه با 

داری باغچه مریم اختالف معنی رازیغبهها با سایر اکوتیپ

ترین ارتفاع ساقه نیز مربوط به اکوتیپ ریژاو با داشت. کم

متر بود که با اکوتیپ های تلوار، سانتی 99/50ارتفاع 

(. نوع 1داری نداشت )شکل آباد اختالف معنیآویهنگ و تازه

 داری بر ارتفاع ساقه نداشت.پاشی شده اثر معنیکود محلول

Maralian (2008) در یک مطالعه نشان داد که اثر محلول-

چنین  نبود و داریمعنپاشی کود آهن و روی بر ارتفاع ساقه 

مغذی ممکن است تأثیر بیشنتیجه گرفت که عناصر ریز

تری درافزایش خصوصیات کیفی نسبت به خصوصیات کمی 

اسید  است که شدهگزارشاز طرف دیگر  .باشند گندم داشته

برگ و طول گیاه  نیتا اولارتفاع گیاه را  تواندهیومیک می

رشد  گریدعبارتبهترین برگ را افزایش دهد، از یقه تا بزرگ

 (.Eyheraguibelet al, 2008شود )تر میطولی گیاه بیش

 ی آهن و اسید هیومیک در اکوتیپ های گندم سرداریپاشولمحلتجزیه واریانس برخی صفات گندم تحت تأثیر  -1جدول 
Table 1. Analysis of variance for some wheat traits affected by foliar application of iron and humic acid in Sardari wheat ecotypes 

 میانگین مربعات  

Mean of Squares 

 منابع تغییرات

S.O.V 

 درجه آزادی

df 

 فاع ساقهارت

Stem 

height 

 طول سنبله

Length of 

spike 

 تعداد دانه در سنبله

number of 

grains per spike 

 هزار دانهوزن 

Thousand 

grain weight 

 عملکرد

Yield 

 **ns 37539.01 42.91 **350.25 **20.78 **2917.23 2 تکرار

 **13 368.9** 4.48** 61.24** 395.24** 6233.12 (E) اکوتیپ

 a 26 54.36 0.69 10.47 13.7 5178.74خطای 

 **1 7.68 ns 1.16 ns 24.75 ns 62.59* 34920.12 (T) یپاشمحلولزمان 

E×T 13 61.52 ns 0.90 ns 17.96 ns 13.28* 6148.70** 

 b 28 79.93 0.71 12.42 11.51 1386.08خطای 

 **3 40.55 ns 4.09** 37.98* 243.04** 111944.9 (K) ی شدهپاشمحلولنوع کود 

E  ×K 39 54.5 ns 1.15** 17.61* 12.85* 10153.79** 

T ×K 3 99.97 ns 0.67 ns 16.58 ns 8.99 ns 2778.74 ns 

E ×T ×K 39 40.26 ns 0.30 ns 13.53 ns 8.49 ns 2204.01 ns 

 c 168 38.73 0.5 10.06 7.57 2022.23خطای 

 C.V.  10.83 11.28 22.45 6.62 19.96)درصد(  ضریب تغییرات

ns،* , ** باشنددرصد میدار در سطح آماری پنج و یک دار، معنیترتیب غیر معنی به. 

Ns is non- significant, * and ** are significant at P=0.05 and P=0.01, respectively 



 ... عملکرد یبر عملکرد و اجزا کیومیه دیآهن و اس پاشیاثرات محلول                                                                             6

  گندم های پژوهش نشریه

1397 زمستان و زپایی(. 1پیاپی) اول شماره. اول دوره  
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Fig 1-Mean comparison of different wheat ecotypes stem height in Sardari and Azar 2under application of humic acid and iron 

-( نشان می1نتایج تجزیه واریانس )جدول ل سنبله: طو

پاشی و اثر متقابل اکوتیپ دهد که اثر اکوتیپ و نوع محلول

دار بود ازلحاظ صفت طول سنبله معنی یپاشدر نوع محلول

(P<0.01بیش .) ترین طول سنبله مربوط به اکوتیپ تودار به

ف ها اختالبود که با سایر اکوتیپ متریسانت 25/7طول 

ترین طول سنبله نیز مربوط به رقم داری داشت. کممعنی

متر بود که فقط با اکوتیپ های سانتی 46/5به طول  2آذر 

داری نداشت )شکل مرده اختالف معنی وسهیگاودره و س

پاشی نشان داد میانگین سطوح گوناگون محلول سهیمقا .(2

شامل آهن، اسید  یپاشکه تیمارهای گوناگون محلول

میک و مخلوط آهن و اسید هیومیک سبب افزایش هیو

دار در طول سنبله نسبت به شاهد شدند، هرچند از معنی

داری با همدیگر نشان ندادند نظر این صفت اختالف معنی

شده است که اسیدهیومک از (. گزارش3و شکل  1)جدول 

طریق افزایش فعالیت آنزیم روبیسکو سبب افزایش فعالیت 

به همین دلیل ممکن است روی  شودیفتوسنتزی گیاه م

 ,Delfineet alصفاتی مانند طول سنبله تأثیرگذار باشد )

مواد  یدیگر بر اثرات ضد تنش یار مطالعه. د(2005

زنده مانند خشکی که های غیرهیومیکی تحت شرایط تنش

 افتد، تأکید شده استدر شرایط دیم اغلب اتفاق می

(Kulikovaet al, 2005.) 

 
 آهن و اسید هیومیک یپاشمحلول تحت تأثیر 2مقایسه میانگین طول سنبله اکوتیپ های گندم سرداری و رقم آذر  -2 شکل

Figure 2-Means comparison of spike length of Sardari wheat ecotypes and Azar2 affected by application of humic acid and iron 

لولکود مح نوع ×کوتیپمقایسه میانگین اثر متقابل ا

 01/8)ترین طول سنبله نشان داد که بیششده پاشی 

پاشی اسید به اکوتیپ تودار تحت تیمار محلول( متریسانت

اکوتیپ  رازیغها بههیومیک مربوط بود که با سایر اکوتیپ

متر( سانتی 21/7کود آهن ) یپاشباغچه مریم تحت محلول

طول سنبله نیز مربوط ترین داری داشت. کماختالف معنی
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متر بود سانتی 62/4تحت تیمار شاهد با ارتفاع  2به رقم آذر 

پاشی کاربرد محلول ماریتحت ت سبزکه با اکوتیپ های بهار

پاشی آهن و تحت تیمار محلول 2اسید هیومیک، آذر 

مرده و قطره زمین تحت تیمار  وسهیاکوتیپ های گاودره، س

سنبله از  طول .(2)جدول  داری نداشتشاهد اختالف معنی

ترین صفاتی است که با عملکرد دانه همبستگی مثبت مهم

دارد، زیرا پس از کاهش سطح برگ، سنبله نقش مهمی در 

خصوص آهن مصرف بهکند. عناصر کمفتوسنتز گیاه ایفا می

شوند و روی باعث افزایش تعداد سنبله در واحد سطح می

(Soyluret al, 2005.)
 

 

 

 

 

 آهن

 6.19b-j 12.15g-j 34.71o-q 137.3r-v ریژاو

 5.24i-l 15.31b-i 45.81a-f 211.7i-p 2آذر 

 6.29b-h 12.39f-j 35.42op 142.4q-v گاودره

 5.92e-k 13.65c-j 43.81c-j 249.6e-j مرده وسهیس

 5.92e-k 13.15d-j 48.93a 207.7i-p قطره زمین

 7.01b-d 14.92c-i 42.69e-l 280.1c-g آبادتازه

 6.63b-f 12.87e-j 44.53b-h 256.5d-j تلوار

 5.8f-k 13.03d-j 42.84e-m 317.9b-d آویهنگ

 7.03bcd 17.27bcde 43.08d-m 239.2 e-k صوفیان

 6.28b-h 13.91c-j 46.16a-e 178.9k-t کالته

 7.08bc 17.22b-e 44.39b-i 284.8c-g تودار

 7.06b-d 17.5b-d 46.76a-d 250 e-j سبزبهار

 6.87b-e 14.14c-j 41.37g-n 194.4 j-s خوشاب

 7.21ab 15.22b-i 42.5e-m 234.6e-l باغچه مریم

 

 

 

 

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

 پاشیمحلول
Foliar 

application 

 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) 

ر )گرم د عملکرد دانه

 مترمربع(

(2-g.m)Yield  

 

 

 

 

 

 

 شاهد

 6.16c-j 12.72eij 28.52r 111.3uv ریژاو

 4.62l 13.94c-j 41.58g-n 164n-u 2آذر 

 5.01kl 9.58j 31.4qr 92.33v گاودره

 5.37h-l 11.68h-j 41.79g-n 299.2 f-m مرده وسهیس

 5.37h-l 13.41c-j 43.22d-m 135s-v قطره زمین

 6.12c-j 15.16c-i 35.59op 250.1 e-j آبادتازه

 5.71f-k 10.86ij 39.38mn 200.7 i-q تلوار

 6.48b-g 13.18d-j 39.36mn 234.9e-j آویهنگ

 6.63b-f 15.33b-i 41.44g-n 166.7m-u صوفیان

 6.56b-f 12.74e-j 41.55g-n 128.6t-v کالته

 7.05b-d 16.94b-f 42.24f-m 212.6i-p تودار

 6.05d-j 12.2c-i 42.27e-m 149.1p-v سبزبهار

 6.23b-j 13.02d-j 38.01no 160.6 n-u خوشاب

 6.58b-f 12.13g-j 41.9f-m 179.5k-t باغچه مریم
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 دم سرداری.پاشی شده بر روی برخی از صفات موردمطالعه گنو نوع کود محلول مقایسه میانگین اثر متقابل اکوتیپ -2ادامه جدول 
Table 2- Mean comparisons of interaction of the studied ecotypes and the Foliar spraying on some traits in Sardari wheat. 

 پاشیمحلول
Foliar application 

 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) 

 عملکرد دانه

)گرم در 

 مترمربع(

(2-g.m) 
Yield 

 

 

 

 

 اسید هیومیک

 6.38b-h 14.46c-i 33.24pq 174.4lm-t ریژاو

 6.07c-j 17.83a-c 43.7c-k 232.6e-l 2آذر 

 6.39b-h 13.5c-j 34.92o-q 162.7n-u گاودره

 6.39b-h 12.69e-j 42.04f-m 258.7d-i مرده وسهیس

 5.91f-k 14.33c-i 47.17a-c 202.8i-q قطره زمین

 6.19b-j 13.87c-j 39.76k-n 278.3c-h آبادتازه

 6.11c-j 14.71e-j 43.14d-l 252.8e-j تلوار

 6.06c-j 12.84e-j 47.24a-c 282.6d-g آویهنگ

 6.08c-j 14.13c-j 40.44i-n 168.5m-u صوفیان

 6.11c-j 13.66c-j 45.08b-g 199.6i-r هکالت

 8.01a 19.56ab 44.09c-j 403.0 a تودار

 5.52g-l 11.98g-j 47.21a-c 283.6c-g سبزبهار

 6.26b-i 13.96c-j 40.83h-n 193.5j-s خوشاب

 6.53b-g 12.2g-j 43.65c-l 355.9b باغچه مریم

 

 

 
 

 مخلوط

 )آهن و اسید هیومیک(

 b-g 13.48c-j 33.32pq 156 o-u 6.52 ریژاو

 5.9ek 17.29b-e 43.83c-j 255.9d-j 2آذر 

 6.05d-j 13.05d-j 34.49o-q 179.3k-t گاودره

 6.05d-j 12.93d-j 43.63c-l 278.8c-g مرده وسهیس

 5.9f-k 12.73e-j 48.02ab 233.2 e-l قطره زمین

 6.13c-j 14.91c-i 40.46i-n 259 d-i آبادتازه

 6.73b-f 12.15g-j 43.73c-j 248.8c-g رتلوا

 5.76f-k 21.53a 40.78h-n 322.8bc آویهنگ

 5.89e-k 12.22g-j 40.35i-n 241.9h-o صوفیان

 6.32b-h 12.67e-j 48.89a 259.8c-e کالته

 6.85b-e 17.95a-c 40.65h-n 289.9c-f تودار

 6.74b-f 16.4b-g 45.11b-g 223.4g-n سبزبهار

 b-d 13.09d-j 39.71l-n 242.1e-k 7.0 بخوشا

 6.7b-f 16.02b-h 42.53e-m 223g-n باغچه مریم

 باشد.می دار در سطح احتمال پنج درصدیدهنده عدم وجود اختالف معنحروف مشابه در هر ستون نشان

اد نتایج تجزیه واریانس نشان دتعداد دانه در سنبله: 

 داری از نظرالف معنیاخت یاکوتیپ های موردبررس انیکه م

چنین (. همP<0.01صفت تعداد دانه در سنبله وجود داشت )

وع پاشی شده و اثر متقابل اکوتیپ در ننوع کود محلول اثر

 بود داریمعناین صفت  پاشی شده نیز ازلحاظکود محلول

 .(P<0.05، 1)جدول 

نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل اکوتیپ در نوع کود 

ترین تعداد دانه در شده نشان داد که بیش پاشیمحلول

پاشی مخلوط سنبله در اکوتیپ آویهنگ تحت تیمار محلول

دانه در سنبله به دست  53/21)اسید هیومیک و آهن( با 

داری با اکوتیپ های تودار تحت تأثیر آمد که اختالف معنی

پاشی با اسید هیومیک و ترکیبی از اسید هیومیک و محلول

 .تحت تأثیر تیمار اسید هیومیک نداشت 2آذر آهن و رقم 

ترین تعداد دانه در سنبله نیز مربوط به اکوتیپ گاودره کم
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 (.2دانه در سنبله بود )جدول  58/9در تیمار شاهد با 

مصرف مانند آهن و روی باعث افزایش تعداد دانه عناصر کم

شوند در سنبله، وزن هزار دانه و غلظت عناصر در دانه می

(Pahlavan-rad et al, 2009 کاربرد اسید هیومیک و آهن .)

تر های فتوسنتز کننده موجب طوالنیاز طریق افزایش بافت

و افزایش تعداد دانه در  یافشانی رشد و گردهشدن دوره

آهن و اسید هیومیک باعث  رسدیشوند. به نظر ممی بوته

مل ها شود که این عاتر گلافزایش لقاح و بارور شدن بیش

 (.Bahrani, 2015شود )می گیاهباعث افزایش تعداد دانه در 

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر وزن هزار دانه: 

-پاشی شده بر وزن هزار دانه معنیاکوتیپ و نوع کود محلول

پاشی و اثرات متقابل (. اثر زمان محلولP<0.01دار بود )

پاشی ع محلولپاشی و اکوتیپ در نواکوتیپ در زمان محلول

، 3دار گردیدند )جدول درصد معنی 5نیز در سطح 

P<0.05). میانگین اثر متقابل اکوتیپ در نوع کود  سهیمقا

ترین وزن هزار دانه با پاشی شده نشان داد که بیشمحلول

رم متعلق به اکوتیپ قطره زمین بود که در گ 93/48 وزن

داری معنیپاشی با آهن به دست آمد که اختالف اثر محلول

پاشی با اسید با اکوتیپ های آویهنگ تحت تیمار محلول

تحت  هپاشی با آهن، کالتتحت تیمار محلول 2هیومیک، آذر 

پاشی با آهن و مخلوط آهن و اسید هیومیک، تیمار محلول

پاشی با آهن و اسید هیومیک و تحت تیمار محلول سبزبهار

اسید با مخلوط  یپاشقطره زمین تحت تیمار محلول

ترین وزن شت. کمااسید هیومیک ند ماریهیومیک و آهن و ت

نیز متعلق به اکوتیپ ریژاو تحت  (گرم 52/28)هزار دانه 

تیمار شاهد بود که با اکوتیپ گاودره تحت تیمار شاهد 

در یک بررسی تأثیر  .(2داری نداشت )جدول اختالف معنی

کاربرد ای نشان داد که اسیدهیومیک روی نوعی گیاه علوفه

داری سرعت فتوسنتز، توسعه طور معنیاسیدهیومیک به

گیاه را افزایش  ییزیست توده ریشه و محتوی عناصر غذا

اسید  لیتر گرم درمیلی 400دهد. این افزایش در غلظت می

رسد (. به نظر میLiu et al, 1998هیومیک مشاهده گردید )

 شده است.ث افزایش وزن هزار دانه افزایش عناصر غذایی باع

مصرف آهن در آغاز گلدهی از طریق تحریک رشد رویشی 

-می هادانه منجر به انتقال مواد فتوسنتزی به مخازنی مانند

 یهادانهگردد. افزایش آهن باعث افزایش تعداد رنگ

بنابراین  ،شودها میفتوسنتز کننده و مقدار کلروفیل برگ

ر واحد کربن د دیاکسیمیزان فتوسنتز و سرعت تثبیت د

خود سبب  ۀنوبکند که بهسطح برگ، افزایش پیدا می

 ۀجیو درنت شودها میافزایش ذخیره نشاسته و کربوهیدرات

 Borowski and) کندآن وزن هزار دانه افزایش پیدا می

Michalek, 2011). 

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات عملکرد دانه: 

پاشی، ، زمان محلولپاشی شدهاکوتیپ، نوع کود محلول

پاشی و اکوتیپ در نوع اثرات متقابل اکوتیپ در زمان محلول

 .(P<0.01، 1دار بودند )جدول پاشی شده معنیکود محلول

ترین عملکرد دانه متعلق به اکوتیپ تودار در زمان بیش

گرم در  2/359پاشی پس از گلدهی با عملکرد محلول

ها داشت. ا سایر اکوتیپداری بمترمربع بود که اختالف معنی

ترین عملکرد دانه مربوط به اکوتیپ گاودره در تیمار کم

گرم در مترمربع بود  132از گلدهی با  شیپ یپاشمحلول

و پس  شیپاشی پکه با اکوتیپ های ریژاو در تیمار محلول

پاشی پس از گلدهی، از گلدهی و گاودره در تیمار محلول

رسد چنین به نظر می .(3داری نداشت )شکل اختالف معنی

ها تر شدن روند پیری در برگکه اسید هیومیک باعث کند

شود و سبب افزایش طول دوره فتوسنتز و رشد گیاه می

نشان پژوهشگران (. مطالعات Wolf et al,1988گردد )می

در گندم  یپاشصورت محلولداد که کاربرد اسیدهیومیک به

 ,Delfineet al) درصدی عملکرد شد 24موجب افزایش 

پاشی با آهن که محلول گزارش کردند پژوهشگران (.2005

گرم لویک 303در گیاه سویا باعث افزایش عملکرد به میزان 

با توجه به نقش عنصر آهن در  یطورکلدر هکتار گردید. به

مصرف از طریق توان نتیجه گرفت که عناصر کممی فتوسنتز

نتز، باعث افزایش افزایش توان فتوسنتزی و میزان فتوس

.(Goos and Johnson, 2000شوند )عملکرد در گیاهان می
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پاشی اسید هیومیک و آهن در دو زمان سطوح گوناگون محلول تأثیر تحت 2گندم سرداری و رقم آذر  اکوتیپ هایمقایسه میانگین عملکرد دانه  -3 شکل

 و پس از گلدهی شیپ
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 

پاشی مقایسه میانگین اثر متقابل اکوتیپ در نوع کود محلول

 403ترین عملکرد دانه با عملکرد شده نشان داد که بیش

پاشی اسید از اکوتیپ تودار با محلول گرم در مترمربع

داری با سایر هیومیک به دست آمد که دارای اختالف معنی

ترین های گوناگون بود و کمپاشیها و محلولاکوتیپ

گرم در مترمربع نیز مربوط  33/92عملکرد دانه با عملکرد 

داری به اکوتیپ گاودره در تیمار شاهد بود که اختالف معنی

، ریژاو و قطره زمین در شرایط سبزای کالته، بهاربا اکوتیپ ه

)شاهد( و اکوتیپ های ریژاو و گاودره در  پاشیعدم محلول

 .(2پاشی با آهن نداشت )جدول شرایط محلول

طریق اثرات مثبت فیزیولوژیکی ازجمله اثر  اسیدهیومیک از

های گیاهی و افزایش غلظت کلروفیل بر متابولیسم سلول

عملکرد  جهیش سبز ماندن برگ و درنتبرگ باعث افزای

پژوهشگران طی  (.Nardi et al, 2002شود )می اهانیگ

مغذی مانند عناصر ریز یپاشنشان دادند که محلولآزمایشی 

از گلدهی  شیو پ یمنگنز در مرحله ساقه ده و آهن، روی

 شودیباعث افزایش عملکرد و اجزای عملکرد ذرت م

(Khalil et al, 2002). 

 گیریهنتیج

پاشی اثری بر نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که محلول

روی ارتفاع بوته نداشت؛ اما باعث افزایش طول سنبله شد. 

های کودی باعث افزایش تعداد دانه در سنبله چنین تیمارهم

ها در افزایش توان شدند و این به علت تأثیر مفید کود

یزان دانه در افزایش م جهیها درنتفتوسنتزی و لقاح گل

ترین تأثیر را پاشی با کود آهن بیشها است. محلولسنبله

-ها در افزایش وزن هزار دانه داشت. همسایر تیمار انیدر م

پاشی باعث افزایش عملکرد دانه های محلولچنین تیمار

پاشی با اسید هیومیک، آهن و محلول کهیطورگردید. به

 74/42و  44/46،42/31مخلوط به ترتیب باعث افزایش 

رسد که درصدی نسبت به شاهد شدند. چنین به نظر می

-ها میتر شدن روند پیری در برگاسید هیومیک باعث کند

-شود و سبب افزایش طول دوره فتوسنتز و رشد گیاه می

-برگ تر از منابع و افزایش دوامگردد که باعث استفاده بیش

عملکرد ترین و کمترین بیش شود.ها و افزایش عملکرد می

از اکوتیپ  به ترتیب (گرم در مترمربع 33/92و  403) دانه 

اکوتیپ گاودره در و پاشی اسید هیومیک تودار با محلول

داری با اکوتیپ های کالته، تیمار شاهد بود که اختالف معنی

 پاشی، ریژاو و قطره زمین در شرایط عدم محلولسبزبهار

ره در شرایط محلول)شاهد( و اکوتیپ های ریژاو و گاود

.پاشی با آهن نداشت
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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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