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: چکیدُ  

قات یدر هسرعِ تحق یشیسُ، آزهاییي اثر سَلفات آّي بر رشد، ًوَ، اجساء عولکرد ٍ عولکرد داًِ سِ رقن گٌدم پاییبِ هٌظَر تع        

 یفاکتَر اصل. بِ اجرا در آهد  1399 -98 یدر سال زراع یکاهل تصادف یخرد شدُ بِ صَرت بلَکْا یش کرتْاید، با آرایاقل یکشاٍرز

ش سطَح سَلفات آّي باعث یافسا. ار بَدیي، الًَد ٍ شْریارقام زر یلَگرم سَلفات آّي ٍ فاکتَر فرعیک 55ٍ 25شاهل سطَح صفر، 

 یدار یالًَد بِ طَر هعٌ ي ٍیارقام زر .گردید عولکرد داًِ ٍ دار تعداد سٌبلِ بارٍر در هتر هربع، تعداد داًِ در سٌبلِ بارٍر یش هعٌیافسا

ي یشتریي هطالعِ بیدر ا. ار داشتٌدیتعداد داًِ در سٌبلِ بارٍر ًسبت بِ رقن شْر کوتر،ٍ تعداد بیشتر عولکرد داًِ ٍ تعداد سٌبلِ بارٍر

ي یارقام الًَد ٍ زري هقدار سَلفات آّي ٍ یا. ي بدست آهدیلَ گرم در ّکتار سَلفات آّي ٍ ارقام الًَد ٍ زریک 55عولکرد داًِ با هصرف 

 .هطالعِ هٌاسب باشدایي با  هشابِ  یطید در شرایتَل یهوکي است برا

  سَلفات آّي، ارقام گٌدم، اجساء عولکرد، عولکرد داًِ، :یدیٍاشگاى کل

 :هقدهِ

ى غالت، گٌذم یکی اس در هیب. اهزٍسُ اس کَدّب ثِ ػٌَاى اثشاری ثزای ًیل ثِ حذاکثز تَلیذ در ٍاحذ عغح اعتفبدُ هی شَد          

در ( 2005هبرتیٌش ٍ ّوکبراى،). گیبّبى سراػی هْن ٍ ثبالتزیي هیشاى تَلیذ در ثیي هحظَالت کشبٍرسی را ثِ خَد اختظبص دادُ اعت

هغبلؼِ ای ثِ هذت عِ عبل در اٍکالّبهب ًشبى داد کِ هظزف آّي در اثز کشت گٌذم ثبػث افشایش تؼذاد عٌجلِ ثبرٍر در گٌذم شذُ 

درًتیدِ هٌدز ثِ افشایش ػولکزد هی گزدد در هغبلؼِ ای هظزف ػٌبطز کن هظزف اس خولِ آّي ثبػث افشایش تؼذاد عٌجلِ در  کِ

ًشبى داد کِ آّي تأثیز هؼٌی داری ثز ػولکزد ٍ تؼذاد پٌدِ دارد ٍ کبرثزد آّي ثِ ٍیضُ ( 2006، هحوذ ٍ ّوکبراى.)هتزهزثغ هی گزدد

ًشبى دادُ اعت کِ هظزف آّي ( 1994،زیّوبًتزاخبى ٍ گ)ثزرعی ّب تَعظ  .ایش تؼذاد عٌجلِ شذُ اعتدر حضَر ثُز ٍ رٍی ثبػث افش

در تؼذاد عٌجلِ در هتزهزثغ، عَل عٌجلِ، تؼذاد داًِ در عٌجلِ، ٍسى ّشار داًِ ٍ ػولکزد داًِ گٌذم هی شَد  هَخت افشایش هؼٌی داری

ّیذرات، ِ گٌذم افشایش هی یبثذ ضوي ایٌکِ در اثز هظزف آّي هقذار کل کزَث  .ًشبعتِ ٍ ّوچٌیي پزٍتئیي دًا

:  هَاد ٍ رٍشْا  

 عزح ثِ. شذ اخزا( هتز 2300دریب عغح اس ارتفبع) اقلیذ کشبٍرسی تحقیقبت ایغتگبُ هشرػِ در1388عبل زیپبئ در تحقیق ایي          

 سهبى در کِ آّي عَلفبت هختلف عغَح. شذ ااخز تکزار چْبر ثب تظبدفی کبهل ثلَکْبی قبلت درطَرت کزتْبی یک ثبر خزدُ 

 گٌذم ارقبم ٍ ّکتبر در کیلَگزم 50 ٍ 25 طفز، عغح عِ در اطلی فبکتَر ػٌَاى ثِ( خبلض آّي درطذ5/26 ثب)ذیگزد هظزف کبشت

 3هتز ٍ ػزع  6ّز کزت فزػی ثِ عَل  .شذًذ گزفتِ ًظز در فزػی فبکتَر ػٌَاى ثِ شْزیبر ٍ الًَذ سریي، پبییشُ گٌذم رقن عِ شبهل
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هقذار ثذر هَرد  .ذیگزد هظزف هْز لیاٍا دری کبشت شیپ ثظَرت َمیآهًَ فغفبت ّکتبر در گزم لَیک کَد هقذار "ضوٌب هتز ثَد

 تؼذاد کِ گزفت اًدبمی ا ِیحبش اثز تیرػب ثب کیَلَصیشیفی ذگیرع بىیپب اس پظی ثزدار ًوًَِ. کیلَگزم در ّکتبر ثَد 300اعتفبدُ

هَرد تدشیِ ٍ  MSTATCدادُ ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار .ّشار داًِ اًذاسُ گیزی کزدیذ ٍسى درعٌجلِ، داًِ تؼذاد ٍر،ثبر ّبی عٌجلِ

 .درطذ هقبیغِ گزدیذًذ 5هیبًگیي ّب ثز اعبط آسهَى چٌذ داهٌِ ای داًکي در عغح احتوبل 

: ًتایج ٍ بحث  

:تعداد سٌبلِ بارٍر  

 فیشیَلَصیک رعیذگی هزحلِ در هتزهزثغ در ثبرٍر عٌجلِ تؼذاد ثز آّي عَلفبت اثز کِ داد ًشبى ٍاریبًظ تدشیِ اس حبطل ًتبیح         

 طفز عغح ثِ هزثَط آى کوتزیي ٍ عٌجلِ تؼذاد ثیشتزیي ّکتبر در کیلَگزم 50 کَدی تیوبر.. ثَد دار هؼٌی درطذ 1 احتوبل عغح در

صیک رعیذگی هزحلِ در هتزهزثغ در ثبرٍر عٌجلِ ؼذادت ثز رقن اثز (.1خذٍل ) ثَد آّي عَلفبت ّکتبر در کیلَگزم  احتوبل عغح در فیشیََل

خذٍل ) ثَد شْزیبر رقن ثِ هتؼلق کوتزیي ٍ سریي ٍ الًَذ رقن ثِ هتؼلق هزثغ هتز در ثبرٍر عٌجلِ تؼذاد ثیشتزیي. ثَد دار هؼٌی درطذ 1

 (2005هبرتیٌش ٍ ّوکبراى، )کِ ثب هغبلؼبت . ثَد دار هؼٌی رطذد  احتوبل عغح در ثبرٍر عٌجلِ تؼذاد ثز رقن ثب کَد هتقبثل اثز(. 1

 .ّوبٌّگ هی ثبشذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هقایسِ  -1جدٍل صفات هَرد هیاًگیي 

 هطالعِ تحت تأثیر تیوارّای آزهایش

a, b, c
 .ًدارًد درصد 5سطح تیوارّای دارای حرٍف هشترک اختالف هعٌی داری در  

:سٌبلِ بارٍرداًِ در تعداد   

صیک رعیذگی هزحلِ در عٌجلِ در داًِ تؼذاد ثز آّي عَلفبت اثز  در داًِ تؼذاد ثیشتزیي. ثَد دار هؼٌی درطذ 1 احتوبل عغح در فیشیََل

 ثَد آّي عَلفبت ّکتبر در کیلَگزم طفز کَدی عغح ثِ هزثَط آى کوتزیي ٍ ّکتبر در کیلَگزم 50 کَدی عغح ثِ هزثَط عٌجلِ

 ّب تفبٍت چِ اگز. ثَد دار هؼٌی درطذ 5 آهبری عغح در فیشیَلَصیک رعیذگی هزحلِ در عٌجلِ در داًِ تؼذاد ثز رقن اثز (.1خذٍل)

اثز هتقبثل کَد . ثَد الًَذ ٍ سریي رقن ثِ هتؼلق آى داًِ تؼذاد کوتزیي ٍ شْزیبر رقن ثِ هتؼلق عٌجلِ در داًِ تؼذاد یيثیشتز اهب ًجَد، سیبد

ثیشتزیي تؼذاد داًِ در عٌجلِ هزثَط ثِ رقن شْزیبر .درطذ هؼٌی دار ثَد 5ثب رقن ثز تؼذاد داًِ در عٌجلِ در ایي هزحلِ در عغح احتوبل 

سٌبلِ تعداد  هٌابع تغییر

 بارٍر

داًِ        تعداد 

سٌبلِ بارٍردر   

 ٍزى ّسار داًِ        عولکرد  

                            (kg/he) 
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زم عَلفبت آّي در ّکتبر ٍ کوتزیي تؼذاد داًِ در عٌجلِ هزثَط ثِ رقن سریي ٍ عغح کَدی طفز کیلَگزم کیلَگ 50ٍ عغح کَدی 

                                                                                                                           .ّوبٌّگ هی ثبشذ ( 1994،زیّوبًتزاخبى ٍ گ)کِ ثب هغبلؼبت عَلفبت آّي در ّکتبر ثَد

    
   بارٍر سٌبلِ در داًِ تعداد ساىیه بر قنر ٍ آّي سَلفات هتقابل اثر (1)شکل       ربارٍ سٌبلِ تعداد ساىیه بر رقن ٍ آّي سَلفات هتقابل اثر -(2) شکل

            
 ٍزى ّسار داًِ

 1ِ اثز عَلفبت ثز ٍسى ّشار داًِ در هزحلِ رعیذگی فیشیَلَصیک در عغح احتوبل ًتبیح حبطل اس تدشیِ ٍاریبًظ ًشبى داد ک       

کیلَگزم عَلفبت آّي در ّکتبر ٍ کوتزیي ٍسى ّشار داًِ  50ثیشتزیي ٍسى ّشار داًِ هزثَط ثِ عغح کَدی . (. درطذ هؼٌی دار ثَد

ًشبى دادُ اعت کِ هظزف ( 1994ًتزاخبى ٍ گبرگ، ّوب)تحقیقبت . هزثَط ثِ عغح کَدی طفز کیلَگزم در ّکتبر عَلفبت آّي ثَد

آّي هَخت افشایش هؼٌی داری در ٍسى ّشار داًِ گٌذم هی شَد ضوي ایٌکِ در اثز هظزف آّي هقذار کل کزثَّیذرات، ًشبعتِ ٍ 

ًتبیح حبطل  .. ال هی رٍدّوچٌیي پزٍتئیي داًِ گٌذم افشایش هی یبثذ کِ ثب افشایش کزثَّیذرات ٍسى ّشارداًِ ٍ تؼذاد داًِ در عٌجلِ ثب

درطذ هؼٌی دار  1اس تدشیِ ٍاریبًظ ًشبى داد کِ اثز رقن ثز رٍی ٍسى ّشار داًِ در هزحلِ رعیذگی  فیشیَلَصیک در عغح احتوبل 

یگزی اس ایي ٍسى ًشبى د. ٍسى ّشار داًِ کوتزی ًغجت ثِ دٍ رقن دیگز تَلیذ ًوَد( چٌذ هؼٌی دارّز )رقن شْزیبر ثب تفبٍت هختظزی . ثَد

ثَدى پتبًغیل رشذی ٍ تَلیذی رقن شْزیبر هی ثبشذ اثز هتقبثل کَد ثب رقن ثز ٍسى ّشار داًِ در هزحلِ رعیذگی فیشیَلَصیک پبییي 

    هؼٌی دار ًجَد

  عولکرد داًِ

. ثَد دار هؼٌی طذدر 1 آهبری عغح در داًِ ًْبیی ػولکزد ثز آّي عَلفبت اثز کِ داد ًشبى ٍاریبًظ تدشیِ اس حبطل ًتبیح       

 کَدی عغح ثِ هزثَط آى هقذار کوتزیي ٍ ّکتبر در آّي عَلفبت کیلَگزم 50 کَدی عغح ثِ هزثَط داًِ ًْبیی ػولکزد ثیشتزیي

 در داری هؼٌی افشایش ثِ آّي عَلفبت هظزف ثب ،(1386) ّوکبراى ٍی هلکَت(. 1خذٍل)ثَد آّي عَلفبت ّکتبر در کیلَگزم طفز

I) اعیذ اعتیک ایٌذٍل ٍ ثزگ کلزٍفیل ثز تأثیز ثب آّي کزدًذ اػالم( (1994 ،زیگ ٍ ّوبًتزاخبى.یبفتٌذ دعت گٌذم داًِ ػولکزد AA) 

 هی ثیشتز داًِ ػولکزدٍ بدتزیس فتَعٌتش هَخت اهز ایي کِ افشایش آّي هظزف اثز در a ٍ b کلزٍفیل هیشاى کِ شَد هی ثبػث

 داًِ ػولکزد ثیشتزیي. شذ دار هؼٌی درطذ 1 آهبری عغح در داًِ ػولکزد ثز رقن اثز کِ داد ًشبى ٍاریبًظ تدشیِ اس حبطل ًتبیح.شَد

 دار هؼٌی داًِ ػولکزد ثز رقن ثب کَد هتقبثل اثز. ثَد شْزیبر رقن ثِ هتؼلق آى کوتزیي  ٍ( ًبچیش تفبٍت ثب) سریي ٍ الًَذ رقن ثِ هتؼلق

    .ّوبٌّگ هی ثبشذ (2006 ّوکبراى، ٍ هحوذ) ذشثب کِ ثب هغبلؼبت ثَد. ذیًگزد هشبّذُ خبطی رًٍذ ٍ ًجَد

 :ًتیجِ گیری کلی 
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 ایي ثزتزی. داشت ثزتزی تیوبرّب عبیز ثِ ًغجت ّکتبر در آّي عَلفبت کیلَگزم 50 کَدی تیوبر ارسیبثی، هَرد طفبت اس ثزرعی در  

. ثَد گیبُ رشذ دٍرُ توبم در دیگز ػجبرت ثِ یب یکفیشیَلَص رعیذگی تب کبشت اس سهبًی فبطلِ در آّي کبفی هقذار تأهیي دلیل ثِ تیوبر

 در آّي عَلفبت کیلَگزم 50 هظزف ثبشذ هی کن اعتفبدُ قبثل آّي هقذار ٍ ثَدُ آّکی خبک دارای کِ هشبثِ هٌبعق در ثٌبثزایي

 .گردد ػولکزد اخشاء ٍ ػولکزد افشایش ثبػث تَاًذ هی ّکتبر

 :  هٌابع

ی زیگ ػظبرُ قبثل آّي ثز آًْب هظزفی چگًَگ ٍی داه کَد ٍ آّي عَلفبت گَگزد، اثز .1386 ،عوز. م ط ٍ. ج م یهلکَت _1

.5 شوبرُ ،12 خلذ. آة ٍ خبک ػلَم هدلِ. خبک      
2_ Hemantaranjan A and  Gray OK,1994. Iron and Zinc fertilization with reference to the grain                                                                          

quality of triticum eastivam L. J. Plant.Nutr. 11: 1439-1450.      
3_  Martinez TL, Renzi M, and Layrisse M. 2005. Fe (ӀӀ)-EDTA complex in Iron fortification. J. Plant Nutr.               

81: 704-709. 

4_ Mohammad A, Chohan MA, Ali S , Gul S and Khan S. 2006. Response of wheat to foliar application       
                       Nutrients. J.Agri and Bio Sci. 4: 30-31.       
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Abstract: 

      . To determine the effects of iron sulfate on growth, development, yield components and grin 

yield of three winter cultivars, on experiment was conducted at the Eghlid Agricultural Research 

Station using split plot layout within a randomized complete block desighn in 2009-2010. The main 

plot consisted of three levels (0, 25 and 50 kg ha
-1

)  of iron sulfate (25% Fe) and the sub-plots were 

Zarin, Alvand and Shahriar cultivars of bread wheat.Increasing of iron sulfate were increased 

number of fertile heads m
-2

 (FH), Kernel per hear (KH), grain yield. Zarin and Alvand cultivars 

significantly produced higher FH, KW, GY and lower KH than Shahriar. In this study, the highest 

yield components and were obtained whit 50 kg ha
-1

 iron sulfate application in Alvand and Zarin 

cultivars respectively. This rate of iron sulfate application and Alvand and Zarin cultivars might be 

suitable for wheat production under condition similar to this study. 
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