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  چكيده
 8هاي كامل تصادفي با  ، آزمايشي در قالب طرح بلوكاي بر عملكرد ذرت علوفه به منظور بررسي تأثير جذب برگي عناصر كم مصرف     

مس، +منگنز، روي+تيمارهاي آزمايشي شامل محلول پاشي آهن، روي، مس، منگنز، آهن. تكرار طراحي شد 4تيمار و 
، 5/2و  3منگنز +، آهن5/2، منگنز 5، مس 4، روي 3غلظت عناصر به صورت آهن . منگنز و آب به عنوان شاهد بودند+مس+روي+هنآ

دار بودن اثر محلول  نتايج نشان دهنده معني. ام در نظر گرفته شد پي پي 5و  5/2، 4، 3مس به ترتيب +منگنز+روي+، آهن5و  4مس +روي
بيشترين عملكرد وزن خشك . تر بود  ه، تاسل، بالل، وزن خشك كل، شاخص سطح برگ، و عملكرد علوفهپاشي بر وزن خشك برگ، ساق

براساس نتايج . بيشترين شاخص سطح برگ در تيمار محلول پاشي آهن حاصل گرديد. منگنز حاصل گرديد+كل در تيمار آهن و آهن
منگنز نقش بسزايي بر افزايش عملكرد ذرت +روي و آهنبدست آمده محلول پاشي عناصر كم مصرف خصوصاً محلول پاشي آهن، 

  .باشد اين عناصر در شرايط مشابه با مطالعه حاضر مناسب مي  اي دارد، لذا محلول پاشي علوفه
  .اي، محلول پاشي، عناصر كم مصرف، عملكرد ذرت علوفه: واژگان كليدي

  
 

  مقدمه
دورنسكيو و همكاران ). 1992جاهيرودين و همكاران، (تر عناصر است  هاي افزايش عملكرد و جذب سريع محلول پاشي از راه     
درصدي در گندم  19تا  13هاي مناسب باعث افزايش عملكرد  نتيجه گرفت كه مصرف روي به طريق محلول پاشي با غلظت) 1992(

هدف از . اي بسيار موثر دانست هپاشي را بر عملكرد ذرت علوف اثر محلول) 1384(شهرابيان . گردد درصدي در ذرت مي 25تا  14و 
  .باشد اي مي اين آزمايش بررسي تأثير جذب برگي عناصر ميكرو بر رشد و عملكرد ذرت علوفه

  
  

  ها مواد و و روش
آزمايش در قالب . كيلومتري شرق اصفهان انجام شد 35در مزرعه آزمايشي واقع در روستاي برسيان در  1385اين آزمايش در سال      

پاشي آهن، روي، مس، منگنز،  تيمارهاي آزمايشي شامل محلول. تكرار اجرا گرديد 4تيمار و  8هاي كامل تصادفي با  طرح بلوك
پاشي اول در مرحله انتقال از رشد رويشي به زايشي و  زمان محلول. منگنز و آب به عنوان شاهد بودند+مس+روي+مس، آهن+روي

، 5/2، منگنر 5، مس4، روي 3آهن: غلظت عناصر به صورت زير در نظر گرفته شد. دپاشي اول بو روز پس از محلول 20مرحله دوم، 
در اين آزمايش از رقم ذرت سينگل . ام پي پي 5و  5/2، 4، 3مس به ترتيب +منگنز+روي+، آهن5و  4مس +، روي5/2و  3منگنز+آهن
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خرداد ماه انجام  20كشت در . ظر گرفته شدمتر در ن سانتي 5و فاصله روي رديف  75ها  فاصله رديف. استفاده شد 704كراس 
هاي آزمايشي قرار  كيلوگرم در هكتار ازت خالص از منبع كود اوره به صورت سرك در اختيار كرت 80برگي،  6در مرحله . پذيرفت
آزمون دانكن انجام درصد با استفاده از  5و مقايسات ميانگين در سطح  Mstat-Cافزار  كليه محاسبات آماري با استفاده از نرم. گرفت

  .پذيرفت
  

  نتايج و بحث
درصد و بر  1اثر تيمارهاي آزمايشي بر وزن خشك برگ، ساقه، بالل، كل، سرعت رشد محصول و وزن تر علوفه در سطح احتمال      

ل پاشي آهن حاص بيشترين وزن خشك برگ در تيمار محلول). 1جدول (دار شد  درصد معني 5شاخص سطح برگ در سطح احتمال 
. داري با ساير تيمارهاي آزمايشي داشت همچنين بيشترين وزن خشك ساقه در تيمار آهن حاصل شده كه اختالف معني. گشت

بيشترين شاخص . منگنز بود+ پاشي آهن و آهن  منگنز و محلول+ بيشترين وزن خشك بالل و كل نيز به ترتيب مربوط به تيمار آهن 
داري نداشت، ولي  منگنز اختالف معني+ ، آهن، آهن پاشي آهن بوده كه با تيمارهاي رويسطح برگ نيز مربوط به تيمار محلول 

بيشترين سرعت آسميالسيون خالص در تيمار محلول پاشي منگنز حاصل شد و . دار بود اختالف آن با ساير تيمارهاي آزمايشي معني
با ساير تيمارهاي  همچنين بيشترين سرعت رشد محصول مربوط به محلول پاشي روي بود كه. كمترين آن مربوط به تيمار شاهد بود

منگنز حاصل شد كه اختالف + باالترين عملكرد علوفه تر در تيمارهاي محلول پاشي آهن و آهن . دار داشت آزمايشي اختالف معني
منگنز و كمترين آن + بيشترين شاخص سطح برگ نيز در تيمار محلول پاشي آهن . دار نداشت داري با تيمار روي اختالف معني معني

  . مار شاهد حاصل شدنيز در تي
  

، شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، سرعت آسيميالسيون )kg/ha(تجزيه واريانس وزن خشك برگ، ساقه، بالل و وزن خشك كل  - 1جدول 
  ).%(و شاخص برداشت علوفه ) kg/ha(خالص، وزن علوفه تر 

ميانگين             
  مربعات

        

  درجه  تغيير منابع
  آزادي 

وزن 
خشك 
  برگ

 وزن خشك
  ساقه

وزن 
خشك 
  بالل

وزن 
  خشك كل

شاخص سطح 
  برگ

سرعت 
آسيميالسيون 

  خالص

سرعت رشد 
  محصول

وزن علوفه 
  تر

شاخص 
  برداشت

  52/6  11106769  5/337**  1/4**  14/0  3/27409  5/3275  7/3902*  8/2194  3  تكرار
  69/3  58151572**  18/30**  295/1 25/0* 0/11599** 9/4388** 9/4918**  3/3485*  7 تيمار
  76/3  7997571  5/2  7/6  295/1  6/37728  8/1161  1/1199  1/0  21  خطا

ns ،* درصد 1و  5دار در سطح احتمال  دار و معني به ترتيب عدم معني **و  
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  گيري كلي نتيجه
توان نتيجه گرفت كه  يبا توجه به نتايج باال، محلول پاشي عناصر ريز مغذاي آهن مناسب بوده، ولي با توجه به شرايط خاك نيز م     

  .تواند بر روي عملكرد علوفه تأثير مثبتي داشته باشد عنصر منگنز در كنار آهن نيز مي
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Evaluation of foliar application of microelements on growth and yield of forage 
corn 
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Abstract 
     In order to evaluate the effects of foliar microelements application on yield of forage corn, an 

experiment was conducted as a randomized complete block design with 4 replications. Plants treated 
with 8 foliar application of microelements consisted of: Fe 3, Zn 4, Cu 5, Mn 2.5, Fe+Mn 3 and 2.5, 
Zn+Cu 4 and 5, Fe+Zn+Mn+Cu 3, 4, 2.5 and 5 ppm. The results showed that the effect of foliar 
application was significant on dry weight of leaf, stem, ear, total dry weight, LAI and fresh forage 
yield. The highest yield was related to Fe and Fe+Mn. The highest LAI was obtained by Fe foliar 
application. On the basis of the results, foliar application of microelements, specially Fe, Zn, Fe+Zn 
have significant influence on increasing of forage corn, so foliar application of these elements were 
suitable for similar situations.  

Keywords: Forage corn, Foliar application, Micro elements, Yield. 
  
  
  
  
  
 


