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  پنبه ایران  هايمجله پژوهش
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  خاکی و محلول پاشی پنبه به مصرف  و اجزاي عملکرد پاسخ عملکرد

  آهن و رويعناصر غذایی 
 

  3مقدمو محمدرضا رمضانی 2، حمیدرضا ذبیحی1*حسینیسید مجتبی نوري

  ي و منابع طبیعی خراسان رضوياعضاي هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورز
  28/11/93 ؛ تاریخ پذیرش:      14/7/93تاریخ دریافت: 

 
   چکیده

پاشی و مصرف خاکی سولفات آهن و سولفات روي بر عملکرد و اجـزاء بررسی اثرات محلول منظوربه
تکـرار  3تیمار در  16هاي کامل تصادفی با بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك آزمایشی عملکرد پنبه

 5/2و در خـاکی بـا شـوري  به مدت دو سالبر روي پنبه رقم ورامین در ایستگاه تحقیقات پنبه کاشمر 
تیمارهاي مـورد بررسـی شـامل سـه  اجرا گردید. با بافت سیلتی لوم 9/7دسی زیمنس بر متر، اسیدیته 

لفات روي در کیلـوگرم سـو 60و  40، 20، 0سـطح ( 4مصرف خاکی سـولفات روي در  اول عامل، عامل
محلولپاشـی  سـوم عامـلدرصـد) و  5/0، 0سـطح ( 2محلولپاشی سـولفات روي در  دوم عامل، هکتار) 

درصد) بودند. نتایج نشان داد بـین متوسـط وش تولیـدي تیمارهـاي  5/0، 0سولفات آهن در دو سطح (
د بـه میـزان وجود دارد. بیشترین میـزان عملکـر %5داري در سطح مختلف آزمایش تفاوت آماري معنی

کیلـوگرم ســولفات روي در هکتــار بــه همــراه  40 کیلـوگرم در هکتــار از تیمــار مصــرف خــاکی 3964
درصـد افـزایش  26درصد بدست آمد که نسبت به تیمار شـاهد  5/0محلولپاشی سولفات آهن با غلظت 

بدسـت آمـد  خیـرا تیمار ازغوزه)  4/9گرم) و تعداد غوزه ( 2/6عملکرد داشت. باالترین وزن غوزه پنبه (
درصد افـزایش نشـان داد. تیمارهـاي آزمـایش تـأثیري بـر  19و  13ترتیب که نسبت به تیمار شاهد به

  ارتفاع بوته و زودرسی پنبه نشان ندادند.
  

  1 ، اجزاء عملکردروي، آهن، عملکردپنبه،  :هاي کلیديواژه
  

                                                        
  nourihosseini@yahoo.com نویسنده مسئول:*
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  مقدمه
کربناته بودن آب آبیاري و تنش یهاي زراعی کشور به دالیل متعدد از جمله آهکی بودن، بخاك

باشد. خشکی و پایین بودن مواد آلی، دچار کمبود شدید عناصر کم مصرف خصوصاً روي و آهن می
هاي کشاورزي جهان عمدتاً درصد از خاك 30البته کمبود آهن و روي گسترش جهانی داشته و حدود 

د یا کمی قابلیت جذب این عناصر به دلیل آهکی بودن یا مصرف بی رویه کودهاي فسفاته با کمبو
هاي زراعی این درصد از خاك 75). در استان خراسان حدود 1999 رضایی و ملکوتی،( مواجه هستند

و کمبود آهن و خسارات ناشی از آن نیز در پنبه مشاهده شده است. پنبه  استان دچار کمبود روي بوده
ریسندگی، بافندگی و روغن کشی از  ی صنایعاز جمله محصوالت مهم باارزشی است که به دلیل وابستگ

اي در کشور برخوردار است. در سالهاي اخیر تحقیقات مختلفی در خصوصی نقش آهن و جایگاه ویژه
  روي در افزایش تولید محصوالت زراعی از جمله پنبه در داخل و خارج کشور انجام شده است.

 50که مصرف خاکی سولفات روي به میـزان  داد) نشان 1999و همکاران (راتینوال نتایج تحقیقات 
 هـالونیو  ازبهـا در پنبـه گردیـد. هاي زایا و تعـداد غوزهکیلوگرم در هکتار باعث افزایش تعداد شاخه

که محلولپاشی آهن، روي و منگنز به تنهایی یا بـه صـورت اخـتالط بـا همـدیگر  دادند) گزارش 1989(
یش ناشی از افزایش مقدار کلروفیل و کاروتنوئید برگ و که این افزا شدباعث افزایش محصول وش پنبه 
) گزارش کرد که استفاده از یک نوع کـود حـاوي عناصـر 1989( ایشاگهمچنین ارتفاع گیاه می باشد. 

هاي پنبـه به صورت محلولپاشی بر روي دو رقم از گونـه Cuو  Fe ،Zn ،Mn ،Bمصرف شامل غذایی کم
درصد شده اسـت عـالوه  55آن باعث افزایش عملکرد وش به میزان در شروع گلدهی و سه هفته بعد از 

) گـزارش نمـود 1995( تاندون گردد.بر آن باعث افزایش غلظت نیتروژن در برگ و زودرسی در گیاه می
کیلوگرم در هکتار نسـبت بـه شـاهد گردیـد.  230که مصرف روي باعث افزایش عملکرد پنبه به میزان 

کـه محلولپاشـی بـا محلـول حـاوي عناصـر  داد) در مصـر نشـان 2001( رابینسـونو  الفـويتحقیقات 
. نتـایج تحقیقـات در هندوسـتان نشـان داد کـه  شددرصدي عملکرد وش  14مصرف باعث افزایش کم

هـاي متفـاوتی نشـان مـی دهنـد العملمصـرف عکسهاي مختلف پنبه از نظر مصرف عناصر کمژنوتیپ
 SRTIو  AKA840اي باالترین میزان جذب روي و بور، دار NHH44و  AKA5 هايبطوریکه ژنوتیپ

بیشترین جذب مس را دارا بودند. همچنین تحقیقـات فـوق نشـان  AKH081بیشترین جذب منگنز و 
نیاز کمتري بـه آهـن،  AKH4و  H4هاي نیاز کمتري به روي، ژنوتیپ SRTI و H4هاي دادکه ژنوتیپ

نیاز  DCH32و  H4هاي گنز و در نهایت ژنوتیپنیاز کمتري به من DCH32و  AHH468هاي ژنوتیپ
پاشی عناصـر ) اثرات محلول2001سیلسپور ( .)1997همکاران،   ووانخوادا کمتري به مس نشان دادند (

مصرف را بر خواص کمی و کیفی پنبه ورامین مطالعه نمود. وي اظهار کـرد بیشـترین میـزان وش از کم
سولفات روي، سولفات آهن، سـولفات منگنـز، اسـیدبوریک و مصرف (تیمار مصرف توأم کلیه عناصر کم
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کیلوگرم در هکتار بدست آمد. همچنین وي گزارش نمود باالترین طـول  4600سولفات مس) به میزان 
نـر از متـر و بـاالترین ضـریب میکرومیلـی 5/29الیاف مربوط به تیمار محلولپاشی آهن و روي به میزان 

  بدست آمد. 5/5ه میزان ها بتیمار مصرف توأم ریزمغذي
هاي حاوي عناصـر کـم مصـرف بـر خـواص ) در آزمایشی تحت عنوان اثرات محلول2001صالحی (

داري بـر مصـرف تـأثیر معنـیکمی و کیفی پنبه رقم ساي اوکرا  بیان نمود که محلولپاشـی عناصـر کم
) گـزارش 1996وتی (عملکرد و اجزاء آن و صفات مرفولوژیکی رقم پنبه ساي اوکرا نداشـته اسـت. ملکـ

مصـرف، در مـواقعی شود و مانند بیشتر عناصر کمنمود که کمبود روي در پنبه باعث ریزشدن برگها می
شود. غلظت روي که گیاه بیشتر از نیاز خود روي مصرف نماید  عالیم مسمومیت ناشی از روي ظاهر می

کنـد کـه ) گزارش می2003لیسپور (س در گیاهان در رابطه با سایر فلزات سنگین اهمیت بیشتري دارد.
شود و بیشترین طول الیاف از درصد می 30مصرف ریزمغذیها باعث افزایش محصول وش پنبه به میزان 
کیلـوگرم  10که مصـرف کرد) گزارش 1999مصرف محلولپاشی آهن و روي بدست آمده است. رضایی (

کیلـوگرم در هکتـار اسـیدبوریک  20کیلوگرم در هکتار سولفات روي و  40، در هکتار سکوسترین آهن
) طـی مطالعـه خـود بـر 2001کـاخکی ( داد.درصد افزایش  32، 39، 42ترتیب محصول وش پنبه را به

پاشـی بـر روي پنبـه اعـالم کـرد کـه عناصـر مصرف از جمله روي بـه روش محلـولروي اثر عناصر کم
ین امـر را بـاال بـودن مقـادیر ایـن دالیل ا وي شت.مصرف اثري بر روي عملکرد پنبه رقم ورامین نداکم

  در هزار) گزارش نمود. 2پاشی (عناصر در خاك و همچنین مصرف کم این عناصر جهت محلول
  

  هامواد و روش
تکـرار در  3تیمـار در  16این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی بـا 

تیمارهاي مورد بررسی  امین طی دو سال اجرا گردید.ایستگاه تحقیقات پنبه کاشمر بر روي پنبه رقم ور
کیلـوگرم سـولفات  60و  40، 20، 0سطح ( 4شامل سه عامل، عامل اول مصرف خاکی سولفات روي در 

درصــد) و عامــل ســوم  5/0،  0ســطح ( 2روي در هکتــار) ، عامــل دوم محلولپاشــی ســولفات روي در 
ــد. درصــد) 5/0، 0محلولپاشــی ســولفات آهــن در دو ســطح ( ــایشخــاك  بودن ــل  محــل آزم در فامی

(Calcareous), thermic –fine loamy, mixed  و از زیر گـروهTypic Torriorthents بنـدي طبقه
جهت بررسی خـواص فیزیکـی  مترسانتی 30تا  0قبل از آماده سازي زمین نمونه خاك از عمق  .اندشده

چنین نتایج مربوط به تجزیه شـیمیایی آب هم آمده است. 1جدول  و شیمی خاك تهیه شد که نتایج در
  ارائه شده است. 2ایستگاه تحقیقات پنبه کاشمر در جداول 
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  محل اجراي آزمایش خاك  شیمیاییی و فیزیک مشخصات  -1 جدول
Clay  

%  
Cu  Zn  Mg  Fe  K  P  N  O.C  

T.N.V  pH  EC 
dS/m  

 عمق
cm mg/kg % 

23  8/0  7/0  9/4  7/1  210  12  04/0  36/0  3/20  9/7  5/2  30-0  
 

  مشخصات شیمیایی آب آبیاري - 2جدول 
SAR  Na  Mg  Ca  SO4  Cl  HCO3  pH  Ec  
  mg/kg   dS/m  

4/4  9/7  5  5/3  5/6  3  5  9/7  45/1  
  

 کیلوگرم در هکتار و سولفات پتاسـیم 150همزمان با تهیه زمین کود سوپر فسفات تریپل به میزان 
زمان مصرف خاکی نتایج آزمون خاك به آن اضافه گردید. گرم در هکتاربه باتوجه به کیلو 200به میزان 

پاشـی تیمـار سـولفات روي و  و زمان محلـول همزمان با تهیه زمین تیمار سولفات روي قبل از کشت و
 بعد از هر مرحله محلول پاشی آبیـاري انجـام گرفـت. سولفات آهن در مراحل تنک و شروع گلدهی بود.

و بذر  مترسانتی 20در  70سط اردیبهشت انجام شد. فواصل کاشت کاشت آزمایش در هر دو سال در اوا
مورد استفاده از طبقه بذري الیت رقم ورامین بود که کامال کرك زدایی شده بود. هر کرت فرعی شـامل 

متري که دو خط وسط پس از حذف نیم متراز ابتدا و انتها جهت برداشت و اندازه گیـري هـا  11خط  4
 در مراحـل مختلـف صـورت پـذیرفت. زراعـیهاي مراقبت رشددر طول دورة  .رفتمورد استفاده قرار گ

هاي الزم شامل اندازه گیري ارتفاع بوته در مرحله شروع گلـدهی و برداشـت، شـمارش برداريیادداشت
غوزه و تعداد شاخه هاي جانبی در طول دوره داشت انجام و در پایان نیـز محصـول وش طـی دو  تعداد

نتایج حاصـله مـورد تجزیـه واریـانس  .گیري شدملکرد وش و زودرسی محصول اندازهچین برداشت و ع
 درصد انجام گرفت. 5قرار گرفت و مقایسات میانگین نیز با استفاده از آزمون دانکن و در سطح 

  
  نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس مرکب اثرات اصلی و متقابل مصرف خاکی سولفات روي،  3 در جدول

پاشی سولفات آهن بر عملکرد، وزن غوزه، تعداد غوزه، ارتفاع بوته و ی سولفات روي و محلولپاشمحلول
 .زودرسی پنبه در طی دو سال آزمایش  نشان داده شده است
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  تجزیه واریانس مرکب دو سال آزمایش -3جدول 
درجه   میانگین مربعات

 ارتفاع زودرسی  منابع تغییرات  آزادي
تعداد 
 غوزه

وزن 
 غوزه

 عملکرد

 سال 1 56/6387 843/1 87/182 2752 0/600
 تکرار 2 76/13514 965/1 70/4 4/186 9/49

ns 9/38 ns 8/95 *65/9 ns796/0 **01/2289 3 مصرف خاکی روي 
 مصرف خاکی روي  و سال  3 438/42 462/0 22/1 9/66 9/61

ns 04/0 ns 40 ns 44/0 ns 05/0 ns 558/71 1 محلول پاشی روي 
 محلول پاشی روي و سال 1 024/10 293/0 19/3 00/0 16/0

ns 2/12 ns1/37 ns 71/0 ns 46/0 * 684/529 3 مصرف خاکی و محلول پاشی روي 
 مصرف خاکی روي، محلول پاشی روي و سال 3 576/915 348/0 05/3 7/17 63/17

ns 4/40 12  ns    ns 75/0 ns 46/0 ns 6/106 1 محلول پاشی آهن 
 محلول پاشی آهن و سال 1 760/1 552/0 59/0 6/42 6/10

ns 1/30 ns 133 ns 37/1 ns 56/0 * 8/215 3 مصرف خاکی روي  و  محلول پاشی آهن 
 مصرف خاکی روي  و  محلول پاشی آهن و سال 3 000/15 168/0 73/0 9/79 4/18

51 ns 160/1 ns 2/83 ns 0/71 ns ns 5/209 1 محلول پاشی روي و آهن 
 محلول پاشی روي و  آهن و سال 1 577/62 388/0 12/0 3/45 1/8

39/7 ns   ns 3/89 89/0 ns 38/0 185/4 * 3 مصرف خاکی روي و محلول پاشی روي و آهن 
 مصرف خاکی روي و محلول پاشی روي و آهن و سال 3 307/275 013/0 21/3 2/98 7/85
)1خطا ( 30 868/513 391/0 80/2 5/172 6/81  
)2خطا ( 32 148/751 428/0 91/5 0/170 8/68  

ns ،دار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصددار، معنیترتیب غیر معنی** به * و.  
  

 %1اثر اصلی سولفات روي به صورت مصرف خاکی بر عملکرد پنبه از لحاظ آمـاري در سـطح : عملکرد
و همچنین اثر اصلی سولفات آهن بصورت  ولی اثر اصلی سولفات روي بصورت محلولپاشی شد،دار معنی

هـاي ). همچنین اثرات متقابل عامـل3(جدول  دار نبوداز لحاظ آماري معنیمحلولپاشی بر عملکرد پنبه 
. بـا ایـن وجـود اثـر متقابـل مصـرف خـاك و دار نبوده از لحاظ آماري معنیمورد مطالعه بر عملکرد پنب

 .  پنبه اثر داشتندافزایش عملکرد محلولپاشی سولفات روي در 
هاي اثرات مصرف مقادیر سولفات روي بصورت مصرف خاکی بـر عملکـرد پنبـه در مقایسۀ میانگین

کیلوگرم در هکتار سولفات روي باعث افزایش عملکـرد  40ارائه شده است. بر اساس آن مصرف  1شکل 
  .نشان داد درصد افزایش 23اهد که نسبت به ش کیلوگرم در هکتار شد 3830میزان  پنبه به
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هاي کربناته بودن آب آبیاري و پائین بودن مواد آلی در خاكهاي منطقه و بیآهکی بودن خاك
ایستگاه تحقیقات پنبه کاشمر سبب کاهش قابلیت دسترسی عناصر کم مصرف شده و این خاکها دچار 

رسد. ي بنظر می. بنابراین مصرف این عناصر در خاکها ضرورخصوصاً روي و آهن است آنهاکمبود شدید 
نتایج تحقیقات بسیاري از محققین در جهان و کشور نشان دادند که مصرف خاکی سولفات روي بر 
پنبه باعث افزایش عملکرد در این محصول می گردد و تأیید کننده نتایج حاصل از این تحقیق شده 

به باعث افزایش ) اعالم داشتند که روش مصرف خاکی سولفات روي در پن2011( اف و یارپوس است.
در منطقه شمال شرق  ) گزارش کردند که پنبه2007( کاسار و کاتکات وش، وزن و تعداد غوزه شد.

) 1995( تاندون برگ پاشی روي نشان داد. وبه مصرف خاکی ترکیه با خاك آهکی، پاسخ مناسبی 
در هکتار نسبت م کیلوگر 230گزارش نمود که مصرف خاکی روي باعث افزایش عملکرد پنبه به میزان 

کیلوگرم در هکتار سولفات روي محصول  40که مصرف  ) گزارش کرد1998رضایی ( به شاهد گردید.
 .درصد افزایش داد 39ا به میزان وش پنبه ر

 

  
  اثر مصرف خاکی سولفات روي بر عملکرد پنبه (کیلوگرم در هکتار) -1شکل 

 
روي از لحاظ آماري محلولپاشی سولفات هرچند اثر متقابل سولفات روي به صورت مصرف خاکی با 

دار بـودن  حـاکی از معنـی که توسط آزمون دانکن انجـام گردیـدها ، ولی مقایسۀ میانگیندار نبودمعنی
نشان داده شده است در  2 ها می باشد. بر اساس این مقایسات که در شکلاختالف در بین این میانگین

درصد محلولپاشـی  5/0کیلوگرم در هکتار مصرف خاکی سولفات روي در هکتار همراه با  40اثر مصرف 
کیلوگرم در هکتار شده است که نسبت به شاهد  3965سولفات روي باعث افزایش عملکرد پنبه  تا حد 

درصد افزایش عملکرد پنبـه  4ز . مصرف محلولپاشی سولفات روي به تنهایی نیشتدرصد افزایش دا 26
ازب را نسبت به شاهد بدنبال داشت. این نتایج توسط محققین دیگر نیز مورد تأیید قـرار گرفتـه اسـت. 
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شود که این افزایش ناشـی که محلولپاشی روي باعث افزایش محصول وش پنبه می ) گزارش داد1989(
کـه مصـرف  کـرد ) گـزارش2003یلیسـپور (باشـد. سمـیمقدار کلروفیل و کاروتنوئید بـرگ  از افزایش
  .شددرصد  30وش پنبه به میزان  ها از جمله روي بصورت محلولپاشی باعث افزایش محصولریزمغذي

 

 

 اثر مصرف خاکی و برگ پاشی سولفات روي بر عملکرد پنبه (کیلوگرم در هکتار) -2شکل 
 

  

  
  رم در هکتار)اثر برگ پاشی سولفات روي بر عملکرد پنبه (کیلو گ - 3شکل 

 
دار نبود ولی مقایسۀ هرچند اثر مصرف محلولپاشی آهن بر عملکرد پنبه از لحاظ آماري معنی

نشان داده شد حاکی از افزایش (هر چند جزئی) عملکرد پنبه در اثر  4میانگین اثر مذکور که در شکل 
آهن عملکرد پنبه  درصد سولفات %5مصرف محلولپاشی سولفات آهن دارد. در اثر مصرف محلولپاشی 
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 5آهن) کیلوگرم در هکتار افزایش یافت که نسبت به شاهد (عدم مصرف سولفات  3589به میزان 
 .درصد افزایش نشان داد

 
  )در هکتاراثر برگ پاشی سولفات آهن بر عملکرد پنبه (کیلو گرم  -4شکل  

   
 خاکی سولفات روي و محلولپاشـی سـولفات آهـن در شـکلهاي اثر متقابل مصرف مقایسه میانگین

کیلـوگرم سـولفات  40نشان داده شده است. بر این اساس بیشترین عملکرد پنبه از مصرف خـاکی  )5(
که  کیلوگرم در هکتار پنبه بدست آمد 3838درصد سولفات آهن به میزان  5/0روي توأم با محلولپاشی 

. درصـد افـزایش نشـان داد 24هـن) ت روي و محلولپاشـی آنسبت به شاهد (بدون مصرف خاکی سولفا
افزایش عملکرد پنبه در اثر مصرف آهن توسـط بسـیاري از محققـین گـزارش شـده اسـت. سیلیسـپور 

ها از جمله آهن و روي باعث افـزایش محصـول وش پنبـه بـه ) بیان داشت که مصرف ریزمغذي2003(
  .شوددرصد می 30میزان 
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  سولفات روي و برگ پاشی سولفات آهن بر عملکرد پنبه (کیلوگرم در هکتار) اثر مصرف خاکی - 5شکل 

  
مقایسه میانگین اثرات متقابل مصرف خاکی سولفات روي، محلولپاشی سولفات روي و محلولپاشی 

نشان داده شده است. همانطور که مالحظه می گردد بیشترین عملکرد پنبه از  6سولفات آهن در شکل 
 4121 درصد سولفات آهن به میزان 5/0وگرم سولفات روي به همراه محلولپاشی کیل 40مصرف خاکی 

درصد افزایش عملکرد  41که نسبت به شاهد (بدون مصرف روي و آهن)  کیلوگرم در هکتار بدست آمد
باشد تا محلولپاشی . افزایش عملکرد در پنبه بیشتر مرهون مصرف خاکی سولفات روي مینشان داد

العمل پنبه رقم ورامین در توان چنین اظهار نمود که عکسلفات روي در واقع میسولفات آهن و سو
. احتماالً علت هزار مثبت نبود در % 5 پاشی آهن و روي  با غلظتشرایط کاشمر نسبت به مصرف برگ

این امر می تواند به دلیل مصرف غلظت کم عناصر غذایی آهن و روي در محلولپاشی بر روي پنبه باشد 
شود،البته درصد) و یا جذب این عناصر از طریق برگ رقم پنبه ورامین به خوبی انجام نمی 5/0(

دهند به هاي متفاوتی نشان میالعملمصرف عکسهاي مختلف نیز در جذب عناصر غذایی کمژنوتیپ
داراي باالترین میزان  NHH44و  AKA5هاي دهد ژنوتیپطوریکه تحقیقات در هندوستان نشان می

). 1997 و همکاران، وانخواداباشند. (داراي کمترین نیاز به روي و آهن می H4روي و ژنوتیپ جذب 
داري بر عملکرد و اجزاء عملکرد مصرف تأثیر معنی) بیان نمودکه محلولپاشی عناصر کم2001صالحی(

اصر محلولپاشی عن ) نیز اظهار داشت2001کاخکی ( .اوکرا نداشتکی رقم پنبه سايصفات مرفولوژی
  .مصرف اثري بر روي عملکرد پنبه رقم ورامین نداشتکم
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 گرم در هکتار)سولفات روي و سولفات آهن (کیلو اثر مصرف خاکی و برگ پاشی - 6شکل 

  
  وزن غوزه پنبه

). ولی 1(جدول  دار نشداز لحاظ آماري معنی اثر سولفات روي و سولفات آهن بر وزن غوزه پنبه
ي آزمایش حاکی از آن است که اثر متقابل مصرف خاکی سولفات روي و تیمارها مقایسه میانگین

). بیشترین وزن غوزه پنبه از مصرف 7محلولپاشی آهن باعث افزایش وزن غوزه پنبه شده است (شکل 
گرم عاید شده  2/6درصد محلولپاشی سولفات آهن به میزان  5/0کیلوگرم سولفات روي و  40خاکی 

  .درصد افزایش نشان داد 13اهد است که نسبت به ش
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  اثر مصرف خاکی سولفات روي و برگ پاشی سولفات آهن بر وزن غوزه-7شکل 

  
 %5آماري در سطح اثر سولفات روي و سولفات آهن بر تعداد غوزه پنبه از لحاظ  :تعداد غوزه پنبه

ت که روند حاکی از آن اسسولفات روي و آهن بر تعداد غوزه ). اثرات مثبت 1(جدول  دار شدمعنی
به عبارت دیگر اثر سولفات آهن و  شتر از تعداد غوزه پنبه پیروي کرده است،افزایش عملکرد پنبه بی

هاي اثرات روي در بین اجزاء عملکرد پنبه بیشتر بر تعداد غوزه اثر گذاشته است. مقایسات میانگین
ی سولفات روي که در متقابل نشان دهندة این مدعا است. بر اساس مقایسات میانگین مصرف خاک

کیلوگرم سولفات روي از لحاظ آماري داراي  40و  20نشان داده شده است. مصرف خاکی  8شکل 
کیلوگرم سولفات روي نیز  60اثرات یکسانی بر تعداد غوزه پنبه داشته و تیمار شاهد و مصرف خاکی 

محققین دیگر نیز تأیید شده ). نتایج فوق توسط 8(شکل  داراي تأثیر یکسانی بر تعداد غوزه بوده است
 50) مصرف خاکی سولفات روي به میزان 1999و همکاران ( راتیناولبر اساس نتایج تحقیقات . است

  .ها در پنبه گردیدتعداد غوزههاي زایا و کیلوگرم در هکتار باعث افزایش تعداد شاخه
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  اثر مصرف خاکی سولفات روي بر تعداد غوزه  پنبه - 8شکل 

 
 و 9هاي یانگین اثر محلولپاشی سولفات روي و سولفات آهن بر تعداد غوزه پنبه در شکلمقایسات م

گردد تعداد غوزه پنبه در اثر مصرف محلولپاشی سولفات ارائه شده است. همانطور که مالحظه می 10
 زه پنبه شدغو 92/8و  9/8ترتیب تعداد درصد باعث افزایش به 5/0هاي روي و سولفات آهن با غلظت

 نشان داد.درصدي  3که نسبت به شاهد (عدم محلولپاشی) افزایش جزئی 
            

0
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10

Zn0 Zn0 Zn.5

ت

)%! + ! %%%)

a a

 
  پاشی سولفات روي بر تعداد غوزه پنبه اثر محلول -9شکل 
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  اثر محلول پاشی سولفات آهن بر تعداد غوزه پنبه -10شکل    
کیلوگرم  40مصرف که ثر متقابل مصرف خاکی روي و محلولپاشی آهن نشان داد مقایسه میانگین ا  

   .)11(شکل  آهن بیشترین تعداد غوزه را تولید نمودسولفاتدرصد 5/0روي به همراه محلولپاشیسولفات
 

  
 پاشی سولفات آهن بر تعداد غوزه پنبه اثر مصرف خاکی سولفات روي و محلول - 11شکل 

  
  .نبوددار معنیثرات تیمارهاي آزمایشی بر ارتفاع بوته و زودرسی پنبه اانس نتایج تجزیه واری

  

  گیري نتیجه
داري در معنینتایج تجزیه آماري نشان داد که بین متوسط وش تولیدي تیمارهاي مختلف تفاوت 

کیلوگرم  40از مصرف خاکی  )کیلوگرم در هکتار 3964( . بیشترین میزان وشوجود داشت %5سطح 
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 بدست آمد که نسبت به تیمار 5/0%ت روي در هکتار به همراه محلولپاشی سولفات آهن با غلظت سولفا
 2/6(داد باالترین وزن تک غوزه  گیري اجزاء عملکرد نشان. اندازهافزایش عملکرد نشان داد %26شاهد 

فات آهن با کیلوگرم سولفات روي به همراه محلولپاشی سول 40) از مصرف خاکی 4/9گرم) تعداد غوزه (
  درصد بدست آمد. تیمارهاي آزمایشی بر ارتفاع بوته و زودرسی پنبه اثري نشان ندادند. 5/0غلظت 
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Abstract 
In order to study the effects of soil and foliar application of Iron and Zinc 

sulphates on yield and yield components of varamin cultivar cotton an experiment 
were conducted in kashmer cotton research station, in a Silty loam textured soil 
with EC=2.2 ds/m and pH=7.9. Experimental design was factorial as randomized 
complete block design with three replication which four levels of soil application 
of zinc sulphate including 0, 20, 40 and 60 kg/ha Zinc sulphate, two levels of foliar 
application of zinc sulphate including 0 and %0.5 and two levels of foliar 
application of Iron sulphate including 0 and %0.5 were applied to the field plots. 
Results showed that the effects of soil and foliar application of Iron and Zinc 
sulphates on cotton yield, boll weight and boll Number were significant. The 
highest yield (3964 kg per hectare cotton) obtained from the Soil application of 40 
kg per hectare zinc sulfate and spraying zinc sulfate (0.5%) treatment, as 26% 
increased compared to the control. The highest boll weight (2.6 g) and boll Number 
(4/9 seed) obtained from recent treatment that increased respectively 13% and 19% 
compared to the control. The treatments did not show any significant effect on 
plant height and earliness cotton. 
 
Keywords: Cotton, Zinc, Iron, Yield and yield components2 
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