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  چكيده

بـه منظـور بررسـي اثـر     . اشدكه از لحاظ درصد روغن و پروتئين در دانه منبع غني محسوب مـي شـود  يكي از گياهان دانه روغني مي ب بادام زميني 
و ) كيلـوگرم در هكتـار   120، 80، 40، 0(گـوگرد  بـا دو فـاكتور    آزمايش فاكتوريـل  يك از بادام زميني عملكردو  رشدگوگرد و روي بر برخي خصوصيات 

استان گـيالن   در شهرستان بندر كياشهر 1387تكرار در سال زراعي  3طرح پايه بلوكهاي كامل تصادفي در با  )گرم در ليتر 5/1و  1، 5/0، 0(روي كالت 
 .داشـتند درصد روغن عملكرد غالف، عملكرد دانه، و گياه بادام زميني از جمله بر صفات  معني داري اثرمقادير گوگرد و روي نتايج نشان داد كه . اجرا شد

در بـين  و داشت بهتري  يخشب ها اثركيلوگرم در هكتار نسبت به ساير تيمار 120ورد بررسي نشان داد كه گوگرد به ميزان مقايسه ميانگين خصوصيات م
 مـذكور در صـفات  مقـادير فـوق گـوگرد و كـالت روي     اثـر متقابـل   به عالوه، . بود گرم در ليتر 5/1بيشترين تاثير مربوط به تيمار  رويكالت هاي تيمار

  .را داشته استافزايش  بيشترين
 

  بادام زميني، سرعت رشد گياه، سرعت رشد غالف، عملكرد غالف، روغن دانه :يكليد يهاواژه
  
    3 2 1 مقدمه

 و باشد مي جنوبي آمريكاي آن أمنش كه گياهي است زميني بادام 
 دماي متوسط و متر ميلي 500-1200بارندگي ميانگين كه مناطقي در

 بـادام  دانـه . شودمي كشت ،دارند گراد سانتي درجه 20 از باالتر روزانه
 روغن درصد 43-55 حاوي و است خوراكي روغن از غني منبع زميني

 بـادام  جهـاني  توليـد  سوم دو حدود .باشدمي پروتئين درصد 25-28 و
 ايـن  اهميت بيانگر اين كه رودمي كار به روغن استخراج براي زميني
 حالي در روغني گياه اين) 2( است روغنيدانه  گياه يك عنوان به گياه
 شـده  انجـام  تحقيقات كه شودمي كشت جديد گياه عنوان به ايران در

 3000كـه برابـر بـا    آن  كشـت  زير سطح توسعه از ناشي نياز آن روي
 هـاي بررسـي  نيـز  آن كودي هاينياز زمينه در و نبودهباشد هكتار مي

مـورد نيـاز    گوگرد از عناصـر مهـم   .است نشده انجام كشور در زيادي
گياهان دانه روغني از جمله بادام زميني است كه به همـراه عناصـري   

عـالوه  ) 2( شودمانند نيتروژن، فسفر و كلسيم به مقدار زياد جذب مي
هاي آمينه گوگردي و نيز در تشـكيل  بر اين، گوگرد در ساختمان اسيد

                                                            
گـروه زراعـت و    اندانشـيار و كارشناسـي ارشـد    دانش آموختهبه ترتيب  -4و  2، 1

  دانشگاه گيالناصالح نباتات، دانشكده علوم كشاورزي، 
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   استاديار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه آزاد واحد رشت  -3

شـت  بردا). 4( كلروفيل و سنتز روغن در اين گياه نيز نقش مهمي دارد
مداوم محصول بادام زميني، خارج كردن بقايـاي محصـول از مزرعـه،    

تواند موجب كاهش شرايط اقليمي و عدم تأمين مقدار كافي گوگرد مي
تحقيقـات نشـان   . داين عنصر در مزارع زير كشـت بـادام زمينـي شـو    

هاي مهـم بـادام   دهد كه مصرف گوگرد تاثير معني داري بر پارامتر مي
لكرد غالف، عملكرد دانـه و درصـد روغـن داشـته     زميني از جمله عم

 كـه  اسـت  عناصـري  از ديگـر  يكـي  نيز رويعنصر ). 17و  14( است
 بررسـي  اسـاس  بـر ). 10( ددار وجود دنيا هايخاك اكثر در آن كمبود
 در روي مقـدار  ايـران  در زميني بادام كشت مناطقاكثر  در شده انجام
 آن بـر  عـالوه  و هبـود  زيـرين  هـاي اليه خاك از كمتر سطحي خاك
 از گذارنـد مـي  تاثير خاك در جذب قابل روي مقدار بر متعددي عوامل

 بادام كشت زير هايزمين در عنصر اين كمبود ايجاد عوامل مهمترين
 روي، حـاوي  هـاي كـاني  از هاخاك اين بودن فقير به توانمي زميني
 و ينـي زم بادام مزارع در كلسيم كربنات زياد مقدار و قلياييpH  وجود
 در زميني بادام كشت زير هايخاك از بسياري در فسفر بودن زياد نيز

 مهمي نقش روي عنصر است شده مشخص .)2( نمود اشاره اين نقاط
 روي كمبـود ). 23( باشـد مي دارا زميني بادام هايدانه روغن مقدار در
 باعث كاهش عملكرد كمي و كيفي گياه بـادام زمينـي گـردد    تواندمي

م گوگرد و أگزارش ها تاثيرات مثبت و معني دار مصرف تو). 20و  19(
) 13(تحقيق جادايو و همكـاران   .دهدنشان ميدر بادام زميني روي را 
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دهـد  در منطقه آلوال در هندوستان نشـان مـي   1998و  1997در سال 
 5/7كيلوگرم در هكتار به همـراه   45م گوگرد به ميزان أكه مصرف تو

را در دانـه  ) درصـد  49(باالترين درصد روغن  كيلوگرم روي در هكتار
در تحقيقي دوسـاله   )20( سينگ و منج .بادام زميني ايجاد كرده است

بـادام   دردر مورد اثر متقابل گوگرد و روي  2002و  2001در سالهاي 
 40م گـوگرد بـه ميـزان    أزميني به اين نتيجه رسيدند كه مصـرف تـو  

روي در هكتار از منبـع كـالت    كيلوگرم 5كيلوگرم در هكتار به همراه 
. باعث افزايش معني دار در عملكرد غـالف بـادام زمينـي شـده اسـت     

تحقيقي ديگر در آفريقا نشان داد كه روي باعث افزايش طول ريشه و 
و افـزايش عملكـرد    60و  30ساقه در بادام زميني به ترتيب به ميزان 

يش روي همچنين در ايـن آزمـا  . ه استدرصد شد 78غالف به ميزان 
درصد و همچنين  33به ميزان  ازتوباكترباعث افزايش جمعيت باكتري 

  ). 18(درصد گرديد  89به ميزان ريزوبيوم باكتري 
و  5/7در هندوستان نشان داد كه مقـادير   )12( تحقيقات هاپياتي

كيلوگرم روي در هكتار به همراه آبياري در مراحـل بحرانـي رشـد     12
عني داري بر افزايش رشـد و عملكـرد غـالف    گياه بادام زميني تاثير م
گزارش داد كه كاربرد روي چـه  ) 19(سينگ . بادام زميني داشته است

به شكل خاكي و چه به صورت محلول پاشي تـاثير معنـي داري را در   
افزايش عملكرد غالف، تعداد غالف و درصد روغن بادام زميني داشته 

ايي كه مقـدار جـذب و   هنشان دادند ژنوتيپ) 8(چوني و سينگ . است
ذخيره روي آنها در دانه بيشتر بـود مقـدار عملكـرد غـالف آنهـا نيـز       

با عملكرد غالف  ICGV-86590به طوري كه ژنوتيپ  افزايش داشت
ميلي گرم در كيلـوگرم روي در   57كيلوگرم در هكتار و داشتن  1477

 و) 16(مطابق به نظـر منـا و همكـاران    . دانه خود برترين ژنوتيپ بود
روي در گيـاه بـادام زمينـي باعـث     ) 21(همچنين سـينگ و آسـفولت   

هاي تثبيت كننده افزايش معني دار غلظت كلروفيل، افزايش تعداد گره
مطالعه واكـنش برخـي مصـوالت    . گرددروژن و عملكرد غالف ميتني

كيلوگرم در هكتار در هندوسـتان   25زراعي به سولفات روي به ميزان 
-2006بادام زميني ميـانگين عملكـرد در سـال    نشان داد كه در گياه 

درصــد افــزايش  4/34، 2006-2007درصــد و در ســال  8/19، 2005
 بـاالبردن  در مطلـوب  تغذيـه  اهميـت  به توجه با بنابراين ).15( داشت
 اثـر  مطالعـه  هـدف  با حاضر تحقيق زميني، بادام دانه كيفيت و كميت
 در زميني بادام هگيا كيفي و كمي خصوصياترشد و  بر روي و گوگرد

  .شد اجرا و طراحي منطقه بندر كياشهر
  

  مواد و روش ها
در شهرستان بندر كياشهر  1387-88اين آزمايش در سال زراعي  

دقيقه شـمالي و طـول جغرافيـايي     26درجه و  37با عرض جغرافيايي 
Cدقيقه شرقي، ميانگين درجه حـرارت حـداكثر    57درجه و  49

و  °27
 1035در طول فصـل رشـد و مقـدار بارنـدگي      C°22ميانگين حداقل 

بافت خـاك  . استان گيالن به اجرا در آمد شمالميلي متر در سال، در 
درصـد سـيلت و    68درصـد رس،   16درصـد شـن،    16لومي رسي با 

6/7= pH اسـتفاده درصد، فسفر قابـل   054/0نيتروژن كل خاك . بود 
ميلـي گـرم در    140 اسـتفاده ميلي گرم در كيلوگرم، پتاسيم قابل  1/3

دسي زيمنس بر متـر، سـولفات محلـول     32/0كيلوگرم، ميزان شوري 
 5/2در خـاك   قابل جذبميلي اكي واالن در ليتر و روي  04/0خاك 

در اين تحقيق از آزمايش فاكتوريل با طرح . ميلي گرم در كيلوگرم بود
عامـل اول  . تصادفي در سه تكرار اسـتفاده شـد  كامل هاي پايه بلوك 

كيلـوگرم در   120و  80، 40صـفر، (در چهار سطح هاي گوگردي رتيما
درصـد گـوگرد    18كـه داراي   (CaSO4.2H2O)از منبع گـچ  ) هكتار
ها بـه  باشد، به صورت پايه و در زمان كاشت بذر همراه با ساير كود مي

سـانتي متـري جايگـذاري     5ها و در عمـق  صورت نواري در پايه بوته
گرم  5/1و  1، 5/0صفر، ( ر چهار سطحعامل دوم كالت روي د. شدند
محلـول  تامين شـد بـه صـورت     (EDTA)كه از منبع كالت  )در ليتر
فصل رشـد و بـا فاصـله     مرحله در 2طي ليتر  2براي هر كرت پاشي 
زمـان شـروع محلـول پاشـي     . روز از يكديگر انجام گرفـت  10زماني 
زمـان  هاي بادام زميني همهاي هوايي بوتهقسمت بر روي رويكالت 

اسـپري كـردن   . هاي اين گياه در نظر گرفته شـد با شروع رشد غالف
هـاي مـورد اسـتفاده از    هاي محلـول ها تا زمان جاري شدن قطرهبوته

جهت تهيه بستر كاشت، شخم نسبتا عميقـي   .ها ادامه يافتروي بوته
. شد و پس از آن عمليات ديسك زني اجرا گرديـد  انجامدر اوايل بهار 
از  سانتي متر 80متر و با فاصله  4×3ي آزمايش در ابعاد هاسپس واحد

هاي بادام زمينـي در  كاشت بذر. واحد هاي آزمايش مجاور ايجاد شدند
) بـدون آبيـاري  (، به صورت مسطح و در شرايط ديم 1387ارديبهشت 
هاي بادام زميني از كشاورزان منطقه تهيه و با آرايش بذر. انجام گرفت

سانتي متر خـاك كاشـته    4و در عمق  40×40له كاشت مربع و با فاص
بوتـه در هكتـار    62500براساس تراكم كاشت معادل . )11و  7( شدند
بوته كشـت   10رديف و روي هر رديف  8هاي كشت تعداد رديف. بود

ميايي خـاك مقـدار   يدر زمان كاشت با توجه به نتايج تجزيه شـ . شدند
 60از منبع اوره و به مقدار ) هبه عنوان كود پاي(نيتروژن مورد نياز گياه 

بـه   فسفر مورد نياز از منبع سوپر فسفات تريپل و كيلوگرم در هكتار و
هـاي كاشـت بـه صـورت     در بين رديفكيلوگرم در هكتار  100مقدار 

هـاي  بذر. سانتي متري خاك قرار داده شدند 10تا  5نواري و در عمق 
غالب مورد اسـتفاده   رقمكه  (NC2) 2رقم نورث كارولينا زميني بادام 

قبل از كاشت با قارچ كش تيرام به نسبت دو در هزار  در منطقه است،
انجـام   يدسـت صورت هاي هرز نيز به مبارزه با علف. ضدعفوني شدند

خاكدهي در يـك نوبـت و در   . و مزرعه تحقيقاتي دوبار وجين شد شد
 جهت نمونه برداري و اندازه گيري. ها صورت گرفتزمان تشكيل پگ

ها بعد از برداشت بالفاصله به آزمايشگاه منتقل و صفات گياهي، نمونه
هـا بـراي   نمونه برداري از غـالف . صفات مورد نظر اندازه گيري شدند

هاي درحـال  تعيين سرعت رشد غالف زماني آغاز شد كه طول غالف
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براي تعيين روند رشد گياه از ). 11و  7( ها بودندرشد دو برابر قطر پگ
هاي رشد بادام زميني بـا  شاخص. بعد از كاشت استفاده شد مانزواحد 

استفاده از روش رگرسيوني برازش يافته از مـاده خشـك گيـاه، مـاده     
خشك غالف و تعيين ضـرايب رگرسـيوني مربوطـه بـه صـورت زيـر       

  ). 11و  3( محاسيه شدند
  CGR= (b+2ct) Exp (a+bt+ct2)                           )1رابطه (
  PGR =(b/ + 2 c/t) Exp (a/ + b/t + c/t2(                  )2بطه را(

ضـرايب رگرسـيوني    = cو  a ،bروز بعد از كاشـت،   tدر اين معادالت 
ضرايب  /cو  /a ،b /حاصل از برازش وزن خشك گياه طي دوره رشد و

  . باشندرگرسيوني حاصل برازش وزن خشك غالف طي دوره رشد مي
هاي واقع در بوتههاي رسيده از غالف، غالف براي تعيين عملكرد

، جدا شـدند و ابتـدا     )يك متر مربع در وسط هر كرت(منطقه برداشت 
جهت كاهش رطوبت به مدت يك هفتـه در هـواي آزاد و سـپس تـا     

درجه سـانتي   65رسيدن به وزن خشك ثابت، در خشك كن در دماي 
عملكرد . دندساعت خشكانيده شده و سپس توزين ش 48گراد به مدت 

بـر حسـب كيلـوگرم در    ) بدون پوسـته غـالف  (غالف و عملكرد دانه 
براي اندازه گيري درصد روغن از پودر . )11و  7( هكتار محاسبه شدند

جهـت  . اسـتفاده گرديـد  ) بـدون پوسـته قرمـز رنـگ    (هاي سـفيد  دانه
و  6( جداسازي روغن از روش جداسازي توسط حالل اسـتفاده گرديـد  

بود و دستگاه مورد استفاده سوكسـله   1استن مرك حالل مصرفي )22
براي تعيين مقدار پروتئين دانه ابتـدا مقـدار نيتـروژن كـل     . تكاتور بود

موجود در دانه بادام زميني به روش تيتراسيون بعد از تقطير با اسـتفاده  
از سيستم اتوماتيك كجلدال تعيـين و سـپس بـراي مشـخص كـردن      

ز حاصل ضرب مقدار كل نيتـروژن در  هاي خشك امقدار پروتئين دانه
هاي براي تجزيه و تحليل داده). 14و  7( استفاده گرديد 46/5ضريب 

و همچنين براي مقايسـه ميـانگين از نـرم     SASآزمايشي از نرم افزار 
درصد اسـتفاده   5و از روش توكي در سطح احتمال  MSTATCافزار 
 .شد

 
  نتايج بحث

   سرعت رشد گياه
هـا  ها تا مرحله رشد كامـل غـالف  همه تيمار اه دريسرعت رشد گ

روند افزايشي و سپس كاهشي داشت، ولي مقدار متوسط آن در طـول  
شـاهد  فصل رشد در سـطوح بـاالتر گـوگرد و روي بيشـتر از مقـادير      

گـرم   19/11(سطح كودي و حداقل  )گرم در متر مربع در روز 71/10(
ر متـر مربـع در روز   گـرم د  15/12در متر مربع در روز تيمار گوگرد و 

سرعت رشد گياه در فاصله بين غالف دهي ). 1شكل ( بود تيمار روي
 متقابـل  اثـر . و دانه بستن با افزايش ميزان گوگرد و روي بيشـتر بـود  

                                                            
1 -Merck 

سرعت رشد و ميزان گـوگرد و روي مصـرف شـده نشـان از تـاثيرات      
است به طوري باالترين سـرعت  بوده تر بر سرعت رشد گياه چشمگير
 120از تيمـار گـوگردي   ) گرم در متـر مربـع در روز   30/20(ياه رشد گ

گـرم در ليتـر بـه     5/1كيلوگرم در هكتار به همراه تيمـار كـالت روي   
رسد كه تجزيه گچ در خاك و آزاد شدن كلسـيم  به نظر مي. دست آمد

موجـود روي   +Hكـاتيون   يـون محلول در خاك، زمينه را براي تبادل 
هاي گوگردي كـه از  ده و بنابراين در تيمارهاي خاك فراهم نموكلوئيد

تري محيط خاك، محيط مناسب pHمنبع گچ تامين شد كاهش اندك 
حسـين زاده  . )3و  1( هاي بادام زميني فراهم نموده باشـد را براي بوته

هـاي گـچ،   ه پس از مصرف تيمـار ك كردندگزارش  )3( صفرزادهو ) 1(
ه كـاهش پيـدا كـرد    و هدايت الكتريكي محلول خـاك،  (pH)واكنش 

تواند زمينه را براي رشد مناسب بـادام زمينـي از   اين شرايط مي .است
هـم  . طريق جذب بهتر ساير عناصر غذايي به ويژه فسفر فراهم نمايـد 

ها عامل اصلي فتوسنتز و افـزايش مـاده   چنين با توجه به اين كه برگ
بـه  بـا توجـه    اظهار داشتتوان خشك گياه در واحد سطح هستند، مي

 تاثير روي در افزايش فرايند فتوسنتز، همراهـي ايـن عنصـر بـا تيمـار     
كه ايـن عامـل    شدشاخص سطح برگ  افزايش بيشترگوگردي باعث 

رشـد  در انتهاي فصـل  . تواند باعث افزايش سرعت رشد گياه گرددمي
كـاهش سـطح   احتماال علت آن كه  سرعت رشد گياه نيز كاهش يافت
شدن گياه، و همچنين شروع تجمـع  برگ، كاهش دماي محيط، مسن 

هـاي در  ها و انتقال مواد فتوسنتزي به غـالف روغن و پروتئين در دانه
   ).23( باشدحال رشد 

مصـرف گـوگرد و روي بـر سـرعت رشـد      : سرعت رشد غالف
غالف تاثير مثبت داشت و با افـزايش مقـادير مصـرف گـوگرد و روي     

ف در طـول  سـرعت رشـد غـال   . سرعت رشد غالف نيز افزايش يافت
هـاي متقـابلي كـه داراي    دوره رشد غالف در طول دوره رشد در تيمار

هاي ساده بيشـتر  سطوح باالتر گوگرد و روي بودند در مقايسه با تيمار
در تيمارهاي متقابل افزايش مقدار مصرف عناصـر گـوگرد و روي   . بود

غالف رسـيده   20از . (عداد غالف رسيده در گياه شدندباعث افزايش ت
كيلـوگرم در هكتـار    120در تيمار گوگردي  دعد 31ر تيمار شاهد به د

كه اين موضوع منجر به تفاوت ) گرم در ليتر 5/1به همراه تيمار روي 
هـاي متقابـل   سرعت رشد غالف در مقادير مختلف مصـرف در تيمـار  

رسـد كـه در سـطوح بـاالتر گـوگرد و روي،      به نظر مي. گرديده است
سرعت رشد گياه سبب انتقال بيشـتر مـواد    افزايش وزن خشك گياه و

ايـن موضـوع نيـز بـا      كـه  شودهاي در حال رشد فتوسنتزي به غالف
ها باعـث افـزايش مـاده خشـك غـالف و      افزايش وزن و تعداد غالف

 105روند افزايش سرعت رشد غالف تـا  . گرددميسرعت رشد غالف 
در متر  گرم 16/16(روز پس از كاشت ادامه داشت و سپس به حداكثر 

با افزايش ميزان گوگرد و روي سرعت رشد غالف . سيدر )مربع در روز
. و حداكثر مقدار اين تفاوت در مرحله رشد دانه ديده شد .افزايش يافت

گسترش سطح برگها، افزايش سرعت رشد دليل آن رسد كه به نظرمي
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در نتيجـه   .هـا باشـد  غـالف سوي  و افزايش انتقال مواد فتوسنتزي به
ها ريزش برگو  هاپير شدن بوته وره زايشي افزايش مي يابد وطول د

   .داشتروند كاهشي 
نتايج تجزيه واريانس اثر مصرف گوگرد و روي و : عملكرد غالف
 1بر عملكرد غالف بـادام زمينـي در جـدول     آنها همچنين اثر متقابل

 (P≤0.01) كه مصرف گوگرد و روي تاثير معني داري دهد-نشان مي
به طـوري كـه مقايسـه ميـانگين بـين      . بر عملكرد غالف داشته است

 120هـاي گـوگردي، تيمـار    دهد در تيمار نشان مي) 2جدول (ها تيمار

گـرم در   5/1 تيمارهاي كالت روي، كيلوگرم در هكتار و در بين تيمار
اثر متقابـل نيـز معنـي دار    . اندليتر داراي باالترين عملكرد غالف بوده

) كيلوگرم در هكتـار  6176(باالترين عملكرد غالف  كه وريبه ط. بود
گرم  5/1كالت روي  به همراهكيلوگرم گوگرد در هكتار  120از تيمار 

مقايسه ميانگين اثرات متقابـل نشـان   . )2جدول ( در ليتر به دست آمد
گرم در ليتر همـراه بـا افـزايش     5/0دهد كه كالت روي در سطح مي

را بـر  داري كيلوگرم در هكتار افزايش معني  80مقدار گوگرد از سطح 
 .داشتعملكرد غالف بادام زميني 

 
  متقابل تيمارهاي گوگرد و روي بر سرعت رشد گياه بادام زميني هاياثر - 1شكل 

 



  287      ...رشد و عملكرد بادام زمينيگوگرد و روي بر تاثير عناصر 

 
 بادام زميني غالفاثرات متقابل تيمارهاي گوگرد و روي بر سرعت رشد  - 2شكل 

 
 5/1و  1سـطوح  به طوري كه افزايش غلظـت روي مصـرفي، در   

  هـا تـاثير معنـي داري   گرم در ليتر و افزايش مقدار گوگرد در اين تيمار
(P≤0.01)  را نسبت به تيمار شاهد گوگردي بدون مصرف روي ايجاد

-كنند و چون روزنههاي بادام زميني در زير زمين رشد ميغالف. كرد
هـا عمـل   اي بر روي پوست غالف وجود ندارد، در نتيجه ايـن غـالف  

بنابراين تامين عناصر معدني مورد نياز بـراي  . دهندعرق را انجام نميت
ها به طور مسـتقيم  شود و غالفرشد غالف از طريق تعرق انجام نمي

يكـي از عناصـري   . كننـد از خاك عناصر مورد نياز خود را جـذب مـي  
در گيـاه  را مهمي كه در اثر استفاده از منبع گوگردي گچ جـذب آنهـا   

رسد كـه فـراهم   به نظر مي. كلسيم است دهدفزايش ميبادام زميني ا
 داردشدن كلسيم كافي در نتيجه حل شدن گـچ كـه منبـع گـوگردي     

باعث شد كه مقدار گوگرد و كلسيم قابـل جـذب در منطقـه تشـكيل     
غالف افزايش يابد كه اين امر نقش مهمي در افزايش عملكرد غالف 

ايش تعـداد توليـد پـگ و    احتماال گوگرد و روي با تـاثير بـر افـز   . دارد

هـاي در حـال   افزايش توليد مواد پرورده و انتقال آن به سمت غـالف 
  (P≤0.01)رشد گياه بادام زميني عملكرد غالف را به طور معني داري

-زيرا عملكرد غالف در بادام زميني به تعداد پـگ ). 5( اندافزايش داده
خـاك و تبـديل   ها در زير هاي نفوذ كرده در خاك و نيز رشد اين پگ

كه مصرف تـوام   )20(سينگ اظهار داشت . آنها به غالف بستگي دارد
كيلـوگرم كـالت روي در    5كيلوگرم گوگرد در هكتـار بـه همـراه     40

 مـي شـود  هكتار باعث افزايش معني دار عملكرد غالف بادام زمينـي  
)20.(  

اثر مصرف گوگرد و روي و همچنين اثرات متقابل  :عملكرد دانه
مصرف گوگرد و روي بر نشان داد كه عملكرد دانه بادام زميني آنها بر 

به طوري كه بيشـترين  . )1جدول ( داردعملكرد دانه تاثير معني داري 
عملكرد دانه در مقادير گوگرد و كالت روي به ترتيب مربوط به تيمـار  

اثر متقابـل نيـز   . گرم در ليتر بوده است 5/1كيلوگرم در هكتار و  120
تيمـار  در  كـه  به طـوري . معني دار گرديد يك درصدال در سطح احتم
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 80افـزايش مصـرف گـوگرد از سـطح      گرم در ليتـر  5/0كالت روي 
بدون ( شاهدرا با تيمار   (P≤0.01)معني داريكيلوگرم در هكتار تاثير 

عالوه بر اين روند معني داري افـزايش عملكـرد   . داشت )مصرف روي
كـالت روي همـراه بـا    ر ليتـر  گـرم د  5/1و  1مصرف دانه در مقادير 

 4941(و بيشترين عملكرد دانه  تر بودمحسوسافزايش مصرف گوگرد 
گرم در ليتـر كـالت روي بـه همـراه      5/1از تيمار ) كيلوگرم در هكتار

رسـد  به نظر مـي  .به دست آمدكتار كيلوگرم در ه 120تيمار گوگردي 
محلـول   كه گوگرد مصرفي از منبع گچ به همراه كالت روي از طريق

ها و هم چنين تاثير بر صـفاتي  افزايش تعداد و وزن غالف باعث پاشي
نظير سطح برگ، باعث افزايش ماده خشك گياه و در مجموع عملكرد 

هـاي بـادام   ها يـا غـالف  با توجه به اين كه ميوه. شددانه بادام زميني 
كنند، فراهم بودن مقادير كافي گـوگرد در  زميني در زير زمين رشد مي

ها و هاي هوايي در توسعه غالفها و روي از طريق اندامطراف غالفا
ها تاثير بسزايي داشته و عامل مهمي در افزايش عملكرد در نهايت دانه

رسـد در سـطوح بـاالتر گـوگرد،     به نظر مي. باشددانه بادام زميني مي
جذب گوگرد و ساير عناصر غذايي مخصوصا فسفر و كلسـيم افـزايش   

هاي افزايش به همراه انتقال بيشتر مواد فتوسنتزي از اندام يافته و اين
هـاي در حـال رشـد، باعـث افـزايش      ها و دانـه هوايي به سمت غالف
   .شودميها عملكرد دانه در تيمار
با افزايش مقدار مصـرف گـوگرد و روي محتـوي     :درصد روغن

بيشـترين تـاثير معنـي دار در    . )1جـدول  ( روغن دانه افـزايش يافـت  
كيلـوگرم   120هـاي  مارهاي گوگرد و روي به ترتيب مربوط به تيمارتي

 اثـر متقابـل نيـز معنـي دار گرديـد     . گرم در ليتر بـود  5/1در هكتار و 
) 2جـدول  (به طوري كه مقايسـه ميـانگين اثـرات متقابـل     ) 1جدول (

كـالت روي  تيمـار  كه افزايش گوگرد مصرفي نتوانسـته در   دادنشان 
يش معني داري را نسبت به تيمار گوگردي بدون گرم در ليتر افزا 5/0

اما در تيمار . مصرف روي بر درصد روغن دانه بادام زميني داشته باشد
گرم در ليتر افزايش مصرف گوگرد تاثير معني  5/1و  يككالت روي 

بر درصد روغن دانه بـادام زمينـي نسـبت بـه تيمـار        (P≤0.01)داري
باالترين ميزان درصـد   كهگوگرد بدون مصرف روي داشت به طوري 

كيلوگرم در هكتار گـوگرد بـه همـراه تيمـار      120از تيمار ) 47(روغن 

سـنتز روغـن در دانـه    . شـد  حاصلگرم در ليتر روي  5/1كالت روي 
 12تـا   5بادام زميني بستگي به مقدار ماده فتوسنتزي توليد شده طـي  

ايـن   هفته پس از گلدهي دارد و بيشتر مواد پـرورده توليـد شـده طـي    
باالبودن مقدار نيتـروژن و  . )23( شودمدت در سنتز روغن مصرف مي

تواند زمينه مناسبي براي هاي هوايي نيز در اين دوره، ميفسفر قسمت
بنابراين سنتز روغـن در اثـر   . افزايش توليد مواد فتوسنتزي فراهم كند

جذب گوگرد و اثر متقابل آن با ساير عناصر نظير روي در داخل گيـاه  
كه در اثر  )23(محققين اظهار داشتند . يابدميه طور مطلوبي افزايش ب

هاي چرب آزاد، ترياسيل مقدار فسفوليپيدها، اسيدكمبود روي و گوگرد 
) 23( يابنـد هاي رسيده بادام زمينـي كـاهش مـي   گليسرول نيز در دانه

هـاي  نكته بسيار مهمي كه بايد به آن توجه شود اين است كه در دانه
روز پـس از تشـكيل   )  35تا  15 حدود(ل رشد بادام زميني دوره در حا

 ها در زير خاك به عنـوان دوره مـوثر سـنتز روغـن اسـت     اوليه غالف
هـاي محلـول و پـروتئين    ، قنداين دوره با كاهش مقدار نشاسته. )23(

مشخص شده اسـت كـه كمبـود روي بـه همـراه      . ها همراه استدانه
 12يب هاي بادام زميني را به ترتن دانهگوگرد طي اين دوره مقدار روغ

دهد كه دو عنصر تحقيقات نشان مي) 23( دهددرصد كاهش مي 25و 
روي و گوگرد در كنار يكديگر تاثيرات مثبتي بر ميزان روغن در گيـاه  

  .)23و  20، 13(دارد بادام زميني 
مقــدار مصــرف گــوگرد و  1 مطــابق جــدول: درصــد پــروتئين
ر متقابل آنها تاثير معني داري بر مقدار پـروتئين  همچنين روي و نيز اث

بيشتر گوگرد و روي اضافه شده به گيـاه   رسد كهبه نظر مي. اندنداشته
در طي دوره سنتز روغن در دانه بادام زمينـي مصـرف شـده و بيشـتر     

و  13(شـود  مـي كربن تثبيت شده در گياه جهت ساخت روغن استفاده 
هـاي حـاوي   كه مصرف كود )14و  13(مي دهد تحقيقات نشان  ).23

هاي داراي كمبود اين عنصر، مقـدار پـروتئين دانـه را    گوگرد در خاك
رسـد  به نظر مي .دهندكاهش داده ولي مقدار روغن آن را افزايش مي
بـه  مصرف شـده  بيشتر گوگرد و روي مصرفي طي فرايند سنتز روغن 

ي از لحـاظ  هاي گـوگرد و رو افزايش پروتئين در بين تيمارطوري كه 
  .نشدآماري معني دار 

  
  زميني تجزيه واريانس اثر گوگرد و روي بر عملكرد غالف، عملكرد دانه، درصد روغن و درصد پروتئين بادام -1جدول 

  ميانگين مربعات  آزادي درجه  منبع تغييرات
  درصد پروتئين  درصد روغن  عملكرد دانه عملكرد غالف

  ns72/40980 *54/35739 **86/4  *36/1 2 بلوك
  ns11/0  12/14**  70/6049457** 10/7188300** 3 گوگرد
  ns12/0  93/21**  55/4124349** 67/4625610** 3 روي

  ns02/0  92/0**  56/63348** 20/87183** 9  اثر متقابل
  54/0  28/0 22/14643 38/28037 30 خطا

  83/2  20/2 82/5 86/7 - (%)ضريب تغييرات 
       ns، *  درصد مي باشد 5و  1ه ترتيب غير معني دار و معني داري در سطح احتمال ب - **و  
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  نتيجه گيري
نتايج اين تحقيق نشان داد كه اسـتفاده از عناصـر گـوگرد و روي    

 تواند با بهبود فعاليتهاي مهـم فيزيولـوژيكي گيـاه زمينـه افـزايش     مي
گياه و  مهم گياه بادام زميني از جمله سرعت رشدهاي مثبت در پارامتر

هـا در بـادام   كـه بهبـود ايـن پـارمتر    . سرعت رشد غالف را فرهم كند
كمي و كيفي گياه زميني عاملي موثر در افزايش معني دار خصوصيات 

ازجمله عملكرد غالف، عملكرد دانه و درصد روغـن شـده   بادام زميني 
 120مصـرف  در بين مقادير گـوگرد و روي بـه ترتيـب مقـادير     . است

تـري بـر   گرم در ليتر داراي تاثيرات معني دار 5/1تار و كيلوگرم در هك
همچنين اثرات متقابل در مقادير فوق نيز . داشتند مورد بررسيصفات 

 .داشترا  اثربيشترين 

 
 مقايسه ميانگين اثرات ساده و متقايل گوگرد و روي بر عملكرد غالف، عملكرد دانه و درصد روغن بادام زميني -2جدول 
  درصد روغن  عملكرد دانه غالفعملكرد  تيمار
S (0)  d3589  d2473  c42  

)40 (S  c3860  c2763   c43  
)80 (S   b4551  b3351   b44  
)120 (S   a5319  a4080   a45  

) 5(% HSD  224/371 277/268  171/1  
Zn (0)   d3712  d2598   d42  

)0.5 (Zn   c3939  c2800   c43  
)1 (Zn  b4599  b3374   b44  
)1.5 (Zn  a5071  a3895   a45  

)% 5( HSD  224/371 277/268  171/1  
(Zn 0 , S 0)   h3007  h2009   h40  
(Zn 0 , S 40)   h3194  gh2214  g42  
(Zn 0 , S 80)   fg3748  ef2640   efg43  
(Zn 0 , S 120)   c4897  c3530   bcde44  
(Zn 0.5 , S 0)   gh3362  gh2259   fg42  
Zn 0.5 , S 40)(   gh3481  fg2387   fg42  

(Zn 0.5 , S 80)   ef4140  de2934   efg43  
(Zn 0.5 ,S 120)   cd4772  c3619   bcde44  
(Zn 1 ,  S 0)   fg3848  def2676   defg43  
Zn 1 , S 40)(   def  4263  d3019   cdef44  

(Zn 1 , S 80)   c4853  c3572   bcde44  
Zn 1 , S 120)(   b5431  b4230   abc45  
(Zn 1.5 ,  S 0)   ef4137  de2948   bcd45  
Zn 1.5 , S 40)(  cde4504  c3431   bcde44  
(Zn 1.5 ,S 80)   b5466  b4259   ab45  
(Zn 1.5,S 120)   a6176  a4941   a46  

) 5(% HSD  466/509 183/368  607/1 

  .باشددرصد مي 5وجود حروف مشترك نشانه غير معني داري در سطح احتمال          
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