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 چکیده
آزمایش حاضر به منظور بررسي تأثير هماتيت و خاکستر آتشفشان بر 

به صورت فاکتوریل، در قالب  سورگومو فيزیولوژیک برخی صفات رشدی 

تكرار اجرا گردید. تيمارها شامل  3تيمار و  9تصادفي با  طرح كامال

گرم(، هماتيت در سه  2/0و  22/0، 0خاکستر آتشفشان در سه غلظت )

گرم( بود. نتایج نشان داد در تيمار آتشفشان  2/0و  22/0، 0غلظت )

گرم خاکستر به ترتيب  نيمچه در تيمار چه و ساقهبزرگترین طول ریشه

متر و کمترین ميانگين در هر دو صفت سانتی 11/4و  22/4با ميانگين 

خاکستر بود، همچنين در  مذکور مربوط به تيمار عدم استفاده از

گرم هماتيت  نيمچه در تيمار چه و ساقهتيمار هماتيت بزرگترین ریشه

متر به دست آمد. در تيمار سانتی 24/2و  44/3به ترتيب با ميانگين 

گرم  نيمچه در تيمار چه و ساقهآتشفشان بيشترین وزن خشک ریشه

هر دو صفت مذکور گرم و کمترین ميانگين در  02/0خاکستر با ميانگين 

 000/0مربوط به تيمار عدم استفاده از خاکستر به ترتيب با ميانگين 

چه گرم بود، همچنين در تيمار هماتيت بيشترین وزن خشک ریشه 002/0و 

و  014/0گرم هماتيت به ترتيب با ميانگين  نيمچه در تيمار و ساقه

ل در تيمار و ک a ،bبيشترین غلظت کلروفيل . گرم به دست آمد 010/0

ميلی گرم  21/1و  24/0، 40/0گرم خاکستر به ترتيب با ميانگين  2/0

 عدم مصرف به مغذی نسبت كودهاي از استفادهبر گرم وزن تر گياه بود. 
صفات  مقادیر حتي داشت، سورگومخصوصيات رشدی  بيشتري بر اثر این کودها،

درصد نسبت به  100 از بيش این تيمارها در آمده به دست گيری شدهاندازه

 .شاهد بود
 ، صفات رشدیسورگومکلمات کليدی: اکسيد آهن، خاکستر آتشفشان، 
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 مقدمه

حاصلخيز است  بسيار مواد آتشفشانی تشکيل شده بر روی هایخاک

(Schmincke, 2004.) عناصر پرمصرف، کم مصرف این حاصلخيزی ناشی از وجود 

در این نوع خاکستر است. اثرات مثبت موجود  همچنين مواد معدنی و

گياهان توسط بسياری از محققين خاکستر آتشفشان و اکسيد آهن بر 

 Blain et al., 2000; Martin et al., 1990; Boyd et al., 2000, 2004; Cooperگزارش شده است )

et al., 1994; Coale et al., 1994, 2004; Behrenfeld et al., 1994.) ازجمله مصنوعي هايكالت 

 دگيرمي قرار استفاده مورد آهن كمبود با مقابله براي كه است موثري هايروش

(Karimian, 1992) .بسياري در هاآن از استفاده و بوده گران خيلي عموما ولي 

 كه صنایع جنبي ضایعات از است الزم بنابراین .باشدنمي صرفه به مقرون موارد

 صورت در و بوده برخوردار ناچيزي قيمت از آهن كود انواع با مقایسه در

 دارد توجهي قابل اقتصادي صرفه روش این از گياه نياز مورد آهن تامين امكان

آهن از  (.Hilton, 1992) شود استفاده گياهان در آهن كمبود جبران براي

عناصر ضروری و کم مصرف در گياهان است. این عنصر به عنوان عامل 

 ;Blakrishman, 2000شی از ساختمان گياه نقش دارند )اکسایش و کاهش در بخ

Ruiz et al., 2000ها به صورت ترین برگ(. عالیم کمبود آهن ابتدا در جوان

کند و سرانجام پهنک برگ به رنگ زرد یا زردی بين رگبرگی بروز می

هر چند وجود برخی فلزات سنگين  (.Marschner, 1992آید )حتی سفيد در می

های رشد طبيعی گياهان ضروری است، غلظتهن در خاک برای از جمله آ

های آزاد سمی و القا تنش زیاد این عناصر از طریق افزایش رادیکال

تواند عاملی برای بازدارندگی رشد و ایجاد عالئم سميت اکسيداتيو می

مطالعات نشان داده مصرف آهن  (.Alvareza et al., 2002; Suh et al., 2002گردد )

 (.1324باعث افزایش عملکرد شده است )فيضی و همکاران،  سورگومدر 

یکی از مهمترین منابع غذائی برای انسان است و به عنوان یک  سورگوم

در طول دوره رشد، مواد غذائی زیادی از خاک جذب می کند.  C4گياه 

موضوع مهم در توليد این گياه، کارائی عناصر ميکرو یا کم مصرف در 

 PHخاک است. تحت وضعيت نامطلوب خاکهای ایران مثل  شرایط متفاوت

باال، کمبود ماده آلی، کربنات کلسيم نسبتًا زیاد و مصرف بيش از حد 

ی یابد. فقدان هر کودهای فسفره، قابليت جذب عناصر ميکرو کاهش م

واند رشد گياه را متوقف کند. امروزه روش استفاده تیميکرو المنتی م

ا استفاده خاکی است اما این روش زیاد مفيد ها در دنيميکروالمنت

شوند و زیرا بسياري از كودهاي شيميایي در خاك تثبيت مي ،نبوده است

گيرند و در نتيجه تحت تأثير اثرات آنتاگونيسمي سایر عناصر قرار مي

گياه با وجود این كه تمامي عناصر غذایي مورد نياز در خاك وجود 

غذایي )خصوصًا عناصر ميكرو یا كم  دارد به شدت دچار كمبود مواد

مصرف( مي گردد. آزمایش حاضر به منظور بررسی اثر خاکستر آتشفشان و 

در شرایط آزمایشگاهی انجام  سورگومهماتيت بر برخی خصوصيات رشدی 

 شد.
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 هامواد و روش

 برخی صفات رشدیبه منظور بررسي تأثير هماتيت و خاکستر آتشفشان بر 

با به صورت فاکتوریل  یآزمایش 93در سال  سورگومهای گياه زهو رنگي

تكرار در آزمایشگاه  3تيمار، در قالب طرح بلوك كامل تصادفي با  9

کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمي واحد بم اجرا گردید. تيمارها شامل 

گرم(، هماتيت در سه  2/0و  22/0، 0خاکستر آتشفشان در سه غلظت )

گيري شده عبارتند از:  . صفات اندازهبودگرم(  2/0و  22/0، 0غلظت )

 های گياهی.و رنگيزه چهساقه ،چهچه، وزن ریشهچه و ساقهطول ریشه

ها با و ميانگين تجزیه و تحليل SASآماری  نتایج حاصله توسط برنامه

 آزمون دانکن در سطح احتمال یک درصد مقایسه گردید.

 

 نتایج و بحث

 

اصلی  اتهای حاصل از آزمایش نشان داد اثرنتایج تجزیه واریانس داده

-هر دو تيمار استفاده شده )خاکستر آتشفشان و هماتيت( بر طول ریشه
و اثر  داردرصد معنی 1در سطح احتمال  سورگومگياه چه چه و ساقه

داری را متقابل تيمارهای مذکور بر هيچکدام از این صفات اثر معنی

چه و (. در تيمار آتشفشان بزرگترین طول ریشه1)جدول  نداشته است

 11/4و  22/4گرم خاکستر به ترتيب با ميانگين  نيمچه در تيمار ساقه

دو صفت مذکور مربوط به تيمار  متر و کمترین ميانگين در هرسانتی

عدم استفاده از خاکستر بود، همچنين در تيمار هماتيت بزرگترین 

گرم هماتيت به ترتيب با ميانگين  نيمچه در تيمار چه و ساقهریشه

تجزیه واریانس (. 2و  1متر به دست آمد )شکل سانتی 24/2و  44/3

دو تيمار استفاده  های حاصل از آزمایش نشان داد اثرات اصلی هرداده

چه گياه چه و ساقهشده )خاکستر آتشفشان و هماتيت( بر وزن خشک ریشه

داری را داشته است، اما اثر درصد اثر معنی 1در سطح احتمال  سورگوم

داری را نداشته است متقابل تيمارهای مذکور بر این صفات اثر معنی

چه در چه و ساقه(. در تيمار آتشفشان بيشترین وزن خشک ریشه1)جدول 

گرم و کمترین ميانگين در  02/0گرم خاکستر با ميانگين  نيمتيمار 

هر دو صفت مذکور مربوط به تيمار عدم استفاده از خاکستر به ترتيب 

گرم بود، همچنين در تيمار هماتيت  002/0و  000/0با ميانگين 

  سورگومزنی اکسید آهن بر جوانه نس اثر خاکستر آتشفشان و. تجزیه واریا1جدول 
 ميانگين مربعات

درجه  منابع تغييرات

 ازادی
طول 

ریشه 

 چه

طول 

ساقه 

 چه

وزن خشک 

 ریشه چه

وزن خشک 

 ساقه چه

کلروفيل 

a 
کلروفيل 

b 
کلروفيل 

 کل

 01/0 04/0 01/0 000002/0 0000002/0 12/1 23/2 2 بلوک
خاکستر 

 آتشفشان
2 **23/30 **24/20 **0004/0 **0002/0 **13/0 **19/0 **044/0 

 ns001/0 ns01/0 ns02/0 00004/0** 00002/0** 23/2** 30/3** 2 اکسيد آهن 
خاکستر 

× آتشفشان

 اکسيد آهن

4 ns29/0 ns43/0 ns000003/0 ns000001/0 ns01/0 ns002/0 ns04/0 

 04/0 004/0 02/0 000002/0 000001/0 04/0 12/0 14 خطا
ضریب تغييرات 

(cv) 
 32/12 04/10 93/2 02/10 30/12 22/11 29/14 

 دار در سطح احتمال یک درصد معنی **
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 گرم هماتيت به نيمچه در تيمار چه و ساقهبيشترین وزن خشک ریشه

گرم به دست آمد، در تيمار هماتيت  010/0و  014/0ترتيب با ميانگين 

نتایج (. 4و  3نيز کمترین ميانگين مربوط به تيمار شاهد بود )شکل 

دار تيمار آتشفشان حاصل از این آزمایش همچنين بيانگر تاثير معنی

(. 1های گياهی بود )جدول درصد بر غلظت رنگيزه 1در سطح احتمال 

 2/0و کل( در تيمار  a ،bهای گياهی ) کلروفيل غلظت رنگيزهبيشترین 

ميلی گرم بر  21/1و  24/0، 40/0گرم خاکستر به ترتيب با ميانگين 

توانسته با تيمارهای مذکور . (0و  4، 2)شکل  گرم وزن تر گياه بود

مورد بررسی و فيزیولوژیک افزایش جذب مواد مغذی صفات مورفولوژیک 

دیگر محققين افزایش دهد، این نتایج با نتایج  مسورگورا در گياه 

کمبود آهن، وزن خشک برگ، سطح برگ، یکسان است، ایشان بيان کردند 

در آزمایشی  (.Mariotti et al., 1994دهد )غلظت آهن و کلروفيل را کاهش می

را بر طرف کرد و  سورگوماستفاده برگی عناصر ميکرو همه نيازهای 

ن هزار دانه، وزن دانه و عملکرد داشت وز بربيشترین اثر را 

(Farajzadeh et al., 2009.)  نتایج تحقيقRuiz ( نيز نتایج 2000و همکاران )

( گزارش کردند خاکستر 2000و همکاران ) Blainمشابهی بيان کردند. 

را در گياهان افزایش  های گياهیو رنگيزه آتشفشان صفات مورفولوژیک

  .دهدمی
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 گیریتیجهن

 بيشتري بر اثر ،این کودها مصرفعدم  به مغذی نسبت كودهاي از استفاده
صفات  مقادیر حتي داشت، سورگوم های گياهو رنگيزه خصوصيات رشدی

نسبت به درصد  100 از بيش این تيمارها در آمده به دست گيری شدهاندازه

 ودهايك سهم كردن توان با كمبا توجه به این مطلب می .شاهد بود

مغذی آلی  از كودهاي بيشتر ياستفاده و كشاورزي توليد محصوالت در شيميایي

-مي دهد،مي كاهش را زراعي توليد محصوالت يهزینه اینكه بر عالوهو معدنی 
 به را شيميایي این تركيبات مصرف از ناشي محيطي زیست هايتواند آلودگي

 زراعي هايخاك حاصلخيزيز نيدر شرایط مزرعه  عين حال در و رسانده حداقل

 .دهد افزایش یا نموده و حفظ را

 

 

 

 
 

 

 :سپاسگزاری

 

 کریم زوج کل من فيها فانبتنا ماء السماء من انزلنا و

 نيکو( گياه) نوع هر از و فرستادیم فرو آبي آسمان از و

 رویانيدیم آن در

 (10 آیه) لقمان سوره

 

 و اساتيد از. ميگویم سپاس را خداوند پایان بی الطاف

 تحصيالت بخش و بم واحد اسالمی آزاد دانشگاه محترم مسئولين

 .دارم ویژه تشکر دانشگاه این تکميلی

 عسکری اکبر علی دکتر آقای جناب محترم راهنمای استاد از

 به گام نامه پایان این تدوین و تحقيق مراحل کليه در که

 ویژه دانی قدر و تشکر نمودند همراهی را اینجانب گام

 . دارم

 خاطر به یاورزاده دکتر آقای جناب گرامی مشاور استاد از

 .مينمایم قدردانی ایشان ارزنده های راهنمایی
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   Effects of volcanic ash and hematite on some growth traits of sorghum 
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Abstract 

 

The present experiments is deciding to study the effect of hematite and volcanic ash on growth and 

physiological traits in sorghum factorial in a randomized complete design with  treatments and 

replications Treatments consisted of volcanic ash concentrations (0, 02.0 and 020 g), hematite at three 

concentrations (0, 02.0 and 020 g), respectively. The results showed that the largest radicle and 

plumule was in the treatment with lukewarm ash with an average of 4.28 and ..28 cm respectively 

and the smallest average in both mentioned traits was related to treatment without the use of ash, also 

in the hematite treatment, the largest radicle and plumule in the lukewarm hematite treatment resulted 

in the averages of 8.24 and 482. respectively. The highest dry weight in the volcano treatment of 

radicle and plumule of half a gram of ash treated with average of 020. g and the lowest average in 

both characteristic of the treatment without use of ash with mean 02000 and 02004 g, respectively, also 

in the treatment of hematite, the largest dry weight of radicle and plumule was reached to, 

respectively, with an average of 0200.. and 0200.0 g. The highest concentrations of chlorophyll a, b 

and total of 020 grams of ash treated were respectively with the mean of 02.0, 0248 and .20. mg per 

gram weight of fresh plant. use of fertilizer nutrients than non-use of fertilizers, had a greater effect on 

plant growth traits, even traits measured values obtained in these treatments was more than .00 

percent compared to the Measure and control. 

Keywords: Iron Oxide, Volcanic Ash, Sorghum, Growth Traits 

 

 


