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  چکیده
 اهمیت با بسیار اقتصادي نظر از لذا گیردمی صورت منظوره چند اهداف با آن آوري عمل و کشت که است درختی گردو
 نیازمند که است گردو اصالح مهم اهداف جزء جهانی بازارهاي دستیابی منظور به محصول کیفیت و کمیت افزایش. است
 دو این نقش و بوده گردو تغذیه در مهم عناصر جمله از روي و فسفر میان این در است بنیادي و طوالنی ریزي برنامه
 و 150 صفر،( فسفر سطح سه با تصادفی کامل بلوك قالب در فاکتوریل صورت به آزمایش. است برجسته     ًکامال  عنصر
. شد انجام تکرار چهار در) هکتار در Zn کیلوگرم 30 و 15 صفر،( روي سطح سه و) هکتار در P2O5 کیلوگرم 300

 در کیلوگرم 150 سطح در فسفر کاربرد. داشت برگ در آهن و فسفر غلظت افزایش بر داريمعنی اثر فسفر مصرف افزایش
 کاربرد همچنین. داد کاهش را آن فسفر بیشتر سطح کاربرد اما گردید، برگ در مس غلظت دار معنی افزایش سبب هکتار
 داد نشان نتایج. داد کاهش برگ در داري معنی طور به را فسفر غلظت ولی شد برگ در روي غلظت یشافزا سبب روي

 سطح کاربرد اما گردید، مغز خشک وزن دارمعنی افزایش سبب هکتار در کیلوگرم 150 سطح در مصرفی فسفر افزایش
  .داد کاهش را آن فسفر بیشتر

 
 مس منگنز، آهن، متقابل، اثر: هاي کلیديواژه

                                                        
  گروه علوم خاك ،دانشکده کشاوزي ،دانشگاه نربیت مدرس ،تهران: نویسنده مسئول، آدرس. ١
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  مقدمه
 و جنس Juglandacaeگردو درختی یک پایه از تیره 

Juglans جنس . استJuglans  شامل بیست و یک گونه
بسیار  Juglans regiaاست که از میان آنها گردوي ایرانی 

مهم بوده و به صورت تجاري در بسیاري از کشورها 
هاي طبیعی شود و ایران یکی از رویشگاهپرورش داده می

 ).2010سالسیدو و همکاران،(باشد نه میاین گو
هاي کارپات از شرق رویشگاه گردوي ایرانی از کوه

اروپا آغاز شده و با عبور از کشورهاي ترکیه، عراق، ایران، 
- افغانستان و جنوب کشور شوروي سابق به سمت دامنه

). 2009اصالنی و همکاران، (شود هاي هیمالیا کشیده می
منابع ارزشمند گیاهی جهان و به گردوي ایرانی یکی از 

چرا که ایران با در برگیري بخش زیادي . ویژه ایران است
از ناحیه آسیاي میانه به عنوان مرکز تنوع و پیدایش 

باغی به ویژه گونه گردوي  –هاي زراعی بسیاري از گونه
سالسیدو (ایرانی صاحب امتیاز خاصی در این زمینه است 

گردو نور پسند و پر نیاز، درختان ). 2010و همکاران،
مقاوم به خشکی، طالب آب و هواي خشک  نسبتاً

اي تا مناطق اي مناطق استپی و مدیترانهکوهستانی، دره
از نظر ارتفاع از سطح دریا و . معتدله مرطوب هستند

طول و عرض جغرافیایی دامنه بردباري بسیار وسیعی 
هاي عمیق و حاصلخیز با بافت لومی، خاك. دارند

بحرامی (شنی رسی با زهکشی خوب را دوست دارند 
  ). 2009و همکاران، 

رود فسفر از جمله عناصر کلیدي در گیاه به شمار می
این عنصر در . که وظایف مهمی را در گیاه به عهده دارد

نقل و انتقاالت انرژي در فرایندهاي متابولیسمی گیاه، 
هاي لتقسیم سلولی، ساختمان فسفولیپیدهاي دیواره سلو

هاي زایش گیاه، رشد و تکامل گیاهی، توسعه قسمت
هاي فرعی و مویی و همچنین در تشکیل و انتقال ریشه

 نمایدموادي همانند قتدها و نشاسته در گیاه شرکت می
مارسچنر،  ؛2005؛ هاولین و همکاران، 1996بنت، (

هاي رشد، روي نیز در تشکیل و فعالیت هورمون. )2002
ها، تشکیل کلروپالست، احیاي ه گرهطویل شدن فاصل

 ر استثؤمواد، سنتز نوکلئوتیدها، تنظیم آب گیاه م
  .)1997کومارداس، (

ثیر منفی کاربرد زیاد أگزارشات متعددي مبنی بر ت
از . فسفر بر جذب بعضی عناصر کم مصرف وجود دارد

توان به اثرات متقابل فسفر و ترین این موارد میجمله رایج
اشاره نمود که توجه بسیاري از پژوهشگران  روي در گیاه

هاي علم تغذیه گیاهی را به خود جلب کرده و گزارش
این دو ) Antagonism(متعددي حکایت از ناسازگاري 

؛ کریمیان و 1995تاندون، ( عنصر غذایی در گیاه دارند
  ).2002؛ مارسچنر، 1995یثربی، 

تنها استفاده نادرست و نامتعادل کودهاي شیمیایی نه 
هاي تولید شده بلکه موجب آلودگی موجب افزایش هزینه
در این بین مصرف نامتعادل و . شودمحیط زیست نیز می

. خوردبیش از حد کودهاي فسفره بیشتر به چشم می
مصرف نامتعادل این کود موجب کاهش جذب عناصر کم 

  .)2000ملکوتی، (شود مصرف به ویژه عنصر روي می
گزارش دادند مصرف زیاد ) 2002(رونقی و همکاران 

ثیر أکودهاي فسفردار، تغذیه آهن به وسیله گیاه را تحت ت
بر همکنش منفی . دهدقرار داده و فراهمی آن را کاهش می

فسفر و سایر عناصر غذایی در مقدار و چگونگی محصول 
  .هاي زیادي گزارش شده استدر پژوهش

مصرف بی رویه کودهاي فسفردار موجب کاهش 
شود و در می کم مصرفانتقال و متابولیسم عناصر  جذب،

رونقی و ( ثیر نامطلوبی روي رشد گیاه داردأنهایت ت
 .)2003؛ سرحدي ساردویی و همکاران، 2002همکاران، 

نشان دادند که در مقادیر زیاد ) 1975(متن و آمبروگر 
از  کم مصرفجایی برخی عناصر فسفر قابل حل، جابه

  از ریشه به ساقه گیاه ذرت  جمله آهن و منگنز را
)Zea mays L. (یابد که بیانگر حالت غیر فعال کاهش می

  . شدن درونی این عناصر توسط فسفر است
م کودهاي أبا توجه به اینکه که اثرات کاریرد تو

و تعادل عناصر غذایی آهن،  فسفر و روي بر وزن مغز
مس، منگنز در گردو مورد مطالعه قرار نگرفته است، 

براین انجام این آزمایش به منظور بررسی تغییرات بنا
غلظت عناصر یاد شده در گردو در صورت کاربرد 
کودهاي فسفر و روي و همچنین رسیدن به عملکرد 

 .رسدمطلوب ضروري به نظر می
  هامواد و روش

هاي روستاي بندر هنزا از این آزمایش در یکی از باغ
این روستا . گرفتانجام  91توابع شهرستان رابر در سال 

یکی از مستعدترین مناطق تولید گردو در استان کرمان  که
ر متري از سطح دریا قرا 2800این روستا در ارتفاع . است
از این باغ  ه ریشهتوسع ابتدا نمونه خاکی از عمق. دارد

 2تهیه و پس از خشک کردن در هوا و عبور از الک 
میایی خاك هاي فیزیکی و شیمتري بعضی از ویژگیمیلی

اي در عصاره اشباع به وسیله الکترود شیشه pHاز جمله 
، شوري با دستگاه کاندکتیویتی متر، بافت )1982رودس، (

، کربنات کلسیم )1951بویوکاس، (با روش هیدرومتر 
پیج و (معادل به روش خنثی سازي با اسید کلریدریک 

جکسون، (درصد کربن آلی با روش  ،)1982همکاران، 
و ) 1954اولسن، (فسفر قابل استفاده با روش  ،)1975
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غلظت عناصر آهن، مس، منگنز و روي قابل استفاده با 
باغ مورد . تعیین گردید) 1979لیندسی و نورول، (روش 

نتایج حاصل از (نظر بدالیلی از جمله کمبود فسفر و روي 
گرم بر کیلوگرم و روي میلی 7آزمون خاك، مقدار فسفر 

، یکنواختی درختان، قرار گرفتن )کیلوگرم گرم برمیلی 8/0
آزمایش . در محل مناسب و در دسترس بودن انتخاب شد

و 150صفر، (با سه سطح فسفر  3×3به صورت فاکتوریل 
 از منبع سوپر فسفات تریپل )در هکتار P2O5 کیلوگرم 300

) در هکتار Znکیلوگرم  30 و 15صفر، (و سه سطح روي 
طرح کامالً تصادفی در چهار در قالب  ZnEDTAاز منبع 

 . تکرار انجام شد
همه درختان از رقم گردوي ایرانی انتخاب شد و از 
. نظر شکل ظاهر و سن داراي شرایط نسبتاً مشابه بودند

و هیچ . متر بود 10ها ي آنسال و فاصله15سن درختان 
پس . مصرف نشد 90گونه کود دامی و شیمیایی در سال 

گذاري، کودهی فسفر و شماره از مشخص نمودن درختان
در اسفند ماه و محلول پاشی روي در اردیبهشت ماه و در 

زمان محلول . روزه صورت گرفت 10سه نوبت در فاصله 
در اواسط . بود 10تا  6پاشی در اوایل روز بین ساعت 

هاي و برگ هاهاي برگی از قسمت سرشاخهتابستان نمونه

ه آزمایشگاه غلظت بعد از انتقال ب بالغ جمع آوري و
عناصر کم مصرف آهن، مس، منگنز، روي با روش خشک 

گیري با اسید کلریدریک دو نرمال توسط سوزانی و عصاره
 PC 5100 مدل Perkin - Elmer دستگاه جذب اتمی

و فسفر با روش اوالسن ) 1997امامی، (گیري شد اندازه
مل در اوایل پاییز بعد از برداشت کا .گیري گردیداندازه
میوه  500هاي اصلی هر درخت هاي موجود بر شاخهمیوه

به صورت تصادفی از هر درخت انتخاب و وزن مغز 
. گیري قرار گرفتگردو در تیمارهاي مختلف مورد اندازه

ها در سطح یک درصد آماري با آزمون مقایسه میانگین
هاي حاصل توسط نرم افزار پردازش داده. توکی انجام شد

Excel ها توسط نرم افزار لیز دادهو آناSAS انجام شد. 
  نتایج و بحث

  خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاك
، درصد )pH( ، واکنش خاك)ECe( میزان شوري
، )OC( ، در صدکربن آلی)CCE( کربنات کلسیم معادل

غلظت برخی عناصر و بافت خاك باغ مورد آزمایش در 
 ذکر شده است 1جدول 

  
  زیکی و شیمیایی خاكبرخی خصوصیات فی - 1جدول 

  مقدار  واحد  ویژگی
ECe dS m-1  95/0  
pH   ---  98/7  

CCE %  4/4  
OC % 5/1  

  mg kg-1 45/7  فسفر قابل استفاده
  mg kg-1 72/0  روي  قابل استفاده
  mg kg-1 4/9  آهن قابل استفاده

  mg kg-1 13  منگنز  قابل استفاده
  mg kg-1 2/5  مس  قابل استفاده

 28 % سیلت
  14  %  سر

  
  ترکیب شیمیایی برگ

نتایج تجزیه واریانس براي غلظت عناصر فسفر، 
نشان داده شده  1روي، آهن، مس و منگنز در جدول 

  .است
  فسفر

ثیر فسفر، روي و اثر متقابل این دو عنصر بر أت
ها مقایسه میانگین. دار گردیدغلظت فسفر در برگ معنی

شان داد که نتایج ن. نشان داده شده است 3در جدول 
کیلوگرم در  150افزایش مصرف فسفر از سطح صفر به 

درصدي غلظت فسفر در  12/13هکتار موجب افزایش 

کیلوگرم در  300برگ گردید اما افزایش فسفر به سطح 
داري بر افزایش غلظت فسفر در برگ ثیر معنیأهکتار ت
دار در در مقابل افزایش روي موجب کاهش معنی. نداشت

نتایج نشان داد افزایش مصرف . برگ گردیدغلظت فسفر 
به کیلوگرم در هکتار  30و 15روي از سطح صفر به 

به  158/0دار غلظت فسفر از  ترتیب موجب کاهش معنی
که نشان . درصد فسفر در برگ گردید 141/0و  152/0

  . دهنده رابطه آنتاگونسیم روي با فسفر در گردو است
دادند نشان ) 2000(ملکوتی و لطف الهی 

غلظت باالي روي باعث کاهش فسفر در اندام گیاه 
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) 2003(همچنین سرحدي ساردویی و همکاران . گردید
نشان دادن که روي با فسفر رابطه آنتاگونیسمی داشته و با 

. یابدافزایش غلظت روي جذب فسفر کاهش می
پژهشگران دیگري نیز بر اثرات منفی کاربرد روي در 

برادي، ( کید کردندأتلف تجذب فسفر در گیاهان مخ
  ).2002؛ مارسچنر، 1995؛ تاندون، 1990

دار ثیر روي بر غلظت روي در برگ معنیأت
ها با استفاده از آزمون توکی در مقایسه میانگین. گردید

نتایج نشان داد، مصرف . نشان داده شده است 3جدول 
. دار این عنصر در برگ گردیدروي موجب افزایش معنی

کیلوگرم در  30و  15ف روي از صفر به افزایش مصر
دار غلظت روي در به ترتیب موجب افزایش معنیهکتار 

گرم بر کیلوگرم میلی 175و  33/158به  83/145برگ از 
اما اگرچه افزایش فسفر موجب کاهش غلظت . گردید

همچنین نتایج . دار نبودروي در برگ شد اما اثر آن معنی
درصد  5ین دو عنصر در سطح نشان دادند که اثر متقابل ا

  . داري در افزایش غلظت روي در برگ دارداثر معنی
در آزمایشی در مورد ) 1986(سامنر و فارینا 

لوبیا و ذرت انجام شد به این نتیجه رسیدند که افزایش 
شود که فسفر موجب کاهش غلظت روي در گیاهان می

اما صر است نشان دهنده رابطه آنتاگونیسم بین این دو عن
دادند که افزودن فسفر نه تنها سبب در آزمایش دیگر نشان 

شود، بلکه افزایش ها نمیبروز عالئم کمبود روي در برگ
  . عملکرد را نیز به دنبال دارد

  آهن
دار ثیر فسفر بر غلظت آهن در برگ معنیأت

نشان داد که  2نتایج تجزیه واریانس در جدول . گردید
در . دار شده استبرگ معنی ثیر فسفر بر غلظت آهن درأت

دار ثیر روي و اثر متقابل این دو عنصر معنیأحالیکه ت
نشان داده شده  2ها در جدول مقایسه میانگین. نگردید

نتایج نشان داد با افزایش مصرف فسفر از سطح . است
کیلوگرم در هکتار به ترتبب موجب  300و  150صفر به 

به   42/67 دار غلظت آهن در برگ ازافزایش معنی
در مقابل . گرم بر کیلوگرم گردیدمیلی 67/211و  67/141

نشان داده  3ها در جدول همانگونه که مقایسه میانگین
افزایش مصرف روي موجب افزایش در غلظت . است

  .دار نبودثیر معنیأآهن در برگ گردید اما این ت
اکثر پژوهشگران بر این باورند که فسفر کافی 

. شودگیاه و توسعه و گسترش ریشه می سبب ازدیاد رشد
تواند از حجم بیشتري از خاك به بدین ترتیب گیاه می

منظور جذب عناصر غذایی و رطوبت استفاده نماید که در 
چنین شرایطی جذب و کارایی استفاده از اکثر عناصر 

جورلی و همکاران، ( یابدغذایی به ویژه آهن افزایش می

هاولین و همکاران،  ؛2002، مارسچنر ؛1996؛ بنت، 1993
اعتقاد دارند  )1991(همچنین مرگان و ماسگاگنی ). 2005

که با افزایش فسفر در محیط ریشه جذب آهن توسط گیاه 
هاي متفاوتی را در اما گیاهان مختلف پاسخ. یابدکاهش می

این خصوص داشتند، به عنوان نمونه در شبدر سفید و 
ث جذب بیش از حد زمینی افزایش فسفر خاك باعسیب

وجب کاهش جذب این عنصر غذایی آهن ولی در برنج م
  .یدگرد
  مس

اثر فسفر و اثر متقابل فسفر و روي برغلظت 
در حالیکه اثر روي بر غلظت . دار بودمس در برگ معنی
 3ها در جدول مقایسه میانگین. دار نبودمس در برگ معنی

 150نتایج نشان داد که سطح . نشان داده شده است
کیلوگرم در هکتار فسفر بیشترین غلظت مس در برگ را 

کیلوگرم  300نشان داده است که نسبت به سطح صفر و 
 66/32در هکتار فسفر به ترتیب غلظت مس برگ 

روي در  همچنین مصرف. درصد بیشتر است 96/42و
بیشترین غلظت مس در برگ کیلوگرم در هکتار  15سطح 

را نشان داد ولی نسبت به سطوح دیگر مصرفی روي 
  .داري نداشتتفاوت معنی

تعدادي از پژوهشگران بیان کردند که کاربرد 
روي به ویژه در در سطوح باالي فسفر غلظت مس را در 

؛ 1990برادي، (دهد گیاه به طور محسوسی کاهش می
  ).1995؛ تاندون، 1991مینگ و چونجرن، 

  منگنز
نشان داد که  2نتایج تجزیه واریانس در جدول 

ثیر فسفر و اثر متقابل  فسفر و روي بر غلظت منگنز در أت
 3ها در جدول مقایسه میانگین. دار شده استبرگ معنی

 150نتایج نشان داد که سطح . نشان داده شده است
کیلوگرم در هکتار فسفر و بیشترین غلظت منگنز در برگ 

ن داده است اگرچه نسبت به سطوح مصرفی دیگر را نشا
و با افزایش میزان . داري نشان ندادفسفر تفاوت معنی

فسفر مصرفی غلظت منگنز کاهش پیدا کرد ولی این 
. دار نبودکاهش غلظت در برگ از لحاظ آماري معنی

کیلوگرم در هکتار  15 در سطح روي مصرف همچنین
 به نسبت ولی داد ننشا را برگ در منگنز غلظت بیشترین
  .نداشت داريمعنی تفاوت روي مصرفی دیگر سطوح

گزارش دادند ) 2002(رونقی و همکاران 
مصرف زیاد کودهاي فسفردار، تغذیه منگنز به وسیله گیاه 

بر . دهدثیر قرار داده و فراهمی آن را کاهش میأرا تحت ت
همکنش منفی فسفر و سایر عناصر غذایی در مقدار و 

هاي زیادي گزارش شده حصول در پژوهشچگونگی م
مصرف بی رویه کودهاي فسفردار موجب کاهش . است



 621/  1393/  4شماره /  28جلد / الف ) / علوم خاك و آب(هاي خاك نشریه پژوهش

ثیر أشود و در نهایت تجذب، انتقال و متابولیسم منگنز می
؛ 2002رونقی و همکاران، ( نامطلوبی روي رشد گیاه دارد

نیلسون و  .)2003سرحدي ساردویی و همکاران، 
در برگ گندم در  کاهش غلظت منگنز را) 1992( همکاران

هاي آهکی و همچنین در نتیجه زیادي فسفر در خاك
  . هایی با فسفر باال گزارش کردندخاك

  وزن خشک مغز
دار بیانگر معنی) 2جدول (نتایج تجزیه واریانس 

ثیر فسفر و بر همکنش فسفر و روي بر وزن أبودن ت
ثیر أباشد در حالی که روي تمی) دانه 500(خشک مغز 

ها مقایسه میانگین. بر وزن خشک مغز نداشت داريمعنی
نشان داده شده  3با استفاده از آزمون توکی در جدول 

میانگین وزن خشک مغز با افزایش فسفر از سطح . است
داري داشت کیلوگرم در هکتار افزایش معنی 150صفر به 

کیلوگرم بر  300به  150ولی با افزایش فسفر از سطح 
. داري کاهش پیدا کردطور معنیهکتار وزن خشک مغز به 

کیلوگرم در هکتار فسفر، وزن  150به طوري که در سطح 

درصد نسبت به سطح  3/6و  3/9خشک مغز به ترتیب 
با . کیلوگرم در هکتار فسفر افزایش نشان داد 300صفر و 

توجه به اینکه غلظت فسفر در خاك مورد آزمایش کمتر 
است ) ppm15 (از سطح بحرانی فسفر براي گردو 

پاسخ گیاه به افزودن فسفر ). 1999ملکوتی و همکاران، (
گزارش کردند ) 1990(کریمیان و قنبري . قابل انتظار است

کیلوگرم در هکتار،  400با افزایش سطح فسفر، از صفر تا 
داري میانگین وزن خشک شاخساره ذرت به طور معنی

  .افزایش یافت
 30به ولی با افزایش مصرف روي از صفر 

افزایش ) دانه 500(وزن خشک مغز کیلوگرم در هکتار 
) 2004(فیضیلی اصل و ولیزاده . داري نشان ندادمعنی

گزارش کردند افزایش روي مصرفی بر وزن هزار دانه 
که احتماالً به دلیل بهم . داري نداشتثیر معنیأگندم ت

خوردن تعادل عناصر غذایی، مخصوصاً عناصر کم مصرف 
  ).2006، مظفري(باشد می

  
  

  نتایج تجزیه واریانس مربوط به اثرات مختلف فسفر و روي بر ترکیب شیمیایی برگ و وزن  - 2جدول 
  خشک مغز گردو
  میانگین مربعات

درجه   منبع تغییرات
   مغز وزن خشک  P Zn  Fe Cu  Mn  آزادي

  )دانه 500(
  110138**  69/39**  5977**  62442**  219 01269/0**  2  فسفر
  7222  38/17  857  1521  2569**  00095/0**  2  روي

  30972**  77/22**  689**  4355  323  00026/0*  4  روي ×فسفر 
  3055  29/7  131  1678  289  00008/0  27  خطا

%CV   13/6  65/10  21/29  41/15  09/16  98/1  
  دار در سطح احتمال پنج و یک درصدبه ترتیب معنی** و * 

  
 گیري نتیجه

 بر داريمعنی اثر فسفر مصرف نتایج نشان داد افزایش
 فسفر کاربرد. داشت برگ در آهن و فسفر غلظت افزایش

 دارمعنی افزایش سبب هکتار در کیلوگرم 150 سطح در
 فسفر بیشتر سطح کاربرد اما گردید، برگ در مس غلظت

 افزایش سبب روي کاربرد همچنین. داد کاهش را آن

 ورط به را فسفر غلظت ولی شد برگ در روي غلظت
 افزایش داد نشان نتایج. داد کاهش برگ در داريمعنی
 سبب هکتار در کیلوگرم 150 سطح در مصرفی فسفر

 سطح کاربرد اما گردید، مغز خشک وزن دارمعنی افزایش
همچنین کاربرد روي اثر  .داد کاهش را آن فسفر بیشتر
  .داري بر وزن مغز گردو نداشتمعنی
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  روي بر غلظت عناصر در برگ و وزن خشک مغز گردو ثیر کاربرد فسفر وأت - 3جدول 
  )کیلوگرم در هکتار(سطوح روي 

  سطوح فسفر
  )کیلوگرم در هکتار(

  میانگین  30  15  0

  )گرم( )دانه 500( وزن خشک مغز
0  5/2662  5/2637  2650  2650B 

150  2800  3050  5/2912  A2920  
300  2850  5/2712  2650  B5/2737  

    A8/2770  2800A A5/2737 میانگین
  )درصد(فسفر 

0  155/0  135/0  127/0  B139/0  
150  16/0  17/0  15/0  A16/0  
300  16/0  152/0  147/0  A153/0  

    A158/0  AB152/0  B141/0 میانگین
  )گرم بر کیلوگرممیلی(روي 

0  5/147  5/152  5/182  A83/160  
150  5/142  165  5/182  A33/163  
300  5/147  5/157  160  A155  
    B83/145  AB33/158  A175 ینمیانگ

  )گرم بر کیلوگرممیلی( آهن 
0  5/70  67  75/64  C42/67  

150  115  185  125  B67/141  
300  25/196  75/188  250  A67/211  

    A25/127  A92/146  A58/146 میانگین
  )گرم بر کیلوگرممیلی( مس 

0  25/67  75/68  65  B67  
150  75/88  5/113  25/96  A5/99  
300  75  75/53  5/41  B75/56  

    A77  A66/78  A58/67 میانگین
  )گرم بر کیلوگرممیلی( منگنز 

0  75/14  75/15  75/15  A42/15  
150  16  5/22  18  A83/18  
300  75/17  15  5/15  A08/16  

    A16/16  A75/17  A41/16 میانگین
  باشددار بین میانگین تیمارها میحروف مشابه بیانگر عدم تفاوت معنی
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