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  چکیده
براي  . عملکرد مطلوب در محصوالت زراعی استنیتروژن یکی از مهمترین عناصر غذایی و عامل کلیدي در دستیابی به     

رقم (آفتابگردان و کیفی  خصوصیات کمیاز برخی بر و گاوي پلت شده  هآبیاري و نسبت اختالط کود نیتروژن دورتأثیر بررسی 
آزمایش در این . گردیدتکرار اجرا  3هاي کامل تصادفی در شده در قالب بلوكخرد هاي یکبار آزمایشی به صورت کرت )گابور

و دامی پلت شده نیتروژنه  روز یکبار و نسبت اختالط کود  18-12- 6دور آبیاري به عنوان فاکتور اصلی و در سه سطح شامل 
و به صورت پلت شده ) گاوي 180+  نیتروژنه 180(و ) گاوي 120+نیتروژنه 120(به عنوان فاکتور فرعی در سه سطح شامل 

نتایج نشان داد بین سطوح فاکتور  .در نظر گرفته شد) شاهد(عدم مصرف کود گاوي +  در هکتار نیتروژنهکود کیلوگرم  300
همچنین از . درصد وجود داشت 1دار در سطح احتمال اختالف معنیاسید اولئیک  به جز از نظر صفات مورد بررسی ) a(اصلی 

درصد مشاهده  1و  5دار در سطح احتمال اختالف معنی بقیه صفات دراسید لینولئیک  به جز  )b(نظر سطوح فاکتور فرعی 
درصد روغن و اسید بوتریک  ، اسید پالمتیک،اسید لینولئیک، اسید اروسیکتنها از نظر صفات  a  ×bاز نظر اثر متقابل . گردید

را مقدار   روز آبیاري کمترین 18 در روز آبیاري باالترین و 6در و عملکرد روغن عملکرد دانه  .دار مشاهده گردیداختالف معنی
کاهشی به میزان به ترتیب روز آبیاري  6روز آبیاري نسبت به  18در و عملکرد روغن و عملکرد دانه  ندبه خود اختصاص داد

عدم +  هکود نیتروژن 300× روز یکبار آبیاري  12در اسیدهاي چرب غیر اشباع ترکیب . داشته است% 37/53و  % 05/51
× روز یکبار آبیاري  18به خود اختصاص دادند اما از نظر اسیدهاي چرب اشباع ترکیب را  ارزش مصرف کود گاوي باالترین

  .کود گاوي بهترین ترکیب را به خود اختصاص دادند 180+  هکود نیتروژن 180
 

    و گاوي پلت شده، آفتابگردان رقم گابور هکود نیتروژندور آبیاري،  :کلمات کلیدي
 

  مقدمه
این گیاه به عنوان یک . شودوغنی یکساله جهان است که به خاطر روغن خوراکی آن کشت میآفتابگردان چهارمین دانه ر   

هاي گیاهی خوراکی گیاه زراعی مطمئن در دامنه وسیعی از شرایط محیطی عملکرد قابل توجیهی دارد و نیاز کشور به روغن
 بادام و دانه پنبه از سویا، بعد روغن کننده تولید یکساله گیاهان بین در روغن تولید نظر از آفتابگردان. یک نیاز اساسی است

به ) 2(دهد درصد از کل تولید دانه هاي روغنی در جهان را تشکیل می 2/8و حدود ) 1(دارد  قرار چهارم در مقام زمینی
. شودن میدرصد روغن کشور از خارج وارد و این امر سبب وابستگی شدید کشور به واردات روغ 90طوري که در شرایط فعلی، 

درصد افزایش عملکرد محصوالت کشاورزي در کشورهاي مختلف مرهون  60تا  33که ساله فائو بیانگر آن است  40مطالعه 
  ). 3(مصرف کود بوده و این سازمان از کود به عنوان کلید امنیت غذایی نام برده است 
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داد درصد را کودهاي نیتروژنی تشکیل می 60ش از ، بی1384-85یون تن کود مصرفی در سال زراعی لمی 4در ایران نیز از 
میلیون تن محصوالت کشاورزي در همین سال، کارایی زراعی کودها در کشور به دالیل مختلف از  88با توجه به تولید ). 4(

دهاي نحوه مصرف و منابع زمان و مصرف کو تغییر جمله شستشو از سطح خاك پایین بوده و الزم است با تمهیداتی از طریق
بنابراین توجه به تولید و افزایش تولید دانه هاي روغنی از جمله آفتابگردان در جایگاه باالیی قرار  ).5(نیتروژنی، افزایش یابد 

عملکرد  و آیدمی حساب به خشک نیمه و خشک مناطق درجه جزو 38 تا 25 جغرافیایی عرض در گرفتن با قرار ایران. دارد
 براي کمبود آب و روغن به کشور نیاز به توجه با .یابد کاهش می شدت به جوي نزوالت بودکم نتیجه در زراعی گیاهان

 آب و استفاده بهینه از منابع رطوبتی، درمصرف جویی ضمن صرفه آن اعمال با بتوان که آبیاري مناسب دور آبیاري، تعیین
 آب کمبود به ارقام آفتابگردان مقاومت توان ررسیب دلیل همین به. باشدضروري می آورد دست به نیز قبولی را قابل عملکرد

 تدریجی که دارد آزادسازي با دامی، و اوره شده پلت کود شده انجام تحقیقات طبق) 6(باشد  راهگشا زمینه این در تواندمی
 سطوح و سالمتی بر روي همچنین شود،می نیتروژن جذب افزایش و شویی آب خسارت کاهش : ازجمله بلندمدتی اثرات باعث
  ). 7(گردد می نیتروژن کارایی افزایش همچنین موجب و اوره کود مصرف کاهش موجب و دارد  مثبت اثر خاك اي تغذیه

آزاد سازي تدریجی نیتروژن از کودهاي پلت شده در این تحقیق اثر آزاد سازي نیتروژن از کود هاي با توجه به اثرات مثبت 
کمی و کیفی و اسید تا اثرات آن بر برخی از خصوصیات . گیردي مورد مطالعه قرار میپلت شده دامی و دورهاي مختلف آبیار

  .مورد توجه قرار گیردو کیفی آفتابگردان به منظور نیل به حداکثر عملکرد کمی هاي چرب اشباع و غیر اشباع 
  

  هامواد و روش
. اجرا گردید 1392در سال زراعی ) سامیان منطقه( ات کشاورزي و منابع طبیعی اردبیلاین آزمایش در ایستگاه تحقیق

تکرار و بر روي عملکرد و برخی از  3هاي کامل تصادفی در آزمایشی به صورت کرت هاي یکبار خورد شده در قالب بلوك
-6در این تحقیق دور آبیاري به عنوان فاکتور اصلی و در سه سطح شامل . اجرا گردید) رقم گابور(صفات کمی بوته آفتابگردان 

+  نیتروژنه 120(و دامی پلت شده به عنوان فاکتور فرعی در سه سطح شامل نیتروژنه  روز یکبار و نسبت اختالط کود  12-18
عدم مصرف کود + در هکتار  نیتروژنهکود کیلوگرم  300و به صورت پلت شده ) گاوي 180+  نیتروژنه 180(و ) گاوي 120

خط کشت با  5) پالت(اصلی و هر کرت اصلی از سه کرت فرعی که در هر کرت هر بلوك از سه کرت . باشدمی) شاهد(گاوي 
سطوح مختلف تیمارهاي کودي در زمان تهیه بستر کاشت و در داخل شیارهاي روي . سانتیمتر تشکیل شده است 50فاصله 

در این  .اعمال گردید پشته و زیر بذر به خاك داده شد و پس از ظهور دو برگ حقیقی آفتابگردان، تیمارهاي دور آبیاري
مورد بررسی کمی و کیفی از قبل عملکرد دانه، عملکرد روغن، درصد روغن و اسیدهاي چرب اشباع و غیر اشباع  تحقیق صفات

  .. قرار گرفتند
  

  نتایج و بحث
سطوح  شود بینبه طوري که مشاهده می. ارایه شده است 1نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی در جدول 

. درصد وجود داشت 1ح احتمال در سطدار اختالف معنیاولئیک  اسید به جزاز نظر صفات مورد بررسی ) a(فاکتور اصلی 
درصد  1و  5دار در سطح احتمال اختالف معنی بقیه صفات دراسید لینولئیک به جز ) b(همچنین از نظر سطوح فاکتور فرعی 

و  اسید بوتریک ، اسید پالمتیک،اسید لینولئیک، اسید اروسیکتنها از نظر صفات  a  ×bنظر اثر متقابل از . مشاهده گردید
  .دار مشاهده گردیددرصد روغن اختالف معنی
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  مقایسات میانگین
  عملکرد دانه، عملکرد روغن و درصد روغن) الف

روز آبیاري با میانگین  18د را داشت و کیلوگرم در هکتار باالترین عملکر 33/11620روز آبیاري با میانگین  6در  دانه عملکرد
روز آبیاري  6روز آبیاري نسبت به  18 درکیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد را به خود اختصاص داد و عملکرد دانه  78/5689

کوکس و جولیف در آزمایش دوساله اي بر روي آفتابگردان دریافتند که  ).2جدول ( داشته است% 05/51به میزان کاهشی 
که ) 8(یابد درصد کاهش می 20درصد و براي شرایط آبیاري محدود  51لکرد دانه در شرایط دیم نسبت به شرایط آبیاري عم

کود  180+  هکود نیتروژن 180و دامی پلت شده ترکیب نیتروژنه از نظر نسبت اختالط کود . با نتایج این تحقیق مطابقت دارد
عدم + هکود نیتروژن 300ار بهترین ترکیب کودي شناخته شد و به همراه ترکیب کیلوگرم در هکت 89/9729گاوي با میانگین 

گزارش نمودند که محیط اثر  1993فئولی و همکاران در سال . )3جدول (آماري برتر قرار گرفتند مصرف کود دامی در گروه 
باالترین عملکرد  13/194096با میانگین روز آبیاري  6عملکرد روغن در . )9( داري بر روي عملکرد دانه آفتابگردان داردمعنی

 18کمترین عملکرد روغن را دارا بود و عملکرد روغن در  7/90501بیاري با میانگین آروز  18روغن را به خود اختصاص داد و 
و دامی پلت شده نیتروژنه از نظر نسبت اختالط کود ). 2جدول (نشان داد % 37/53روز آبیاري کاهش  6روز آبیاري نسبت به 

درصد  ).3جدول (بهترین ترکیب کودي شناخته شد  31/173615کود دامی با میانگین  180+  هکود نیتروژن180ترکیب 
بیاري با میانگین آروز  18درصد باالترین درصد روغن را به خود اختصاص داد و  22/17روز آبیاري با میانگین  12روغن در 

نشان % 71/7روز آبیاري افزایش 18روز آبیاري نسبت به  12دارا بود و درصد روغن در  درصد کمترین درصد روغن را 9/15
عدم مصرف کود دامی با + کود نیتروژنه  300از نظر نسبت اختالط کود نیتروژنه و دامی پلت شده ترکیب ). 2جدول (داد 

   ).3جدول (درصد بهترین ترکیب کودي شناخته شد  76/17میانگین 
    رب اشباع و غیر اشباعاسید هاي چ) ب

ماري برتر قرار گرفت آروز یکبار آبیاري در گروه  12به همراه  70/77روز یکبار آبیاري با میانگین  18لینولئیک اسید در 
روز یکبار  6(که ترکیب ) 1شکل (نشان داد سطوح فاکتور فرعی × مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح فاکتور اصلی ). 2جدول (

روز یکبار  6(برتر قرار گرفت و ترکیب آماري در گروه  21/79با میانگین ) عدم مصرف کود دامی+ هکود نیتروژن 300× آبیاري 
 180از نظر اسید چرب اولیک اسید . قرار گرفت dدر کالس  77/74با میانگین ) کود گاوي 120+  هکود نیتروژن 120× آبیاري 

قرار گرفت  aباالترین میزان را به خود اختصاص داد و در گروه آماري  58/17کود گاوي با میانگین  180+  هکود نیتروژن
شکل (سطوح فاکتور فرعی اسید چرب اورسیک اسید نشان داد × مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح فاکتور اصلی ). 3جدول (
کود  300× یکبار آبیاري  روز 18و  عدم مصرف کود دامی+ هکود نیتروژن 300× روز یکبار آبیاري  12(هاي که ترکیب) 2

 18( هايو ترکیب ندبرتر قرار گرفتآماري در گروه  54/0و  46/0 هايبا میانگینبه ترتیب ) عدم مصرف کود دامی+ هنیتروژن
با ) کود گاوي 180+  هکود نیتروژن 180× روز یکبار آبیاري  18و  کود گاوي 120+  هکود نیتروژن 120× روز یکبار آبیاري 

سطوح فاکتور فرعی اسید چرب × مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح فاکتور اصلی  .ندقرار گرفت dدر کالس  06/0میانگین 
  با میانگین) کود گاوي 180+ ه کود نیتروژن 180× روز یکبار آبیاري  18(هاي که ترکیب) 3شکل (پالمیتیک اسید نشان داد 

 01/0با میانگین ) عدم مصرف کود دامی× روز یکبار آبیاري  18و  12، 6( هايبرتر قرار گرفت و ترکیبآماري در گروه  24/0
عدم مصرف کود + ه کود نیتروژن 300× روز یکبار آبیاري  18(از نظر اسید چرب بوتیریک ترکیب . قرار گرفتند dدر کالس 

+ ه کود نیتروژن 180× بار آبیاري روز یک 18و  12، 6(هاي برتر قرار گرفت و ترکیبآماري در گروه 20/0 با میانگین) گاوي
  ). 4شکل ( قرار گرفتند dدر کالس  01/0با میانگین ) کود گاوي 180
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  تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه -1جدول 
  میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر

 عملکرد دانه روغن  عملکرد  وغنردرصد  بوتریک اسید پالمتیک اسید اروسیک اسید اولئیک اسید لینولئیک اسید
697/0  2  تکرار  004/0  008/0  00025/0  0001/0  299/0  **25/4032869644  **93/13754778  

a(  2  **354/12( فاکتور اصلی  135/0  **25/0  **026/0  **03/0  **4  **02/25423308250  **15/81024161  
664/0  4  اشتباه اصلی  081/0  004/0  00025/0  00025/0  152/0  88/206400405  259/481337  

b(  2  779/1(فاکتور فرعی   *401/0  *023/0  **005/0  **002/0  **377/11  **74/4031860605  *25/6154352  
a  ×b 4  *409/3اثر متقابل   207/0  **034/0  **021/0  **011/0  **794/1  3/402062592  25/799667  

08/1  12  اشتباه فرعی  073/0  004/0  00008/0  00008/0  11/0  76/363534361  93/1294768  
%35/1  %ضریب تغییرات   56/1%  55/25%  17/15%  09/12%  2%  78/12%  77/11%  

  .دهدرا نشان می% 5و % 1داري در سطح احتمال ترتیب، معنیبه=  *و **
  

  اي دانکنمقایسه میانگین سطوح فاکتور اصلی بر اساس آزمون چند دامنه -2جدول 

  صفات مورد ارزیابی  سطوح دور آبیاري
 )کیلوگرم در هکتار(عملکرد دانه  ملکرد روغنع

  a  13/194096  a 33/11620  روز 6
  b  53/162928  ab  67/9427  روز 12

  c  7/90501  c  78/5689  روز 18

   
  اي دانکنمقایسه میانگین سطوح فاکتور فرعی بر اساس آزمون چند دامنه - 3جدول                                             

  صفات مورد ارزیابی  اختالط کود نیتروژنه و دامی پلت شدهنسبت 
 )کیلوگرم در هکتار(عملکرد دانه  عملکرد  روغن اولئیک اسید

  a  58/17  b  05/136901  b  44/8075 کود گاوي 120+ کود نیتروژنه   120
  b  26/17  a  35/173615  a 89/9729 کود گاوي 180+ کود نیتروژنه   180

  b 19/17  b  01/137009  ab 44/8934 عدم مصرف کود دامی+ کود نیتروژنه 300
 

 
 

            
   

  
  

 فاکتور فرعیسطوح × میانگین اثر متقابل سطوح فاکتور اصلی   -2شکل           براي اسید چرب  سطوح فاکتور فرع× اکتور اصلی میانگین اثر متقابل سطوح ف -1شکل 
بر اساس آزمون دانکن در سطح  اروسیک اسید  اسید چرب                                                    % 5نکن در سطح احتمال بر اساس آزمون دا لینولئیک اسید    براي

 % 5احتمال 
                                                                                                

  

 

 



 

۵ 

  
        

 
 

سطوح فاکتور × میانگین اثر متقابل سطوح فاکتور اصلی  -4شکل                                       سطوح فاکتور× فاکتور اصلی  میانگین اثر متقابل سطوح -3شکل       
بر اساس آزمون دانکن بوتریک اسید اي اسید چرب بر                                 % 5بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  پالمتیک اسیدچرب  براي اسید        فرعی

             % 5در سطح احتمال 
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