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هاي مختلف در کشت  ثیر تراکمأدرصد روغن گلرنگ تحت ت برثیر کودهاي دامی و نیتروژن شیمیایی و تلفیق آنها أت

 خیريأت
  

  2، محمد گلوي2، محمود رمرودي*1مریم فرهودي

 دانشجوي کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزي، دانشگاه زابل - 1

maryam.farhudi49@gmail.com : *نویسنده مسئول   
  شگاه زابلدانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزي، دان - 2

  
  چکیده 

در منطقه خیري أهاي مختلف بر درصد روغن گلرنگ در کشت ت ن شیمیایی در تراکمژمنظور بررسی تاثیر کود دامی ونیترو به     
آزمایشی به صورت ، خیري در اسفند ماهأدر کشت ت 1391- 1392ان در مزرعه آموزشی تحقیقاتی سد سیستان درسال زراعی سیست
تیمارها شامل چهار سطح شاهد، کود دامی، نیتروژن، تیمار،  12تکرار و  3مل تصادفی با هاي کا هاي خرد شده در قالب طرح بلوك کرت

به عنوان فاکتور فرعی متر فاصله روي ردیف کاشت  سانتی 15 و5/12، 10فاکتور اصلی و سه تراکم و ترکیب دامی و نیتروژن، به عنوان 
 .ثیر فاصله ردیف کاشت قرار نگرفتندأتعداد طبق و کربوهیدرات تحت تاي فیزیولوژیک مانند ارتفاع بوته، ه شاخص .در نظر گرفته شد

ولی نتوانست درصد د ش  بهبود خصوصیات کمی باعث د وکربوهیدرات داشته باش و داري بر صفات فیزیولوژیکی ثیر معنیأت نیتروژنه کود
  .ت را در شاخص سطح برگ گلرنگ داشتثیر مثبأد، کود ترکیبی بیشترین تروغن رابهبود بخش

  
   ، کود دامیگلرنگ، کودهاي نیتروژنه، صفات فیزیولوژیکی :واژگان کلیدي

 
  مقدمه
کشی و تغذیه پرندگان  هاي آن در صنعت روغن اهی روغنی از تیره کاسنی از دانهگی) .Carthamus tinctorius L(گلرنگ        

سازي  هاي زرد و قرمز این گیاه نیز جهت تولید رنگ طبیعی، مصارف دارویی و صنایع غذایی و در صنعت رنگ گل .شود استفاده می
واردات روغن استفاده از این گیاه در شرایط نامناسب براي  بنابراین با توجه به نیاز باالي کشور به. )10(گیرد  مورد استفاده قرار می

مین روغن مورد نیاز کشور همچنین در تناوب و الگوي کشت أتواند نقش مهمی در ت سایر گیاهان روغنی مثل سویا، کلزا، پنبه می
 مانند محیطی عوامل از نگیاها مطلوب، تراکم در. است محصولی هر موفقیت در مهم صفات از یکی مطلوب تراکم .داشته باشند

 مناسب توزیع و اپتیمم برگ سطح شاخص تولید طریق از مطلوب تراکم در .نمایند می را استفاده حداکثر غذایی مواد و نور رطوبت،
با انتخاب تاریخ کاشت مناسب مراحل مختلف ). 1(یابد  می افزایش خورشیدي جذب انرژي کارایی ،گیاهی کانوپی داخل در ها برگ
خیره مطلوب مواد فتوسنتزي ذگیاه با شرایط مطلوب محیطی منطبق شده که این امر سبب افرایش راندمان فتوسنتز و در نتیجه رشد 

 را زایشی رویشی و نموفنولوژیک کمبود نیتروژن. )16( رود می شمار به تغذیه گیاهان در کلیدي عنصر نیتروژن،. )7(گردد  در دانه می
 در). 17. (دهد می شدت کاهش به برگ را سطح دوام و برگ توسعه و سرعت اندکی مقدار به را برگ ظهور سرعت اندازد، می به تأخیر

 عدم پایداري به منجر کودها این مصرف افزایش. رود می رشد به کار براي شیمیایی کودهاي صورت به این عنصر حاضر حال
 افزایش حال در خاك براي حاصلخیزي دامی کودهاي از استفاده هنتیج در. شود می سالمت بشر افتادن خطر به و زراعی هاي سیستم

 تجزیه با و شده محصول افزایش تولید نتیجه در و خاك بیولوژیک و شیمیایی خواص فیزیکی، اصالح باعث دامی کودهاي). 9(است 
 به منجر ودهند  افزایش می را لمحصو عملکرد و رشد گیاهی فتوسنتز، جامعه در کربنیک گاز تولید و توسط ریزجانداران آلی مواد

 که کودها آبیاري و هاي هزینه افزایش و آب کمبود مشکل به توجه با). 14(شوند  خاك و حفظ رطوبت می ظاهري مخصوص وزن تغییر
 مناطق زا بسیاري در که اوره کود شیمیایی مانند کودهاي رویه بی مصرف متأسفانه و شود محصول می این تولید هزینه افزایش به منجر

 صورت در و است مؤثر دانه عملکرد و گیاه رشد و خاك شرایط بهبود دامی در کودهاي کاربرد باشد، نمی گیاه نیاز واقعی با مطابق
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باشد بنابراین تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر مقدار  شیمیایی کودهاي براي مناسبی مکمل تواند آن می زیاد مقادیر به دسترسی
 .دامی با توجه به تاثیر تراکم در کشت تاخیري به اجرا در آمد نیتروژن و کود

 
  

  ها  مواد و روش
هاي مختلف بر عملکرد، اجزاي عملکرد و  آزمایشی با هدف بررسی اثرات کاربرد کود نیتروژن شیمیایی، دامی و تلفیق آنها در تراکم   

 1391-1392وزشی تحقیقاتی سد سیستان درسال زراعی خیري در منطقه سیستان در مزرعه آمأدرصد روغن دانه گلرنگ در کشت ت
و متوسط بارندگی  7/21اقلیم محل اجراي طرح گرم و خشک با متوسط دماي سالیانه  .در اسفند ماه در خاك شنی لومی اجرا شد

کرار در کشت ت 3هاي کامل تصادفی با  هاي خرد شده در قالب طرح بلوك آزمایش به صورت کرت. باشد متر می میلی 55سالیانه 
کیلوگرم  150(، کود نیتروژن )تن در هکتار 20(، کود دامی )عدم مصرف کود(شاهد : ها شامل عامل اصلی انواع کود. تأخیري اجرا شد

ردیف  4هر کرت داراي . متر بود سانتی 15و  5/12، 10: و نصف کود دامی و نصف کود نیتروژن و عامل فرعی تراکم شامل) در هکتار
 مورد زمین بستر، تهیه براي. متر و فاصله روي ردیف بر اساس تراکم تغییر کرد سانتی 40متر و با فاصله ردیف کشت  4 کشت به طول

هاي مورد نظر به صورت  کود در کرت. کشت در اسفند ماه با دست انجام شد. نظر را شخم سپس دیسک و تسطیح زمین انجام شد
برگی در زمان  4-6بعد از سبز شدن واکاري به موقع انجام شد در مرحله . خلوط شدنواري در شیارهاي مناسب ریخته و با خاك م

هاي الزم  جهت کنترل علف هرز در طول دوره رشد مراقبت. نمناك بودن مزرعه براي رسیدن به تراکم مناسب عملیات تنک انجام شد
پس از حذف . تیر ماه انجام شد 15 فصل رشد، عملیات برداشت در انتهاي .هاي هرز نیز صورت گرفت از جمله وجین دستی علف

حاشیه با برداشت از هر کرت، صفات ارتفاع گیاه، شاخص سطح برگ، تعداد طبق ،درصد روغن و کربوهیدرات دانه با انتخاب تصادفی 
کربوهیدرات . شد گیري ندازها سوکسله دستگاه با اتر اتیل محلول از استفاده با نیز دانه روغن درصد. گیري شد بوته از هر کرت اندازه 10

صورت خواهد  SAS  9.1ها با استفاده از نرم افزار تجزیه آماري داده. گیري شد توسط دستگاه اسپکتوفتومتر از بافت خشک گیاه انداره
رها و جداول رسم نمودا. درصد انجام خواهد شد 5اي دانکن و در سطح  ها با استفاده از آزمون چند دامنه گرفت، مقایسه میانگین داده

  .صورت گرفت Wordو  Excelنیز با استفاده از نرم افزار 
  

  نتایج و بحث
  ارتفاع بوته 

داري  کند و داراي همبستگی معنی ثیر عوامل زراعی و تیمارهاي آزمایشی را به خود منعکس میأارتفاع بوته یکی از صفاتی است که ت   
 1ثیر کود شیمیایی قرار گرفته و در سطح أیج نشان داد که ارتفاع بوته تحت تنتا 1همانطور که در جدول . باشد با عملکرد محصول می

متر بیشترین ارتفاع بوته را  سانتی 17/73دهد کود شیمیایی با میانگین  نشان می) 2جدول(ها  مقایسه میانگین .دار شد درصد معنی
که کود شیمیایی نسبت به شاهد افزایش  بطوري. مربع بود متر سانتی 50داشت در مقابل کمترین آن متعلق به تیمار شاهد با میانگین 

متر بود یعنی  سانتی 10بیشترین میانگین متعلق به فاصله ) 2جدول (بر طبق  .شددار ن ثیر تراکم بر ارتفاع بوته معنیأولی ت. داشت
 نتیجه گیري این. شد مشاهده ردیف فاصله افزایش با بوته ارتفاع کاهش عمومی روند. بیشترین ارتفاع به تراکم کمتر تعلق داشت

  .گلرنگ مطابقت دارد در )2( در  نتایج سایر تحقیقاتبا
  

  شاخص سطح برگ 
آیند در بیشتر  هاي تولید کننده مواد فتوسنتزکننده الزم براي رشد گیاهان به حساب می هاي سبز مهمترین اندام که برگ از آنجایی   

 دریافت میزان برگ سطح افزایش باگیرند  فزایش عملکرد دارند مورد توجه قرار میها به عنوان عاملی که سهم زیادي در ا بررسی
نشان ) 2جدول (ها  مقایسه میانگین ،)1جدول(دار شد  ثیر کود بر شاخص سطح برگ بسیار معنیأت ).3( یابد می افزایش هم تشعشع

ژن شیمیایی و کود نیتروژن به دست آمد و تیمار دهد که بیشترین میزان شاخص سطح برگ از تیمار ترکیب کود دامی و نیترو می
 تلفیقی کوددهی سیستم تیمارهاي). 4(نتایج  .تري را نسبت به تیمار نیتروژن و ترکیبی را نشان داد دامی و شاهد میانگین پایین
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نیاز غذایی گیاهان و در مین أویژه نیتروژن در ته کود دامی به دلیل اثر مثبت عناصر غدایی ب.داشتند را شاخص سطح برگ باالترین
مقایسه  ).1جدول(دار شد  ثیر تراکم بسیار معنیأنتایج نشان داد که شاخص سطح برگ تحت ت. ها بوده است نتیجه گسترش بیشتر برگ

و  77/1بیشترین شاخص سطح برگ و تراکم متوسط با میانگین  938/1 که تراکم بیشتر با میانگین) 2جدول(دهد  ها نشان می میانگین
 این در وقتی که باشد تواند می این باال هاي تراکم در عملکرد بودن باال علت. در گروه بعدي قرار داشتند 585/1راکم کمتر با میانگین ت

  .رسد می مطلوب برگ سطح شاخص به است گیاه درحداکثر خورشید نور تابش که زمانی تراکم،
  

  تعداد طبق
که ) 2جدول(ها نشان داد  نگینامقایسه می). 1جدول( ندي بر عملکرد طبق داشتدار ثیر معنیأدهد که کودها ت نتایج نشان می   

بیشترین میزان تعداد طبق مربوط به کود نیتروژن شیمیایی است حال آنکه تیمار کود دامی و ترکیبی در یک گروه آماري و درسطح 
 تحت مطلوب افشانی گرده و کافی رویشی ي دوره و قعمو به کشت که رسد می نظر به .تر قرار دارد وکمترین مربوط به شاهد شد پایین

 تولید موجب نهایت در مسئله، اینو . در آنها شده است يهاي زیاد هایی با قطر باال و تعداد دانه موجب تولید طبق مناسب جوي شرایط
 تأثیر تواند می دامی کودهاي تلقیح با همراه شیمیایی کودهاي ي توصیه قابل و مطلوب مصرفولی . شده است دانه عملکرد حداکثر
). 1جدول(دار شد  ثیر تراکم بر تعداد طبق غیرمعنیأنتایج نشان داد ت. گلرنگ داشته باشد عملکرد اجزاي از صفت این بر را مناسبی

تر  ه پایینثیر در تراکم بیشتر و تراکم متوسط و کمتر در یک گروه آماري و درمرتبأبیشترین ت) 2جدول( دهد مقایسه میانگین نشان می
خیر به علت کاهش دوره گیاه، عدم أهاي با ت در ذرت به کاهش عملکرد دانه، وزن دانه و تعداد دانه در طبق در کشت) 11(. قرار دارد

 . اند افشانی به علت شرایط نامساعد و عدم رشد در آخر فصل اشاره کرده گرده
  

  هاي مختلف تحت تأثیر کود دامی و شیمیایی و ترکیبی و شاهد و تحت تأثیر تراکمتجزیه واریانس صفات مورد بررسی در دامنه دانکن، : 1دولج
 میانگین مربعات                       

شاخص سطح 
 برگ

 ارتفاع بوته تعداد طبق
cm 

درجه 
 آزادي

 منابع تغییرات

0897861/0  8611/117  11361/162  تکرار 2 
147262/6 ** 518519/560 ** 284074/977  کود 3 **

027226/0  712963/12  267685/52  aخطاي  6 

375244/0 ** 444/113 ns 527778/170 ns 2 فاصله روي ردیف 

313185/0 ** 296296/15 ** 428519/36 فاصله روي × کود 6 **
 ردیف

00547083/0  541667/10  9333/23  bخطاي  16 

18802/4  32549/10  241/8  - C.V 

                               ns درصد 1داري در سطح  معنی ** و  
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  هاي مختلف هاي صفات مختلف تحت تأثیر کود دامی و نیتروژن در تراکم  مقایسه میانگین: 2جدول                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

  درصد روغن 
 یابد، می افزایش دانه شدن پر ي مرحله طی هوا دماي شدن خنک و رشد فصل شدن تر طوالنی با دانه روغن میزان اینکه به توجه با

داري بر  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که کودها تاثیر معنی ).6( روغن مطلوب است عملکرد بهبود براي شرایط چنین وقوع بنابراین
غن از تیمار شاهد و باقی تیمارها در یک گروه آماري دهد که بیشترین درصد رو ها نشان می مقایسه میانگین). 3جدول( دنروغن ندار

ازجمله دالیلی که براي تغییرات اندك درصد روغن در شرایط محیطی گوناگون آورده شده است این است که  .)4جدول( قرار گرفتند
هاي  قسمتی از ژنشود و بنابراین احتمال آسیب دیدن  ژن کنترل میتعداد زیادي  صفتی کمی است که توسطمقدار روغن دانه 

کودهاي آلی درصد روغن و کودهاي شیمیایی نیتروژن، میزان پروتئین دانه را  نشان دادند )15(. کننده این صفت بسیار کم است کنترل
ها براي سنتز روغن کاهش  دار، دسترسی به کربوهیدرات تروژناظهار داشتند که در اثر مصرف زیاد کودهاي نی همچنین .افزایش دادند

نیز خاطر نشان کردند که میزان کربوهیدرات مور نیاز براي سنتز پروتئین کمتر ) 12. (یابد یابد و در مقابل سنتز پروتئین افزایش می می
هاي متعددي در  کند گزارش باشد در نتیجه افزایش کود نیتروزن، سنتز پروتئین را به بهاي کاهش سنتز روغن تشدید می از روغن می

  ).5.(هاي روغنی با افزایش نیتروژن وجود دارد غن دانهمورد کاهش درصد رو
و  تراکم بیشتر بیشترین مربوط به ،)4جدول( ها نشان داد مقایسه میانگین). 3جدول( دار شد ثیر تراکم بسیار معنیأدرصد روغن تحت ت 

 بهتر کارایی و رقابت کاهش باعث تر باریک فواصل در ها بوته تر یکنواخت توزیع که رسد می نظر به بود کمترین تراکمکمترین مربوط به 
گزارش شده است که ) 13(هاي مختلف  این در حالی است که آزمایش.شود می روغن میزان افزایش باعث و شده فتوسنتزي سیستم

 .دتواند به دلیل اختالف در شرایط آزمایش باش گیرد تفاوت در نتایج می میزان روغن تحت تاثیر فاصله ردیف کشت قرار نمی
  

  کربوهیدرات
نشان داد بیشترین  )4جدول(ها  مقایسه میانگین ).3جدول( دار شد درصد معنی 1ثیر کودها در سطح أکربوهیدرات تحت ت  

 عملکرد، میزان افزایش در دامی کود بودن ثرؤم به توجه با .کربوهیدرات متعلق به کود نیتروژن شیمیایی و کمترین متعلق به شاهد بود
اثر تراکم بر کربوهیدرات  .باشد کمپوست و شیمیایی کود از ثرترؤم خشکی باالي سطح در دامی کود از استفاده رود می گمان

ثیر در فاصله بیشتر را أثیر در فاصله کمتر و کمترین تأنشان داد بیشترین ت) 4جدول(ها  مقایسه میانگین). 3جدول( دار شد غیرمعنی
 .دارا بودند

 
  

شاخص سطح 
 برگ

تعداد طبق در 
 بوته

 ارتفاع بوته
cm 

 تیمارها

700/0 c 778/20 c 000/50 c  شاهد  

5255/1 b 556/31 b 822/61 b کود دامی 

133/72 a 667/39 a 178/73 a  نیتروژن کود
 شیمیایی

33/67 a 778/33 b 44/52 c کود ترکیبی 

25/44 c 833/28 b 58/63 a cm10  فاصله
 روي ردیف

55/49 b 667/30 b 16/58 b cm 5/12  فاصله
 روي ردیف

69/55 A  83/34 A 32/56 b  cm15  فاصله
  روي ردیف

 

 



 

٥ 
 

  صد روغن و کربوهیدرات دانه تحت تاثیر کود و تراکمدر تجزیه واریانس: 3جدول 
 میانگین مربعات                    

دانه کربوهیدرات روغندرصد   منبع تغییرات درجه آزادي 
14657386/0  560/385  تکرار 2 
38762/4 ** 1901/3055 ns 3 کود 

07084/0  639/572  aخطاي  6 

52930/0 ns 479 /386  فاصله روي ردیف 2 **
029556/0 ** 422/2 ns 6 فاصله روي ردیف× کود  

03439/0  83992/2  bخطاي  16 

08/7  14/5  - C.V 

                  ns  درصد 1داري در سطح  معنی ** و  
  

هاي صفات مورد بررسی در دامنه دانکن، تحت تأثیر کود دامی و شیمیایی و ترکیبی و شاهد تحت تأثیر   مقایسه میانگین: 4جدول
  مختلفهاي  تراکم

  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

 گیري نتیجه

ها دخالت دارد همین مسئله  توان اظهار کرد که نیتروژن در تقسیم و حجیم شدن سلول  با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش می
د دامی و استفاه از روش ترکیب کو .یابد  شود در نهایت کربوهیدرات دانه افزایش می  سطح برگ می باعث افزایش ارتفاع و تعداد طبق و

 کود سهم ولی با استفاده از سیستم ترکیبی، گیرند ها، در برخی صفات در یک گروه آماري قرار می  آن نسبت به مصرف تکی نیتروژن
 محصوالت تولید ي هزینه اینکه بر عالوه دتوان  می آلی هاي کود از بیشتر ي استفاده باي کشاورز محصوالت تولید در را شیمیایی هاي

 حال عین در و رساند حداقل به را شیمیایی ترکیبات این مصرف از ناشی محیطی زیست هاي  آلودگی دهد، کاهش را زراعی
  .نمود حفظ نیز را زراعی هاي خاك حاصلخیزي

  
  
  
  
  

 تیمار کربوهیدرات   روغن
29/58 a 4438/1 b شاهد 

32/29 b 2544/2 c کود دامی 

27/14 b 0630/3 a  کود نیتروژن
 شیمیایی

18/29 b 7033/2 b کود ترکیبی 

173/27 c 559/2 a cm 10 فاصله روي
 ردیف 

602/32 b 395/2 b cm 5/12  فاصله
 روي ردیف

520/38 a 142/2 c cm 15  فاصله
 ردیف   روي
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