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 مقدمه

ويژه در نواحی خشک و ه ( تقريباً در تمامی نقاط دنيا و ب.Carthamus tinctorius Lگلرنگ )   

عنوان يک گياه روغنی مهم کشت ه نيمه خشک هند، مکزيک، اياالت متحده آمريکا، اتيوپی و استراليا ب

يکا، اتيوپی، آرژانتين و گردد. در ميان کشورهاي توليد کننده گلرنگ، هند، مکزيک، اياالت متحده آمر می

درصد سطح زير کشت و توليد گلرنگ در جهان را به خود  87و  99استراليا در مجموع به ترتيب 

هزار هکتار می  800(. سطح زيرکشت گلرنگ در حدود 2005اند )دويودي و همکاران،  اختصاص داده

کيلوگرم در نوسان  1200تا  800(. عملکرد جهانی گلرنگ از 2004فرسون و همکاران،  باشد )مک

هاي توليد و استفاده از تکنولوژيهاي مدرن امکانپذير  است و افزايش آن بيش از اين مقدار با بهبود نهاده

تن بوده است )بی  1086514تا  638000، توليد گلرنگ بين 2003تا  2000خواهد بود. طی سالهاي 

را به خود اختصاص  روغن هم جهانیدرصد از س 07/0(. روغن استخراج شده از گلرنگ 2004نام، 

ها و  (. استفاده وسيع از روغن آن در مارگارين، تغذيه دام، استفاده از ساقهa,b 2007دهد )فائو،  می

هاي آن بعنوان سوخت در برخی نواحی، استفاده از کارتامين رنگی بدست آمده از گلهاي آن  شاخه

را بيش از  اهميت اين گياهارزش و برخی غذاها، دهی در  بصورت ماده خام در رنگرزي و همچنين رنگ

 (.1993حميدي و همکاران،  -؛ ال1973)ايليسولو،  نمايد پيش روشن می

. متأسفانه به دليل رود هر فرد به شمار میروزانه روغن يکی از مواد اصلی و ضروري در سبد غذايی    

باال رفته است که جهت جلوگيري از واردات آن بخصوص طی سالهاي اخير بسيار  ،توليد ناکافی کشور

روغن  کافی و توليدگياهان دانه روغنی اين بحران، الزم است مطالعات علمی الزم و کافی جهت زراعت 

مصرفی کشور صورت گيرد. خوشبختانه اراضی زراعی کشور قابليت و کيفيت کافی براي توليد تمامی 

نژادي و توليد  توان با مطالعات گسترده به زراعی و به از اينرو می ،را داشته و دارد یگياهان دانه روغن

با عملکرد باال و با کيفيت مناسب از گسترش اين بحران  یارقام و هيبريدهاي مرغوب گياهان دانه روغن

 جلوگيري بعمل آورد. 

هاي وحشی که در سراسر کشور  يکی از گياهان روغنی و بومی کشور است. وجود انواع تيپ گلرنگ   

. تحمل نسبی به استسازگاري خوب اين گياه با شرايط آب و هوايی ايران  دهنده اند، نشان دهپراکن
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شوري خاک و خشکی هوا و همچنين دارا بودن روغنی با کيفيت باال، از مشخصات بارز اين گياه است 

آن  درصد( در اين گياه و کيفيت عالی 40تا  25(. درصد باالي روغن دانه )1375)احمدي و اميدي، 

 )وجود اسيد اولئيک و اسيد لينولئيک(، توليد کنجاله )مکمل غذايی دام(، مقاومت نسبتاً زياد آن به تنش

هاي غير زنده مانند شوري، خشکی و سرماي زمستانه از اهميت خاصی برخوردار است )نبی پور و 

 (. 2007همکاران، 

توان توليد  ساير فاکتورهاي زراعی ديگر می با تامين نيازهاي غذايی گياه گلرنگ در کنار تامين آب و   

کود نيتروژن به عنوان ضروري ترين عنصر غذايی هر  اقتصادي حداکثر با کيفيت عالی را انتظار داشت.

رود، گياه گلرنگ نيز از اين قاعده مستثنی نبوده و کمبود نيتروژن به کاهش توليد آن  گياه به شمار می

تواند کيفيت دانه گلرنگ را تحت الشعاع قرار دهد  ئيکه نيتروژن میمنجر خواهد شد. همچنين از آنجا

الزم است که در مقادير کاربردي آن حداکثر دقت را نمود. از آنجائيکه  بنابراين)کاهش درصد روغن(، 

ضروري به نظر گوگرد در سنتز اسيدهاي چرب نقش اساسی دارد، جهت باال بردن کيفيت دانه گلرنگ 

ت کمبود آن منجر به کاهش کيفيت گردد. لذا به منظور بررسی تاثير اين دو کود بر و ممکن اس رسد می

خصوصيات کمی و کيفی گلرنگ و تعيين مقادير مناسب آنها الزم دانستيم آزمايشی در اين خصوص 

 انجام گيرد.   
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 فصل اول: بررسی منابع
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 ی، نیازمندیها، اهمیت اقتصادی و تغذیهخصوصیات گیاه شناسی، پراکندگ -1-1

( محسوب Asteraceaeآستراسه ) تيره( جزو گياهان .Carthamus tinctorius Lگلرنگ با نام علمی )   

گونه مختلف می باشد که از اسپانيا تا شمال آفريقا و از غرب آسيا تا  250می شود. اين گياه داراي

و ارقام مصر قديم،  بودهبومی شرق هند گلرنگ (. 1996 هندوستان پراکنده شده اند )داجو و مندل،

دارند و در حال حاضر به طور وسيعی در آسياي مرکزي، هند و  رابطه خويشاوندييونان و روم با آن 

نواحی استيپی و نيمه استيپی محسوب می  يمديترانه کشت می شود و بعنوان يک گياه گرمسيري با منشا

روغنی می باشد که به نواحی خشک دانه هاي گياهی يکساله با گلرنگ (. 1999هافبور،  و گردد )پليکان

هاي رصد روغن می باشد که غنی از اسيدد 40تا  30گلرنگ محتوي  دانهبه خوبی سازگاري يافته است. 

چرب چند گانه غير اشباع است که اين اسيدهاي چرب نقش مهمی در کاهش سطح کلسترول خون ايفا 

داراي يک ساقه اصلی با انشعابات زياد که در برگيرنده  ک ريشه اصلی و عميق،با ي می کنند. گلرنگ

گل )به رنگ زرد يا نارنجی( داشته و اين گل ها  5الی  1تعداد زيادي شاخه جانبی می باشد که هر کدام 

  دانه می باشند.  20تا  15قادر به توليد 

ابستان گرم هستند، کاشت گلرنگ بصورت روز دوره يخبندان و ت 120در نواحی که داراي حداقل    

درجه سانتی گراد می  4صفر پايه )فيزيولوژيک( آن بهاره و در فروردين و ارديبهشت ماه انجام می گيرد. 

درجه سانتی گراد را می  -7گياه در اوايل رشد )گياهچه اي( مقاوم به يخبندان بوده و تا دماي  .باشد

متر امکان پذير است. همچنين  1100و رشد آن در ارتفاعات تا تواند تحمل کند. همچنين امکان کشت 

کشت پاييزه آن بصورت ديم که در طی ماههاي آبان و آذر صورت گيرد، مستلزم يک بارندگی مناسب 

قبل از کاشت می باشد. مسئله اصلی در استقرار گياه و سبز کردن آن، عدم سله بندي خاک است، در 

ان يک مشکل عمده در استقرا گلرنگ عنوان کرد که در صورت بروز اين واقع سله بندي خاک را می تو

مشکل، استفاده از يک کلوخ شکن دندانه دار ممکن است به شکستن سله کمک کرده و سبز شدن را 
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بسته به  دانهو يک جنين است. بخش پوششی  لپهگلرنگ حاوي پريکارپ، دو  دانه هايبهبود بخشد. 

(. به طور 2004را در بر می گيرد )بائوملر و همکاران،  دانهز وزن کل درصد ا 59تا  18، بين رقم

 39تا  28کيلوگرم در هکتار و براي شرايط فارياب  28تا  17الزم براي شرايط ديم  دانهمعمول، ميزان 

 فاصله بين و سانتی متر بوده 4تا  5/2در حدود کيلوگرم در هکتار در نظر گرفته می شود. عمق کشت 

 سانتی متر در نظر گرفته شود. 20و  45روي رديفها به ترتيب می تواند  رديفها و

)علوفه يا دانه( و  فتن محصولگرساس آزمون تجزيه خاک و با در نظرنيازمنديهاي کوددهی برا   

گياهانی که در تناوب قرار گرفته بودند، تعيين و اعمال می گردد. گلرنگ سيستم ريشه عميقی دارد که 

ري از مواد غذايی براي اين گياه را از اعماقی که براي گياهان دانه ريز قابل دسترس نيست امکان بهره و

کيلوگرم نيتروژن در هکتار و  25الی  15فراهم می سازد. به طور معمول در يک سيستم دو کشتی فقط 

رد کود کيلوگرم نيتروژن در هکتار به کار برده می شود. تحت شرايط ديم، کارب 50در حالت تک کشتی 

و به منظور جلوگيري از تماس مستقيم کود با  دانهسانتی متري و پايين تر از محل کشت  10در عمق 

سانتی متر متغير  150تا  30صورت می گيرد. گلرنگ شاخه دهی بااليی داشته و ارتفاع آن بين  دانه

  .است

گلرنگ به عنوان يکی از رقابت علفهاي هرز جهت کسب نور خورشيد، آب و عناصر غذايی با گياه    

مهمترين مشکالت توليد اين گياه در آمده و بدون تدوين يک برنامه مشخص و اصولی جهت کنترل و 

 جلوگيري از رقابت علفهاي هرز با اين گياه، توليد اقتصادي آن امکان پذير نخواهد بود.

 مايد:به هنگام برداشت گلرنگ توجه به برخی موارد که در ذيل آمده، ضروري می ن

زمانی که بيشتر برگها ريخته و ساقه خشک شود، اما ترد و شکننده نباشد، گلرنگ به حداکثر  -

 رشد فيزيولوژيکی رسيده و آماده برداشت است.  

 يا کمتر از اين مقدار باشد.درصد  8 دباي دانهدر زمان برداشت، محتوي رطوبت  -

رتی که برداشت به صورت سنتی و با در ارقام خاردار، به دليل باال بودن ميزان خار، در صو -

 دست انجام شود، بايستی احتياط هاي الزمه مبذول گردد.
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در زمان برداشت، در صورتيکه امکان بارش باران وجود داشته باشد، از آنجاييکه بارندگی منجر  -

به عملکرد نامناسب بخصوص در گلهاي شکوفه داده بااليی می شود، الزم است که برداشت در 

 از گلهايی بااليی انجام گيرد.  ابتدا 

گلرنگ علی رغم داشتن ريشه دهی عميق، فصل رشد طوالنی دارد و استقرار آن در مقايسه با ساير    

گياهان يکساله، می تواند همزمان با دوره هاي خشکی طوالنی تر باشد. حاصلخيزي باال، خاکهاي با 

شد گلرنگ را ايجاد و امکان گسترش ريشه خنثی، شرايط مطلوب براي ر pHزهکشی مناسب و با يک 

 102تا  38آن را در عمق را فراهم می سازد. ارتفاع گياه بسته به شرايط محيطی و مديريت زراعی از 

سانتی متري می تواند در نوسان باشد. گلرنگ سازگار به شرايط کم آبی و ديم بوده و نيز به شوري خاک 

بسيار حساس است. همچنين يک گياه تناوبی خوب با غالت دانه مقاوم است. اين گياه به حالت غرقابی 

شدن دوره رشد علفهاي هرز و چرخه بيماريها کمک می کند. در تناوب با  مهارريز يا آيش بوده و به 

غالت دانه ريز يا ذرت جهت جلوگيري از اسکلروتينا )نوعی بيماري قارچی غالت( کشت می شود و 

ن، خردل و کلزا کشت نگردد. علی رغم اينکه از لوبيا معمولی، آفتابگردبهتر است که بالفاصله بعد ا

مصرف آب در گلرنگ باالست، ولی وجود سيستم ريشه اصلی عميق آن در استفاده از آبهاي پروفيل 

(. 1989، چو لي چهاي زيرين خاک مفيد بوده و کشت آن را در نواحی خشک امکانپذير کرده است )بي

متوالی طی دو فصل رشد، بدليل مصرف آب قابل دسترس اعماق خاک و نيز  هرچند کشت آن به طور

داشتن پتانسيل الزم براي خطرات و خسارات جدي ناشی از بيماري ها چندان مناسب نيست. به طور 

(، بهبود ساختار خاک 1991هوم،  -توليد در خاکهاي شور و سديمی )وان امکان به دليلگلرنگ  یکل

(، افزايش تنوع 1988هاي غالت )کولتون،  بيماري بعنوان گياه مهار(، 1993 )ماترچرا و همکاران،

 . در تناوب کاشت قرار می گيرد زيستی، مديريت و کنترل انعطاف پذيري و گسترش خطرات اقتصادي

شود. از  ضروري در تغذيه بشر است که از منابع حيوانی يا گياهی گرفته می موادروغن يکی از    

يش توليد روغن حيوانی همواره با محدوديت مواجه بوده است بنابراين، به منظور برآورد آنجائيکه افزا

نياز روز افزون در توليد روغن مورد استفاده بشر الزم است که کشت و کار گياهان روغنی بهبود يابد. 

 ويتامين بشر مصرف کننده به شمار رفته و همچنين در استفاده از برايروغن به عنوان يک منبع انرژي 

(. در 1981باشد )اسندال،  اولئيک، لينولئيک می چربضروري بوده و حاوي اسيدهاي  A, D, E, Kهاي 
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بين گياهان دانه روغنی، گلرنگ بعد از سويا، بادام زمينی، کلزا، آفتابگردان، کنجد، بزرک و کرچک از نظر 

گلرنگ داراي خواص دارويی  ه هايدانها و  کشت در سطح جهان در رده هشتم قرار دارد. برگها، گلبرگ

رنگرزي  درهاي آن  بوده و در طب سنتی از جايگاه خاص و مهمی برخوردار است. عالوه بر اين گلبرگ

ائوما و ژ؛ 1997؛ وارما وهمکاران، 1994شود )دانيسوا و ساروکا،  و رنگدهی غذاها استفاده می پارچه

 می باشند.خاردار داراي خارهايی بر روي برگها  ارقام(. 2006؛ کاروالهو و همکاران، 2001ليچی، 

با خارهاي کمتر يا بدون خار نسبت به تيپ هاي خاردار از ميزان روغن کمتري برخودار  ارقاممعموالً 

بدون پوشش  دانه هايدرصد روغن ) 50 تا 17گلرنگ حاوي  دانه(. 1995است )اوسوريو و همکاران، 

 F (63ويتامين و روغن نيمه جامد، اسيد غالب اسيد لينولئيک درصد( می باشد. در 50الی  45بيش از 

درصد( بوده و بنابراين روغن آن براي تغذيه انسان بسيار مناسب است. عالوه بر اين می توان از  80الی 

آرايشی(  ها، جوهر چاپگر، رنگهاي نقاشی و آن جهت توليد محصوالت جانبی )صابون، براق کننده

؛ سيمون و 1992بارانياک،  استفاده کرد )زلنی ومحصوالت نگهداري طبيعی  استفاده کرد و نيز در

يک اسيد درصد روغن اسيد لينولئيک،  45تا  20کامل و سالم گلرنگ، دانه هاي(. 1999استراسيل، 

کند. بعالوه اين روغن در مارگارين سالم و  به کاهش سطح کلسترول در بدن کمک می ،چرب غير اشباع

(. از آنجائيکه 2002مارتينز،-رود )فرناندز دي به صورت خام براي تغذيه به کار میبصورت روغن ساال

اين روغن سريع خشک می شود، تقاضاي بااليی در کاربرد آن در رنگرزي و صنعت امولسيون وجود 

 (. ترکيبات موجود در اسيد چرب گياهی يک فاکتور اثر گذار بر استفاده2004دارد )کاراکايا و همکاران، 

درصد اسيد  8-6هاي تجاري آن است. طبق استانداردهاي موجود، محتوي روغن گلرنگ در حدود 

درصد اسيد لينولئيک می  75-71درصد اسيد اولئيک و  20-16تيريک، يدرصد اسيد س 3-2پالميتيک، 

 24/0ستيک )يري(. بعالوه، سطوح خيلی پايين اسيدهاي م2001مارتينز، -باشد )والسکو و فرناندز

طبق برخی گزارشات (. 2000درصد( در روغن آن ثبت شده است )بايدار،  43/0د( و بهنيک )درص

؛ 1993شود )داجو،  درصد( در محتوي روغن گلرنگ يافت می 85مقدار بااليی از اسيد اولئيک )بيش از 

(. محتوي روغن و سنتز اسيد چرب گياهان بوسيله فاکتورهاي 1993مارتينز و همکاران، -فرناندز

ماشين  دنعددي همانند ژنوتيپ، اکولوژي، مورفولوژي، فيزيولوژي و مديريت )زمان بندي به کاربرمت

 (. 2000، تراکم گياهی، کوددهی و غيره( در نوسان است )بايدار، رقمآالت، 
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با  طبقبراساس ضريب پيرسون بيان شد که در گلرنگ روابط منفی بين تعداد دانه در طی آزمايشاتی    

؛ کاماز و 2005در کل گياه يا توده ماده خشک دانه وجود دارد )تونک تورک و همکاران، تعداد آن 

 (. 2005همکاران، 

هاي  ( با بررسی عملکرد و اجزاي عملکرد در دو ژنوتيپ گلرنگ به نام1363اهدايی و نورمحمدي )

عداد دانه در طبق، ، همبستگی مثبت و معنی داري بين عملکرد دانه با ت2811-و محلی اراک 10-نبراسکا

 وزن هزاردانه و درصد روغن دانه مشاهده کردند. 

داري از نظر  الين و رقم گلرنگ بهاره اختالف معنی 100( با بررسی 1378اميدي تبريزي و همکاران )  

داري بين عملکرد دانه   عملکرد و اجزاي عملکرد در بين آنها مشاهده کردند. آنها همبستگی مثبت و معنی

د آزمايشی با وزن صد دانه، تعداد طبق در بوته و عملکرد روغن در بوته مشاهده کردند. استير و در واح

ترين قسمت از اجزاي عملکرد در گلرنگ  ( گزارش کردند که تعداد طبق در بوته مهم1986هاريژن )

همکاران هاي پر در هر بوته با تعداد طبق در بوته همبستگی خطی دارد. اشري و  بوده و تعداد دانه

 يترين جز در گياه مهم طبقرقم زراعی گلرنگ گزارش نمودند که تعداد  903( با مطالعه 1989)

در درجه دوم اهميت قرار دارد و وزن هزار دانه نيز  طبقعملکرد دانه در گياه است و تعداد دانه در 

و وزن  طبقکه بين تعداد ( گزارش نمودند 1997تاثيري بر روي عملکرد دانه ندارد. رائو و راماچاندرام )

، نازکی پوست طبق، وزن طبقهزار دانه با عملکرد دانه همبستگی مستقيم وجود دارد و صفات تعداد 

( گزارش نمودند که 1981بيشترين اهميت را در اصالح عملکرد دانه و روغن دارند. تومبر و جوهی )

ه، تعداد روز تا شروع گلدهی و تعداد ضرائب همبستگی ژنوتيپی بين عملکرد دانه و تعداد شاخه در گيا

مهم ترين صفت براي افزايش عملکرد دانه، می باشد. براتولن  طبقمثبت بوده و تعداد  طبقدانه در 

و همچنين بين عملکرد  طبق( بين عملکرد دانه و تعداد r=84/0داري ) ( به رابطه  مثبت معنی1993)

( در بررسی 1997ه نموده است. کاساتو و همکاران )( در گلرنگ اشارr=51/0دانه و وزن هزار دانه )

داري با عملکرد دانه دارد.  در گياه رابطه مثبت و معنی طبقگيري نمودند که تعداد  ارقام گلرنگ نتيجه

( در مطالعه تجزيه عليت صفات گلرنگ گزارش نمودند که بيشترين اثر 1981چادهاري و همکاران )

باشد. کومار و همکاران  نه باال مربوط به تعداد و سطح برگ میمستقيم و مثبت براي وزن هزار دا

رابطه مثبت  طبق، و تعداد دانه در طبقهاي خود اعالم نمودند که ارتفاع گياه، اندازه  ( در بررسی1982)
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( پس از بررسی همبستگی ژنوتيپی و 1983داري با عملکرد دانه و روغن دارند. راماچاندارم ) و معنی

راي چند صفت کمی در گلرنگ گزارش نمود که عملکرد دانه با قطر ساقه، ارتفاع گياه، تجزيه عليت ب

( با مطالعه 1984و سوالنکی ) يوادداري دارد. پال همبستگی مثبت و معنی طبقطول شاخه و قطر 

ب عليت براي عملکرد بوته در ارقام گلرنگ گزارش نمودند که انتخاب براي تعداد يهمبستگی و ضرا

( 1993اول )زگآگياه و وزن هزار دانه، بيشترين تاثير را در افزايش عملکرد دانه دارد. پاراساد و در  طبق

 و عملکرد دانه اشاره دارند.  طبقبه رابطه مثبت و معنی دار بين صفات تعداد شاخه هاي اوليه، تعداد 

 

 تغذیه نیتروژنی گلرنگ -1-2

که آن را در شرايط آب و هوايی خشک قادر می  گلرنگ داراي سيستم ريشه اصلی مشخصی می باشد   

سازد تا از عناصر غذايی که در منطقه عمقی خاک در منطقه ايی که گياهان غله اي قادر به استفاده از آنها 

 (.2002نيستند، بهره برداري کرده و رشد و نمو کند )شينر و همکاران، 

ن است، زيرا نياز گياهان به اين عنصر بيش از يکی از عوامل محدود کننده رشد گياهان کمبود نيتروژ   

باشند.  باشد. نيترات و آمونيوم دو منبع نيتروژن مهم براي رشد گياهان عالی می تمام عناصر ديگر می

هاي فيزيولوژيکی ويژه گياهان نسبت به منبع نيتروژن کامالً متفاوت بوده و به توانايی آنها در جذب  پاسخ

(. نيتروژن به اتالف شدن آسيب پذير است. در a 1994)بوتال و همکاران، و تثبيت آن بستگی دارد 

کاربرد کودها حکم يک سنجش و معيار مهم جهت نمايش کمبود دقيق کم،  يحاصلخيز بازمين هاي 

مواد غذايی و جايگزينی عناصر جذب شده در محصوالت برداشت شده را دارد و کوددهی نيتروژن تاثير 

هر چند،  (.1992؛ کوننور و سارداس، 1984ملکرد دارد )استير و همکاران، ويژه اي در تشکيل ع

درصد است، پيامدهاي جدي اکولوژيک را به دنبال دارد  50بازيافت کود نيتروژن که اغلب پائين تر از 

 (.2002)شينر و همکاران، 

تواند در حفظ برگها  کند، بلکه می مهيا بودن نيتروژن کافی و مناسب نه تنها به توسعه برگ کمک می  

در طول دوره رشد کمک کند و بنابراين در توسعه گلها موثر  يفعاليت فتوسنتز به انجام)دوام برگها( 

 صفات اکثر داري بر نيتروژن اثر معنی مقدار( 2007) الفادلهاي  در بررسی(. 1983واقع شود )ويس، 
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به نظر ايشان اين موضوع به قابليت  نداشت. (Sabina, Saffire, BS-62915گلرنگ ) رقمسه  زراعی

 مطالعه. در استفاده از بقاياي نيتروژن موجود در خاک و کارايی مصرف نيتروژن بستگی دارد برايگلرنگ 

نيتروژن بر رشد، عملکرد و اجزاي عملکرد گلرنگ و آفتابگردان مشخص شد که  بر روي تاثير کاربرداي 

نيتروژن در گلرنگ در مقايسه با آفتابگردان باالتر بوده و رشد تر نيتروژن، کارايی مصرف  در سطوح پائين

گلرنگ براي توليد همچنين مشخص شد که تر نيتروژن افزايش يافت.  و عملکرد گلرنگ در سطوح پائين

. آناليز اجزاي عملکرد نشان داد که در استعملکرد مطلوب نيازمند غلظت نيتروژن خيلی کمتر در برگ 

دارد. تجزيه ضرايب  طبقدر گياه و تعداد دانه در  طبقاط بسيار نزديک با تعداد گلرنگ، عملکرد ارتب

و محتوي نيتروژن برگ همچنين ماده خشک برگ بر  طبقعليت نشان داد که اثرات مستقيم تعداد دانه در 

تاثير می گذارد  طبقعملکرد روغن کم هستند و عمدتاً از طريق اثرات غير مستقيم بر تعداد دانه در 

 (.2008)ابادي و همکاران، 

در دسترس بودن نيتروژن به طور مستقيم يا غير مستقيم بر رشد گياهی تاثير دارد. ترکيبات پروتئينی و    

سلول،  pHدي آمين پروپان( عالوه بر نقش حفاظتی بر برخی آنزيم ها و پايداري  -3و 1آمينی )مانند 

وند چوبی نقش دارند. اين عناصر در افزايش فعاليت در جابجائی عناصري مانند منگنز و مس از راه آ

آنزيم هائی مانند فسفوکينازها، فسفوترانسفرازها، دي کربوکسيالزها، دي هيدروژنازها و اسکوربيک اسيد 

 (.1995اکسيداز نقش دارند )مارشنر، 

اره عملکرد که کاربرد نيتروژن در دوره رشد کلزاي به ند( نتيجه گرفت1995) و بارسزاک بارزسزاک   

دانه و همچنين ميزان پروتئين دانه را به طور چشمگيري افزايش و ميزان چربی را کاهش داده است. 

 تاثير( در تحقيقی روي کلزا نشان دادند که نيتروژن بر روي عملکرد دانه 1377صادقی پور و همکاران )

روژن را به تاثير مثبت نيتروژن بسيار معنی داري دارد. آنها علت اختالف عملکرد بين سطوح مختلف نيت

و ميانگين وزن هزار دانه اعالم کرده و نتيجه گرفتند که کاربرد نيتروژن  خورجيندر افزايش تعداد 

موجب افزايش عملکرد ماده خشک گرديد، در حاليکه ميزان روغن دانه با افزايش مصرف نيتروژن به 

کيلوگرم نيتروژن در هکتار،  5که تجمع  . در گياه گلرنگ، گزارش شده استيافت کاهشصورت خطی 

 (.2004کيلوگرم دانه را در بر دارد )مندل،  100توليد 
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 هاي وجود بارندگی همچنين و تر کوتاه فواصل با آبياري و تر گلرنگ بهاره با توجه به فصل رشد کوتاه   

شده  مشخص طالعات،م برخی دربوده، لذا  زياد رشد گياه ابتداي در نيتروژن کودهاي بهاره، شستشوي

 نيتروژن به شدت واکنش منفی نشان داده است )هابی و حد از بيشتر و کمتر مقادير به گلرنگ که است

 (. 1987؛ گيلبرت و تاکر، 1982همکاران، 

( گزارش کردن که با مصرف نيتروژن، مقدار روغن دانه گلرنگ و رشد گياه 1992راجپوت و گاوتام )  

کيلوگرم نيتروژن در هکتار بدست آمد. شارما و ورما  90عملکرد دانه با مصرف افزايش يافت و بيشترين 

داري در عملکرد دانه گلرنگ در مقايسه  کيلوگرم نيتروژن در هکتار افزايش معنی 60( با مصرف 1982)

 60( مشاهده نمودند که با مصرف 1989مهی و همکاران )با ساير مقادير مصرفی گزارش کردند. 

 روژن در هکتار، عملکرد ماده خشک و کارايی مصرف آب در گلرنگ افزايش يافت.کيلوگرم نيت

عدد در متر مربع در تيمار  220( گزارش نمودند که تعداد طبق گلرنگ آبی از 1987گيلبرت و تاکر )  

کيلوگرم نيتروژن در هکتار رسيد.  150عدد در متر مربع با مصرف  260شاهد )عدم مصرف نيتروژن( به 

( گزارش کردند که در شرايط ديم، تعداد طبق گلرنگ در متر مربع از 1978ن نصر و همکاران )همچني

کيلوگرم  46عدد در متر مربع با مصرف  140عدد در متر مربع در شاهد )بدون مصرف نيتروژن( به  95

 نيتروژن در هکتار رسيد. 

ی مصرف نيتروژن می يزايش کارای و افيمصرف تقسيطی نيتروژن موجب کاهش دنيتريفيکاسيون، آبشو   

(. نيتروژن دوره رشد گياه را افزايش داده و در اواخر فصل باعث 2000شود )استادرت و اجوريا، 

(. برهان و همکاران 1995شود )مارشنر،  طوالنی تر شدن مدت پر شدن دانه و افزايش وزن هزار دانه می

کيلوگرم  3177دن ساقه و گل دهی با توليد ( نشان دادند که مصرف نيتروژن در مراحل طويل ش2001)

دار  کيلوگرم در هکتار، باعث افزايش معنی 1998دانه در هکتار نسبت به عدم مصرف آن با عملکرد 

عملکرد دانه شد. مصرف نيتروژن با افزايش نسبی اسيدهاي آمينه و ساير ترکيبات باعث کاهش درصد 

ر روي بدار  معنیاثر هاي مختلف کود نيتروژن داراي  (. غلظت1995اسيدهاي چرب می شود )مارشنر ، 

و عملکرد روغن گلرنگ داشت، اما بر روي محتوي روغن خام تاثير نداشت، در حاليکه  عملکرد دانه

 120کيلوگرم روغن در هکتار( از کاربرد  437و  1685و عملکرد روغن خام ) دانهباالترين عملکرد 

مونيوم، طی آزمايش دو ساله بدست آمد )تونک تورک و يلدرم، کيلوگرم نيتروژن در هکتار نيترات آ
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دار  هاي متعدد از نيتروژن داراي اثرات معنی ( گزارش دادند که غلظت1985(. احمد و همکاران )2004

دانه و محتوي پروتئين در  1000، وزن دانهها، درصد گلدهی، عملکرد  مثبت بر ارتفاع گياه، تعداد شاخه

  گلرنگ داشت. دانه

، باالترين 1985تا  1983اي در ناحيه پنجاب در طی سالهاي  ( طی مطالعه1989ماهی و همکاران )  

 آنهاکيلوگرم نيتروژن در هکتار بدست آوردند. هر چند  60و  40در گلرنگ را از مصرف  دانهعلمکرد 

کابی از لحاظ محتوي روغن گلرنگ تحت فراهمی نيتروژن مشاهده نکردند.  يدار اختالف معنی

 دانهو محتوي پروتئين در  طبقها، تعداد  ( بيان داشت که اختالفات معنی داري در تعداد شاخه1990)

ن )ترکيه( بدست آمد. همچنين وگلرنگ از انواع مختلف کود نيتروژن و مقادير آنها در سامس رقمدو 

ت آمونيوم به منظور حصول کيلوگرم نيتروژن در هکتار در فرم نيترا 150ايشان پيشنهاد دادند که کاربرد 

( اثر مقادير مختلف نيتروژن را بر 1993در آن ناحيه مناسب است. داس و گوش ) دانهعملکرد مطلوب 

گلرنگ در هند آزمايش نموده و دريافتند که کود نيتروژن اثرات معنی داري بر عملکرد و اجزاي عملکرد 

به بقيه قابل توصيه است. با اعمال سطوح صفر،  کيلوگرم در هکتار کود نيتروژن نسبت 60داشته و ميزان 

( به طور Pawari-95 رقمکيلوگرم نيتروژن در هکتار کارايی گلرنگ ) 180و  150، 120، 80، 60، 30

کيلوگرم نيتروژن در هکتار، شاخه دهی بيشتر، وزن هزار  120داري اميداور کننده بود. با مصرف  معنی

بدست آمد، در حاليکه مدت زمان رسيدگی بيشتر، ارتفاع گياه باالتر، بيشتر  دانهدانه باالتر و عملکرد 

کيلوگرم نيتروژن در هکتار ثبت شد. همچنين تمامی پارامترهاي اندازه گيري  180کپسول بيشتر در تيمار

کيلوگرم نيتروژن در  120. بنابراين کاربرد بودندشده گياه داراي يک همبستگی مثبت با عملکرد دانه 

 (. 2006و اود،  صديقاي دسترسی به عملکرد مطلوب از لحاظ اقتصادي توصيه شده است )هکتار بر

 دانه 70تن در هکتار و در  59/2و  48/2، 4/2جوانه زده در متر مربع  دانه 50عملکرد دانه در تراکم   

رش کيلوگرم کود نيتروژن گزا 80و  40تن در هکتار به ترتيب براي مصرف صفر،  74/2، 60/2، 54/2

کيلوگرم درهکتار نيتروژن  40( مصرف 1994(. سينگ و همکاران )2002شد )استراسيل و ورلينچک، 

( طی آزمايشی 1988را به عنوان مقدار نيتروژن مطلوب براي گلرنگ گزارش کردند. جرمن و همکاران )

که مصرف   گيري بيان داشتند کيلوگرم در هکتار، طی يک نتيجه 80تا  20سطح کود نيتروژن از  8با 

اي  ( در يک آزمايش مزرعه1995نداشت. بوهرا ) دانهکود نيتروژن در اين طيف تاثير زيادي بر عملکرد 
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با سطوح مختلف نيتروژن دريافت که کاربرد سطوح مختلف نيتروژن سبب افزايش عملکرد دانه گلرنگ 

کتار بدست آمد. حيدري و کيلوگرم نيتروژن خالص در ه 60ميزان  باشده است و بيشترين عملکرد دانه 

مشاهده کردند که  279( در تحقيقی با سطوح مختلف نيتروژن بر روي گلرنگ رقم زرقان 1377آساد )

، شاخص برداشت گياه، شاخص برداشت طبق طبقنيتروژن بر روي تمامی صفات فيزيولوژيک، عملکرد 

که حداکثر عملکرد دانه از  . همچنين ايشان نتيجه گرفتندعت رشد محصول اثر معنی داري داشتو سر

 کيلوگرم نيتروژن در هکتار بدست آمده است.  150مصرف 

نيتروژن به تشکيل پروتئين، هزار دانه، بر روي درصد روغن و وزن عليرغم تاثير غير معنی دار      

را کند و با افزايش سطح نسبی برگ، فعاليت فتوسنتزي  پروتوپالسم و بزرگتر شدن اندازه سلول کمک می

(. 1964شود )بيچ و نورمن،  هاي بيشتري تشکيل میخورجين بهبود و افزايش داده و در نتيجه گلها و 

و همکاران،  گيومو عملکرد دانه ) خورجيندر بوته، دانه در  خورجيننيتروژن تعداد شاخه جانبی، 

( بيان 2006ان )( را افزايش می دهد. احمد و همکار1990(، وزن هزار دانه )باساک و همکاران، 1998

داشتند که اعمال تدريجی کود نيتروژن ارتفاع گياه و شاخص سطح برگ را در گياه کلزا افزايش داد و 

کيلوگرم نيتروژن در هکتار بدست آمد. هرچند شاخص برداشت  160باالترين ميزان آن در سطح کودي 

ود نيتروژن )به شکل اوره(، کيلوگرم در هکتار افزايش يافت. با افزايش ميزان ک 120تا سطح کودي 

، وزن صد دانه و درصد طبقو درصد پروتئين افزايش يافت، اما تعداد دانه در  طبقعملکرد دانه، تعداد 

(. همچنين با افزايش مصرف نيتروژن، عملکرد دانه، تعداد 1386روغن دانه کاهش يافت )شريعتی نيا، 

بوته، تعداد انشعاب فرعی، قطر ساقه، محتواي در بوته، شاخص برداشت دانه، نيتروژن، ارتفاع  طبق

، در حاليکه بر تعداد دانه يافتبه طور معنی داري افزايش  در تعدادي ارقام بهارهپروتئين و کلروفيل برگ 

تحت تاثير معنی دار نيتروژن قرار نگرفت. ، وزن هزار دانه، قطر طبق و تعداد انشعاب فرعی طبقدر 

ن به صورت معنی دار، کاهش پيدا کرد. حداکثر عملکرد دانه، روغن و درصد روغن با افزايش نيتروژ

کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار حاصل گرديد. عملکرد دانه با وزن هزار دانه همبستگی  75پروتئين از 

در بوته، تعداد انشعابات فرعی و شاخص برداشت دانه  طبقدار و با وزن خشک، تعداد  منفی معنی

کيلوگرم نيتروژن در  75تيمار کودي  با اعمال ان داد. در اين آزمايش مشخص شد کههمبستگی مثبت نش

 باالتريندر بوته و با توجه به دارا بودن  طبقافزايش تعداد انشعاب فرعی و تعداد  از طريقهکتار 
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(. کاربرد نيتروژن وزن هزار 1385شاخص برداشت دانه می توان به بيشترين عملکرد رسيد )حاج غنی، 

انه، عملکرد دانه، قطر طبق، قطر ساقه، عملکرد اقتصادي و عملکرد بيولوژيکی آفتابگردان را باال برد د

(. محققان مختلف نشان داده اند که کاربرد کود نيتروژن رشد گياه، تجمع ماده 1992)کاظم و المسيلی، 

؛ يقاپان و 1998ماکوتا، خشک و عملکرد دانه و اجزاي آن را در آفتابگردان افزايش می دهد )ماهال و 

( به منظور بررسی اثر محلول پاشی روي به همراه سطوح 1990(. ليال و همکاران )1982همکاران، 

مختلف کود نيتروژن روي گياه سويا، مشاهده نمودند که عنصر روي به همراه نيتروژن بطور عمده سبب 

روتئين دانه در مقايسه با شاهد گرديد. عملکرد، ارتفاع گياه، مقدار روغن و پ اجزايافزايش عملکرد و 

بر روي گياه بادام زمينی مورد بررسی قرار دادند  نيتروژن( طی آزمايشی اثر 1994کريشناپا و همکاران )

و مشاهده نمودند که اين عنصر باعث افزايش معنی داري در مقدار عملکرد روغن دانه گرديد. به منظور 

تروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد گلرنگ بهاره طی سه سال تعيين اثرات مقدار و زمان مصرف ني

ط يکيلوگرم نيتروژن در هکتار از منبع اوره و زمانهاي تقس 150و  125، 100، 75، 50زراعی با مقادير 

مشخص شد که اثر متقابل مقادير مصرفی کود نيتروژن و تقسيط آن بر عملکرد دانه معنی دار بود. 

ن در هکتار و تقسيط سه مرحله اي آن، حداکثر عملکرد روغن را توليد کرد کيلوگرم نيتروژ 100مصرف 

کيلوگرم در هکتار نيتروژن را براي  80( در استراليا مصرف 2002و نورمن ) بيچ(. 1387)سليمانی، 

ترين مقدار پيشنهاد کردند. انگل و برگمن  بدست آوردن عملکردي مطلوب در گلرنگ به عنوان اقتصادي

 150آزمايشی در شرايط فارياب مشاهده کردند که با افزايش مصرف نيتروژن تا سطح ( در 1997)

کيلوگرم در هکتار عملکرد  200تا  150کيلوگرم در هکتار، عملکرد دانه گلرنگ افزايش و با مصرف 

( با اجراي تحقيقی در شرايط ديم گزارش کردند که بيشترين 1992راجپوت و گاوتام ). ثابت ماند

. قرائتی گزارش کردندکيلوگرم نيتروژن در هکتار  60از مصرف  را در شرايط ديم انه گلرنگعملکرد د

مشاهده   (و توده محلی کوسه IL111) دو رقم گلرنگ روي نيتروژن  مختلفح ( با اعمال سطو1385)

تعداد طبق در  ی،يارتفاع بوته، شاخص سطح برگ، تعداد شاخه فرعی، وزن خشک اندام هواکرد که 

سطوح مختلف نيتروژن قرار گرفت.  ه، تعداد دانه در طبق و وزن دانه نيز بطور معنی داري تحت تأثيربوت

کيلوگرم نيتروژن در  60بيشترين عملکرد دانه از توده محلی کوسه در سطح کودي در اين آزمايش 

اد بيشتر طبق در به دليل توليد تعد را ملکرد دانه باالتر در توده محلی کوسه. ايشان عهکتار بدست آمد
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نتايج حاصل از همچنين . نسبت دادند IL111 تعداد بيشتر دانه در طبق در اين توده نسبت به رقم بوته و

باالتري جهت توليد  نسبت به توده محلی کوسه داراي کودپذيري IL111 رقم داد که آزمايش نشان ناي

 .باشد حداکثر عملکرد می

 تغذیه گوگردی گلرنگ -1-3

اي براي کشاورزان بوجود آورده که منجر به کاهش  خاک مشکل فزايندهاي اخير کمبود گوگرد در ساله   

(. گوگرد جزو چهار 1996گرديده است )مک گرات و همکاران،  آن صفات کيفی گياه و عملکرد نهايی

، که بواسطه و سبک روشن رنگعنصر ضروري براي گياه شناخته شده است که ذخاير آن در خاکهاي با 

شوند، بسيار پايين بوده و عواقب کمبود آن منجر به تجزيه  مبود محتواي ماده آلی به اين رنگ ديده میک

هايی که مواد گوگرد دار  باالي کودهايی همانند اوره، فسفات دي آمونيوم، و موريات پتاس در کشت

نوان يک عنصر (. در اغلب موارد گوگرد به ع1994شود، گشته است )کوتاري و جتارا،  افزوده نمی

ثانويه کاربردي براي توليد محصول فراموش می شود در حاليکه اين عنصر براي سنتز اسيدهاي آمينه و 

وليتک بسيار ضروري است. کود گوگرد در صورتيکه به صورت مناسبی مهيا و ئهاي پروت فعاليت آنزيم

ينگ و همکاران، اک)هدر مزرعه مصرف گردد، هم عملکرد و هم کيفيت گياهان را تضمين می کند 

 (. در ميان عناصر کودي، گياهان دانه روغنی در مقايسه با ساير گياهان به نسبت باالتري به گوگرد1987

 (. گياهان دانه روغنی به کاربرد نسبتاً زياد گوگرد عکس العمل نشان می1994دارند )داس و داس،  نياز

نين کيفيت پروتئين را در طی سنتز اسيد هاي دهند. گوگرد در سنتز اسيدهاي چرب دخالت دارد و همچ

 (. 1999دهد )هاولين و همکاران،  آمينه معينی همانند سيستين، سيستئين و متيونين افزايش می

ها، کلروفيل و روغن به  نقش گوگرد در تشکيل اسيدهاي آمينه حاوي گوگرد، سنتز پروتئين، ويتامين   

است و در لگومها منجر  نيامی، گوگرد تحريک کننده تشکيل هاي روغن خوبی شناخته شده است. در دانه

هاي روغنی، کمبود گوگرد بر کيفيت غذاي تهيه شده از آن  شود. در دانه هاي درشت میدانه به توليد 

( طی آزمايشاتی مشخص کرد که با a, b 1988(. زامان )1999گذارد )سينگ و بانسال،  براي بشر اثر می

( عملکرد دانه گلرنگ افزايش يافت، بطوريکه با باالبردن دزهاي NPKی )افزايش مصرف عناصر اصل

نيتروژن عملکرد دانه گلرنگ نيز افزايش يافت، هر چند با افزايش مقادير فسفر و يا پتاسيم، حداکثر 
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در تحقيقات ديگر روي گلرنگ به همراه اين سه عنصر غالباً گوگرد نيز استفاده می عملکرد بدست آمد. 

کيلوگرم در هکتار  20آزمايشی باالترين عملکرد گلرنگ در خاک لومی رسی هنگامی که  طی شود.

کيلوگرم در هکتار فسفر به کار برده شد، بدست آمد )مهد عباس و همکاران،  4/26گوگرد به همراه 

(. همچنين بهترين فرم گوگرد بکار برده شده بصورت سولفات آمونيوم و ترجيحاً بصورت سرک 1995

( بيان داشتند 2000کار و همکاران )ل(. بابهو1988؛ شارما و بانسال، 2002ونکاتش و همکاران، بود )

کيلوگرم در  15کيلوگرم گوگرد اعمال شده به همراه يک دز از روي با مقدار بيش از  45که مقدار 

کردند که ( مشاهده 1995هکتار اثر بااليی بر عملکرد دانه گلرنگ داشت. همچنين اکشينگ و همکاران )

روز قبل از کاشت گلرنگ می  10بهترين زمان مناسب کاربرد عناصر ماکرو و ميکرو زمان کاشت يا 

 باشد. 

و استفاده از کودهاي ترکيبی  ارقام پربازدهدر سالهاي اخير اهميت واقعی گوگرد بواسطه افزايش کشت    

مايان گشته است )اسالم و که منجر به کمبود گوگرد در تعدادي از خاکهاي زراعی شده است، ن

(. اثرات مفيد گوگرد بر عملکرد و اجزاي عملکرد در گياه آفتابگردان توسط تريپاتی 1997 همکاران،

( طی آزمايشی 2008( گزارش شده است. راوي و همکاران )1994(، اسريماناريانا و راجو )1992)

رشد در گلرنگ همانند ارتفاع گياه،  کيلوگرم در هکتار گوگرد، پارامترهاي 30نشان دادند که کاربرد 

، وزن طبقعملکرد يعنی تعداد طبق، وزن دانه در  اجزايتعداد برگها، تعداد شاخه ها و ماده خشک و 

کيلوگرم در هکتار(، پتاسيم  51/7کيلوگرم در هکتار(، فسفر ) 1/72هزار دانه و جذب عناصر نيتروژن )

گرم در هکتار( و آهن  61/178لوگرم(، روي )کي 39/9کيلوگرم در هکتار(، گوگرد ) 23/52)

ردداپا افزايش عملکرد در آفتابگردان )بهبود بخشيد.  شاهدگرم در هکتار( را در مقايسه با  66/825)

اروال ست. ميشرا و آگبا کاربرد گوگرد گزارش شده ا 1993ريماناريانا و راجو،و س 1981 ،ردي

مکن است افزايش فتوسنتز، سنتز کلروپالست و پروتئين در گوگرد م ( عنوان داشتند که با کاربرد1994)

( طی آزمايشی با اعمال 2006ري )اتوليد ماده خشک گردد. گواهی و صف افزايشگياه سويا منجر به 

کيلوگرم گوگرد برروي کلزاي بهاره اعالم کردند که تجمع ماده خشک گياه با  120و  80، 40، 0سطوح 

افزايش يافت، همچنين تعداد شاخه هاي اوليه و جانبی با افزايش  افزايش سطوح اعمال شده گوگرد

کيلوگرم طی سه سال بر  120و  100، 80، 60، 40، 20کاربرد گوگرد، افزايش يافت. با کاربرد صفر، 
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( مشخص شد که گوگرد اثرات افزايشی بر عملکرد و جذب عناصر Kironiروي گياه آفتابگردان )رقم 

کيلوگرم در هکتار به طور معنی داري  80الی  60برد گوگرد بين مقدار ( داشت. کارNPKغذايی )

و گوگرد را افزايش داد. باالترين مقدار تجمع يافته عناصر در ساقه و برگ  NPKعملکرد دانه و جذب 

به کاهش عملکرد و جذب عناصر غذايی در تمامی سالها شد.  منجربود. غلظت هاي باالتر گوگرد 

 بودندبدون افزوده شدن گوگرد داراي پائين ترين عملکرد و جذب عناصر غذايی گياهان رشد يافته 

( طی آزمايشی در هند مشاهده کردند که 1996(. چائودهاري و داس )2002و همکاران،  ارکرس)

کاربرد گوگرد به طور معنی داري عملکرد ارقام پيشرفته گلرنگ را افزايش داد. همين طور اعمال کود 

( و 1989در بوته )راتور و مانوهور،  نياميشات انجام گرفته، تعداد شاخه جانبی، تعداد گوگرد در آزما

( بيان 2006( را افزايش داد. احمد و همکاران )1992ويترز،  ؛ 1992عملکرد دانه )نپاليا و سارهوا، 

زمانيکه داشتند که اعمال کود گوگرد بر روي زمان رسيدگی کلزا تاثير معنی دار نداشت، با اين حال 

کيلوگرم گوگرد در هکتار رسيد، شاخص سطح برگ و شاخص برداشت به  40ميزان گوگرد تا سطح 

کيلوگرم گوگرد  60طور معنی داري افزايش يافت. هر چند افزايش تدريجی ميزان کود گوگرد تا سطح 

ونيوم در در هکتار ارتفاع گياه و سرعت رشد محصول را افزايش داد. طی آزمايشی اعمال سولفات آم

کيلوگرم گوگرد به صورت برگ پاشی با پودر گوگرد به  2کيلوگرم به همراه  12و  8، 4مقادير صفر، 

ايکر مقايسه شد. مشخص شد که در تيمارهاي کوددهی گوگرد نسبت به  10کيلوگرم در  20مقدار 

ود بودند. نتايج نشان شاهد، صفاتی مانند ارتفاع گياه، قطر ساقه، وزن ساقه و برگها در حداکثر مقدار خ

داد که در گياه گلرنگ، سولفات آمونيوم به همراه اعمال گوگرد به صورت برگ پاشی نسبت به پودر 

 4عملکرد نشان داد، همچنين عملکرد دانه  اجزايگوگرد مناسب تر است. کاربرد گوگرد اثرات مثبت بر 

(. همچنين اعمال کود گوگرد 2004ن، درصد در مقايسه با شاهد افزايش يافت )مينجا و همکارا 10تا 

کيلوگرم در هکتار( نشان داد که با افزايش ميزان گوگرد، عملکرد،  300و  150در سه سطح ) صفر، 

 (2004و درصد روغن و پروتئين دانه افزايش يافت )مينجا و همکاران،  طبق، تعداد دانه در طبقتعداد 

    

 اثرات متقابل عناصر غذایی -1-4
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س تحقيقات متعدد استفاده تلفيقی از کودها نه تنها کارايی دوجانبه را افزايش می دهد، بلکه به براسا    

(. 2000؛ انور و يوسف، 1999جانشين سازي کودهاي شيميايی نيز کمک می کند )قوش و شارما، 

بطور  انهد، محتوي پروتئين و روغن طبقدر  دانهدر گياه، وزن  طبقدانه، تعداد  100، وزن دانهعملکرد 

 25و  46،  92قرار گرفت. باالترين عملکرد دانه از ترکيبات ) N P K معنی داري تحت تاثير مصرف 

  ( به دست آمد و با افزايش مصرف نيتروژن محتوي روغن کاهش يافت.N P Kکيلوگرم به ترتيب 

اد که تاثير ( طی آزمايشی دو ساله بر روي گلرنگ در شرايط ديم، نشان د1385چاکر الحسينی )   

در گياه معنی دار بوده و  طبق،  تعداد طبقنيتروژن و فسفر و اثر متقابل آنها بر ارتفاع بوته ، تعداد دانه در 

کيلوگرم نيتروژن  60کاربرد نيتروژن و فسفر مقادير اين صفات را افزايش داد. وي نشان داد کاربرد 

( در شرايط ديم نيمه گرمسيري Saffire) در هکتار براي رقم مورد نظر P2O5 کيلوگرم 40خالص و 

 مناسب است. 

و فعاليت  Aکو آنزيم  -جهت بررسی اثر متقابل گوگرد و نيتروژن بر روي تجمع ليپيد، غلظت استيل

 Pusa رقم .Brassica campestris Lگياهان روغنی کلزا ) دانه هايکربوکسيالز در  Aکو آنزيم  -استيل

Gold( و تاراميرا )Eruca sativa Mill با تفاوتهايی که در محتواي ليپيد آنها است، دو ترکيب گوگرد و )

نيتروژن به کار برده شد. نتايج نشان داد که کاربرد گوگرد و نيتروژن با هم ديگر به طور معنی داري 

 214تا  4تجمع ليپيد در هر دو ژنوتيپ را در تمامی مراحل رشد افزايش داد. افزايش در ميزان روغن از 

درصد در تاراميرا بود. کاربرد گوگرد و نيتروژن با همديگر همچنين  227تا 12درصد در کلزا و از 

کربوکسيالز، پروتئين محلول و محتواي قند را  A -، فعاليت استيل کو آنزيم A–غلظت استيل کوآنزيم

ليپيد با کاربرد  نمو يافته هر دو ژنوتيپ افزايش داد. پيشنهاد شد که افزايش در محتواي دانه هايدر 

 A -ترکيبی گوگرد و نيتروژن ممکن است در ارتباط با افزوده شدن فعاليت کربوکسيالز استيل کوآنزيم

باشد. بعالوه ، محتواي قند افزايش يافته حاصل از  A –در طول افزوده شدن غلظت استيل کوآنزيم 

ي براي بيوسنتز ليپيد را بهبود بخشد کاربرد ترکيبی گوگرد و نيتروژن می تواند منبع کربن کافی و انرژ

( با بررسی اثر عناصر روي و گوگرد به 2000کالر و همکاران )ل(. بابهو2005)فضلی و همکاران، 

همراه کوددهاي نيتروژن و فسفر بر روي گياه گلرنگ، نشان دادند که افزايش سطوح گوگرد و روي 

( طی 2002نه گرديد. خان و همکاران )باعث افزايش معنی داري در محتواي روغن و پروتئين دا
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که اثر  کردند( مشخص Dunkled رقمتحقيقی با اعمال سطوح مختلف نيتروژن و گوگرد بر روي کلزا )

، وزن هزار دانه و عملکرد دانه اثر غالفدر  دانهدر بوته،  غالفنيتروژن بر روي تعداد شاخه جانبی، 

ار باالترين ميزان پارامترهاي فوق را داشت، در حاليکه کيلوگرم در هکت 120معنی دار دارد. سطح کودي 

محتوي روغن در حداقل مقدار ممکن بود. مقادير مختلف گوگرد به طور معنی داري تعداد شاخه جانبی، 

و وزن  غالفدر بوته، عملکرد دانه و محتوي روغن را افزايش دادند اما بر تعداد دانه در  خورجينتعداد 

دار بود و عملکرد دانه به طور معنی داري در  اشت. همچنين اثر متقابل ايندو معنیهزار دانه تاثيري ند

 باالترين سطح اعمال کودهی از هر دو عنصر ، باالتر از بقيه بود.

 

 جذب عناصر غذایی -1-5

يکی از راه هاي سنجش بهره وري کودها، بررسی کارايی زراعی است. کارايی زراعی از طريق    

کود به کار برده شده  مقدار کود داده شده منهاي عملکرد در کرت شاهد تقسيم بر عملکرد در کرت

محاسبه می شود که نشان دهنده افزايش عملکرد به ازاي افزايش هر واحد نهاده می باشد. در اين راستا 

ط تغذيه بهينه از اهميت ويژه اي برخوردار است. با روش صحيح تغذيه گياه می توان با حفاظت از محي

زيست، جلوگيري از کاهش کيفيت آبها، کاهش فرسايش خاک و حفظ تنوع زيستی، کارايی نهاده ها را 

افزايش داد. اجتناب از کاربرد غير ضروري و بی رويه مصرف عناصر غذايی هزينه ها را به حداقل 

اران، نکينت و همکرا؛ ف1986کاهش می دهد و در راستاي تأمين امنيت غذايی عمل می کند )بچمپ، 

 بری مورد نياز گياه را يکی از عوامل موثر ي( وجود تعادل بين عناصر غذا1379(. ملکوتی )1993

عملکرد و کيفيت محصوالت زراعی عنوان کرده است. به احتمال قوي توسعه سطح زير کشت در مقياس 

به افزايش  جهانی با محدوديت مواجه خواهد شد. امروزه تقاضا براي روغن گياهی در سطح جهانی رو

است. در کشورهاي توسعه يافته و پر جمعيت بهبود و جبران عناصر مورد نياز گياهان با عملکرد دهی 

 (. 1995باال در خاک هاي با حاصلخيزي کمتر معموالً با مشکل مواجه می شود )مارشنر، 

ر محصوالت کاربرد کودها در جهت تصحيح کمبود عناصر و جهت جايگزينی عناصر انتقال يافته د   

برداشت شده نشان دهنده يک سنجش و معيار با ارزش در اين مناطق است. همچنين مشخص شده 
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؛ 1992است که کود نيتروژن اثرات ويژه اي بر تشکيل و بهبود عملکرد داشته است )کونور و سادراس، 

ست که درصد ا 50(. هر چند، بازيافت کوددهی نيتروژن اغلب کمتر از1984استير و همکاران، 

(. واکنش گياه به 2002پيامدهاي اکولوژيکی خطرناکی را به دنبال خواهد داشت )شينر و همکاران، 

مصرف کود نيتروژن از قانون بازده نزولی تبعيت می کند، به اين مفهوم که هر چه ميزان کود اضافه شود، 

ط مجانب مماس می گردد نيتروژن بطور مستمر کمتر افزايش می يابد و در نهايت به خ کارايیميزان 

( عنوان داشتند که جذب و بازيافت عناصر 1989(. متولی و همکاران )1996)سينگ و همکاران، 

غذايی بسته به ناحيه مورد آزمايش، سال اجرا و مقدار مصرف کود متفاوت می باشد. ايشان طی آزمايشی 

وژن در گياه ذرت کاهش می يابد و در نشان دادند که با افزايش کاربرد کود شيميايی درصد بازيافت نيتر

( 1385مقابل، جذب نيتروژن در گياه و برداشت نيتروژن در واحد سطح افزايش می يابد. حاج غنی )

طی آزمايشی دريافت که با افزايش سطوح کاربردي نيتروژن، کارايی بازيافت ظاهري، کارايی 

راستا گزارش شده است که در گياه گلرنگ فيزيولوژيک و کارايی مصرف نيتروژن کاهش يافتند. در اين 

کيلوگرم دانه در هکتار می شود )مندل ،  100کيلوگرم نيتروژن در هکتار موجب توليد  5جذب و تجمع 

2004 .) 

( مشخص شد که کود نيتروژن بر تجمع عناصر نيتروژن، 1386در آزمايش حيدري و همکاران )   

گندم رقم چمران افزود. همچنين در باالترين سطح کودي،  پتاسيم در هر دو بخش ساقه و دانه و کلسيم

نيتروژن با ممانعت از جذب بيشتر سديم بر غلظت اين عناصر در هر دو بخش گندم افزود. محمود و 

( معتقدند که باال رفتن غلظت نيتروژن در محلول خاکی بويژه خاکهاي شور بر جذب ديگر 2003کايزر )

 عناصر تاثير مثبت دارد. 

سولفات قابل دسترس را نشان  ي ازگوگرد موجود معموآلً برآورد بيش از حددر مورد آزمون خاک    

می دهد، بصورتی که قابليت دسترسی گوگرد در مزرعه همواره بسيار باالست. بنابراين، به طور متوسط 

شود و در  کيلوگرم در هکتار گوگرد توصيه می 35تا  25ين، مقدار يدر سطوح آزمون خاک با گوگرد پا

(. 1997کيلوگرم در هکتار گوگرد توصيه می شود )فرانزن،  20تا  10سطوح باالي گوگرد خاک، مقدار 

گوگرد چهارمين عنصر اصلی است و يک نقش مهم در تغذيه گياه دانه روغنی ايفا می کند و بصورت 

(. به طور کلی 1990يک تشکيل دهنده اسيد آمينه هاي حاوي گوگرد است )گانگادهارا و همکاران، 
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کاربرد گوگرد با تاثير بر دوام برگهاي اصلی گياه به موفقيت گياه از لحاظ توليد عملکرد مطلوب منجر 

. اثر کاربرد مثبت گوگرد بر رشد، جذب عناصر و عملکرد تعدادي از گياهان زراعی بوسيله می شود

با کشت متوالی برنج گزارش  -م زمينیبادا نخود سبز و -ن در راتون نيشکر، آفتابگرداناتعدادي از محقق

 (. 2006؛ جنا و همکاران، 1993؛ اسريمانارايانا و راجو، 2003و و کوريان، تشده است )ما

ا کاربرد ببه طور معنی داري  دانهداشتند که کل جذب گوگرد در  اظهار( 2006ري )اگواهی و صف   

و همکاران  رارکسهمچنين در آزمايشی ديگر کيلوگرم در هکتار( افزايش يافت.  120گوگرد )از صفر تا 

زمايشی تايج آ( عنوان داشتند که جذب گوگرد توسط دانه سويا با کاربرد گوگرد معنی دار شد. ن2002)

افزايش  ر چندديگر نشان داد که کاربرد گوگرد تاثير معنی داري بر ارتفاع و طول برگ ذرت نداشت. ه

رتباط در ا داد، بدين نحو که جذب عناصر با کاربرد گوگرد عملکرد را می توان به کاربرد آن نسبت

وگرد، صرف گمستقيم بوده و از اينرو منجر به افزايش عملکرد دانه و ساقه ذرت می گردد. کارايی م

کان يري مگبازيافت ظاهري و مقدار هزينه نسبی به طور مطلوب بوسيله کاربرد گوگرد بدون در نظر 

 خود سبزن گياه شود. اثر باقی مانده گوگرد بيشتر در افزايش عملکرد نسبیآزمايش تحت تاثير واقع می 

حت توگردي گواقعيت بود. همچنين جذب عناصر بطور مناسب بوسيله اثر باقی مانده توجيه کننده اين 

ود ويت بتاثير قرار گرفت و داليل اثبات آن در طی افزايش کارايی مصرف گوگرد به وضوح قابل ر

( عنوان 1998و بابلکار ) بادول( و دينشکار1995عباس و همکاران ) (. مهد2008گوتاي، )باراتی و پون

پتا و گو داشتند که با افزايش سطح کاربرد گوگرد بر ميزان جذب عناصر غذايی افزوده شد. شارما

جذب  کيلوگرم در هکتار به طور معنی داري 80( همچنين گزارش دادند که کود گوگرد تا 1992)

NPK وگرد در گکه کاربرد  ند( عنوان داشت2008گرد را در سويا افزايش داد. راوي و همکاران )و گو

 تيمارها ساير زراعت گلرنگ، جذب عناصر نيتروژن، فسفر، پتاسيم، گوگرد، روي و آهن را در مقايسه با

  می بخشد.بهبود 

 

 (:RUE1کارایی مصرف تشعشع ) -6-1

                                                 
 Radation use efficiency - 1 
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تز محصول خشک توليد می شود در حقيقت مقداري از انرژي اثر فتوسن برزمانی که در يک گياه    

نورانی جذب شده در ترکيبات شيميايی و هيدرات کربن ذخيره می شود. اين ترکيبات نشانه کاربرد 

(. کليه گياهان حداقل در دوره رويشی 1373انرژي نورانی در جريان عمل کربن گيري است )مظاهري، 

مواد خشک توليد کرده و در خود ذخيره می نمايند. چنانچه آب و مواد خود با استفاده از نور خورشيد، 

که به  نورغذايی به اندازه کافی در دسترس گياه باشد، مقدار ماده خشک توليد شده اوالً بستگی به مقدار 

؛ 1989سطح قسمتهاي سبز گياه تابيده شده و ثانياً به کارايی مصرف نور دارد )هامر و واندرليپ، 

(. مشخص شده است که هر چه جذب نور در جامعه گياهی بيشتر باشد، عملکرد نيز 1972مونتيت،

بيشتر خواهد شد، بطوريکه با افزايش جذب نور عملکرد بيولوژيکی و اقتصادي هر دو افزايش می يابد، 

ليکن سهم عملکرد اقتصادي نسبت به بيولوژيکی در محصوالت دانه اي همانند گندم و گلرنگ بيشتر 

 (.1993؛ يانوسا و همکاران، 1990ظر است )سديق و همکاران، مدن

جوامع گياهی از نور مستقيم و غيرمستقيم استفاده می کنند. از برگهاي فوقانی نور مستقيم و از برگهاي    

تحتانی غالباً نور غيرمستقيم جذب می شود. تشعشع غيرمستقيم به علت عبور نور از برگها و انعکاس 

اجتماع گياهی کم می شود. با توجه به اينکه برگها عمدتاً نور مريی را جذب کرده و نور توسط زمين در 

مادون قرمز را بيشتر از خود عبور می دهند، بنابراين در کف کانوپی درصد نور مادون قرمز نسبت به نور 

کاهش (. شدت نور در يک اجتماع گياهی بصورت لگاريتمی 1974مريی بيشتر است )کلگ و همکاران، 

(. در يک جامع گياهی بسته 1993بير پيروي می کند )يونوسا و همکاران،  -می يابد و از قانون المبرت

به آرايش کاشت و ژنوتيپ گياه، می تواند متغير باشد. هر چه برگها عمودي تر باشد، ميزان ضريب 

نور را بيشتر نشان (. اين مسئله اهميت ضريب استهالک 1960استهالک نور کمتر خواهد بود )سائکی، 

می دهد. اهميت زياد اندازه اين ضريب براي گياهان عالی با سطح برگ کم و ارتفاع بوته کمتر، در 

( نيز ثابت شده است. طيف تشعشع تابيده شده در جامعه گياهی نيز 1989آزمايشات سديق و همکاران )

اگر يک گياه بخواهد از انرژي (. 1974بر ميزان ارزش و کاربري ضريب استهالک موثر است )سوزکی، 

نور خورشيد استفاده کارآمد کند، بايد بتواند حداکثر تشعشع نور خورشيد را توسط بافت هاي سبز 

جذب نمايد. با افزايش سطح برگ ميزان دريافت تشعشع هم بيشتر می شود. سطح برگ اوليه بطور 

مقدار قابل توجهی از انرژي خورشيدي نمايی افزايش می يابد، اما چون سطح برگ اوليه کم است، لذا 
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در اوايل دوره رويش جذب نمی شود. بنابراين کارايی جذب انرژي تابشی در يک مزرعه بستگی به 

ميزان سطح برگ و زاويه آن در جامعه گياهی دارد. با استفاده از روابط نوري و ميزان شاخص سطح برگ 

ملکرد بدست آورد. براي گياهی که داراي می توان مناسب ترين تراکم را جهت حصول حداکثر ع

اي که حداکثر شاخص سطح برگ حاصل شده  شاخص سطح برگ بحرانی است، چنانچه در مرحله

درصد از  5است )که غالباً اين مرحله مصادف با گلدهی است( و به هنگام ظهر خورشيدي، در حدود 

قطه جبران نوري مماس بر کف کانوپی نور ورودي به جامعه گياهی به سطح زمين برسد، در اين حالت ن

بوده و به سبب وجود تراکم مناسب بوته در نهايت بيشترين عملکرد اقتصادي حاصل می شود، اما 

چنانچه نقطه جبران نوري باالتر از سطح زمين باشد، منطقه پائين تر از آن نقطه فتوسنتز خالص منفی 

( که بر روي ضريب 1990ديق و همکاران )(. در مطالعه س1989خواهد داشت )سديق و همکاران، 

استهالک نور در ارقام جديد و قديمی گندم انجام گرفت، تفاوت فاحشی بين ضريب استهالک نور بر 

اساس طيف کامل تشعشع خورشيدي و ضريب استهالک که بر اساس تشعشع فعال فتوسنتزي بدست 

( چنين استنتاج شد که براي چندين 1974)آمد، در نتيجه نهايی مشاهده نشد. اگرچه از آزمايش سوزکی 

محصول مقدار تشعشع فعال فتوسنتزي هميشه بزرگتر تشعشع کامل خورشيدي بود. وي همچنين اشاره 

کرده است که در اين قبيل مطالعات مقدار تشعشع فعال فتوسنتزي همواره از اهميت بيشتري برخوردار 

 خصوصيات تشعشعی حادث می شود، متفاوت است.  است اما بسته به تفاوت هايی که در کانوپی و يا

در اکو فيزيولوژي گياهی فرآيندهاي فيزيولوژيکی بر اساس مبانی اکولوژيکی و فرآيندهاي اکولوژيکی    

بر اساس مبانی فيزيولوژيکی تشريح می شود. در حقيقت جنبه هاي اکوفيزيولوژيکی، سايه انداز گياهی 

باشد که به طور مستقيم تحت تاثير متغيرهاي محيطی به خصوص  پديده هاي فيزيولوژيکی خاصی می

(. کارايی مصرف نور معياري 1997شرايط اقليمی و تنش هاي غير زيستی قرار می گيرند )الرچر، 

ی گياهان سبز در تبديل انرژي خورشيدي به انرژي شيميائی ذخيره شده در ياکوفيزيولوژيکی از کارا

ات خورشيدي در فرآيند عر اين فرآيند معيار محاسبه، بخش فعال تشعشبافت هاي گياه می باشد که د

( می باشد و به صورت گرم بر مگاژول بيان می گردد Photosynthetic Active Radiationفتوسنتز )

(. به طور کلی مقدار اشعه جذب شده به طور خطی با ميزان پوشش برگی يک 1998)فارل و همکاران، 

(. هر چقدر جذب نور در جامعه گياهی بيشتر باشد 1368)سرمدنيا و کوچکی، کانوپی همبستگی دارد 
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توجه داشت که در محصوالت دانه اي مثل گلرنگ با افزايش  دتوليد ماده خشک زيادتر خواهد بود. باي

 جذب نور افزايش عملکرد اقتصادي مورد نظر می باشد به اين مفهوم که افزايش کارايی مصرف نور

ماده خشک ارجح می باشد )يانوسا و جهت توليد نه بر افزايش کارايی مصرف نور دا براي توليد

(. بنابراين در يک زراعت موفق به خصوص زراعت بهاره بايد اوالً سطح برگ کافی 1993همکاران، 

جهت جذب حداکثر تشعشع توسط جامعه گياهی فراهم شود و ثانياً اين سطح برگ در مدت زمان هر 

(. کميت و کيفيت تشعشع با نفوذ بيشتر در جامعه 1991، صديقدست آيد )کريمی و  چه کوتاه تري به

و  نورگياهی تغيير می کند. اين تغيير کيفيت تابش، فرم گياه را تغيير می دهد. جذب تشعشع فعال 

انعکاس آن به صورت تابش قرمز دور باعث افزايش نسبت تابش قرمز دور به تابش قرمز می شود و اين 

ر گياهان تحت سايه بيشتر است که منجر به طويل شدن ميانگره ها و کاهش شاخه دهی و کاهش اثر د

(. مراحل رويشی و زايشی گياهان بر 1993توليد برگ در گياهان مختلف می گردد )کيتينگ و کاربري، 

ب، (. در شرايط مطلو1992ميزان دريافت تابش بسيار مهم و تأثيرگذار می باشد )بورد و همکاران، 

تجمع خالص ماده خشک )فتوسنتز ناخالص منهاي تنفس( به طور خطی با جذب تجمعی تابش ارتباط 

هر واحد تابش جذب شده( به عنوان کارايی  يدارد و شيب اين خط )مقدار ماده خشک توليد شده به ازا

نسينز، ؛ آکمال و جا1989، و هوري ؛ سينکلر1992مصرف تابش ناميده می شود )کينيري و همکاران، 

(. کارايی مصرف تابش مولفه اي است که جهت نشان دادن توانايی 2004و همکاران،  اوکانل ، 2004

در شبيه سازي مدل هاي  بکار می رود وتبديل انرژي خورشيدي به ماده خشک در يک پوشش گياهی 

( 1987ان )گياهی استفاده می شود و می تواند با نوع زراعت در محيط تغيير نمايد. هوگز و همکار

و  براي گياهانی با رشد  61/0مقدار ضريب استهالک تابشی را براي گياهان با عادت رشد افقی حدود 

گزارش نمودند. در اجتماعات گياهی پهن برگ با برگ هاي افقی نظير مزارع شبدر  47/0عمودي برابر 

زياد، ضريب استهالک تابشی  يا آفتابگردان )اغلب دولپه اي ها( و يا پوشش گياهان دائمی و با ارتفاع

بوده و دو سوم تا سه چهارم انرژي ورودي در نيمه اول ارتفاع گياه جذب می شود  7/0بزرگتر از 

 توليد تخمين زراعی گياهان سازي شبيه هاي ل مد از بسياري (. در1376)کوچکی و نصيري محالتی، 

 روز(، بر مترمربع بر مگاژولخورشيدي ) تشعشع حاصلضرب به صورت خشک( بيوماس )ماده روزانه

بيوماس)گرم بر  به شده دريافت تشعشع تبديل کارآيی و محصول توسط شده دريافت تشعشع مقدار
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( محاسبه می شود. مقدار تشعشع دريافت شده از شاخص RUEمگاژول( يا کارايی استفاده از تشعشع )

؛ همر و همکاران، 1989، و هوري ( تعيين می شود )سينکلرKs( و ضريب خاموشی)LAIسطح برگ) 

 از معياري گلدهی به عنوان مرحله در نور اي لحظه جذب (. ميزان2002؛ روبرسون و همکاران، 1995

 کانوپی عمق در نور نفوذ ميزان است. گرفته قرار نظر خورشيدي مد تشعشع از استفاده توانايی حداکثر

دارد )هانان و بگو،  بستگی مورفولوژيکی گياه ساختار و برگها آرايش به ها بوته بين فاصله از صرف نظر

 از نور نيز بستگی استفاده کارايی به جذب ميزان بر عالوه درگياهان فتوسنتزي مواد توليد (. شدت1995

 مقدار غالبا دارد وجود آنها کننده فتوسنتز کل اندامهاي در نور جذب از متعادلی سهم که ژنوتيپهايی و دارد

شده،  کاسته برگ سطح ميزان از (. هرچه2001می نمايند )مدوناي و همکاران،  دتولي بيشتري خشک ماده

 يا توقف و افزايش برگها شدن تر افقی سبب به عمدتا افزايش است. اين افزايش يافته خاموشی ضريب

 سطح شاخص ميزان در افزايش برگ، (. سطح1995است )موريسون و استوارت،  برگها در  نور جذب

 در کمتري تأثير برگ در سطح افزايش آن از پس اما شود، می خاموشی ضريب در سريعافت  موجب برگ

 تأثير برگ شدن سطح زيادتر که شود می ديده نيز منحنی انتهاي خواهد داشت. در خاموشی ضريب کاهش

 عمودي سبب به برگ سطح شاخص زياد مقادير داشته است. در برگها خاموشی ضريب کاهش در کمتري

داشت.  کمی بسيار کاهش برگها، تر شدن نبوه ا عليرغم نوپیاک عمق در نور نفوذ ميزان رگها،ب تر بودن

مهم از مدل هاي رشد گياهی است که با توليد ماده خشک در گياه در  يکارايی مصرف نور يک جز

ا (. کارايی مصرف نور پارامتري است که توانايی محصوالت ر1993ارتباط می باشد )گولو و همکاران، 

در تبديل انرژي دريافتی از خورشيد به ماده خشک نشان می دهد و بسته به محيط و نوع گياه متفاوت 

 ي( مقدار ماده خشک توليدي به ازاRUE(. کارايی مصرف نور )1995می باشد )موريسون و استوارت، 

 نور جذب شده يا دريافتی توسط گياه می باشد:

 (گرم)هوايی کل اندام ماده خشک 

RUE =                                                                                  

 (مگاژول)تشعشع 
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ات فعال فتوسنتزي جذب شده ع( در گياهان زراعی بستگی به مقدار تشعش2TDMماده خشک کل )   

انرژي جهت ات فعال فتوسنتزي در سطح زمين منبع ع( که اين تشعش2000دارد )جاستز و همکاران، 

کاهش دي اکسيد کربن و تبديل آن به کربوهيدرات توسط تاج پوشش گياهان است )هانان و بگو، 

(. تغيير ساختار تاج پوشش از طريق تاثير بر روي دريافت نور باعث افزايش عملکرد گياهان 1995

بعی از نور جذب (. زيرا توليد ماده خشک گياهی به عنوان تا1993زراعی خواهد شد )نوبل و همکاران، 

شده در طول دورة رشد و کارايی مصرف نور تحت تاثير ساختار تاج پوشش است )بهشتی و نصيري 

ل گلدهی و کمی قبل از آن بخش اصلی اسيميالسيون ين در اواا(. به گزارش برخی محقق1381محالتی، 

2CO ريسون و استوارت، مربوط به برگ ها می باشد و ساقه ها در درجة دوم اهميت قرار دارند )مو

(. برخی از متغيرها مانند تراکم و فاصله رديف بر ضريب استهالک نوري تاثير خواهند گذاشت. 1995

( نسبتاً کم می باشد و اين می تواند به اين Kالبته تاثير فواصل رديف بر روي ضريب استهالک نوري )

ي ادونيع فضايی سازگار خواهند شد )متوزدليل باشد که برگ ها در هر آرايش کاشتی از طريق تغيير در 

 (. 2001و همکاران، 

( مدلسازي می LAI4( و شاخص سطح برگ )3FIPARوقتی ارتباط بين کسر تشعشع فعال فتوسنتزي )   

 شود، معموالً بيش از يک ضريب استهالک نوري براي بيشتر شرايط کشت استفاده نمی شود. 

 ( از طريق رابطه زير بدست می آيد: SRFIPAکسر تشعشع فعال فتوسنتزي ظاهري )   

 تابش برخوردي به سنسور در داخل کانوپی                                 

 = کسر تشعشع فعال فتوسنتزي ظاهري1 -)                                                        (                               

 تابش در باالي کانوپی                                             

افزايش می يابد صورت کسر در  LAIبه شکلی است که هر چه ميزان  LAIو  SFIPARرابطة بين    

(. شاخص 1995افزايش می يابد )موريسون و استوارت،  SFIPARفرمول باال کم شده، و بنابراين مقدار 

ميزان  برش فضايی اندام هاي هوايی عوامل موثر ( و آراي5LAD) (، دوام سطح برگLAIسطح برگ )

جذب تشعشع ورودي به تاج پوشش در مراحل مختلف چرخه زندگی گياه می باشد )بهشتی و نصيري 

                                                 
Total dry matter -2  

3ationFraction intercepted photosynthetic ally active rad -  
4Leaf area index -  

Leaf area duration -5  
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(. محققين نشان دادند که کارايی مصرف نور در کلزا بسته به مرحلة نموي و شرايط 1381محالتی، 

( کارايی 2000متفاوت می باشد )جاستز و همکاران،  گرم بر مگاژول 4گرم بر مگاژول تا  1محيطی از 

تا  غالفبرگی( و نيز از تشکيل  6يا  5مصرف نور در کلزا در مراحل اولية رشد )از جوانه زنی تا 

( با استفاده از پنج رقم 1384رسيدگی، پايين تر از مراحل ديگر رشد می باشد. مجد نصيري و احمدي )

ابستانه نشان دادند که جذب نور در تمام عمق کانوپی براي همه ارقام و الين گلرنگ در کشت بهاره و ت

و الينهاي مورد بررسی در کشت بهاره بيشتر از کشت تابستانه بود. ايشان اعالم نمودند که توانايی کليه 

ات خورشيدي متاثر از تراکم بوته بود، بطوريکه خارقام و الينهاي مورد بررسی در جذب تشعش

بوته در هکتار بيشترين ميزان جذب نور را به همراه داشت. همچنين ميزان وزن خشک  هزار 400تراکم

ينی در جوامع گياهی يبوته و عملکرد دانه متاثر از ميزان کل جذب نور بوده و سهم نيمه بااليی و پا

موشی ميزان ضريب خا برحاصل از ارقام مختلف در اين باره تفاوت نشان داد. همچنين تاثير تراکم بوته 

(K( از طريق تغيير در شاخص سطح برگ )LAI اعمال شد و بيشترين تراکم موجود در هر دو کشت )

درصد از نور خورشيد در تمام عمق کانوپی نزديکتر بود. در اين  95بهاره و تابستانه به حد نساب جذب 

حله گلدهی نور را در مر وات بر متر مربع، بيشترين جذب 829با جذب  2811 -آزمايش رقم اراک

( در حداکثر و Kو بيشترين عملکرد را نيز داشت. در اين آزمايش مقدار ضريب خاموشی ) نشان داد

سانتی متر(،  6/58و  4/123(، ارتفاع در حداقل و حداکثر ميزان )081/1و  520/0حداقل مقدار )

بع( و گرم در متر مر 98/1097و  16/2158(، وزن خشک بوته )37/2و  08/5شاخص سطح برگ )

بوته در متر مربع در 3/13و  40کيلوگرم در هکتار( به ترتيب در تراکم  1958و  3472عملکرد دانه )

( در حداکثر و حداقل Kکشت بهاره  بدست آمد. همچنين در کشت تابستانه مقدار ضريب خاموشی )

شاخص سطح سانتی متر(، 68و  6/95(، ارتفاع در حداقل و حداکثر ميزان )521/1و  508/0مقدار )

گرم در متر مربع( و عملکرد دانه  15/635و  98/1658(، وزن خشک بوته )38/1و  53/4برگ )

بوته در متر مربع در کشت بهاره 3/13و  40کيلوگرم در هکتار( به ترتيب در تراکم  1236و  3155)

گاژول گرم بر م 67/2بهاره  يرا براي کلزا RUE( مقدار 1995بدست آمد. موريسون و استوارت )

در نظر گرفته شده  PARخورشيدي به عنوان  تشعشعاتدرصد کل  45گزارش کردند )با فرض اينکه 

گرم بر  4/2را براي قسمت هاي هوايی کلزا از ابتداي رشد تا زمان گلدهی  RUEاست(، آنان مقدار 
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زاي بهاره در در کل RUE( مقدار 1981ام و همکاران )همگاژول تخمين زده اند. هم چنين به نقل از مند

را تا قبل از  RUEن مقدار نموده اند. عده اي ديگر از محققا گرم بر مگاژول عنوان 33/3استراليا را 

موريسون و استوارت (. 2000گرم بر مگاژول گزارش کرده اند )جاستز و همکاران،  7/2گلدهی کلزا 

گرم ماده خشک  5/1زاي بهاره و براي کل 2/1( مقدار کارايی مصرف نور براي کلزاي پائيزه را 1995)

به ازاي هر مگاژول تشعشع فعال فتوسنتزي براي زمان قبل از گلدهی )قبل از ريزش برگها( و حدود 

گرم بر مگاژول در زمان پرشدن دانه برآورد کرد. افزايش محتوي نيتروژن موجب افزايش  75/0تا  4/0

ه و سطح دريافت کننده نور خورشيد را کارآيی مصرف نور می شود. نيتروژن موجب توسعه برگها شد

؛ مندهام و 1992(. برخی از محققان )دواير و همکاران، 2000افزايش می دهد )دريسر و همکاران، 

( گزارش کرده اند که کارآيی مصرف نور عمدتاً از طريق عوامل ژنتيکی کنترل می شود 1981همکاران، 

ظير تراکم، رقم و تغييرات حاصلخيزي خاک به ويژه ولی تحت تاثير عوامل محيطی و عمليات مديريتی ن

 نيتروژن قابل دسترس نيز قرار می گيرد. 

 

 هدف -1-7

اين تحقيق با استفاده از مقادير مختلف کود نيتروژن و گوگرد بر روي گلرنگ بهاره )رقم سرين( و به    

 منظور دستيابی به اهداف ذيل صورت گرفت.

 ن و گوگرد بر عملکرد و اجزاي عملکرد رقم سرين گلرنگ.بررسی تاثير سطوح مختلف نيتروژ -

مطالعه اثرات مثبت و يا احياناً منفی کاربرد نيتروژن و گوگرد بر صفات کمی و کيفی گلرنگ  -

 مانند تغييرات در ارتفاع بوته و يا تغيير در نسبت هاي پروتئين و روغن دانه گلرنگ.

وگرد بر ميزان جذب و تجمع آنها در گلرنگ و مطالعه تاثير کاربرد سطوح مختلف نيتروژن و گ -

همچنين اثرات مثبت و گاهاً منفی اين دو عنصر بر جذب و تجمع ساير عناصر غذايی ضروري 

 گياه همانند فسفر و پتاسيم.
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Abstract: This study was conducted to investigate the effect of nitrogen and sulphur rates on yield, 

yield components, some nutrient uptake, and quantitative and qualitative traits of spring safflower. 

An experiment was carried out in Agricultural Research Station of Ardabil, Iran, in 2008.Treatments, 

Nitrogen (0, 50 and 100 Kg/ha) and Sulphur (0, 25 and 50 Kg/ha) were arranged as factorial based 

on RCBD with three replications. Results showed that nitrogen and sulphur had a significant effect 

on yield, yield components, nutreint uptake, and quantitative and qualitative traits. The branch/plant, 

heads/plant, 100-seed weight, oil, seed, and biomass yield and harvest index increased with 

increasing of nitrogen fertilizer rates; however increasing in nitrogen rates decreased the oil seed 

percent. The highest oil (1086.9 Kg.ha-1) and seed (3804.3 Kg.ha-1) yields were obtained from 100 

Kg .ha-1 nitrogen. In all traits (except oil percent and plant height), 25 and 50 Kg S.ha-1 application 

didn’t show differenct significantly together. The highest oil amount (31.51%) obtained by 50 Kg S. 

ha-1 application. Harvest index didn’t show any different significantly with sulphur application. The 

plant and first branch from ground height significantly affected by nitrogen and sulphur application, 

so the highest plant high (71.6 cm) obtained with the maximum levels of these fertilizers compound 

treatment. Nutrient uptakes increased with increasing of nitrogen fertilizer application (except 

sodium with negative affect), also the maximum nutrient uptake amount obtained with the highest 

level of sulphur application. Interaction between N×S was significant on Sodium, Calcium, and 

Sulphur uptake. The highest seed protein amount (22.8%) obtained with 100 Kg N.ha-1 application. 

The results also were Similar to leaf protein trait. In this trait, 50 Kg N.ha-1 and 25 Kg S.ha-1 was the 

best compound treatment. The highest protein yield (864.2 Kg.ha-1) was belonged to the maximum 

nitrogen fertilizer level application. Relative water capacity increased with increasing both of 

nitrogen and sulphur fertilizer rates. The maximum leaf area index obtaiend with 100 Kg N.ha-1, but 

25 and 50 Kg S.ha-1 didn’t have different significant on LAI. The light extination coefficient 

decreased with nitrogen application and the radation use efficeincy increased with nitrogen 

application. the agronomy traits, both quantitative and qualitative, on safflower improved with 

nitrogen application, but it is seem that sulphur application in higher values not only has useful 

effects on these traits, but also decrease the useful effects of nitrogen fertilizer. There for, in order to 

improvement agronomy traits and production quantitative and qualitative yield, applications 100 Kg 

N.ha-1 with 25 Kg S.ha-1 for safflower (serin cult) in Ardabil region are recommended.  
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