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 مقدمه -

ویژه در نلواحی خشلل و نیمله خشلل نقاط دنیا و به بیشتر( در .Carthamus tinctorius Lگلرنگ )   

 . دری شلودملهند، مکزیل، ایاالت متحده آمریکا، اتیوپی و استرالیا به عنوان یل گیاه روغنی مهم کشت 

در  اسلترالیا وان کشورهای تولید کننده گلرنگ، هند، مکزیل، ایاالت متحده آمریکا، اتیوپی، آرژانتلین می

سطح زیر کشت و تولید گلرنگ در جهان را بله خلود اختصلا  از درصد  87و  99مجموع به ترتیب 

کلرد هکتلار بلا عمل 691436سطح زیر کشت گلرنگ در جهان (. 2005اند )دویودی و همکاران،  داده

هکتلار بلا  1000تن می باشد، این در حالی است که سطح زیلر کشلت آن در ایلران حلدود  615214

تلار در هککیلوگرم  1200تا  800عملکرد جهانی گلرنگ از (. 2010تن می باشد )فائو،  500عملکرد 

 هلای للوژینوهای تولیلد و اسلتفاده از تک در نوسان است و افزای  آن بی  از این مقدار با بهبود نهاده

هم درصلد از سل 07/0(. روغن استخراج شلده از گلرنلگ 2004پسیر خواهد بود )بی نام،  مدرن امکان

در  گلرنلگ(. اسلتفاده وسلیع از روغلن a,b 2007دهلد )فلائو،  جهانی روغن را به خود اختصا  ملی

ز سلتفاده ااحی، انلو از های آن بعنوان سوخت در برخلی ها و شاخه مارگارین، تغسیه دام، استفاده از ساقه

ها، دهی در برخلی غلسا های آن بصورت ماده خام در رنگرزی و رنگ کارتامین رنگی بدست آمده از گ 

 (.1993میدی و همکاران، ح -)ال کندمیارزش و اهمیت این گیاه را بی  از پی  روشن 

بله دلیل   متأسفانهرود.  روغن یکی از مواد اصلی و ضروری در سبد غسایی روزانه هر فرد به شمار می   

لوگیری از است که جهت جافزای  یافته های اخیر بسیار  طی سال بویژهتولید ناکافی کشور، واردات آن 

روغلن  تلامینمطالعات علمی الزم و کافی جهت زراعت گیاهان دانه روغنی و  که این بحران، الزم است

 هملهکیفیت کلافی بلرای تولیلد مصرفی کشور صورت گیرد. خوشبختانه اراضی زراعی کشور قابلیت و 

ام و ولیلد ارقلتنلژادی و  توان با مطالعات گسترده به زراعی و به رو میاز این رند.گیاهان دانه روغنی را دا

ان هیبریدهای مرغوب گیاهان دانه روغنی با عملکلرد بلاال و بلا کیفیلت مناسلب از گسلترش ایلن بحلر

 جلوگیری بعم  آورد. 

شلرایط اقلیملی اکرلر  ایکه سازگاری مناسلبی بلیو از آنجا استو بومی ایران گلرنگ گیاه دانه روغنی    

(. 1383پور، مین روغن مورد نیاز کشور داشته باشد )خواجهتواند نق  مهمی در تامناطق ایران دارد، می

اند، نشان دهنده سازگاری خوب این گیاه بلا شلرایط  که در سراسر کشور پراکندهآن وجود انواع وحشی 
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دارا بودن روغنی بلا کیفیلت  ،خشکی هوا و همچنین ،هوایی ایران است. تحم  نسبی شوری خاک آب و

 40تلا  25باالی روغن دانله ) میزان(. 1375بارز این گیاه است )احمدی و امیدی،  هایویژگی باال، از 

)مکم  غسایی  لهدرصد( در این گیاه و کیفیت عالی آن )وجود اسید اولئیل و اسید لینولئیل(، تولید کنجا

از  مانند شوری، خشکی و سرمای زمسلتان ایلن گیلاه را زیستیهای غیر  به تن  باال دام(، مقاومت نسبی

 (. 2007است )نبی پور و همکاران، کرده برخوردار  ویژه ایاهمیت 

 در تولیلد و متوسلط مصلرف پتاسیم و منیزیم با وجود اینکه جلزو عناصلر پرمصلرف های حاویکود   

ن شلناخت راعی به شمار می روند، ولی کاربرد بسیار کمی در کشاورزی دارند و اغلب کشاورزاگیاهان ز

یلاه، روزنله گ درستی از این کودها و مصرف آن در زراعت ندارند. عنصر پتاسیم نق  مهملی در تنیلیم

 در شلرکتبلا  منیزیلوم ،همچنلین .بهبود فرآیندهای آبی در داخ  گیاه و افزای  کیفیلت محصلول دارد

ی و افلزای  بهلره وری از نلور دریلافت فتوسنتز نق  مهملی در واکن  های نوریساختمان کلروفی  و 

 وای  کمیلت تبدی  آن به مواد فتوسنتزی در گیاه دارد، بنابراین با توجه به اهمیلت ایلن عناصلر در افلز

ررسی بجهت لی کیفیت در گلرنگ، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبی

 اجرا شد.  منیزیمواکن  گلرنگ به پتاسیم و 
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 فصل اول: بررسی منابع
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 اریخچه و معرفی گلرنگت -1-1

روغلن  به منیلور تولیلدکه به صورت تجاری  دنیاستترین گیاهان دانه روغنی گلرنگ یکی از قدیمی   

شود. گلرنگ از نیلر کشت داده می دنیاغسایی در سرتاسر  ارفرنگ های مصنوعی و سایر مص ،خوراکی

 زمینلی(، بلادامGlycine max (L.) Merrبندی در بین محصوالت دانه روغنی، بعد از گیاهان سلویا )رتبه

 (Arachis hypogea L.( کللزا ،)Brassica napus L.( آفتلابگردان ،)Helianthus annus L. کنجلد ،)

(Sesamum indicum L.)()کتان )بزرک ،Linum usitatissimum L.( و کرچلل )Ricinus communis 

L.و تحقیقات در مورد آن از  استی هشتم قرار دارد. گلرنگ یکی از گیاهان روغنی بومی ایران ( در رده

های بومی گلرنگ کشور در مرکز ورامین آغاز شد و به دنبلال آن بلا وارد آوری تودهبا جمع 1348سال 

یزه و یهای پلاارقام و الین شناساییادامه یافت.  UC1ام اصمح شده نییر فریو، ژیم، نبراسکا و کردن ارق

و محللی اصلفهان حاصل   2811، اراک 295، وراملین 1I.L.11  ،L.R.V.51.5بهاره پر محصول نییلر 

دانله که عملکرد  استگلرنگ  از ارقام جدیدرقم پدیده (. 1380هاست )امیدی و احمدی، همین بررسی

 آن بوته گرم و ارتفاع 30-35کیلوگرم در هکتار ، وزن هزاردانه آن  600و  2205و روغن آن به ترتیب 

کیللوگرم در  20-25گلرنلگ میلزان بلسر مصلرفی  گزارش شده است. مترسانتی 150-170حدود  در

یی منلاطق شلرایط آب و هلواهای فرعی، بلا شاخه تعداد و  باال سرعت رشد دارا بودناست و با هکتار 

در مقایسله بلا گلرنلگ (. 1387سازگاری خوبی دارد )امیدی و همکاران،  نیز معتدل سرد و سرد کشور

به ویژه بلرای نلواحی خشلل و شلور کله  بیشتری دارد وگیاهان روغنی، تحم  خشکی و شوری  سایر

است )ویز ،  ، مناسبمی گرددهای روغنی در این نواحی همواره با مشک  مواجه کشت و رشد سایر دانه

 (.2001؛ رحمان و اخترالزمان، 2000

 هستندخشل  تا حدودید که شوهای کم حاصلخیز کشت و تولید میبه طور معمول گلرنگ در زمین   

و کیفیت آن با اسلتفاده  دانهاند. توجه به بهبود عملکرد های کودی و آبیاری الزم بی بهره ماندهو از نهاده

در حال پیشرفت است. در واقع گلرنگ  دنیاو شیوه های زراعی در سرتاسر  های جدیداز توسعه ژنوتیپ
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و بلسر،  روغن نیری پتانسی  و توانایی رشد تحت تن  رطوبتی و ارزش اقتصادی از توان بواسطهرا می

رد )یلوو، )کشاورزی پایدار دیم( به شمار آو بوم نیام های کشاورزی دیمیل گیاه داوطلب و مناسب در 

زگاری (. وجود توده های متنوع محلی و انواع وحشی گلرنگ نشان از سا2007ار و همکاران، ؛ ک2004

؛ 1379و 1378، و همکلاران آن با شرایط آب و هوایی مناطق وسیعی از کشور ما دارد )امیدی تبریلزی

اده دایلران و ترکیله تشلخیص  بلویژهاصلی گلرنگ کشورهای خاورمیانه،  ا(. موطن و منش1378زینلی، 

نلی آن از غشده است. بومی بودن این گیاه، سازگاری آن با شرایط اقلیمی ایران و وجود ذخلایر ژنتیکلی 

 در ایران است. امتیازات کشت گلرنگ 

 

 گلرنگغن روي مواد متشکله وترکیبات  -1-2

 حلاویو  ملی رودبشلر مصلرف کننلده بله شلمار  بلرایگیاهی به عنوان یل منبع انرژی های روغن    

دال، )اسلن اسلتعموه بر این حاوی اسیدهای اولئیلل و لینولئیلل  می باشند.  A, D, E, Kهای نویتامی

وغلن رگیری شده اسلت. درصد اندازه 45تا  20(. در بسور کام  و سالم گلرنگ، مقدار روغن از 1981

و بله کلاه  سلطح  بشلمار ملی رودکه یل اسید چرب غیر اشلباع  استگلرنگ حاوی اسید لینولئیل 

ت خام مارگارین و بصورت ساالد روغن به صورتهیه کند. بعموه این روغن در سترول خون کمل میکل

شلود، که ایلن روغلن سلریع خشلل ملییی(. از آنجا2002ارتینز،م-رود )فرناندزبرای تغسیه به کار می

ن، تقاضای باالیی جهت کلاربرد آن در رنگلرزی و صلنعت امولسلیون وجلود دارد )کاراکایلا و همکلارا

-فادهیل فاکتور موثر بلر اسلت غیراشباع اسید چرب گیاهی انواع و میزان(. مشخص شده است که 2004

 المتیلل،پدرصلد اسلید  8-6در حدود های تجاری آن است. طبق استانداردهای موجود، روغن گلرنگ 

(. 2001ارتینز، م-)والسکو و فرناندز داردیل ئلینول درصد اسید 75-71یل و ئدرصد اسید اول 16-20

ن درصلد( در روغلن آ 43/0درصد( و بهنیلل ) 24/0ستیل )یریبعموه، سطوح خیلی پایین اسیدهای م

 (. 2000ثبت شده است )بایدار، 

باید اشاره کرد که رشد گلرنگ، ترکیب و کیفیت بسور، محتوای روغن و سنتز اسید چرب گیاه بوسیله    

آالت، واریته، بندی به کاربری ماشینی و مدیریت )زمانمتعددی مانند ژنوتیپ، اکولوژی، فیزیولوژ عوام 

؛ بایلدار، 2000؛ ویل،، 1993گیلرد )ناگاراجلا، تراکم گیاهی، کوددهی و غیره( تحلت تلاثیر قلرار ملی
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 درصلد الیلاف خلام اسلت. 35درصلد پلروتئین و  20درصد روغلن ،  30محتوای بسر شام  (. 2000

 -تلاب ،تیلامین، هلا)روی، م،، منگنلز و آهلن( ، ویتلامین نیمنبع غنی از مواد معد گلرنگهمچنین بسور 

( 1379(. آلیاری و همکاران )2005ست )والسکو و همکاران، اهای آلفا، بتا و گاما و توکوفرول کاروتن

بله دسلت  1-1میزان اسیدهای موجود در روغن دانه گلرنگ را به صورت مقادیر درج شده در جلدول 

 آوردند. 
 

 گلرنگ اسید چرب موجود در روغنمقدار  -1-1جدول 

 درصد 65-80 اسید لینولئیل

 درصد 10-20 اسید اولئیل

 درصد 5-10 اسید پالمتیل

 درصد 1-2 اسید استئاریل

 

 گیاه شناسی گلرنگویژگی های  -1-3

( محسلوب Asteraceae( جزو گیاهان تیره آستراسله ).Carthamus tinctorius Lگلرنگ با نام علمی )  

که از اسپانیا تا شمال آفریقا و از غرب آسیا تا هندوستان گونه مختلف است  250این گیاه دارای شود.می

و یکی از گیاهانی است که با اهداف چندگانه برای روغلن، دارو ( 1996اند )داجو و مندل، پراکنده شده

ی بلا ریشله (. گلرنلگ گیلاه یکسلاله2003گردد )خان و همکاران، و مصارف صنعتی کشت و تولید می

مقلاوم  خشلکیهای محیطی همانند تلن  شلوری و تواند به تن که می استمستقیم و انشعابات فرعی 

و  کشت می شده اسلتشرق هند  از زمان های بسیار قدیم درگلرنگ  (.2007باشد )الولی و همکاران، 

طور وسیعی در آسلیای ارقام مصر قدیم، یونان و روم با آن رابطه خویشاوندی دارند و در حال حاضر به 

پی و نیمله گیاه گرمسیری بلا منشلای نلواحی اسلتعنوان یل همرکزی، هند و مدیترانه کشت می شود و ب

که به  استهای روغنی (. گلرنگ گیاهی یکساله با دانه1999گردد )پلیکان و هافبور، استپی محسوب می

کله غنلی از  دارددرصلد روغلن  40تلا  30نواحی خشل به خوبی سازگاری یافته است. دانه گلرنلگ 

این اسیدهای چرب نق  مهمی در کاه  سلطح کلسلترول  واست چند گانه اسیدهای چرب غیر اشباع 

کله در دارد کنند. گلرنگ با یل ریشه اصلی و عمیق، یل سلاقه اصللی بلا انشلعابات زیلاد خون ایفا می
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و ایلن  رده رنگ زرد یا نلارنجی( داگ  )ب 5 تا 1 است. شاخه جانبیبرگیرنده تعداد زیادی شاخه جانبی 

های گلرنگ دارای پریکارپ، دو لپه و یلل جنلین اسلت. دانههستند. دانه  20تا  15ها قادر به تولید گ 

گلرنلگ دارای گیلرد. درصد از وزن ک  دانه را در بر می 59تا  18بخ  پوششی دانه بسته به رقم، بین 

ها هستند و ارقام بدون خار یا ر دارای خارهایی بر روی بر)ارقام خاردار و بدون خار است. ارقام خاردا

با خارهای کمتر نسبت به ارقام خاردار روغن کمتری دارند. همچنین، کیفیت روغن ارقام گلرنلگ بلدون 

 (. 1995ی ترکیبات موجود در اسیدهای چرب مطلوب است )اوسوریو و همکاران، خار بواسطه

نلگ یخبنلدان و تابسلتان گلرم هسلتند، کاشلت گلر بدون روز دوره 120در نواحی که دارای حداق     

 5تلا  4 هایلن گیلاگیرد. صفر پایه )فیزیولوژیل( بصورت بهاره و در فروردین و اردیبهشت ماه انجام می

 -7ای و تلا دمل اسلتای( مقاوم به یخبنلدان گیاهچهمرحله . گیاه در اوای  رشد )استگراد درجه سانتی

کان پسیر متر ام 1100امکان کشت و رشد آن در ارتفاع تا  ،کند. همچنینمی ا تحم  گراد ردرجه سانتی

متلر  1000( گزارش داد که در حالت معملول کشلت گلرنلگ در ارتفلاع کمتلر از 2000وی، )است. 

مناسلب  های آبان و آذر مستلزم بارنلدگی بصورت دیم در طی ماه گلرنگکشت پاییزه پسیر است. امکان

بندی خلاک علدم سللهضرورت له اصلی در استقرار گیاه و سبز کردن آن، امسخواهد بود. قب  از کاشت 

ورت گلرنگ عنوان کرد که در صل رتوان یل مشک  عمده در استقرابندی خاک را میدر واقع سله .است

دن شو سبز  ندبه شکستن سله کمل ک دار ممکن استشکن دندانهبروز این مشک ، استفاده از یل کلوخ

ار و بلرای کیللوگرم در هکتل 28تا  17به طور معمول، میزان بسر الزم برای شرایط دیم بهبود بخشد. را 

 4تلا  5/2شلود. عملق کشلت در حلدود کیلوگرم در هکتار در نیر گرفته می 39تا  28شرایط فاریاب 

 ه می شود.تر در نیر گرفتمسانتی  20و  45ها به ترتیب ها و روی ردیفمتر و فاصله بین ردیفسانتی

ز های هرز جهت کسب نور خورشید، آب و عناصر غسایی با گلرنلگ بله عنلوان یکلی ا رقابت علف    

و بدون تدوین یلل برنامله مشلخص و اصلولی جهلت است مهمترین مشکمت تولید این گیاه در آمده 

 های هرز تولید اقتصادی آن امکان پسیر نخواهد بود. کنترل و جلوگیری از رقابت علف

 به نیر می رسد.، ضروری است هنگام برداشت گلرنگ توجه به برخی موارد که در ذی  آمدهبه 

داکرر ترد و شکننده نباشد، گلرنگ به حل ولیو ساقه خشل شود،  بریزدها زمانی که بیشتر بر) -

 و آماده برداشت است.   می رسدرشد فیزیولوژیکی 
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 ز این مقدار باشد.درصد یا کمتر ا 8در زمان برداشت، رطوبت دانه باید  -

با دست  وکه برداشت به صورت سنتی در ارقام خاردار، به دلی  باال بودن میزان خار، در صورتی -

 الزم مبسول گردد. احتیاط دانجام شود، بای

دگی منجر که امکان بارش باران وجود داشته باشد، از آنجاییکه بارندر زمان برداشت، در صورتی -

تلدا از شود، الزم است که برداشلت در ابه باالیی میتهای شکفدر گ  بویژهبه عملکرد نامناسب 

 هایی باالیی انجام گیرد. گ 

 

ا سلایر گلرنگ علی رغم داشتن ریشه دهی عمیق، فص  رشد طوالنی دارد و استقرار آن در مقایسله بل   

ی بلا هلا ، خلاکتر باشد. حاصلخیزی بلاالتواند همزمان با دوره های خشکی طوالنیگیاهان یکساله، می

ر خنری، شرایط مطلوب برای رشد گلرنگ را ایجاد و امکان گسلترش ریشله آن د pHزهکشی مناسب و 

متری انتیسل 102تا  38سازد. ارتفاع گیاه بسته به شرایط محیطی و مدیریت زراعی از عمق را فراهم می

ت وملمقانیلز به شوری خلاک و  استتواند در نوسان باشد. گلرنگ سازگار به شرایط کم آبی و دیم می

ا انه ریز ییل گیاه تناوبی خوب با غمت د ،این گیاه به حالت غرقابی بسیار حساس است. همچنین دارد.

 کنلد. در تنلاوب بلاها کملل می های هرز و چرخه بیماری و به مهار شدن دوره رشد علف استآی  

شلود و ماری قارچی غلمت( کشلت میا )نوعی بییریز یا ذرت جهت جلوگیری از اسکلروتینغمت دانه

رغم اینکله بهتر است که بمفاصله بعد از لوبیا معمولی، آفتابگردان، خلردل و کللزا کشلت نگلردد. عللی

 های الیههای  مصرف آب در گلرنگ باالست، ولی وجود سیستم ریشه اصلی عمیق آن در استفاده از آب

(. کشلت 1989یر کلرده اسلت )بلی  و للی ، زیرین خاک مفید و کشت آن را در نواحی خشل امکانپس

الزم  طی دو فص  رشد، بدلی  مصرف آب قاب  دسترس اعماق خاک و نیز داشتن پتانسی  گلرنگ متوالی

 ها چندان مناسب نیست. برای خسارات جدی ناشی از بیماری
 

 و عملکرد گلرنگ  سطح زیر کشت -1-4

-ا شمال آفریقا و غرب آسیا تا هندوستان پراکنده شدهی مختلف این گیاه از اسپانیا تگونه 250حدود    

باشلد )ملل هزار هکتار ملی 800(. سطح زیرکشت جهانی گلرنگ در حدود 1996اند )داجو و مندل، 

باشد کله کیلوگرم در هکتار می 720متوسط عملکرد جهانی گلرنگ حدود (. 2004فرسون و همکاران، 
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کیللوگرم در  1510) کیلوگرم در هکتلار(، کللزا 2340سویا )نسبت به سایر گیاهان دانه روغنی همانند 

کیللوگرم در هکتلار( از عملکلرد  1140کیلوگرم در هکتار( و آفتلابگردان)  1370زمینی )هکتار( ، بادام

آغاز شده و  1336ی روغنی از سال در ایران کشت گلرنگ به عنوان یل دانه تری برخوردار است.پایین

(. متوسط عملکرد گلرنگ در ایران حدود 1378فته سیر نزولی داشت )زینلی، سطح زیر کشت آن رفته ر

کیلوگرم در هکتار کمتر است )فلائو،  720باشد، که نسبت به متوسط جهانی کیلوگرم در هکتار می 500

2006 .) 

 

 (1387نام، )بی 1379-1386لرنگ کشور از سال سطح زیر کشت، عملکرد و تولید گ -2-1جدول 

 85-86 84-85 83-84 82-83 81-82 80-81 79-80 سال زراعی

 4557 3051 8600 5000 7929 9522 2040 سطح زیر کشت )هکتار(

 986 453 530 620 757 569 718 عملکرد )کیلوگرم در هکتار(

 4622 6238 4500 3120 6000 5414 1465 تولید )تن(

 

 (2006کشور جهان )فائو،  در چند میزان عملکرد، سطح زیر کشت و تولید گلرنگ -3-1جدول     

 سطح زیر کشت )هکتار( عملکرد )کیلوگرم در هکتار( میزان تولید )تن( کشور

 12000 2666 32000 چین

 35000 1714 60000 استرالیا

 212000 1003 212765 مکزیل

 2000 1000 2000 کانادا

 165 909 150 ترکیه

 60 666 40 پاکستان

 120000 625 75000 قزاقستان

 380000 552 210000 هندوستان

 72000 527 38000 اتیوپی
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 1000 500 500 ایران

 1013127 795 805667 جهان

 

 گلرنگ محدود کنندهعوامل  -1-5

ف گلرنگ به واسطه تحم  باالی آن به خشکی و پایداری روغن در اهداف مربلوط بله مصلارکشت     

مت مشلک برخلی ازبه خلاطر که رسد به نیر می ،این وجودو صنعتی، از سرگرفته شده است. با  غسایی

 گیاه به این حاد، افزای  چندانی در میزان سطح زیر کشت گلرنگ صورت نگرفته است. عدم توجه کافی

ر بله منلاطق سازگاارقام غیر بومی بودن آن در اکرر مناطق کشاورزی دنیا، غیرقاب  دسترس بودن  دلی به 

یلزان تعدد در مماد کشاورزان به پسیرفتن آن به عنوان یل گیاه جدید، تغییرات مبومی، عدم اطمینان و اعت

، ی تولید آنهای باالهزینه ،محصول و در واقع عدم پایداری و وجود نوسان در تولید آن و همچنینتولید 

لرنلگ زمان پیدای  و اهلی شدن آن شده است. علی رغلم اینکله گگلرنگ از منجر به کم اهمیت ماندن 

چندانی  ومی ایران و امکان زراعت آن در بسیاری از مناطق کشور فراهم است، کشت آن در کشور رواجب

ام و دانه ارق نداشته است. از دالی  عمده آن، به احتمال زیاد، عدم ترویج کشت آن و پایین بودن عملکرد

ولیلد ن گیاه و تبه نژادی ای انجام مطالعات اساسی در راستای بنابراین،های مورد استفاده بوده است. توده

زینللی، ) ویژه ای اسلتارقام مناسب و سازگار به منیور توسعه کشت و افزای  تولید آن دارای اهمیت 

ا در شلرایط آب و هلوایی خشلل بلتا را قادر می سازد  گلرنگ عمودی قوی گیاهوجود ریشه (. 1378

منلدل،  ، به رشد خود ادامه دهلد )للی وتر خاکبهره برداری از آب و عناصر موجود در عمق های پایین

(، 1991، رنوهل -های شور و سدیمی )وان تولید در خاک گلرنگ به دلی  امکان ،به طور کلی (.1997

زای  (، افل1988های غلمت )کولتلون، (، مهار بیماری1993بهبود ساختار خاک )ماترچرا و همکاران، 

 این حاال باقرار می گیرد. گیاهی در تناوب  ،صادیخطرات اقت بهتر و کاه  مدیریتامکان تنوع زیستی، 

، فلراهم یکی از جنبه های بسیار مهم مدیریت زراعی در افزای  تولید و بهبود کیفیت محصوالت گیاهی

دهاری و مقدار کافی عناصر غسایی مورد نیاز گیاه در خاک با مصرف کودهای شیمیایی است )چائو کردن

 (.1999ساروار، 
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 گلرنگدر  منیزیمو یم پتاس نقش -1-6

کننلد. ها اسلتفاده میاز ریشه به بر) ها و انتقال نیتراتگیاهان پتاسیم را جهت باز و بسته کردن روزنه   

تاسیم خاک، پبسته به میزان  ،پتاسیمزراعی به  گیاه. نیاز است 5O2Kبه صورت  پتاسیمقاب  استفاده  شک 

ک بله خلاکلود  به صلورت مبود آن در خاک الزم است کهدارد و در صورت ک سایر عوام  گیاه قبلی و

توانلد یم میزیرا پتاسل ،اجتناب کرد دبای کودهای پتاسبی  از نیاز  مصرفاز  ،با وجود این .افزوده شود

های شنی که تداخ  ایجاد کند و مانع جسب این عناصر گردد. پتاسیم در خاک منیزیمدر جسب کلسیم و 

 سلرک آن رفمصلشود. اگر مقادیر باالتر پتاسیم مورد نیاز است، ی میر آبشوی، دچاماده آلی پایین دارند

مار یاهان بله شلگپتاسیم بهترین منابع پتاسیم برای  منیزیومباید استفاده شود. سولفات پتاسیم یا سولفات 

 رود.می

با رشد   مرتبط از مسای درصد 60حدود در شود که کمبود مواد معدنی و سمیت خاک تخمین زده می   

هلایی غلیت باپتاسیم بصورت کاتیون   (.2002ک، اکماگیرد )چهای زراعی را در بر میگیاهی در خاک

(. غلیت 1984)لی و وین جونز،  دو واکوئ  وجود دار سیتوزولمیلی موالر در  150تا  50در محدوده 

حالی که غلیت آن در  در ،(2001میلی موالر است )لی،  50به طور ثابت در حدود زول پتاسیم در سیتو

کلاه   در روزنه هلا پتاسیمغلیت که متفاوت باشد. هنگامی ،شرایط مختلفکه در واکوئ  ممکن است 

بله سلطوح کله و تلفات آب از گیاه ممکن اسلت نمی شود روزنه به خوبی انجام کنترل گشودگی یابد، 

نسلبت بله پتاسلیم و را های شور غلیت های باالتری از سلدیم  (. خاک1990خسارت برسد )گتینگ، 

شلود )بلوهرا و کلسیم دارند که این موضوع منجلر بله تجملع غیلر فعلال سلدیم در ریشله و سلاقه می

و بلر جلسب پتاسلیم بله  شلودغشاهای ریشله  درتواند جایگزین کلسیم (. سدیم می1993دویرفلینگ، 

چوبی از پتاسیم با جسب  (. بارگیری آوند1987؛ 1985د )کرامر و همکاران، گساربتاثیر صورت انتخابی 

پتاسیم در مکانیسم انتقال سلایر (. 1992و مارشنر،  زگردد )انگلپتاسیم از محلول بیرون سلولی تنییم می

 اسلتضلروری  ،و وجلود آن بلرای انجلام فتوسلنتز ملوثر ردعناصر غسایی از غشای سلولی دخاللت دا

د در خاک برای رشد گیلاه زراعلی کلافی (. در بسیاری از مواقع پتاسیم موجو1984)کاستلبری و کروم، 

پتاسلیم کله ممکلن اسلت  ،شودمیمصرف  در مواردی که مقدار زیادی کود نیتروژن و فسفر ولیاست، 

هلای گیلاه،  وسنتز بلر)تفشدت پتاسیم (. 1991ای برای رشد باشد )پولیتو و وس، عام  محدود کننده

(. 2000دهد )سلانگاکارا و همکلاران، زای  می( و تسهی  انتقال کربن را اف2COاکسید کربن )جسب دی
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تر در مقایسه بلا زمان طوالنیشدت بیشتر و با  مواد فتوسنتزی رابرخوردارند، پتاسیم کافی  ی که ازگیاهان

کاه  غلیلت مواد فتوسنتزی بیشتر موجب جلوگیری از کنند. تولید می ندارند، پتاسیم کافیکه  یگیاهان

 (. 1985د )ول  و فمنری، شدانه خواهد  در ساقه طی نمومواد محلول 

ر، ایلن نیتلروژن و فسلفبرخمف مورد نیاز برای رشد گیاهان است. تاسیم یکی از سه عنصر ضروری پ   

ارد ویبات آللی پروتئین یا سایر ترک در ساختاردهد، بنابراین عنصر پیوندی با کربن یا اکسیژن تشکی  نمی

نلدگی فرآیندهای مورد نیلاز بلرای نگهداشلت ز بیشتردر  پتاسیم (.2000)هوفت و همکاران،  نمی شود

دارد.  استه دخاللتها، فتوسنتز، انتقال قندها، سنتز پروتئین و نشپتاسیم در فعالیت آنزیمگیاه شرکت دارد. 

میزان  ومشخص شده است که پتاسیم در استقرار بهتر گیاه در شرایط تن  رطوبتی بوسیله تنییم سرعت 

فات و ورس و حمله آبه نق  مهمی در بهبود مقاومت  ،کند. همچنینها کمل میشدن روزنهباز و بسته 

ت محصلول از مسلیرهای متلابولیکی کله در کیفیل یکه پتاسیم در تعدادییاز آنجاکند. ها ایفا می بیماری

 شود.گفته می« عنصر کیفی»پتاسیم کند، اغلب به اثرگسار هستند، شرکت می

ای بله روزنله مقاوملتبا شروع توسعه کمبلود پتاسلیم، ( گزارش کردند که 1998ن )بدنارز و همکارا  

 امل عوکه کمبود پتاسیم تشدید شلود، د، در صورتیکنمیعم  محدودیت فتوسنتز  عام عنوان مهمترین 

ی بشمار مز بیوشیمیایی دالی  اصلی و غالب برای کاه  فتوسنت دیگر عوام  یا به عبارت و ایغیر روزنه

موجود در  ATPaseآنزیم محدودیت بیوشیمیایی در شرایط کمبود پتاسیم تا اندازه ای در ارتباط با ند. رو

ر حلد دآنلرا  pHبه هنگام برقراری جریان پتاسیم به داخ  اسلتروما،  درونی کلروپمست است کهی غشا

کلویتز و )بر گیلرد به نحو مطلوب صورت شیمیاییانرژی به  انینورتبدی  انرژی می کند تا باالیی حفظ 

سلیم کلافی به اهمیت فراهمی پتا ،تاکید بر موضوع قبلی( با 1994(. شینگلز و مل کارتی )1993پیترز، 

  کرده است.اشاره  ATPaseبرای فعالیت مطلوب 

 یزان کلروفی ، فعالیت نیترات ردکتلاز و میلزانم ،پتاسیم مصرف( دریافتند که 1995انورداها و شارما )  

 یلزان( باالترین عملکلرد دانله و م1994وغن دانه سویا را افزای  داد. دشموخ و همکاران )پروتئین و ر

 کیلوگرم پتاسیم در هکتار در دو منطقله جداگانله بله دسلت آوردنلد. 90و  60روغن سویا را با کاربرد 

عملکلرد داری در ، افزای  معنیمنیزیمبا کاربرد پتاسیم و  که ( گزارش کردند2000بروهی و همکاران )

شلده )بله صلورت  مصرفمقادیر مختلف پتاسیم  ،در این آزمای ماده خشل و دانه برنج مشاهده شد. 
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تلاثیر  ،مقدار فسفر را افزای  داد. همچنلین کاه را کاه ، ولی منیزیمنیتروژن و  میزان ،سولفات پتاسیم(

 و فسفر، پتاسیم قدارمروی ری بر دامعنیمربت که تاثیر نیتروژن دانه نداشت، در حالی یزانداری بر ممعنی

 دانه داشت.  منیزیمفسفر، پتاسیم و  قادیرداری بر متاثیر معنی منیزیم ،همچنین. نشان داد دانه منیزیم

داری بلر نلیپتاسیم تلاثیر مع مصرفبر روی کلزا نشان دادند که  با آزمای ( 2009ی و همکاران )یانف   

 250 مصلرفعملکرد دانه داشلت و  و خورجینکام  تشکی  درصد گلدهی و مرحله  50تعداد روز تا 

اهد شلکیلوگرم در هکتار( نسبت بله  2975با تولید بیشترین عملکرد ) 4SO2Kکیلوگرم پتاسیم بصورت 

ور ( نشلان دادنلد کله عملکلرد دانله کللزا بطل2007و همکاران ) درصد افزای  نشان داد. جیانوی 21

ا با مصرف ردرصد  7/31تا  5/17دار آنها افزای  معنی .رار گرفتداری تحت تاثیر کاربرد پتاسیم قمعنی

م بلر تلاثیر پتاسلی( به ترتیب در مقایسه با شلاهد مشلاهده کردنلد. 5O2Kکیلوگرم پتاسیم ) 300و  150

 ( گزارش شده است. 1379افزای  درصد روغن دانه آفتابگردان به وسیله آلیاری و همکاران )

داری طی آزمایشی بر روی پنبه نشان دادند که کاربرد پتاسیم به طور معنلی (2006و همکاران ) ساوان   

های مختلف پتاسیم از لحاظ آماری عملکرد پنبه دانه را در مقایسه با شاهد افزای  داد، با این حال غلیت

غوزه در آنها افزای  عملکرد را به واسطه اثر مطلوب پتاسیم بر اجزای عملکرد مانند تعداد  .دار نشدمعنی

)شاخص بسر( با کاربرد پتاسیم در تمامی سلطوح پنبه بوته، وزن غوزه و یا هر دو دانستند. وزن صد دانه 

هلای فتوسنتز بر)افزای  شدت در نتیجه که این افزای  ممکن است  .در مقایسه با شاهد افزای  یافت

را  زیفتوسلنتملواد انتقلال  ر. این امل( و جسب دی اکسید کربن باشد1999گیاه )بدنارز و اوسترهیوس، 

 با آزملای ( 1999بر وزن دانه دارد. پتی گرو ) مستقیمی بر وزن غوزه و در نتیجه اثرد و می بخشبهبود 

( هلابر))غلیت کربوهیدرات نگهلداری شلده در منبلع اثر کمبود پتاسیم،  که بر بیان داشتبر روی پنبه 

این املر  .شودمیها( )دانه  دسترس برای تکریر مخزن قابزی فتوسنتمواد میزان و منجر به کاه   افزای 

و همکلاران  چاکملاکتوسلط چنلین نتلایجی  شلود.دانه و تشلکی  غلوزه می تولید ی درتغییرات موجب

ویژه سلاکارز ها بهانتقال کربوهیدراتچشمگیری بر  پتاسیم اثرکه  شده استنیز عنوان و اشاره ( 1994)

سلم اسلیدهای نوکلئیلل، یمطللوبی بلر متابول پتاسلیم اثلر. ن دارداز طریق آوندها و سرعت رشلد مخلز

؛ بلدنارز و اوسلترهیوس، 1994دارد )بیسون و همکاران، نیز ای رشد ها و مواد زمینهها، ویتامینپروتئین

1999.) 
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وغن ر ،دانه عملکرد ،به همراه نیتروژن و فسفر موجب افزای  اجزای عملکرد یاستفاده از کود پتاسیم    

؛ کلاتیرزان و 2002هلا شلده اسلت )کلاتیرزان، آزمای  از ارتفلاع بوتله کنجلد در برخلی ،هم چنلینو 

روتئین گیلاهی (. پتاسیم به طور مستقیم یا غیر مستقیم در متابولیسم پل2005؛ شارما، 1999دارمالینگام، 

-شرکت می کند، این مشارکت با تحریل جسب نیترات )
3NO )ود شلاز می آغدر درون گیاه  و انتقال آن

سلیم و غلیلت (. در گیاهانی که دانه های آنها دارای پروتئین باالیی است، بین سطوح پتا1985)بلوینز، 

پروتئین رابطه قوی وجود داشت و مشخص شد که در ایلن گیاهلان شلاخص برداشلت پتاسلیم )میلزان 

و همکلاران  فنلائی(. 1985پتاسیم برداشتی از دانه به ک  پتاسیم در دانله و کلاه( نیلز باالسلت )بللوینز، 

ود کلکله  نلدنشان داد، دو گونه کلزا و خردل هندیدر  یپتاسیمبا مصرف مقادیر مختلف کود  (1388)

شلاخص  و بر عملکرد دانه، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خلورجین، وزن هلزار دانله یپتاسیم

لفات پتاسلیم نسلبت بله علدم کیللوگرم در هکتلار سلو 250داشت و مصرف  یمعنی دارتاثیر برداشت 

 درصد افزای  داد.  21مصرف آن عملکرد دانه را 

ارقام در آبی  افزای  تحم  به تن  کم بر رویبا تاکید بر تاثیر پتاسیم  (1383خورگامی و همکاران )    

رد دانه، صفات عملکاثر این عنصر بر روی با مصرف مقادیر مختلف پتاسیم نشان دادند که  ،مختلف کلزا

و  اسلتار معنلی د خورجیندر بوته و تعداد دانه در  خورجینعملکرد روغن دانه، وزن هزار دانه، تعداد 

در  ر پایلداری عملکلردبمشاهده شد که پتاسیم  ،همچنین .شد صفاتاین افزای   موجبمصرف پتاسیم 

 و تحم  گیاه را در مقاب  خشکی افزای  می دهد. استموثر  کم آبیشرایط تن  خفیف 

االی پتاسلیم ببرای تشکی  و تولید کلروفی  و متابولیسم نیتروژن مورد نیاز است. سطوح  منیزیمعنصر    

پیر  یهاها در بر) رگبر) با قرمز شدن منیزیومشود. کمبود  منیزیمتواند منجر به کاه  جسب خاک می

 و، پتاسلیم یممنیلزحفظ تعلادل مناسلب بلین . استتشخیص می شود، قاب  شروع ها  از حاشیه بر)که 

( 1386نیلامی و همکلاران )بلر اسلاس نیلر بسیار مهم است. برای رشد و نمو مطلوب گیاهان کلسیم 

 ،تیجلهنکه کمبود آن در گیاه سبب کاه  مقلدار کلروفیل  و در  استکلروفی   معدنیبخ  منیزیم تنها 

ملی نا جلدی گرفتله متاسفانه مصرف این دو عنصر علی رغم فراوانی آنهل ،کند شدن رشد گیاه می شود

 شود.
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شلد.  افزای  عملکلرد دانله در کنجلد ( موجب1999)جاین و همکاران در آزمای   منیزیوماستفاده از 

یلم گنلدم د درعناصر کم مصرف  حاوی( با کاربرد سولفات منیزیم و کودهای 1379و ملکوتی ) یقادر

ه بلبا توجه  هک عنوان داشتند ،مچنینایشان ه افزای  داشت.دانه و میزان پروتئین نشان دادند که عملکرد 

یلن بت مناسلب اآنتاگونیستی بین پتاسیم و منیزیم، انجام تحقیقاتی در این زمینه به منیور تعیلین نسل اثر

  عناصر و در نهایت مصرف سولفات منیزیم در خاک های آهکی کشور پیشنهاد می شود.

کله مراحل   نلدروی گلرنلگ نشلان دادبلر  منیزیمپتاسیم و  مصرف( با 1385سعیدی و شهسواری )   

ع بوتله و ارتفا و صفاتی مانند درصد گلدهی و رسیدگی 50فنولوژیل گیاه مانند تعداد روز از کاشت تا 

 ،الاین حل این عناصر واقع نشد. باتاثیر تحت های اصلی در بوته، عملکرد و اجزای عملکرد تعداد شاخه

هلای خلرد به ماهیت آزملای  کرترا  موضوعاین که  بود ادتا حدود زیمیانگین این صفات  دامنه تغییر

، عملکرد ( بر روی آفتابگردان، مصرف پتاسیم1382در آزمای  میرزاپور و همکاران ). نسبت دادندشده 

نلی داری بلر کیلوگرم در هکتار اگرچه تلاثیر مع 75به میزان  منیزیمدانه را افزای  داد، همچنین مصرف 

د دانله در هکتار سبب افزای  معنی دار عملکر منیزیومکیلوگرم  150مصرف عملکرد دانه نداشت، ولی 

د روغن افزای  درصد روغن دانه شد و باالترین میانگین درصموجب  منیزیمتاسیم و پ توام شد. مصرف

ی  بلاالترین در این آزملابه دست آمد.  (و پتاسیم منیزیمبه ترتیب )کیلوگرم  100و  150دانه با کاربرد 

آن از تر کیلوگرم پتاسیم به دست آملد و مصلرف مقلادیر بلاال 50بوته و وزن هزار دانه با مصرف  ارتفاع

کلاه   سبب افزای  وزن هزار دانه و قطر طبلق و منیزیمفقط قطر طبق را افزای  داد، همچنین مصرف 

  ارتفاع بوته شد. 

افزای  عملکلرد دانله و  منجر به که مصرف پتاسیم براساس آزمون خاک گزارش کرد( 1377سپهر )   

 عناصر ریزمغلسی تلاثیری بلر منیزیم و سایر مصرف باالی پتاسیم بدون مصرف .گردید آفتابگردان روغن

میکلرو، بلا مصلرف و سازی مصرف عناصر ملاکرو پ، از بهینهولی  ،روی عملکرد دانه و روغن نداشت

درصد افلزای  در عملکلرد  28ا کرد )داری افزای  پیدعملکرد دانه و روغن به طور معنی ،باالی پتاسیم

بودن خاک، کاربرد سولفات منیزیم عملکرد دانله و رغم آهکیدرصد افزای  در روغن(. علی 6/5دانه و 

با تغسیه متعادل عناصر غسایی، تعداد که  نشان داد( 1379جلیلی ) داری افزای  داد. روغن را بطور معنی
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افلزای  و تعلداد کللزا وزن هزار دانله  و های فرعی اولیهساقهبارور در ساقه اصلی، تعداد های خورجین

های فرعی اولیه های نابارور در ساقه اصلی کاه  یافت، ولی افزای  در وزن هزار دانه و ساقهخورجین

موجلب در مجموع چنین استنباط گردید که مصرف توام پتاسیم و منیلزیم  .دار نبوددر کشت بهاره معنی

باالترین عملکرد دانه و روغن نیز موقعی بدست آمد که عناصر پلر  ه و روغن گردید.افزای  عملکرد دان

 استفاده شد.مصرف همراه با عناصر کم مصرف، 

رنگلی فکملی وکیفلی گوجله ویژگلی هلا بررسی اثر پتاسیم و منیزیم بر  با( 1386هناره و همکاران )   

مقلادیر  و د محصول گوجه فرنگلی شلدتیمارهای آزمایشی موجب افزای  در عملکر گزارش کردند که

 فرنگی شلد، منجر به افزای  میزان مواد جامد محلول و بهبود کیفیت رنگ میوه گوجه منیزیوممناسبی از 

ه کیلو گرم سلولفات منیلزیم کیفیلت رنلگ میلوه گوجل 200به 100آن از  مصرف ولی با افزای  میزان

 کاه  یافت.فرنگی 
 

 عناصر غذایی -1-7

ت محصلوالپیکلره کمبود عناصلر و جلایگزینی عناصلر انتقلال یافتله در  رفع به منیور کودها مصرف   

ای یل مدیریت صحیح زراعی به ویژه در مناطق کم حاصلخیز و در معرض تن  ه الزمه ،برداشت شده

ولی و (. متل1984؛ استیر و همکلاران، 1992)کونور و سادراس، زیستی و غیر زیستی به شمار می رود 

، سلال ( عنوان داشتند که جسب و بازیافت عناصر غسایی بسته به ناحیه ملورد آزملای 1989همکاران )

سدیم یا  که با افزای  مقدار استها نشان داده پژوه از برخی . استاجرا و مقدار مصرف کود متفاوت 

یابلد )خلان و کلاه  می هلای بلرنجنسبت سدیم به کلسیم در محلیط ریشله، غلیلت پتاسلیم در بافت

 (. 1997ران، همکا

میزان ک  پتاسیم جسب شده توسط گیاه طی فص  رشد بستگی زیادی به گونه گیاهی، میلزان پتاسلیم     

، پتاسیم قاب  دسترس خاک، شرایط محیطی در طی کار رفتهموجود در خاک منطقه، میزان کود پتاسیم به 

(. 1998مولین، و بورمستر،  ؛1987فص  رشد و شیوه های مدیریتی اعمال شده دارد )منگ  و کیرکبی، 

 کلسیم در غلیلت هلای مختللف کلریلدنیترات ( نیز کاربرد 1384در آزمای  امین پناه و سروش زاده )

کاه  مقدار سدیم و کاه  نسبت سلدیم بله پتاسلیم در ریشله و  ،افزای  مقدار پتاسیم موجب، سدیم
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و پتاسلیم  منیزیلومروی آفتلابگردان،  ( بر1382در آزمای  میرزاپور و همکاران )ساقه چه برنج گردید. 

مصرفی، اثر متقاب  مربت بر غلیت پتاسیم بر) داشت. مصرف پتاسیم تاثیر معنی داری بر غلیت کلسلیم 

کلاربرد ، غلیلت کلسلیم کلاه  یافلت، همچنلین منیزیومدر بر) نداشت و در سطوح باالتر  منیزیومو 

عنصر اثر متقابل  مربلت و معنلی  این دومصرف . بر) نداشت منیزیومغلیت افزای  تاثیری بر  منیزیوم

که ماده خشل گلرنگ به طلور میلانگین  شده استگزارش داری بر نسبت کلسیم به سدیم بر) داشتند. 

( بیلان 2008. بللل وود )(2008)بلی نلام،  باشلددرصد فسفر می 38/0درصد کلسیم و  10/1دارای 

 3ای بین در محدودهبه ترتیب گلرنگ  دانه آرد شدهدر و پتاسیم  منیزیومداشت که مقادیر کلسیم، فسفر، 

گلرم در  3/13تلا  8گلرم در کیللوگرم و  9/3تا  3/3گرم در کیلوگرم،  14تا  8گرم در کیلوگرم،  4تا 

دانله ، فسلفر و پتاسلیم منیزیلوم( میلزان کلسلیم، 2009در آزمای  ارسمن و همکاران ). استکیلوگرم 

و  من خوشلگفتار درصد بلرآورد شلد. 07/2و  34/0، 67/0، 72/1ن گلرنگ به ترتیب به طور میانگی

 یروی غشلا بلر با پتاسیم و کلسیم برای مح  های جسب منیزیومبین  که ( عقیده دارند1381سیادت )

در خاک ممکن  منیزیوم( بر این باورند که غلیت باالی 1990ریشه رقابت وجود دارد. کن و همکاران )

( 1989) شلارماسبب کاه  تحم  گیاه به شوری شود. مانچاندا و  ،م در گیاهبا ایجاد کمبود کلسی است

 سبب کاه  غلیت کلسیم در ریشه شد.  ،در محیط ریشه منیزیومنشان دادند که غلیت باالی 

 

 گیاه گلرنگ برخی ویژگی هاي فیزیولوژیکی -1-8

ها ولاسمزی سل کننده پتانسی  و به عنوان یکی از عوام  کنترل استها زیاد غلیت پتاسیم در یاخته   

محلول و  های آلی و معدنیشود. به دلی  غلیت زیاد در سیتوس  و کلروپمست، پتاسیم آنیونشناخته می

های آنزیمی کند که برای اکرر واکن حفظ می 8تا  7این بخ  ها را بین  pHغیر محلول را خنری و 

 (.1995است )مارشنر،  ضروری

رای توسعه مقاومت خشکی در گیاهان حفظ یکپارچکی غشای سلول بعد از تحمیل  استراتژی مهم ب     

( بلرای CMS) 1پایلداری غشلای سللولی روش هلای مطالعله(. 1990تلللو، -تن  آبی است )واسگوز

رلو و رامل ، ؛ ونکاتسوا1997های مقاومت به خشکی گیاهان مختلف است )گاوازی،  ویژگی شناسایی

                                                 
1 - Cell Membrance Stability  
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تنییم اسمزی یعنلی کلاه  پتانسلی  اسلمزی سللولی بوسلیله تجملع . (1993، ؛ وان رنسبور)1993

ترین مکانیسم تحم  شوری در گیاهان شناخته شده است )اشلرف و هلری،، مبه عنوان مه اسمولیت ها،

هلای غیلر آللی در نتیجه تجمع یون اغلبشوری  تن (. کاه  پتانسی  اسمزی در گیاهان تحت 2004

های گیاهی با (. تنییم اسمزی در تمام بافت2000)هاسگوا و همکاران، دهد سدیم، کلر و پتاسیم رخ می

آن انجلام فراینلدهای در نتیجله سللولی  آماسو افزای  نگهداشت  ارتباط داردجسب آب قاب  دسترس 

 (. 2002شود )سراج و سینکمیر، امکانپسیر سلول  هها، فتوسنتز و توسعفیزیولوژیل مانند تنییم روزنه

رطوبت نسلبی و تنیلیم اسلمزی در کللزا و خلردل  میزان( رابطه مربتی بین 2003همکاران )نیکنام و   

، تنییم اسمزی باالتری زیاد رطوبت نسبی میزانی با یهاکه ژنوتیپ آنها بیان کردند .هندی مشاهده کردند

ریلق تبلادل ( اظهار داشتند که از ط1387مکی زاده تفتی و همکاران )به ویژه در شرایط تن  آبی دارند. 

ضمن استفاده از سدیم به عنوان یل ماده اسلمزی در واکوئلول، پتاسلیم  ،مستپپتاسیم و سدیم در تونو

تاسیم نه تنها یل عنصر غسایی پرمصرف برای رشد پگیرد. کافی برای رشد در اختیار سیتوپمسم قرار می

های گیلاهی بله شلمار بافتی اسمزو نمو گیاه است، بلکه یل ماده اسمزی عمده در نگهداشت پتانسی  

هلای رود. بنابراین، برای رشد گیاهان به ویژه در شرایط تن  خشکی، تجملع بلاالی پتاسلیم در بافتمی

گیاه داشلته باشلد. در حاللت کللی،  -نق  مهمی در جسب آب در گرادیان خاککه گیاهی ممکن است 

سدیم تجمع یافته در واکن  به شلوری یابد، در حالی که در واکن  به کمبود آب خاک تجمع می مپتاسی

روزنه منجر  محافظهای تجمع و آزادسازی پتاسیم بوسیله سلول (.1996خاک است )گلین و همکاران، 

(. 1968شلود )فیشلر و هسلیائو، ها میباز و بسلته شلدن روزنله موجبدر فشار تورگر آنها و  به تغییر

بلار خشلکی بلر رشلد گیلاه را تقلیل  اثر زیان یسیممطالعات متعددی نشان داده است که کاربرد کود پتا

قنلدهای محللول نیلز از دیگلر (. 2001؛ سلانقاکارا و همکلاران، 1992)آندرسن و همکلاران،  ددهمی

های سازگار هستند که می توانند به عنوان عام  ایجاد فشار اسمزی به ویلژه در شلرایط تلن   اسمولیت

اثر تن  با تنییم اسمزی و نگهلداری تورژسلان، و یلا بلا  برمحیطی عم  کنند، بطوریکه افزای  قندها 

(. 1995بوهنرت و همکاران،  ؛1996اینگرام و بارتلز، پایدار کردن غشاها و پروتئین ها در ارتباط است )

که تجمع این مواد سلبب تنیلیم فشلار اسلمزی و  استدر واقع نق  و اهمیت تجمع قندها به این دلی  

در آزملای  (. 1372لول و نگهلداری آملاس ملی شلوند )حکملت شلعار، کاه  از دست دادن آب س

( اگرچه محلول پاشی عناصر روی و منگنز تاثیر معنی داری بر میزان 1383موحدی دهنوی و همکاران )
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قندهای محلول گلرنگ نداشت، ولی میزان قند محلول بر) تحت تاثیر اثر متقاب  سه تیمار تن  خشکی، 

. آنان نتیجه گرفتند که محلول پاشی عناصر کم مصرف روی و منگنز در هنگلام عناصر و رقم قرار گرفت

 می تواند تحم  گلرنگ را به تن  خشکی افزای  دهد.  ،بروز تن  خشکی
 
 

 عملکرد دانه با اجزاي عملکرد رابطه -1-9

د در ترین بخل  اجلزای عملکلر ( گزارش کردند که تعداد طبق در بوته مهم1986استیر و هاریگان )   

چائودهلاری های پر در هر بوته با تعداد طبق در بوتله همبسلتگی خطلی دارد.  گلرنگ است و تعداد دانه

الین گلرنگ نشان داد که تعداد دانه در طبق، تعداد طبلق در گیلاه و  50( در مطالعه ای بر روی 1990)

( نیلز 1992جلدهو و همکلاران )توان برای انتخاب ارقامی با عملکرد باالبه کار برد. وزن هزاردانه را می

گزارش کردند که تعداد دانه در طبق گلرنگ بیشترین همبستگی مربت را با عملکرد دانه در بوته داشلت. 

ترین صفاتی است کله بلر عملکلرد اند که تعداد دانه در طبق یکی از  مهمها اعمم کردهبعضی از گزارش

های فرعی، ارتفاع بوتله، قطلر طبلق و حجلم تعداد شاخه (.1992گسارد )گویاهیا و لیانلو، دانه تاثیر می

هایی هستند که به طور غیر مستقیم در تعیلین عملکلرد دانله نقل  دارنلد ترین ویژگینهایی بوته از مهم

های مختلف گلرنلگ نشلان ( با بررسی ژنوتیپ1994آچاریا و همکاران )(. 1993)یوقوی و همکاران، 

با صلفات وزن دانله، تعلداد طبلق در بوتله و طلول دوره پلر شلدن دانله دادند که عملکرد دانه در بوته 

( بلا اسلتفاده از 1993( و نلای و همکلاران )1994همبستگی مربت دارد. همچنین، آچاریا و همکاران )

ژنوتیپ های متنوع گلرنگ مشاهده کردند که وزن دانه بیشترین تاثیر مستقیم را بر عملکرد دانه دارا بلود. 

( گزارش کردند که در گلرنگ بین تعداد طبق و وزن هزار دانه با عملکرد دانه 1997اندرام )رائو و راماچ

همبستگی مستقیم وجود دارد و صفات تعداد طبق، وزن طبلق و نلازکی پوسلت بیشلترین اهمیلت را در 

 ( بلین عملکلردr=84/0( به رابطه مربت معنلی دار )1993اصمح عملکرد دانه و روغن دارند. براتلون )

( در گلرنگ اشاره کرده اسلت. r=51/0دانه و تعداد طبق و همچنین، بین عملکرد دانه و وزن هزار دانه )

( با بررسی ارقام گلرنگ نتیجه گیری کردند که تعداد طبق در گیاه رابطه مربت 1997کاساتو و همکاران )

دار بلین رابطه مربلت و معنلی( به 1993و معنی داری با عملکرد دانه دارد. همچنین، پاراساد و اگراول )

( 1997های اولیه، تعداد طبق و عملکرد دانه اشاره کرده انلد. کورلتلو و ونتریسللی )صفات تعداد شاخه

ترین صفت مناسب برای بهبود عملکرد در گلرنگ است. کاساتو گزارش دادند که تعداد طبق در گیاه مهم
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ی کردند که تعداد طبق در گیاه رابطه مربت و معنی گیر( با بررسی ارقام گلرنگ نتیجه1997و همکاران )

های مهلم فیزیوللوژیکی اسلت کله بیلانگر یکی از شاخص 1شاخص برداشت داری با عملکرد دانه دارد.

تلوان بله عملکلرد گلرنلگ را میها اسلت. های رویشی گیاه به دانلهمیزان انتقال مواد فتوسنتزی از اندام

، طبلق، ارتفاع گیاه، ارتفاع اولین شاخه، تعدادشاخه جلانبی، قطلر هدانجداسازی کرد. وزن  بخ چندین 

مختلف تعیلین شلده  یاهکه در آزمایشهستند در گیاه پارامترهای اصلی  طبقو تعداد  قبطتعداد دانه در 

؛ 2000تبریزی،  -؛ امیدی1996ویملوبوس و آلبورگویرگو، -؛ پاسکوئال1994اند) گونزالز و همکاران، 

براساس ضریب پیرسلون بیلان شلد کله در گلرنلگ  (.2006؛ کاماز و ازندال، 2001ران، باقری و همکا

روابط منفی بین تعداد دانه در طبق با تعداد آن در ک  گیاه یلا تجملع ملاده خشلل در دانله وجلود دارد 

(. ارزیابی روابط بین صلفات درگلرنلگ طلی 2005؛ کاماز و همکاران، 2005)تونل تورک و همکاران،

دو ساله نشان داد که رابطه معنی دار و مربتی بین عملکرد دانه با ارتفاع گیاه، تعداد طبق در گیاه،  آزمایشی

های جلانبی اولیله، تعلداد درصد روغن و عملکرد روغن در آزمای  سال اول وجود دارد، ولی با شلاخه

دوم آزملای  وجلود  دار در سلالطبق در بوته، تعداد دانه در طبق و وزن صد دانه رابطه مربلت و معنلی

های جانبی در گیاه، تعداد طبق در گیاه، وزن هلزار (. تعداد شاخه2004داشت )تونل تورک و یلدیریم، 

ترین صفات مفید برای استفاده در بهبود گلرنگ برای افلزای  عملکلرد دانله بله دانه و میزان روغن مهم

رقلم سله  اسلتفاده از در تحقیقی با( 2006کاماز و ازندال )(. 2006رود )ماهاسی و همکاران، شمار می

 81و  69، 21بله ترتیلب را  و وزن هزار دانه طبق، تعداد دانه در طبقبرای قطر پسیری گلرنگ، وراثت 

های آمیلز در نسل یت موفق ارقامتوان برای گزین  که وزن هزار دانه را می نداعمم کرددرصد برآورد و 

دار وجلود تگی مربت و معنلیصد دانه و عملکرد دانه و روغن همبسبین وزن  ،همچنیناولیه به کار برد. 

( در مطالعه خود بر روی دو رقم و یلل الیلن گلرنلگ، متوسلط شلاخص 1381مجد نصیری )داشت. 

درصد در اصفهان گزارش کرده است.  78/21و  53/17برداشت را در کشت بهاره و تابستانه به ترتیب 

هلای  سی عملکرد و اجزای عملکرد در دو ژنوتیپ گلرنگ بله نلام( با برر1363اهدایی و نورمحمدی )

داری بین عملکرد دانه با تعداد دانه در طبق، ، همبستگی مربت و معنی2811-و محلی اراک 10-نبراسکا

با بررسی ارقام مختللف گلرنلگ در کلرج، بلرادران و وزن هزاردانه و درصد روغن دانه مشاهده کردند. 

                                                 
1- Harvest Index 
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داری بین عملکلرد دانله و شلاخص برداشلت بله دسلت همبستگی مربت و معنی (1375زینالی خانقاه )

داری  الین و رقم گلرنگ بهاره، اختمف معنی 100( با بررسی 1378امیدی تبریزی و همکاران )آوردند. 

داری بلین   از نیر عملکرد و اجزای عملکرد در بین آنها مشاهده کردند. آنهلا همبسلتگی مربلت و معنلی

و  فیعلیربا وزن صد دانه، تعداد طبق در بوته و عملکرد روغلن در بوتله مشلاهده کردنلد.  عملکرد دانه

هلای اصلفهان، هلای بلومی گلرنلگ از اسلتانالین انتخاب شده از توده 66( با انتخاب 1384) سعیدی

تلوده هلای کوسله و  ،ژنوتیپ خارجی و همچنلین 13آذربایجان، خراسان، کردستان و مرکزی به همراه 

که صفات تعداد دانه در طبق و تعلداد طبلق در بوتله،  ندژنوتیپ( نشان داد 81 در مجموع) 2811اراک 

 ،عملکرد دانه در بوته واحد سطح بودند. همچنین دارای بیشترین ضریب همبستگی فنوتیپی و ژنوتیپی با

بله هملراه  و درصلد 41ای، صفت تعداد دانه در طبق به تنهایی  رتبهبراساس نتایج حاص  از رگرسیون 

درصد از تغییرات عملکرد دانه در بوته را توجیله نملود. در ایلن آزملای  نتلایج  75تعداد طبق در بوته 

تجزیه علیت نشان داد که صفت تعداد طبق در بوته دارای بیشترین اثر مستقیم مربت بر روی عملکرد دانه 

ر غیلر مسلتقیم منفلی وزن هلزار دانله در بوته و عملکرد دانه در واحد سطح بود که این اثر از طریق تاثی

علی رغم اینکه وزن هزار دانه اثر مستقیم مربت و باالیی روی عملکرد دانه  ،کاه  داشته است. همچنین

و صلفت تعلداد طبلق در بوتله،  وزن هلزار دانلهبه علت وجود همبستگی منفی و باال بلین  ولیداشت، 

( طلی آزمایشلی بلر 1383بود. سعیدی و همکاران ) همبستگی بین وزن هزار دانه و عملکرد دانه، پایین

مناطق مختلف ایران، نشان دادند که از لحاظ تعداد شاخه در بوتله،  با منشاروی هفت توده بومی گلرنگ 

د پوسته دانه، عملکرد دانه در واحد سطح، درص 100متوسط وزن طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، وزن 

ها وجود دارد، ولی برای صفات تعلداد طبلق در بوتله و بین توده یدارصد روغن تفاوت معنی دانه و در

در آزملای  سلعیدی و شهسلواری دار مشلاهده نگردیلد. ها اختمف معنیعملکرد دانه در بوته بین توده

( بین تعداد دانه در طبق و تعداد دانه در بوتله r=  75/0**دار )( ضریب همبستگی مربت و معنی1385)

در  وجیه شد که تغییر تعداد دانه در بوته بیشتر ناشی از تغییر تعداد دانه در طبق آنها بود.به این صورت ت

و تولید بیوملاس گلزارش شلده اسلت )بیلدگلی و همکلاران،  دانهگلرنگ، همبستگی مربت بین عملکرد 

در میلان  دانلهروابط نسبی بیوماس و شاخص برداشت نسلبت بله نوسلانات در عملکلرد  ولی(، 2006

 های گلرنگ ارزیابی نشده است. تیپژنو
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 هاي رشد شاخص -1-10

 ملیهای رشد نامیلده شود، شاخصکه جهت تعیین چگونگی رشد اجزای عملکرد استفاده می توابعی   

رشلد  سلرعتهایی مانند ای برخوردار است. تجزیه و تحلی  رشد توسط شاخصو از اهمیت ویژه شود

شلود )هاشلمی دزفلولی و خالص و شاخص سطح بر) بیلان مینسبی، میزان جسب رشد گیاه، سرعت 

های گیاهی گونه واکن های رشد، تفسیر چگونگی و هدف از تعیین و تجزیه شاخص( 1375همکاران، 

، ؛ لباسلچی و همکلاران1371؛ لباسلچی، 1372؛ عزیزی، 1377محیطی معین است )تهرانی،  شرایطبه 

 گیری دو پارامتر سلطح بلر) و وزن خشللرشد، اندازهجهت آنالیز  (.1991، صدیق؛ کریمی و 1373

تلوان بلر . آنلالیز رشلد را میمی آیندهای رشد از طریق محاسبه به دست است و سایر شاخص ضروری

 (.1984؛ راس  و همکاران، 1376در سطح معینی از زمین انجام داد )کامرانی،  یا اساس تل بوته و

، امکان تجزیه و تحلی  ساده دماییی تقویم زمانی و واحدهای مطالعه وقوع مراح  نموی مختلف بر مبنا

(. راسل  و 1992سازد )لومی، و کلوننر، شرایط دشوار را فراهم می درتر و بهتر فنولوژی گیاه، به ویژه 

بله  دملاییهای های رشد، استفاده از یکلی از شلاخص( اظهار داشتند که برای شاخص1984همکاران )

 دملاییهای مطالعات متعلدد، سلودمندی شلاخص ،اعتمادتر خواهد بود. همچنین جای تقویم زمانی قاب 

دیگلر را بلرای  دملاییو یلا واحلدهای ( PTU) 2و یا واحد فتوترمال( GDD) 1درجه رشدروز همچون 

و همکلاران،  صلدیق؛ 1377پیشگویی و تخمین دوره رشد و نمو گیاه زراعی اثبات کرده است )تهرانی، 

1989 .) 

که بر ( به خوبی منعک، شده است، به طوریCGR) 3گیاهشد در گیاه در تعریف سرعت رشد مفهوم ر  

نامنلد و در واقلع اثلر می گیاهاساس تعریف، سرعت تولید در واحد سطح زمین در زمان را سرعت رشد 

 (. 1991، صدیقو کریمی و  1373دهد )اسممی، متقاب  تنف، و فتوسنتز را نشان می

( بیان کننده مقدار ماده خشل تجمع یافته در گیاه در واحد زملان اسلت و RGR) 4بیرشد نس سرعت   

شود. سرعت رشد نسبی در چرخه زندگی گیاهان زراعی واحد آن به صورت گرم بر گرم در روز بیان می

دیویدسللون و کمپلل   (.1983؛ کمپلل  و همکللاران، 1370همللواره رونللد کاهشللی دارد )عبللدی، 

می یابد، سلپ، ثابلت ملی افزای  از رشد ای مرحله سرعت رشد محصول تا  ارش نمود که(گز1984)
                                                 

1 - Growth Degree Days   2 - Photo Thermal Units   3 - Crop Growth Rate   4 - Relative Growth Rate 
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زنلدگی  چرخلهسرعت رشد نسبی در گیاهان زراعی در کند. و در انتهای رشد حالت نزولی پیدا می ماند

سلرمدنیا و کلوچکی، ؛ 1991، صدیقکریمی و ؛ 1373؛ لباسچی، 1370)عبدی، گیاه روند کاهشی دارد

که مصرف کودهای شیمیایی خالص با تحریلل  کردند( عنوان 1383ر آبادی )لباسچی و عاشو. (1378

رشلد گیلاه و  هبا ادام. گرددمی گیاهسرعت رشد نسبی و رشد های موجب افزای  سرعت ،رشد رویشی

های پیرتر، میلزان  فتوسنتز بر) کاراییها و کاه   افزای  سطح بر) به علت سایه اندازی متقاب  بر)

 (.1375یابد )هاشمی دزفولی و همکاران، فص  رشد کاه  می جسب خالص در طول

وی رحلاوی و  یفسفر، پتاسیم، گلوگرد نیتروژن، کودهای مصرف( با 2006یاساری و پت واردهان )   

رکیلب بلا تتل ایلن کودهلا و یلا در که عملکرد و اجزای عملکرد دانه با کاربرد تل نددر کلزا نشان داد

ت و رد تیمارهای مختلف کودی تاثیر معنی داری بر شاخص سطح بر) داشلهمدیگر افزای  یافت. کارب

( یلاهگدر مرحله گلدهی )به هنگام حداکرر سرعت رشلد  این شاخص هاکاربرد نیتروژن و فسفر حداکرر 

شد تلف کودی به افزای  سرعت رو طی مرحله رسیدگی کاه  یافت. همچنین تیمارهای مخ تولید کرد

ر مرحلله دبه تلدریج افلزای  و ، ولی د کمل کرد این شاخص در ابتدا پایین بوددر مقایسه با شاه گیاه

ه خلود گلدهی به حداکرر میزان خود رسید و بعد از آن کاه  و حتی مقدار منفی در رسیدگی نهلایی بل

ایلن  رشد باال و بعد از مدتی کاه  و حالت منفی به خود گرفلت. یگرفت. سرعت رشد نسبی در ابتدا

 یزان جسب خالص نیز نمایان بود. حالت برای م

های تولید تواند منجر به کاه  در تعداد بر)عنوان داشت که کمبود پتاسیم می( 2008پتی گرو )   

نبع مو  ای ها شود. پیوستگی این دو موضوع منجر به کاه  ماده زمینهتل بر)شده و اندازه تل

ی فتوسنتز موادح بر) و به دنبال آن میزان فتوسنتز در واحد سط، شدت در نتیجه و می شودفتوسنتز 

های سمتقاز بر) به  مواد فتوسنتزیبا کاه  میزان انتقال  کاه  می یابد.قاب  دسترس برای رشد 

طی آزمایشی  (1997گرو و مردیت ). پتیپیدا می کندکاه  نیز اقتصادی گیاه، میزان و کیفیت عملکرد 

 یتاسیممصرف پ بادر پنبه  تجمع ماده خشل ک  و ه بر)به افزای  میزان شاخص سطح بر)، وزن ویژ

م سویا گزارش در ارقا ی( با کاربرد سطوح مختلف کود پتاسیم1985پیزلی و همکاران )اند. اشاره داشته

د ی گردبه طور معنی داری سبب افزای  سطح بر) در مرحله گلدهی م یکردند که مصرف کود پتاسیم

 .می دهدو عملکرد را نیز افزای  
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Abstract: In order to study yield and some traits of safflower by application of K and Mg, 

an experiment was carried out in experimental field of Faculty of Agriculture of 

Mohaghegh Ardabili University in 2009. This experiment was arranged as Factorial based 

on randomized complete block design by four replications. Treatments were K (0, 60 and 

120 Kg ha-1) and Mg (0, 75 and 150 Kg ha-1). The maximum total dry matter (850.5 and 

854.7 g DM.m-2) was achieved with 1300 growth degree days by 120 and 150 Kg.ha-1 at K 

and Mg, respectively, which in compared control showed 17.4 and 18.1 percent increase. 

The highest leaf area index (3.98 and 3.62) achieved by 120 and 150 Kg ha-1 K and Mg 

fertilizers application, respectively, which occurred in 1100 GDD. K content increased by 

increasing K and Mg application. The amount calcium content increased with applying of 

K and decreased by Mg application. The uptake of sodium decreased with applying of K. 

Applying of K and Mg caused to increase and decrease of RWC. With applying of two 

fertilizers cell member stability increased. Interaction observed by fertilizers on osmotic 

potential and the best treatment combination for this trait was the highest levels of both 

fertilizers. Maximum harvest index was achieved by 60 Kg K ha-1. The highest grain 

number per head was belonged to 60 and 150 Kg K and Mg per hectare. Maximum head 

number per plant was obtained with 120 and 75 Kg K and Mg per hectare, respectively and 

the highest grain number per head were belonged to 60 and 150 Kg K and Mg per hectare. 

Applying 60 Kg K ha-1 with 75 or 150 Kg Mg ha-1 was the best component treatment for 

high value of 100-grain weight. The lowest and highest grain yield safflower (1563.7 and 

2747.1 Kg ha-1) was achieved by no-application and using of 120 Kg K ha-1, also the 

highest and lowest of this trait (2346.8 and 2061.6 Kg ha-1) was obtained from 150 Kg Mg 

ha-1 and no-application fertilizer. The highest yield of grain-oil was achieved in 120 Kg K 

ha-1.   
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