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 گلرنگ، نيتروژن، محتوي روغن، ميزان کلروفيل، عملکردهاي كلیدي: واژه

 : چکیده

ی در به منظور بررسی تاثير مصرف نيتروژن بر عملکرد و برخی صفات گياهی در گلرنگ رقم گلدشتت، ززمايشت

ش يتن ززمتايانجتا  شتدا ا 1388مزرعه تحقيقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه محقق اردبيلتی در ستاز زراعتی 

يتتروژن بصورت طرح بلوک هاي کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شدا تيمارهاي ززمايش شامل پنج سطح کود ن

فی بر ميتزان کيلوگر  نيتروژن در هکتار بودا با افزايش مقدار نيتروژن مصر 200و  150، 100، 50)اوره( صفر، 

ريافتت دگر  بر مترمربع( بتا  1395ان ماده خشک )تجمع ماده خشک گلرنگ افزوده شد، به طوريکه حداکثر ميز

کيلوگر  نيتروژن در هکتار به دست زمتدا حتداکثر و حتداقل شتاخ   200مصرف  درجه رشد با -روز 1200

علتق کيلوگر  نيتتروژن در هکتتار و عتد  مصترف زن ت 200( به ترتيب به تيمار  کودي 8/2و  4/3سطح برگ )

ن تتا رشد و در مرحله قبل از زغاز گلدهی به دست زمتدا مصترف نيتتروژدرجه روز  1100داشت که با دريافت 

ديم بتا ستکيلوگر  در هکتار محتوي پتاسيم و کلسيم و کلروفيل را افزايش دادا با اين حتاز ميتزان جت ب  150

ي کيلوگر  نيتروژن در هکتتار تفتاوت زمتار 200و  150مصرف نيتروژن به شدت کاهش يافت، اگر چه مصرف 

يتتروژن ندر محتوي زب نسبی برگ نداشتند و ميزان پايداري غشتاي سيتوپالستمی در مقتادير بتا تر  معنی داري

حتایی کته  کاهش يافتا بيشترين تعداد طبق در بوته و دانه در طبق از بيشترين مقتدار نيتتروژن بدستت زمتد، در

ملکرد دانته ترين و بيشترين عکيلوگر  نيتروژن در هکتار به دست زمدا کم 150با ترين وزن صد دانه با مصرف 

بته  کيلتوگر  نيتتروژن 200کيلوگر  در هکتار( به ترتيب با عد  مصترف کتود و کتاربرد  9/3087و  5/1729)

روتئين پدست زمدا علی رغم کاهش ميزان روغن دانه با افزايش سطوح کودي، عملکرد زن افزايش يافتا محتوي 

ترين ميتزان درصد در با ترين سطح نيتروژن افزايش يافتا بتا  10/25درصد در تيمار شاهد به  40/19دانه از 

رد زن کيلوگر  نيتروژن در هکتار بود و بيشتترين عملکت 50درصد( متعلق به سطح کودي  35/52کربوهيدارت )

يج پيشتنهاد کيلوگر  نيتروژن در هکتار به دست زمدا بر استا  نتتا 200کيلوگر  در هکتار( با کاربرد  4/1633)

  کيلوگر  در هکتار باشدا 150د در زراعت گلرنگ در منطقه اردبيل مقدار کود نيتروژن مصرفی می شو
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  فهرست مطالب

 صفحه عنوان 

 ث اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااچکيده اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 1 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامقدمه اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  بررسی منابع فصل اول:

 4 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامعرفی گلرنگ  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تاريخچه و -1-1

 5 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااواد متشکله ي گلرنگ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامترکيبات يا  -1-2

 6 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااگياه شناسی گلرنگ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ويژگی هاي -1-3

 7 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي گياهی اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانيازمندي ها -1-4

 9 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعملکرد گلرنگ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سطح زيرکشت و -1-5

 10 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار بر کشت گلرنگ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعوامل اثرگ  -1-6

 11 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااژنی گلرنگ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتغ يه نيترو -1-7

 18 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ايی اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااج ب عناصر غ -1-8

 20 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالروفيل برگ  اااااااااااااااااااااااااکمحتوي رطوبت نسبی و  -1-9

 21 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارد دانه با اجزاي عملکرد اااااااااااااااااااااااااااااااااااااارتباط عملک -1-10

 25 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخ  هاي رشد و کاربرد نيتروژن ااااااااااااااااااااااااااااااااااااش -1-11

  مواد و روش ها فصل دوم:

 31 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجراي ززمايش اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااموقعيت محل  -2-1

 31 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخصوصيات خاک محل ززمايش ااااا -2-2

 31 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااري و تيمارهاي ززمايش ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانوع طرح زما -2-3

 32 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه رشد ااااااااااااااااااااااااااااااااعمليات زراعی طی دور -2-4

 32 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای و نحوه اندازه گيري زنها ااااااااااااااااااااااااااااااااااااصفات ززمايش -2-5

 32 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااشاخ  هاي رش -2-5-1
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 34 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادرصد روغن ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اندازه گيري -2-5-2

 34 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانيتروژن و پروتئين ااااااااااااااااااااااااااا اندازه گيري -2-5-3

 34 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااعناصر معدنی اندا  هاي هوايی ااااااااااااااااااااااااااااااا تعيين ميزان -2-5-4

 36 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانسبی برگ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا محتوي رطوبت -2-5-5

 37 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي سيتوپالسمی اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااپايداري غشا -2-5-6

 37 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازي ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااپتانسيل اسم -2-5-7

 37 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايلی داده ها ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتجزيه و تحل -2-6

  نتايج و بحث فصل سوم:

 39 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد اااااااااااااااااشاخ  هاي رش -3-1

 39 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ماده خشک کل -1 -3-1

 41 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااشاخ  سطح برگ ا -2 -3-1

 41 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااصوز ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسرعت رشد مح -3 -3-1

 44 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسرعت رشد نسب -4 -3-1

 45 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای   اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااميزان ج ب خ -5 -3-1

 47 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار غ ايی ااج ب عناص -3-2

 47 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااپتاسيم اااا -3-2-1

 47 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااکلسيم ااااا -3-2-2

 49 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسديم اااااا -3-2-3

 49 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايزيویوژيک اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافپارامترهاي  -3-3

 50 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايل برگ ااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامحتوي کلروف -3-3-1

 50 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانسبی برگ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا محتوي رطوبت -3-3-2

 51 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي سيتوپالسمی اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااپايداري غشا -3-3-3

 51 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازي اااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااپتانسيل اسم -3-3-4

 53 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااقند محلوز ا -3-3-5

 53 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااصفات رويشی  -3-4



 

 ه

 53 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااشاخه از سطح زمين اااااااااااااااا فاصله اویين -3-4-1

 53 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانبی ااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجتعداد شاخه  -3-4-2

 54 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال اااااااااااااااااا اااااااااازيست توده ک -3-4-3

 54 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااا شاخ  برداشت -3-4-4

 55 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجزاي عملکرد اااااااااااااا اااا -3-5
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 مقدمه

روزانته  روغن يکی از مواد غ ايی مورد مصرف انسان است که بخش قابل توجهی از کایري مورد نياز   

غتن نه تویيتد روشود ویی متاسفاکندا در ايران روغن خوراکی بيشتر از منابع گياهی تامين میرا تامين می

روغتن  اشودجهت واردات روغن از کشور خارج می زار خوراکی بسيار کم استا سایيانه مقادير متنابهی

ا زيتددست میباشد که از منابع حيوانی يا گياهی بيا چربی يکی از مواد غ ايی ضروري در تغ يه بشر می

 ، بته منظتورکه افزايش در تویيد روغن حيوانی همواره با محدوديت مواجه بوده است بنتابرايناز زنجايی

بتد يا افزايشی گياهان روغن تویيدتویيد روغن مورد استفاده بشر  ز  است که برزورد نياز روز افزون در 

اکی روغنی نقش مهمی در تهيه و بهبود روغنهتاي ختور گياهانهمچنين توسعه کشت (ا 1981)اسنداز، 

شتت، هتم هاي قابتل بردا(ا ب ر گلرنگ با بخش1385مورد نياز بشر بوجود زورده است )پاسبان اسال ، 

(ا 2005 تواند مورد توجته قترار گيترد )پهلتوانی،ي طيور و هم براي استخراج روغن زن میبراي تغ يه

ستی و ها و ب ور گلرنگ داراي خواص دارويی بوده و به طتور وستيعی در علتم داروشناها، گلبرگبرگ

 تویيد ویبسه اکارتامين جهت رنگ رزي  رنگی بنا ها مواد شودا همچنين از گلبرگتویيد دارو استفاده می

همکتاران، و؛ وارمتا 1994گيرد ) دانيسوا و ستاروکا، و مورد استفاده قرار میاستخراج  رنگهاي خوراکی

ستفاده ابراي تویيد رنگ و  گلرنگ نخست (ا2006؛ کاروایهو و همکاران، 2001؛ زائوما و یيچی، 1997

انته طيتور دروغن خوراکی و  شد اما اخيراً براي تویيداز زن در غ ا و ایياف و مصارف دارويی کشت می

ی، هتاي روغنت(ا روغن اين گيتاه در بتين دانته2004فرسون و همکاران، شود )مکمورد کشت واقع می

کتی از يهاي خشک شونده با درصد با يی از اسيد یينویئيتک استت کته کيفيت با يی داشته و از روغن

 روداهاي نباتی به شمار می ترين روغنسایم

ن متداوز روغنی، گلرنگ بومی کشور بتوده و ايتران بته عنتوان يکتی از مراکتز تنتوع زن در بين گياها   

شناخته شده استا سازگاري وسيع اين دانه روغنی به شرايط مختلف زب و هوايی بته اثبتات رستيده و 

هاي بومی گلرنگ زراعی در اکثر مناطق ايران شودا تودههاي وحشی زن در سراسر کشور مشاهده میگونه

 اند، نشتان دهنتده هاي وحشی که در سراسر کشور پراکنده وجود انواع تيپ (ا1385ود دارد )پورداد، وج

 سازگاري خوب اين گياه با شرايط زب و هوايی ايران استا تحمل نسبی به شوري خاک و خشکی هتوا

(ا1375، و همچنين دارا بودن روغنی با کيفيت با ، از مشخصات بارز اين گياه است )احمدي و اميتدي



 

2 

و استيد  درصد( در اين گياه و کيفيت عایی زن )وجود استيد اویئيتک 40تا  25درصد با ي روغن دانه )

ري، ماننتد شتو هاي غير زنده یينویئيک(، تویيد کنجایه )مکمل غ ايی دا (، مقاومت نسبتاً زياد زن به تنش

ي هتابررستی(ا 2007کاران، خشکی و سرماي زمستانه از اهميت خاصی برخوردار است )نبی پور و هم

ما بته هاي تحمل به خشکی و سترچند سایه برروي گلرنگ نشان داده است  که اين گياه به علت ويژگی

   (ا 1383د، تواند در اراضی ديم کشور کشت شده و در تناوب با گند  و نخود قرار گيرد )پورداخوبی می

ستتی از هتاي زيتویيد ستوخت بهويژه با گرايش هاي اخير، بگلرنگ در ساز ماننداهميت گياهان روغنی 

لرنتگ در گبا تامين نيازهاي غ ايی گيتاه  (ا2008اين گياهان، افزايش يافته است )دوردا  و سيو  ، 

ار ی را انتظتتوان تویيد اقتصادي حداکثر با کيفيتت عتای کنار تامين زب و ساير فاکتورهاي زراعی ديگر می

نيتز از  رود، گيتاه گلرنتگ وري ترين عنصر غ ايی هر گياه به شمار میداشتا کود نيتروژن به عنوان ضر

وژن ائيکه نيتردا همچنين از زنجمی شواين قاعده مستثنی نبوده و کمبود نيتروژن به کاهش تویيد زن منجر 

ت کته در تواند کيفيت دانه گلرنگ را تحت ایشعاع قرار دهد )کاهش درصد روغن(، بنابراين  ز  است می

می و کيفی ککاربردي زن حداکثر دقت را نمودا ی ا به منظور بررسی تاثير اين کود بر خصوصيات مقادير 

 ، اين ززمايش صورت گرفته استا در منطقه اردبيل گلرنگ و تعيين مقادير مناسب زن
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 تاريخچه و معرفي گلرنگ -1-1

ساز قبل در خاورميانه، شرق زفريقا، ترکمنستان، افغانستتان، شتماز  4000اهی است که از گلرنگ گي   

شرق هندوستان، ايران و ترکيه به منظور استخراج رنگ از گلچه هاي زن کشت می شده استا بته دیيتل 

ر مصر دانندا سابقه کشت گلرنگ در کشوفراوانی گونه هاي مختلف زن در خاورميانه، مبدأ زن را زسيا می

ساز قبل می رسد و به احتماز قوي، اين گياه در شماز شرقی هندوستتان، ايتران و يتا ترکيته  3500به 

 ؛ي گلرنتگدر بين کشتورهاي تویيتد کننتدها (1378؛ زينلی، 1379زیياري و شکاري، اهلی شده است )

درصد سطح  87و  99يب ي زمريکا، اتيوپی، زرژانتين و استرایيا با هم به ترتمکزيک، ايا ت متحده ،هند

ستاير (ا 2005اند )دويتودي و همکتاران، زير کشت و تویيد گلرنگ در جهان را به خود اختصاص داده

از گلرنتگ  باشتنداکشورهاي مهم کشت کننده گلرنگ چين، قزاقستان، زرژانتين، ازبکستان و روسيه  متی

(، Glycine max (L.) Merrهان سويا )بندي در بين محصو ت دانه روغنی در جهان، بعد از گيانظر رتبه

(، .Helianthus annus L(، زفتتابگردان ).Brassica napus L(، کلتزا ).Arachis hypogea Lزمينی) بادا 

 Ricinus( و کرچتک ).Linum usitatissimum L(، کتتان )بتزرک().Sesamum indicum Lکنجتد )

communis L.درصد از سهم جهتانی  07/0ج شده از گلرنگ ي هشتم قرار داردا روغن استخرا( در رده

(ا گلرنگ يکی از گياهان روغنی بومی ايران بوده و a,b 2007 )فائو،  دهدروغن را به خود اختصاص می

زوري توده هاي بومی گلرنگ کشور در مرکز ورامين زغاز و با جمع 1348تحقيقات در مورد زن از ساز 

ادامته يافتتا يتافتن  UC1اصالح شده نظير فريو، ژيال، نبراستکا و شد و به دنباز زن با وارد کردن ارقا  

و  2811، اراک 295، ورامتين 1I.L.11  ،L.R.V.51.5هاي پائيزه و بهاره پر محصوز نظيتر ارقا  و  ين

گلرنگ نستبت بته اکثتر گياهتان (ا 1380هاست )اميدي و احمدي، محلی اصفهان حاصل همين بررسی

خشکی و شوري دارد، به ويژه براي نواحی خشک و شور کته کشتت و رشتد روغنی، تحمل با تري به 

؛ 2000باشتد، مناستب استت )ويتز ، هاي روغنی در اين نواحی همواره با مشکل مواجته متیساير دانه

   (ا2001؛ رحمان و اخترایزمان، 2001احمدي و همکاران، 
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شتک خهتا نستبتا ردد که اين زمينگکشت و تویيد می کم حاصلخيزهاي به طور معموز گلرنگ در زمين

ده از استفاشده و  توسعة ب ور اصالحاندا توجه به هاي کودي و زبياري  ز  بی بهره ماندهبوده و از نهاده

تا در در حاز پيشترفت استتویيد زن زراعی در سرتاسر جهان  به هاي جديد و شيوه هايتوسعه ژنوتيپ

هتم از  و توانايی رشد تحت تنش رطتوبتی و ارزش اقتصتاديي پتانسيل توان بواسطهواقع گلرنگ را می

؛ 2004 ي روغن و هم ب ر، يک گياه مناسب در سيستم کشاورزي پايدار ديم به شتمار زورد )يتوو،جنبه

وجود توده هاي متنوع محلتی و انتواع تيتپ هتاي وحشتی گلرنتگ نشتان از  (ا2007کار و همکاران، 

؛ 1379و 1378ق وسيعی از کشتور متا دارد )اميتدي تبريتزي، سازگاري زن با شرايط زب و هوايی مناط

اده دموطن و منشأ اصلی گلرنگ کشورهاي خاورميانه، بخصوص ايران و ترکيه تشخي   (ا1378زينلی، 

نتی زن از غشده استا بومی بودن اين گياه، سازگاري زن با شرايط اقليمی ايران و وجود ذختاير ژنتيکتی 

 باشدانگ در کشور ما میجمله امتيازات کشت گياه گلر

 

 ي گلرنگتركیبات يا مواد متشکله -2-1

منبتع ختوبی از بته شتمار رفتته و  سبد غت ايی انستانانرژي در مهم روغن گياهی به عنوان يک منبع    

باشتد عالوه بر اين حاوي اسيدهاي زمينته اویئيتک و یينویئيتک متیمی باشدا   A, D, E, Kهاي ويتامين

گيري شتده درصتد انتدازه 45تتا  20ر ب ور کامل و سایم گلرنگ، مقدار روغتن از (ا د1981)اسنداز، 

باشد که يک اسيد چرب غير اشتباع بتوده و بته استا روغن موجود در گلرنگ حاوي اسيد یينویئيک می

کندا بعالوه ايتن روغتن در مارگتارين و بصتورت ستا د کاهش سطح کلستروز خون در بدن کمک می

که اين روغن ستريع (ا از زنجائی2002مارتينز،-رود )فرناندزبراي تغ يه به کار میروغن به صورت خا  

شود، تقاضاي با يی جهت کاربرد زن در رنگرزي و صنعت امویسيون وجتود دارد )کاراکايتا و خشک می

(ا مشخ  شده است که ترکيبات موجود در اسيد چرب گياهی يتک فتاکتور متوثر بتر 2004همکاران، 

درصتد استيد  20-16، درصد اسيد پایمتيک 8-6در حدود ي تجاري زن استا روغن گلرنگ هااستفاده

ستطوح  همچنين(ا 2001مارتينز،  -باشد )و سکو و فرناندزدرصد اسيد یينویيئک می 75-71اویيئک و 

درصد( در روغن زن ثبت شتده استت  43/0نيک )يدرصد( و به 24/0ستيک )يريخيلی پايين اسيدهاي م

)داجتو، نيتز متی رستد درصتد  85بتيش از به روغن گلرنگ اسيد اویئيک در  محتواي(ا 2000)بايدار، 

 (ا 1993مارتينز و همکاران، -؛ فرناندز1993
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ه اه بتبايد اشاره کرد که رشد گلرنگ، ترکيب و کيفيت ب ور، محتواي روغن و ستنتز استيد چترب گيت   

ه کاربري ببندي ، فيزيویوژي و مديريت )زمانمتعددي مانند ژنوتيپ، اکویوژي، مورفویوژي عواملوسيله 

؛ ويت،، 1993گيترد )ناگاراجتا، ز ت، واريته، تراکم گياهی، کوددهی و غيره( تحت تاثير قرار میماشين

ف درصتد ایيتا 35درصد پتروتئين و  20درصد روغن ،  30محتواي ب ر شامل (ا 2000؛ بايدار، 2000

تيتامين و )هتا واد معدنی) روي، م،، منگنز و زهن( ، ويتامينهمچنين ب ور زن منبع غنی از م خا  استا

زیيتاري و همکتاران  (ا2005ما هست )و سکو و همکاران، هاي زیفا، بتا و گاکاروتن( و توکوفروز -ب

 ( مقدار اسيد چرب هاي موجود در دانه گلرنگ را بر اسا  جدوز ذيل گزارش کردندا 1379)
 

 د در روغن گلرنگ رب موجوچمقدار اسيد  -1-1جدوز 

 درصد 65-80 اسید چرب لینولئیک

 درصد 10-20 اسید چرب اولئیک

 درصد 5-10 اسید چرب پالمتیک

 درصد 1-2 اسید چرب استئاريک

 

 خصوصیات گیاه شناسي گلرنگ -1-3

ينادره که به راسته ساست دو یپه اي  و سایه گياهی يک( .Carthamus tinctorius Lگلرنگ با نا  علمی )

باشتد  گونه مختلف می 250ا اين گياه داراي(1371احمدي، تعلق دارد )( Asteraceaeتيره زستراسه )و 

يکتی  و( 1996، اند )داجو و مندزکه از اسپانيا تا شماز زفريقا و از غرب زسيا تا هندوستان پراکنده شده

د )خان گردو تویيد میاز گياهانی است که با اهداف چندگانه براي روغن، دارو و مصارف صنعتی کشت 

وانتد بته تباشد که می ي مستقيم و انشعابات فرعی می(ا گلرنگ گياه يکسایه با ريشه2003و همکاران، 

 (ا2007هاي محيطی مانند تنش شوري و رطوبتی مقاو  باشد ) ویی و همکاران، تنش

 ر روي برگهتاراي خارهايی بهاي خاردار داهاي خاردار و بدون خار استا واريتهگلرنگ داراي واريته   

ي روغتن محتتو نسبت به تيپ هتاي ختاردار از ،هايی با خارهاي کمتر يا بدون خارمعمو ً واريته استا

د در ي ترکيبتات موجتوبواستطه اين تيپ هاي گلرنگکيفيت روغن  با اين حاز کمتري برخودار هستند،

 (ا 1995است )اوسوريو و همکاران،  تر اسيدهاي چرب مطلوب
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رنتد و در گلرنگ بومی شرق هند بوده و ارقا  مصر قديم، يونان و رو  بتا زن رابطته خويشتاوندي دا    

 عنوان يتک گيتاههحاز حاضر به طور وسيعی در زسياي مرکزي، هنتد و مديترانته کشتت متی شتود و بت

رنتگ (ا گل1999گردد )پليکتان و هتافبور، گرمسيري با منشاي نواحی استپی و نيمه استپی محسوب می

نه گلرنگ باشد که به نواحی خشک به خوبی سازگاري يافته استا داهاي روغنی میگياهی يکسایه با دانه

ن باشد که غنی از اسيدهاي چرب چند گانه غير اشباع استت کته ايتدرصد روغن می 40تا  30محتوي 

ه اصتلی و کنندا گلرنگ با يتک ريشتاسيدهاي چرب نقش مهمی در کاهش سطح کلستروز خون ايفا می

باشد که هتر عميق، داراي يک ساقه اصلی با انشعابات زياد که در برگيرنده تعداد زيادي شاخه جانبی می

 باشندا  نه میدا 20تا  15گل )به رنگ زرد يا نارنجی( داشته و اين گل ها قادر به تویيد  5ایی  1کدا  

ورت ن گر  هستند، کاشتت گلرنتگ بصتروز دوره يخبندان و تابستا 120در نواحی که داراي حداقل    

گراد تیدرجته ستان 5گيردا صتفر پايته )فيزيویوژيتک( زن بهاره و در فروردين و ارديبهشت ماه انجا  می

سانتی درجه -7و تا دماي  استمقاو  به يخبندان  حایت روزت داشته وگياه در اوايل رشد اين باشدا می

پ ير استا متر امکان 1100کشت و رشد زن در ارتفاعات تا تواند تحمل کندا همچنين امکان گراد را می

نتدگی هاي زبان و زذر صورت گيرد، مستلز  يک بارهمچنين کشت پاييزه زن بصورت ديم که در طی ماه

بندي عتد  ستلهضترورت باشدا مسئله اصلی در استقرار گياه و سبز کتردن زن، مناسب قبل از کاشت می

ر توان يک مشکل عمده در استقرا گلرنتگ عنتوان کترد کته داک را میبندي خخاک است، در واقع سله

و  دار ممکن است به شکستن سله کمک کتردهشکن دندانهصورت بروز اين مشکل، استفاده از يک کلوخ

 هاي گلرنگ حاوي پريکارپ، دو یپه و يک جنين استتا بختش پوششتیسبز شدن را بهبود بخشدا دانه

  (ا2004ان، گيرد )بائوملر و همکارمیدرصد از وزن کل دانه را در بر 59ا ت 18دانه بسته به رقم، بين 
 

 گیاهيهاي نیازمندي -1-4

)علوفه يا دانته( و گياهتانی  هدف از تویيدگرفتن  نياز کودي براسا  ززمون تجزيه خاک و با در نظر    

ستم ريشه عميقی دارد که امکتان گرددا گلرنگ سيدر تناوب قرار گرفته بودند، تعيين و اعماز میقبالً که 

دانه ريز قابل دستر  نيستت فتراهم  گياهانوري از مواد غ ايی براي اين گياه را از اعماقی که براي بهره

کيلتوگر  نيتتروژن در هکتتار و در  25ایتی  15فقط  ،سازدا به طور معموز در يک سيستم دو کشتیمی

می شودا تحت شترايط ديتم، کتاربرد کتود در  فمصرکيلوگر  نيتروژن در هکتار  50حایت تک کشتی 
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تر از محل کشت دانه و به منظور جلوگيري از تما  مستقيم کود بتا دانته  متري و پايينسانتی 10عمق 

 متر متغير استا سانتی 150تا  30زن بين  بوته گيردا گلرنگ شاخه دهی با يی داشته و ارتفاعصورت می

ی از ر خورشيد، زب و عناصر غ ايی با گياه گلرنگ به عنوان يکتهاي هرز جهت کسب نورقابت علف   

و بدون تدوين يک برنامه مشتخ  و اصتویی جهتت کنتترز و  استترين مشکالت تویيد اين گياه مهم

 پ ير نخواهد بوداجلوگيري از رقابت علفهاي هرز با اين گياه، تویيد اقتصادي زن امکان

 نمايد:موارد که در ذيل زمده، ضروري میبه هنگا  برداشت گلرنگ توجه به برخی 

داکثر ها ريخته و ساقه خشک شود، اما ترد و شکننده نباشد، گلرنگ بته حتزمانی که بيشتر برگ -

 رشد فيزيویوژيکی رسيده و زماده برداشت استا  

 درصد يا کمتر از اين مقدار باشدا 8در زمان برداشت، محتوي رطوبت دانه بايد  -

و بتا  ه دیيل با  بودن ميزان خار، در صورتی که برداشتت بته صتورت ستنتیدر ارقا  خاردار، ب -

 هاي  زمه مب وز گرددادست انجا  شود، بايستی احتياط

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

ر دشود،  ز  است که برداشت یهاي شکوفه داده با يی مبه عملکرد نامناسب بخصوص در گل

 هايی با يی انجا  گيردا ابتدا از گل

  
دهی عميق، فصل رشد طو نی دارد و استتقرار زن در مقايسته بتا ستاير گلرنگ علی رغم داشتن ريشه   

تر باشتدا حاصتلخيزي بتا ، خاکهتاي بتا هاي خشکی طتو نیتواند همزمان با دورهسایه، میگياهان يک

خنثی، شرايط مطلوب براي رشد گلرنگ را ايجاد و امکان گسترش ريشه زن را در  pHسب و زهکشی منا

متري ستانتی 102تتا  38سازدا ارتفاع گياه بسته به شرايط محيطی و مديريت زراعتی از عمق فراهم می

استا تواند در نوسان باشدا گلرنگ سازگار به شرايط کم زبی و ديم بوده و نيز به شوري خاک مقاو  می

اين گياه به حایت غرقابی بسيار حسا  استا همچنين يک گياه تناوبی خوب با غالت دانه ريز يا زيتش 

کندا در تناوب با غالت دانته ها کمک میهاي هرز و چرخه بيماريبوده و به مهار شدن دوره رشد علف

ود و بهتر است کته شريز يا ذرت جهت جلوگيري از اسکلروتينا )نوعی بيماري قارچی غالت( کشت می

رغم اينکته مصترف زب در بالفاصله بعد از یوبيا معمویی، زفتابگردان، خردز و کلزا کشتت نگترددا علتی

گلرنگ با ست، ویی وجود سيستم ريشه اصلی عميق زن در استفاده از زبهاي پروفيل هاي زيترين ختاک 
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(ا هرچند کشت زن به 1989یيچ، مفيد بوده و کشت زن را در نواحی خشک امکانپ ير کرده است )بيچ و 

طور متوایی طی دو فصل رشد، بدیيل مصرف زب قابل دستر  اعماق خاک و نيز داشتتن پتانستيل  ز  

کلی گلرنتگ بته دیيتل ها چندان مناسب نيستا به طتوربراي خطرات و خسارات جدي ناشی از بيماري

د ساختار خاک )ماترچرا و همکاران، (، بهبو1991هو ،  -هاي شور و سديمی )وانتویيد در خاک امکان

(، افزايش تنوع زيستی، متديريت و کنتترز 1988هاي غالت )کویتون، (، بعنوان گياه مهار بيماري1993

( گتزارش داد 2000وي، ) گيرداانعطاف پ يري و گسترش خطرات اقتصادي در تناوب کاشت قرار می

 پ ير استامتر امکان 1000که در حایت معموز کشت گلرنگ در ارتفاع کمتر از 

 

 سطح زير كشت و عملکرد گلرنگ  -1-5

-پراکنده شده ي مختلف اين گياه از اسپانيا تا شماز زفريقا و غرب زسيا تا هندوستانگونه 250 حدود   

باشتد )متک هزار هکتار متی 800(ا سطح زيرکشت جهانی گلرنگ در حدود 1996اند )داجو و مندز، 

ه کتباشد کيلوگر  در هکتار می 720متوسط عملکرد جهانی گلرنگ حدود  (ا2004فرسون و همکاران، 

ر  در کيلتوگ 1510) کيلتوگر  در هکتتار(، کلتزا 2340مانند ستويا )ساير گياهان دانه روغنی نسبت به 

ز عملکترد اکيلتوگر  در هکتتار(  1140) کيلوگر  در هکتار( و زفتتابگردان 1370زمينی )هکتار( ، بادا 

از شده و زغ 1336ي روغنی از ساز در ايران کشت گلرنگ به عنوان يک دانه خوردار استاتري برپايين

حدود  (ا متوسط عملکرد گلرنگ در ايران1378سطح زير کشت زن رفته رفته سير نزویی داشت )زينلی، 

 )فتائو، کيلوگر  در هکتار کمتر است 795باشد، که نسبت به متوسط جهانی کيلوگر  در هکتار می 500

  (ا3و  2-1)جدوز (2006
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 (2006ميزان عملکرد، سطح زير کشت و تویيد گلرنگ در چند کشور جهان )فائو،  -2-1جدوز     

 سطح زير کشت )هکتار( عملکرد )کيلوگر  در هکتار( ميزان تویيد )تن( کشور

 12000 2666 32000 چين
 35000 1714 60000 استرایيا
 212000 1003 212765 مکزيک

 2000 1000 2000 ناداکا
 165 909 150 ترکيه

 60 666 40 پاکستان
 120000 625 75000 قزاقستان
 380000 552 210000 هندوستان

 72000 527 38000 اتيوپی
 1000 500 500 ايران
 1013127 795 805667 جهان

 
 

 (1387ا ، ن)بی 1386-1379د و تویيد گلرنگ کشور از ساز سطح زير کشت، عملکر -3-1جدوز 

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

 4557 3051 8600 5000 7929 9522 2040 سطح زير کشت )هکتار(
 986 453 530 620 757 569 718 عملکرد )کيلوگر  در هکتار(

 4622 6238 4500 3120 6000 5414 1465 تویيد )تن(

 

 گلرنگ محدود كننده زراعتعوامل  -1-6

از  خشکی و پايداري روغن زن در مصتارف انستانی و صتنعتی،گلرنگ به واسطه تحمل با ي کشت     

رسد به خاطر يک سري مشکالت حاد، افزايش چنتدانی در سر گرفته شده استا با اين وجود به نظر می

  ترين مشکالت مربوطه در اين خصوص، عدميزان سطح زير کشت گلرنگ صورت نگرفته استا از مهم

هاي توجه کافی به خاطر غير بومی بودن زن در اکثر مناطق کشاورزي دنيا، غيرقابل دستر  بودن واريتته

سازگار به مناطق بومی، عد  اطمينان و اعتماد کشاورزان بته پت يرفتن زن بته عنتوان يتک گيتاه جديتد، 



 

11 

تویيتد زن و همچنتين  محصوز و در واقع عد  پايداري و وجود نوسان درتغييرات متعدد در ميزان تویيد 

هاي با ي تویيد زن، منجر به کم اهميت ماندن زن طی زمان نسبتاً طو نی پيدايش و اهلی شتدن زن هزينه

علی رغم اينکه گلرنگ بومی ايران بوده و امکان زراعت زن در بسياري از مناطق کشور فراهم  شده استا

يل عمده زن، به احتمتاز زيتاد، عتد  تترويج است، کشت زن در کشور رواج چندانی نداشته استا از د 

هاي مورد استفاده بوده استا ی ا انجا  مطایعات اساسی کشت زن و پايين بودن عملکرد دانه ارقا  و توده

در راستاي به نژادي اين گياه و تویيد ارقا  مناسب و سازگار به منظور توسعه کشت و افتزايش تویيتد زن 

هاي ختاردار و بتدون ختار، داراي شتاخه گلرنگ با گونه (ا1378لی، باشد )زينداراي اهميت خاص می

باشد سانتی متر و طبق کروي شکل بود و داراي ريشه عمودي قوي می 150تا  30جانبی زياد، با ارتفاع 

بترداري از زب و عناصتر موجتود در که گياه را قادر می سازد در شترايط زب و هتوايی خشتک بتا بهره

 ز   بت ربه طور معمتوز، ميتزان  (ا1997ک، به رشد خود ادامه دهد )یی و مندز، تر خاهاي پايينعمق

کيلتوگر  در هکتتار در  39تتا  28کيلوگر  در هکتار و براي شرايط فارياب  28تا  17براي شرايط ديم 

هتا و روي ستانتی متتر بتوده و فاصتله بتين رديف 4تتا  5/2شودا عمق کشت در حتدود نظر گرفته می

 می باشدا سانتی متر  20و  45ترتيب  ها بهرديف

، محتوي روغن و سنتز اسيد چترب گياهتان بوستيله فاکتورهتاي متعتددي ماننتد ژنوتيتپ، اکویتوژي   

وددهی و کتمورفویوژي، فيزيویوژي و مديريت )زمان بندي به کاربردن ماشين ز ت، رقم، تراکم گيتاهی، 

 (ا 2000غيره( در نوسان است )بايدار، 

 

 ه نیتروژني گلرنگتغذي -1-7

وري و تویيتد بتا  بتا بهره جهتهاي غ ايی گياهان کم، تامين نيازمندي يهاي با حاصلخيزدر خاک     

توان ميزان عناصر (ا با مصرف کود می1995؛ مارشنر، 1990)سائوربک و هالز،  استمشکالتی مواجه 

، از خاک خارج شده انتدت محصوز غ ايی در خاک را به درستی تنظيم و عناصري را که در حين برداش

اي در ارتباط با عملکرد دارد )کوننور و ستدرا ، ويژه تاثيرجايگزين کرد که در بين عناصر کود نيتروژن 

يکی از عوامل محدود کننده رشد گياهان کمبود نيتروژن است، زيرا نياز گياهان به ايتن  در واقع (ا1992
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نيترات و زمونيو  دو منبع نيتروژن مهم براي رشد گياهان عایی باشدا  عنصر بيش از تما  عناصر ديگر می

ويژه گياهان نسبت به منبع نيتروژن کامالً متفاوت بوده و به توانايی زنها  هاي فيزيویوژيک باشندا پاسخ می

 از ختاک (ا نيتتروژن بته اتتالف شتدنa 1994در ج ب و تثبيت زن بستتگی دارد )بتوتال و همکتاران، 

هاي با حاصلخيزي کم، کاربرد کودها حکم يک سنجش و معيتار مهتم جهتت در زمين پ ير استازسيب

و  داشتتهنمايش کمبود دقيق مواد غ ايی و جايگزينی عناصر ج ب شده در محصو ت برداشت شده را 

؛ کوننتور و ستاردا ، 1984اي در تشکيل عملکرد دارد )استير و همکتاران، کوددهی نيتروژن تاثير ويژه

پيامتدهاي و ايتن مستایه  درصتد استت 50تر از چند، بازيافت کود نيتروژن که اغلب پائين هر (ا1992

 (ا2002را به دنباز دارد )شينر و همکاران، جدي اکویوژيک 

تشتکيل  و يکی از متواد تشکيل می دهددرصد از ماده خشک کل گياهان عایی را  7نيتروژن بيش از     

 هاي فتوستنتزيها و رنگدانهدهاي نوکلئيک، اسيدهاي زمينه، زنزيممانند اسيدهنده ترکيبات اساسی سلوز 

ات متابویيستم ترکيبت (ا شتواهدي وجتود دارد کته بيتان متی کننتد1999بونگارد و همکاران، باشد )می

ران، دار نقش کليدي در توانايی گياهان بتراي تحمتل شترايط شتوري را دارنتد )بتوتال و همکتانيتروژن

    (ا1993

ر  بودن نيتروژن به طور مستقيم يا غير مستقيم بر رشد گياهی تاثير داردا ترکيبات پروتئينتی در دست     

ستلوز،  pHها و پايداري برخی زنزيم دردي زمين پروپان( عالوه بر نقش حفاظتی  -3و 1و زمينی )مانند 

زايش فعایيتت صتر در افتراه زوند چوبی نقش دارندا ايتن عندر جابجائی عناصري مانند منگنز و م، از 

و اسکوربيک استيد هائی مانند فسفوکينازها، فسفوترانسفرازها، دي کربوکسيالزها، دي هيدروژنازها زنزيم

 مهيا بودن نيتروژن کافی و مناسب نه تنها به توستعه بترگ کمتک    (ا1995د )مارشنر، اکسيداز نقش دار

عایيت فتوسنتزي در طوز دوره رشتد کمتک تواند در حفظ برگها)دوا  برگها( به انجا  ف کند، بلکه می می

تتر گلرنتگ  (ا با توجه به فصل رشتد کوتتاه1983و بنابراين در توسعه گلها موثر واقع شود )وي،،  کند

 در نيتتروژن کودهتاي بهتاره، شستشتوي هاي وجود بارندگی همچنين و تر کوتاه فواصل با زبياري و بهاره

 بيشتر و کمتر مقادير به گلرنگ که شده است مشخ  طایعات،م برخی بوده، ی ا در زياد رشد گياه ابتداي

؛ گيلبترت و تتاکر، 1982نيتروژن به شدت واکنش منفتی نشتان داده استت )هتابی و همکتاران،  حد از
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دار بر روي درصد روغن و وزن هزار دانه، نيتروژن به تشکيل پتروتئين، رغم تاثير غير معنیعلی(ا 1987

کند و با افزايش سطح نسبی برگ، فعایيت فتوسنتزي را ندازه سلوز کمک میپروتوپالسم و بزرگتر شدن ا

(ا 1964شود )بتيچ و نتورمن،  بهبود و افزايش داده و در نتيجه گلها و خورجين هاي بيشتري تشکيل می

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

کيلوگر  نيتروژن در هکتار بدست زمدا شارما و ورما  90و بيشترين عملکرد دانه با مصرف  افزايش يافت

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

 60( مشتاهده نمودنتد کته بتا مصترف 1989با ساير مقادير مصرفی گزارش کردندا مهی و همکتاران )

کيلوگر  نيتروژن در هکتار، عملکرد ماده خشک و کارايی مصرف زب در گلرنگ افزايش يافتا گيلبرت 

عتدد در متتر مربتع در تيمتار شتاهد  220( گزارش نمودند که تعداد طبق گلرنگ زبی از 1987و تاکر )

يدا کيلتوگر  نيتتروژن در هکتتار رست 150عدد در متر مربع با مصترف  260)عد  مصرف نيتروژن( به 

( گزارش کردند که در شرايط ديم، تعداد طبق گلرنگ در متتر مربتع از 1978همچنين نصر و همکاران )

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

 نيتروژن در هکتار رسيدا 

تار، وزن صد دانه، تعتداد طبتق در گيتاه، وزن ( نشان داد که عملکرد دانه در هک1991نخلوي )-از      

با کاربرد نيتروژن افزايش يافت، در حایی که محتوي روغن کاهش گلرنگ دانه در طبق، محتوي پروتئين 

، 1985تتا  1983اي در ناحيته پنجتاب در طتی ستایهاي  ( طتی مطایعته1989مهی و همکاران )يافتا 

کيلوگر  نيتروژن در هکتار بدست زوردنتدا هتر  60و  40با ترين عملکرد دانه در گلرنگ را از مصرف 

داري از یحاظ محتوي روغن گلرنگ تحت فراهمی نيتروژن مشاهده نکردندا کابی  چند زنها اختالف معنی

ها، تعداد طبق و محتوي پتروتئين در دانته  ( بيان داشت که اختالفات معنی داري در تعداد شاخه1990)

کود نيتروژن و مقادير زنها در سامسون )ترکيته( بدستت زمتدا همچنتين  دو رقم گلرنگ از انواع مختلف

کيلوگر  نيتروژن در هکتار در فر  نيترات زمونيو  به منظور حصتوز  150ايشان پيشنهاد دادند که کاربرد 

( اثر مقادير مختلف نيتروژن را بتر 1993عملکرد مطلوب دانه در زن ناحيه مناسب استا دا  و گوش )
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ند ززمايش نموده و دريافتند که کود نيتروژن اثرات معنی داري بر عملکرد و اجزاي عملکرد گلرنگ در ه

 کيلوگر  در هکتار کود نيتروژن نسبت به بقيه قابل توصيه استا   60داشته و ميزان 

 70ار و در تن در هکتت 59/2و  48/2، 4/2ب ر جوانه زده در متر مربع  50عملکرد دانه در تراکم       

وژن کيلتوگر  کتود نيتتر 80و  40تن در هکتار به ترتيب براي مصرف صفر،  74/2، 60/2، 54/2ه دان

 کيلوگر  درهکتتار 40( مصرف 1994(ا سينگ و همکاران )2002گزارش شد )استراسيل و وریينچک، 

( طتی 1988نيتروژن را به عنوان مقدار نيتروژن مطلوب براي گلرنگ گزارش کردندا چرمن و همکاران )

شتتند کته گيري بيتان دا کيلوگر  در هکتار، طی يک نتيجه 80تا  20سطح کود نيتروژن از  8زمايشی با ز

زمتايش ( در يتک ز1995مصرف کود نيتروژن در اين طيف تاثير زيادي بر عملکرد دانه نداشتا بوهرا )

 عملکترداي با سطوح مختلف نيتروژن دريافت که کاربرد سطوح مختلف نيتروژن ستبب افتزايش  مزرعه

بدستت  کيلوگر  نيتروژن ختای  در هکتتار 60دانه گلرنگ شده است و بيشترين عملکرد دانه با ميزان 

 همکتاران، وزمدا نيتروژن تعداد شاخه جانبی، خورجين در بوته، دانه در خورجين و عملکرد دانه )گيو  

زار دانته، هد نيتروژن وزن کاربر ( را افزايش می دهدا1990(، وزن هزار دانه )باساک و همکاران، 1998

اظم و   برد )کعملکرد دانه، قطر طبق، قطر ساقه، عملکرد اقتصادي و عملکرد بيویوژيکی زفتابگردان را با

اند که کاربرد کود نيتروژن رشد گياه، تجمع ماده خشتک و (ا محققان مختلف نشان داده1992ایمسيلی، 

ان، ؛ يقاپتان و همکتار1998دهد )ماهاز و ماکوتا، ايش میعملکرد دانه و اجزاي زن را در زفتابگردان افز

کتود  ( به منظور بررسی اثر محلوز پاشی روي به همراه سطوح مختلف1990(ا یيال و همکاران )1982

زايش نيتروژن روي گياه سويا، مشاهده نمودند که عنصر روي به همراه نيتتروژن بطتور عمتده ستبب افت

اپا و ديدا کريشنگياه، مقدار روغن و پروتئين دانه در مقايسه با شاهد گرعملکرد و اجزاي عملکرد، ارتفاع 

د و مشتاهده ( طی ززمايشی اثر نيتروژن بر روي گياه بادا  زمينی مورد بررسی قرار دادن1994همکاران )

  داري در مقدار عملکرد روغن دانه گرديدانمودند که اين عنصر باعث افزايش معنی

کيلتتوگر  در هکتتتار نيتتروژن را بتتراي بدستتت زوردن  80ر استتترایيا مصترف ( د2002بتيچ و نتتورمن )

( در 1997ترين مقدار پيشنهاد کردندا انگتل و بترگمن ) عملکردي مطلوب در گلرنگ به عنوان اقتصادي

کيلتوگر  در  150ززمايشی در شرايط فارياب مشاهده کردند که با افزايش مصترف نيتتروژن تتا ستطح 

کيلوگر  در هکتتار عملکترد ثابتت مانتدا  200تا  150گلرنگ افزايش و با مصرف هکتار، عملکرد دانه 
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( با اجراي تحقيقی در شرايط ديم گزارش کردند که بيشترين عملکترد دانته 1992راجپوت و همکاران )

ستراسيل و وریيجک کيلوگر  نيتروژن در هکتار گزارش کردندا   60گلرنگ را در شرايط ديم از مصرف 

دار نبتودا مقتادير ززمايشی نشان داد تاثير کود نيتروژن بر محتوي روغن دانه گلرنگ معنتی( طی 2002)

مختلف نيتروژن عملکرد دانه، تعداد طبق در بوته و وزن هزار دانه گلرنگ را افتزايش داد هتر چنتد ايتن 

تتار، تویيتد کيلوگر  نيتروژن در هک 5 ج بدر گياه گلرنگ، گزارش شده است که  داري نبوداتاثير معنی

 (ا2004کيلوگر  دانه را در بر دارد )مندز،  100

ان ( طی ززمايش دو سایه، با کاربرد ستطوح مختلتف کتود نيتتروژن نشت2004تونک تورک و يلدر  )   

 120و  80افزايش يافت، هر چند بتين ستطوح گلرنگ دادند که با افزايش مصرف نيتروژن، ارتفاع بوته 

 داري مشاهده نشدا تعداد طبق در گياه با افزايش سطوح مصترفیفاوت معنیکيلوگر  نيتروژن در هکتار ت

بته فتر  )کيلوگر  نيتروژن در هکتتار  120 از مصرف( 8/13کود نيتروژن افزايش يافت و با ترين زن )

ت روغتن همين سطح کودي به دست زمدا نستب ازاوره( به دست زمدا همچنين با ترين عملکرد دانه نيز 

ش ميتزان کتود دار نبودا عملکرد روغن خا  بتا افتزاييش نيتروژن کاهش يافت، هر چند معنیخا  با افزا

 مصرفی افزايش يافتا 

( بيان داشتند که اعماز تدريجی کود نيتروژن ارتفاع گيتاه و شتاخ  ستطح 2006احمد و همکاران )   

يلتوگر  نيتتروژن در هکتتار ک 160برگ را در گياه کلزا افزايش داد و با ترين ميزان زن در سطح کودي 

کيلوگر  در هکتار افزايش يافتا همچنتين بتا  120بدست زمدا هرچند شاخ  برداشت تا سطح کودي 

افزايش مصرف نيتروژن، عملکرد دانه، تعداد طبق در بوته، شاخ  برداشت دانه، نيتروژن، ارتفتاع بوتته، 

رگ در تعتدادي ارقتا  بهتاره بته طتور تعداد انشعاب فرعی، قطر ساقه، محتواي پتروتئين و کلروفيتل بت

داري افزايش يافت، در حایيکه بر تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، قطتر طبتق و تعتداد انشتعاب معنی

( با کاربرد کود نيتروژن 2006ياساري و پت واردهان ) فرعی تحت تاثير معنی دار نيتروژن قرار نگرفتا 

روي در گياه کلزا نشان داد که عملکرد و اجزاي عملکرد دانته  به همراه کودهاي فسفر، پتاسيم، گوگرد و

( با کاربرد مقادير 2006سيديگيو و اُاد ) با کاربرد تک تک اين کودها و يا در ترکيب با هم افزايش يافتا

( بيتان Pawari-95کيلوگر  نيتروژن در هکتار در گلرنگ )رقم  180و  150، 120، 80، 60، 30صفر، 

 بتا  ، وزن هزار دانهر هکتار تعداد شاخه جانبی با ترکيلوگر  نيتروژن د 120طح کودي داشتند که در س
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هاي با تيمتار طبق بيشتر در کرتتعداد  و که ارتفاع بوته با به دست زمد، در حایی  يشترو عملکرد دانه ب

هتاي بتدون کيلوگر  نيتروژن در هکتار به دست زمد و کمترين مقدار ايتن صتفات در کرت 180کودي 

گيري شتده ارتبتاط مثبتتی بتا عملکترد دانته مصرف کود به دست زمدا همچنين تمامی پارامترهاي اندازه

 داشتندا

م گلرنتگ داري بر اکثر صفات زراعی سته رقت ( مقدار نيتروژن اثر معنی2007هاي ایفادز ) در بررسی    

(Sabina, Saffire, BS-62915 نداشتا به نظر )قابليتت گلرنتگ بتراي استتفاده از  اين موضوع بته انزن

برد اي بر روي تاثير کاربقاياي نيتروژن موجود در خاک و کارايی مصرف نيتروژن بستگی داردا در مطایعه

 تتر نيتروژن بر رشد، عملکرد و اجزاي عملکرد گلرنگ و زفتابگردان مشخ  شتد کته در ستطوح پتائين

نگ ملکرد گلرعه با زفتابگردان با تر بوده و رشد و نيتروژن، کارايی مصرف نيتروژن در گلرنگ در مقايس

وب تر نيتروژن افزايش يافتا همچنين مشخ  شد که گلرنگ براي تویيد عملکترد مطلت در سطوح پائين

  نيازمند غلظت نيتروژن خيلی کمتر در برگ استا 

ه گلتدهی در ( گزارش کرد که کمبود نيتروژن منجر بته طتو نی شتدن دور2008زبادي و همکاران )    

هاي مختلف و عملکرد دانه گلرنگ شد و با مصرف نيتروژن کاهش يافتا همچنين ماده خشک کل اندا 

 زنتانبا افزايش کود مصرفی، افزايش يافت، هر چند عک، ایعمل قطر ساقه به کود نيتتروژن پتايين بتودا 

زن تتوده طبتق بتودا افتزايش نتيجه گرفتند که افزايش عملکرد در نتيجه افزايش تعداد طبق در بوتته و و

عملکرد روغن صرفاً ناشی از افزايش عملکرد دانه بود، در حایی که واکنش غلظت روغتن بستيار انتدک 

بودا همچنين عملکرد دانه رابطه مثبتی با ماده خشک و محتوي نيتروژن با ي برگ داشت و تعتداد دانته 

داري در تعداد طبتق در گيتاه ستهم معنتی در طبق ارتباط ضعيفی با عملکرد روغن نشان داد، در عوض،

اي براي همبستگی بتين تعتداد دانته در تغييرات عملکرد روغن دانه نشان دادا ارتباط منفی قابل مالحظه

کته در ( بتود، در حاییr=-52/0( و وزن تتک دانته )r=-50/0طبق در مقايسه با تعتداد طبتق در گيتاه )

( مشتاهده شتدا همچنتين r=79/0بستگی مثبت با يی )خصوص تعداد طبق در گياه و وزن تک دانه هم

نشتان داد کته در   زنتایيز اجتزاي عملکتردخطی با فراهمی نيتروژن نشان دادا  غلظت نيتروژن کل روابط

گلرنگ، عملکرد ارتباط بسيار نزديک با تعداد طبق در گياه و تعداد دانته در طبتق داردا تجزيته ضترايب 

تعداد دانه در طبق و محتوي نيتروژن برگ همچنين ماده خشک برگ بر  عليت نشان داد که اثرات مستقيم
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گ ارد )ابادي عملکرد روغن کم هستند و عمدتاً از طريق اثرات غير مستقيم بر تعداد دانه در طبق تاثير می

 (ا 2008و همکاران، 

 279ن ( در تحقيقی با سطوح مختلف نيتتروژن بتر روي گلرنتگ رقتم زرقتا1377حيدري و زساد )    

، مشاهده کردند که نيتروژن بر روي تمامی صفات فيزيویوژيک، عملکترد طبتق، شتاخ  برداشتت گيتاه

نتيجته گرفتنتد کته  زنتانشاخ  برداشت طبق و سرعت رشد محصوز اثر معنی داري داشتا همچنين 

 کيلوگر  نيتروژن در هکتار بدست زمده استا  150حداکثر عملکرد دانه از مصرف 

ه( وسکو توده محلی  IL111) دو رقم گلرنگ روي نيتروژن  مختلفح ( با اعماز سطو1385قرائتی )    

د طبق تعدا ی،يارتفاع بوته، شاخ  سطح برگ، تعداد شاخه فرعی، وزن خشک اندا  هوامشاهده کرد که 

وژن قترار ستطوح مختلتف نيتتر در بوته، تعداد دانه در طبق و وزن دانه نيز بطور معنی داري تحت تأثير

يتتروژن کيلوگر  ن 60بيشترين عملکرد دانه از توده محلی کوسه در سطح کودي در اين ززمايش گرفتا 

ق در د بيشتر طبتبه دیيل تویيد تعدا را ملکرد دانه با تر در توده محلی کوسهع زنانا در هکتار بدست زمد

ج حاصتل از نتايهمچنين ا دنسبت دادن IL111 تعداد بيشتر دانه در طبق در اين توده نسبت به رقم بوته و

ویيتد تبا تري جهتت  نسبت به توده محلی کوسه داراي کودپ يري IL111 رقم داد که ززمايش نشان ناي

( تتاثير نيتتروژن بتر تمتامی صتفات 1377ا در ززمتايش حيتدري و زستاد )باشتد حداکثر عملکترد متی

ه از و حتداکثر عملکترد دانت فيزيویوژيک، عملکرد بيویوژيک طبق، شاخ  برداشت گياه معنتی دار بتود

ثتر ا( بته معنتی دار بتودن 1385کيلوگر  نيتروژن در هکتار به دست زمدا چاکرایحستينی ) 150مصرف 

ه استت، شاره داشتنيتروژن بر عملکرد دانه، تعداد طبق در بوته، ارتفاع بوته و تعداد دانه در طبق گلرنگ ا

 نيتروژن قرار نگرفتاهر چند وزن هزار دانه، درصد روغن تحت تاثير مصرف 
 

کيلوگر  نيتروژن به شتکل اوره نشتان  300و  200، 100سه سطح  مصرف( با 1386شريعتی نيا )     

افتزايش  دانته گلرنتگ داد که با افزايش مقدار کود مصرفی عملکرد دانه، تعداد طبتق و درصتد پتروتئين

استکاري، بريتک کتاهش نشتان دادا يافتند، اما تعداد دانه در طبق، وزن صد دانه و درصد روغتن دانته 

تا  8کيلوگر  نيتروژن در هکتار محتوي روغن دانه کلزا را  200( گزارش کرد که مقادير بيش از 1995)

هتاي متعتدد از نيتتروژن  ( گزارش دادند که غلظتت1985احمد و همکاران )درصد کاهش می دهدا  9
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دانه  1000ها، درصد گلدهی، عملکرد دانه، وزن  دار مثبت بر ارتفاع گياه، تعداد شاخه داراي اثرات معنی

 و محتوي پروتئين در دانه گلرنگ داشتا 

اثير ( درصد روغن دانه، وزن هزار دانه کتتان روغنتی تحتت تت1388ر ززمايش حيدري و همکاران )د   

تتروژن سطوح مختلف کود نيتروژن قرار نگرفت، ویی ارتفاع بوته و عملکرد دانه بتا افتزايش مصترف ني

وغن ردرصد ندا فزايش يافت، وي اين افزايش در عملکرد دانه را نتيجه افزايش تعداد ميوه در بوته دانستا

 75ئين از با افزايش نيتروژن به صورت معنی دار، کاهش پيدا کردا حداکثر عملکرد دانه، روغتن و پتروت

 دار ی معنیه همبستگی منفکيلوگر  نيتروژن خای  در هکتار حاصل گرديدا عملکرد دانه با وزن هزار دان

بتت و با وزن خشک، تعداد طبق در بوته، تعداد انشعابات فرعی و شاخ  برداشتت دانته همبستتگی مث

از طريتق  کيلوگر  نيتروژن در هکتار 75نشان دادا در اين ززمايش مشخ  شد که با اعماز تيمار کودي 

ه رداشت دانتبه دارا بودن با ترين شاخ  افزايش تعداد انشعاب فرعی و تعداد طبق در بوته و با توجه ب

صترف م(ا به منظور تعيين اثترات مقتدار و زمتان 1385می توان به بيشترين عملکرد رسيد )حاج غنی، 

و  125، 100، 75، 50نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد گلرنگ بهاره طی سه ساز زراعی با مقادير 

ادير و زمانهاي تقستيط مشتخ  شتد کته اثتر متقابتل مقت کيلوگر  نيتروژن در هکتار از منبع اوره 150

ر هکتتار دکيلوگر  نيتروژن  100دار بودا مصرف مصرفی کود نيتروژن و تقسيط زن بر عملکرد دانه معنی

 (1387ن را تویيد کرد )سليمانی، و تقسيط سه مرحله اي زن، حداکثر عملکرد روغ
 

 گلرنگ جذب عناصر غذايي -1-8

جود تعادز بين عناصر غ ايی مورد نياز گياه را يکی از عوامل موثر بتر عملکترد و ( و1379ملکوتی )   

کيفيت محصو ت زراعی عنوان کرده استا در کشورهاي توسعه يافتته و پتر جمعيتت بهبتود و جبتران 

هاي با حاصلخيزي کمتر معمو ً بتا مشتکل مواجته دهی با  در خاکعناصر مورد نياز گياهان با عملکرد

(ا کاربرد کودها در جهت تصحيح کمبود عناصر و جهت جايگزينی عناصر انتقاز 1995)مارشنر،  شودمی

يافته در محصو ت برداشت شده نشان دهنتده يتک ستنجش و معيتار بتا ارزش در ايتن منتاطق استتا 

همچنين مشخ  شده است که کود نيتروژن اثرات ويژه اي بر تشتکيل و بهبتود عملکترد داشتته استت 

(ا هر چند، بازيافت کوددهی نيتروژن اغلتب کمتتر 1984؛ استير و همکاران، 1992سادرا ، )کونور و 
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درصد است که پيامدهاي اکویوژيکی خطرنتاکی را بته دنبتاز خواهتد داشتت )شتينر و همکتاران،  50از

(ا واکنش گياه به مصرف کود نيتروژن از قانون بازده نزویی تبعيت می کند، به اين مفهو  کته هتر 2002

يابد و در نهايت بته ختط ه ميزان کود اضافه شود، ميزان کارايی نيتروژن بطور مستمر کمتر افزايش میچ

( عنوان داشتند که ج ب 1989(ا متویی و همکاران )1996گردد )سينگ و همکاران، مجانب مما  می

باشتدا اوت میو بازيافت عناصر غ ايی بسته به ناحيه مورد ززمايش، ساز اجرا و مقدار مصرف کود متفت

طی ززمايشی نشان دادند که با افزايش کاربرد کود شيميايی درصد بازيافتت نيتتروژن در گيتاه ذرت  زنان

يابتدا يابد و در مقابل، ج ب نيتروژن در گياه و برداشت نيتروژن در واحد ستطح افتزايش میکاهش می

تتروژن، کتارايی بازيافتت ( طی ززمايشی دريافت که بتا افتزايش ستطوح کتاربردي ني1385حاج غنی )

ظاهري، کارايی فيزيویوژيک و کارايی مصرف نيتروژن کاهش يافتندا در اين راستا گزارش شده است که 

کيلوگر  دانه در هکتتار  100کيلوگر  نيتروژن در هکتار موجب تویيد  5در گياه گلرنگ ج ب و تجمع 

 (ا 2004شود )مندز ، می

( مشخ  شد که کتود نيتتروژن بتر تجمتع عناصتر نيتتروژن، 1386در ززمايش حيدري و همکاران )   

طح کتودي، کلسيم و پتاسيم در هر دو بخش ساقه و دانه گند  رقم چمران افزودا همچنين در با ترين س

ود و نيتروژن با ممانعت از ج ب بيشتر سديم بر غلظت اين عناصر در هر دو بخش گنتد  افتزودا محمت

جت ب  ويژه خاکهتاي شتور بترهرفتن غلظت نيتروژن در محلوز خاکی ب ( معتقدند که با 2003کايزر )

 ديگر عناصر تاثير مثبت داردا 
 

هاي فيزيویوژيک ويژه گياهان نسبت به منبع نيتروژن کامالً متفاوت بوده و بته توانتايی زنهتا در پاسخ     

( گزارش کردند 1995) (ا کوردويال و همکارانa1994ج ب و تثبيت زن بستگی داد )بوتال و همکاران، 

که تيمار نيتروژن به صورت نيترات اثرات سوء ناشی از سديم را در کاهش ميتزان وزن خشتک ستاقه و 

( نشتان دادنتد کته ميتزان جت ب و 1385دهدا عبتدز زاده و همکتاران )ريشه یوبيا تعديل و کاهش می

در ززمتايش حيتدري و هاي مختلف کلتزا بتا مصترف نيتتروژن کتاهش يافتتا انباشت يون سديم اندا 

( مشخ  شد که کود نيتروژن، تجمع عناصر نيتروژن، کلستيم و پتاستيم را در هتر دو 1386همکاران )

سديم بر غلظت اين عناصتر در هتر دو بختش گنتد   کاهش ج ببخش ساقه و دانه گند  افزايش و با 
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تن غلظتت نيتتروژن در ( معتقدند کته بتا  رفت2003( و محمود و کايزر )1996افزودا فدين و پوپووز )

هاي شور بر ج ب ديگر عناصر تاثير مثبت داردا با  بودن غلظتت نيتتروژن در محلوز خاکی بويژه خاک

تواند به ج ب فسفر، کلسيم، بور، زهن و روي کمک کند، اما غلظت بيش از حد منجر به رقيتق خاک می

ش ج ب فسفر، کلسيم، زهتن و شود و کاهش غلظت زن منجر به ج ب کمتر و کاهشدن اين عناصر می

شودا افزايش غلظت پتاسيم و کلسيم به واسطه مصرف نيتروژن در ززمايشات زرندي ميانتدوزب روي می

 ( بر روي يونجه گزارش شده استا1378)
 

 برخي ويژگیهاي فیزيولوژي گلرنگ -1-9

هتا و ي زمينته، زنزيمسازنده مواد اویيه ترکيبتات ستلویی ماننتد استيدهاي نوکلئيتک، استيدها نيتروژن   

 باشتدیمدرصتد متاده خشتک کتل در گياهتان عتایی  7هاي فتوسنتزي و تشکيل دهنده بيش از رنگدانه

يتک رابطته ، همتواره يابدنيتروژن برگ در کلروفيل تجمع میاز زنجائيکه  (ا1999)بونگارد و همکاران، 

حتاج (ا 2004ک و همکتاران، )متوردو شتودنزديک بين محتوي کلروفيل برگ و نيتروژن برگ ديده می

( نشان داد که با مصرف سطوح مختلتف نيتتروژن )اوره( محتتوي کلروفيتل بترگ گلرنتگ 1385غنی )

( نيز افزايش محتوي کلروفيل گياه را در نتيجته استتفاده از کتود 2004افزايش يافتا قوش و همکاران )

ززمايشی بته افتزايش کلروفيتل و  ( طی2007دامی به همراه کود شيميايی گزارش کردندا ز   و حيدر )

انتدا غالمحستينی و همکتاران نسبی به واسطه مصترف مقتادير بيشتتر نيتتروژن اشتاره کرده زبمحتوي 

( با اعماز کود نيتروژن )اوره(، افزايش کلروفيل برگ را مشاهده کردندا در ززمايش پورموسوي و 1387)

اء کاهش يافتا همچنتين معلتو  شتد کته بتا ( با افزايش کود دامی درصد پايداري غش1386همکاران )

 زبشودا بتا افتزايش مقتدار محتتوي نسبی از مقدار پايداري غشاء سلویی کاسته میزب افزايش محتوي 

نسبی فشار درون سلویی براي رشد سلوز فراهم می شود و امکان اتساع ديواره سلویی را فراهم می کنتد 

( دريافتند کته در 2004سائوکا و همکاران ) ز می شوداو در نهايت باعث کمتر شدن پايداري غشاء سلو

تتر خواهتد شتد و هاي علف نيزار با کود نيتروژنته، پتانستيل استمزي بترگ منفیصورت تغ يه گياهچه

توان به افزايش محتتوي رطوبتت بترگ و بعبارت ديگر، با افزايش مقدار مصرف نيتروژن تا حد بهينه می

( نشتان دادنتد کته بتا افتزايش نيتتروژن 1387ا دانشمند و همکاران )افزايش پايداري غشاء اميداور بود
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داري افزايش يافتا نيکنتا  و همکتاران مصرفی محتوي رطوبت نسبی برگ، ميزان کلروفيل به طور معنی

( رابطه مثبتی بين محتوي رطوبت نسبی و تنظيم اسمزي در کلزا و خردز هندي مشاهده کردنتد، 2003)

هاي با ميزان با تر محتوي رطوبت نسبی، تنظيم اسمزي با تري به ويژه در ژنوتيپ عنوان داشتند که زنان

( تيمار کودي نيتروژن داراي تاثير معنتی  1386در ززمايش حيدري و همکاران )شرايط تنش زبی دارندا 

داري بر ميزان تجمع کربوهيدارت برگ پرچم گند  در هر دو مرحله گلدهی و شيري شتدن دانته هتا در 

ر دو ساز ززمايش بود، به طوري که با افزايش سطح مصرف نيتتروژن بتر مقتدار تجمتع کربوهيتدارت ه

 افزوده شدا 

 

 ارتباط عملکرد دانه با اجزاي عملکرد -1-10

ند ق ذکر کرده اترين اجزاي عملکرد در گلرنگ را به ترتيب تعداد طبق در گياه و تعداد دانه در طبمهم   

، بته (1980لکرد، بهبود اين دو جزء را ضروري دانستتند )هيتتون و نتاوی،، و براي حصوز حداکثر عم

نهتايی  جزء اجزاي اصلی عملکرد، صفاتی مانند تعداد شاخه هاي فرعی، ارتفاع بوته، قطر طبق و حجتم

ي رند )يوقتوبوته از مهم ترين ويژگی هايی هستند که به طور غير مستقيم در تعيين عملکرد دانه نقش دا

اع گيتاه، توان به چندين ترکيب جداسازي کردا وزن ب ر، ارتفعملکرد گلرنگ را میا (1993ن، و همکارا

ارامترهتاي پدر گيتاه  طبتقو تعتداد  طبق، تعداد دانه در طبقارتفاع اویين شاخه، تعدادشاخه جانبی، قطر 

  و یوبتوويال-؛ پاستکوئاز1994اصلی که در ززمايشات مختلف تعيين شده اند) گونزایز و همکتاران، 

(ا هتر 2006؛ کاماز و ازنتداز، 2001؛ باقري و همکاران، 2000تبريزي،  -؛ اميدي1996زیبورگويرگو، 

توان انه را میدر گياه و وزن هزار د طبق، تعداد طبق( نشان داد که تعداد دانه در 1990چند چائودهاري )

ق بتا ر يتک تحقيته معيار گزينشی اویيه دهاي با عملکرد با به کار برد با وجود اين کبراي انتخاب واريته

راي قطتر بت( وراثت 2006 ين گلرنگ انجا  شدا در تحقيقی با سه واريته گلرنگ، کاماز و ازنداز ) 50

ارش دادنتد درصد برزورد کردند و گز 81و  69، 21و وزن هزار دانه به ترتيب  طبق، تعداد دانه در طبق

هو جتدر بردا هاي اویيه به کازميز در نسل يتهاي موفقش واريتهکه وزن هزار دانه را می توان براي گزين

ا بتا ر( نيز گزارش نمودند که تعداد دانه در طبق گلرنگ بيشتترين همبستتگی مثبتت 1992و همکاران )

 لرنگ به اين گ( با مطایعه اجزاي عملکرد دانه در 1989عملکرد دانه در بوته داشتا مایشاپا و همکاران )
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Abstract: 

Effect of nitrogen application on yield and growth indices of safflower was 

investigated in experimental field of Agriculture Faculty of Mohafhegh Ardabili 

University in 2009. The experiment was as randomized complete block design with 

four replications. Five levels of nitrogen as urea were applied (0, 50, 100, 150 and 200 

Kg N ha-1). By increasing of nitrogen application, total dry matter was increased; so 

that maximum dry matter (1395 g.m-2) was achieved with 200 Kg N.ha-1 by receive 

1200 growth degree days. Maximum and minimum leaf area index (3.4 and 2.8) was 

belonged to 200 Kg N ha-1 and no respectively at 1100 GDD in pre-anthesis stage 

beginning. Potassium and calcium content increased by rising of nitrogen application. 

The sodium content decreased by application of nitrogen and the lowest amount of Na 

was obtained by 200 Kg N ha-1; however applying 150 and 200 Kg N.ha-1 had no 

significantly difference on leaf RWC and the amount of cell membrane of stability 

decreased in higher level of nitrogen fertilizer. The 200 Kg N ha-1 was caused to 

maximum head number per plant and grain number per head, whereas the maximum 

100-grain weight was obtained with 150 Kg N ha-1. The minimum and maximum 

grain yield (1729.5 and 3087.9 Kg.ha-1) was achieved by No and 200 Kg N ha-1. In 

spite of decreasing oil content with fertilizer levels, oil yield increased and the highest 

oil yield (794.04 Kg ha-1) was achieved with 150 Kg N ha-1. Grain- protein content 

increased from 19.40 percent in control to 25.10 percent in maximum level of 

nitrogen. The maximum carbohydrate content obtained from 50 Kg N ha-1 and the 

highest carbohydrate yield belonged to 200 Kg N ha-1. 
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