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  چکیده

در قالـب   لیصورت فاکتوربهدو ساله  یشیآزما ،گلرنگی بر خواص کم تروژنین مصرفتلف مخ يهاو زمان ریاثرات مقاد یمنظور بررسبه

در  لـوگرم یک 180و 120، 60، صفر( خالص نیتروژن اول مقدار عاملاجرا شد.  منطقه کرماندر سه تکرار در  یکامل تصادف يهاطرح بلوك

یک سـوم   -3روزت، و سوم در زمان کاشت و یک سوم در مرحله د -2، در زمان کاشت یتمام -1( ي مصرفهادوم زمان عاملو  )هکتار

از زمان کاشت، یک سوم در مرحلـه روزت و یـک سـوم در مرحلـه قبـل      در یک سوم  -4روزت و در زمان کاشت و دو سوم در مرحله 

، ارتفاع بوته، تعـداد غـوزه و   نتایج نشان داد اثر سطح نیتروژن بر غلظت، جذب و کارایی زراعی و بازیافت ظاهري نیتروژن .بود )دهیگل

عملکرد در سطح یک درصد و بر تعداد دانه در غوزه در سطح پنج درصد و اثر تقسیط نیتروژن بر تعداد غوزه و عملکـرد در سـطح یـک    

زمـایش  دار بـود. بنـابراین براسـاس آ   معنی ،درصد و بر ارتفاع بوته، جذب، کارایی زراعی و بازیافت ظاهري نیتروژن در سطح پنج درصد

روزت و قبـل   ،کاشـت  يهـا در زمان يمساو زانیمبه يامرحلهسه  طیتقس صورت به در هکتار خالص تروژنین لوگرمیک 60حاضر مصرف 

  .شودتقسیط یک سوم زمان کاشت و دو سوم زمان روزت توصیه می یا دهیگل
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  مقدمه

از  یاهیگ)(.Carthamus tinctorius L یعلم نام با لرنگگ

 یروغن يهادانه نیتریمی، از قد (Asteraceae)مرکبان رهیت

خشــک بــا . گلرنــگ در منــاطق نیمــهشــودیمحســوب مــ

 يهـا روغـن  عنـوان بـه و کنـد  هواي معتدل رشد مـی وآب

. شـود یپرنـدگان از آن اسـتفاده مـ    يو غذا هیادو ،یصنعت

شـاخ و بـرگ رشـد     پر واستوار  يابوته تصوربهگلرنگ 

ـ متغ متـر یسـانت  150-30که ارتفاع آن از  کندیم اسـت.   ری

 25-45 يآن دارا يهـا دانـه  ،رنگ آن معموالً زرد يهاگل

و بسـته بـه    هستند نیدرصد پروتئ 12-24درصد روغن و 

ـ فیک بـا دو نـوع روغـن    يدارا پیتژنو متفـاوت اسـت    تی

فندقه  صورتبهآفتابگردان  وهیگلرنگ همانند م وهیم ).24(

ـ  هیشکل شـب  نظر ازبوده و  کوچـک آفتـابگردان    دانـه  کی

کـرم بـا سـطح     ایـ  دیزرد، سـف  اه،یسـ  يهااست و به رنگ

ها انجـام  روغن در لپه رهی. ذخشودیم دهیصاف د یخارج

آن در  دهـی گـل روزبلند است، اما  یاهی. گلرنگ گشودیم

. گلرنـگ بـا   افتـد یجلو مـ  یتوجهقابل زانیمهگرم ب يهوا

نفوذ به خاك تا عمـق   ییاز توانا يعمود يهاشهیداشتن ر

مقاوم اسـت و   زیبه گرما ن و متر برخوردار استدو تا سه 

حرارت  تواندیدر خاك م یدر صورت وجود رطوبت کاف

 رینسبت به سا و را تحمل کند گرادیدرجه سانت 40حدود 

بـه   همچنـین  ،دارد يادتریمقاومت ز ،گرید یروغن اهانیگ

 يهـا حساس اسـت و خـاك   هیو کمبود تهو یستادگیآب ا

ــ  تهیدیبافــت متوسـط و اســ  ي، داراقیـ عم را  یحـدود خنث

  ). 11( دهدیم حیترج

 دلیـل بـه  ریاخ يهاسال یدر ط رانیمصرف روغن در ا

 شیمصـرف سـرانه، افـزا    شیو افزا تیرشد جمع شیافزا

د نکـرده  مصـرف رشـ   انـدازه بـه آن  دیتول کهیحالدر افتهی

 گلرنگ با توجه به عملکرد مـورد انتظـار   يکود ازین است.

درصـد   60تا  40 نیب میبوده و در مورد گلرنگ د فاوتمت

ـ پو دلیـل به). 21( است یکمتر از گلرنگ آب و تحـرك   ییای

 ياژهیـ و تیـ مصرف آن از اهم تیریمد ،در خاك تروژنین

محصول  تیفیو ک دیبرخوردار است تا حداکثر عملکرد عا

ـ یاثرات تخر تروژنیبهتر شده و مصرف ن زین در مسـائل   یب

ــدن جــادیا یطــیمحســتیز ــ). ح4( کن در  ،و آســاد يدری

مشـاهده کردنـد کـه     تـروژن یبا سطوح مختلـف ن  یقیتحق

ــر رو تــروژنین ــولوژیزیتمــام صــفات ف يب عملکــرد  ک،ی

ــولوژیب ــد    ک،ی ــرعت رش ــوزه و س ــت غ ــاخص برداش ش

ـ  اآنهـ داشته است.  يداریمحصول اثر معن  جـه ینت نیهمچن

 لـوگرم یک 150از مصـرف   دانهگرفتند که حداکثر عملکرد 

تعــــداد دانـه در   که  آمده استدستدر هکتار به تروژنین

 تحت و وزن هزار دانه شدهواقع  تروژنین ریغوزه تحت تأث

 کردهایرو نیتراز مهم یکی. )3نگرفت (قرار  تروژنین ریتأث

 تـروژن یکردن ن نیتأم تروژنیمصرف ن کارایی شیافزا يبرا

  ). 6را به آن دارد ( ازین نیشتریب اهیاست که گ یزمان در

 شیافـزا  تروژنینشان دادند که ن )1978( جونز و توکر

، نیآذگل یانشعابات فرع يهارا در تعداد غوزه يداریمعن

مـدت  ها بهبوته تروژنی. در اثر کاربرد کود نشودیموجب م

همچنـین بـه   و  شتریب يهاهفعال مانده و شاخ يتریطوالن

ـ تول يشـتر یب يهاغوزه ،همان نسبت ـ . در اشـود مـی  دی  نی

 شیافـزا  تـروژن ین ریتعداد دانه در غوزه تحت تـأث  شیآزما

گـزارش کردنـد کـه     ،و همکـاران  رمـانوس ی .)20( افـت ی

در  لــوگرمیک 112و  56 ریبــه مقــاد تــروژنین يریکــارگبــه

با عـدم   سهیر مقاد يداریطور معنهکتار عملکرد دانه را به

ـ    شیافزا تروژنیمصرف ن ـ  يداریداد امـا اخـتالف معن  نیب

 دسـت بـه  یمصـرف  تـروژن یدو مقدار ن نیعملکرد دانه در ا

سـطوح مختلـف    سـه یدر مقا ،یپاتیتر و هازرا. )32( امدین

در هکتـار) در   لـوگرم یک 160و  80، 40، صـفر  ( تروژنین

اك خـ  تـروژن ی، با غلظت نیآهک ریغسنذي لوم خاك  کی

 لوگرمیک 80که مصرف  دندیرس جهینت نیدرصد به ا 04/0

را بـر عملکـرد و درصـد     ریتأث نیشتریب تروژنیدر هکتار ن

  . )16( گذاشت يجاهروغن گلرنگ ب

ـ ماد التیا در ،اداوایو  تیکسید پـرادش هندوسـتان    ای

، 50، صفر( تروژنیبا بافت متوسط سطوح مختلف ن یخاک

 بـر  ریکتار) را ازنظـر تـأث  در ه لوگرمیک 200و  150، 100

در  لوگرمیک 150. مصرف کردند یبررس عملکــرد گلرنگ

را بـر تعـداد غـوزه در بوتـه      داریمعن ریتأث نیشتریهکتار ب

سطــــوح   یشـ یدر آزما ،وریو من ماتی. پورو)13( داشت
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در  لـوگرم یک 320و  160، 80، 40، صفر( تروژنیمختلف ن

 دندیرس جهینت نیان به امحقق نید. اکردنرا مطالعه  هکتار)

 نیبـاالتر  تـروژن یدر هکتـار ن  لـوگرم یک 160که با مصرف 

اجزاء عملکرد، تعداد غـوزه   نیآمد و در ب دستبهعملکرد 

متـأثر شـد. بافـت     شتریب یمصرف تروژنین زانیدر بوته از م

خـاك   تـروژن ین زانیـ و م یلوم رسـ  شیآزما نیخاك در ا

  ). 25( درصد بود 06/0

، 40، صـفر با بررسی کاربرد مقادیر  ،تاشرف و گاماال

کیلوگرم در هکتـار در خـاکی بـا بافـت لـومی       120و  80

 38/0درصد و نیتـروژن کـل    82/0رسی و میزان مواد آلی 

درصد در مصر نتیجه گرفتند که بیشـترین میـزان عملکـرد    

کیلــوگرم در هکتــار  80دانــه و روغــن گلرنــگ از تیمــار 

کیلـوگرم   595و  1610 انمیـز به ترتیببهمصرف نیتروژن 

 50در هندوسـتان مصـرف    .)7آمـد (  دسـت بـه در هکتار 

 50کـود شـیمیایی و    صـورت بـه درصد نیتروژن مورد نیاز 

بیشـترین میـزان    ،کمپوسـت ورمـی  صورتبهدرصد مابقی 

و ناصر  ).26روز پس از کشت داشت ( 60و  30جذب را 

 75 میـزان نیتروژن به مصرفند کــه کردعنوان  ،همـکاران

هاي روغنـی  کیلوگرم در هکتار براي عملکرد مطلوب دانه

  . )21( استو پروتئین کافی 

در ترکیه در خاکی بـا بافـت لـوم     ،اریگیت و همکاران

درصد با  1/2و مواد آلی  98/0رسی و درصد کل نیتروژن 

کیلـوگرم نیتـروژن    200و  150، 100، صفرکاربرد مقادیر 

کیلـوگرم   2152(گلرنـگ   در هکتار، بیشترین عملکرد دانه

نیتـروژن   کیلوگرم در هکتـار  150در هکتار) را از مصرف 

 کـارایی شـده اسـت کـه    گـزارش  ).15آوردنـد (  دسـت به

ـ   جـاد یا لهیوسبه اهیدر گ تروژنین کـود   زانیـ م نیتناسـب ب

 شـتر ی). ب9( کنـد یم دایپ شیو زمان کاربرد آن افزا یمصرف

را  تروژنیرعت نسبه ،یشیرشد رو یانیدر مراحل م اهانیگ

در  نـه یاسـتفاده از مقـدار به   نیبنـابرا  ،)10( کنندمیجذب 

عملکرد دانه و  شیافزا يکار براراه نیترمهم ،زمان مناسب

ــارایی ــرف ن ک ــروژنیمص ــت ت ــه  . اس ــه اینک ــه ب ــا توج ب

العمل گلرنگ به مقادیر مختلـف نیتـروژن مشـخص    عکس

ق با توجـه بـه مطالعـات انجـام شـده در منـاط      ، لذا ستین

شـود کـه   مختلف دنیا و ایران بر روي گلرنگ مشخص می

هوایی، خاك هر منطقه و نوع رقـم در تعیـین   وشرایط آب

 ،سطح مناسب نیتروژن اثر دارد و از طرفی در منطقه کرمان

اي در زمینه ارزیـابی اثـر کـاربرد سـطوح مختلـف      مطالعه

نیتروژن در مراحـل مختلـف رشـد گلرنـگ بـر عملکـرد،       

بنـابراین در ایـن    ،د گیاه انجام نشـده اسـت  اجزاي عملکر

  تحقیق این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

  

 هامواد و روش

مختلـف   يهاناو زم ریاثرات مصرف مقاد یمنظور بررسهب

ی رقـم  فـ یو ک یبـر خـواص کمـ    تـروژن ین کود استفاده از

دو ساله در ایسـتگاه تحقیقـات    یشیگلرنگ، آزما گلدشت

ح کرمان با مختصـات جغرافیـایی   روکشاورزي شهید زنده

صورت به یشرق طول درجه 57و ی شمال عرض درجه 30

در سـه   یکامل تصـادف  يهادر قالب طرح بلوك لیفاکتور

از منبع کـود اوره   تروژنیاول مقدار ن عاملشد.  جراتکرار ا

نیتـروژن   لـوگرم یک 180و  120، 60، صفردر چهار سطح (

اي مصرف کـود بـه   هدوم زمان عامل و در هکتار) خالص

صورت پایه و کاربرد تمام کود به -1(صورت تقسیط شده 

و  پایـه  کاربرد دو سوم کود در مرحلـه  -2 در زمان کاشت

کاربرد یک سوم در مرحلـه   -3 روزتیک سوم در مرحله 

کـاربرد یـک سـوم     -4و روزت و دو سوم در مرحله  پایه

 صورت پایه، یک سوم در مرحله روزت و یک سومکود به

    بود.) دهیگلاز در مرحله قبل 

ـ ا يقبل از اجـرا  ـ  تابسـتان در اواخـر   شیآزمـا  نی  کی

 یکـ یزیو ف ییایمیشـ  يهاهینمونه مرکب خاك جهت تجز

 سـپس شـد.   يریـ گبرداشت و مقدار عناصـر در آن انـدازه  

 یشـ یانجام شد. هـر کـرت آزما   یکشو ماله سکیشخم، د

طـول  به  يمتریسانت 50فاصله خطوط  خط با شششامل 

ـ   ،مترمربـع)  15(مسـاحت هـر کـرت     متر پنج  نیفاصـله ب

تکرارها چهـار متـر در نظـر گرفتـه      نیمتر و ب کیها کرت

بوتـه در   25 ،یشـ یتراکم کشـت در هـر کـرت آزما    وشد 

آب مورد نیـاز بـه روش سـطحی بـه تعـداد       مترمربع بود.

یکسان در تیمارهاي مختلف  میزانبهو  نوبت آبیاري هفت
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در  یتکرارهـا فاصـله کـاف    نیب قرار گرفت. در اختیار گیاه

 يمجـزا  يجـو  قیآب هر کرت از طرتا زه شدنظر گرفته 

 یزراع اتیعمل هیشود. کل تیهدا شیآزما رونیبه ب ياریآب

هـرز، دفـع    يهـا در مرحله داشت شامل مبـارزه بـا علـف   

طـور  بـه  رهیو غ یشکنسله ن،یوج ها،يماریآفات، کنترل ب

  ها انجام گرفت.  رتک يبرا کنواختیمنظم و 

) 62decimal code(قبـل از   دهیگلاز در مرحله قبل 

و  نرکـار  لهیوسـ شـده بـه   رشـد ارائـه   یرقم مطابق کد دو

نمونه  پنج ،تروژنین طیو قبل از مصرف کود تقس همکاران

در آن  تـروژن یو غلظت و جذب ن هیته ییاز اندام هوا اهیگ

شت، از هر تکـرار  ). قبل از بردا23و  14شد ( يریگاندازه

 کیـ کـادر   سـه  درمترمربـع (  در بـارور  يهـا تعداد غـوزه 

 بـا ( غـوزه  در پـر  يهـا از هر کرت)، تعداد دانـه  یمترمربع

در داخل هر کادر)  بارور غوزه 20 در پر يهادانه شمارش

متر از باال و  میو ن يبرداشت پس از حذف دو خط کنار و

. پـس از  مترمربـع انجـام شـد    10هر کرت در سطح  نیپائ

بار شـمارش از سـه گـروه    برداشت، وزن هزار دانه (با سه

و عملکرد دانـه تـوزین    )کرت هر در يادانه هزار یتصادف

شد. کارایی زراعی نیتروژن و بازیافت ظاهري نیتـروژن بـا   

  دست آمدند. هب )1رابطه (استفاده از 

]1[                                   NAE= (Ynx-Yn0)/Nf   
  

گرم بـر  = کارایی زراعی نیتروژن (کیلو NAE ر این رابطهد

گـرم در  = عملکـرد تیمـار کـودي (کیلـو     Ynx ،گـرم) کیلو

گـرم در  تیمار صفر کودي (کیلـو  عملکرد YN0 = ،هکتار)

گـرم در هکتـار)   کل نیتروژن مصرفی (کیلـو  = NF هکتا و

است. بازیافت ظـاهري نیتـروژن از اخـتالف بـین جـذب      

مار کودي و جذب نیتروژن در تیمـار صـفر   نیتروژن در تی

گـرم در هکتـار) بخـش بـر مقـدار نیتـروژن       کودي (کیلـو 

   .دست آمدهگرم در هکتار) بمصرفی (کیلو

مـورد تجزیـه   SAS  )1.9( نتایج حاصله با برنامه آمـاري 

با توجه به اینکه در این آزمایش سطح  واریانس قرار گرفت.

راین عامـل دیگـر فرمـول    صفر کود نیتروژنه وجود دارد، بناب

هـاي موهـومی یـا    مصرف در این سطح متعیر نیست (کرت

بنابراین جدول تجزیه واریانس بـا کمـی تغییـر     ،یر واقعی)غ

ه شد. براي اثر اصلی طبق روال معمول محاسبات انجـام  ئارا

ولی براي اثر متقابـل کـه در آنهـا کـرت موهـوم (غیـر        .شد

ل دو طرفه کود در سطح صفر از جدو و واقعی) وجود دارد

. با توجه به اینکـه تفـاوت میـان    شدحذف  ،فرمول مصرف

تیمارهاي سـطح صـفر نیتـروژن ناشـی از خطـاي آزمـایش       

بنابراین درجه آزادي و مجموع مربعات آن در خطاي ، است

آزمایش ادغام شد و با اسـتفاده از آزمـون دانکـن در سـطح     

  ).  18شد ( درصد مقایسه میانگین تیمارها انجام پنجاحتمال 

 

  نتایج

محـل   خـاك  ییایمیو شـ  یکیزیف اتیخصوص برخی جینتا

خـاك محـل آزمـایش     .است آمده) 1در جدول ( آزمایش

 چهـار آهکی، غیر شور (قابلیت هدایت الکتریکی کمتـر از  

زیمنس بر متر) با ماده آلی خیلی کم و بافت متوسـط  دسی

  سنگین بود. تا نسبتاً

)، اثـر سـال   2در جدول ( آمده دستبهبا توجه به نتایج 

دانـه   بر غلظت نیتروژن بوته و دانه، ارتفاع بوته و وزن هزار

ثیري بر تعداد غـوزه، تعـداد دانـه پـر در     أاما ت ،دار بودمعنی

غوزه، عملکرد و جذب و کارایی زراعی و بازیافت ظـاهري  

نیتروژن نداشت. اثر اصلی سطح نیتروژن بر غلطت نیتـروژن  

تعداد غـوزه، عملکـرد و جـذب، کـارایی      بوته، ارتفاع بوته،

زراعی و بازیافت ظاهري نیتروژن در سطح یک درصد و بر 

دار بود. این تعداد دانه پر در غوزه در سطح پنج درصد معنی

دار نبـود.  وزن هزار دانه و غلظت نیتروژن دانـه معنـی   اثر بر

تقسیط نیتروژن بر تعـداد غـوزه و عملکـرد     اثر اصلی روش

ح یک درصد و بر ارتفاع بوتـه، جـذب ،کـارایی    دانه در سط

زراعی و بازیافت ظـاهري نیتـروژن در سـطح پـنج درصـد      

ثیر روش تقسیط نیتـروژن بـر غلظـت آن در    أدار بود. تمعنی

دار بوته و دانه، تعداد دانه در غوزه و وزن هـزار دانـه معنـی   

نبود. اثر متقابل سطوح در نحوه تقسیط کود نیتروژن بر هیچ 

  ).2دار نبود (جدول صفات مورد بررسی معنییک از 

دار بین دو سال آزمـایش در تعـداد غـوزه در    تفاوت معنی

مترمربع، تعداد دانه در غوزه و میزان عملکرد دانه، جذب، 

  دلیـل کارایی زراعی و بازیافت نیتروژن وجود نداشـت. بـه  
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 ااعمال تیمارهآزمایش قبل از  اتبرخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی قطع .1 جدول

  pH منطقه
EC  3CaCO O.C   N  P  K  Fe  Zn  Mn  Cu 

  بافت
)1-(dS m  (%)   )1-kg (mg  

 دیشه ستگاهیا

  کرمان روحزنده
  سیلتی لوم  2/0  4  1  5  150  6  30   1/0  16 4/2  4/7

  

هوایی، برخـی  ومتفاوت بودن دو سال از لحاظ شرایط آب

ظت نیتـروژن  صفات نظیر وزن هزار دانه، ارتفاع بوته و غل

مقادیر این صفات در و در دو سال آزمایش متفاوت بودند 

  ). 3سال دوم بیشتر بود (جدول 

و دانـه   دهیگلمقادیر غلظت نیتروژن در مرحله قبل از 

بین تیمار شاهد (بدون مصرف کود) و سطوح کودي دیگـر  

نبود. با مصرف کود نیتروژنـه و افـزایش مقـدار آن     دارمعنی

لرنگ افزایش یافت. این تفـاوت بـین سـطوح    ارتفاع بوته گ

بود. بیشترین ارتفاع گیاه از مصـرف   دارمعنیکودي و شاهد 

 03/94کیلوگرم نیتـروژن خـالص در هکتـار برابـر بـا       180

متر و کمترین آن از تیمار بدون مصرف کود برابـر بـا   سانتی

ــه 36/65 ــتب ــدول  دس ــد (ج ــی ). در3آم ــاج آزمایش  و ه

 نیتـروژن  عرضـه  افـزایش  بـا  کـه  نـد کرد گزارش ،همکاران

 ایـن  و کنـد مـی  پیـدا  افـزایش  داريمعنی طوربه بوته ارتفاع

در  و سـاقه  هـاي سـلول  طـولی  رشد از ناشی ارتفاع افزایش

 افـزایش  بـا  همچنـین  و است هامیانگره طول افزایش نتیجه

تولیـد   دانـه  تعداد هکتار، در کیلوگرم 120 سطح تا نیتروژن

  ).  17یابد (می یشافزا هاطبق در شده

 مربع و تعداد دانه در غـوزه میانگین تعداد غوزه در متر

امـا   ،افزایش یافـت  دارمعنیطور هبا مصرف کود نیتروژنه ب

نبـود   دارمعنیبین سطوح نیتروژن استفاده شده این تفاوت 

کیلـوگرم نیتـروژن در هکتـار از     180و  120، 60و سطح 

 آزمایشـی  گرفتنـد. در این لحاظ در یک گروه آماري قرار 

 را طبق در دانه تعداد نیتروژن مصرف که کرد گزارش ،آبل

  ). 5دهد (می افزایش چشمگیري طوربه

کیلــوگرم  60بیشــترین وزن هــزار دانــه در ســطح کــودي 

آمـد کـه    دسـت بـه گرم  58/53 میزانبهنیتروژن در هکتار 

شد. اما با دیگـر سـطوح    دارمعنیتفاوت آن با تیمار شاهد 

کیلوگرم نیتروژن در هکتار این تفـاوت   180و  120دي کو

نبـود. بـا افـزایش سـطوح کـود نیتروژنـه میـزان         دارمعنی

عملکرد دانه گلرنگ باال رفت، کمترین میزان عملکـرد در  

کیلـوگرم در   9/1140تیمار بـدون مصـرف کـود برابـر بـا      

 180و  120، 60هکتار بود. تفـاوت بـین سـطوح کـودي     

 دارمعنیدر هکتار از لحاظ عملکرد دانه، کیلوگرم نیتروژن 

 نیـز  سلیمانی و نیاشریعتی هايبررسی ). در3(جدول  نبود

 در طبـق  تعـداد  دانـه،  عملکـرد  نیتـروژن  مصـرف  افزایش

 .)29و  27داد ( افــزایش را دانــه صــد وزن و گلرنــگ

 افـزایش  بـا  کـه  دادنـد  نشان نیز ورما و شارما هايبررسی

 دانـه  عملکـرد  در داريمعنــی  افــزایش  ،نیتروژن مصرف

. )28دهــد (مــی رخ دانــه وزن افــزایش از ناشــی گلرنــگ

 90 سـطح  تا نیتروژن کاربرد که کرد گزارش چاکرالحسینی

 دارمعنی افزایش سبب خالص، نیتروژن هکتار در کیلوگرم

 مثبـت  تـأثیر  آن دالیـل  از یکی که است شده دانه عملکرد

  ).1( است تهبو در طبق تعداد افزایش در نیتروژن

بیشــترین  ،در هکتــار کیلــوگرم نیتــروژن 180کــاربرد 

هـاي  میزان جذب نیتروژن را داشت که تفاوت آن با سطح

دار بود. کمترین میزان از تیمـار صـفر سـطح    تر معنیپائین

 180از لحـاظ آمـاري بـین تیمـار      .آمـد  دسـت بهنیتروژن 

 120و  60نیتروژن در میزان جذب نیتروژن بـا تیمارهـاي   

 اما تفـاوت بـین دو سـطح    ي بوددارمعنیتفاوت  نیتروژن،

ــاربرد  ــروژن    120و  60ک ــذب نیت ــزان ج ــروژن در می نیت

  ).3نبود (جدول  دارمعنی

) نشان داد که ارتفاع بوته گلرنگ زمـانی  3نتایج جدول (

زمان با کشت مصرف شود کمتر از که تمام کود نیتروژنه هم

ارتفـاع از مصـرف    هاي تقسیط است و بیشترینسایر روش

سوم زمان کاشت و دوسوم زمان روزت میزان یکنیتروژن به

مربـع،  دست آمد. میانگین تعداد غـوزه بـارور در هـر متـر    به

  عملکرد دانه و کارایی زراعی نیتـروژن بـا مصـرف مسـاوي    
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۴۰۲  

  در کرمان شده از صفات مطالعه یبرخبر  و نحوه تقسیط تروژنیطوح نس ماریت ریتأث .4 جدول

بازیافت ظاهري 

 نیتروژن
سطح تقسیط   عملکرد دانه   جذب نیتروژن بوته   کارایی زراعی نیتروژن

  نیتروژن

  سطح نیتروژن 

  (کیلوگرم در هکتار)  (کیلوگرم در هکتار)  (کیلوگرم در هکتار)  (کیلوگرم در کیلوگرم)  (درصد)

c0  e0  e71/28  e94/1140  0  0  

bc25/0  abc74/19  de69/43  bcd77/2325  100  60  

ab40/0  bcde51/13  de46/52  cde66/1951  210  60  

a60/0  ab57/24  bcd59/64  abcd38/2615  120  60  

ab40/0  a15/31  de57/52  abc27/3010  111  60  

bc27/0  ed73/4  cd71/60  de63/1708  100  120  

bc27/0  bcde49/14  cd20/61  abc47/2880  210  120  

ab50/0  bcde14/11  ab88/88  abcd23/2487  120  120  

bc26/0  abcd73/17  cd47/59  ab18/3269  111  120  

ab33/0  cde40/5  ab35/88  cde96/2113  100  180  

abc28/0  cde06/9  abc09/80  abcd82/2772  210  180  

ab37/0  bcde11/10  a30/95  abc13/2961  120  180  

ab31/0  bcde15/13  abc49/85  a42/3509  111  180  

  داري با یکدیگر ندارند.درصد تفاوت معنی پنجتیمارهاي داراي حروف مشابه در هر ستون و ردیف براساس آزمون دانکن در سطح 

  

کود نیتروژنـه در هـر سـه زمـان کاشـت، روزت و قبـل از       

 میـزان به) بیشتر بود. با مصرف نیتروژن 111(تیمار  دهیگل

بیشـترین   ،سوم زمـان کاشـت و دو سـوم زمـان روزت    یک

میـزان جــذب نیتـروژن بوتــه و بازیافـت ظــاهري نیتــروژن    

  آمد.  دستبه

نتایج مقایسـه میـانگین اثـر متقابـل سـطح مصـرف و       

) نشان داده شده اسـت.  4تقسیط کود نیتروژن در جدول (

تقسیط مصرف  صورتبهکود نیتروژنه به هر میزان بایستی 

کیلـوگرم   180ین میـزان عملکـرد بـا مصـرف     شود. بیشتر

تقسـیط مسـاوي در زمـان     صـورت بـه نیتروژن در هکتـار  

  آمد. دستبه) 111( دهیگلکاشت، روزت و قبل از 

کـه مصـرف کـود     شـد ) مشـاهده  1اسـاس شـکل (  بر

نیتروژنه باعـث افـزایش کـارایی زراعـی نیتـروژن شـد و       

ژن در کیلوگرم نیترو 60بیشترین کارایی زراعی از مصرف 

 آمد که با دیگر سطوح کودي از نظر آماري دستبههکتار 

تفاوت داشت. مقادیر بازیافت ظاهري نیتروژن با مصـرف  

، 60کود نیتروژنه افزایش یافت و این تفاوت بـین سـطوح   

دار نبـود  کیلوگرم مصرف کود نیتروژنه معنـی  180و  120

آمـده از محققـان دیگـر     دستبهاساس نتایج ). بر2(شکل 

اسـتنباط   ،نظیر حقیقـت نیـا، سـوبرامانیان و کوالنـداجویو    

دلیل پـایین بـودن سـطح کودپـذیري     هشود که این امر بمی

     ).31و  2( استگلرنگ 

 111مصرف  کارایی زراعی نیتروژن در تقسیط میانگین

 دهـی گـل در سه نوبـت، زمـان کشـت، روزت و قبـل از     (

ان نسـبت  ي) بیشترین میزان بود و این میـز مساو صورتبه

 ( مصـرف تمـامی کـود در زمـان کشـت)      100به تقسیط 

ظاهري نیتروژن از تقسـیط  بود. بیشترین بازیافت  دارمعنی

یـک سـوم در زمـان کاشـت و دو سـوم در      ( 120مصرف 

(مصـرف تمـامی    100روزت) و کمترین از تقسیط مرحله 

  ).2و  1کود در زمان کشت) حاصل شد (شکل 

  

   حثب

 کــود مصــرف ورد مطالعــه،مــ منطقــه در طــورکلیبــه

  کـه  اسـت  شـده  محصول عملکرد افزایش باعث نیتروژنی
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 (ب)  (الف)

  
  

  مصرف نیتروژن  ب) سطوح تقسیط والف)  :. مقایسه کارایی زراعی نیتروژن و عملکرد دانه گلرنگ در1شکل 

  

  (ب)  (الف)

    

  مصرف نیتروژن ب) سطوح تقسیط و الف): . مقایسه بازیافت ظاهري نیتروژن و عملکرد دانه گلرنگ در2شکل 

  

 عملکـرد  اجـزاي  بـر  نیتـروژن  تـأثیر  از ناشـی  افزایش این

و تعـداد دانـه    ویژه افزایش تعداد غوزهگلرنگ به محصول

 گـزارش  را تأثیر این نیز مختلف محققان و در غوزه است

 و ) و دل پاسـو 2005همکاران ( و زائو یقی. در تحقکردند

 يبـر رو  تروژنیداشتند که کاربرد ن انیب )2007همکاران (

مـوارد   شـتر یگذاشـته و در ب  ریاجزاء عملکرد گلرنـگ تـأث  

. )12و  33( اسـت  هشدنسبت به شاهد  آنها شیباعث افزا

ـ ب ،داریاِردال و با کـه اجـزاء عملکـرد گلرنـگ      ندداشـت  انی

قـرار   تروژنیسطوح مختلف ن ریتحت تأث يداریمعن طوربه

ــد ( ــدري .)14گرفتن ــا تحقیقــی در ادآســ و حی  ســطوح ب

 در نیتـروژن  کیلـوگرم  150 و 120 ،90( نیتـروژن  مختلف

 که کردند مشاهده ،279 زرقان رقم گلرنگ روي بر) هکتار

 و طبق تعداد جمله از زراعی صفات تمام روي بر نیتروژن

همچنین  ،است داشته داريمعنی اثر محصول رشد سرعت

ل زمـان داشـت   اي کود نیتروژنه در طوکاربرد چند مرحله

تر از کاربرد یکبـاره آن در زمـان کاشـت    محصول، مناسب

نـد کـه   کردعنـوان   گـان یو هار ریاسـت . )3محصول است (

 تـروژن ین لـوگرم یک 112عملکرد دانـه بـا مصـرف     نیبهتر

ـ قبـل از کاشـت و    دومکیـ صورت به در مرحلـه   دومکی

 میـزان  افـزایش  این برعالوه ،)30( آمد دستبه یدهغنچه

 شـدن  طوالنی باعث بیشتر دفعات در آن کاربرد و ژننیترو

 هـا، آسـمیالت  تشکیل تواندمی که شده رویشی رشد دوره

 طـور بـه  را گیـاه  ارتفاع درنهایت و ساقه به آنها اختصاص

 و جـونز  همچنـین  ).6( دهـد  قرار تأثیر تحت توجهیقابل

 نیتـروژن  میـزان  کهدرصورتی که رسیدند نتیجه این به تاکر

 کیلـوگرم  100 مصـرف  ،باشـد  بحرانـی  حد از رکمت خاك

 دانـه  تعـداد  در داريمعنی افزایش سبب هکتار در نیتروژن

  .)20( شودمی طبق در

کیلوگرم نیتروژن خـالص در   60در این تحقیق کاربرد 

هکتار از لحاظ عملکرد در یک گـروه آمـاري بـا سـطوح     



  ۱۳۹۷ تابستان/ دو/ شماره  دوبيست و / سال  )علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي(علوم آب و خاك  نشريه
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کیلــوگرم نیتــروژن در هکتــار قــرار گرفتــه و  180و  120

بیشترین کـارایی زراعـی و    .ي با آنها ندارددارمعنی تفاوت

کیلـوگرم   60با مصـرف   بیشترین بازیافت ظاهري نیتروژن

 یبـا بررسـ   ،بـوهرا نیتروژن در هکتار حاصل شـده اسـت.   

ـ بـه ا  تـروژن یسطوح مختلف ن کـه کـود    دیرسـ  جـه ینت نی

ــر عملکــرد و اجــزا تــروژنین ــه  يب ــهعملکــرد دان  طــورب

عملکرد دانه با کاربرد کود  کهيطوربه ،اثر دارد يداریمعن

 شینسبت به شاهد افـزا  درصد19 نیانگیم طوربه تروژنین

 لـوگرم یک 60 زانیـ عملکـرد دانـه را م   نیشتریبود و ب افتهی

 و ناصـر  .)8( بـود کـرده   جـاد یخالص در هکتار ا تروژنین

 75 میـزان بـه  نیتروژن مصرف کــه ندکرد عنوان همـکاران

 روغنـی  هايدانه مطلوب عملکرد رايب هکتار در کیلوگرم

ــروتئین و ــافی پ ـــصر. )21( اســت ک ـــاران و ن ــز همک  نی

 هکتـار  در نیتـروژن  کیلـوگرم  85 مصرف ،کردند گـزارش

 مناســب  گلرنــگ  روغــن  و دانـه  مطلوب عملکرد براي

 جهـاد  توسـط  ایـن  از پـیش  نتـایج  این مشابه. )22است (

   .)19است ( شده گزارش ،همکاران و عبادي

  

  گیرينتیجه

 لـوگرم یک 60 کـاربرد  ،در منطقه کرمان تحقیقاین براساس 

کیلـوگرم اوره در   130معـادل   ،در هکتـار  خالص تروژنین

 یسـت یشد کـه با  براي گلرنگ رقم گلدشت توصیه ،هکتار

در سه نوبت، زمان کشـت، روزت   طیتقس صورتبهآن را 

تقسـیط یـک سـوم     یا يمساو صورتبه دهیگلو قبل از 

  .دشومصرف  کاشت و دوسوم زمان روزت زمان
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Abstract 

This study was conducted based on a randomized complete block design and a factorial experiment with three 
replications in regions to investigate the effect of different rates and times of nitrogen on the quantitative properties of 
safflower. The first factor was different nitrogen rates including 0, 60, 120 and 180 kg ha-1 , and the  second one was 
nitrogen application time including seed sowing, rosette and the before flowering stage; these were  1-0-0, 1/3-2/3-0, 
2/3-1/3-0 and 1/3-1/3-1/3 with the  Goldasht variety. The results showed that nitrogen rate had a significant effect on all 
studied traits. Nitrogen application time also had a significant effect on capitulum number and yield at p>0.99 and on 
the length of plant, nitrogen adsorption, agronomic efficiency and apparent recovery at p>0.95. So based on the results, 
the recommended consumption of 60 kg/ha N was split into three equal amounts at the time of planting, rosette and 
flowering or 1/3-2/3-0, in Kerman area. 
 

 

 

Keywords: Goldasht, Nitrogen rate, Split 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1. Soil and Water Research Department, Kerman Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, 
AREEO, Kerman, Iran. 

2. Soil and Water Research Institute, Agricultural Research Education and Extention Organization, AREEO, Karaj, Iran. 
*: Corresponding Author, Email: naghavii@gmail.com 


