
  

    336  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  کمی وکیفی ارقام مختلف کتانبررسی تأثیر کودهاي زیستی بر خصوصیات 
  

  جلیل اجلی . 3عبداله حسن زاده .2بهناز مطلبی زاده خالص . 1 
    
   دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسالمی میانه-1
   عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی-2
  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی میانه-3

 
  
 

  چکیده
نیتروکسین و کود رایج -3 شاهد و کود رایج منطقه -2   طقهشاهد بدون کود رایج من-1:  تیمار کودي شامل5در این مطالعه 

 رقم مختلف کتان 5 و کود رایج منطقه بر 2 نیتروکسین و فسفات بارور -5 و کود رایج منطقه 2 فسفات بارور -4منطقه 
از بین تیمار هاي مختلف کود نتایج حاصل نشان داد که . ی  مورد ارزیابی قرار گرفتند تکرار در استان آذربایجان غرب4در 

کود رایج منطقه بیشترین ارتفاع بوته، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و  + 2فسفات بارور + هاي زیستی تیمار نیتروکسین 
 بیشترین عملکرد دانه TN-97-14کودي با رقم تیمار   و درصد روغن را تولید کرد و تیمار شاهد کمترین مقدار را داشت

   .را تولید کرده است
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   و کیفی محصول، کتانکود هاي زیستی، خصوصیا ت کمی: واژه هاي کلیدي
 
  

  مقدمه
یکی از دانه هاي روغنی مهم است که در کشورهاي مختلف دنیا از جمله کانادا، امریکا،     Linum usitatissimumکتان 

 درصد روغن داشته که روغن آن در 50 تا 40 این گیاه حدود .کستان، فرانسه و آلمان کشت می گرددهند، چین، پا
 هم چنین از دانه آن در تغذیه انسان، پرندگان و حیوانات .مصارف  خوراکی، صنعتی و دارویی مورد استفاده قرار می گیرد

هم چنین بعضی از گونه . رچه هاي کتانی استفاده می شود از ساقه هاي این گیاه براي تولید فیبر و پا.استفاده می گردد
 این گیاه سرما دوست بوده و دوره  رشد آن .)3،5،6،7(هاي آن زینتی بوده که در باغات و فضاي سبز کشت می گردد 

نه  به دلیل نیاز کشور به روغن نباتی و واردات زیاد روغن موجب شده که تحقیقات روي دا. ماه می باشد4 تا 3حدود 
 .هاي روغنی در الویت قرار گیرد

با بررسی پراکنش گونه هاي مختلف کتان زراعی و وحشی در ایران اظهار داشته اند که ) 2007(حسن زاده و حاج حسنی 
 گونه کتان در ایران پراکنش دارد و گونه هاي زراعی اکثرا در مناطق سردسیر شمال و شمال غرب کشور کشت می 16

 . نواحی سازگاري ژنوتیپ هاي کتان به عوامل محیطی زیاد استگردند، زیرا در این

   که در گونه هاي زراعی کتان تنوعاظهار داشتند) 1386(رنجزاد و همکاران 

متفاوت می باشد و این فاکتور ها تحت تأثیر عوامل  اه، عملکرد روغن دانه و پروتئین وزن هزار دانه  و وزن بوته در گی
  . گیرندمحیطی و زراعی قرار می

با بررسی گونه هاي مختلف کتان از لحاظ صفات فنولوژیکی از جمله طول ساقه هاي اصلی و ) 1387(رنجزاد و همکاران  
فرعی، تعداد کپسول، تعداد دانه و عملکرد دانه  اظهار داشتند که برخی  صفات رویشی و زایشی از جمله طول وعرض 

 که تعداد کپسول در ژنوتیپ ند اظهار داشتگان همچنین نامبرد. داري داردکپسول با عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی
 .ر استی متغ33/0 تا 17/2،  وزن دانه در گیاه از 76/1 تا 14/0 عدد، وزن هزاردانه  از 190 تا 110هاي مختلف از 

 ترکیب کود هاي تلقیح با با بررسی هایی که روي گیاه گلرنگ انجام دادند، گزارش کردند که) 1386(اوجاقلو و همکاران 
  .فسفاته بارور بیشترین عملکرد دانه را در مقایسه با تلقیح کود هاي شیمیایی میکروبی وآلی داشته است

 در .درك جنبه هاي مختلف به زارعی و به نژادي در افزایش  کمی و کیفی تولید گیاه کتان از اهمیت بسیاري برخوردار است
 با تکیه بر کشاورزي پایدار و حفظ محیط زیست از اهمیت بسزایی برخوردار است  و لذا این راستا  تغذیه صحیح نبات 

الزم است براي تغذیه مناسب و افزایش کمی وکیفی تولید تحقیقات وسیعی صورت گیرد تا با افزایش تولید در راستاي  
عال ترین باکتري هاي تثبیت کننده ازت  کود بیولوژیک نیتروکسین از مجموعه ف.نیل و خود کفایی کشور گام برداشته شود

 این باکتري ها با ترشح انواع هورمون هاي طبیعی رشد و آنزیم ها .از جنس ازتو باکتر و آزوسپرلیوم تشکیل شده است
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 جذب مواد غذایی توسط .باعث رشد ریشه و ساقه و مقاومت در برابر تنش هاي محیطی مانند خشکی و شوري می شوند
د برابر می شود و تبدیل عناصر جذب شده براي تولید محصول بیشتر و سالم که عاري از باقی مانده گیاه از خاك چن

  .خطرناك کودهاي شیمیایی است امکان پذیر می گردد
سودوموناس می باشد که فسفر نا محلول توسط دو  وي باکتري هایی از جنس باسیلوس و  حا2-کود زیستی فسفات بارور 

شکل قابل استفاده براي گیاه در آمده ضمن اینکه مصرف این کود زیستی نتایج مثبت دیگري از قبیل باکتري نامبرده به 
 لذا این بررسی به .کاهش هزینه ها، افزایش عملکرد محصول و افزایش مقاومت به بیماري ها را نیز به دنبال خواهد داشت

 .وصیات رویشی و باالخره روغن دانه کتان انجام گرفت بر عملکرد، خص2منظور تأثیر کود هاي نیتروکسین و فسفات بارو 

 
  مواد و روش ها

 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه ساعتلوي مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی 1388-1389این پژوهش در سال زراعی 
  . کیلومتري شمال ارومیه انجام گردید30آذربایجان غربی واقع در 

 قبل از کشت نمونه .سک و فارو زده شد و آبیاري به صورت هیرم کاري اجرا گردیدابتدا زمین مورد آزمایش شخم، دی
 سپس بذور ارقام مورد بررسی قبل از کاشت با کود .برداري از خاك به منظور تغذیه گیاه و تجزیه خاك انجام خواهد شد

لیت پالت  در قالب طرح  پژوهش به صورت آزمایش اسپ.هاي زیستی مورد نظرتلقیح  و بعد آن در زمین کشت شدند
  . تکرار اجرا شد4بلوکهاي کامل تصادفی  و در 

 نیتروکسین + NPK   3-NPK با مصرف -NPK 2بدون مصرف -1: در این بررسی شامل تغذیه گیاه با)  (a فاکتور اصلی
       کتان روغنی رقم 5شامل ) b(و فاکتور فرعی  2فسفاته بارور + نیتروکسین   + NPK+ 5-NPK   2 فسفاته بارور -4

  .می باشد
 4 عدد که با احتساب 25 تعداد تیمار ها در هر بلوك . سانتی متر بود5 سانتی متر و فاصله دو بوته از هم 30فاصله ردیف ها 

 متر و اندازه هر کرت آزمایشی 3 خط کاشت به طول 5هر پالت شامل .  عدد می باشد100تکرار تعداد پالت مساوي 
  . متر مربع می باشد600  اندازه زمین آزمایشی با احتساب حاشیه معادل .ت متر اس5/4معادل 

در فصل رشد مراقبت هاي .  متر فاصله براي هر کرت اصلی در نظر گرفته شد5/2براي جلوگیري از نشت کود بین کرت ها 
  .الزم زراعی از قبیل تنک، وجین در مواقع الزم و آبیاري بر طبق عرف محل انجام  شد

  در زمان رسیدگی با حذف حاشیه دو . درصد کپسول ها صورت گرفت90ت در زمان زرد، قهوه اي و یا خشک شدن برداش
خط وسط هر کرت جهت اندازه گیري عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی برداشت شد و بعد برداشت صفات ارتفاع بوته 

تجزیه آماري . دانه از دستگاه سوکسله استفاده شد براي اندازه گیري روغن .و درصد روغن اندازه گیري و محاسبه شد
  انجامSASداده ها به صورت آزمایش اسپلیت پالت در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی و با استفاده از نرم افزار 

 .مقایسه میانگین ها به روش آزمون چند دامنه اي دانکن صورت گرفت. شد
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 نتایج و بحث

 
به دست آمده نشان داد که تأثیر تیمار هاي کودي، ارقام و اثر متقابل  1 در جدول داده هاينتایج حاصل از تجزیه واریانس 

 0,01 تیمار کودي بر ارتفاع بوته، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و درصد روغن از لحاظ آماري در سطح احتمال× رقم
  .معنی دار بود

لف کودي به روش دانکن نشان داد که از بین تیمار هاي مختلف  مقایسه میانگین هاي مربوط به اثر تیمار هاي مخت2جدول 
 کود رایج منطقه + 2فسفات بارور + کود هاي زیستی تیمار نیتروکسین 

  . بیشترین ارتفاع بوته، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و درصد روغن را تولید کرد و تیمار شاهد کمترین مقدار را داشت
ین اثر متقابل تیمارکودي بر رقم نشان داد که از بین تیمار هاي مورد بررسی تیمار کودي نتایج حاصل از مقایسه میانگ

 بیشترین عملکرد ارتفاع بوته، عملکرد یولوژیک ودرصد روغن را تولید نموده TN-97-19رقم +فسفاته بارور+نیتروکسین
دانه را  تولید کرده و در شرایط این  بیشترین عملکرد TN -97- 14رقم  +فسفاته بارور + نیتروکسینو تیمار کودي 

 .بررسی این تیمار ها براي افزایش تولید در عملکرد کتان توصیه می شود
.  

  
  
  
  
  

  ی تجزیه واریانس تأثیر تیمارهاي مختلف کود زیست :1جدول 
  منابع تغییرات درجھ آزادی ارتفاع بوتھ عملکرد دانھ عملکرد بیولوژیک درصد روغن

 تکرار  ٣ ٠/٠١۵ * ٩٧/١۴٣٩۴ * ٢٣٠٨۶/٨۶ ** ١٠/۵٠۶
تیمارھاي  ۴ ** ٢١۵١/٣۶ **٩١/١۵٧٩٣٩١٢ **۵٣/١٣٩۵٠٩۵۵ ** ١٢٧/٧۶

  )a(كودي
٩١/١٠٩٨ ٣٧/٠۴ ١١/٢۴٣۴١٢ ٣٧/٠ ٨ Aخطای  
 ارقام ۴ ** ۵٠/٧١ ** ۶٣/٢٩٩۶٣٢ ** ٠٧/٣٠٣١١٣ ** ٠١/١١
٣۴/٩٧/١ ** ٢۴٧۴٢١/٢ **٠٩۶٧ ** ٢١٩١۴/١ ** ٣١۶ A×bاثر متقابل  

٠١/١ ٣٠/٠۵٢٩۶ ١٣/٢٠٢١٩ ۶٢/٠ ۶٠ Bخطای 
   درصد۵بترتیب معني دار در سطح احتمال یك و *  و ** 

    
  
  

  مقایسھ میانگین ھای  تاثیر تیمار ھای مختلف کود ھای زیستی بر صفات مورد بررسي :٢جدول 
 تیمار کودی ارتفاع بوتھ عملکرد دانھ عملکرد بیولوژیک درصد روغن

٨۵/٣۶  d ٧٠/۴٩٠١  e ٨٢/٢۶٢١  e ۵٢/٣٩ e شاھد بدون کود  
١۵/٣٧  d ٨۴/۵٢١١  d ٠٩/٢٩٣۴  d ٢٢/۴۴  d    شاھد و کود رایج 

منطقھ  
١٠/۴٠  c ٨۵/۶٢۴۴  c ١٠/٣٩۵۵  c ۴٠/۵٨  b  نیتروکسین و کود
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 رایج منطقھ
٩۵/۴٠  b ٣٩/۶۵۴٣  b ۶٠/۴۴٣٠  b ۴۵/۵٢  c و ٢فسفات بارور 

 کود رایج منطقھ
٧۵/۴٢  a ۴١/۶٧٩١  a ۶۶/۴۶٠٠  a ١۵/۶۵  a  نیتروکسین و فسفات

 و کودرایج ٢بارور
   منطقھ

  
    مقایسھ میانگین ھای تأثیر رقم بر صفات مورد بررسی : ٣جدول   

  
  

  درصد روغن  عملکرد بیولوژیک  عملکرد دانھ  ارتفاع بوتھ  رقم
TN-97-26  a٠١/۵۴ b ۶۴/٣۵٠٢  c ٩٨/۵٧٢٨  a ٩۵/٣٩  
TN-97-14   e٣۴/۴٩  a ٣٧/٣٧۴٧  b ٢۵/۵٩٣٣  c ٣۵/٣٨  
TN-97-3   d٩۵/۵٠  a ٣٢/٣٨٢٨   a ٠٨/۶٠٣۴  b ۴٠/٣٩  
TN-97-21   c  ٩٨/۵١  a ٠٠/٣٧۴٩  a ٧٢/۵٩٨۴  a ٨۵/٣٩  
TN-97-19   b۴۵/۵٣  a ٩۴/٣٧١۴  a ١۶/۶٠١٢  a ٢۵/۴٠  

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

عملکرد  درصد روغن
 بیولوژیک

   رقم×تیمار کودی  ارتفاع بوتھ عملکرد دانھ

٠٠/٣٧ i ۵۶/۴٩٠۵ h ١/٢٨٨٣ h ٢٧/۴۵k   ٢۶رقم ×شاھد 
٧۵/٣۵ j ۵۶/۴٧۵۵ j ٧/٢۴۵۶ i ٠۵/٣٨ o  ١۴رقم × شاھد 
٠٠/٣٨ g ١۵/۵٢۴٨ g ٣/٣٠٧٨ h ٨٧/۴٠ n  ٣رقم × شاھد 
٠٠/٣۶ j ٩٩/۴٨٨٩ h ٠/٢۴۴۵ i ٩٠/٣۴ p  ٢١رقم × شاھد 
۵٠/٣٧ g ٢۶/۴٧٠٩ j ٠/٢٢۴۶ i ۵٠/٣٨ o  ١٩رقم × شاھد 
٠٠/٣٨ g ٨۵/۴٩٧٧ h ٧/٢۴۵۶ i ٢٢/۴٧ j ٢۶رقم ×شاھد با کود رایج منطقھ 
٢۵/٣۶ i ۴۵/۵٢۴٢ g ٢/٣٠٢٢ h ۶٢/۴١ n  ١۴رقم ×شاھد با کود رایج منطقھ 
۵٠/٣٧ g ١٩/۵٣٣۵ g ٢/٣٠٧٨ h ٨٢/۴۶ j ٣رقم ×شاھد با کود رایج منطقھ 
٠٠/٣٧ i ٧١/۵٢۵٣ g ٣/٣١٠٣ h ٣٧/۴٢ l ٢١رقم ×شاھد با کود رایج منطقھ 
٠٠/٣٧ i ٠٠/۵٢۵٠ g ٠٠/٣٠١٠ h ٠٧/۴٣ l ١٩رقم ×شاھد با کود رایج منطقھ 
۵٠/۴٠ e ٨١/۵۵٩١ f ٢/٣٣۴٣ g ۵٠/۵٨ d ٢۶رقم ×نیتروکسین  

٢۵/٣٨ g ٩۴/۶٣٩٠ e ٩/٣٩٩١ f ۶٧/۵٣ f ١۴رقم ×نیتروکسین  
٧۵/٣٩ f ۶۴/۶٣٧٠ e ١/۴٠٠٢ f ٠٧/۵۶ e ٣رقم ×نیتروکسین  
٧۵/۴٠ e ۵۴/۶۴۵١ e ٧/۴١٩٩ f ۶٧/۶١ b ٢١رقم ×نیتروکسین  
٢۵/۴١ c ٣۴/۶۴١٩ e ۶/۴٢٣٨ d ٠٧/۶٢ b ١٩رقم ×نیتروکسین  
٢۵/۴١ c ۶٨/۶۴۶۵ e ۵/۴٣١٧ d ٢٠/۵٢ g ٢۶رقم×فسفاتھ بارور  
٢۵ /۴٠ e ٠٠/۶۵٨٧ c ١/۴۴٨۵ c ٨٢/۵٠ h ١۴رقم×فسفاتھ بارور  
۵٠/۴٠ e ٠٩/۶۵٠١ e ۵/۴۴٢٩ d ٧٢/۴٩ i ٣رقم×فسفاتھ بارور  
۵٠/۴١ c ١٩/۶۴٨٠ e ٩/۴۴۴۴ d ۶٠/۵٣ f ٢١رقم×اتھ بارورفسف  
٢۵/۴١ c  ٨٩/۶۶٨٢ c  ٠/۴۴٧۶ c ٩٠/۵۵ e  ١٩رقم×فسفاتھ بارور  
٠٠/۴٣ b ٩٣/۶٧٠٣ c  ٧/۴۵١٢ c  ٨٧/۶۶ a  ٢۶رقم +فسفاتھ بارور+نیتروکسین  
٢۵/۴١ c  ٣١/۶۶٩٠ c  ٠/۴٧٨١ a  ۵۵/۶٢ b  ١۴رقم +فسفاتھ بارور+نیتروکسین  
٢۵/۴١ c  ٣۵/۶٧١۵ c  ۴/۴۵۵٣ c  ٢۵/۶١ c ٣رقم +بارورفسفاتھ +نیتروکسین  
٠٠/۴۴ a  ١۶/۶٨۴٨ a  ١/۴۵۵٢c  ٣٧/۶٧ a  ٢١رقم +فسفاتھ بارور+نیتروکسین  
٢۵/۴۴ a  ٣٣/۶٩٩٩ a ٠/۴۶٠۴ a  ٧٠/۶٧ a  ١٩رقم +فسفاتھ بارور+نیتروکسین  
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   رقم×مقایسه میانگین هاي اثر متقابل تیمار کودي :  ۴جدول 
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Study on the effects of biofertilizer on quantitative and qualitalive of flax seed Linum 
usitatissimum Cultivars 

 
 

Motalebizadeh-khales, B.1  hasanzadeh, A.2 ajali, J.3 

 
Abstract 

  
A study was conducted in urmia‚ with split plot design based RCB in 4 replication. Main plot 
were contains: 1- control (no fertilizer) 2- control + traditional fertilizer 3- nitroxin + traditional 
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fertilizer 4- barvar phosphate + traditional fertilizer and su plot contains 5 linum cultivars. The 
results showed fertilizer treatments had significantly effects on all traits of linum such as plant 
high‚ biologic yield and oil percentage. Nitroxin + barvar phosphate + traditional fertilizer 
treatment had better yield and yield components than the orther treatment and recommended for 
azerbijan provenance and this treatment with   TN-97-14  cultivar was higher seed yield and 
better for this area. 

 
Keywords: biofertilizer, quantitative and qualitalive, linum 

 
 
  
  
  
  
 




