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  گلرنگ دانه و ویژگی هاي کیفی ارقام کودهاي شیمیایی و آلی بر عملکردمقایسه تاثیر 
Comparison of effect in application of chemical and organic fertilizers on 

yield seed and quality traces of cultivars of safflower 
  

  * ٤٩، محمود رمرودي  ٤٨زهرا شجاعی

  چکیده

 مخاطرات و بخشند بهبود را نظام اکولوژیکی هاي جنبه که هایی نهاده از استفاده پایدار، کشاورزي نظام یک داشتن براي امروزه

رسد. به منظور مقایسه اثرات کودهاي آلی و شیمیایی و بر عملکرد دانه و ویژگی هاي  می نظر به ضروري کاهش دهند را محیطی
ید. عامل تکرار اجرا گرد 3کیفی ارقام گلرنگ در سیستان، آزمایشی بصورت کرتهاي خرد شده در قالب بلوکهاي کامل تصادفی با 

به  2کود زیستی فسفات بارور -3تن در هکتار،  30کود دامی به میزان  -2عدم مصرف کود (شاهد)،  -1اصلی انواع کودها شامل: 
 80کیلوگرم و فسفر به میزان  150کودهاي شیمیایی(نیتروژن به میزان  -5تن در هکتار،  20کمپوست به میزان  -4میزان توصیه شده، 
و گل دشت بودند. نتایج نشان داد که عملکرد دانه،  L.R.v١ ، ٣٩.K.W.H) و عامل فرعی ارقام گلرنگ شامل:کیلوگرم در هکتار

 شیمیایی کود دار معنی برتري وزن هزار دانه و درصد پروتئین دانه تحت تاثیر انواع کود معنی دار گردید. مقایسه میانگین ها حاکی از

 12/50وزن هزار دانه با میانگین  از لحاظ دامی کود بررسی بجز درصد روغن می باشد. تیمارآلی بر ویژگی هاي مورد  به کود نسبت
 پروتئین مشاهده شد، ولی از لحاظ درصد داري معنی تفاوت بین ارقام دانه روغن درصد لحاظ بود. از مقدار بیشترین داراي گرم

به دست آمد و بیشترین وزن هزار دانه   L.R.v١عملکرد دانه از رقمنشد. در بین ارقام بیشترین  بین ارقام مالحظه داري معنی تفاوت
  به رقم گل دشت تعلق داشت.

   عملکرد دانهکود زیستی، نیتروژن، پروتئین، روغن،  واژه هاي کلیدي:

Keywords: Biological fertilizer, Nitrogen, protein, seed yield 
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 کشاورزي بخش مولدین و محققین آمده، بوجود اخیر هايدهه در جمعیت رویهبی رشد نتیجه در که غذایی مواد براي تقاضا افزایش
 واحد در عملکرد افزایش به راهکارها اکثر  تا شده سبب کشت قابل مستعد اراضی است. محدودیت نموده روبرو چالش بزرگی با را

جهت تولید موفقیت آمیز . نباشد توجه مورد پایدار راهکار یک عنوان به کشاورزي اراضی توسعه در عمل و گردد معطوف سطح
در نظام هاي زراعی متداول استفاده  محصوالت کشاورزي، وجود خاك مناسب و مقدار کافی عناصر غذایی ضروري به نظر می رسد.

نابراین به دلیل از کودهاي شیمیایی به عنوان سریع ترین راه جبران کمبود عناصر غذایی و حاصلخیزي مجدد خاك محسوب شده و ب
کودهاي شیمیایی به ویژه نیتروژن به شدت بر عملکرد بذر موثر  این کاربرد زیاد عناصر غذایی، عملکرد در واحد سطح زیاد می باشد.

بسیاري از محققان گزارش کرده اند که انواع مواد آلی مانند کمپوست، کود دامی و بقایاي گیاهی در  ).٢٠٠١ ,.Mordy(می باشند
). مصرف کودهاي بیولوژیک در یک نظام ٢٠١١ ,.Shindoخواص فیزیکی و شیمیایی خاك و حاصلخیزي آن اثر دارند(بهبود 

بطور معمول،  کشاورزي پایدار عالوه بر تولید کمی و کیفی مطلوب در گیاهان، سالمت محیط زیست را نیز تامین میکند.
ها حضور فعال دارند.  معهذا در  از خاك منشأ گرفته و در اغلب خاك هاي مورد استفاده براي تولید کودهاي بیولوژیک ارگانیسم

با توجه به  .کند بسیاري از موارد، کمیت و کیفیت آنها در حد مطلوب نیست و بهمین دلیل استفاده از مایه تلقیح آنها، ضرورت پیدا می
وضعیت خاك می باشد چون غنی از ترکیبات هوموسی بررسیهاي انجام شده، استفاده از کودهاي آلی راه حل مناسبی جهت بهبود 

ارقام  عملکرد دانه و خصوصیات کیقیبه همین منظور این مطالعه با هدف مقایسه کودهاي شیمیایی و آلی در اثرگذاري بر  است.
  .گلرنگ انجام شد

  مواد و روش ها

 تحقیقاتی پردیس جدید دانشگاه زابل به اجرا در آمد. -تکرار در مزرعه آموزشی 3بلوك هاي کامل تصادفی، با  قالباین آزمایش در 
 - 1و گل دشت و نیز تیمارهاي کودي شامل   K.W.H.39 ، L.R.v1تیمارهاي مورد بررسی عبارت بودند از سه رقم گلرنگ شامل:

 - 4به میزان توصیه شده،  2-کود زیستی فسفات بارور -3تن در هکتار ،  30کود دامی به میزان  - 2عدم مصرف کود (شاهد)، 
هکتار کیلوگرم در  80کیلوگرم و فسفر به میزان  150کودهاي شیمیایی نیتروژن به میزان  -5تن در هکتار،  20کمپوست به میزان 

به  فیرد 4داراي  شیآزما یکرت فرع هر متر و فاصله بین کرتهاي اصلی نیم متر در نظر گرفته شد. 5/1بودند. فاصله بین تکرارها 
در پایان آزمایش تاثیر استفاده از کودهاي  در نظر گرفته شد. متریسانت 10 فیرد يو فاصله رو متریسانت 40متر با فاصله  5طول 

مورد تجزیه و تحلیل ةماري قرار  MSTATC و SASروي صفات مورد مطالعه، با استفاده از نرم افزارهاي  شیمیایی و آلی بر
  گرفت. بعد از مشخص شدن معنی داري پارامترها میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن مقایسه شدند

  نتایج و بحث
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درصد وجود  5نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که بین کودها از نظر وزن هزار دانه اختالف معنی داري در سطح  وزن هزار دانه:
گرم و کمترین مقدار آن مربوط  12/50دارد. مقایسه میانگین ها نشان میدهد که بیشترین وزن هزار دانه در تیمار کود دامی با میانگین 

 سبب آلی کود کاربرد که دریافتند) 2006( Et al.,  Roshanzamirگرم) بود.   80/43اهد(گرم) و ش 67/43به تیمار کمپوست(

. تجزیه واریانس ها حاکی از اختالف بسیار معنی داري بین ارقام مورد بررسی از شد گلرنگ در هزار دانه وزن و دانه عملکرد افزایش
گرم که نشان دهنده سازگاري مطلوب  66/49ه رقم گل دشت با میانگین نظر وزن هزار دانه می باشد. بیشترین وزن هزار دانه مربوط ب

ژنوتیپ هاي مختلف از نظر تجمع ماده خشک و تسهیم آن به اندام هاي گیاهی تفاوت این رقم با شرایط محیطی منطقه می باشد. 
. میتوان تاثیر صفات ژنتیکی را عامل اختالف وزن هزار دانه در ارقام )Koutroubas et al., 2004هاي زیادي را نشان میدهند(

داراي تعداد دانه در طبق زیادي بوده است و بین اجزاي عملکرد تعادل برقرار شود، زیرا با  ٣٩.K.W.Hدانست.به دلیل اینکه رقم 
بر طبق مقایسه میانگین اثرات متقابل بیشترین  میابد.افزایش تعداد دانه در طبق مقدار ماده فتوسنتزي انتقال یافته به هر دانه کاهش 

در تیمار شاهد    K.W.H.39به رقم  متعلقمیزان وزن هزار دانه مربوط به رقم گل دشت تحت تاثیر کود شیمیایی بود و کمترین آن 
  بود.

). مقایسه میانگین ها 1دانه داشت(جدولنتایج تجزیه واریانس نشان داد که کودها تاثیر بسیار معنی داري روي عملکرد  : عملکرد دانه
 Sing etکیلوگرم در هکتار بود.  5/1865که باالترین میزان عملکرد مربوط به تیمار کود شیمیایی با میانگین  حاکی از آن است

al.,)1992 (نهدا دعملکر مصرفی ازت انمیز یشافزا شتند بادا رظهااگلرنگ  دعملکر بر تهاز دکو تأثیر صخصو د درخو ارشگز در 
 صددر 88/4 شاهد به نسبت که مدآ بدست رهکتادر  ازت موگرــکیل 60راــتیم در درــعملک االترینــب و تــیش یافازـفا گـگلرن

علت یلوگرم در هکتار به دست آمد. ) کL.R.V1  )27/1215بر طبق نتایج مقایسه میانگین بهترین عملکرد دانه از رقم  .دبو باالتر
عملکرد مطلوب این رقم تخصیص بهتر مواد فتوسنتزي در مرحله پر شدن دانه باعث برتري این رقم نسبت به ارقام دیگر شده است. 
واکنش گیاهان در رابطه با کودهاي آلی و شیمیایی در خصوص اجزاي عملکرد و عملکرد دانه بیشتر تحت تاثیر عوامل متعددي از 

 ,.Delin et al ول دوره رشد، بافت خاك، وضعیت حاصلخیزي خاك و شرایط آب و هوایی می باشد.(جمله نوع و ارقام گیاهی، ط

در مطالعاتی دیگر نیز تفاوتهاي معنی داري از لحاظ عملکرد دانه در بوته و یا در واحد سطح بین ژنوتیپ هاي گلرنگ ) ٢٠٠٤
  ).1380باقري و همکاران و  ١٩٧٤ ,Khiidirگزارش شده است(
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 تجزیه واریانس برخی صفات ارقام گلرنگ تحت تاثیر کودهاي آلی و شیمیایی -1لجدو

 

 

 

درصد ٥و  ١** و* بھ ترتیب معنی دار در سطح   

، دامی و شیمیایی با 2: (جدول  ) مقایسه میانگین ها نشان داد که تیمار شاهد، کمپوست، فسفات باروردرصد روغن 
از جمله دالیلی که براي  درصد همگی از نظر آماري در یک سطح قرار داشتند. 38/28 و 50/29، 92/30، 15/32، 06/33میانگین 

تغییرات اندك درصد روغن در شرایط محیطی گوناگون آورده شده است این است که مقدار روغن دانه صفتی کمی است که توسط 
وجود دارد(  نیتروژن افزایش با هاي روغنی دانه روغن درصد کاهش مورد در ديمتعد هاي گزارش تعداد زیادي ژن کنترل می شود.

نتایج تجزیه واریانس نشان داد ارقام اثر بسیار معنی داري را روي درصد  ).2002و هوچینگ و همکاران،  2006طاهرخانی و گلچین، 
غن را دارا بود. تیواري درصد بیشترین درصد رو 96/34با میانگین  K.W.H.39روغن دانه داشتند. مقایسه میانگین ها نشان داد رقم 

  .) به اختالف ارقام گلرنگ از لحاظ درصد روغن اشاره کرده اند2000و نامدئو(

درصد پروتئین که تابعی از درصد نیتروژن می باشد شدیدا تحت تاثیر کود مورد استفاده قرار می گیرد. طبق جدول : درصد پروتئین
درصد به دست آمد که نسبت به تیمار شاهد(عدم  50/15ود شیمیایی با میانگینمقایسه میانگین بیشترین درصد پروتئین از تیمار ک

 درصد تعلق داشت. به 50/11درصدافزایش را نشان داد و کمترین درصد پروتئین به تیمار کود شاهد با میانگین  78/34دریافت کود) 

 و رشد رویشی صرف نیتروژن . شود جذب گیاه توسط نیتروژن مقدار بیشتري خاك، نیتروژن میزان افزایش با معموالً رسد می نظر
 افزایش تجمع پروتئین نیتروژن، باالتر سطوح در دلیل همین یابد به می دانه تجمع در پروتئین شکل به آن مازاد و شده دانه تشکیل
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تواند تا حد زیادي سبب افزایش می یابد.ترکیباتی نظیر پروتئین ها داراي ساختار نیتروژنی هستند از این رو استفاده از نیتروژن می 
 نیتروژ درصد افزایش باعث دار نیتروژن هاي کود بیشتر مصرف که دادند نشان) 1993وهمکاران( جاسینسکامقدار آنها در گیاه گردد. 

با   L.R.V1رقم. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام اثر معنی داري روي درصد پروتئین نداشتند. با این حال  گردید کلزا دانه ن
  .بیشترین درصد پروتئین را دارا بود 82/13میانگین 

  مقایسھ میانگین برخی صفات اندازه گیری شده ارقام گلرنگ تحت تاثیر تیمارھای کودی مختلف - ٢جدول

  
ندارند درصد تفاوت معنی داري 5و  1*در هر ستون میانگین هاي داراي حداقل یک حرف مشترك، در سطح احتمال   
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