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  93، بهار 1شماره  37، جلد )مجله علمي كشاورزي(توليدات گياهي 
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  3عبداالمير معزيو  2، موسي مسكرباشي*1مقاميسيده ندا قائم

  

 
  دانشجوي كارشناسي ارشد زراعت، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شهيد چمران اهواز :ولنويسنده مسو -*1
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  دانشيار گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شهيد چمران اهواز -2

 چمران اهوازدانشگاه شهيد يار گروه خاكشناسي، دانشكده كشاورزي، دانش -3

  15/9/91 :تاريخ پذيرش   1/3/91 :تاريخ دريافت

  

  چكيده

هاي بقاياي گياهي، نيتروژن و عناصر اي عملكرد گلرنگ تحت تاثير تيماربه منظور ارزيابي عملكرد و اجز

آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي گروه زراعت و اصالح نباتات دانشكده كشاورزي  1389-90ميكرو، در سال زراعي 

سه  در هاي كامل تصادفيدو بار خرد شده با طرح پايه بلوك هايكرتبه صورت دانشگاه شهيد چمران اهواز 

بقاياي كامل، بخشي از بقاياي گياهي، سوزاندن بقاياي (سطح  4مقادير مختلف بقاياي گياهي در . تكرار اجرا شد

، 150(سطح  3فرعي مقادير مختلف نيتروژن در  به عنوان فاكتور اصلي و فاكتور) گياهي و حذف بقاياي گياهي

سطح  2پاشي عناصر ميكرو در  محلولور فرعي فرعي فاكتو ) در هكتار از منبع اوره كيلوگرم نيتروژن 50و  100

بر اساس نتايج . در نظر گرفته شد) قطره طالمايع كود ليتر در هكتار از  8پاشي با دز پاشي و محلولولعدم محل(

تحت تاثير و درصد روغن  وزن هزاردانه، ه، تعداد دانه در طبقبه دست آمده، عملكرد دانه، تعداد طبق در بوت

بيشترين عملكرد دانه مربوط به تيمار بخشي از بقاياي گياهي، . داري نشان دادندمختلف، اختالف معني تيمارهاي

به . باشدمي )كيلوگرم در هكتار 87/6278گين با ميان(پاشي عناصر ميكرو يلوگرم نيتروژن در هكتار و محلولك 100

پاشي عناصر يلوگرم نيتروژن در هكتار و محلولك 50عالوه كمترين عملكرد دانه از تيمار سوزاندن بقاياي گياهي، 

درصد  5/33نيز برابر با باالترين درصد روغن دانه . حاصل شد) كيلوگرم در هكتار 48/1771با ميانگين  (ميكرو 

 0/31كه با بود پاشي عناصر ميكرو محلول همراه باكيلوگرم نيتروژن در هكتار  150بقاياي كامل، مربوط به تيمار 

 دار ميكرو تفاوت معني همراه با كوددارنيتروژنكود كيلوگرم 100، بخشي از بقاياتيمار درصد به دست آمده از 

ده از عناصر ميكرو به صورت به طور كلي حضور بقاياي گياهي و كود نيتروژن در حد مناسب و استفا. نبود

  .تاثير مثبت داشتبهبود عملكرد و اجزاي عملكرد گلرنگ  پاشي برگي درمحلول

  

  ميكرو، گلرنگ كود، نيتروژن، مقادير بقايا: هاكليد واژه

  

  مقدمه

كه جز گياهان گلرنگ يك گياه صنعتي است 

گلرنگ يا كافشه گياهي . شودروغني دسته بندي مي

از گياهان  اين گياه.باشدمي 1ساله از خانواده آستراسهيك

                                                           

1- Asteraceaes 

دنياي قديم است كه در منطقه وسيعي از ژاپن تا شرق 

آنكه ايران در محدوده با . آفريقا مورد كاشت بوده است

د توجه اهلي شدن گلرنگ قرار دارد ولي در ايران مور

گلرنگ ).1383خواجه پور، (اي قرار نگرفته است شايسته

هاي روغني به دشواري رشد براي نقاطي كه ساير دانه

ستفاده از ا). 1370ناصري، (باشد  كنند مناسب مي مي
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به منظور شاورزي پايدار هاي كبقاياي گياهي در سيستم

كيفيت مواد آلي،  .خيزي خاك اهميت داردحفظ حاصل

ها و تنوع جمعيت خصوصيات فيزيكي و شيميايي آن

ها از جمله عوامل مهمي هستند كه بر ميكروبي خاك

لكزيان و (روي تجزيه بقاياي گياهي تأثير بسزايي دارند 

اثرات ) 2006( 1به عقيده زيكسي). 1386يزدان پناه،

مختلف شخم و بقاياي گياهي به دليل اثر روي هاي روش

هاي خاكي و جلوگيري از تراكم خاك فعاليت كرم

داري عملكرد گياهان را افزايش داده بصورت معني

كه تاثيرات  هستندمعتقد ) 2009( 2اللبالنكو و . است

هاي خاك و آزادسازي مثبت بقاياي گياهي بر ويژگي

د گياهان شده عناصر غذايي منجر به افزايش عملكر

مقدار كود تجاري مورد نياز براي توليد گلرنگ به  .است

هدف عملكرد، مكان گلرنگ در تناوب گياهي و گياهان 

 برگلوند(ديگري كه در چرخه تناوبي هستند بستگي دارد 

مديريت به موقع نيتروژن عملكرد  ).2007، 3و همكاران

دانه، سود مزرعه و بازدهي استفاده از نيتروژن را بهينه مي 

سازد در حالي كه سبب كاهش آبشويي نيتروژن در 

- قابليت استفاده از نيتروژن مهم. شودمحيط ريشه گياه مي

ترين فاكتور محدود كننده در كشاورزي ارگانيك است 

ترين نقش نيتروژن در مهم). 2009، 4الفادلو همكاران(

بهينه كردن عملكرد دانه و افزايش استانداردهاي كيفيت 

امروزه كشورهاي داراي ). 2003، 5فلوور(دانه است 

كشاورزي پيشرفته توجه زيادي به نقش و كاربرد عناصر 

كم مصرف در افزايش توليد و بهبود كيفيت محصوالت 

عناصر كم متأسفانه در ايران به نقش . كشاورزي دارند

مصرف توجه كافي نشده است به طوري كه مصرف 

در . كودهاي حاوي اين عناصر بسيار ناچيز است

هاي ايران در مقايسه با هاي آهكي مانند خاك خاك

هاي اسيدي كمبود عناصر كم مصرف بيشتر مطرح خاك

                                                           

1- Zicsi 
2-  Blanco & Lal 
3- Berglund et al. 
4- Elfadl et al. 
5- Flower et al. 

مصرف عناصر غذايي كم ). 1381ضيائيان، (است 

تواند  مي مصرف به صورت تغذيه برگي اين عناصر

). 1378فروزان، (كمبود مواد غذايي را جبران نمايد 

اظهار داشت مصرف كودهاي حاوي ) 1381(ضيائيان 

دهد و درصد عناصر كم مصرف عملكرد را افزايش مي

پروتئين كه براي بهبود سالمتي جامعه مورد نياز است در 

يابد و در صورت استفاده از بذر غني محصول افزايش مي

دهي و  ناصر كم مصرف نبات حاصله از ريشهشده از ع

شود و عملكرد بيشتري رشد اوليه بيشتري برخوردار مي

پاشي توأم نشان داد محلول) 1381(ياري . كندتوليد مي

روي و منگنز در مقايسه با شاهد و ساير تيمارهاي 

پاشي بيشترين عملكرد دانه ، تعداد طبق در شاخه، محلول

زن صد دانه، درصد پروتئين و تعداد دانه در طبق، و

با توجه به نقش  .عملكرد بيولوژيكي را سبب گرديد

بقاياي گياهي، نيتروژن و عناصر ميكرو و اهميت گلرنگ 

به عنوان يك گياه روغني و كمبود تحقيقات در منطقه 

در اين زمينه، لزوم انجام آزمايشات به منظور دستيابي به 

 ،راستاي كشاورزي پايدارتر در توليدات باالتر و منطقي

  .اين آزمايش استاصلي مشخص و از اهداف 

  

  هامواد و روش

در مزرعه  1389-90اين آزمايش در سال زراعي 

تحقيقاتي گروه زراعت و اصالح نباتات دانشكده 

كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز واقع در جنوب 

غربي اهواز و حاشيه غربي رود كارون با عرض 

دقيقه شمالي و طول جغرافيايي  19درجه و  31جغرافيايي 

متر از سطح  22دقيقه شرقي و ارتفاع  41 درجه و 48

دو بار خرد  هايآزمايش به صورت كرت. دريا اجرا شد

هاي كامل تصادفي در سه تكرار بلوكطرح شده بر پايه 

واحد آزمايشي بود كه  24هر تكرار شامل . اجرا گرديد

به عنوان عامل اصلي و كود سطح  4بقاياي گياهي با 

سطح به عنوان عامل فرعي و عناصر ميكرو با  3نيتروژن با 

. سطح به عنوان عوامل فرعي فرعي در نظر گرفته شد 2

 4/2خط كاشت به طول  8هر كرت فرعي فرعي شامل 
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ها سانتي متر و فاصله بين بوته 25متر، فاصله بين خطوط 

پديده در اين رقم گلرنگ . سانتي متر بود 5روي خط 

بقاياي گياهي حاصل . آزمايش مورد استفاده قرار گرفت

با توجه به (در مقادير مختلف ) كاه گندم(از زراعت قبل 

به واحدهاي آزمايشي برگردانده و مخلوط ) نوع تيمار

بقاياي گياهي به عنوان فاكتور اصلي از چهار . گرديد

تن  R1( 5(سطح اول : سطح تشكيل شده بود كه شامل

 )R2(كاه در هكتار تحت عنوان بقاياي كامل، سطح دوم 

تن كاه در هكتار به عنوان تيمار بخشي از بقاياي  3

سوزاندن بقاياي موجود در  )R3(گياهي، سطح سوم 

. حذف بقاياي گياهي بود )R4(مزرعه و سطح چهارم 

كود نيتروژن به عنوان فاكتور فرعي شامل مقادير مختلف 

، سطح N1( 150(سطح اول . شدسطح مي نيتروژن در سه

كيلوگرم نيتروژن  N3( 50(و سطح سوم  100 )N2(دوم 

درصد  46خالص در هكتار بود كه به صورت كود اوره 

با نسبت  بصورت پايه و اوايل شاخه دهي(در دو نوبت 

پاشي عناصر ميكرو محلول. به زمين اضافه شد) مساوي

حاوي عناصر  N, P, K 9-7-7كود مايع قطره طال (

 Fe, Zn, Mn, Cu,(EDTA)(ماكرو و ميكرو المنت

B,Mo(شد، از دو عامل فرعي فرعي محسوب مي كه

پاشي  و محلول) M1(پاشي  سطح شامل عدم محلول

)M2(اين تيمار به صورت . با كود ميكرو تشكيل شد

پاشي روي برگ در دو مرحله پس از خروج از محلول

ليتر  8با دز پيشنهادي  دهي كاملرزت و در مرحله  شاخه

پس از آماده سازي زمين با شيار . در هكتار اجرا شد

متر ايجاد گرديد و سانتي 4بازكن خطوطي به عمق 

با فرا . انجام شد 1389در دوم دي ماه عمليات كاشت 

در تاريخ هفدهم ( رسيدن زمان رسيدگي كامل گياه

نه ، در هر واحد آزمايشي به طور جداگا)1390خرداد ماه 

دو رديف مياني با رعايت حاشيه از دو طرف توسط داس 

گيري صفات مربوط سپس اقدام  به اندازه. برداشت شدند

به منظور محاسبه عملكرد دانه . به عملكرد گرديد

هاي برداشت شده از ، ابتدا وزن دانه)كيلوگرم در هكتار(

به هكتار را در مترمربع به دست آورده و  متر مربع 576/0

براي به دست آوردن تعداد طبق در بوته،  .م داده شدتعمي

بوته  5هاي موجود در از هر واحد آزمايشي تعداد طبق

گيري  تصادفي را شمارش كرده و در نهايت ميانگين

صورت گرفت و به اين صورت تعداد طبق در بوته تعيين 

ي برداشت شده از هر واحد آزمايشي، بوته 5از . گرديد

تصادفي انتخاب كرده و سپس تعداد طبق به صورت  10

ها را شمارش نموده و براي تعيين دانه موجود در آن

گيري از اعداد به دست تعداد دانه در يك طبق ميانگين

براي تعيين وزن هزار دانه از . آمده صورت گرفت

 100نمونه  4هاي برداشت شده از هر واحد آزمايشي،  دانه

وزن  001/0دقت  تايي جدا كرده و توسط ترازويي با

 4شدند و پس از اطمينان از كم بودن اختالف 

، با يك نسبت )گيريبراي اطمينان از همگني نمونه(نمونه

بعد از آسياب شدن . ساده وزن هزار دانه به دست آمد

ها با استفاده از دستگاه سوكسله، درصد روغن تعيين دانه

 هاآماري طرح و مقايسه ميانگين دادههاي تجزيه.شد

-رسم نمودارها و منحني. اجرا شد SASتوسط نرم افزار 

  .صورت گرفت Excelي نرم افزارها به وسيله

  

  نتايج و بحث

  عملكرد دانه

دار بودن اثرات متقابل سه جانبه با توجه به معني

و اهميت كاربردي آن، در صفاتي كه اين اثر ) 1جدول (

ها و مقدار آندار شده است از بحث اثرات ساده معني

اثر متقابل سه جانبه بقاياي . صرف نظر گرديده است

گياهي و كود نيتروژن و عناصر ميكرو در سطح احتمال 

داري را بر صفت عملكرد دانه يك درصد اختالف معني

باالترين عملكرد دانه با ميانگين ). 1جدول (نشان دادند 

كيلوگرم در هكتار از تيمار بخشي از بقاياي  87/6278

پاشي  كيلوگرم نيتروژن در هكتار و محلول 100گياهي، 

ترين عملكرد دانه با پايين. عناصر ميكرو به دست آمد

كيلوگرم در هكتار از تيمار  48/1771ميانگين عملكرد 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و  50سوزاندن بقاياي گياهي، 

بين ). 1شكل (پاشي عناصر ميكرو حاصل شد محلول
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طبق در بوته، تعداد دانه در طبق  عملكرد دانه با تعداد

به داري در سطح يك درصد همبستگي مثبت و معني

بين وزن هزاردانه و درصد روغن با عملكرد . دست آمد

حضور ). 2جدول ( نگرديددانه همبستگي مشاهده 

ها در خاك باعث پوك شدن بقاياي گياهي و تجزيه آن

ميكرو خاك، افزايش مواد آلي خاك، بهتر شدن فعاليت 

ها، بهتر نگه داشتن رطوبت خاك گرديده كه ارگانيسم

اين عامل همراه با نقش مثبت استفاده از كودها 

منجر به بهبود عملكرد خواهد ) نيتروژن و كود ميكرو(

در تيمار سوزاندن بقاياي گياهي به علت تاثير . شد

مستقيم و منفي آتش بر جمعيت و پويايي بيولوژيكي 

. منطقي و توجيه پذير استدانه عملكرد كاهش خاك 

تاثير مثبت بقاياي گياهي بر بهبود عملكرد دانه توسط 

و بامداد ) 1389(افرادي همچون مجاب و همكاران 

بر ) 1388(بر آفتابگردان و تهراني و همكاران ) 1386(

در بررسي ) 2008( 1دورداسو همكاران .كلزا تائيد شد

لوگرم در هكتار كي 200و  100، 0(اثر سه سطح نيتروژن 

بر دو هيبريد گلرنگ دريافتند كود نيتروژن ) نيتروژن

در مقايسه با شرايط  ٪19عملكرد دانه را به طور ميانگين 

با ) 1390(صفاري و همكاران . دهد شاهد افزايش مي

كيلوگرم  138و  92، 46(بررسي سه سطح نيتروژن 

 0(از منبع اوره، دو سطح بور ) نيتروژن خالص در هكتار

از منبع اسيد ) كيلوگرم بور خالص در هكتار 7/0و 

كيلوگرم  300و  150، 0(بوريك و گوگرد در سه سطح 

روي از منبع گوگرد پودري بر ) گوگرد در هكتار

كه با افزايش ميزان نيتروژن، عملكرد  دادندگلرنگ نشان 

در . داري افزايش يافتدانه گلرنگ به طور معني

عملكرد دانه با مصرف كود ) 1388(آزمايش ناركي 

نيتروژن رابطه مستقيم داشت و با افزايش مصرف نيتروژن 

بيشترين عملكرد از تيمار كودي . اين صفت افزايش يافت

به ميزان ) كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار 90(حداكثر 

در پژوهش اويداو  .كيلوگرم در هكتار حاصل شد 3753

                                                           

1- Dordas et al. 

 پاشي كالت آهن، روي ، اثرات محلول)1981(2همكاران

. منگنز بر گياه گلرنگ اثري بر عملكرد دانه نداشتو 

براي كاهش اثر شوري ) 1389(شريعتمداري و همكاران 

پاشي سولفات آهن محلول آب آبياري بر آفتابگردان از

، 1، 0(سطح  4پاشي داراي تيمار محلول. كردنداستفاده 

با آب شور  و آبياري در تمام مراحل رشد) در هزار 4و 2

باالترين عملكرد دانه ابتدا در سطح بدون . بود

در هزار سولفات آهن  4پاشي و سپس در سطح  محلول

پاشي  حلولديده شد يعني عملكرد دانه تحت تاثير تيمار م

  .آهن قرار نگرفت

  تعداد طبق در بوته 

اثر متقابل سه جانبه بقاياي گياهي، كود نيتروژن و عناصر 

داري را  ميكرو در سطح احتمال يك درصد تفاوت معني

). 1جدول (بر صفت تعداد طبق در بوته ثبت كردند 

به تيمار بخشي از باالترين تعداد طبق در بوته مربوط 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و  100بقاياي گياهي، 

. باشد مي 90/26پاشي عناصر ميكرو با ميانگين محلول

مربوط به   90/9كمترين تعداد طبق در بوته با ميانگين 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و  150تيمار بقاياي سوخته، 

در اثر  ).2شكل (باشد پاشي عناصر ميكرو ميعدم محلول

هاي موثر در آتش زدن بقاياي گياهي اثر مثبت مولفه

توليد از جمله تعداد طبق در بوته كاهش يافته و يا از بين 

آتش زدن بقايا عالوه بر كاهش احتمالي . مي رود

محصول در كوتاه مدت بيشترين آسيب را در دراز مدت 

. خيز داردبر توليد محصول و از بين رفتن خاك حاصل

ت متناسب بودن نيتروژن مصرفي با افزايش بقايا، در صور

. تواند حداكثر بهره الزم را از رطوبت كسب كندگياه مي

كاهش ميزان بقاياي گياهي و نيتروژن باعث افزايش 

ها و كاهش ها، كاهش باروري گلدرصد ريزش گل

تعداد طبق در بوته گشته پس با مصرف بيشتر ميزان 

دليل كاهش درصد ريزش  بقاياي گياهي و نيتروژن به

  ها افزايش دوره گلدهي و باروري و توليد مواد گل

                                                           

2- Eweida et al. 
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  93، بهار 

  گيري شده در آزمايشهاي مربوط به صفات اندازه

  ميانگين مربعات

وزن هزار تعداد دانه در 

  دانه

درصد روغن 

  دانه

52/0  ns66/1  ns633/2  

164  *49/6  **092/91  

/10  29/1  765/6  

729  **85/63  **868/81  

/14  ns76/1  **925/22  

/16  42/1  646/2  

/42  **42/144  ns542/8  

/14  ns69/2  **177/28  

100  *44/13  **500/23  

/35  ns88/4  **638/34  

32/6  16/3  769/2  

44/5  13/5  19/6  

 

  نيتروژن و عناصر ميكرو بر عملكرد دانه

  .هاهستند

مترمربع وتعداد طبق در بوته پنبه، حاكي از اثر مثبت 

صفاري و همكاران . باشدحضور بقاياي گياهي مي

  ، دورداس و )1389(حسنوندي و همكاران 

0

2000

4000

6000

8000

)تن در هكتار 5(بقاياي كامل  )تن در هكتار

ه 
دان

د 
كر

مل
ع

)
ار
كت

 ه
در

م 
كر

لو
كي

(

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و عدم محلول پاشي عناصر ميكرو 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و عدم محلول پاشي عناصر ميكرو 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و عدم محلول پاشي عناصر ميكرو 

، بهار 1شماره  37، جلد )مجله علمي كشاورزي(توليدات گياهي 

هاي مربوط به صفات اندازهخالصه نتايج تجزيه واريانس داده -1جدول

ميانگين مربعات  

درجه 

  آزادي
  عملكرد دانه

تعداد طبق در 

  بوته

تعداد دانه در 

  طبق

2  ns323/16355  ns766/2  ns52

3  *889/1065567  **070/132  **48/164

6  37/128598  559/7  44/

2  **08/6103199  **537/19  **43/729

6  **86/2470706  **602/37  ns85/

16  42/33697  546/2  48/

(  1  **98/864269  **955/163  *01/

3  **68/992365  **785/40  ns08/

2  **18/1141476  ns129/2  **52/100

6  **93/462744  **864/8  **09/

24  35/60313  025/2  32

(  36/5  09/9  44

  %1و  5به ترتيب غير معني دار و معني دار در سطح احتمال 

نيتروژن و عناصر ميكرو بر عملكرد دانهبررسي اثر متقابل سه جانبه بقاياي گياهي، كود  -1

هاهستنداي خطاي استاندارد ميانگين تكرارنشانگرهاي ميله

  

. يابدفتوسنتزي بيشتر، تعداد طبق در بوته افزايش مي

، قرنجيكي و )1388(آزمايش تهراني و همكاران 

، به ترتيب بر روي تعداد غالف كلزا در 

مترمربع وتعداد طبق در بوته پنبه، حاكي از اثر مثبت 

حضور بقاياي گياهي مي

حسنوندي و همكاران  ،)1390(

تن در هكتار 3(بخشي از بقاياي گياهي   سوزاندن بقاياي گياهي  حذف بقاياي گياهي

سطوح مختلف بقاياي گياهي

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و عدم محلول پاشي عناصر ميكرو  150 كيلوگرم نيتروژن در هكتار و محلول پاشي عناصر ميكرو 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و عدم محلول پاشي عناصر ميكرو  100  كيلوگرم نيتروژن در هكتار و  محلول پاشي عناصر ميكرو 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و عدم محلول پاشي عناصر ميكرو  50  كيلوگرم نيتروژن در هكتار و محلول پاشي عناصر ميكرو 

جدول

  منابع تغييرات

  بلوك

  )R(بقايا 

  )a(اشتباه 

  )N(نيتروژن 

R*N 

  )b(اشتباه 

)M(عناصر ميكرو 

R*M  

N*M  

R*N*M  

  اشتباه كل

)%(ضريب تغييرات

Ns  به ترتيب غير معني دار و معني دار در سطح احتمال ** و * و

  

  

1 شكل

فتوسنتزي بيشتر، تعداد طبق در بوته افزايش مي

آزمايش تهراني و همكاران 

، به ترتيب بر روي تعداد غالف كلزا در )1383(همكاران 

حذف بقاياي گياهي 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و محلول پاشي عناصر ميكرو  150

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و  محلول پاشي عناصر ميكرو  100 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و محلول پاشي عناصر ميكرو  50 



  ...ارزيابي عملكرد و اجزاي عملكرد گلرنگ

  همبستگي صفات تحت تاثير تيمارهاي بقاياي گياهي، كود نيتروژن و عناصر ميكرو

  وزن هزار دانه  درصد روغن

    

    

    

  000/1  

000/1  ns054/0  

 
  بررسي اثر متقابل بقاياي گياهي، كود نيتروژن و عناصر ميكرو بر تعداد طبق در بوته

  .ها هستند

اثر متقابل سه جانبه بقاياي گياهي، كود نيتروژن و عناصر 

داري  ميكرو در سطح احتمال يك درصد اختالف معني

 ).1جدول (را بر صفت تعداد دانه در طبق نشان دادند 

از تيمار  50/58باالترين تعداد دانه در طبق  با ميانگين 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار  150بخشي از بقاياي گياهي، 

ترين پايين. پاشي عناصر ميكرو به دست آمد

مربوط به  تيمار  10/34تعداد دانه در طبق با ميانگين 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و  50حذف بقاياي گياهي، 

   ).3شكل (باشد پاشي عناصر ميكرو مي
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كيلوگرم نيتروژن در هكتار و عدم محلول پاشي عناصر ميكرو 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و عدم محلول پاشي عناصر ميكرو 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و عدم محلول پاشي عناصر ميكرو 

ارزيابي عملكرد و اجزاي عملكرد گلرنگ: قائم مقامي و همكاران

همبستگي صفات تحت تاثير تيمارهاي بقاياي گياهي، كود نيتروژن و عناصر ميكروضرايب   -2

  عملكرد دانه  طبق در بوته  دانه در طبق

    000/1  

  000/1  **456/0  

000/1  *242/0  **461/0  
**389/0  **391/0  ns188/0  
ns033/0-  *283/0  ns004/0-  

  % 1و 5به ترتيب غير معني دار و معني دار در سطح احتمال 

بررسي اثر متقابل بقاياي گياهي، كود نيتروژن و عناصر ميكرو بر تعداد طبق در بوته -2

ها هستنداي خطاي استاندارد ميانگين تكرارنشانگرهاي ميله

همچون اين آزمايش ) 1388(ناركي 

به نقش مثبت نيتروژن بر تعداد طبق در بوته گلرنگ 

دهقي و ، اميني)1388(ياري و همكاران 

در ) 2009( 1و همكاران و كمالي

گلرنگ به تاثير مفيد عناصر ميكرو بر تعداد طبق در بوته 

  

                                                          

1-Kamali et al. 

اثر متقابل سه جانبه بقاياي گياهي، كود نيتروژن و عناصر 

ميكرو در سطح احتمال يك درصد اختالف معني

را بر صفت تعداد دانه در طبق نشان دادند 

باالترين تعداد دانه در طبق  با ميانگين 

بخشي از بقاياي گياهي، 

پاشي عناصر ميكرو به دست آمدو محلول

تعداد دانه در طبق با ميانگين 

حذف بقاياي گياهي، 

پاشي عناصر ميكرو ميمحلول عدم

تن در هكتار 3(بخشي از بقاياي گياهي   سوزاندن بقاياي گياهي  حذف بقاياي گياهي

سطوح مختلف بقاياي گياهي

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و عدم محلول پاشي عناصر ميكرو  150 كيلوگرم نيتروژن در هكتار و محلول پاشي عناصر ميكرو 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و عدم محلول پاشي عناصر ميكرو  100  كيلوگرم نيتروژن در هكتار و  محلول پاشي عناصر ميكرو 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و عدم محلول پاشي عناصر ميكرو  50  كيلوگرم نيتروژن در هكتار و محلول پاشي عناصر ميكرو 
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2جدول 

  

  عملكرد دانه

  طبق در بوته

  دانه در طبق

  وزن هزار دانه

  درصد روغن

ns  به ترتيب غير معني دار و معني دار در سطح احتمال ** و * و

  

  

2شكل 

  

ناركي و ) 2008(همكاران 

به نقش مثبت نيتروژن بر تعداد طبق در بوته گلرنگ 

ياري و همكاران  .انداشاره كرده

و كمالي) 1389(همكاران 

گلرنگ به تاثير مفيد عناصر ميكرو بر تعداد طبق در بوته 

  .اند اشاره كرده

  تعداد دانه در طبق

                   

حذف بقاياي گياهي 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و محلول پاشي عناصر ميكرو  150

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و  محلول پاشي عناصر ميكرو  100 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و محلول پاشي عناصر ميكرو  50 
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  93، بهار 

 

  بررسي اثر متقابل بقاياي گياهي، كود نيتروژن و عناصر ميكرو بر تعداد دانه در طبق

  .هاهستند

كليددارمحمدي گندم در طي سال اول اجراي آزمايش، 

بيشترين وزن   .تائيد گرديدبر ذرت ) 1389

هزاردانه ذرت در بررسي كليددارمحمدي و همكاران 

از ميان سطوح صفر، (بقاياي گندم % 25

در بررسي دورداس . به دست آمد%) 100

با  ٪18وزن دانه در هر طبق گلرنك ) 2008

نتايج . مقايسه با شاهد افزايش يافته بود كاربرد نيتروژن در

مشابه بسياري همچون اين آزمايش به نقش مثبت عناصر 

اند كه از آن جمله ميكرو بر وزن هزار دانه اشاره داشته

دهقي و  ، اميني)1388(توان ياري و همكاران 

افرادي همچون  .در گلرنگ اشاره نمود) 

بر ) 1389(دهقي و همكاران  ، اميني

عناصر ميكرو اشاره پاشي  گلرنگ، به نقش مثبت محلول

با بررسي اثر كود ) 2011( 1و همكاران

نيتروژن و آهن بر عملكرد و اجزاي عملكرد گلرنگ 

نشان داد كه بيشترين تعداد دانه در طبق گلرنگ از 

كيلوگرم در هكتار نيتروژن و سولفات آهن 

                                                          

1- Zareie et al. 
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كيلوگرم نيتروژن در هكتار و عدم محلول پاشي عناصر ميكرو 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و عدم محلول پاشي عناصر ميكرو 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و عدم محلول پاشي عناصر ميكرو 

، بهار 1شماره  37، جلد )مجله علمي كشاورزي(توليدات گياهي 

بررسي اثر متقابل بقاياي گياهي، كود نيتروژن و عناصر ميكرو بر تعداد دانه در طبق -3شكل 

هاهستنداي خطاي استاندارد ميانگين تكرارنشانگرهاي ميله

حضور بقاياي گياهي به علت داشتن زمان مناسب 

براي تجزيه و همراه شدن آن با مصرف كود نيتروژن و 

هاي منجر به افزايش توليد دانه در اندام

بقاياي ) 1388(در آزمايش ناركي 

طبق گلرنگ نشان بر تعداد دانه در 

 نداد ولي با اين حال تيمار بقاياي كامل به عنوان

بقايا بيشترين تعداد دانه در  ترين تيمار مديريت

تاثير مثبت بقاياي گياهي مختلف در 

، بر تعداد دانه در )1389(هاي امام و همكاران 

تعداد دانه در بر ) 1388(سنبله گندم و تهراني و همكاران 

. غالف كلزا نتايج مشابهي در آن گياهان گزارش نمودند

، حسنوندي و همكاران )2008(دورداس و همكاران 

، از جمله محققيني بودند كه به نقش مثبت كود 

حضور بقاياي . نيتروژن بر تعداد دانه در طبق اشاره كردند

از  افزايش كاربرد نيتروژن و استفاده

عناصر ميكرو به دليل افزايش جذب عناصر غذايي، رشد 

شيميايي گياه منجر به افزايش وزن 

-حضور بقاياي گياهي و اثر مفيد آن

بر ) 1384(ها بر وزن هزاردانه در آزمايشات مسكرباشي 

گندم در طي سال اول اجراي آزمايش، 

1389(مكاران و ه

هزاردانه ذرت در بررسي كليددارمحمدي و همكاران 

25از تيمار ) 1389(

100و  75، 50، 25

2008(و همكاران 

كاربرد نيتروژن در

مشابه بسياري همچون اين آزمايش به نقش مثبت عناصر 

ميكرو بر وزن هزار دانه اشاره داشته

توان ياري و همكاران مي

) 1389(همكاران 

، اميني)1388(ياري 

گلرنگ، به نقش مثبت محلول

و همكاران زارعي. اندكرده

نيتروژن و آهن بر عملكرد و اجزاي عملكرد گلرنگ 

نشان داد كه بيشترين تعداد دانه در طبق گلرنگ از 

كيلوگرم در هكتار نيتروژن و سولفات آهن  100كاربرد 

                   

تن در هكتار 3(بخشي از بقاياي گياهي   سوزاندن بقاياي گياهي  حذف بقاياي گياهي

سطوح مختلف بقاياي گياهي

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و عدم محلول پاشي عناصر ميكرو  150 كيلوگرم نيتروژن در هكتار و محلول پاشي عناصر ميكرو 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و عدم محلول پاشي عناصر ميكرو  100  كيلوگرم نيتروژن در هكتار و  محلول پاشي عناصر ميكرو 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و عدم محلول پاشي عناصر ميكرو  50  كيلوگرم نيتروژن در هكتار و محلول پاشي عناصر ميكرو 

شكل 

  

حضور بقاياي گياهي به علت داشتن زمان مناسب 

براي تجزيه و همراه شدن آن با مصرف كود نيتروژن و 

منجر به افزايش توليد دانه در اندام عناصر ميكرو

در آزمايش ناركي . زايشي خواهد شد

بر تعداد دانه در  دارياثر معني گياهي

نداد ولي با اين حال تيمار بقاياي كامل به عنوان

ترين تيمار مديريت مطلوب

تاثير مثبت بقاياي گياهي مختلف در  .طبق را داشته است

هاي امام و همكاران  آزمايش

سنبله گندم و تهراني و همكاران 

غالف كلزا نتايج مشابهي در آن گياهان گزارش نمودند

دورداس و همكاران 

، از جمله محققيني بودند كه به نقش مثبت كود )1389(

نيتروژن بر تعداد دانه در طبق اشاره كردند

افزايش كاربرد نيتروژن و استفادهگياهي همراه با 

عناصر ميكرو به دليل افزايش جذب عناصر غذايي، رشد 

شيميايي گياه منجر به افزايش وزن  هاي بيوو نمو و فعاليت

حضور بقاياي گياهي و اثر مفيد آن.هزاردانه خواهد شد

ها بر وزن هزاردانه در آزمايشات مسكرباشي 

حذف بقاياي گياهي 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و محلول پاشي عناصر ميكرو  150

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و  محلول پاشي عناصر ميكرو  100 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و محلول پاشي عناصر ميكرو  50 
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پاشي شده بود  كه با دز دو در هزار در توده شيراز محلول

  .به دست آمد

  وزن هزار دانه

اثر متقابل بقاياي گياهي، كود نيتروژن و عناصر 

دار در مورد صفت ميكرو به لحاظ آماري تفاوت معني

اساس ولي بر ) 1جدول (وزن هزار دانه نشان ندادند 

ها، باالترين وزن هزاردانه مربوط مقايسات ميانگين داده

كيلوگرم نيتروژن  150به تيمار بخشي از بقاياي گياهي، 

  100/39پاشي عناصر ميكرو با ميانگين  در هكتار و محلول

كمترين وزن هزاردانه از تيمار حذف بقاياي . باشدمي

- لكيلوگرم نيتروژن در هكتار و عدم محلو 50گياهي، 

به دست آمد  381/30نگين پاشي عناصر ميكرو با ميا

  ).4شكل (

  درصد روغن دانه

در اثر متقابل سه جانبه بقاياي گياهي، نيتروژن و 

داري در سطح يك درصد  عناصر ميكرو اختالف معني

). 1جدول (در مورد صفت درصد روغن دانه مشاهده شد 

االترين درصد روغن دانه مربوط به ب  5براساس شكل 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و  150تيمار بقاياي كامل، 

باشد كه  مي 50/33پاشي عناصر ميكرو با ميانگين محلول

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و  50با تيمار بقاياي كامل، 

تفاوت  00/33پاشي عناصر ميكرو با ميانگين محلول

ميزان درصد روغن دانه كمترين . داري نداشت معني

كيلوگرم  150مربوط به تيمار سوزاندن بقاياي گياهي، 

پاشي عناصر ميكرو با  نيتروژن در هكتار و عدم محلول

كاهش درصد روغن دانه با  .باشدمي 25/19ميانگين 

است كه با افزايش  افزايش مصرف نيتروژن به اين علت

دار روژنمقدار نيتروژن، تشكيل ساختارهاي پروتئيني نيت

 تشكيل پروتئين در تهيه مواد بيشتر شده و بنابراين

مواد در  گردد و در نتيجه مقدارفتوسنتزي بيشتر مي

. يابددسترس براي سنتز اسيدهاي چرب كاهش مي

حضور بقاياي گياهي همراه با محلول پاشي عوامل مثبت 

ديگري هستند كه به بهبود درصد روغن دانه كمك 

تاثير بوط به درصد روغن دانه تحتنتايج مر. كنند مي

بقاياي گياهي در اين آزمايش مشابه بررسي مجاب و 

 

  

  
  بررسي برهمكنش بقاياي گياهي، كود نيتروژن و عناصر ميكرو بر وزن هزار دانه -4شكل 

  .هاهستنداي خطاي استاندارد ميانگين تكرارنشانگرهاي ميله
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سطوح مختلف بقاياي گياهي
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  93، بهار 

  
  كود نيتروژن و عناصر ميكرو بر درصد روغن دانه

  .هاهستند

-بر گلرنگ نيز همچون اين آزمايش عدم معني

پاشي را بر درصد روغن دانه  دار شدن تيمارهاي محلول

بنابراين با توجه به نتايج اين آزمايش،  كاربرد 

استفاده  ومخلوط نمودن بخشي از بقاياي گياهي با خاك 

) در طول دوره(كيلوگرم نيتروژن در هكتار 

دست آوردن پاشي عناصر ميكرو براي به

و ) كيلوگرم در هكتار 87/6278(باالترين  عملكرد دانه 

سطح اول مقايسه (درصد روغن  31نيز به دست آوردن 

براي حصول عملكردهاي ) هاي سه جانبه

بخش در گلرنگ در شرايط زراعي مشابه با اين 

  .گرددپژوهش پيشنهاد مي

تاثير روش هاي مختلف خاكورزي توام با مديريت بقاياي گياهي و سطوح 

 ،مجله علوم گياهان زراعي ايران. در شرايط استان فارس
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كيلوگرم نيتروژن در هكتار و عدم محلول پاشي عناصر ميكرو 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و عدم محلول پاشي عناصر ميكرو 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و عدم محلول پاشي عناصر ميكرو 

، بهار 1شماره  37، جلد )مجله علمي كشاورزي(توليدات گياهي 

كود نيتروژن و عناصر ميكرو بر درصد روغن دانهبررسي برهمكنش بقاياي گياهي،  -5شكل 

هاهستنداي خطاي استاندارد ميانگين تكرارنشانگرهاي ميله

به عقيده  .باشد مي) 1387(و تهراني 

كيلوگرم در 2500در حضور ) 1389

آفتابگردان افزايش هكتار بقاياي گندم، درصد روغن 

بيشترين درصد ) 1387(به نظر تهراني 

روغن كلزا از تيمار مخلوط كردن بقاياي گياهي به دست 

نيز دريافت درصد روغن گلرنگ ) 

اميني . دار كاهش يافتبا افزايش نيتروژن بصورت معني

وح گزارش كردند كه در بين سط

با . نيتروژن، سطوح كمتر درصد روغن باالتري دارند

افزايش سطوح نيتروژن درصد روغن دانه گلرنگ 

، ياري )1388(بررسي ياري و همكاران 

و اويدا و همكاران ) 1388(، شيرواني و همكاران 

بر گلرنگ نيز همچون اين آزمايش عدم معني) 1981(

دار شدن تيمارهاي محلول

  . نشان دادند
بنابراين با توجه به نتايج اين آزمايش،  كاربرد 

مخلوط نمودن بخشي از بقاياي گياهي با خاك 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار  100از 

پاشي عناصر ميكرو براي بههمراه با محلول

باالترين  عملكرد دانه 

نيز به دست آوردن 

هاي سه جانبهميانگين

بخش در گلرنگ در شرايط زراعي مشابه با اين  رضايت

پژوهش پيشنهاد مي

  منابع

تاثير روش هاي مختلف خاكورزي توام با مديريت بقاياي گياهي و سطوح . 1389. و پسرك لي، م

در شرايط استان فارس) رقم آگوستا(نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم ديم 

تن در هكتار 3(بخشي از بقاياي گياهي   سوزاندن بقاياي گياهي  حذف بقاياي گياهي

سطوح مختلف بقاياي گياهي

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و عدم محلول پاشي عناصر ميكرو  150 كيلوگرم نيتروژن در هكتار و محلول پاشي عناصر ميكرو 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و عدم محلول پاشي عناصر ميكرو  100  كيلوگرم نيتروژن در هكتار و  محلول پاشي عناصر ميكرو 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و عدم محلول پاشي عناصر ميكرو  50  كيلوگرم نيتروژن در هكتار و محلول پاشي عناصر ميكرو 

شكل 

  

و تهراني ) 1389(همكاران 

1389(مجاب و همكاران 

هكتار بقاياي گندم، درصد روغن 

به نظر تهراني . داري يافتمعني

روغن كلزا از تيمار مخلوط كردن بقاياي گياهي به دست 

) 1385(غني حاج. آمد

با افزايش نيتروژن بصورت معني

گزارش كردند كه در بين سط) 1389(و همكاران 

نيتروژن، سطوح كمتر درصد روغن باالتري دارند

افزايش سطوح نيتروژن درصد روغن دانه گلرنگ 

بررسي ياري و همكاران . كاهش يافت

، شيرواني و همكاران )1381(

  

و پسرك لي، م. احمدي، ع. ي امام، .1

نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم ديم 

41)4  :(841– 850  .  

حذف بقاياي گياهي 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و محلول پاشي عناصر ميكرو  150

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و  محلول پاشي عناصر ميكرو  100 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار و محلول پاشي عناصر ميكرو  50 
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تأثير كاربرد خاكي و محلول پاشي آهن بر . 1389. و حشمتي، س. م. مدرس ثانوي، س. فتحي امير خيز، ك. اميني دهقي، م .2

خصوصيات كمي يك رقم گلرنگ بهاره تحت تنش خشكي،  يازدهمين كنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايران، 

  .3120 – 3118 ،پژوهشكده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي تهران

تأثير تراكم بوته و سطوح نيتروژن بر درصد روغن و پروتئين . 1389. ب. پناهي كرد الغري، خو . ا. م. حسيني، س. اميني، ز .3

دانه گلرنگ بهاره، يازدهمين كنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايران، پژوهشكده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي 

  .2806  - 2803 ،تهران

خاكورزي و مديريت بقاياي گياهي گندم بر عملكرد و اجزاي عملكرد سه رقم تأثير سيستم هاي مختلف . 1386. بامداد، ن .4

  .ص 99 ،دانشكده كشاورزي شيراز. پايان نامه كارشناسي ارشد زراعت. آفتابگردان در منطقه كوشكك

اي كلزا هاي مختلف مديريت بقاياي گياهي گندم و تقسيط كود نيتروژن بر عملكرد و اجزبررسي اثر روش. 1387. تهراني، م .5

 .ص 110 ،دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز. نامه كارشناسي ارشد زراعتپايان. در شرايط آب و هوايي اهواز

اثر روش هاي مختلف مديريت بقاياي گياهي و تقسيط كود نيتروژن بر . 1388. و نباتي احمدي، د. آينه بند، ا. تهراني، م .6

  . 89 -102): 1(19 ،مجله دانش كشاورزي. عملكرد و اجزاي عملكرد كلزا

پايان نامه . اثر سطوح مختلف نيتروژن بر عملكرد، درصد روغن و پروتئين ارقام گلرنگ بهاره. 1385. حاج غني، م .7

 .ص 101 ،دانشكده كشاورزي باهنر كرمان. كارشناسي ارشد زراعت

و تراكم بوته بر انتقال مجدد ماده خشك در گلرنگ در تأثير كود نيتروژن . 1389. و باقري، ع. رفيعي، م. س. حسنوندي، م .8

شرايط آب و هوايي خرم آباد، يازدهمين كنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ايران، پژوهشكده علوم محيطي، دانشگاه 

  .4622 - 4619 ،شهيد بهشتي تهران

  .ص 571 ،اصفهانواحد صنعتي . جهاد دانشگاهي: اصفهان. گياهان صنعتي. 1383. ر. خواجه پور، م .9

بررسي تاثير سطوح مختلف سولفات آهن بر عملكرد، . 1389. و گلباشي، م. ح. سياري، م. ر. زماني، غ. ح. شريعتمداري، م .10

يازدهمين كنگره علوم زراعت و . اجزاي عملكرد و برخي خصوصيات فيزيولوژيك آفتابگردان تحت شرايط تنش شوري

  .4512 – 4509 ،حيطي، دانشگاه شهيد بهشتي تهراناصالح نباتات ايران، پژوهشكده علوم م

بر عملكرد كيفي دو ) با روي و منگنز(اثر بذر غني شده . 1388. و دولت آباديان، آ. م. ع. مدرس ثانوي، س. ب. شيرواني، ح .11

 - 221): 1( 40 ،تحت تنش خشكي، مجله علوم گياهان زراعي ايران  (.CarthamustinctoriusL)رقم گلرنگ پاييزه 

213 .  

اي عناصر نيتروژن، بور و گوگرد بر خصوصيات كمي بررسي آثار تغذيه. 1390. نيا، فو شريعتي. زاده، ممددي. صفاري، م .12

 .133-141 ):1( 42 ،مجله علوم گياهان زراعي ايران. و كيفي دانه گلرنگ

  . ص 207 ،آموزش كشاورزينشر . استفاده از عناصر كم مصرف در كشاورزي. 1381. ضيائيان، ع .13
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  93، بهار 1شماره  37، جلد )مجله علمي كشاورزي(توليدات گياهي 

  . ص 151 ،انتشارات شركت دانه هاي روغني. گلرنگ. 1378. فروزان، ك .14

تاثير آتش زدن بقاياي گياهي مزارع گندم بر خصوصيت كمي كشت دوم . 1383. و االزمني، م. ا. ميري، ع. ا. قرنجيكي، ع .15

  .هياولين همايش علمي كاربردي مديريت بقاياي گيا. پنبه در استان گلستان

تاثير مقادير مختلف بقاياي گندم و علف كش هاي رايج و . 1389. ر. ع. و كاظميني، س. غديري، ح. كليددار محمدي، ب .16
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