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 چكيده

تأثير کودهای آلی و شیيیيایی نيتروننیی و فسیاردار بیر دروید روبیخ و برصیی ص وویيا          به منظور بررسی      

کامی   هیای  بلیو  طیر  پاییه   در قالی   فاکتوریی   ویور   ه بی  7346در سیال   یآزمایش محلی اواهان،رقم  زراعی گلرنگ

 62 م یرف )شاهد(،  دامی کود م رف عدمتيیار م رف کود دامی در سه سطح شام  تکرار انجام شد.  سهت ادفی با 

 عیدم و تيیار ترکي  کودهای شيیيایی در چهار سطح شیام    دامی کود هکتار در تخ 92 م رفو  دامی کود هکتار در تخ

 52 م یرف ، نيتیرونن  هکتیار  در کيلیوگرم  52+ فسیار  ارهکتی  در کيلوگرم 65 م رف)شاهد(،  شيیيایی هایکود م رف

 هکتار در کيلوگرم 752+  فسار هکتار در کيلوگرم 15 م رف، نيترونن هکتار در کيلوگرم 722+  فسار هکتار در کيلوگرم

رد کود دامی بر واا  تعیداد شیاصه فرعیی فرعیی، عیلکی      درنتایج نشان داد که اثر متقاب  کودهای شيیيایی بود.  نيترونن

، درود نيترونن دانه، کارایی فيزیولونیک فسار، کارایی زراعی فسار و بازیافت ظیاهری فسیار معنیی دار    بوته یبيولونیک

تیخ در هکتیار    92کيلوگرم در هکتار نيترونن صیال  +   52کيلوگرم در هکتار فسار +  65بود. به طوری که تيیار م رف 

کيلیوگرم در هکتیار    52کيلیوگرم در هکتیار فسیار +     65م رف گرم و تيیار کيلوگرم بر کيلو 88/25کود دامی با ميانگيخ 

کيلوگرم بر کيلیوگرم بیه ترتيی  بيشیتریخ و کیتیریخ مقیدار        67/2با ميانگيخ تخ در هکتار کود دامی  62نيترونن صال  + 

 کارایی فيزیولونیک فسار را داشتند.  

 

 ، گلرنگکارایی فيزیولونیک ایی زراعی فسار،درود نيترونن، عیلکرد بيولونیک، کار :های کليدیواژه
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Abstract 

The effect of organic fertilizers, chemical nitrogen and phosphorus on oil content and some of 

agronomic traits of safflower (Carthamus tinctorius), was studied in 2014. A factorial arrangement of 

treatments in a randomized complete block design with three replications was used. Animal manure 

treatments (M1= Control, M2= 20 ton.ha-1, M3= 40 ton.ha-1), and Chemical fertilizer treatments (F1= Control, 

F2= 50 kg.ha-1 of nitrogen + 25 kg.ha-1 of P2O5, F3= 100 kg.ha-1 of nitrogen + 50 kg.ha-1 of P2O5, F4= 150 

kg.ha-1 of nitrogen + 75 kg.ha-1 of P2O5) were assigned in plots. In this study characteristics such as: stem 

diameter, number of sub branch, number of kernels per m-2, biological yield, phosphorus agronomic 

efficiency, grain weight of capitol, phosphorus physiological efficiency, oil content, nitrogen content of grain, 

number of unfertile capitol, phosphorus appear recovery and capitol diameter were assessed. Results 

indicated that the interaction effects of chemical fertilizer and animal manure on the characteristics such as: 

number of sub branch, biological yield, and nitrogen content of grain, phosphorus agronomic efficiency, 

phosphorus physiological efficiency and phosphorus appear recovery was significant. The maximum and 

minimum of phosphorus physiological efficiency (65.88 and 6.21 kg.kg-1) were obtained in  treatment of 50 

kg.ha-1 of nitrogen + 25 kg.ha-1 of P2O5 + 40 ton.ha-1 of animal manure and 50 kg.ha-1 of nitrogen + 25 kg.ha-1 

of P2O5 + 20 ton.ha-1 of animal manure, respectively.  

 

Keywords: Biological Yield, Nitrogen Content, Phosphorus Agronomic Efficiency, Physiological 

Efficiency, Safflower 

 

 قدمه م

های اصير به عنوان یک گيیاه مناسی    گلرنگ در سال

گرفتییه اسییت. جهییت کاشییت علوفییه مییورد توجییه قییرار  

دروید   95تیا   62درود روبخ دانه گلرنگ بيخ هیچنيخ 

گيیاهی   گلرنیگ  (.6225)النیداوو و هیکیاران    متغير است

دروید اسیيد    16حیاوی   وکاسینی   تيیره از دانه روبنی 

قادر است کلسترول صیون را   ایخ ترکي  .است يک،ئلينول

عالوه بر ایخ به دلي  بلظت باالی اسیيدهای   کاهش دهد.

 بير اشباع کاربردهای ونعتی بسیيار مهییی دارد  چرب 

 بیه  گلرنیگ  صیوب  سیازگاری  (.6221)راوی و هیکاران 
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 ایخ تااست  شده کود سب  مدیریت مانند ای تغذیه تنش

 دانه پرشدن برای محيطی شرایط از مطلوبی بطور گياه

هیای  روشیکی از مهم تریخ  (.6222)وایس  کند استااده

افییزایش کییارایی م ییرف  مییدیریت مح ییوال  زراعییی،

نيترونن و فسار دو عن یر   باشد.کودهای شيیيایی می

رنیگ  ضروری برای رشد و توليد عیلکرد مناسی  در گل 

آیند، از ایخ رو بهينه سازی ميزان م رف به حساب می

ثير أوزن دانه و درود روبخ ت ،ردآنها به شد  بر عیلک

در آزمایشیی کیه    (.6276)گ  ظار و هیکاران  گذار است

کیه افیزایش    مشیص  شید  روی گلرنگ انجام دادنید   بر

محتوی نيترونن موج  افزایش کیاررایی م یرف نیور    

ها سطح نيترونن عالوه بر افزایش توسعه برگ. شودمی

در در یافییت کننییده نییور صورشییيد را افییزایش داده و    

اکسيد کیربخ بیه کیار    های احيا کننده دیساصتیان آنزیم

   (.6222)دریسر و هیکاران  رفته است

فسار یکی دیگر از عناویر ضیروری بیرای رشید و     

باشد هرچند ميزان کیاربرد آن کیتیر از   عیلکرد گياه می

ثير زیادی بر درود أفسار ت باشد.کودهای نيتروننه می

بیود و ییا بیيش بیود     نحیوی کیه کی   . بیه دارددانه روبخ 

تواند درود روبیخ را کیاهش   عرضه فسار در صا  می

ویییااری و  (.6276)زهيیییر فرییییدی و هیکیییاران  دهییید

 افیزایش ميیزان   ( گیزارش نیودنید بیا   6277هیکیاران ) 

-معنیی  طیور  بیه  کاپيتول تعداد دانه و عیلکرد نيترونن،

یافیت.   کیاهش  روبیخ  دروید  افیزایش یافیت امیا    داری

 مقیدار  نيتیرونن،  با م یرف  که کردند محققان گزارش

)راجپیو    یافت افزایش رشد گياهی و گلرنگ دانه روبخ

گزارش شد که افزایش ميیزان م یرف    (.7446و گوتام 

و کیود دامیی منجیر بیه افیزایش عیلکیرد        نهکود نيترون

)بورتپیه و   بيولونیک و درود روبخ گلرنگ میی گیردد  

   (.6222هیکاران 

ی ظاهری فسیار در  بازیابمحققان گزارش نیودند که 

درود اسیت و بعید از سیی سیال بیه       75سال اول تنها 

 (.6222)روی و هیکیاران   رسید درود میی  52ندر  به 

احتياج گلرنیگ بیه فسیار    بيان نیودند سایر پژوهشگران 

گزارش شده است گلرنگ بیرای توليید    .باشدمتوسط می

هیای  ميلی گرم فسیار را در بافیت   6/5یک کيلو گرم دانه 

با بررسی  (.6277)آبادی و جرنداس  کندره میصود ذصي

بيییان نیودنیید  هو فسیار  نییهمقیادیر مصتلییو کیود نيترون  

افزایش نيترونن و فسیار، منجیر بیه افیزایش معنیی دار      

در هیر بوتیه،    کیاپيتول عیلکرد و اجزای عیلکیرد )تعیداد   

و وزن هیزار دانیه( گردیید.     کیاپيتول تعیداد دانیه در هیر    

کيلیوگرم در هکتیار    752تيییار   باالتریخ عیلکرد دانه در

 722کيلوگرم در هکتیار( و   5/3661نيترونن )با ميانگيخ 

کيلوگرم  83/6297)با ميانگيخ  P2O5کيلوگرم در هکتار 

 (.6276)گی  ظایر و هیکیاران     در هکتار( بیه دسیت آمید   

 مصتلیو  سیطو   ثيرأ( بیا بررسیی تی   6224ميرزاصیانی ) 

لرنیگ  گ روبیخ  عیلکیرد  و دروید  بیر  فسیار  و نيترونن

و  نیه مصتلیو کیود نيترون    گزارش نیود کیاربرد سیطو  

بر ارتااع بوته در سطح احتیال یک درود معنیی   هفسار

 ،هفسیار  و نیه نيترون کودهای سطو  بيخ دار گردید. در

سیانتی متیر    71/13ميیانگيخ   بیا  گيیاه  ارتایاع  بيشیتریخ 

  15کيلیییوگرم نيتیییرونن +  752مربیییوه بیییه م یییرف 

ميیانگيخ   بیا  آن مقدار کیتریخ کيلوگرم در هکتار فسار و

سانتی متر مربوه به عدم م رف کود نيتیرونن   15/22

( گزارش نیود بيشیتریخ  7381و فسار بود. بای بوردی )

 هکتار نيترونن، در کيلوگرم 752 کاربرد عیلکرد دانه با

 آمید. بيشیتریخ   دسیت  فسیار بیه   هکتار در کيلوگرم 65

 752ی در واحیید سییطح از تيیییار کییود  کییاپيتولتعییداد 

کيلییوگرم در هکتییار  52کيلییوگرم در هکتییار نيتییرونن و 

نيیز   کیاپيتول فسار به دست آمد. باالتریخ تعداد دانیه در  

 65کيلوگرم در هکتیار نيتیرونن و    722مربوه به تيیار 

محققیان گیزارش   کيلوگرم در هکتار فسار به دست آمد. 

بیر عیلکیرد    و شیيیيایی  ثير کیود حيیوانی  أتی که  ندیودن

بییاالتریخ عیلکییرد   گلرنییگ معنییی دار بییود.  بيولونیییک

کود شیيیيایی در قيیاس بیا    بيولونیک مربوه به کاربرد 

افزایش کود دامیی و شیيیيایی منجیر بیه      کود دامی بود.

افزایش کود دامی از  گردد.افزایش عیلکرد بيولونیک می

درویدی   75افزایش تخ در هکتار منجر به  52تخ به  62

 (.6273و هیکیاران  ظيم زاده ع) عیلکرد بيولونیک گردید
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هییدف از انجییام ایییخ آزمییایش، بررسییی اثییر کودهییای   

شيیيایی نيتروننه، فساره و کود آلی بیر دروید روبیخ    

دانه و سایر ویژگی های زراعی گلرنگ در شرایط آب و 

  هوایی منطقه کاشان بوده است. 

 

  هامواد و روش

در مزرعه تحقيقاتی  7346سال  درایخ آزمایش 

شت و ونعت فتح الیبيخ کاشان واقع در بلوار شرکت ک

 33شهدای شهرستان کاشان با مصت ا  جغرافيایی

دقيقه  52درجه و 52دقيقه عرض شیالی و  32درجه و 

متر  412طول شرقی از ن و النهار گرینویچ با ارتااع 

اجرا  شنی لومیبا بافت  یصاکاز سطح دریا و در 

داشتخ نطقه، گردید. از ص وويا  آب و هوایی ایخ م

ه آزمایش ب .استهای سرد زمستان و گرمهای تابستان

های کام  بلو  طر  پایهدر قال  فاکتوری  وور  

بر اساس نتایج آناليز تکرار انجام شد.  سهت ادفی با 

کودهای شيیيایی در چهار  فاکتور(، 7 صا  )جدول

)شاهد(،  شيیيایی هایکود م رف عدمسطح شام : 

 در کيلوگرم 52+ فسار هکتار در رمکيلوگ 65 م رف

+  فسار هکتار در کيلوگرم 52 م رف، نيترونن هکتار

 کيلوگرم 15 م رف، نيترونن هکتار در کيلوگرم 722

و  نيترونن هکتار در کيلوگرم 752+  فسار هکتار در

(، 6 هیچنيخ با توجه به نتایج آناليز کود دامی )جدول

 عدم : م رف کود دامی در سه سطح شام فاکتور

 کود هکتار در تخ 62 م رف)شاهد(،  دامی کود م رف

. تعييخ شد دامی کود هکتار در تخ 92 م رفو  دامی

طول ه هر کر  آزمایشی شام  چهار ردیو کاشت ب

سانتيیتر و  52های کاشت پنج متر و فاوله ردیو

های کاشت پنج سانتيیتر بود، ها روی ردیوفاوله بوته

تر مربع بدست آید. بذر گلرنگ بوته در م 92تا تراکم 

های بارز ویژگیمورد استااده رقم محلی اواهان بود. 

ایخ رقم عبارتند از دیررس بودن، ارتااع بلند، دارای 

زیادی  کاپيتولهای فرعی زیاد و در نتيجه تعداد شاصه

روی هر بوته تشکي  می شود، رنگ گلها قرمز و رقیی 

های هرز به موقع و مبارزه با علوباشد.  بدون صار می

عیق کاشت بذر حدود سه  به روش دستی انجام شد.

 اوره کود منبع از نيترونن سانتيیتر در نظر گرفته شد.

و بر اساس  تریپ  فساا  سوپر کود منبع از نيز فسار و

 کود تیامی گردید. تأميخ(، 7نتایج آزمایش صا  )جدول 

 کود ولی کاشت زمان یک مرحله و دردر فساره

 پایان کاشت، مراح  در مساوی قسط سه در تروننني

 بهبه روش صا  م رف  دهی ساقه و روز  مرحله

  گردید. اضافه زميخ

 

 

 نتایج آناليز خاک مزرعه -1جدول 
 عیق

 صا 

 )سانتيیتر(

pH ک  نيترونن 

 )درود(

فسار قاب  

  جذب

 )پی پی ام(

پتاسيم قاب  

 جذب

 )پی پی ام(

 هدایت الکتریکی

بر زیینس  )دسی

 متر(

 بافت

 صا 

 شنی لومی 22/8 47/659 86/73 76/2 22/8 32-2

 
 

 نتایج آناليز کود دامي -2جدول 
pH  کربخ آلی

 )درود(

ک   نيترونن

 )درود(

 فسار 

 )درود(

  يمپتاس

 )درود( 

 هدایت الکتریکی

 زیینس بر متر( )دسی

23/8 29/72 56/2 84/2 68/6 21/9 
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حذف نيم متر از ابتدا  از هر کر  آزمایشی پس از

 عیلکردتعييخ  جهت وسطی ردیو دوو انتهای کر ، از 

 بوته 62و  عیلکرد نیونه برداری گردید اجزای و

قطر ساقه، تعداد و  شد منتق  آزمایشگاه به و انتصاب

شاصه فرعی فرعی، تعداد دانه در متر مربع، عیلکرد 

های ها، درود روبخ دانه، وزن دانهبيولونیک بوته

های نابارور کاپيتولها، تعداد کاپيتولها، قطر کاپيتول

ها، درود نيترونن دانه، کارایی فيزیولونیک در بوته

فسار، کارایی زراعی فسار و بازیافت ظاهری فسار 

برای اندازه گيری عیلکرد مورد ارزیابی قرار گرفتند. 

ها بوته های مورد نظر، نیونه، پس از حدف بيولونیکی

درجه سانتيگراد داص   15ساعت در دمای  98به مد  

از حاولضرب درود نيترونن . ندآون قرار داده شد

موجود در بافت های گياه در عیلکرد بيولونیکی بوته 

ها می توان مقدار نيترونن جذب شده از صا  توسط 

فسار، بازیافت کارایی زراعی گياه را محاسبه نیود. 

 با استااده از رفيزیولونیک فساو کارایی  ظاهری فسار

با  هاس از تجزیه دادهپروابط زیر محاسبه گردید. 

ها با آزمون ، ميانگيخMSTAT-Cاستااده از نرم افزار 

مقایسه پنج درود در سطح احتیال  خای دانکچند دامنه

 شدند. 

 

 

 زیافت ظاهری )درود(با = مقدار نيترونن جذب شده در کر  کود داده شده  –مقدار نيترونن جذب شده در کر  شاهد 

 مقدار کود داده شده (6222)ونيال و جایانتی 

 

 

 عیلکرد دانه کر  کود داده شده  –عیلکرد دانه کر  شاهد 
= 

   کارایی فيزیولونیکی 

 نيترونن جذب شده در کر  کود داده شده  –نيترونن جذب شده در کر  شاهد  )کيلوگرم بر کيلوگرم(

 (6229و مارینو و هیکاران  6222)ونيال و جایانتی 

                      
 

722* 
 عیلکرد دانه کر  کود داده شده  –عیلکرد دانه کر  شاهد 

= 
کارایی زراعی )کيلوگرم بر 

 مقدار کود داده شده کيلوگرم(

  (6228و دورداس و سيوالس  6222)ونيال و جایانتی  
 
 

 ثنتایج و بح

 دانه در متر مربعتعداد 

اثیر تيییار م یرف    ا برسی نتایج مشص  شد کیه  ب

اثر تيیار کود و  هو فسار نهترکيبی کود شيیيایی نيترون

در سیطح ییک   بر ویات تعیداد دانیه در مترمربیع     دامی 

در بيخ سطو  م یرف   .(3 درود معنی دار شد )جدول

کيلوگرم در هکتار  752تيیار م رف  ،کودهای شيیيایی

هکتییار فسییار بییا کيلییوگرم در  15نيتییرونن + م ییرف 

کودهییای  م ییرفعییدم و تيیییار عییدد  67832ميییانگيخ 

بیه ترتيی  بيشیتریخ و     عیدد  73422ميانگيخ  شيیيایی با

 توليید نیودنید )جیدول   را تعداد دانه در مترمربع کیتریخ 

رسید کیه بیا افیزایش م یرف کودهیای       (. به نظر میی 2

، از طریق افزایش سطح بیرگ، ميیزان   هو فسار نهنيترون

ساصت اسيدهای آمينه بيشتر، شیرایط بیرای   کلروفي  و 

رشد رویشی مطلوب و تجیع باالتریخ ميزان مواد قنیدی  

گیردد. در نتيجیه گيیاه بیا پشیتوانه صیوبی از       فراهم میی 

-های فتوسنتزی وارد فاز زایشی صیود میی  کربوهيدرا 

عیلکیرد از قبيی     یتواند بيشتریخ تعداد اجیزا گردد و می
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را  کییاپيتولداد دانییه در در بوتییه و تعیی کییاپيتولتعییداد 

نيتیرونن  . نتایج یک بررسی نشیان داد کیه   بوجود آورد

گيیاه گلرنیگ   داری بر تعداد دانه در متر مربع ثير معنیأت

( 6228بای بیوردی )  (.6273)ابراهيیيان و سليیانی  دارد

نيز گزارش داد بيشتریخ تعداد دانیه در گلرنیگ از تيییار    

يتیرونن بیه هییراه    کيلوگرم در هکتار کیود ن  722کودی 

هیچنیيخ   کيلوگرم در هکتار کود فسار به دست آمید.  52

ميزان نيترونن صیا  کیتیر از   بيان نیود در وورتی که 

کيلیوگرم در هکتیار کیود     722حد بحرانی باشد، کاربرد 

به طور معنی داری تعداد دانه و عیلکرد دانه را  نيتروننه

بیا   د کیه گیزارش نیودنی  سیایر محققیان    دهد.افزایش می

کيلیوگرم   752از ویار بیه    هافزایش ميزان کود نيتروننی 

بیه طیور معنیی داری      کیاپيتول در هکتار، تعداد دانه در 

 722هیچنيخ افزایش کود فسار تا سطح  یابد.افزایش می

دار تعداد دانیه  کيلوگرم در هکتار نيز باعث افزایش معنی

ویااری   (.6276)گ  ظار و هیکیاران   گردید کاپيتولدر 

ثير أ( بيان نیودند م رف نيتیرونن تی  6277) یکارانو ه

 و دارد. بيشیتریخ  کیاپيتول داری بر تعداد دانیه در  معنی

 722 ترتي  از م رف به کاپيتول در دانه تعداد کیتریخ

 د. بدست آم نيترونن هکتار در کيلوگرم 52 و
 

 در واحد سطحعملكرد بيولوژیک 

کيبیی  در جدول تجزیه واریانس، اثر تيیار م رف تر

، اثر تيیار کیود دامیی و   هو فسار هکود شيیيایی نيترونن

در بر ویات عیلکیرد بيولونییک گلرنیگ     اثر متقاب  آنها 

بیا مقایسیه    .(3 سطح یک درود معنیی دار شید )جیدول   

مشص  گردید که تيییار م یرف   اثرا  متقاب  ميانگيخ 

کيلیوگرم   52کيلوگرم در هکتار نيترونن + م رف  722

تخ در هکتار کود دامی با ميیانگيخ   62 در هکتار فسار +

کودهیای  م یرف  عدم و تيیار کيلوگرم در هکتار  9759

به  کيلوگرم در هکتار 3/444با ميانگيخ شيیيایی و دامی 

را بیه صیود   بيولونیک ترتي  بيشتریخ و کیتریخ عیلکرد 

م رف توأم کیود دامیی بیه    (. 2 اصت اص دادند )جدول

و  هی شیيیيایی نيتروننی  تخ در هکتار و کودها 62ميزان 

در حد مطلوب، شیرایط مناسیبی را بیرای توليید      هفسار

سطح سبز بهينه و در نتيجه توليد مواد فتوسنتزی کیافی  

تواند باالتریخ ميیزان تجییع   آورد و گياه میرا فراهم می

مییاده صشییک را مجیوعییا در مراحیی  رشیید رویشییی و   

ر کود ثيأتند که گزارش نیودمحققان . زایشی توليد نیاید

حيوانی و شيیيایی بر عیلکرد بيولونییک گلرنیگ معنیی    

دار بود. افزایش کود دامی و شيیيایی منجر بیه افیزایش   

تیخ   62گردد. افزایش کود دامی از عیلکرد بيولونیک می

درودی عیلکرد  75تخ در هکتار منجر به افزایش  52به 

علينقیی  (. 6273)عظيم زاده و هیکیاران   بيولونیک گردید

( گزارش نیود که بيشتریخ ميیانگيخ عیلکیرد   6279)پور 

گرم در چنید   8/744 ميانگيخ با گلرنگ بوته 72بيولونیک

کشتی هیزمان گلرنگ + یونجیه و کیتیریخ مقیدار آن بیا     

گرم در چنید کشیتی هیزمیان گلرنیگ +      8/721ميانگيخ 

 نصود بدست آمد. 
 

 کارایي زراعي فسفر

ار کیود  وات کارایی زراعی فسیار تحیت تیأثير تيیی    

 هدامی، تيیار م رف ترکيبی کودهای شيیيایی نيتروننی 

و اثر متقاب  آنها قیرار گرفیت و در سیطح ییک      هو فسار

در جییدول مقایسییه  .(3 درویید معنییی دار شیید )جییدول 

ميییانگيخ اثییرا  متقابیی ، تيیییار عییدم م ییرف کودهییای 

تییخ در هکتییار کییود  62+  هو فسییار هشییيیيایی نيتروننیی

کيلوگرم بیر کيلیوگرم بيشیتریخ     47/11دامی با ميانگيخ 

مقیدار  (. 2 مقدار کارایی زراعی فسیار را داشیت )جیدول   

کارایی زراعی فسار در واقع نشان دهنده ميزان توانایی 

گياه در توليد عیلکرد دانه نسبت به مقدار فساری که در 

شود، است. بیا افیزایش م یرف    اصتيار آن قرار داده می

ثبيت فسیار در صیا  و   واحدهای کودی معیوال به دلي  ت

آبشویی آن، مقدار جذب فسار بیه هییان نسیبت    یا حتی 

افیزوده نصواهید شید و در نتيجیه شیاهد کیاهش ميییزان       

کارایی م رف فسار در گياه صواهيم بود. البته با توجه 

به اینکه درود فسار موجود در بافیت گياهیان کیتیر از    

باشد و نوسانا  شدیدی میآنها یک درود ماده صشک 
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توان انتظار داشت که بیا افیزایش   بنابرایخ نییز ندارد، ني

م رف فسار بتوان ميزان جذب ایخ عن ر را ب یور   

( اظهیار داشیت   6224ميرزاصیانی ) چشیگير افزایش داد. 

که در بيخ سیطو  مصتلیو م یرف نيتیرونن و فسیار،      

بيشییتریخ و کیتییریخ مقییدار کییارایی زراعییی فسییار، بییا  

دانییه توليیید شییده بییه   و وییار کيلییوگرم 64/4ميییانگيخ 

-کيلوگرم فسار م رف شده به ترتي  مربوه به تيییار 

کيلیوگرم فسیار    65کيلوگرم نيترونن +  52های م رف

 و تيیار عدم م رف کود بود.  
 

 کاپيتولهای دانهوزن 

و  هاثر تيیار م رف ترکيبی کود شیيیيایی نيتروننی  

بیر وزن  ، اثر تيیار کود دامی و اثیر متقابی  آنهیا    هفسار

در سییطح یییک درویید معنییی دار شیید هییا کییاپيتولانییه د

در بیيخ سیطو  کیود    هیا  با مقایسیه ميیانگيخ   .(3 )جدول

کيلوگرم  752مشص  گردید که تيیار م رف شيیيایی 

کيلییوگرم در هکتییار  15در هکتییار نيتییرونن + م ییرف 

وزن بيشیتریخ   گرم بر مترمربع 66/84فسار با ميانگيخ 

يخ در بیيخ سیطو  کیود    ها را داشت. هیچنی کاپيتولدانه 

ها با ميیانگيخ  کاپيتولدامی نيز بيشتریخ مقدار وزن دانه 

تیخ   62گرم در مترمربع متعلق به تيیار م یرف   28/82

رسید کیه   به نظر میی (. 5 )جدولدر هکتار کود دامی بود 

ه، گيیاه  رو فسیا  هبا افزایش کودهیای شیيیيایی نيتروننی   

 یقادر است ضییخ افیزایش رشید رویشیی صیود، اجیزا      

عیلکرد دانه را نيز افزایش دهید و بیا توجیه بیه مصیازن      

ها( قوی، مقدار ماده صشیک فتوسینتزی تص یي     )دانه

در تحقيقیی  یابید.  هیا نيیز افیزایش میی    داده شده به دانیه 

با افیزایش ميیزان م یرف کودهیای     که گزارش نیودند 

هیا افیزایش   )ورمی کیپوست و کود گاوی( وزن دانه آلی

تیخ در هکتیار ورمیی     6کیه م یرف   به طوری  یابند.می

تییخ در هکتییار کییود دامییی منجییر بییه   2کیپوسییت و یییا 

)رامشینا  و   شید وزن دانه گلرنیگ   در بيشتریخ افزایش

( گزارش نییود کیه اثیر    6277فراهانی ) (.6228هیکاران 

 کیاپيتول سطو  مصتلو م رف نيترونن بیر وزن دانیه   

بیا   هیا کاپيتولاولی معنی دار بود و بيشتریخ وزن دانه 

کيلیوگرم   752 گرم در مترمربع با م رف 49/4ميانگيخ 

گیرم   57/1در هکتار نيترونن و کیتریخ آن بیا ميیانگيخ   

کيلوگرم در هکتیار نيتیرونن    15در مترمربع با م رف 

 بدست آمد.  

 نابارور در بوته کاپيتولتعداد 

تيیار م رف نابارور تحت تأثير  کاپيتولوات        

تيیار کود و  هو فسار هنيترونن ترکيبی کود شيیيایی

و در سطح پنج درود معنی دار شد قرار گرفت دامی 

ر عدم م رف کودهای اه طوری که تيیب .(3 )جدول

و تيیار عدد  59/3با ميانگيخ شيیيایی نيترونن و فسار 

 15کيلوگرم در هکتار نيترونن + م رف  752م رف 

ه ترتي  ب عدد 22/3کيلوگرم در هکتار فسار با ميانگيخ 

را نابارور در بوته  کاپيتولاد عدتبيشتریخ و کیتریخ 

یکی از مهیتریخ دالی  تشکي  (. 9 )جدول داشتند

های نابارور در گلرنگ ایخ است که گياه اقدام به کاپيتول

نیاید ولی نتواند مواد فتوسنتزی کافی  کاپيتولتشکي  

 ها برساند. در نتيجهکاپيتولرا در فاز زایشی به ایخ 

بوجود نصواهد آمد. بنابرایخ  کاپيتولای در هيچ دانه

دالیلی مانند عدم دسترسی گياه به عناور بذایی کافی 

عیلکرد )تعداد  یدر اثر کودهی نامطلوب، تشکي  اجزا

در هر بوته( بيش از حد توان گياه، عدم  کاپيتول

ها، بروز تص ي  و انتقال مواد فتوسنتزی به دانه

های محيطی در فاز زایشی گياه از جیله مهیتریخ تنش

های نابارور صواهند بود. کاپيتولعوام  افزایش تعداد 

ه و رکاربرد کود فسا نیودند کهگزارش ققان مح

های بارور را کاپيتولبه طور معنی داری تعداد  هنيترونن

های کاپيتولدر گياه گلرنگ افزایش دادند و از تعداد 

سایر  (.6273ابراهيیيان و سليیانی ) نابارور کاستند

 نیودند کهنيز نتيجه مشابهی را گزارش محققان 

بارور در متر مربع در تيیار  کاپيتولباالتریخ تعداد 

 کيلوگرم در هکتار نيترونن به دست آمد 752

( گزارش 7342رسولی ) (.6228)کریستوس و هیکاران 

با  نابارور در بوته کاپيتولنیود که بيشتریخ تعداد 
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عدد  568/6عدد و کیتریخ آن با ميانگيخ  877/6ميانگيخ 

تخ در هکتار کود دامی  75و  32مربوه به تيیارهای 

( اظهار داشت که در بيخ سطو  6277فراهانی ) بود.

نابارور با ميانگيخ  کاپيتولمصتلو نيترونن بيشتریخ 

کيلوگرم در هکتار و کیتریخ  776عدد با م رف  95/6

کيلوگرم در هکتار بدست  15رف با م عدد  26/6آن 

 آمد. 

 

 بازیافت ظاهری فسفر

در جدول تجزیه واریانس، اثر تيیار م رف ترکيبی      

کود شيیيایی نيتروننه و فساره، تيیار کود دامی و اثر 

متقاب  آنها بر وات بازیافت ظاهری فسار در سطح یک 

در جدول مقایسه  .(3درود معنی دار شد )جدول 

خ اثرا  متقاب ، بيشتریخ مقدار بازیافت ظاهری ميانگي

درود متعلق به تيیار م رف  772/2فسار با ميانگيخ 

کيلوگرم  65کيلوگرم در هکتار نيترونن + م رف  52

تخ در هکتار کود دامی بود )جدول  62در هکتار فسار + 

(. بازیافت ظاهری فسار نشان دهنده توانایی گياه در 2

گيرد. بنابرایخ اصتيار آن قرار میجذب کودی است که در 

عالوه بر اینکه کود مورد نظر چقدر در معرض آبشویی 

و هدرروی شود و یا اینکه به چه ميزان با ذرا  صا  

تشکي  کیپلکس دهد، عواملی مث  نحوه گسترش سيستم 

ریشه ای گياه در صا ، ميزان فعاليت تارهای کشنده، 

تواند آن می pHرطوبت موجود در صا ، دمای صا  و 

از مهیتریخ عوام  موثر در مقدار جذب فسار باشند. در 

ایخ آزمایش با افزایش م رف فسار مقدار بازیافت 

ظاهری فسار روند کاهشی نشان داد. به طوری که 

درود در تيیار  272/2کیتریخ مقدار آن با ميانگيخ 

 15کيلوگرم در هکتار نيترونن + م رف  752م رف 

تخ در هکتار کود دامی  92ار فسار + کيلوگرم در هکت

( گزارش نیود که در بيخ 6224مشاهده شد. ميرزاصانی )

سطو  م رف کود شيیيایی نيتروننه و فساره تيیار 

کيلوگرم فسار با  65کيلوگرم نيترونن +  52م رف 

و تيیار عدم م رف کود نيتروننه و  13/76ميانگيخ 

شتریخ و فساره با ميانگيخ وار درود به ترتي  بي

 . کیتریخ مقدار بازیافت ظاهری فسار را داشتند

 

 درصد روغن

وات درود روبخ دانیه ویرفا تحیت تیأثير تيییار      

م رف ترکيبی کودهیای شیيیيایی نيتروننیه و فسیاره     

قرار گرفت و در سطح یک درود معنی دار شد )جیدول  

ها مشص  گردید کیه تيییار عیدم    با مقایسه ميانگيخ .(3

درود و تيییار   71/68ی با ميانگيخ م رف کود شيیيای

 52کيلوگرم در هکتار نيترونن + م یرف   722م رف 

دروید بیه    22/69کيلوگرم در هکتار فسار بیا ميیانگيخ   

ترتي  بيشتریخ و کیتریخ درود روبخ دانه را بیه صیود   

(. معیوال درود روبخ دانه بیا  9اصت اص دادند )جدول 

ا افیزایش  درود پروتئيخ دانیه رابطیه عکیس دارنید و بی     

توليد اسيدهای آمينه و متابوليسم گيیاه، دروید چربیی    

دهد. البته بایید توجیه داشیت کیه بطیور      کاهش نشان می

کلی نوسانا  دروید روبیخ در گياهیان در درجیه اول     

وابستگی شدیدی به عوام  ننتيکی گيیاه داشیته و نقیس    

عوام  محيطی و مدیریتی در درجه اهیيیت دوم و سیوم   

 طور به که نیود ( اعالم6222الحسينی )قرار دارد. چاکر

 افیزایش  را روبیخ  دروید  تنها نيترونن نه کاربرد کلی

 اییخ  بیر  کاهشیی  اثیر  از تيیارهیا  بعضیی  در نداد، بلکیه 

 را پیروتئيخ  ميیزان  داشت. زیرا کاربرد نيترونن ویژگی

دهید.  میی  را کیاهش  چربیی  ميیزان  مقابی   در و افیزایش 

کاربرد کود نيتروننیه،  محققان دریافتند با افزایش ميزان 

بر عیلکرد دانیه افیزوده میی شیود ولیی دروید روبیخ        

(. ميرزاصیانی  6276یابید )تالشیی و هیکیاران    کاهش می

( گزارش نیود تأثير کیود نيتروننیه و فسیاره بیر     6224)

عیلکرد روبخ در سیطح احتییال ییک دروید معنیی دار      

کيلیوگرم   3/383با ميانگيخ  عیلکرد روبخ بيشتریخ شد.

 کيلیوگرم  752 م یرف  تيییار  بیه  تیار مربیوه  در هک

مقیدار   کیتریخ و هکتار در فسار کيلوگرم 15 + نيترونن

 تيیاربه  کيلوگرم در هکتار مربوه 8/392آن با ميانگيخ 

 باشد. می فسار و نيترونن م رف عدم
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 درصد نيتروژن

در جدول تجزیه واریانس، اثر تيیار م رف ترکيبیی  

، تيیار کود دامیی و اثیر   هو فسار هکود شيیيایی نيترونن

متقاب  آنهیا بیر ویات دروید پیروتئيخ در سیطح ییک        

مقایسه ميیانگيخ اثیرا     .(3 درود معنی دار شد )جدول

کيلییوگرم در  752تيییار م یرف   متقابی  نشیان داد کیه    

کيلوگرم در هکتار فسار +  15هکتار نيترونن + م رف 

درویید  32/3تییخ در هکتییار کییود دامییی بییا ميییانگيخ  92

(. دروید  2 بيشتریخ درود نيتیرونن را داشیت )جیدول   

هیای گيیاهی رابطیه مسیتقيیی بیا ميیزان       نيترونن بافیت 

فراهیی نيترونن در صا ، مرفولونی و نحیوه گسیترش   

ستم ریشه ای، رطوبت صا  و مدیریت آبياری، مقدار سي

سایر عناویر بیذایی موجیود در صیا ، زمیان و روش      

م رف کود، ميزان حالليت کود دارد. بنیابرایخ چنانچیه   

مقییدار کییافی از نيتییرونن توسییط کییوددهی در اصتيییار   

تواند آنهیا را جیذب نیایید و    ها قرار گيرد، گياه میریشه

های گياه نيز موجود در بافتبدیخ شک  درود نيترونن 

( گیزارش نییود   6224ميرزاصیانی ) افزایش صواهد یافت. 

هیای  که رابطه مثبت مستقيیی بيخ افزایش م رف کیود 

های گيیاهی دییده   شيیيایی با درود آن عناور در بافت

و کیتیریخ دروید نيتیرونن    بيشتریخ شد. به طوری که 

ه ترتيی   درود ب 29/7و  23/6با ميانگيخ های گياه،بافت

کيلیوگرم نيتیرونن +    752های م یرف  تيیارمربوه به 

نتیایج   کيلوگرم فسار و تيیار عدم م رف کود بیود.  15

یک بررسی در مورد م رف سیطو  مصتلیو نيتیرونن    

در گلرنگ، در مناطق پر باران نشان داد کیه بیا افیزایش    

کيلیوگرم در   622و  722م رف نيتیرونن از ویار بیه    

دروید   14/7و  17/7به  32/7از  هکتار، درود نيترونن

 (.6228)دورداس و سيوالس  افزایش یافت

 
 

 

 تيیار

 

 کاپيتولتعداد 

 نابارور

نيترونن 

 )درود(

کارایی 

فيزیولونیک فسار 

)کيلوگرم بر 

 کيلوگرم(

کارایی 

زراعی فسار 

)کيلوگرم بر 

 کيلوگرم(

بازیافت 

 ظاهری فسار

 )درود(

 روبخ

 )درود(

     ()کيلوگرم در هکتارسطوح کودهای شيميایي 

 a599/3 d17/6 d72/77 b59/96 b29599/2 a71/68 (شاهدم رف ) عدم

 b218/3 a 66/3  a57/62 a63/51 a217/2 ab14/62 فسار 65نيترونن +  52

 ab666/3 b 42/6 c44/75 d67/37 c26121/2 c22/69 فسار 52نيترونن +  722

 b221/3 c46/6 b61/62 c66/32 d27852/2 bc33/65 فسار 15نيترونن +  752

       سطوح کود دامي

 - b75/3 c28/6 b8/73 c86/64 b237/2 عدم م رف )شاهد(

 - a946/3 b25/3 c37/76  a82/22  a221/2  تخ در هکتار 62

 - b296/3 a73/3 a33/64 b16/39 c263/2 تخ در هکتار 92
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 ایي فيزیولوژیک فسفررکا

تيییار  وات کارایی فيزیولونیک فسیار تحیت تیأثير    

، تيییار  هو فسار هبی کود شيیيایی نيتروننم رف ترکي

در سیطح ییک   قرار گرفیت و  کود دامی و اثر متقاب  آنها 

مقایسییه در جییدول  .(3 درویید معنییی دار شیید )جییدول 

مشص  گردید که تيییار م یرف   اثرا  متقاب  ميانگيخ 

کيلیوگرم   65کيلوگرم در هکتار نيترونن + م یرف   52

دامی با ميیانگيخ   تخ در هکتار کود 92در هکتار فسار + 

 52و تيییییار م یییرف  کيلییوگرم بیییر کيلیییوگرم  88/25

کيلیوگرم در   65کيلوگرم در هکتار نيتیرونن + م یرف   

تخ در هکتیار کیود دامیی بیا ميیانگيخ       62هکتار فسار + 

 به ترتي  بيشتریخ و کیتیریخ کيلوگرم بر کيلوگرم  67/2

را بیه صیود اصت یاص     مقدار کارایی فيزیولونیک فسار

کیارایی فيزیولونییک فسیار مبیيخ اییخ      (. 2 دولدادند )ج

توانید متناسی  بیه ميیزان     نکته است که گياه چقیدر میی  

فسار جذب کرده، عیلکرد دانه توليد نیاید. آییا متناسی    

تواند به هیان نسبت به عیلکرد با افزایش جذب فسار می

دانه صود بيازاید. برای توليد بيشتر عیلکرد دانه ویرف  

تواند تنها عام  اویلی باشید، بلکیه    جذب یک عن ر نیی

باید سایر عناور نيز به مقیدار کیافی جیذب شیوند و از     

طرفی سایر عوام  محيطی موثر بر رشید نيیز ب یور     

تخ در هکتار کود  92در ایخ تحقيق م رف بهينه باشند. 

دامی از طریق تأميخ اکثر عناور کم م یرف هییراه بیا    

نن و فسیار  کيلوگرم در هکتیار نيتیرو   65و  52م رف 

منجر به فراهم شیدن شیرایط بهينیه ای از نظیر عناویر      

بذایی مورد نيیاز، ص وویيا  فيزیکوشیيیيایی صیا ،     

تهویه و درجه حرار  صا  شد و نهایتا بيشتریخ مقیدار  

 کارایی فيزیولونیک فسار را داشت. 

( اظهار داشت کیه در بیيخ سیطو     6224ميرزاصانی )

ریخ و کیتیریخ  مصتلو م رف نيترونن و فسیار، بيشیت  

و  6/715مقدار کارایی فيزیولونیکی فسیار، بیا ميیانگيخ    

وار کيلوگرم دانه توليد شده به کيلوگرم فسار م رف 

 752هییای م ییرفشییده بییه ترتيیی  مربییوه بییه تيیییار 

کيلیوگرم فسیار و تيییار )عیدم      15کيلوگرم نيتیرونن +  

 م رف کود( بود.  

 

 تيیار

 

قطر ساقه 

 )سانتيیتر(

 

تعداد شاصه 

 فرعی فرعی

 

تعداد دانه در 

 متر مربع

عیلکرد بيولونیک 

ها  )کيلوگرم بوته

 کتار(در ه

های وزن دانه

 کاپيتول

 )گرم بر مترمربع(

قطر 

 کاپيتول

 (سانتيیتر)

     ()کيلوگرم در هکتارسطوح کودهای شيميایي 

 b 64/7 ab 12/76 c 73422 d 7491 c 21/52 a 12/6 ( شاهدعدم م رف )  

 ab 38/7  a 19/76  b 78222 c 6245 b 22/17 a 29/6 فسار  65نيترونن +  52

 b 64/7 b 66/72 b 71482 b 6822 b 52/24 ab 58/6 فسار 52ترونن + ني 722 

 a 91/7 a 89/77 a 67832 a 3782 a 66/84 b 93/6 فسار 15نيترونن +  752

       سطوح کود دامي

 - a 63/76 c 73272 c 7423 c 28/56 - عدم م رف )شاهد( 

 - a 61/76 a 66222  a 3939  a 28/82 - تخ در هکتار  62م رف   

 - b 78/77 b 78522 b 6262 b 71/16 - تخ در هکتار  92م رف   
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 تيیار
 

 تعداد شاصه

 فرعی فرعی

عیلکرد بيولونیک  

)کيلوگرم در 

 هکتار(

نيترونن  

 )درود(

کارایی فيزیولونیک 

فسار )کيلوگرم بر 

 کيلوگرم(

کارایی زراعی 

فسار )کيلوگرم 

 بر کيلوگرم(

بازیافت 

 ظاهری فسار

 )درود(

ف 
 د

 م
دم
ع

یی
یيا
شي
ود
ک

 

 a 63/79 g 3/444 h 55/6 ef 33/72 g 2/2 g 2/2 کود دامیعدم م رف 

 bc 23/76 e 6684 e 25/3 de 25/76 a 47/11 c 282/2 تخ در هکتار 62

 bc 22/76 e-c 6559 h 55/6 ef 5/72 c 24/94 d 255/2 تخ در هکتار 92

65 
ر+
سا
ف

52 

نن
رو
نيت

 

 a 7/79 e 6369 e 25/3 fg 991/1 b 13/21 b 242/2 عدم م رف کود دامی

 ab 7/73 b 3614 b 61/3 g 673/2 ab 86/12 a 772/2 تخ در هکتار 62

 bc 23/77 de6983 a32/3 a88/25 de73/33 f222/2 تخ در هکتار 92

52 
ر+
سا
ف

72
2

 

نن
رو
نيت

 

 d 12/8 f 7126 f 49/6 bc 12/63 f 63/71 f 228/2 عدم م رف کود دامی

 bc 4/77 a 9759 g 17/6 fg 73/4 c 78/57 d 259/2 تخ در هکتار 62

 cd 21/72 cd6197 c65/3 d28/75 ef66/65 e262/2 تخ در هکتار 92

15 
ر+
سا
ف

75
2

 

نن
رو
نيت

 

 bc 81/77 c 6865 i 67/6 d 21/73 d 3/39 e 265/2 عدم م رف کود دامی

 bc 23/76 a 9297 d 74/3 c 62/67 c 53/93 e 262/2 تخ در هکتار 62

 cb 23/77 cd 6127 a 32/3 b 81/65 de 83/32 e 272/2 تخ درهکتار 92
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  گيرینتيجه

برای رسيدن به کشاورزی پایدار که بتوان در آن 

-، نییمح والتی با کيايت و کیيت مناس  توليد کرد

توان ورفا به م رف کودهای شيیيایی تکيه کرد. 

بنابرایخ باید برای تأميخ عناور بذایی مورد نياز 

های کشاورزی که بر پایه تغذیه تلايقی گياهان از نظام

کودهای آلی، زیستی، کود سبز و کودهای شيیيایی 

 62نتایج ایخ آزمایش نشان داد که م رف  بهره برد.

و  هر کودهای شيیيایی نيتروننتخ کود دامی در کنا

باعث بهبود اکثر واا  زراعی )تعداد شاصه  هفسار

فرعی، تعداد دانه در متر مربع، عیلکرد بيولونیک -فرعی

ها، درود نيترونن دانه( و کاپيتولبوته ها، وزن دانه 

واا  فيزیولونیکی )کارایی فيزیولونیک فسار، کارایی 

    گلرنگ شد.  زراعی فسار و بازیافت ظاهری فسار(
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