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بررسي اثر کاربرد کودهاي زيستي بر پتانسيل عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام 

 هاي مختلف آبياريتحت رژيم (.Cartahamus tinctorius Lگلرنگ )

 
 ،2نژاد، غالمرضا خواجوئي3فهيمه دانشور

 

 31/70/3132 تاريخ دريافت:

 32/72/3131تاريخ پذيرش: 

 
 نويسنده اول رشدکارشناسي ا نامه انيپا مقاله برگرفته از

 

 چکيده

هاي آبياري مختلف، اثر کودهاي زیستي بر پتانسيل عملکرد و خصوصيات زراعي ارقام گلرنگ، تحت رژیم در این مطالعه

در سال سه تکرار  هاي کامل تصادفي ودر قالب طرح بلوکفاکتوریل  اسپليت پالتصورت آزمایشي بهارزیابي گردید. طرح 

عنوان فاکتور اصلي اعمال شد روز به 95روز و  99روز،  5شامل  ن اجرا شد. دور آبياري در سه سطحکرما در 9830-09زراعي 

و همچنين سه  2بارور +کود فسفاته  .Azosprillum sp ؛ وAzotobacter spهاي و کودهاي زیستي در دو سطح شاهد و باکتري

 صفات مختلف زراعي و هاي فرعي قرار گرفتندتصورت فاکتوریل در کرسينا به و Mex. 22-191 نیال رقم گلدشت،

جز شاخص برداشت داشت، تأخير در داري بر همه صفات بههاي آبياري تأثير معنيشدند. نتایج نشان داد رژیم يريگ اندازه

بر همه  يدار يمعن% کاهش داد، همچنين کاربرد کودهاي زیستي تأثير 88اندازه روز عملکرد دانه را به 95آبياري از پنج روز به 

جز شاخص برداشت گيري شده بهجز تعداد دانه در طبق و شاخص برداشت داشت. دربين ارقام در تمام صفات اندازهصفات به

دار نگردید که که اثر متقابل آبياري در رقم معنيهاست، در حاليبيانگر تنوع باال در بين آنداري وجود داشت که تفاوت معني

رقم تنها براي تعداد طبق در بوته و وزن ×کود×اثر متقابل آبياري هاي آبياري مختلف است.ارقام به رژیمبيانگر پاسخ یکسان 

با کاربرد کود عملکرد ارقام نيز در مقایسه با  .دار گردیدمعني بيولوژیک و دانه رقم براي عملکرد×اثر متقابل کود وهزاردانه 

در شرایط کاربرد  Mex. 22-191الین ه بيشترین ميانگين عملکرد دانه از دست آمدشاهد، افزایش یافت. براساس نتایج به

 .کودهاي زیستي حاصل شد
 

 .Safflower تنش خشکي، آزوسپريليوم، ازتوباکتر، کليدي: هاي واژه
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 مقدمه

هاي ( ازجمله دانه.Cartahamus tinctorius Lگلرنگ )

عنوان باشد و بهروغن مي 85-49روغني است که حاوي %

کلساریسي ) شودشناخته ميیک منبع مهم روغن خوراکي 

نقش بسزایي در  تواند مي( بنابراین 2995و همکاران، 

 درصد 09 بيش از تأمين روغن مورد نياز کشور ایفا کند.

صورت روغن اشباع نشده ها بهموجود در دانه روغن

شمار هعنوان روغن خوراکي با کيفيت باال بد که بهباش مي

عنوان دانه روغني، امروزه بر اهميت گلرنگ بهرود. مي

علت دارا بودن اسيد چرب غيراشباع و خصوص به به

 ،ضروري لينولئيک، افزوده شده و به توليد آن در جهان

(. از 9833پور، خواجهتوجه خاص معطوف گردیده است )

طرفي تنش خشکي یکي از مهمترین مشکالت توليد 

-نيمه خشک جهان ميدر مناطق خشک و گياهان زراعي 

ترین (. تنش خشکي اصلي2995جنکس و هاسگاوا، باشد )

که توليد محصول را در این مناطق  است تنش غير زیستي

(. با توجه به 9839راشد محصل و کافي، دهد )کاهش مي

متر در ميلي 249اینکه کشور ایران با متوسط نزوالت 

 دگردي مناطق خشک و نيمه خشک طبقه بندي ميزمره

بنابراین کاشت گياهاني که داراي پتانسيل عملکرد و توليد 

تواند در قابل توجه در شرایط کمبود آب باشند مي

، سرمدنيا) ثر باشدؤبيشتر از این مناطق م وري بهره

. گلرنگ با توجه به بومي بودن، داراي خصوصيات (9832

ارزشمندي ازجمله سازگاري با شرایط اقليمي خشک و 

هاي يفيت باالي روغن، مقاومت به تنشنيمه خشک، ک

روهيني و )باشد خصوص تنش خشکي ميغيرزنده به

 (.2999؛ ویس، 2999 سانکارا،

توانند تأمين باتوجه به اینکه منابع چربي حيواني نمي

شت گياهان روغني اک ،کننده نيازهاي فعلي جمعيت باشند

به رسد. امروزه با توجه جهت رفع نياز، ضروري به نظر مي

هاي با کيفيت باال در حال افزایش اینکه نياز به روغن

هاي بيولوژیک براي باال ضرورت استفاده از نهاده ،است

در نتيجه  و شودهاي روغني احساس ميبردن کيفيت دانه

یک عامل مهم در کشت گياهان روغني  ،مدیریت کود

-در دهه (.9833کوچکي و همکاران، مانند گلرنگ است )

هاي توليدات کشاورزي متکي به مصرف نهاده هاي اخير،

منظور کسب عملکرد بيشتر بوده است که شيميایي به

این مواد  ،عالوه بر مشکالت و آلودگي محيط زیست

باشند. تأکيد تهدیدي براي دستيابي به توليد پایدار مي

آینده کشاورزي پایدار، بر مبناي کاهش در  هاي يستمس

مدیریت مناسب آب و خاک و ها و انرژي و مصرف نهاده

منظور دستيابي منابع بيولوژیکي و حفظ محيط زیست به

به عملکرد مطلوب و پایدار است، ضمن اینکه با اجتناب از 

ها به رویه عناصر غذایي، هزینهکاربرد غيرضروري و بي

ها را افزایش دهد. استفاده از حداقل رسانده و کارایي نهاده

همچون صرفه اقتصادي،  کودهاي بيولوژیک فوایدي

پایداري منابع خاک، حفظ توليد در دراز مدت و جلوگيري 

کوچکي و از آلودگي محيط زیست را به همراه دارد )

 (.9833همکاران، 
 انواع شامل يا ماده حقيقت در زیستي کودهاي

 تبدیل توانایي که بوده يآزاد ز ریزموجودات مختلف

 فرم به دسترس لقاب غير فرم از را اصلي غذایي عناصر

 به منجر و داشته بيولوژیکي فرایندهاي طي دسترس قابل

 گردند يم بذور بهتر زني جوانه و اي ریشه سيستم توسعه

 (.2998؛ وسي، 2993؛ چن، 2994راجندران و دیوارج، )

 (.Azospirillum sp)باکتریایي آزوسپيریلوم  يها گونه

هایي هستند از جمله گونه (.Azotobacter sp)و ازتوباکتر 

طریق همياري با که داراي قابليت تثبيت نيتروژن به

کشاورزي پایدار مورد توجه  يها نظامگياهان هستند و در 

(. ازتوباکتر 2995یالک و همکاران، ات) اندویژه قرار گرفته

یک باکتري غيرهمزیست هوازي بوده و با توليد برخي 

گياه را از مواد از جمله پلي ساکاریدها در محيط ریشه، 

هاي فلزات سمي و از نفوذ یون کردهعوامل مهاجم حفظ 

نماید. ازتوباکتر غالباً در ها نيز ممانعت ميدرون سلولبه

کيلوگرم  49تا  29تواند ساالنه شود و ميخاک یافت مي

بحراني و ) در هکتار تثبيت زیستي نيتروژن انجام دهد

انواع مختلفي هاي آزوسپيریلوم (. باکتري9833همکاران، 

 کنندهاي گياهي مختلف ایجاد مياز همکاري را در گونه

اثرات سودمند تلقيح با  (.2998فيشر و همکاران، )

آزوسپيریلوم فقط مربوط به تثبيت بيولوژیکي نيتروژن 

باشد، بلکه عمدتاً به علت افزایش کارایي جذب آب و نمي

رخ اي که به علت گسترش سيستم ریشه است مواد غذایي

اي از خاک که توسط ریشه بهره دهد و افزایش منطقهمي

ریز و  ؛2994دال سانتا و همکاران، ) شودبرداري مي

(. آزوسپيریلوم در محيط ریشه گياه 2999همکاران، 

توانایي ساخت و ترشح تعدادي از مواد بيولوژیکي فعال 

، اسيد نيکوتينيک، اسيد پنتوتنيک، Bهاي مانند ویتامين



01 

 

 فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب

 3131تابستان  •شماره  شانزدهم   •سال چهارم 
ها و غيره را دارند که در ها، جيبرليناکسين بيوتين، 

 (.2992کدر، ) افزایش رشد نقش مفيد و مؤثري دارند

نشان داد که  (9833) تحقيق ميرزاخاني و همکاران

تلقيح بذر گلرنگ بهاره با باکتري آزادزي ازتوباکتر و یک 

قارچ همزیست مولد ميکوریزا عالوه بر افزایش عملکرد دانه 

افزایش مقاومت گياهان در برابر عوامل  و روغن، موجب

 .گرددنامساعد محيطي و بهبود کيفيت محصول مي

 منابع و خشکي تنش ( اثر9809جليليان ) نيا و محسن

گلرنگ در اروميه را  عملکرد اجزاي و عملکرد بر کودي

 تنش متقابل اثر که داد نشان مورد بررسي قرار دادند. نتایج

 دانه هزار وزن بوته، در طبق عدادت بر کودي منابع و آبي کم

 اعمال کلي، طور بود. به دار معني گلرنگ روغن درصد و

 کاهش بيشترین باعث رویشي رشد مرحله آبي در کم تنش

 گلرنگ عملکرد اجزاي و عملکرد با مرتبط صفات اکثر در

 +تلفيقي )اوره کود تيمار کودي، منابع بين در شد.

 گلرنگ توليد بر مفيد اثر بيشترین بيوسولفور( + هيوميکس

 .داشت

 مراحل در خشکي تنش ( در بررسي اثر9809اميدي )

و  زراعي هايویژگي برخي و دانه عملکرد بر مختلف رشدي

 مرحله در خشکي تنش ،بهاره گلرنگ رقم سه فيزیولوژیکي

 عملکرد در ثيرأت بيشترین دهي را دارايگل و تکمه زني

 بنابراین، گزارش کرد، دانه شدن پر به مرحله نسبت دانه

ایشان  .زارعين دانست به توصيه قابل آبياري را سطح این

همچنين اثر تنش رطوبتي را بر عملکرد ارقام مختلف 

 .دار گزارش کردند معني

( بيان کرد که گياه گلرنگ در شرایط 9033بل )یا

دليل کاهش تعداد طبق و تعداد دانه داراي تنش خشکي به

 .کنده کمتري توليد ميعملکرد داندر طبق، 

کم  اثر بررسي با (2999) فرموسوي و هدانيهمچنين ب

 گلرنگ ژنوتيپ سه هوایي اندامهاي خشک وزن بر آبياري

 وزن از آبياري زمان مدت افزایش با که نمودند گزارش

 .شد کاسته ژنوتيپ سه هر هوایي هاياندام خشک

 هاي رایج خشکي و شوري تا حد زیاديدر ایران تنش

توليد محصوالت کشاورزي را با مشکل مواجه نموده است 

از این رو گرایش به تحقيق در زمينه توسعه کشت و 

هاي مذکور از قبيل گلرنگ پرورش گياهان سازگار به تنش

ضروري به نظر مي رسد. با توجه به خشکي منطقه کرمان 

هاي يولوژیک در افزایش مقاومت به تنشو نقش کودهاي ب

زنده این آزمایش با هدف بررسي سطوح  زنده و غير

مختلف آبياري و کودهاي بيولوژیک بر عملکرد و اجزاي 

 عملکرد ارقام گلرنگ در شرایط اقليمي کرمان انجام شد.

 هامواد و روش
در مزرعه تحقيقاتي  9830 سال پائيز این آزمایش در

 3دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد باهنر کرمان واقع در 

جنوب شرقي کرمان، با طول و عرض جغرافيایي کيلومتري 

ثانيه  93درجه و  89ثانيه طول شرقي و  5درجه و  53

متر از سطح دریا و در زميني  9329عرض شمالي و ارتفاع 

خصوصيات فيزیکي و . متر مربع اجرا شد 399به مساحت 

ارائه  9محل اجراي آزمایش در جدول شيميایي خاک 

 شده است.

کرت هاي خرد شده در قالب آزمایش به صورت 

فاکتوریل با سه تکرار انجام شد. در این طرح دور آبياري 

روز( و  95و  99، 5بعنوان فاکتور اصلي )دور آبياري 

تيمارهاي کود بيولوژیک در دو سطح شامل نيتروکسين 

 .Azosprillum sp ؛ وAzotobacter spهاي داراي باکتري

فناوري ) کت سازندهاساس توصيه شرليتر در هکتار بر 2)

گرم در  999) 2 بارور( +کود فسفاته (زیستي مهر آسيا

و شاهد  (سبز زیست فناوربر اساس توصيه شرکت  هکتار

)عدم استفاده از کود( و سه رقم گلرنگ )گلدشت، سينا و 

عنوان فاکتورهاي فرعي مدنظر قرار ه( بMex. 22-191الین 

 8طول بهردیف کاشت  4گرفتند. هر کرت فرعي شامل 

هاي متر از هم بود و بين کرتسانتي 59متر و فاصله 

تهيه زمين با فرعي دو ردیف نکاشت باقي گذاشته شد. 

شخم عميق و دو دیسک عمود بر هم صورت گرفت. براي 

ر با ئایجاد جوي و پشته مناسب کاشت از دستگاه فارو

بذور گلرنگ قبل  متر استفاده شد.سانتي 59فاصله ردیف 

-روش استاندارد و با رعایت توصيهها بهت با باکترياز کش

هاي شرکت توليد کننده به کود آغشته شد. عمليات 

تلقيح بذور باید در محيطي دور از تابش مستقيم خورشيد 

انجام گيرد و فاصله زماني بين تلقيح و کشت باید تا حد 

، روز کاشت امکان کوتاه باشد بدین منظور صبح زود

تشعشع خورشيدي کم  شدتنسبتاً سرد و  هنگامي که هوا

بود، ابتدا بذور الزم، با کودهاي بيولوژیک ذکر شده درون 

یک نایلون معمولي و داخل پاکت کاغذي )جهت 

جلوگيري از برخورد نور( به خوبي مخلوط شدند، سپس 

اقدام به کشت شد. هنگام کشت، رطوبت خاک مزرعه در 

 تاریخکاشت بذور در  ها بود.حد مناسب براي بقاي باکتري
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متر روي هر سانتي 99آبان به صورت ردیفي با فاصله  89

 متر انجام شد.سانتي 8ردیف و در عمق 

منظور دستيابي به تراکم مورد نظر، با تنک کردن به

هاي اضافي حذف شدند و عمليات تنک بعد از مزرعه بوته

ها انجام شد. ي سبز شدن و استقرار کامل گياهچهمرحله

 طور سنگين و در حدي کهاولين آبياري قبل از کاشت، به

خاک حداقل تا عمق یک متري مرطوب گردد، انجام شد و 

ها و بهبود منظور استقرار مطلوب باکتريدومين آبياري به

ها بالفاصله پس از کشت انجام شد. سبز شدن گياهچه

روش نشتي و با فاصله هر هفت روز یک بار تا آبياري به

به ساقه رفتن گياه انجام شد. اعمال تيمار تنش  مرحله

ادیبهشت پس از استقرار کامل گياهچه،  8خشکي از تاریخ 

 99روز و در شرایط تنش هر  5در شرایط بدون تنش هر 

-8بار صورت گرفت و آخرین آبياري نيز روز یک 95روز و 

ها در زمان رسيدگي دانه انجام هفته قبل از ریزش برگ 2

ي جهت یکسان بودن حجم آبياري باتوجه به آبيار شد.

ها با پمپ و با یکسان بودن بافت خاک و مساحت کرت

عمليات  ثبت زمان مساوي براي هر کرت صورت پذیرفت.

صورت مکانيکي و با دست طي هاي هرز بهمبارزه با علف

 دو مرحله انجام گرفت.

 
 محل اجراي آزمايشخصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک  -3جدول  

 

که دانه مرداد زماني 29برداشت گياهان از تاریخ 

روز متوالي،  8زرد شده بود، طي  رسيده و شاخ و برگ آن

صفات مورد نظر  گيري اندازهبا دست صورت گرفت. جهت 

بوته به طور تصادفي  5قبل از برداشت نهایي از هر کرت 

انتخاب و به آزمایشگاه منتقل شد و صفات ارتفاع، تعداد 

طبق در بوته، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه 

ن عملکرد نهایي هر رقم، در شدند؛ براي تعيي گيري اندازه

 اي حاشيههر کرت از دو ردیف مياني پس از حذف اثرات 

متر از ابتدا و انتهاي  5/9)از طرفين یک ردیف کاشت و 

ردیف( و سطحي به مساحت یک متر مربع برداشت شد و 

عملکرد بيولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت 

 گيري شد. اندازه

هاي حاصل از آزمایش با تجزیه و تحليل آماري داده

و  MSTAT-Cو  Excel ،SAS افزارهاي نرماستفاده از 

اي دانکن ها با استفاده از آزمون چند دامنهمقایسه ميانگين

 انجام شد.
 

 نتايج و بحث
ها نشان داد که دور آبياري نتایج تجزیه واریانس داده

داري بر ارتفاع بوته در سطح احتمال یک درصد معني تأثير

 (.2ت )جدول داش

 تجزيه واريانس اثر تنش، کود و رقم بر صفات مورد بررسي در گلرنگ -2جدول 

 منابع تغيير
درجه 

 آزادي
 تعداد طبق ارتفاع

تعداد دانه در 

 طبق

وزن هزار 

 دانه

عملکرد 

 بيولوژیک
 عملکرد دانه

 شاخص

 برداشت

 ns94/3 ns 99/99 **92/9952 **30/94 ns 92/4894 ns 24/930 *34/938 2 تکرار

 ns 30/85 53/95523** 53/39009** 53/984** 35/340** 93/9845** 39/333** 2 آبياري

 38/82 34/33 54/2333 53/9 39/48 39/22 39/99 4 9خطاي 

 ns 39/33 **99/9853 **85/33335 **59/3308 ns 28/9 09/4334** 03/9909** 9 کود

 ns 34/82 92/0232** 09/53399** 03/2303** 59/2230** 59/3329** 99/5089** 2 رقم

 ns 98/5 ns 33/3 ns 92/3 ns 35/9 ns 30/5223 ns 93/95 ns 92/85 2 کود×آبياري

 ns 90/20 ns 59/8 ns 99/509 ns 23/28 ns 32/4 34/39** 03/89* 4 رقم×آبياري

 ns 29/8 ns 23/8 ns 39/99 **84/233 *92/95953 *95/230 **08/209 2 رقم×کود

هدایت الکتریکي 
(dS/m) 

 اسيدیته
 ازت

)%( 

قابل  فسفر

 (ppm) جذب

قابل  پتاسيم

 (ppm)جذب 

 شن

)%( 

الي 

)%( 

رس 

)%( 

 کربن آلي

)%( 
 بافت خاک

 عمق

(cm) 

 9-89 شني-لوم 40/9 99 94 35 285 04/9 5/9 3/3 33/8
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 3131تابستان  •شماره  شانزدهم   •سال چهارم 
 تجزيه واريانس اثر تنش، کود و رقم بر صفات مورد بررسي در گلرنگ -2جدول ادامه  

 دار% و غير معني5 %،9در سطح احتمال  دار معنيترتيب به ns و **، *

 5از دور آبياري  متر سانتي 3/999بيشترین ارتفاع بوته 

روز  95از دور آبياري  متر سانتي 3/03روز و کمترین آن 

روز( سبب کاهش  95حاصل شد. کاهش دور آبياري )

 افزایش(. 8درصدي در ارتفاع بوته شد )جدول  55/92

 بين آب جذب براي رقابت افزایش سبب خشکي تنش

 گياه رقابت، این در و شودمي در بوته زميني و هوایي بخش

 دهد اختصاص شهری به را فتوسنتزي مواد از بيشتري سهم

 جمله از هوایي بخش به کمتري موادفتوسنتزي نتيجه در و

شود مي بوته ارتفاع کاهش باعث امر این که رسيده، ساقه

در ارتفاع  داري معنيبين ارقام تفاوت  .(9004چانبدراکا، )

(. بيشترین ارتفاع بوته 2بوته مشاهده شد )جدول 

د. کمترین بو 22-909متر مربوط به رقم سانتي 29/928

متعلق به رقم گلدشت بود )جدول  متر سانتي 9/33ارتفاع 

دار (. اثر متقابل دور آبياري در رقم بر ارتفاع بوته معني5

شد که نشان دهنده واکنش متفاوت ارقام به فواصل 

-909مربوط به رقم  9/988آبياري است. بيشترین ارتفاع 

تنش . (3روز حاصل شد )جدول  5و از دور آبياري  22

 باعث در نتيجه و هاميانگره رشدمنجر به کاهش  رطوبتي

. همچنين است گردیده در ارقام مختلف بوته ارتفاع کاهش

هاي گلرنگ در شرایط کاهش در ارتفاع بوته در ژنوتيپ

گزارش شده ( 9833)کمبود رطوبت در مطالعه اميدي 

هاي بيولوژیک بر ارتفاع بوته در سطح یک است. اثر کود

. ارتفاع بوته در کاربرد (2)جدول  دار شدمعنيدرصد 

بود که در مقایسه با  متر سانتي 3/993کودهاي بيولوژیک 

 فراهم (.4درصدي را نشان داد )جدول  3/3شاهد افزایش 

در نتيجه استفاده از کودهاي زیستي،  غذایي عناصربودن 

 گياه ارتفاع افزایش باعث هاميانگره طول افزایش طریق از

 تيمارهاي تمامي در( 9809سعيدنژاد و همکاران ) د.شومي

را از نظر  داري معنيشده کودهاي بيولوژیک، برتري  اعمال

اي نسبت به تيمار شاهد ارتفاع گياه در سورگوم علوفه

 تلفيقي تيمار تحت در این بررسي گياهان ،گزارش کردند

 بوته ارتفاع بيشترین داراي ورمي کمپوست و ازتوباکتر

 گياه ارتفاع افزایش نيز (9830) همکاران و اردکاني بودند.

 گندم در را رشد محرک هايکاربرد باکتري از ناشي

 کردند. گزارش

 

 نتايج مقايسه ميانگين اثر دور آبياري بر صفات مورد بررسي در گلرنگ -1جدول 

 آبياري
 ارتفاع

 متر()سانتي

تعداد 

 طبق

تعداد دانه در 

 طبق

 وزن هزار دانه

 )گرم(

 عملکرد بيولوژیک

 )کيلوگرم در هکتار(

)کيلوگرم  عملکرد دانه

 در هکتار(

 شاخص

 )%( برداشت

 a55/999 a43/35 a34/43 a93/80 a30/4403 a88/9338 a95/49 روز 5

 b33/999 b53/53 a09/49 b53/83 b32/8053 b33/9433 a09/83 روز 99

 c33/03 c23/43 b33/84 c39/88 c33/8243 c39/9933 a54/83 روز 95

 باشند.دار مي% فاقد اختالف آماري معني5بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  که در یک حرف مشترک هستند، هایي يانگينمدر هر ستون 

 

 نتايج مقايسه ميانگين اثر کود زيستي بر صفات مورد بررسي در گلرنگ -4جدول 

 کود
 ارتفاع

 متر()سانتي

تعداد 

 طبق

تعداد دانه در 

 قطب

 وزن هزار دانه

 )گرم(

 عملکرد بيولوژیک

 )کيلوگرم در هکتار(

)کيلوگرم  عملکرد دانه

 در هکتار(

 شاخص

 )%( برداشت

 a39/993 a05/33 a49/42 a59/49 a33/4253 a83/9398 a39/83 کود بيولوژیک

 b89/03 b08/43 a92/49 b43/89 b49/8544 b39/9843 a43/83 شاهد

 باشند.دار مي% فاقد اختالف آماري معني5بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  که در یک حرف مشترک هستند، هایي يانگينمدر هر ستون 

 

 منابع تغيير
درجه 

 آزادي
 تعداد طبق ارتفاع

تعداد دانه در 

 طبق

وزن هزار 

 دانه

عملکرد 

 بيولوژیک
 عملکرد دانه

 شاخص

 برداشت

 ns 20/3 *34/20 ns 33/98 **30/5 ns 39/328 ns 39/82 ns 25/94 4 رقم×کود×آبياري

 03/42 85/38 03/8845 50/9 98/28 59/0 50/99 89 2خطاي 

 99/93 93/3 32/94 99/2 33/99 83/5 89/8 - ضریب تغييرات
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 گلرنگ ارقام مورد مطالعه در بينصفات مورد بررسي نتايج مقايسه ميانگين  -5جدول 

 رقم
 ارتفاع

 متر()سانتي

تعداد 

 طبق

تعداد دانه در 

 طبق

 وزن هزار دانه

 )گرم(

 يولوژیکعملکرد ب

 )کيلوگرم در هکتار(

 عملکرد دانه

 )کيلوگرم در هکتار(

 شاخص

 )%( برداشت

 c93/33 c43/84 a93/54 a53/59 b53/8235 c99/9259 a35/83 گلدشت

 b38/03 a95/33 b99/84 c55/23 a30/4993 b22/9432 a93/83 سينا

Mex. 22-191 a29/928 b39/50 b85/85 b82/89 a38/4803 a83/9398 a39/80 

باشند.دار مي% فاقد اختالف آماري معني5بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  که در یک حرف مشترک هستند، هایي يانگينمدر هر ستون 

 

نشان داد که دور آبياري  ها دادهنتایج تجزیه واریانس 

بر تعداد طبق در بوته در سطح احتمال  داري معنيتأثير 

 5/35)بيشترین تعداد طبق (. 2 جدولیک درصد داشت )

روز و کمترین آن  5مربوط به دور آبياري  طبق در بوته(

روز بود.  95مربوط به دور آبياري طبق در بوته(  8/43)

 2/23روز سبب کاهش  95روز به  5تأخير در آبياري از 

(. کودهاي 8شد )جدول  در بوته درصدي در تعداد طبق

داد طبق در بوته بر تع داري معنيبيولوژیک نيز تأثير 

طبق در بوته( مربوط به  33. بيشترین تعداد طبق )ندداشت

استفاده از کود بيولوژیک نسبت به شاهد بوده است 

(. اثر متقابل آبياري در رقم و آبياري در کود در 4)جدول 

دار شد؛ ارقام در شرایط رقم بر تعداد طبق در بوته معني

نظر تعداد طبق  متفاوت دور آبياري و کود بيولوژیک از

(. رقم سينا 2با هم نشان دادند )جدول  داري معنيتفاوت 

روز نسبت به تيمارهاي کم آبياري  5دور آبياري  در

( از 3( و در تيمار کودي نسبت به شاهد )جدول 3)جدول 

 .تعداد طبق بيشتري داشت ،ارقام دیگر در این تيمارها

اري از همچنين این رقم در تمام تيمارهاي کودي و آبي

سایر ارقام پتانسيل باالتري را از نظر این صفت نشان داد. 

عدم کاربرد کود بيولوژیک اثرات منفي ناشي از تنش 

. رقم سينا در دور آبياري (3)جدول  رطوبتي را افزایش داد

روز از نظر تعداد طبق در بوته نسبت به سایر  95و  99

ین نتایج روز نيز برتري داشت. ا 5ارقام در دور آبياري 

بيانگر سازگاري این رقم با شرایط تنش رطوبتي و 

همچنين کاهش اثرات مضر ناشي از تنش با کاربرد 

باشد. در سایر ارقام نيز ميدر ارقام کودهاي بيولوژیک 

کاربرد کود بيولوژیک اثرات مضر تنش را کاهش داد 

(. تنش خشکي با کاهش طول دوره رشد گياه و 3)جدول 

در ورود به فاز زایشي منجر به کاهش  هم چنين تسریع

 مانع شود، همچنين کمبود آبياريتعداد طبق در بوته مي

 در فرعي و شاخه تعداد و شده جانبي هاي جوانه رشد

هایاشي و دهد )مي کاهش را بوته در طبق تعداد نتيجه

قت ( مطاب9033بل )ی(. این نتایج با نتایج ا9035دا، اهان

ق در بوته در نتيجه کاربرد کودهاي . افزایش تعداد طبدارد

وسط دليل افزایش جذب مواد غذایي تهتواند ببيولوژیک مي

داري در . بين ارقام تفاوت معني(2995گياه باشد )شاالن، 

بيشترین  .(2تعداد طبق در بوته مشاهده شد )جدول 

 مربوط به رقم سينا( طبق در بوته 33تعداد طبق در بوته )

( مربوط به رقم گلدشت طبق در بوته 5/84) و کمترین آن

 (.5بود )جدول 

 

 نتايج مقايسه ميانگين اثر متقابل دور آبياري در رقم بر صفات مورد بررسي در گلرنگ -6جدول 

 رقم آبياري
 ارتفاع

 متر()سانتي

تعداد 

 طبق

تعداد دانه 

 در طبق

وزن هزار 

 )گرم( دانه

 عملکرد بيولوژیک

 )کيلوگرم در هکتار(

 انهعملکرد د

 )کيلوگرم در هکتار(

 شاخص

 )%( برداشت

 روز 5

 ef29/08 f83/83 a83/50 a38/52 bc33/8333 cd33/9533 a83/49 گلدشت

 d49/995 سينا
a33/33 

d38/80 
e93/89 

ab33/4333 
b59/9335 

a42/83 

Mex. 22-191 
a93/988 

c93/39 
cd48/49 

d38/88 
a88/4038 

a38/9033 
a33/49 

99 

 روز

 gh33/33 گلدشت
f93/83 

ab08/58 
b39/59 

cd33/8233 
e59/9225 

a90/83 

 e28/03 سينا
b39/33 

de43/88 
f43/23 

abc38/4943 
d33/9433 

a04/85 

Mex. 22-191 b23/929 
d03/39 

d88/83 
e43/89 

ab33/4453 
bc38/9393 

a38/80 

95 

 روز

 hi93/34 گلدشت
g99/20 

bc23/40 
c88/43 

d88/2328 
f38/0533 

a00/83 

f سينا
g53/09 

c39/33 
e99/20 

g98/23 
cd93/8249 

e59/9935 
a34/83 

Mex. 22-191 c89/995 
e23/43 

e89/23 
g33/23 

bc59/8335 
d59/9425 

a39/83 

 باشند.دار مي% فاقد اختالف آماري معني5بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  که در یک حرف مشترک هستند، هایي يانگينمدر هر ستون 
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تعداد دانه در طبق تحت تأثير دور آبياري قرار گرفت 

روز سبب  95روز به  5(. افزایش زمان آبياري از 2)جدول 

درصدي تعداد دانه در طبق گردید )جدول  58/25کاهش 

( نيز بيان 9033( و ایبل و همکاران )9833(. اميدي )8

نمودند تنش رطوبتي باعث کاهش تعداد دانه در طبق در 

گردد. اثر کود زیستي بر تعداد دانه در نگ ميگياه گلر

-که در بين ارقام تفاوت معنيدار نشد. درحاليطبق معني

(. 2داري در تعداد دانه در طبق مشاهده شد )جدول 

مربوط به رقم  دانه( 2/54)بيشترین تعداد دانه در طبق 

از رقم سينا حاصل شد  دانه( 9/84)گلدشت و کمترین آن 

دليل رقابت درون توان بهاختالف را مي(. این 5)جدول 

اي در ارقام بيان کرد. اثرات متقابل براي این صفت بوته

 (.2دار نبود )جدول معني

 

 نتايج مقايسه ميانگين اثر متقابل کود در رقم بر صفات مورد بررسي در گلرنگ -0جدول 

 رقم کود
 ارتفاع

 متر()سانتي

 تعداد طبق

 در بوته

تعداد دانه 

 قدر طب

وزن هزار 

 )گرم( دانه

 عملکرد بيولوژیک

 )کيلوگرم در هکتار(

 عملکرد دانه

 )کيلوگرم در هکتار(

 شاخص

 )%( برداشت

کود 

 بيولوژیک

 d83/02 گلدشت
d88/44 

a23/53 
a30/50 

c22/8882 
c22/9422 

a89/48 

 c42/992 a90/33 سينا
b90/85 

c24/88 
ab99/4429 

b30/9533 
bc24/83 

Mex. 22-191 a88/923 
b44/30 

b33/85 
d53/89 

a99/5929 
a99/9399 

bc23/83 

 شاهد

 e39/38 گلدشت
e32/24 

a99/52 
b40/49 

c30/8283 
d33/9933 

c49/84 

 d94/08 سينا
b92/30 

b99/88 
f33/28 

bc33/8393 
c53/9855 

b30/83 

Mex. 22-191 b90/993 
c93/59 

b34/84 
e93/20 

bc33/8333 
b33/9393 

a94/48 

 باشند.دار مي%، فاقد اختالف آماري معني5اساس آزمون دانکن در سطح احتمال بر ي که در یک حرف مشترک هستند،تون ميانگين هایدر هر س

 در گلرنگ)گرم( نتايج مقايسه ميانگين اثر دور آبياري در رقم در کود بر صفات تعداد طبق و وزن هزاردانه  -1جدول 

 ارقام صفات
 روز 95دور آبياري  روز 99بياري دور آ روز 5دور آبياري 

 شاهد کود زیستي شاهد کود زیستي شاهد کود زیستي

ق
طب

د 
دا

تع
 

 g29/40 گلدشت
i58/23 

g43/43 33/24 ij
 

h88/83 
j33/29 

 a33/04 سينا
c93/39 

b43/33 
d08/30 

c98/30 
ef93/53 

Mex. 22-191 c99/30 
e88/39 

d39/39 
fg98/59 

e58/53 
h99/83 

ن 
وز زا

ه
در

نه
ا

 

 a33/32 گلدشت
d49/42 

b23/50 88/42 d
 

c08/53 
e38/80 

 fg33/84 سينا
k43/23 

gh49/88 
h58/28 

i33/89 
n39/29 

Mex. 22-191 f29/85 
hi43/82 

i98/89 
j39/20 

k49/23 
l08/24 

باشند.دار ميختالف آماري معني%، فاقد ا5بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  که در یک حرف مشترک هستند، هایي يانگينم براي هر صفت

 

ها نشان داد، اثر دور آبياري، نتایج تجزیه واریانس داده

ها بر وزن هزار دانه در کود و رقم و اثر متقابل بين آن

(. بيشترین 2دار گردید )جدول سطح یک درصد معني

وزن هزاردانه از اثر متقابل رقم گلدشت در تيمار کودي و 

طور کلي رقم گلدشت در دست آمد. بههروز ب 5دور آبياري 

آبياري اثر متقابل  دورهايتمامي تيمارهاي کودي و 

تري را از نظر این صفت نسبت به سایر ارقام در مناسب

این تيمارها نشان داد. کمترین وزن هزاردانه از رقم سينا 

دست آمد. روز به 95در عدم کاربرد کود و دور آبياري 

کاهش اثرات نامطلوب تنش  کاربرد کود زیستي سبب

که کليه ارقام در طوريرطوبتي در ارقام مختلف گردید، به

روز با کاربرد کود بيولوژیک از نظر وزن  95دور آبياري 

روز و  5داري نسبت به دور آبياري هزاردانه افزایش معني

(. 3عدم استفاده از کود زیستي نشان دادند )جدول 

به شرایط محيطي در زمان افزایش وزن هزار دانه مربوط 

پر شدن دانه است، کاهش رطوبت در این زمان منجر به 

شود. علت این کاهش احتماالً به کاهش وزن هزار دانه مي

دليل محدود بودن انتقال مجدد در تيمارهاي تحت تنش 

باشد. کاهش وزن هزاردانه تحت تنش رطوبتي رطوبتي مي

و مظفري و  (9035) محمدي نور و اهدایي آزمایشدر 

استفاده از کودهاي  .است شده گزارش (9003همکاران )

دليل افزایش توسعه ریشه و افزایش جذب بيولوژیک به

مواد غذایي سبب افزایش انتقال مواد فتوسنتزي و در 

نتيجه افزایش وزن هزاردانه شده است. بين ارقام مورد 
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داري در وزن هزاردانه مشاهده شد بررسي تفاوت معني

مربوط  (گرم 53/59(. بيشترین وزن هزار دانه )2ل )جدو

از رقم سينا  گرم( 55/23به رقم گلدشت و کمترین آن )

توان اثر جبراني بين حاصل شد. دليل این اختالف را مي

که رقم سينا که طورياجزاي عملکرد در ارقام بيان کرد. به

داراي بيشترین تعداد طبق در بوته بود از نظر تعداد دانه 

داري را نسبت به ر طبق و وزن هزاردانه کاهش معنيد

رقم گلدشت که کمترین طبق را در بوته داشت، نشان داد. 

دليل در کاهش سهم مواد فتوسنتزي اختصاص یافته در 

باشد که اثر افزایش تعداد طبق در بوته در رقم سينا مي

منجر به کاهش تعداد دانه در طبق و وزن هزاردانه در این 

 (.5دیده است )جدول رقم گر

نتایج تجزیه واریانس براي عملکرد بيولوژیک نشان داد 

که اثر دور آبياري در سطح یک درصد بر عملکرد 

ها (. مقایسه ميانگين داده2دار بود )جدول بيولوژیک معني

 30/4403نشان داد که بيشترین عملکرد بيولوژیک 

در کيلوگرم  33/8243کيلوگرم در هکتار و کمترین آن 

روز حاصل شد  95روز و  5ترتيب از دور آبياري هکتار به

روز  95(. افزایش زمان آبياري از پنج روز به 8)جدول 

درصدي در عملکرد بيولوژیک  38/23سبب کاهش 

گردید. تنش خشکي بدليل کاهش آماس سلولي سبب 

کاهش فواصل ميانگره، ارتفاع، وزن تر و وزن خشک و در 

( 9833شود. اميدي )يولوژیک مينهایت کاهش عملکرد ب

( نتایج مشابه را در گلرنگ 9003و مظفري و همکاران )

گزارش کردند و تنش رطوبتي را سبب کاهش تجمع ماده 

خشک و نتيجتاً کاهش عملکرد بيولوژیک دانستند. 

داري بر عملکرد بيولوژیک معني کودهاي زیستي نيز تاثير

 33/4253 لوژیک(. بيشترین عملکرد بيو2داشتند )جدول 

کيلوگرم از کاربرد مخلوط کودهاي بيولوژیک حاصل شد 

-(. ارقام از نظر عملکرد بيولوژیک تفاوت معني4)جدول 

(. بيشترین عملکرد بيولوژیک 2داري نشان دادند )جدول 

و  Mex. 22-191الین از  درهکتار کيلوگرم 38/4803

از رقم گلدشت  در هکتار کيلوگرم 53/8235کمترین آن 

(. همچنين اثر متقابل کود در رقم بر 5حاصل شد )جدول 

(. در ارقام 2دار شد )جدول عملکرد بيولوژیک معني

گلدشت و سينا واکنش خاصي به کود بيولوژیک نسبت به 

شرایط بدون کود نشان ندادند اما استفاده از کود زیستي 

داري در تجمع ماده خشک در رقم موجب افزایش معني

(. باکتري هاي موجود در کود 3)جدول گردید  909-22

 افزایش و گياه رشد تنظيم کننده ترکيبات توليد با

 ميزان و فتوسنتز افزایش باعث گياه براي عناصر فراهمي

. نتایج حاصله با نتایج شوندمي گياه در خشک ماده توليد

( مطابقت داشت. سعيد نژاد 9809محسن نيا و جليليان )

ستفاده از سطوح کودي مختلف را ( نيز ا9809و همکاران )

سبب افزایش ماده خشک در گياه دانستند. سایر اثرات 

 (.2دار نبود )جدول متقابل براي این صفت معني

نتایج نشان داد که دور آبياري تأثير معني داري در 

(. 2سطح یک درصد بر عملکرد دانه داشت )جدول 

از دور کيلوگرم در هکتار  88/9338بيشترین عملکرد دانه 

کيلوگرم در هکتار  39/9933روز و کمترین آن  5آبياري 

(. تنش 8روز حاصل شد )جدول  95از دور آبياري 

رطوبتي با تأثير بر طول دوره رشد گياه و هم چنين 

کاهش طول دوره پر شدن دانه، کاهش تعداد طبق در 

بوته، کاهش تعداد دانه در طبق و وزن هزاردانه در نهایت 

(. این 8ش عملکرد دانه شده است )جدول منجر به کاه

( و محسن نيا و جليليان 9809نتایج با یافته هاي اميدي )

( که قطع آبياري را در گلرنک سبب کاهش 9809)

عملکرد دانه گزارش کردند، مطابقت داشت. کودهاي 

داري بر عملکرد دانه داشتند. کاربرد زیستي تأثير معني

درصدي در عملکرد  93کودهاي زیستي منجر به افزایش 

( کاهش 9809(. محسن نيا و جليليان )4دانه شد )جدول 

کود نسبت به تيمارهاي  بدون تيمار در دانه عملکرد

گزارش کردند. بين ارقام تفاوت معني داري در  کودي را

 83/9398عملکرد دانه مشاهده شد. بيشترین عملکرد 

 و کمترین آن Mex. 22-191 الین کيلوگرم مربوط به

کيلوگرم در هکتار مربوط به رقم گلدشت بود  9259

(. اثر متقابل کود در رقم بر عملکرد دانه در 5)جدول 

(. واکنش ارقام 2دار بود )جدول درصد معني 5سطح 

گلرنگ نسبت به تيمارهاي کودي از نظر عملکرد دانه با 

عملکرد بيولوژیک از نظر روند تغييرات، متفاوت بود. از 

داري را در انه ارقام مختلف تفاوت معنينظر عملکرد د

شرایط کاربرد کود نسبت به شاهد نشان دادند و روند 

کاهش عملکرد در شاهد نسبت به تيمار کودي در هر سه 

هاي احتماال ترشح هورمون (.3رقم یکسان بود )جدول 

محرک رشد گياه و افزایش جذب عناصر غذایي توسط 

ریک رشد گياه، افزایش هاي مورد استفاده، در تحباکتري

ماده خشک، افزایش عملکرد و اجزاي عملکرد مؤثر بوده 

 عناصر فراهمي افزایش بر عالوه کودهاي زیستي،است. 
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 محلول نيتروژن، بيولوژیکي تثبيت طریق از خاک معدني 

 توليد و زابيماري عوامل کنترل پتاسيم، و فسفر کردن

 گياه، رشد محرک و کننده تنظيم هايهورمون انواع

استورز و دهند )مي قرار تأثير تحت را گياهان عملکرد

 (.2998کریستي، 

دار اثر متقابل کود در رقم بر شاخص برداشت معني

که دور آبياري و کودهاي بيولوژیک تأثير شد درحالي

داري بر شاخص برداشت نداشتند، همچنين دربين معني

اهده نشد داري مشارقام نيز از نظر این صفت تفاوت معني

دار نشدن اثر دور آبياري بر شاخص (. معني2)جدول 

برداشت به این دليل است که تأثير بر عملکرد بيولوژیک و 

عملکرد دانه در تمامي تيمارهاي آبياري یکسان بوده است 

( مطابقت داشت. کود بيولوژیک 9809که با نتایج اميدي )

هد داري بر شاخص برداشت در مقایسه با شااثر معني

( مطابقت 9809نداشت؛ که با نتایج محسن نيا و جليليان )

توان اثر متقابل تغيير در رتبه نداشت. دليل این امر را مي

کود در رقم دانست که باتوجه به اینکه در بين ارقام نيز از 

-داري مشاهده نشد مينظر شاخص برداشت تفاوت معني

ين ارقام و دار در بتوان نتيجه گرفت که عدم اختالف معني

بين تيمار کودي و شاهد بدليل پاسخ متفاوت ارقام در 

تيمارهاي کود و شاهد بوده است. رقم گلدشت در شرایط 

کاربرد تيمار کودي داراي بيشترین شاخص برداشت 

که همين رقم در شرایط عدم %( بود در حالي8/48)

داراي  %(4/84) استفاده از کود از نظر شاخص برداشت

نيز نتایج  Mex. 22-191الین ار بود. درمورد کمترین مقد

دهد که این رقم در شرایط عدم استفاده از کود نشان مي

در  ،%(4/48داراي بيشترین شاخص برداشت بوده است )

داري در که در شرایط استفاده از کود کاهش معنيحالي

 (.3شاخص برداشت این رقم مشاهده گردید )جدول 

 

 نتيجه گيري
تأخير در آبياري  است کهحاکي از آن حاصلهنتایج 

-سبب کاهش در عملکرد و اجزاي عملکرد در گلرنگ مي

توان دست آمده ميگردد، همچنين باتوجه به نتایج به

تواند اثرات نامطلوب گفت استفاده از کوهاي زیستي مي

ناشي از تنش رطوبتي را بر اجزاي عملکرد در ارقام 

متقابل موجود بين ارقام  مختلف کاهش دهد. باتوجه به اثر

و تيمارهاي کودي از نظر عملکرد، استفاده از کودهاي 

عملکرد را نسبت به شاهد افزایش  ،زیستي در تمام ارقام

داد، بنابراین استفاده از این کودها براي افزایش عملکرد در 

-Mex. 22الین تواند موثر باشد. ارقام مختلف گلرنگ مي

کاربرد و  ، اعم ازط مختلفاز نظر عملکرد درشرای 191

 لذا نشان داد يبرتر نسبت به سایر ارقامعدم کاربرد کود 

 .گرددجهت مطالعات بيشتر توصيه مي
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Abstract  

In this study, effects of bio-fertilizers on yield potential and agronomic characters of safflower 

(Carthamus tinctorius L.) cultivars under different irrigation regimes were evaluated. Experimental 

design was RCBD with split plot factorial arrangement and 3 replication that was done on growing 

season of 2010-2011 at Kerman, (Iran). Different irrigation intervals included 5 days, 10 days and 15 

days was applied in main plot and two levels of bio-fertilizers control and Azotobacter sp. and 
Azosprillum sp.+ phosphate bio-fertilizer as well as three cultivars (Goldasht, Sina and Mex. 22-191 

line) were placed as sub plot with factorial arrangement and different agronomic traits were measured. 

Results showed that all of the traits significantly affected by irrigation regimes except harvest index. 

Delay in irrigation from 5 to 15 days reduced 33.11% of the seed yield, also all traits except number of 

seed per head and harvest index significantly affected by application of bio-fertilizers. There were 

significant differences in all of the measured traits except harvest index among the cultivars that 

represented variation among them while Irrigation×cultivar intraction was no significant that 

represented same responses of cultivars to different irrigation regimes. Irrigation×fertilizer×cultivar 

interaction effects were significant for number of head per plant and 1000-seed weight and the 

interaction effect of fertilizer×cultivar was significant for biological and seed yield. Biological and 

seed yield increased with application of bio-fertilizers compared to the control. According to the 

obtained results the highest seed yield was obtained from Mex. 22-191 line, in application of bio-

fertilizer conditions. 
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