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تاثیر کودهای ارگانیک و شیمیایی بر شاخصهای عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ
تحت تنش خشکی
اسماعیل راستی ،3مهری صفاری ،2علیاکبر مقصودیمود

1

تاریخ دریافت3131/50/22 :
تاریخ پذیرش3131/33/22 :

چکیده:
جهت بررسي تاثير کودهاي آلي و شيميايي بر عملکرد و اجزاي عملکردگلرنگ ) (Carthamus tinctorius L.رقم گلدشت
در شرايط تنش خشکي ،پژوهشي بهصورت کرتهاي خرد شده درقالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار در سال
زراعي  9319-9312در مزرعه دانشگاه شهيد باهنر کرمان اجرا شد .عوامل مورد مطالعه شامل تنش خشکي (06 mm
(آبياري نرمال)(926 mm ،تنش ماليم) و (986mmتنش شديد) تبخير از تشت تبخير) در کرتهاي اصلي و کود گاوي
( 91تن در هکتار) ،هيوميک اسيد ( 86کيلوگرم در هکتار) ،کود شيميايي ) P ،Nو  )Kبه ترتيب به ميزان  16 ،916و 966
کيلوگرم در هکتار و شاهد (عدم مصرف کود) درکرت هاي فرعي قرار گرفتند .نتايج نشان داد که تنش خشکي باعث کاهش
محتوا ي نسبي آب برگ ،عملکرد ،اجزاي آن و شاخص برداشت و افزايش اعداد کلروفيل متر ) ،(SPADشد .اثر کودها بر
تمامي صفات بهجز وزن هزاردانه معنيدار بود .نتايج اين پژوهش نشان داد کود گاوي بهطور معنيداري باعث افزايش
عملکرد گلرنگ ميشود .اين کود عالوه بر عملکرد بر ساير صفات نيز تاثير مثبت داشت .کودهاي آلي بهويژه کود گاوي به
دليل قدرت نگهداري زيادتر رطوبت در مقايسه با کودهاي شيميايي پاسخ بهتري به شرايط تنش خشکي نشان دادند و
عملکرد باالتري داشتند .به نظر ميرسد استفاده از کودگاوي در شرايط محدوديت رطوبت؛ براي غلبه بر اثرات منفي تنش
خشکي مفيد ميباشد.
واژههای

کلیدی:

تنش

خشکی،

شاخص

برداشت،

عملکرد

دانه،

) ،)Carthamus tinctorius L.محتوای نسبی آب برگ.

 1دانشجوي کارشناسي ارشد زراعت ،دانشگاه شهيد باهنر کرمان،
 2دانشيار گروه زراعت ،دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،
 3دانشيار گروه زراعت ،دانشگاه شهيد باهنر کرمان،

E-mail:esmaeilrasti@yahoo.com
E-mail: Mehri_Saffari@yahoo.com
E-mail:akubaru2 @yahoo.com

کلروفیل،

گلرنگ
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مقدمه
عمدهترين منابع تامين کننده مواد آلي خاک،
فضوالت دامي ،بقاياي گياهي و کمپوستهاي حاصل از
زبالههاي شهري ميباشند که امروزه با توجه به اهميت
کشاورزي ارگانيک ،استفاده از آنها تا حد زيادي مورد
توجه قرار گرفته است (چاودري و همکاران.)9111 ،
کودهاي آلي بهخصوص کودهاي دامي در مقايسه با
کودهاي شيميايي داراي مقادير زيادي مواد آلي هستند
و ميتوانند بهعنوان منابعي از عناصر غذايي مثل
نيتروژن ،فسفر و پتاسيم نيز باشند (فرناندز و همکاران،
 )9113و بهمرور اين عناصر را در اختيار گياهان قرار
دهند (اقبال و همکاران .)2662 ،کودهاي شيميايي از
طريق تأمين سريع نيازهاي غذايي گياهان ،باعث افزايش
چشمگير رشد و عملکرد ميشوند (ماالناگودا.)9111 ،
امروزه استفاده بيرويه از انواع کودهاي شيميايي
رواج يافته که بهدنبال آن مخاطرات بهداشتي و زيست
محيطي فراواني ايجاد نموده است .در اين شرايط
استفاده از منابع کودهاي دامي و شيميايي هر کدام به
نوعي ميتواند بر عملکرد گياهان تأثير بگذارد (بروسارد و
فرورا سناتور.)9111 ،
شريفي عاشور آبادي ( )9381با بررسي مقادير
مختلف کود دامي ،کودهاي شيميايي و بهکارگيري توام
آنها در مورد گياه رازيانه اظهار داشت که کاربرد کود
دامي موجب افزايش  18درصد و کودهاي شيميايي
( )N ,P ,Kسبب افزايش  01درصد عملکرد دانه رازيانه
گرديدند.
يکي از مهمترين محدوديتهاي توليد در مناطق
خشک و نيمهخشک ،کمبود آب ميباشد (ردي و
همکاران .)2662 ،تنش خشکي ضمن کاهش محتواي
آب در بافتهاي گياهان ،باعث محدود شدن رشد و
برخي تغييرات فيزيولوژيکي و متابوليکي در آنها
ميگردد (فرنچ و تورنر .)9119 ،از طرفي قابليت
دسترسي عناصر غذايي مختلف در خاک تحت تأثير

سال پنجم • شماره هجدهم• زمستان 3131
تنش ،تغييرات قابل مالحظهاي مييابد (مونس.)9113،
بنابراين مديريت تغذيه گياه در شرايط تنش يکي از
مسائل مهم در توليد محصوالت گياهي محسوب ميشود
(محمد خاني وحيدري.)2661،
گلرنگ ) (Carthamus tinctorius L.گياهي است که
از ديرباز در مناطق خشک و نيمهخشک دنيا از جمله
هندوستان و ايران و ديگر نقاط خاورميانه و شرق آفريقا
کشت ميشده است (ناصري .)9316 ،گلرنگ از گياهان
بومي و با ارزش ايران است که در کشور کشت ميگردد.
وجود انواع تيپهاي وحشي که در سراسر کشور
پراکندهاند نشان از سازگاري باالي اين گياه روغني به
آب و هواي کشور دارد (اميدي تبريزي و همکاران،
.)9311
نصيري محالتي و کوچکي ( )2660گزارش کردند
که باتوجه به مسئله گرمايش زمين و تغييرات اقليمي
اخير ،در آينده شاهد بروز گرما و خشکسالي در کشور
خواهيم بود (نصيري محالتي وکوچکي .)2660،از اين رو
حرکت به سمت کشت و کار گياهان روغني مقاوم به
خشکي مثل گلرنگ ميتواند گامي موثر در تامين نياز
روغن کشور در آينده به شمار آيد .کودهاي دامي با
بهبود ساختمان خاک و افزايش ظرفيت نگهداري رطوبت
نقش قابل مالحظهاي در کاهش شدت اثرات منفي تنش
خشکي دارند (سوليناس و ديانا.)9110 ،
احمديان و قنبري ( )9388در بررسي اثر متقابل
تنش خشکي و مصرف کود دامي بر خصوصيات کمي و
کيفي زيره سبز اعالم نمودند که مصرف  26تن در هکتار
کود دامي ضمن کاهش اثرات منفي تنش خشکي ،باعث
افزايش ميزان ماده موثره و بهبود خصوصيات کيفي
اسانس زيره سبز گرديد و جايگزين آبياري بيشتر در
مرحله پرشدن دانه شد.
در تحقيق فرخينيا و همکاران ( )9388تنش
خشکي موجب کاهش ارتفاع ساقه در گلرنگ بهاره شد.
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) 06 mmآبياري نرمال)( 926 mm ،تنش ماليم)
و ( 986mmتنش شديد) تبخير از تشت تبخير و
کرتهاي فرعي شامل -9شاهد (بدون مصرف کود) -2
کود شيميايي ( 916کيلوگرم در هکتار ازت به صورت
اوره  16 ،%20کيلوگرم فسفر به صورت سوپر فسفات
تريپل  966 ،%20کيلوگرم پتاسيم به صورت سولفات
پتاسيم -3 )%16هيوميک اسيد ( 86کيلوگرم در هکتار)
 -2کود گاوي (91تن در هکتار) قرار گرفتند (فرخي نيا
و همکاران .)9388 ،اعمال تيمارهاي آبياري در زمان
استقرار کامل گياهچهها صورت گرفت .در تمام فصل
رشد علف هاي هرز به صورت وجين دستي کنترل شد.
هيوميک اسيد وکود گاوي قبل از کاشت به زمين اضافه
و با خاک تا عمق  36سانتيمتري مخلوط شد .کود
سوپر فسفات و سولفات پتاسيم قبل از کاشت و نيتروژن
يک سوم به صورت قبل از کاشت و بقيه در دو مرحله به
صورت سرک اضافه شدند .کاشت در  1اسفند ماه در
کرتهايي به ابعاد  2×2متر مربع با  2رديف کاشت به
فاصله  16سانتيمتر از يکديگر و در عمق  9سانتيمتر
انجام شد .فاصله بين کرتها در هر بلوک  9متر و فاصله
هر بلوک  2متر در نظر گرفته شد .قبل از برداشت تعداد
 1بوته به طور تصادفي انتخاب و صفات مورد نظر
اندازهگيري شد .براي تعيين عملکرد نهايي در هر کرت،
دو رديف کناري و نيم متر از ابتدا و انتهاي کرت به
عنوان اثر حاشيه اي حذف و پس از آن برداشت گياهان
در سطح باقي مانده انجام شد.

مديريت مواد غذايي مورد نياز گياه و مطالعه تأثير
بقاياي کود بهويژه در شرايط تنش خشکي که مديريت
مصرف آب نيز مطرح ميباشد و ارزيابي تأثير اين گونه
مديريتها بر کميت و کيفيت گياه گلرنگ از جايگاه
ويژهاي برخوردار بوده و تحقيقات مرتبط ضروري به نظر
ميرسد به عبارت ديگر ميتوان با مديريت مصرف آب و
سيستمهاي مختلف تغذيهاي ،شرايط را به گونهاي فراهم
نمود که گياه تحت آن شرايط ،به پتانسيل بالقوه خود
نزديکتر شده و حداکثر عملکرد کمي و کيفي را توليد
کند .هدف از انجام اين آزمايش مقايسه تاثير کودهاي
آلي و شيميايي بر شاخصهاي مورفولوژيک و عملکرد
گياه گلرنگ و ارائه روش جايگزين براي مصرف کودهاي
شيميايي در توليد گلرنگ ميباشد.

مواد و روشها
اين آزمايش درسال زراعي  9319-12در مزرعه
تحقيقاتي دانشگاه شهيد باهنر کرمان با عرض جغرافيايي
 36درجه و  91دقيقه شمالي و طول جغرافيايي 10
درجه و  18دقيقه با ميانگين بارندگي  916ميليمتر ،با
ارتفاع  9112متر از سطح دريا و آب و هواي گرم و
خشک واقع در جنوب شرقي ايران انجام شد .خصوصيات
فيزيکي و شيميايي خاک محل اجراي آزمايش و کود
گاوي مورد استفاده در جدول  9ارائه گرديده است.
آزمايش به صورت کرتهاي خرد شده در قالب طرح
بلوکهاي کامل تصادفي در  3تکرار انجام گرديد.
آزمايش شامل کرتهاي اصلي در سه سطح آبياري بعد

جدول ( :)3خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش و کود گاوی مورد استفاده
ازت

فسفر

پتاسیم

()%

()ppm

()ppm

92

286

6/38

6/21

خاک و کود

pH

خاک

1/2

6/62

کود گاوي

0/8

6/29

هدایت
الکتریکی
)(dS/m
2/2

بافت خاک
لوم شني
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بعد از اندازهگيري صفات ،دادهها با بهرهگيري از
نرمافزار  SASو  MSTAT-Cتجزيه و تحليل شد.
مقايسه ميانگينها با استفاده از آزمون دانکن در سطح
احتمال  %1انجام گرديد.

نتایج وبحث
نتايج تجزيه واريانس اثرتنش خشکي و کودها بر
ارتفاع ،تعداد برگ ،تعداد طبق ،کلروفيل و محتواي
رطوبت نسبي گلرنگ در جدول  2نشان داده شده است.

جدول( :)2نتایج تجزیه واریانس اثرات تنش خشکی ونوع کود بر برخی ازخصوصیات مورفولوژیکی گیاه گلرنگ
منابع

درجه

تغییرات

آزادی

بلوک
تنش
خطاي اول
کود
تنش*کود
خطاي کل

2
2
2
3
0
98

تعدادبرگ

ارتفاع بوته

2.1
**91112.11
298.02
**3691.33
283.11ns
332.32

98.18
**3101.81
12.32
**933.01
92.13ns
22.21

محتوای رطوبت

تعدادطبق

کلروفیل
spad

نسبیRWC

9.10
**260.662
9.91
*98.21
9.13ns
3.19

16.11
**326.12
22.80
*10.11
1.11ns
28.21

31.30
**032.11
20.89
**918.08
1.12ns
1.0

** ،* ، nsبه ترتيب نشان دهنده اختالف غير معني دار و وجود اختالف معني دار در سطح  1و  9درصد است.

نتايج تجزيه واريانس اثرتنش خشکي و کودها بر
وزن هزاردانه ،وزن دانه درطبق ،عملکرد دانه ،عملکرد

بيولوژيک و شاخص برداشت گلرنگ در جدول  3نشان
داده شده است.

جدول ( :)1نتایج تجزیه واریانس اثرات تنش خشکی ونوع کود بر برخی ازخصوصیات مورفولوژیکی گیاه گلرنگ
منابع

درجه

وزن هزاردانه

وزن دانه در طبق

عملکرددانه

عملکرد بیولوژیک

شاخص برداشت

تغییرات

آزادی

()gr

()gr

()kg/ha

()kg/ha

()%

بلوک
تنش
خطاي
اول
کود
تنش*کود
خطاي
کل

2
2
2

2.02
**986.1
96.13

6.38
**3.02
6.22

19212.92
**2001329.21
00121.68

223910.68
**91803109.33
219181.12

2.11
**91.13
6.32

3
0
98

20.91ns
91.1ns
23.31

**6.02
6.91ns
6.99

**361121.21
02313.21ns
31021.01

**3211810.91
*820128.81
289682.03

**11.82
2.98ns
9.1

** ،* ،nsبه ترتيب نشان دهنده اختالف غير معني دار و وجود اختالف معني دار در سطح  1و  9درصد است.

نتايج مقايسه ميانگين اثرتنش خشکي و کودها
برارتفاع ،تعدادبرگ ،تعدادطبق ،کلروفيل و محتواي
رطوبت نسبي گلرنگ در جدول  2نشان داده شده است.
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جدول ( :)2مقایسه میانگین تاثیر تنش وکود بر پارامترهای مورفولوژیکی اندازهگیری شده در گیاه گلرنگ
تعدادبرگ

تنش خشکی

ارتفاع بوته
)(cm

نرمال
تنش ماليم
تنش شديد
کود
شاهد
شيميايي
هيوميک اسيد
کودگاوي

* 969.91 a
81.69b
00.81c

221.13a
231.11a
986.62b

11.11b
81.13a
81.62a
81.19a

918.16c
221.83ab
291.31b
226.11a

محتوای رطوبت

تعدادطبق

کلروفیل
spad

نسبی%RWC

22.80a
91.63b
93.23c

01.11b
01.12b
11.10a

10.8a
01.82b
02.28c

91.02b
26.13a
98.62b
91.11a

11.29a
13.33ab
01.81ab
08.91b

03.21d
08.12c
19.13b
12.23a

*ميانگينهايي که در هر ستون داراي حروف مشترک هستند ،در سطح احتمال 1درصد داراي اختالف معنيدار نميباشند.

نتايج مقايسه ميانگين اثرتنش خشکي و کودها
بروزن هزاردانه،وزن دانه درطبق  ،عملکرد دانه  ،عملکرد

بيولوژيک و شاخص برداشت گلرنگ در جدول  1نشان
داده شده است.

جدول ( :)0مقایسه میانگین تاثیر تنش وکود بر پارامترهای مورفولوژیکی اندازهگیری شده در گیاه گلرنگ
تنش خشکی
نرمال
تنش ماليم
تنش شديد
کود
شاهد
شيميايي
هيوميک اسيد
کودگاوي

وزن هزاردانه

وزن دانه در طبق

عملکرددانه

عملکرد بیولوژیک

شاخص

()gr

()gr

()kg/ha

()kg/ha

برداشت%

a

a

a

21.22a
21.08a
22.61b

2.68
2.61a
9.92b

9363.9
182.3b
312.8c

3068.1
2822.8a
9618.2b

a

30.38
32.81b
33.83c

22.11a
21.9a
28.03a
20.02a

9.30b
9.82a
9.82a
9.11a

033.23b
182.21a
812.39a
9610.82a

9812.9c
2211.1b
2382b
3316.2a

33.01c
38.18a
30.93b
39.21d

ميانگين هايي که در هر ستون داراي حروف مشترک هستند ،در سطح احتمال  1درصد داراي اختالف معنيدار نميباشند.

ارتفاع بوته:
با توجه به نتايج تجزيه واريانس اثر نوع کود و تنش
بر صفت ارتفاع بوته معنيدار شد ()P<0.01؛ اما اثر
متقابل کود و تنش معنيدار نبود (جدول  .)2تمامي
تيمارهاي کودي مورد استفاده؛ اختالف معنيداري را با
تيمار شاهد نشان دادند و بين تيمارهاي کود شيميايي و
کود گاوي و هيوميک اسيد اختالف معنيداري از نظر

ارتفاع بوته وجود نداشت با اين وجود در تيمار کود گاوي
و کود شيميايي ارتفاع بوته نسبت به تيمار هيوميک
اسيد باالتر بود .با کاهش ميزان آبياري (افزايش سطح
تنش) ارتفاع گياه کوتاه شد به طوري که بيشترين ارتفاع
(969/91سانتيمتر) در تيمارآبياري نرمال و کمترين آن
(00/ 81سانتيمتر) در تيمار تحت تنش شديد مشاهده
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گرديد و اختالف معنيداري بين سطوح مختلف تنش
ايجاد شد (جدول.)2
در آزمايشي که فرخينيا و همکاران ( )9388انجام
دادند گزارش کردند که تنش خشکي موجب کاهش
ارتفاع ساقه در گلرنگ بهاره ميگردد .تنش خشکي از
طريق کاهش فتوسنتز و در نتيجه کمبود شيره پرورده
موجب کوتاه شدن ارتفاع گياه و در نهايت کاهش
عملکرد دانه ميشود.
تأثير تنش خشکي بر ارتفاع بوته در آزمايش شکري
و همکاران ( )9380معنيدار شد .هاشمي دزفولي
( )9112گزارش کرد ارتفاع گياه گلرنگ در اثر تنش
خشکي کاهش يافت .توکلي زينلي ( )2662گزارش کرد
که وقوع تنش خشکي در گلرنگ با کاهش فتوسنتز و در
نتيجه کمبود مواد پرورده ،کاهش ارتفاع بوته و عملکرد
دانه همراه بود.

تعداد برگ در بوته:
نتايج تجزيه واريانس دادهها نشان داد اثر نوع کود و
تنش بر صفت تعداد برگ در بوته معنيدار شد
()P<0.01؛ اما اثر متقابل کود و تنش معنيدار نبود
(جدول  .)2بيشترين تعداد برگ ( )221/13و ()231/11
به ترتيب در تيمار آبياري نرمال خشکي وتنش خشکي
ماليم بهدست آمدکه نسبت به تنش شديد معنيدار بود
و همچنين بيشترين تعداد برگ مربوط به کودگاوي و
کود شيميايي بود که نسبت به شاهد معنيدار بود
(جدول .)2
افزايش تعداد برگ در تيمار کود گاوي ميتواند
مربوط به تاثير کود دامي در افزايش نگهداري آب در
خاک باشد .در اين شرايط کود دامي عالوه بر تامين
عناصر غذايي الزم براي گياه باعث بهبود خلل و فرج
خاک ،تعادل نيتروژن و افزايش کارايي جذب فسفر در
گياه ميشود (مارشنر .)9111 ،به نظر مي رسد که
کاهش تعداد برگ در بوته با افزايش شدت تنش خشکي،
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به علت تسريع پيري و در نهايت ريزش برگها ميباشد
(شيراني راد.)9311 ،

تعداد طبق:
با توجه به نتايج تجزيه واريانس اثر تنش ()P<0.01
و نوع کود ( )P<0.05بر تعداد طبق در بوته معنيدار
بود(جدول  .)2با کاهش ميزان آبياري (افزايش سطح
تنش) بر تعداد طبق در بوته کاسته شد به طوري که
بيشترين تعداد طبق در بوته ( )22/80در تيمار آبياري
نرمال و کمترين تعداد آن ( )93/23در تيمار تحت
تنش شديد مشاهده گرديد و در بين کودها ،کود گاوي
بيشترين تعداد طبق ( )91/11را داشت و با تيمار کود
شيميايي اختالف معنيداري نداشت ولي با بقيه
تيمارهاي کودي اختالف معنيداري را نشان داد (جدول
.)2
در تحقيقي که توسط فرخينيا و همکاران ()9388
انجام شد اعالم گرديد که تنش در مرحله گلدهي در
گلرنگ موجب کاهش معنيدار تعداد طبق در بوته
ميشود که اين افت بيشتر ناشي از کاهش طبقهاي
ثانويه بود .ال هباشا و همکاران ( ،)2661گزارش دادند
با افزايش کود نيتروزن ،تعداد کپسول در بوته کنجد
افزايش يافت.

میزان کلروفیل ):(SPAD
دراين آزمايش تنش خشکي به طور معنيدار
( )P<0.01وکود ( )P<0.05بر اعداد کلروفيل متر تأثير
گذاشت (جدول  .)2با افزايش شدت تنش خشکي ،اعداد
کلروفيل متر افزايش يافت وکمترين عدد کلروفيل متر
مربوط به تيمار تنش ماليم بود .همچنين نوع کود نيز
برميزان کلروفيل معنيدار بود که بيشترين عدد کلروفيل
متر در تيمار شاهد و کمترين درتيمار کودگاوي بود
(جدول .)2
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محتواي کلروفيل برگها يکي از عوامل کليدي در
تعيين سرعت فتوسنتز و توليد ماده خشک ميباشد
(گوش و همکاران.)2662 ،
در تحقيقي گزارش داده شد که برگهاي گياهان
ذرت و گندم تحت تيمار تنش خشکي نسبت به
برگهاي همان گياهان تحت آبياري مطلوب ،داراي عدد
کلروفيل متر باالتري بودند (بريديمير.)2661 ،

محتوای رطوبت نسبی برگ ):(RWC
با توجه به نتايج تجزيه واريانس اثر تنش ()P<0.01
و نوع کود ) )P<0.01بر محتواي رطوبت نسبي معنيدار
بود (جدول  .)2بيشترين ( )10/8ميزان  RWCدر تيمار
آبياري نرمال خشکي بهدست آمد و همچنين کود گاوي
نسبت به تيمارهاي کودي ديگر اختالف معنيداري دارد
(جدول .)2
کاهش محتواي نسبي آب برگ ،تحت شرايط خشکي
موجب محدود شدن رشد و برخي تغييرات فيزيولوژيکي
و متابوليکي ميگردد (جهانبين و همکاران .)9382 ،با
بررسي گياهان مختلف مشخص شد که محتواي نسبي
آب برگ به اين دليل که با حجم سلول مرتبط است،
ميتواند به عنوان شاخص سنجش ميزان تنش مورد
استفاده قرار گيرد و معيار بهتري براي بيان وضعيت آب
گياه در مقايسه با پتانسيل آب باشد (خزاعي)9389 ،

وزن هزار دانه:
نتايج تجزيه واريانس دادهها نشان ميدهد که تنش
خشکي بروزن هزار دانه معنيدار شد ( )P<0.01و
همچنين کود از لحاظ آماري هيچ اثر معنيداري بر وزن
هزار دانه ندارد (جدول .)2مقايسه ميانگين دادهها نشان
ميدهد که وزن هزار دانه در شرايط آبياري نرمال و
تنش ماليم به ترتيب (21/22گرم) و ( 21/08گرم) و در
شرايط تنش شديد ( 22/61گرم) ميباشد که وزن هزار
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دانه درشرايط آبياري نرمال و تنش ماليم نسبت به تنش
شديد معنيدار شد و در بين کودها بيشترين وزن هزار
دانه ( 28/03گرم) مربوط به تيمار هيوميک اسيد
ميباشد (جدول .)1
حيدري و آساد ( )9118با بررسي ارقام گلرنگ بهاره
گزارش کردند که وزن هزار دانه تحت تأثير تنش خشکي
قرار گرفت.
تنش خشکي روي عملکرد دانه ،تعداد دانه در غالف
و وزن هزار دانه گياه کلزا تاثير منفي داشت (وفا بخش و
همکاران .)9381

وزن دانه درطبق:
با توجه به نتايج تجزيه واريانس اثر نوع کود  ،سطح
تنش بر وزن دانه درطبق معنيدار ( )P<0.01شد
(جدول  .)3بيشترين وزن دانه درطبق به ترتيب 2/68
گرم و  2/618گرم در تيمار آبياري نرمال خشکي و تنش
ماليم و کمترين آن (9/92گرم) در تيمار تنش خشکي
شديد بهدست آمد وزن دانه درطبق در شرايط آبياري
نرمال و تنش ماليم نسبت به تنش شديد معنيدار شد و
همچنين وزن دانه در طبق در کود گاوي و کودشيميايي
و هيوميک اسيد نسبت به شاهد معنيدار شد که
بيشترين مقدار نيز در کود گاوي ( )9/11بدست آمد
(جدول .)1
مظاهري لقب و همکاران ( )9386اظهار داشتند که
آبياري در مرحله گلدهي بر باروري گلچهها و افزايش
تعداد دانهها در آفتابگردان تأثير دارد ،درحالي که در
مرحله دانهبندي آبياري بر افزايش اندوختههاي غذايي و
پر شدن دانهها و در نتيجه افزايش وزن آنها در طبق
تأثير ميگذارد.
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با توجه به نتايج تجزيه واريانس اثر نوع کود و تنش
بر صفت عملکرد بيولوژيک معنيدار شد ()P<0.01؛ و
همچنين اثر متقابل کود و تنش نيز معنيدار شد
)( )P<0.05جدول  .)3بيشترين عملکرد بيولوژيک به
ترتيب  3068/1 kg/haو  2822/8 kg/haدر تيمار
آبياري نرمال خشکي و تنش ماليم و کمترين آن
( )9618/2 kg/haدر تيمار تنش خشکي شديد بهدست
آمد .عملکردبيولوژيک درشرايط آبياري نرمال و تنش
ماليم نسبت به تنش شديد معنيدار شد .همچنين
کودگاوي با  3316/2 kg/haداراي بيشترين مقدار
عملکرد بيولوژيک و نسبت به ساير تيمارها معنيدار شد
و در اين بين کودهاي شيميايي و هيوميک اسيد هم
نسبت به شاهد معنيدار شدند که کودشيميايي نيز
عملکرد بيولوژيک بيشتري نسبت به هيوميک اسيد
داشت .بيشترين عملکرد بيولوژيک ( )1921/00kg/haدر
تيمار آبياري نرمال خشکي و در تيمار کود گاوي بهدست
آمد (جدول .)1
اين نتايج ،احتماال نشان دهنده توانايي کود گاوي در
تامين عناصر غذايي و حفظ رطوبت بيشتر خاک
ميباشد .کودهاي آلي ،کمپوست و کود دامي نيز ضمن
فراهمي عناصر غذايي مورد نياز گياه ،باعث افزايش آب
در دسترس گياه شده و موجبات افزايش رشد پيکره
رويشي و توليد بيوماس ميشوند (سينگر و همکاران،
.)2661

خشکي وکمترين آن  312/8kg/haدر تيمار تحت تنش
خشکي شديد بهدست آمد .عملکرد دانه درشرايط آبياري
نرمال نسبت به تنش ماليم و تنش شديد معنيدار شد و
همچنين تنش ماليم نيز نسبت به تنش شديد معنيدار
شد .همچنين عملکرد دانه در کودگاوي و کودشيميايي و
هيوميک اسيد نسبت به شاهد معنيدار شد که بيشترين
مقدار نيز در کودگاوي ( )9610/82 kg/haبهدست آمد
(جدول .)1
کمبود آب و بروز تنش خشکي در محيط رشد
گلرنگ موجب کاهش اندازه گياه ،تغيير رنگ برگها ،کم
شدن دوام سطح برگها و کاهش عملکرد ميشود (کافي
و رستمي.)9380 ،
ابل ( )9110نيز نشان داد که گياه گلرنگ در شرايط
تنش خشکي به دليل کاهش تعداد طبق و تعداد دانه در
طبق ،عملکرد دانه کمتري توليد کرد.
فرخينيا و همکاران ( )9316گزارش کردند که تنش
خشکي در گياه با کاهش آب برگ و در نتيجه بسته
شدن روزنهها و افت فتوسنتز از يک سو و متأثر کردن
فعاليتهاي آنزيمي و فرآيندهاي مربوطه از سوي ديگر،
موجب افت عملکرد دانه از طريق کاهش اجزاي عملکرد
ميشود.
با مطالعه روي  22رقم گلرنگ مشخص شد عملکرد
دانه در واحد سطح با تعداد طبق ،تعداد دانه در طبق،
قطر طبق ،وزن هزار دانه و تعداد شاخه جانبي داراي
همبستگي معنيدار بود (ابل.)9101 ،

عملکرد دانه:

شاخص برداشت:

عملکرد بیولوژیک:

نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر تنش خشکي و
تيمارهاي کودي تاثير معنيداري ) )P<0.01بر عملکرد
دانه در گياه گلرنگ داشتند (جدول  .)3با افزايش تنش
خشکي از عملکرد دانه کاسته شد به طوري که بيشترين
عملکرد دانه  9363/9kg/haدر تيمار آبياري نرمال

نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر تنش خشکي و
تيمارهاي کودي تاثير معني داري ) )P<0.01بر شاخص
برداشت در گياه گلرنگ داشتند (جدول  .)3با افزايش
تنش خشکي از شاخص برداشت کاسته شد به طوري که
بيشترين شاخص برداشت  30/38درصد در تيمار آبياري
نرمال وکمترين آن 33/83درصد در تيمار تحت تنش
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خشکي شديد بهدست آمد .شاخص برداشت درشرايط
آبياري نرمال نسبت به تنش ماليم و تنش شديد
معنيدار شد و همچنين تنش ماليم نيز نسبت به تنش
شديد معنيدار شد .همچنين کودشيميايي با 38/18
درصد داراي بيشترين مقدار شاخص برداشت و نسبت به
ساير تيمارها معنيدار شد و در اين بين کودهاي گاوي و
هيوميک اسيد هم نسبت به شاهد معنيدار شدند که
هيوميک اسيد نيز شاخص برداشت بيشتري نسبت به
کودگاوي داشت (جدول .)1
برخي از محققين گزارش کردند که شاخص برداشت
در شرايط کمبود آب کاهش مييابد (قاسمي گلعذاني و
همکاران9310 ،؛ رايت و همکاران.)9111 ،
بنابراين ،نتيجه گرفته مي شود که تغييرات شاخص
برداشت در سطوح مختلف آبياري بستگي به تاثير تنش
خشکي بر اندامهاي رويشي و دانه دارد .به عبارت ديگر،
اگر تاثير تنش خشکي بر اندامهاي رويشي بيشتر از
عملکرد دانه باشد ،در اينصورت با افزايش شدت تنش
خشکي ،شاخص برداشت افزايش پيدا مي کند ،اما اگر
تنش خشکي بر عملکرد دانه تاثير بيشتري داشته باشد،
در اين حالت افزايش شدت تنش خشکي موجب کاهش
شاخص برداشت ميشود.

نتیجهگیری
نتايج آزمايش حاکي از برتري کودهاي آلي نسبت به
کود شيميايي ،و نيز پاسخ مثبت گلرنگ نسبت به
مصرف کود ،خصوصا در شرايط تنش آب ميباشد .عدم
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مصرف نهادههاي شيميايي در توليد گياهان و
فرآوردههاي آنها يکي از شروط اصلي سالم و طبيعي
بودن آنها است ،بنابراين با توجه به پاسخ مثبت گياه
گلرنگ به کاربرد کودهاي آلي ،به نظر ميرسد که به
کارگيري اين کودها ضمن کاهش مصرف کودهاي
شيميايي و نيز نداشتن عواقب سوء زيست محيطي،
روش مناسبي براي توليد سالم و پايدار اين گونه
محصوالت ميباشد و ميتوان گفت که کودهاي آلي در
شرايط تنش خشکي باعث بهبود شاخصهاي رشد و
عملکرد گلرنگ مي شود .اگرچه بين تيمار کود شيميايي
و هيوميک اسيد اختالف معنيداري از نظر اکثر صفات
مورد مطالعه مشاهده نشد ،ولي با توجه به مخاطرات
زيست محيطي و انرژي باالي توليد کودهاي شيميايي
مسلماً استفاده از کودهاي آلي از قبيل کود گاوي و
هيوميک اسيد ميتواند در کوتاه مدت و بلندمدت فوايد
بسياري داشتهباشد .بطور کلي هر چند با کاهش ميزان
آب مصرفي و به تبع آن بروز تنش خشکي از عملکرد
گياه گلرنگ کاسته مي شود اما با بکارگيري کود دامي
(بخصوص در سطوح باالي تنش) ميتوان تا حدي از
بروز اثرات سوء تنش خشکي بر عملکرد توليدي اين گياه
کاست و با توجه به اينکه در استان کرمان با مشکل
کمبود آب رو به رو هستيم مي توانيم با بهرهگيري از
منابع کودهاي دامي از اثرات منفي تنش خشکي بکاهيم
که اين مي تواند راه کاري براي صرفه جويي در مصرف
آب در بخش کشاورزي باشد.
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The effects of organic and chemical fertilizers on yield and yield
components of safflower (Carthamus tinctorius L.) under water stress
conditions
By: Rasti, E.1, Saffari, M.2, Maghsoudi Moud, A. A.3

Abstract:
In order to investigate the effects of organic and chemical fertilizers on yield and yield components
of safflower (Carthamus tinctorius L.); Goldasht variety under water stress conditions, an
experiment was conducted on research farm, Faculty of agriculture, Shahid Bahonar University of
Kerman, in split plot with Randomize Block Design (RCBD); and 3 replications in each treatment.
Water stress in three levels: 60 mm evaporation from evaporation pan (normal irrigation); 120 mm
evaporation from evaporation pan (low water stress); 180 mm evaporation from evaporation pan
(high water stress) in main plots and cow manure (15 t/ha); humic acid (80 kg/ha); chemical
fertilizer (N=150 kg/ha, P=50 kg/ha, K=100 kg/ha), and control (no fertilizer) were in sub plots.
The reasults showed that water stress caused decrease in leaves, Relative Water Content (RWC),
yield, yield components and harvest index (HI); but increased chlorophyll meter numbers (SPAD).
The effect of fertilizer was positively significant on all indices; except on 1000 seed weight. Cow
manure increased seed yield significantly, and had positively significant effects on other indexes. It
seems that organic fertilizer, specially cow manure in water stress condition, caused higher soil
water content; and finally higher yield, compared to chemical fertilizer; and is better choice in water
stress condition.

Keywords: Chlorophyll, Harvest Index, Relative Water Content (RWC), Safflower
(Carthamus tinctorius L.), Seed yield, Water Stress.
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