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 چکیده
های دوبار خرد صورت کرتآزمایشی به ،ارقام گلرنگ در استان البرز یعملکرد برخ یبر عملکرد و اجزا تروژنیو کود ن یاریاثر سطوح مختلف آبجهت بررسی 

و در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه  1397-98های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی سه فاکتور در قالب طرح بلوک شده با
د صد  50و  100تروژن )دهی و آبیاری تا آغاز پر شدن دانه(، فاکتور فرعی کود نیتهران واقع در کرج اجرا شد. فاکتور اصلی سطوح آبیاری )معمول، تا نیمه گل

فاکتورهای آبیاری، نیتروژن و رقم در صفات تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، اثر نیاز گیاه( و فرعی فرعی ارقام پدیده، پرنیان، گلدشت و گلمهر بودند. 
 1/68و  2/16دهی به ترتیب منجربه کاهش درصد گل 50 بندی ودار بود. قطع آبیاری در مرحله آغاز دانهوزن هزاردانه، عملکرد دانه و زیست توده معنی

درصد  12 درصد و زیست توده 5/8نسبت به تأمین کامل آن، عملکرد دانه  درصدی نیتروژن50با کاهش درصدی عملکرد دانه نسبت به آبیاری معمول گردید. 
ترین قطر ساقه را در سطوح دار شد. رقم گلمهر بیشترین و رقم گلدشت کمکود و رقم در صفات قطر ساقه و طبق معنی، گانه آبیاریکاهش یافت. برهمکنش سه

عث کاهش تعداد مختلف آبیاری و کود نشان دادند. برهمکنش سطوح آبیاری و نیتروژن نشان داد که با کاهش سطوح آبیاری، جذب نیتروژن نیز کاهش یافته و با
 شود. یتروژن درشرایط تنش خشکی مانع افت شدیدتر تعداد دانه در طبق میدرصد نیاز ن100شود با این وجود تأمین دانه در طبق می

 
 ، قطع آبیاری، وزن هزاردانه.تودهزیستتأمین کود نیتروژن، تعداد طبق،  ها:کلیدواژه
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Abstract 
To investigate the effect of different levels of irrigation and nitrogen fertilizer on yield and yield components of some safflower cultivars, an 
experiment was conducted as a split-split plot in a randomized complete blocks design with three replications in the research farms of the 
University of Tehran, Karaj during 2018-2019. Main plots were irrigation (normal irrigation, irrigation until at middle of flowering stage and 
irrigation until the beginning of seed filling), sub plots were nitrogen (supply of 100 % and 50 % of nitrogen needs) and sub-sub plots were 
safflower cultivars (Goldasht, Golmehr, Padideh and Parnian). The effect of irrigation, nitrogen, and cultivar factors on number of heads per 
plant, number of seeds per head, 1000-seed weight, grain yield, and biomass were significant. According to the results, cut-off of irrigation at 
the beginning of seed filling and middle of flowering stages leads to a reduction of 16.2 % and 68.1 % of seed yield compared to normal 
irrigation, respectively. Reducing the amount of nitrogen by 50 % compared to 100 % supply decreases seed yield 8.5 % and biomass by 12 
%. The triple interaction of irrigation, fertilizer and cultivar was significant in stem diameter and head diameter. The interaction of irrigation 
and nitrogen levels showed that with decreasing irrigation levels, nitrogen uptake also decreased and reduced the number of seed per head. 
However, providing 100 % of the nitrogen requirement under drought stress conditions prevents a more severe decline in the number of 
grains per head.  
 
Keywords: Biomass, Cut-off of irrigation, Nitrogen fertilizer supply, Number of heads, 1000 seed weight. 
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 . مقدمه1

در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران تنش خشکی 

ترین عامل محدود کننده عملکرد گیاهان زراعی است مهم

(Arvin et al., 2018بخش کشاورزی از عمده .) ترین

کنندگان منابع آب در جهان است که در نتیجه از مصرف

ترین آسیب را خواهد دید. بنابراین آبی نیز بیشبحران کم

ترین مشکل تهدید کننده امنیت غذایی ایران و جهان، همم

ای که حل این مشکل و گونهکمبود منابع آب مناسب است به

آبیاری در محدودیت منابع آب، موجب اعمال مدیریت کم

 (.Geerts & Raes, 2009بخش کشاورزی شده است )

های زیستی و غیرزیستی رشد و عملکرد گیاه را تنش

ترین دهد. در این میان کمبود آب از مهممی تحت تأثیر قرار

شود که بر رشد و عملکرد های غیرزیستی محسوب میتنش

گیاه اثرات منفی فراوانی داشته و باعث محدودشدن تولید 

 Jaleel etدرصد از اراضی جهان شده است ) 25محصول در 

al., 2009 اراضی ایران اغلب در مناطق خشک و .)

 (.Azarakhshi et al., 2013)خشک قرار دارد نیمه

از ظرفیت  تربیشها که تعرق از سطح برگزمانی 

وهوایی ریشه برای جذب آب از خاک شده و شرایط آب

علت تعرق و تبخیر شود تنش باعث اتالف مداوم آب به

دهد که نتیجه آن رقابت بین گیاهان آبی در گیاه رخ میکم

(. Jaleel et al., 2009برای جذب آب از خاک است )

گوناگون بر  آثارآبی یا خشکی یک تنش چندبعدی با کم

های مورفولوژیکی و گیاه است که اغلب ویژگی

فرایندهای فیزیولوژیکی مرتبط با رشد و تولید عملکرد 

العمل گیاه به تنش دهد. عکسقرار می تأثیرگیاه را تحت 

خشکی به شدت و مدت تنش، گونه گیاهی و مرحله 

(. این تنش Wang et al., 2016است )رشد وابسته 

سیله افت پتانسیل آب سلول و آماس، باعث افزایش وبه

شود. در سلولی میغلظت امالح در مایعات درون و برون

شود و آبی، توسعه سلول محدود یا متوقف میشرایط کم

در نتیجه رشد گیاه به تأخیر خواهد افتاد. تنش خشکی 

رفتن آب گیاهان و از مدت نیز موجب از دستطوالنی

(. خشکی Lisar et al., 2012) شودمیها بین رفتن آن

روی روابط آبی گیاه از طریق کاهش  تأثیرعالوه بر 

تبادالت گازی، محدودکردن محتوای آب و آماس، با 

تعرق را کاهش داده و مانع از جذب و تثبیت کربن نیز 

له (. ایجاد تنش در مرحLisar et al., 2012شود )می

زایشی گلرنگ تأثیری بر نسبت ریشه به اندام هوایی ندارد، 

تر بندی و تخصیص بیشدهی و دانهاما باعث کاهش گل

(. رشد Prasad et al., 2008شود )منابع برای پرشدن دانه می

های گلرنگ در مواجه با تنش خشکی متوسط و شدید، بوته

(. Salem et al., 2014داری را نشان داده است )کاهش معنی

های طویل و توانایی دلیل داشتن ریشهاگرچه گلرنگ به

آبی جذب رطوبت از اعماق خاک، یک گیاه متحمل به کم

(، اما ارتفاع و عملکرد این گیاه Fanaei et al., 2017است )

یابد داری کاهش میمعنی طورتحت تنش خشکی به

(Tayebi et al., 2018 .)Farasat et al. (2012بیان )  کردند

تنش خشکی عملکرد دانه و درصد روغن دانه گلرنگ را 

دهد. در میان اجزای عملکرد داری کاهش میطور معنیبه

سزایی در گلرنگ تعداد طبق در بوته و وزن هزاردانه نقش به

. در (Koutroubas et al. 2009تعیین عملکرد این گیاه دارند )

جربه کاهش دهی و رسیدگی دانه، تنش خشکی منمراحل گل

های بارور، تعداد دانه در طبق، وزن دانه و در تعداد طبق

 ,.Nabipour et alشود )نهایت عملکرد دانه و روغن دانه می

Noroozi & Kazemeini (2013 )طبق گزارش  .(2007

های گلرنگ به دسترس برای بوتهکه میزان آب قابلهنگامی

یابد هش میدرصد آب قابل استفاده خاک، کا 75تر از کم

 شود.داری در عملکرد اجزای آن میباعث کاهش معنی

رویه و دلیل مصرف بیعالوه بر مشکل کمبود آب، به

رو به افزایش کودهای شیمیایی عالوه بر افزایش 

های تولید، ورود مقدار زیاد نیتروژن به خاک، هزینه
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های زیرزمینی، سالمت انسان و پایداری بوم اتمسفر و آب

 ,Nosengoا در معرض تهدید واقع شده است )هنظام

2003; Erisman, 2004; Kaiser, 2001 .)چنینهم 

کشاورزان نیز از کود نیتروژن بیش از مقدار مناسب و 

کنند شده جهت تولید محصوالت زراعی استفاده میتوصیه

(Zheng et al., 2007 .) مصرف و مدیریت استفاده از کود

دار که نقش مهمی در نیتروژنویژه کودهای شیمیایی به

ترین رشد مطلوب گیاه برعهده دارد، یکی از مهم

های تحقیقاتی جهت توسعه کشت یک محصول زمینه

همراه با سایر عوامل  ویژهبهاست. مطالعه در این زمینه 

د در توانمیزراعی دیگر مانند تراکم بوته و مدیریت آب 

 باشد ی داشتهمؤثررسیدن به عملکرد مناسب نقش 

(Ghajari et al., 2017) .در بین  ترین عنصرمهم تروژنین

باشد که کمبود آن باعث گیاه می موردنیازسایر عناصر 

و استفاده از مقدار  شدهکاهش عملکرد در واحد سطح 

یی در افزایش تولید سزابهنقش الزم کود نیتروژن همواره 

محصوالت زراعی ایفا کرده است. از سوی دیگر کمبود 

 دلیلبهها این عنصر منجر به توقف رشد و زردی در برگ

دهی شود که در نهایت باعث گلکاهش آسیمیالسیون می

شود چرخه رشد و تولید در گیاه مشدن کوتاهزودهنگام و 

(Ghajari et al., 2017) . طبق نتایجAbbadi et al. 

توده و عملکرد با افزایش مصرف نیتروژن، زیست( 2008)

ها بیان آن چنینهمگلرنگ افزایش یافته است.  دانه در

کردند که افزایش در عملکرد نتیجه افزایش تعداد طبق در 

 بوته و وزن توده طبق بود.

ی ایرانی گلرنگ در شرایط قطع هاتیپبرخی ژنو

قرار گرفتند و نتایج  موردبررسیدهی آبیاری از مرحله گل

ها مه آننشان داد خشکی باعث کاهش عملکرد دانه در ه

تنوع  هاتیپاز نظر تحمل به کمبود آب بین ژنو اما ،شد

در یک (. Zareie et al., 2013) شدداری مشاهده معنی

 آب، کمبود و تنش خشکی که بر اثرنشان داده شد  مطالعه

دانه در ارقام پدیده، گلدشت و  عملکرد اجزای و عملکرد

 Haghshenas)یابد ای کاهش میمالحظهطور قابلگلمهر به

et al., 2020 ژنوتیپ گلرنگ تحت شرایط  62(. در مطالعه

کمبود آب در اقلیم اصفهان مشاهده شد که خشکی باعث 

ها بوده اما میزان دار عملکرد دانه در تمام ژنوتیپکاهش معنی

های مختلف تفاوت دارد و در تجزیه این کاهش در ژنوتیپ

خشکی قرار  ها به دو گروه حساس و متحمل بهکالستر آن

های گلرنگ از (. بین ژنوتیپBahrami et al., 2014گرفتند )

داری نظر عملکرد دانه در شرایط تنش کمبود آب تنوع معنی

های گزارش شده است که این موضوع امکان گزینش الین

 & Bortolheiroسازد )متحمل به کمبود آب را میسر می

Silva, 2017.) 

های نباتی، یکی از ایران برای تأمین نیاز روغن

 ترین واردکنندگان این نوع محصوالت در سطحبزرگ

 گسترش ، بنابراین( 2016et alFaryaders ,.جهانی است )

 اهمیت جهت تأمین نیاز کشور از روغنی هایکشت دانه

های روغنی، گلرنگ است. در میان دانه برخوردار ایویژه

 شرایط از یوسیع طیف به یک گیاه بومی، سازگار عنوانبه

های شوری و مقاومت در برابر تنش دلیلبهو  ایران خاکی

 ;Bassil & Kaffka, 2002;Omidi et al., 2014خشکی )

Esendel et al., 1993)  ی بهاره هاتیپداشتن  چنینهمو

د گزینه مناسبی برای تولید روغن نباتی توانمیو پاییزه 

علمی (. گلرنگ با نام Pasban Eslam, 2004باشد )

Carthamus tinctorius ساله از تیره گیاهی است یک

Asteraceae  و روزبلند که در گروه گیاهان سرمادوست قرار

علت دارابودن بیش از گلرنگ به(. Zeynali,1999گیرد )می

اسید و ویژه لینولئیکدرصد اسیدهای چرب غیراشباع، به 90

یر تواند نقش مهمی در گسترش سطح زاسید میاولئیک

های روغنی در کشور کشت گیاهان روغنی و تأمین دانه

 (.Ashrafi & Razmjoo, 2010) داشته باشد

مانند  خشکنیمهدر مناطق خشک و که این با توجه به
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ایران آب محدویت اصلی است و میزان دسترسی به 

ترین عوامل تعیین عملکرد رطوبت خاک و نیتروژن از مهم

لذا برای یافتن پاسخ به  ،شودگیاهان زراعی محسوب می

ی تأمین کامل و اثرگذار، با مضمون موردنظرت سؤاال

ی قطع اثرگذار چنینهمگلرنگ و  موردنیازکاهش نیتروژن 

 هایآبیاری در مراحل مختلف رشد، بر ویژگی

مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم 

گلرنگ در کشت پاییزه در کرج چگونه است؟ این 

 نجام شد.آزمایش ا

 

 ها. مواد و روش2

این پژوهش در مزرعه پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع 

 کرج با طبیعی دانشگاه تهران واقع در استان البرز، شهر

عرض  و شرقیقه یدق 57درجه و  50 ییایجغراف طول

 1292 و ارتفاع شمالیقه یدق 80درجه و  35 جغرافیایی

اجرا شد.  1397-98زراعی  ، در سالایاز سطح در متر

 خشکنیمهبندی کوپن این منطقه دارای اقلیم برپایه طبقه

متر و میانگین میلی 243با متوسط بارندگی سالیانه  1سرد

باشد. میانگین گراد میدرجه سانتی 8/13درجه حرارت 

در منطقه  1397-98دماهای ماهانه و بارندگی در سال 

 است. شدهارائه  (1)کرج در جدول 

 

 یبردارنمونه مزرعه کخا ازش، یع آزمااز شرو پیش

و  یکیزیمختلف ف یهایژگیب انجام گرفت و وکمر

زان عناصر ی. مشدن ییاشت تعکمحل  کخا ییایمیش

 مزرعه اضافه شد کبه خا کآزمون خا براساس موردنیاز

صورت پاییزه و در تاریخ کشت گلرنگ به. (2)جدول 

و روی  انجام شد. فاصله بین خطوط 1397مهرماه  سوم

متر و تراکم کشت سانتی 5و  30 ترتیببهخطوط کشت 

 بوته در مترمربع در نظر گرفته شد. 67

سه خردشده دوبار  یهاکرتصورت این آزمایش به

سه و در  یکامل تصادف یهادر قالب طرح بلوک عاملی

انجام شد. فاکتور اصلی آزمایش سطوح مختلف تکرار 

 50آبیاری تا  د،شاه آبیاری )سه سطح آبیاری نرمال یا

بندی( بود. سطوح نیتروژن دهی و تا آغاز دانهدرصد گل

کیلوگرم  75درصد نیاز نیتروژن ) 100)دو سطح تأمین

 کیلوگرم کود اوره( و تأمین 165نیتروژن خالص معادل 

کیلوگرم نیتروژن خالص  35درصد نیاز نیتروژن ) 50

فرعی و  عنوان فاکتورکیلوگرم کود اوره(( به 85معادل 

عنوان )پدیده، پرنیان، گلدشت و گلمهر( بهارقام گلرنگ 

 چنینهمآبیاری شاهد و فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. 

سایر سطوح آبیاری تا پیش از قطع آبیاری، براساس 

عملیات رایج در منطقه و شرایط مزرعه انجام شد.

 1397-98 یزراع لدر سارز استان الب ماهانه یبارندگ زانیو م دما نیانگی. م1جدول 
 1397سال   1398سال  

 عوامل اقلیمی
 مهر آبان آذر دی بهمن اسفند  فروردین اردیبهشت خرداد تیر

 (mm) بارش 0/17 5/49 1/62 4/54 5/28 3/41  9/84 8/12 1/3 0

 (◦C) دما 1/19 9/10 6/8 7/4 6/5 4/7  9/11 9/16 6/24 0/29

 
 یشیآزما مزرعهخاک  ییایمیش وی کیزیف هایویژگی. 2جدول 

 عمق نمونه

(cm) 
 هدایت الکتریکی اسیدیته بافت خاک

(dS/m) 
 پتاسیم

)1-(mg.kg 

 فسفر

)1-(mg.kg 

 نیتروژن

(%) 

 کربن آلی

(%) 

 شن

(%) 

 سیلت
(%) 

 رس

(%) 

 33 39 28 9/1 08/0 2/21 292 77/2 3/8 یلوم رس 30-0
1. Cold semi-arid climates (BSK) 
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کنتور  ها ازگیری میزان آب ورودی به کرتاندازه جهت

تعداد دفعات آبیاری در تیمارهای شاهد، آبیاری شد. استفاده 

، 7ترتیب دهی بهبندی و آبیاری تا نیمه مرحله گلتا آغاز دانه

نوبت و میزان آب مصرفی نیز در سطوح آبیاری  5و  6

تار مترمکعب در هک 2144، 2547، 3150ترتیب ذکرشده به

با توجه به مراحل رشد فنولوژی  آبیاریبود. سطوح تیمار 

درصد  50در  ،BBCH1 یکدگذار اسیبراساس مق ،گلرنگ

و در  (تا پایان رسیدگی زایشینمو  )مرحله دهیمرحله گل

تیمار  اعمال شد. بندی تا پایان رسیدگی،مرحله شروع دانه

 نیتروژن از منبع کود اوره در سه زمان )موقع کشت،

 باصورت تقسیط اعمال شد. دهی( بهدهی و تکمهساقه

 صورتبوته به پنج گیاه، رسیدگی فیزیولوژیک عالیم مشاهده

شاخه  و صفات تعداد برداشت آزمایشی هر کرت از تصادفی

 دانه در تعداد بوته، قطر طبق، در طبق قطر ساقه، تعداد فرعی،

فصل نیز با در پایان . شدند گیریهزاردانه اندازه وزن طبق،

متر از  5/0ای شامل دو خط کناری و حذف اثرات حاشیه

 کرت هر از ، یک مترمربعابتدا و انتهای خطوط کشت

کلش،  و کاه و جداکردن دانه از و پس برداشت آزمایشی

. توده هر کرت توزین و محاسبه شدعملکرد دانه و زیست

 72 مدتشدن بهخشک برای کلش پیش از توزین، کاه و

 .گرفتند قرار گراددرجه سانتی 75 دمای در آون در ساعت

 SASبا  انسیوار هیها و سپس تجزداده تهیتست نرمال

ها با استفاده از روش ( و مقایسات میانگین4/9)نسخه 

( در سطح احتمال یک LSDدار )حداقل تفاوت معنی

اثرات متقابل  میانگین سهیمقا یبرادرصد انجام گرفت. 

 .استفاده شد دهیبرشدار از یمعن

 

 . نتایج و بحث3

گانه سطوح سه کنشبرهمطورکلی نتایج نشان داد که به

                                                                                    
1. Biologische Bundesanstalt, bundessortenamt and  

    CHemical industry  

در صفات قطر فاکتورهای آبیاری، کود نیتروژن و رقم 

به ترتیب در سطح احتمال پنج و یک ساقه و قطر طبق 

 دوگانه سطوح کنشبرهم چنینهم بود. داریمعندرصد 

عداد دانه در طبق در آبیاری و کود نیتروژن برای صفت ت

دوگانه  کنشدار شد. برهمسطح احتمال یک درصد معنی

 کودنیتروژن و رقمدوگانه سطوح  و و رقم یاریآبسطوح 

لذا مقایسات  .بود داریرمعنیدر تمام صفات مورد مطالعه غ

گانه و سه آثارمیانگین در تیمارهای مذکور براساس 

اس اثر اصلی براس موردمطالعهدوگانه و در سایر صفات 

 تیمارها صورت گرفت.

 

  . شاخه فرعی1. 3

اثر تیمار کود و رقم در سطح احتمال یک درصد بر تعداد 

داری بر دار بود و تیمار آبیاری اثر معنیشاخه فرعی معنی

درصد نیاز 100(. با اعمال 3این صفت نداشت )جدول

از شرایط  تربیشدرصد  75/16نیتروژن تعداد شاخه فرعی 

درصد نیاز نیتروژن تولید شد و این تفاوت  50 تأمین

را  تأثیرین تربیش(. عنصر نیتروژن 4دار بود )جدول معنی

های هوایی دارد و با افزایش میزان جذب بر رشد اندام

د بر مقدار تولید توانمیفتوسنتزی،  خالص مواد

توده توده بیافزاید. در گلرنگ افزایش زیستزیست

زایی و ارتفاع بوته خواهد بود صورت افزایش شاخهبه

(Forooghi & Ebadi, 2012 .) 

در گلمهر، پرنیان،  ترتیببهین شاخه فرعی تربیش

گلدشت و پدیده مشاهده شد. میانگین تعداد شاخه فرعی 

از ارقام پدیده و  تربیشداری طور معنیدر رقم گلمهر به

ی در تعداد شاخه فرعی بین دارمعنیگلدشت بود. تفاوت 

(. با توجه به نتایج 4سایر ارقام دیده نشد )جدول 

رسد تفاوت در نظر میدر این پژوهش به آمدهدستبه

از  تربیشبرداری بهره چنینهمپتانسیل ژنتیکی ارقام و 

های محیطی موجب افزایش ساخت و تحریک سیلنپتا



 البرز استان در گلرنگ ارقام یبرخ عملکرد یاجزا و عملکرد بر تروژنین کود و یاریآب مختلف سطوح اثر
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شاخه و افزایش تخصیص مواد  ایجادکنندههای آغازنده

های جانبی ژنوتیپ گلمهر در مقایسه با فتوسنتزی به آغازه

 et Bakhtouriاست.  شده پژوهشی این هاتیپسایر ژنو

al. (2016نیز گزارش کردند که در بین ژنو )ی هاتیپ

گلرنگ اثر ساختار ژنتیکی و شرایط محیطی موجب 

 دار در تعداد شاخه فرعی خواهد شد. تفاوت معنی

و کود  یاریعملکرد ارقام گلرنگ تحت سطوح مختلف قطع آب یصفات عملکرد و اجزا ریمقاد . جدول تجزیه واریانس3جدول 
 کرجشهر-البرزاستان در  تروژنین

 میانگین مربعات

ی
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ه آ
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د
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20/86320638  ** 54/4196109  ** 53/15  ns 70/220  ns 82/22  ns 17/1  ns 15/6  ns 67/2  ns 2  تکرار (R) 
30/204257728 ** 90/24955509 ** 45/176  ** 51/472  * 76/401  ** 30/0  ns 02/2  ns 86/6  ns 2  آبیاری (I) 

40/834973  69/193426  77/4  71/29  12/3  72/1  22/1  54/1  خطای اصلی 4 
86/38231192  ** 48/6105582  ns 42/40  ** 11/88  ** 43/64  ** 7000/0  ns 06/0  ns 17/57  (N) نیتروژن  1 ** 

41/964202  ns 88/152476  ns 97/1  ns 05/17  ** 33/0  ns 52/0  ns 30/1  ns 57/0  ns 2 I × N 
04/107569  83/112249  72/0  13/1  35/1  70/1  75/0  33/0  خطای فرعی 6 

90/27597857  ** 11/4035835  ** 20/1572 ** 31/159  ** 20/71  ** 25/50  ** 69/18  ** 46/13  (C) رقم  3 **
30/1920391  ns 36/245911  ns 23/2  ns 56/10  ns 98/2   ns 03/2  ns 87/1  ns 82/0   ns 6 I × C 

40/150555  ns 77/4108  ns 11/0  ns 12/1  ns 50/1  ns 49/1  ns 15/3  ns 38/2  ns 3 N × C 

90/928730  ns 05/11594  ns 61/2  ns 54/0  ns 56/0  ns 79/3  ** 56/4  * 63/0  ns 6 I × N × C 
20/1697339  74/93327  13/3  05/8  09/2  00/1  22/1  35/1  خطای فرعی فرعی 30 

 (%) ضریب تغییرات - 95/11 62/9 68/3 19/7 30/8 02/5 81/14 09/16
ns** درصد 1و  5در سطح احتمال  داریعنو م داریمعننبود اختالف  بیترتبه :، * و. 

 شهر کرج-در استان البرزعملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ سطوح مختلف فاکتورهای آزمایشی بر مقایسه میانگین  .4جدول 

 فاکتورهای آزمایش
 سطوح فاکتورهای 

 آزمایش

 شاخه 
 فرعی

 قطر ساقه
(mm) 

 قطر طبق

(mm) 

تعداد 
 طبق 
 در بوته

 تعداد دانه 
 در طبق

 وزن هزاردانه

(gr) 
 عملکرد دانه

(kg/ha) 
 عملکرد بیولوژیک

(kg/ha) 

 آبیاری
ns ns ns 46/24 نرمال )شاهد(  a 05/38  a 75/37  a 31/2867  a 10365 a 

ns ns ns 62/19 بندیتا دانه  b 19/35  ab 62/35  a 81/2403  a 92/9114  b 

ns ns ns 33/16 دهیتا گل  c 34/29  b 36/32  b 58/915  b 59/4804  c 

 نیاز گیاه به کود نیتروژن
63/10 درصد 100  a ns ns 08/21  a 30/35  a 99/35  a ns 86/8611  a 

85/8 درصد 50  b ns ns 19/19  b 09/33  b 49/34  b ns 04/7578  b 

 رقم

86/8 پدیده  b 77/13  a 10/27  b 27/18  c 98/30  b 44/27  c 55/1736  b 70/7265  b 

85/9 پرنیان  ab 31/12  b 44/26  bc 59/20  b 30/35  a 25/41  b 82/2473  a 19/9096  a 

34/9 گلدشت  b 24/12  b 68/29  a 74/22  a 77/37  a 25/45  a 84/2462  a 02/9212  a 

88/10 گلمهر  a 25/14  a 92/25  c 95/18  c 72/32  b 10/27  c 73/1575  b 89/6805  b 

 .باشدیم داریرمعنغی nsو  درصد یکدار در سطح احتمال ینحروف متفاوت در هر ستون نشانگر تفاوت مع
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 . قطر ساقه2. 3

رقم ×نیتروژنکود×گانه سطوح آبیاریکنش سهاثر برهم

دار در سطح احتمال پنج درصد بر صفت قطر ساقه معنی

ارقام مختلف (. مقایسه میانگین قطر ساقه 3شد )جدول

 نیترشیب انیرنپ ده،یرقم گلمهر، پد بینشان داد به ترت

قطر ساقه را داشت. با توجه  نیترکم و گلدشت قطر ساقه

 هایماریگانه تاثر سه نیانگیم ساتیبه مقا

بر قطر ساقه، مشخص شد که در رقم  رقم×کود×یاریآب

با کاهش  ،یبندهتا دان یاریشاهد و آب یاریدر آب دهیپد

درصد  100 نینسبت به تام تروژنین زانیم یدرصد50

درصد  5و  8/10 زانیبه م بیقطر ساقه به ترت ،تروژنین

 ماریت رسدیبه نظر م(. 1و شکل 4جدول ) ابدییکاهش م

 تروژنین ماریدر ت یترشیب تروژنیشاهد جذب ن یاریآب

و در  افتهی شیافزا دهیکامل داشته و قطر ساقه در رقم پد

نشان  تروژنین زانیدر کمبود م زین یترشیمقابل کاهش ب

 . (یاریآب یمارهایت ریبا سا سهیدر مقاداده است )

اعمال تنش  های مرتبط مشخص شددر پژوهش

دار ارتفاع بوته و قطر ساقه کاهش معنی تواندمیخشکی 

دلیل دنبال داشته باشد؛ اما در این طرح بهرا بهگلرنگ 

صورت قطع آبیاری پس از طی اعمال تنش خشکی به

داری بر قطر نیمراحل رویشی گیاه، این تیمار اثری مع

 (.Baghkhani & Farahbakhsh, 2009ساقه نداشت )

Hosseini (2016 در مطالعه )و اجزای  صفت عملکرد

گلرنگ تحت  هایتیپدر ژنونشان داد دانه  عملکرد

بر  هزاردانهاثر مستقیم وزن  شرایط بدون تنش رطوبتی

عملکرد دانه مثبت اما اثر مستقیم قطر ساقه منفی بود. 

قطر ساقه باعث کاهش عملکرد  براساسن، انتخاب بنابرای

در شرایط تنش اما  شود.میدانه در شرایط بدون تنش 

باشد ساقه گلرنگ از  تربیشخشکی هرچه قطر ساقه 

 تریبیشبرخوردار بوده و محصول  تریبیشاستحکام 

زیرا شرایط رشد مطلوب گلرنگ تنها در  ،نمایدتولید می

محکم که  یهاساقه بنابراین؛ دشومیشکل ایستاده فراهم 

یکی از اصول تولید و  نشوددر اثر کم آبی ضعیف 

های . این نتایج با یافتهباشدعملکرد در گلرنگ می یپایدار

 طرح حاضر مطابقت داشت.

 . قطر طبق3. 3

رقم و  ماریاثر تها نشان داد که نتایج تجزیه واریانس داده

طر طبق در سطح بر صفت ق رقم×کود×یاریگانه آباثر سه

 ساتیدر مقا .(3)جدول دار بوداحتمال یک درصد معنی

 نیترو رقم گلمهر کم نیترشیرقم گلدشت ب نیانگیم

  (.1و شکل 4 قطر طبق را داشتند )جدول

بر صفت  رقم×کود×یاریاثر سه گانه آب نیانگیم سهیمقا

از مرحله پرشدن  یاریمذکور نشان داد که در قطع آب

قطر طبق  تروژن،ین نیدرصد تام50 یکود ماریدانه، در ت

 5/6درصد کاهش و در رقم گلمهر 4 انیدر رقم پرن

درصد 100 نیدرصد کاهش نشان داد )نسبت به تام

 (.تروژنین

 تروژنیدرصد ن50نشان داد مصرف  هانیانگیم سهیمقا

قطر طبق را نسبت به  یدرصد 22/13کاهش  از،یمورد ن

داشته است. ممکن  یپ در تروژنین ازیدرصد ن 100 نیتأم

 لیبه دل تروژنین ازیکامل ن نیتأم طیاست در شرا

قطر  ،یشیرشد زا یبرا تروژنیمناسب ن زانیم صیتخص

 .شده باشد ترشیطبق ب

Nabipour et al. (2007 نیز عنوان کردند که قطر طبق )

طور آبیاری بههای کمدر بوته گلرنگ تحت تأثیر رژیم

تأمین آب کافی برای گلرنگ  یابند.داری کاهش میمعنی

ای در افزایش قطر در مرحله پرشدن دانه اهمیت ویژه

طبق و تولید عملکرد نهایی گیاه دارد و بروز تنش 

تواند دهی( میخشکی در این مرحله و یا قبل از آن )گل

 ها و تولید دانه مؤثر باشددر کاهش اندازه طبق

(Farokhinia et al., 2011.) 
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 گانه آبیاری، نیتروژن و رقم.کنش سهقطر ساقه و قطر طبق به برهم. پاسخ 1شکل 

 باشد.درصد می 1( در سطح احتمال LSDدار )بیانگر حداقل اختالف معنی ها،روی ستوننمایش داده شده  هایمیله
 

 

 

 

 

 . تعداد طبق در بوته4. 3

در های آبیاری، کود و رقم بر تعداد طبق در بوته اثر تیمار

(. 3دار بود )جدول سطح احتمال یک درصد معنی

ین تعداد طبق در آبیاری کامل، ترکمین تا تربیش ترتیببه

دهی درصد گل 50بندی و آبیاری تا آبیاری تا دانه

نتایج (. 4)جدول  شد( مشاهده 33/16و  62/19، 46/24)

و قطع  یبنددر زمان دانه یاریقطع آب بیانگر این بود که

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

ده
دی

پ
ان

رنی
پ

ت
دش

گل
هر

لم
گ

ده
دی

پ
ان

رنی
پ

ت
دش

گل
هر

لم
گ

ده
دی

پ
ان

رنی
پ

ت
دش

گل
هر

لم
گ

ده
دی

پ
ان

رنی
پ

ت
دش

گل
هر

لم
گ

ده
دی

پ
ان

رنی
پ

ت
دش

گل
هر

لم
گ

ده
دی

پ
ان

رنی
پ

ت
دش

گل
هر

لم
گ

N100% N50% N100% N50% N100% N50%

(شاهد)آبیاری معمول  قطع آبیاری از آغاز دانه بندی  درصد گل دهی50قطع آبیاری از 

ه 
ساق

ر 
قط

(
متر

لی 
می

)

0

5

10

15

20

25

30

35

ده
دی

پ
ان

رنی
پ

ت
دش

گل
هر

لم
گ

ده
دی

پ
ان

رنی
پ

ت
دش

گل
هر

لم
گ

ده
دی

پ
ان

رنی
پ

ت
دش

گل
هر

لم
گ

ده
دی

پ
ان

رنی
پ

ت
دش

گل
هر

لم
گ

ده
دی

پ
ان

رنی
پ

ت
دش

گل
هر

لم
گ

ده
دی

پ
ان

رنی
پ

ت
دش

گل
هر

لم
گ

N100% N50% N100% N50% N100% N50%

(شاهد)آبیاری معمول  قطع آبیاری از آغاز دانه بندی  درصد گل دهی50قطع آبیاری از 

ق 
طب

ر 
قط

(
متر

لی 
می

)



 البرز استان در گلرنگ ارقام یبرخ عملکرد یاجزا و عملکرد بر تروژنین کود و یاریآب مختلف سطوح اثر

 

 1401پاییز   3شماره   24دوره 
769

و  8/19سبب  بیبه ترت ،یدهدرصد گل 50مان آب در ز

با  سهیدرصد کاهش در تعداد طبق در بوته در مقا 2/33

تعداد طبق در شرایط  چنینهم شوند.میشاهد  یاریآب

داری طور معنی( به08/21درصد نیاز نیتروژن )100تأمین 

درصد نیاز نیتروژن  50از تعداد طبق در شرایط تأمین 

تعداد طبق در  به عبارتی ؛(4)جدول  بود تربیش( 19/19)

در  اهیگ ازیمورد ن تروژنین یدرصد 50بوته با کاهش 

کاهش  درصد 9 با تروژن،ین ازین100 نیمأبا ت سهیمقا

شده کشتدر بین ارقام  دار نشان داد.تفاوت معنی

( 74/22ین تعداد طبق در بوته متعلق به گلدشت )تربیش

ین ترکمم گلمهر و پدیده ( بود. ارقا59/20و سپس پرنیان )

( را داشتند )جدول 27/18و  95/18تعداد طبق در بوته )

4 .)Behdani & Jamialahmadi (2008 نیز اعالم کردند )

 یهاه تعداد طبقکآن با وجوددر برخی ارقام گلرنگ 

 یاصل یهاطبق امابود،  یاصل یهااز طبق تربیش یفرع

 یهانسبت به طبق یدیتول یهال دانهکدر  تریبیشسهم 

نیز با مطالعه تنش  گرانپژوهشسایر  .داشتند یفرع

گلرنگ، کاهش تعداد طبق در بوته را  یخشکی بر رو

از طرفی برخی  (.Beyyavas et al., 2011)مشاهده کردند 

بیان کردند  یانتایج تجزیه رگرسیون مرحله براساس دیگر

افزایش عملکرد دانه در شرایط عدم تنش  یکه برا

تعداد طبق  یشکی، گزینش غیرمستقیم بایستی ابتدا روخ

در  اما ،در بوته و سپس تعداد دانه در طبق صورت پذیرد

ابتدا تعداد دانه در طبق اصالح  بایدشرایط تنش خشکی 

 (.Maleki Nejad & Majidi, 2015) شود

 کاهش هابرگ دلیل تنش خشکی سطحرسد بهنظر میبه

 فتوسنتز و میزان شده شدیدت هابرگ پیری سرعت یافته،

 یابد،می گیاه کاهش تولیدی خشک ماده نتیجه در و خالص

 تعداد دلیل کاهش منابع و مواد فتوسنتزیبه گیاه نتیجه در

تنش خشکی با کاهش طول دوره  کند.می تولید تریکم طبق

رشد گیاه و هم چنین تسریع در ورود به فاز زایشی منجر به 

چنین کمبود آبیاری شود، همته میکاهش تعداد طبق در بو

های جانبی شده و تعداد شاخه فرعی و در مانع رشد جوانه

 Farshidifar et) دهدنتیجه تعداد طبق در بوته را کاهش می

al., 2002; Sarmadnia & Kocheki, 1999). نیتروژن تأمین 

طریق افزایش  طور مستقیم و غیرمستقیمبه موردنیاز گیاه

مصرف مؤثر است. گیاهی  و عملکرد بر رشد ،زمیزان فتوسنت

بهبود باعث ها افزایش میزان کلروفیل در برگ بانیتروژن 

 (.Rastgoo et al., 2014) شودمیفتوسنتز 
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اثر ساده تیمارهای آبیاری در سطح احتمال پنج درصد، 

کنش دوگانه اثر تیمارهای کود و رقم و برهم

یتروژن بر صفت تعداد دانه در طبق در سح ن×آبیاری

ترین (. بیش3دار بودند )جدول احتمال یک درصد معنی

( و 05/38تعداد دانه در طبق در شرایط آبیاری کامل )

( تولید شد؛ تعداد 30/35درصد نیاز نیتروژن )100تأمین 

دار دانه در طبق در شرایط آبیاری معمول تفاوت معنی

( و تأمین 34/29دهی )یمه گلنسبت قطع آبیاری در ن

(. ارقام 4( داشت )جدول 09/33درصد نیاز نیتروژن )50

و  77/37ترین تعداد دانه در طبق )گلدشت و پرنیان بیش

ترین تعداد دانه در طبق ( و ارقام گلمهر و پدیده کم30/35

دار تولید کردند ( را با تفاوت معنی98/30و  72/32)

داری تحت طور معنیبق بهتعداد دانه در ط (.4)جدول 

تأثیر برهمکنش فاکتورهای آبیاری و کود قرار گرفت، 

بندی ی )قطع از دانهاریکه با کاهش سطوح آبکه طوریبه

 ماریدر هر دو سطح ت دهی(درصد گل 50و قطع از 

. تعداد دانه در افتیکاهش  زیتعداد دانه در طبق ن تروژنین

و در  یدهدرصد گل 50از  یاریقطع آب ماریطبق در ت

تر از درصد کم 1/13آن  تروژنیدرصد ن50نیسطح تام

 توانیشد. م داریبود و معن تروژنیدرصد ن 100 نیتام

 ثموثر را باع تروژنیجذب ن یآب برا زانیکاهش م
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 (.5و  4های )جدول کاهش تعداد دانه در طبق دانست

Noroozi & Kazemeini (2013در مطالعه ) ای نشان دادند

های گلرنگ در ه با اعمال تنش کمبود آب روی بوتهک

طور طول فصل رشد، عملکرد دانه و اجزای آن به

تعداد دانه در طبق  طورکلیبه یابد.داری کاهش میمعنی

شرایط محیطی دوران رشد سریع طبق و رشد  تأثیرتحت 

د توانمید و تعداد دانه در طبق گیرمیسریع مغز دانه قرار 

 .افشانی تا مدتی پس از آن تغییر کندوع گردهاز قبل از شر

نتیجه فتوسنتز  طورعمدهبهشده در بذر ماده خشک ذخیره

بنابراین در اثر تنش خشکی تعداد  .باشدشده میانجام

تعداد دانه در طبق یابد و های بنیادی کاهش میسلول

توان گفت تنش خشکی از طرفی میشود. میتری تولید کم

ویژه برگ و دوام سطح برگ در گیاه  باعث کاهش سطح

شده که این وضعیت نیز با کاهش سطح فتوسنتزکننده در 

ها شده و طول دوره رشد گیاه باعث کاهش تولید آسیمیالت

 & Sarmadnia) یابددر نتیجه تعداد دانه کاهش می

Kocheki, 1999; Lotfi et al., 2012.) 

د دانه در با تأمین کامل نیاز نیتروژن در گلرنگ تعدا

داری نسبت به کاهش طبق و وزن هزاردانه افزایش معنی

میزان کود نیتروژن نشان داد، نتایج مشابهی در این ارتباط 

گران نیز گزارش شده است توسط سایر پژوهش

(Bonfim-Silva et al., 2015; Eryigit et al., 2015 .)

 باعث بهتر تلقیح شرایط نمودنفراهم با نیتروژن چنینهم

 از سوی دیگر نیتروژن شود.می طبق در دانه تعداد افزایش

 باعث فصل اواخر در و داده افزایش را گیاه دوره رشد

 هزاردانه وزن افزایش و پیرشدن دانه مدت شدن طوالنی

 (.Galavi et al., 2012شود )می
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ها، اثرات طبق نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

ژیم آبیاری، کود و رقم بر صفت وزن هزار دانه در ساده ر

(. 3 دار بود )جدولسطح احتمال یک درصد معنی

وزن هزار دانه در تیمار آبیاری کامل با  مقایسات میانگین

دهی با درصد گل50گرم( و آبیاری تا  75/37ترین )بیش

گرم( وزن هزار دانه مشاهده شد. وزن  36/32ترین )کم

بندی نیز نسبت شده در تیمار آبیاری تا دانههزاردانه تولید 

گرم( اما این تفاوت  62/35به آبیاری کامل کاهش داشت )

 دار نبود.معنی

وزن  زین تروژنیدرصد ن 50با کاهش  نیچنهم

است. در  داریکه معن ابدییم درصدکاهش 9/4هزاردانه 

 25/45وزن هزاردانه ) نیترشیگلدشت ب زیارقام گلرنگ ن

 ان،یارقام پرن بیکرد و پس از آن به ترت دیتول گرم( را

درصد وزن هزاردانه  1/40و  4/39،  8/8و گلمهر با  دهیپد

ارقام مورد  نیب .کردند دیگلدشت تول بهنسبت  یترکم

وزن  نیترو رقم گلمهر کم نیترشیمطالعه، رقم گلدشت ب

تفاوت  نیگرم( که ا 10/27و  25/45هزار دانه را داشتند )

وزن  نیترشیبعد از گلدشت ب انیبود. رقم پرن داریمعن

ارقام  ریگرم( و با سا 25/41کرد ) دیهزار دانه را تول

 یترشیدانه ب روزن هزا دهیداشت. رقم پد داریتفاوت معن

نبود  داریتفاوت معن نینسبت به گلمهر داشت اما ا

 (.4)جدول 

 وزن هزاردانه در دیداشتن ثبات در تول رسدیبه نظر م

 ترشینشان دهنده مقاومت ب تواندیکمبود آب م طیشرا

با کاهش رطوبت ناشی از تنش . باشد ینسبت به خشک اهیگ

عنوان سطح فتوسنتزکننده ها بهخشکی، سطح و دوام برگ

تری تولید خواهد کاهش یافته که در نتیجه مواد فتوسنتزی کم

و  یابدشد و بنابراین طول دوره پرشدن دانه نیز کاهش می

 & Fathianاین روند باعث کاهش وزن هزاردانه خواهد شد )

Ehsanzadeh, 2013طورکلی واکنش گیاه گلرنگ به (. به

ای که گونهتر از سایر عناصر غذایی است، بهنیتروژن بیش

دار در طول فصل رشد گلرنگ استفاده از کود نیتروژن

در  دلیل تأثیر بر اجزای عملکرد )تعداد بوتهتواند بهمی
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تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق و وزن مترمربع، 

 ,.Mündel et al( باعث افزایش عملکرد دانه شود )هزاردانه

2004). 
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صفت عملکرد دانه تحت تأثیر تیمار آبیاری و رقم 

ها اثرات قرار گرفت. مطابق جدول تجزیه واریانس داده

دار احتمال یک درصد معنی ساده آبیاری و رقم در سطح

 (. 3شدند )جدول 

ین عملکرد دانه در تربیشمقایسات میانگین نشان داد 

و کیلوگرم در هکتار(  31/2867)شرایط آبیاری کامل 

کیلوگرم در  81/2403)بندی سپس در تیمار آبیاری تا دانه

ین ترکم .دار نبوداین تفاوت معنی که هکتار( بدست آمد

دهی درصد گل 50ه قطع آبیاری در عملکرد مربوط ب

که در این طوریباشد، بهمیکیلوگرم در هکتار(  58/915)

درصد نسبت به آبیاری کامل  1/68تیمار عملکرد دانه 

آمده از عملکرد دستمیانگین به چنینهمکاهش داشت. 

درصد نیاز نیتروژن گیاه  100دانه در شرایط تأمین 

داری با فاوت معنیتکیلوگرم در هکتار(  32/2154)

درصد نیاز نیتروژن گیاه  50عملکرد دانه در شرایط تأمین 

 5/8داشت که معادل کیلوگرم در هکتار(  15/1970)

درصد  100درصد کاهش عملکرد نسبت به تیمار تأمین 

در میان ارقام کشت شده،  (.4نیاز نیتروژن است )جدول 

اشتند ترین عملکرد را دبه ترتیب پرنیان و گلدشت بیش

کیلوگرم در هکتار( که تفاوت  84/2462و  82/2473)

ها وجود نداشت و بعد از آن نداری بین میانگین آمعنی

داری ارقام پدیده و گلمهر قرار گرفتند که اختالف معنی

 .(4)جدول  در تولید دانه با ارقام گلدشت و پرنیان داشتند

Khalili et al. (2013اظهار داشتند تأمین ) درصد  100

 75 تأمینبا  سهیعملکرد دانه در مقا شیافزاباعث  یآب ازین

کاهش شود و دلیل این نتیجه را می یآب ازین درصد 50و 

 یهاتعداد شاخه شیآب و افزا یبرا اهانیگ نیرقابت ب

بیان کردند. تنش  اهیو وزن هزاردانه گ طبق ، تعدادیفرع

ین ترکم یآب ازیدرصد ن 50 یاریآب میدر رژآبی کم

رسد این تنش نظر میعملکرد دانه را تولید کرد که به

آبی منجربه ایجاد تنش اکسیداتیو شده است. تنش کم

اکسیداتیو نیز اختالل در ساختار کلروپالست و کاهش 

ی کلروفیل را در پی داشته و در نهایت باعث امحتو

 کاهش فعالیت فتوسنتزی و عملکرد دانه گیاه شده است

(Amini et al., 2013.) 

در شرایط مناسب محیطی )آبیاری مناسب و ...( و 

تواند با متناسب با مراحل حساس رشدی، نیتروژن می

ها و در نتیجه اثر بر رشد رویشی به تداوم فتوسنتز برگ

ها و تلقیح بهتر کمک کند و از این راه به توسعه گل

اجزای عملکرد را بهبود داده و در نهایت مقدار 

 ;Anicesio et al., 2015را افزایش دهد )عملکرد دانه 

Zong et al., 2014کنش آبیاری کامل و (. بنابراین برهم

تر تأمین کامل نیاز نیتروژن نیز منجر به افزایش بیش

شدن به شرایط پتانسیل تولید را ایجاد عملکرد و نزدیک

زمان این دو تیمار و خواهد کرد. در مقابل با کاهش هم

ی و مقدار نیتروژن قابل دسترس، کنش آبیاربرهم

اجزای عملکرد و درنتیجه عملکرد دانه، کاهش 

 توجهی نشان خواهند داد.قابل

کنش سطوح آبیاری و نیتروژن . میانگین اثرات برهم5جدول 

 بر تعداد دانه در طبق

 آبیاری سطوح
 نیتروژن سطوح

(%) 
 عملکرد دانه

 معمول
N1 94/38  a 

N2 61/37  a 

 دهیگل درصد 50تا 
N1 01/36  a 

N2 37/34  a 

 بندیتا آغاز دانه
N1 39/31  a 

N2 28/27  b 
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هایی که دارای حروف مشترک هستند، در هر سطح آبیاری، میانگین

در سطح احتمال یک  دار، فاقد اختالف معنیدهی اثر متقابلبراساس برش

 .باشندمی

N1  وN2  درصد نیاز  50درصد و  100تأمین  بیترتبه نیتروژنسطوح

 .نیتروژن

 

 تودهزیست. 8. 3

در  تودهزیستهای آبیاری، کود و رقم بر اثرات ساده تیمار

(. در 3دار شد )جدول سطح احتمال یک درصد معنی

و آبیاری تا  بندیدانهتیمارهای آبیاری کامل، آبیاری تا 

، 10365) تودهزیستین ترکمین تا تربیشدهی گل

حاصل شد  یلوگرم در هکتار(ک 59/4804و  92/9114

در تیمار آبیاری  تودهزیستکه میزان طوری(. به4)جدول 

بندی و در تیمار آبیاری تا دانهدرصد  6/53دهی تا گل

درصد در مقایسه با آبیاری کامل کاهش یافت  1/12

 پژوهشینیز در  Mohtashami et al. (2018)(. 3)جدول 

ا گزارش ناشی از تنش خشکی ر تودهزیستکاهش 

کردند. کاهش در سطح ویژه برگ، کاهش در سطح اجزای 

آن کاهش قدرت سطوح فتوسنتزکننده  دنبالبهرویشی و 

ند توانمیمنبع و نیز کاهش در اجزای زایشی گیاه  عنوانبه

باشند  تودهزیستدالیل این کاهش در عملکرد 

(Baghkhani & Farahbakhsh, 2009.) 

 12باعث کاهش  زین تروژنین یدرصد 50کاهش 

ارقام گلرنگ،  نیشد. در ب کیولوژیدرصد عملکرد ب

 پدیدهو ارقام گلمهر و  نیترشیب انیگلدشت و پرن

نیتروژن  (.4)جدول را داشتند  کیولوژیعملکرد ب نیترکم

با افـزایش سـطح بـرگ و تأثیر بر اجزای عملکرد، 

. یدافزایبو زیست توده توانـد بـر مقـدار عملکرد دانه مـی

های توده کل به میزان رشد انداماز آنجا که میزان زیست

هوایی وابسته است، بنابراین مقدار نیتروژن تأمین شده بر 

های هوایی مؤثر بوده و از طریق افزایش میزان رشد اندام

توده تولید جذب خالص مواد فتوسنتزی بر مقدار زیست 

نتیجه ( نیز 2012) Forooghi & Ebadiافزاید. شده می

بر  د عالوهتوانمینیتروژن با افزایش مخزن، گرفتند که 

در بخش  یتوده، تخصیص مواد فتوسنتزافزایش زیست

گیاه )دانه( را بهبود بخشیده و منجر به افزایش  یاقتصاد

گلدشت شده کشت. در میان ارقام شودشاخص برداشت 

ین ترکمین و ارقام گلمهر و پدیده نیز تربیشو پرنیان 

 (.4را داشتند )جدول  تودهزیستکرد عمل

Miladi Lari & Ehsanzadeh (2011 نیز گزارش )

ی مختلف گلرنگ هاتیپکردند تنش خشکی در ژنو

و عملکرد دانه را در پی داشته است.  تودهزیستکاهش 

 تودهزیستدار در مطالعات دیگری نیز تفاوت معنی

 ی مختلف گلرنگ گزارش شدههاتیپتولیدشده در ژنو

 ;Baghkhani & Farahbakhsh, 2009است )

Mohtashami et al., 2018.) 

 

 گیری. نتیجه4

معمول صورت با ارزیابی سطوح مختلف آبیاری به

بندی و دهی و تا آغاز دانهدرصد گل 50، تا )شاهد(

 50درصد و  100صورت تأمین سطوح کود نیتروژن به

بودن درصد نیاز گیاه در این آزمایش، باوجود مقاوم

 50آبی، قطع آبیاری در مرحله گلرنگ نسبت به کم

ترین کاهش عملکرد شد. دهی باعث بیشدردصد گل

چنین استفاده از میزان مناسب کود نیتروژن موردنیاز هم

کیلوگرم کود  165کیلوگرم نیتروژن خالص معادل  75)

اوره( در طول دوره رشد باعث افزایش مطلوب عملکرد 

کنش آبیاری تایج حاصل از اثرات برهمشد. با توجه به ن

کنش آبیاری در نیتروژن، کشت چنین برهمدر رقم و هم

 ارقام گلدشت و سپس پرنیان جهت تولید دانه در استان

و تأمین کامل  معمول در شرایط آبیاری شهر کرج-البرز

نیاز کود نیتروژن، مناسب دیده شد. در شرایط کاهش 

قام گلدشت و پرنیان آبیاری و کود نیتروژن نیز ار
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تری نشان دادند. از سوی دیگر اگرچه عملکرد مطلوب

تر در شرایط نرمال ارقام گلمهر و پدیده عملکرد کم

نسبت به ارقام گلدشت و پرنیان داشتند، اما در شرایط 

تری در نامطلوب )کاهش آبیاری کود نیتروژن( کاهش کم

ه پدیده عملکرد و اجزای عملکرد نشان دادند. با توجه ب

تغییر اقلیم و تغییرات دما و رطوبت در آیندۀ نه چندان 

دور، نیاز به بررسی ارقام دارای ثبات در تولید بیش از 

های شود. لذا بررسی و انجام پژوهشپیش احساس می

تر در این زمینه جهت اثبات برتری برخی ارقام بیش

 شود.پیشنهاد می

 

 . تشکر و قدردانی5

این طرح، گروه زراعت و اصالح  اداناستهای از حمایت

نباتات و مسئولین مزرعه پژوهشی پردیس کشاورزی و 

 پژوهشمنابع طبیعی دانشگاه تهران که برای انجام این 

 .گرددیاری رساندند، تشکر و قدردانی می
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