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 نشريه توليد گياهان زراعي

33جلد هفتم، شماره سوم، پاييز   

383-363  
http://ejcp.gau.ac.ir  

 

  گلرنگ خصوصیات زراعیکود نیتروژن بر مدیریت  و تراکم کاشت اثر

 هرز هایدر رقابت با علف 
 

 2و محسن موحدي دهنوي 2*عليرضا يدوي، 1موسی فوالدوند
 استاديار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشكده كشاورزي دانشگاه ياسوج وارشد دانشجوي كارشناسي 2و1

 11/6/29 ؛ تاريخ پذيرش: 11/11/22 تاريخ دريافت:

 چکيده
و اجزاي عملكرد عملكرد  بر ، مقدار و نحوه تقسیط كود نیتروژنكاشتتراكم  اثرمنظور بررسي به

هاي ، در قالب طرح بلوکصورت فاكتوريلهآزمايشي ب، هرزهايدر رقابت با علف صفه()رقم  گلرنگ
اجرا شد. فاكتور اول  1921در مزرعه تحقیقاتي دانشگاه ياسوج در تابستان تكرار  9كامل تصادفي با 

 كود نیتروژنكاربرد فاكتور دوم شامل  وبوته در متر مربع(  01و  21سطح ) 2شامل تراكم كاشت در 
كه هكتار،  نیتروژن مصرفي دركیلوگرم  151و  75مقدار  ( وشاهدبدون كود )شامل سطح  2در 

 51درصد مصرف كود نیتروژن قبل از كاشت و  51شامل؛  يكود تقسیطسطح  0صورت هب هركدام
درصد در  75درصد كود نیتروژن قبل از كاشت و  25، (S1گلرنگ ) درصد در مرحله ساقه رفتن

 درصد در مرحله ساقه رفتن 51از كاشت،  درصد كود نیتروژن قبل 25، (S2) مرحله ساقه رفتن گلرنگ
درصد در  25درصد كود نیتروژن قبل از كاشت،  25و ( S3) درصد در مرحله گلدهي گلرنگ 25و 

 بیشترين تعداد كه نتايج نشان داد. بودند (S4) درصد در مرحله گلدهي گلرنگ 51مرحله ساقه رفتن و 
كیلوگرم در هكتار( از باالترين سطح  17/2910مربع( و عملكرد دانه )طبق در متر 226طبق بارور )

كیلوگرم در هكتار(  151بوته در مترمربع( و بیشترين مقدار نیتروژن مصرفي ) 01تراكم كاشت )
تراكم و افزايش مقدار نیتروژن  كاهشهمچنین با  دست آمد.هب( S4) سطح تقسیط چهارم صورتهب

هرز هايكمترين میزان وزن خشک كل علف ماهرز افزايش يافت، اهاين خشک كل علفمصرفي، وز
 .( بودS4سطح چهارم از تقسیط كود ) مربوط بهدر بیشترين سطح نیتروژن مصرفي 

 

   1، عملكردتقسیط كودهرز، عملكرد، تداخل علف اجزاي: کلیدي هايواژه

                                                           
 adavi53@yahoo.comy ول:مسئنويسنده *
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 مقدمه

ومي ايران هاي روغني بيكي از مهمترين دانه.Carthamus tinctorius L گلرنگ با نام علمي 

اسید  ولینولئیک  اسید هاي چرب غیراشباع ماننددرصد اسید 11ن حدود با داشت آنروغن باشد كه مي

دلیل اين گیاه به (.2111پور، )خواجه ي براي تغذيه انسان برخوردار استاولئیک از كیفیت مطلوب

كشت در مناطق كم باران از تواند پتانسیل گیاهان دانه روغني را براي مي تحمل باالي خود به خشكي،

 قبیل ايران را داشته باشد. 

نقش زيادي براي  رتولید گیاهان زراعي است. اين عنصنیتروژن يكي از عوامل عمده محدود كننده 

دستیابي به حداكثر عملكرد گیاهان زراعي دارد و در بهبود عملكرد و كیفیت همه گیاهان زراعي موثر 

واكنش گلرنگ به نیتروژن نسبت به ساير مواد غذايي بیشتر است. به  (.2111است )يوال و همكاران، 

علت يكسان نبودن سرعت رشد در مراحل مختلف رويش، نیاز غذايي گلرنگ در مراحل مختلف رشد 

در گیاه  هاي مصرف نیتروژن ضروري است.يكسان نیست، بنابراين عالوه بر مقدار، تعیین بهترين زمان

و در نتیجه فرعي  هايشاخهثیر بر تعداد أتواند از طريق تدار مياي نیتروژنگلرنگ استفاده از كوده

( در يک آزمايش 2117) و همكاران تعداد طبق در بوته موجب افزايش عملكرد دانه شود. جسگل

كیلوگرم نیتروژن خالص در هكتار( دريافت كه  61، 91، 1اي با سطوح مختلف نیتروژن )مزرعه

میزان در ب افزايش عملكرد دانه گلرنگ شده است و بیشترين عملكرد دانه را سبافزايش مقدار كود 

( گزارش كردند كه 2112كیلوگرم نیتروژن خالص در هكتار ايجاد كرده است. قاسمي و همكاران ) 61

كیلوگرم نیتروژن در هكتار براي عملكرد مطلوب دانه و روغن گلرنگ مناسب بود.  21مصرف 

كیلوگرم نیتروژن  151( گزارش نمودند كه بیشترين عملكرد دانه از كاربرد 2112استراسیل و ورلیكک )

كیلوگرم در هكتار رشد  151با افزايش نیتروژن به بیش از  هكتار، در گلرنگ پايیزه بدست آمد ودر 

( 2112سلیماني ) هاييابد. نتايج يافتههاي رويشي افزايش يافته و تعداد طبق در بوته كاهش مياندام

 111و  51ترتیب از مصرف وي گیاه گلرنگ نشان داد كه كمترين و بیشترين تعداد دانه در طبق بهر

  .كیلوگرم نیتروژن در هكتار بدست آمد

اي پیچیده در مباحث اكوفیزيولوژيک جوامع عنوان يكي از موضوعات كلیدي و پديدهرقابت به

-هايعلف قابت محصوالت مختلف باقدرت ر (.2117)لیندكويست و همكاران،  گیاهي مطرح است

توانند ميهرز يكسان نیست. اكثر گیاهان رديفي و بعضي از گیاهان باغي در صورت مديريت صحیح 

اندازي گیاه شود هرز داشته باشند. لذا هر اقدامي كه باعث جلو انداختن سايههايرقابت خوبي با علف
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بلندتر و سرعت رشد بیشتر، امكان برتري رقابتي از جمله خارج شدن سريعتر از خاک، داشتن ارتفاعي 

هاي رسد ارائه روشآن چه ضروري به نظر مي (.2119شاو و همكاران، كند )بلکگیاه را فراهم مي

عملیاتي است  ،هرز است. مديريت كود هايگیري و كاهش پويايي جمعت علفكاربردي براي پیش

(. مقدار نیتروژن 1225تومازو، گیاه زراعي اثر دارد )دي هرز با هايبه طور برجسته در تداخل علف كه

تنها مقدار نیتروژن  هرز نه هايعلف. هرز تأثیر داشته باشد علف -تواند بر رقابت گیاه زراعيخاک مي

هرز با سطح هايهاي علفرشد بسیاري از گونه دهند، بلكهقابل دسترس در محصول را كاهش مي

(. عنوان شده است كه تقسیط كود نیتروژن به علت 2110، شاوبلکيابد )مي باالتر نیتروژن افزايش

هرز هايستراتژي براي كاهش جمعیت علفنیتروژن در گیاهان زراعي به عنوان يک ا بیشتركارايي 

هاي ه جمعیت و گونهاي در كلزا نشان داد ك(. نتايج آزمايش دوساله2115، بلیدو و ردوندواست )لوپز 

هاي مختلف تقسیط كود نیتروژن قرار داري تحت تأثیر روشهرز به صورت معنيهايغالب علف

درصد در مرحله  75شت و درصد قبل از كا 25) ايسطح تقسیط دو مرحله. بدين صورت كه ندگرفت

(. همچنین طي 2111بند، )آينه كاهش دادداري صورت معنيبهرا هرز هايجمعیت علف روي(ساقه

هاي تقسیط كود ( مشخص شد كه در بین روش2112سط اسكارسوني و آرنولد )بررسي ديگري تو

صورت قابل توجهي هرز نیز بههاينیتروژن بیشتر بود، رشد علف نیتروژن، هرچه تعداد تقسیط كود

 بود.  كمتر

دهد. تراكم تراكم بوته در مزرعه از عوامل مهمي است كه رشد گیاهان را تحت تأثیر قرار مي

، رقم و شرايط تولید فرق گیاه زراعياقتصادي بسته به نوع اي حصول حداكثر عملكرد مطلوب بر

هرز و در مراحل هرز بسته به تراكم و توان رقابتي گونه علفهايفشار تداخل علف چنینهم كند.مي

( روي گلرنگ، تعداد طبق 2116مختلف نمو گیاه زراعي متفاوت است. در آزمايش میري و غديري )

داري افزايش يافت و طور معنيهرز و كاهش دوره تداخل بهاه با افزايش دوره عاري از علفدر گی

هرز قرار گرفت، در حالي تعداد دانه در هر طبق تحت تأثیر طول دوره تداخل و دوره عاري از علف

از ساير ها بیشتر هرز قرار نگرفت. به اين ترتیب تعداد طبقكه وزن هزار دانه تحت تأثیر تداخل علف

 هرز قرار گرفت.اجزاي عملكرد تحت تأثیر تداخل علف

هاي گیاهي و گسترش روز افزون زراعت گلرنگ، با توجه به افزايش روز افزون مصرف روغن

ه با بررسي مديريت كودي همرا افزايش تراكم كاشت و تعیین عملكرد و اجزاي عملكرد در پاسخ به
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ها و ها با همديگر در جهت شناسايي محدوديتمقايسه آنو  اءهرز بر اين اجزهاياثرات رقابتي علف

 سازد.ها و مصرف بهینه كود نیتروژن لزوم اجراي اين طرح را ضروري ميمزيت

 

 هامواد و روش

عملكرد و اجزاي عملكرد  برتراكم بوته، مقدار و نحوه تقسیط كود نیتروژن ثیر أمنظور بررسي تبه

تحقیقات كشاورزي  در مزرعه 1921آزمايشي در تابستان  ،هرزهايفدر رقابت با علگلرنگ بهاره 

از نظر آب و هوايي اين منطقه جزو . انجام شدكیلومتري شهرستان ياسوج  0دانشگاه ياسوج واقع در 

 1ترتیب  به آزمايش فصل طي در حرارت درجه و حداكثر حداقل و میانگین باشدمناطق معتدل سرد مي

اين  .بود 9/7 آن اسیديته و میانگین رسي سیلت آزمايش، محل خاک بافت بود. ادگرسانتي درجه 95و 

تكرار اجرا شد.  9هاي كامل تصادفي با صورت آزمايش فاكتوريل، در قالب طرح بلوکهب آزمايش

. فاكتور دوم نیز مربع( بودبوته در متر 01و  21سطح ) 2فاكتور اول شامل تراكم كاشت گلرنگ در 

(، N0بدون كود )شامل سطح  2تیمار كودي )مقدار و نحوه تقسیط كود نیتروژن( در  كاربردشامل 

 0صورت هبكیلوگرم در هكتار، هر كدام ( N2) 151و ( N1) 75مقدار نیتروژن مصرفي در دو سطح 

درصد  51درصد مصرف كود نیتروژن قبل از كاشت و  51 صورتهبشامل؛ تقسیط اول سطح  تقسیط 

 75درصد كود نیتروژن قبل از كاشت و  25 صورتهب، تقسیط دوم (S1گلرنگ ) رفتن در مرحله ساقه

درصد كود نیتروژن قبل از  25 صورتهب، تقسیط سوم (S2) درصد در مرحله ساقه رفتن گلرنگ

 و تقسیط چهارم (S3) درصد در مرحله گلدهي گلرنگ 25درصد در مرحله ساقه رفتن و  51كاشت، 

درصد در  51درصد در مرحله ساقه رفتن و  25كود نیتروژن قبل از كاشت، درصد  25) صورتهب

 .بود (S4) مرحله گلدهي گلرنگ

 تريپلسوپرفسفاتوپتاسیمكودهايزمین آزمايش، براساس آزمون خاکمقدماتيتهیهوشخمازپس

 بهمبادرتآن،ازپس.پخش گرديدزمیندريكنواختطوربههكتاردركیلوگرم 151 و111 میزانبه

بین متر و فاصلهيکهاكرتبینفاصله مترمربع، 6×9آزمايش هايكرتابعاد گرديدآزمايشنقشهاجراي

 .و بر اساس تیمارهاي آزمايشي كود نیتروژن )اوره( به خاک اضافه گرديد گرديدلحاظمتردوها،بلوک

 صورت سرک به كرت اضافه گرديد.وطه بهمقادير بعدي كود نیتروژن نیز در زمان مرتبط با تیمار مرب

بوته در  01و  21هاي متر و تراكمسانتي 51صورت رديفي با فاصله بین رديف كاشت بذر با دست و به

بهآبیاري اولینكاشت،ازپسكاري صورت پذيرفت. متر و به روش خشكهسانتي 9-0متر مربع و عمق 
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داشت، عملیاتساير وبعديهايآبیاريشدانجامگیاه سبزشدنيكنواختمنظوربهصورت همزمان

الزم به ذكر است كه  .تگرفانجاميكنواختطوربههاهمه تیماردرمنطقهمرسومهايروشمطابق

ي عفلور طبی هاهاي هرز صورت نگرفت و در تمامي كرتهیچگونه عملیاتي در رابطه با كنترل علف

ت نهايي براي كلیه تیمارها زماني صورت گرفت كه كلیه ملیات برداشهاي هرز حفظ گرديد. ععلف

هاي وسط طبق نیز خشک و سخت شده بودند. اي و دانههاي روي ساقه خشک و قهوهها و طبقبرگ

جهت تعیین عملكرد دانه و اجزاي عملكرد دانه، پس از حذف اثرات حاشیه هر كرت، سطحي معادل 

شت نیز از تقسیم عملكرد دانه بر عملكرد بیولوژيک بر صفت شاخص بردا متر مربع برداشت گرديد. 9

)زماني قبل از برداشت گلرنگ هاي هرز جهت تعیین وزن خشک علف اساس درصد، محاسبه گرديد.

صورت تصادفي با هاي هرز هر كرت بهاز علف (هاي علف هرز خشک نشده بودندكه هنوز بوته

و هاي هرز در داخل هر كوادرات شمارش علف .دنمونه برداري شكوادرات با ابعاد يک متر مربع 

درجه  75ساعت داخل آون با دماي  01مدت گیري وزن خشک بههت اندازهجسپس كف بر شدند و 

 Amaranthus) تاج خروس ريشه قرمزهاي هرز مزرعه شامل عمده علف گراد نگهداري شدند.سانتي

retroflexus L.)، سلمه تره (Chenopodium album L.)، سوروف (Echinochloa crus-galli L.،) 

 بودند (.Convolvulus arvensis L) پیچک صحراييو  (.Sorghum halepnse L) قیاق

در سطح  LSDبا آزمون  هامیانگینمقايسهوگرفتصورت SASافزاراز نرماستفادهبانیز هاهدادآنالیز

اثر سطوح  دهيتجزيه واريانس برش یمارهادار بودن اثر متقابل تدر صورت معني ودرصد  5احتمال 

هاي اثرات متقابل نیزمقايسه میانگین .مختلف تیمارهاي كودي در دو سطح از تراكم گلرنگ انجام شد

 .صورت گرفتL.Smeans آزمونروشبه

 

 نتايج و بحث

تراكم، تیمار  ها نشان داد كه اثرنتايج حاصل از تجزيه واريانس داده: در مترمربع تعداد طبق بارور

دار بود بر صفت تعداد طبق بارور معني درصد 1در سطح احتمال  آنهاكودي و برهمكنش اثرات 

دهي برش دار شدن اثر متقابل تراكم كاشت و تیمار كودي بر اين صفت،. با توجه به معني(1 )جدول

ان داد كه اثر سطوح نشدهي نتايج برش اثر تیمارهاي كودي در هر سطح از تراكم گلرنگ انجام شد و

داري بوته در مترمربع( بر تعداد طبق بارور تأثیر معني 01مختلف تیمار كودي تنها در تراكم دوم )

تفاوت بوته در متر مربع بین سطوح مختلف تیمار كودي از لحاظ اين صفت  21داشت و در تراكم 
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تیمار كودي، بر تعداد طبق . مقايسه میانگین برهمكنش تراكم و (2 )جدول وجود نداشتداري معني

 نشان داد كه با افزايش تراكم كاشت تعداد طبق بارور افزايش يافت. (9 )جدول در متر مربع بارور

فاضلي و  .كم كاشت زيادتر عنوان كردتوان، باال بودن تعداد بوته در متر مربع در تراعلت اين امر را مي

بوته در مترمربع( روي گلرنگ متوجه  51و  01 ،91( با بررسي سطوح مختلف تراكم )2111همكاران )

 51و  01هاي بوته در متر مربع در مقايسه با تراكم 91در تراكم  در واحد سطح شدند كه تعداد طبق

در  ه( ك9نشان داد )جدول  همچنین نتايج درصد كمتر بود. 29و  17ترتیب حدود بوته در متر مربع به

طور يش كود نیتروژن مصرفي تعداد طبق بارور در واحد سطح بهبا افزا بوته در مترمربع، 01تراكم 

به ترتیب مربوط به تیمارهاي  ،بیشترين تعداد طبق باروركمترين و  كهطوريبه يافتداري افزايش معني

نیتروژن در هر دو سطح از مقدار . همچنین بودكیلوگرم در هكتار نیتروژن  151( و مصرف N0شاهد )

( 25-25-51نیتروژن )كود سطح چهارم از تقسیط در  لوگرم نیتروژن در هكتار(كی 151 و 75) مصرفي

بیشترين تعداد طبق بارور در واحد  د،نباشمي  N2S4و  N1S4كه به ترتیب متعلق به تیمارهاي كودي 

دلیل مصرف مقدار رسد كه سطح چهارم از تقسیط بهینه نیتروژن، به. به نظر ميسطح حاصل گرديد

ها و پرشدن دانه به ن در مرحله گلدهي و دسترسي بیشتر گیاه در طي مراحل تشكیل طبقزياد نیتروژ

( 2111زاده و همكاران )نیتروژن، منجر به افزايش تعداد طبق بارور شده است. نتايج آزمايشات سلیمان

 درصد افزايش 09كیلوگرم نیتروژن در هكتار موجب  111نیز روي گلرنگ نشان داد كه استفاده از 

 كیلوگرم نیتروژن در هكتار شد. 61تعداد طبق بارور نسبت به تیمار 

نتايج نشان داد كه اثر تیمار كودي )مقدار و نحوه تقسیط نیتروژن( در سطح : تعداد دانه در طبق

دار دار بود. اما تأثیر تراكم بر تعداد دانه در طبق معنيبر صفت تعداد دانه در طبق معني %1احتمال 

دار نشد چنین برهمكنش دو تیمار تراكم و تیمار كودي بر صفت تعداد دانه در طبق معنينگرديد. هم

نشان داد كه بیشترين  (2 )جدولاثر تیمار كودي بر تعداد دانه در طبق  . مقايسه میانگین(1 )جدول

تعداد ( مربوط به تیمار شاهد )بدون مصرف كود( بود و با كاربرد نیتروژن 91/96تعداد دانه در طبق )

)مقدار  N1S1( نیز از تیمار كودي 59/25دانه در طبق كاهش يافت. كمترين میزان تعداد دانه در طبق )

بین  درهمچنین ( بدست آمد. 51-51اي صورت تقسیط دو مرحلههكیلوگرم نیتروژن مصرفي ب 75

 151)مقدار  N1S3و  N1S4بیشترين تعداد دانه در طبق از تیمارهاي كودي تیمارهاي كاربرد نیتروژن، 

( 25-51-25و  25-25-51اي صورت سطوح تقسیط سه مرحلههترتیب، بكیلوگرم نیتروژن مصرفي به

( بیان كردند كه مصرف میزان باالتر كود نیتروژن با 2112الفادل و همكاران ) .(2)جدول  بدست آمد
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، موجب كاهش تعداد دانه افزايش اجزاي ديگر عملكرد مانند تعداد طبق در مترمربع و وزن هزار دانه

كیلوگرم نیتروژن در هكتار و  75طوركلي سطوح تقسیط دوم در سطح كاربرد به .گردددر طبق مي

كیلوگرم نیتروژن در هكتار، بیشترين تعداد دانه در طبق را به  151سطح تقسیط سوم در سطح كاربرد 

زمان و میزان نشان داد كه اثر نیز گ ( روي گیاه گلرن2112سلیماني ) هاينتايج يافته .همراه داشتند

كه در آزمايش طوريدار بود. بهمصرف نیتروژن بر تعداد دانه در طبق در سطح احتمال يک درصد معني

صورت تقسیط سه كیلوگرم در هكتار نیتروژن به 111در تیمار بیشترين تعداد دانه در طبق ايشان 

 ( حاصل گرديد.ل از گلدهيبق –پايان رزت -اي )كود پايهمرحله

بر صفت وزن  %5ها، اثر تیمار كودي در سطح احتمال طبق نتايج تجزيه واريانس داده: وزن هزار دانه

دار نگرديد دار بود. اثر تراكم بوته و برهمكنش تراكم و تیمار كودي بر اين صفت معنيهزار دانه معني

سیط نیتروژن( بر صفت وزن هزار دانه . مقايسه میانگین اثر تیمار كودي )مقدار و نحوه تق(1 )جدول

ر كیلوگرم در هكتار منج 75نشان داد كه افزايش مصرف نیتروژن تا سطح كاربرد  (2 )جدولگلرنگ 

در ( اظهار داشته كه مصرف نیتروژن 2112به افزايش وزن هزار دانه گرديد. در همین راستا سلیماني )

تر كردن دوره پرشدن دانه و كاهش دهي، طوالنيبا افزايش طول دوره گلمقايسه با عدم كاربرد آن 

( 2شود. همچنین با توجه به نتايج )جدول ها منجر به افزايش وزن هزار دانه ميدرصد پوكي دانه

وزن هزار كیلوگرم در هكتار  151به  75نیتروژن  از  با دو برابر شدن مقدار مصرفشود كه مشاهده مي

تعادل نیتروژن با ساير عناصر  خوردنتوان به برهم را مي علت اين امر كاهش يافت. گلرنگ دانه

 (2111زاده و همكاران، افزايش بیش از حد نیتروژن عنوان كرد )سلیمان در اثرغذايي موجود در خاک 

كه افزايش بیش از حد نیتروژن از طريق تشديد رشد رويشي از بخش زايشي كاسته و به دنبال طوريبه

در بین تیمارهاي كاربرد كود نیتروژن، بیشترين وزن  اهش وزن هزار دانه گردد.تواند منجر به كآن مي

كیلوگرم در هكتار، بصورت  N1S3 (75گرم( از كمترين میزان نیتروژن مصرفي  52/91هزار دانه )

كیلوگرم نیتروژن  75(، بدست آمد. كمترين میزان وزن هزار دانه در سطح كاربرد 25-51-25تقسیط 

( بود كه تفاوت 25-75( و دوم )51-51اي اول )، مربوط به سطوح تقسیط دو مرحلهدر هكتار نیز

 151داري باهم نداشتند. همچنین بیشترين و كمترين میزان وزن هزار دانه در سطح كاربرد معني

صورت هترتیب، ب)به N1S1و  N1S4ترتیب، از تیمارهاي كودي كیلوگرم نیتروژن در هكتار نیز به

هاي ( در بررسي2111زاده و همكاران ). سلیمان(2)جدول  ( بدست آمد51-51و  25-25-51تقسیط 

كیلوگرم نیتروژن در هكتار نسبت به سه سطح  111خود روي گیاه گلرنگ متوجه شدند كه مصرف 
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( مي توان 2با توجه به جدول )( بیشترين وزن هزار دانه را ايجاد كرد. 111، 101، 61كودي ديگر )

( در هر 25-25-51( و چهارم )25-51-25اي سوم )در واقع سطح تقسیط سه مرحلهد كه مشاهده نمو

كیلوگرم در هكتار( بیشترين میزان وزن هزار دانه را باعث  151و  75دو سطح از نیتروژن مصرفي )

( از تقسیط كود نیتروژن به 25-25-51( و چهارم )25-51-25رسد كه سطوح سوم )شد. به نظر مي

اي(، دسترسي بیشتر گیاه در طول نیتروژن در مرحله گلدهي )به دلیل تقسیط سه مرحلهعلت مصرف 

هاي هرز نسبت به نیتروژن در طول دوره رقابت و در نتیجه دوره پرشدن دانه، دسترسي كم علف

 برتري رقابتي گلرنگ در اين سطح از تیمار كودي، بیشترين وزن هزار دانه را به همراه داشته است. 

بر  %1دار تراكم و تیمار كودي در سطح احتمال نتايج تجزيه واريانس بیانگر تأثیر معني: رد دانهعملک

دار صفت عملكرد دانه بود. برهمكنش دو تیمار تراكم و تیمار كودي بر صفت عملكرد دانه معني

ه افزايش نشان داد ك (2 )جدول. مقايسه میانگین اثر تراكم كاشت بر عملكرد دانه (1 )جدولنگرديد 

درصدي در عملكرد دانه گلرنگ را باعث شد.  12بوته در متر مربع، افزايش  01به  21تراكم كاشت از 

ها ايجاد نكند، با افزايش عملكرد دانه همراه است. اين افزايش تراكم تا حدي كه رقابتي بین بوته

حد سطح و نیز ازدياد جذب افزايش عملكرد در اثر افزايش تراكم بوته، به افزايش تعداد بوته در وا

(. نتايج 2119تابش خورشیدي توسط جامعه گیاهي نسبت داده شده است )حیات و همكاران، 

بوته در  01به  21نشان داد كه با افزايش تراكم بوته گلرنگ از  نیز (2111تحقیقات احدي و همكاران )

اين افزايش عملكرد را به افزايش درصد افزايش يافت. آنان علت  91متر مربع، عملكرد دانه به میزان 

  اد طبق در واحد سطح نسبت دادند.تعداد بوته و تعد

 )جدولهمچنین، مقايسه میانگین اثر تیمار كودي )مقدار و نحوه تقسیط نیتروژن( بر عملكرد دانه 

يش نشان داد كه كمترين میزان عملكرد دانه مربوط به تیمار شاهد )بدون مصرف كود( بود و با افزا (2

در گیاه گلرنگ استفاده از كودهاي  مقدار مصرف نیتروژن عملكرد دانه گلرنگ افزايش يافت.

ثیر بر تعداد انشعابات و در نتیجه تعداد طبق در بوته موجب افزايش أتواند از طريق تدار مينیتروژن

وژن در ( گزارش كردند كه كاربرد نیتر2111(. درداس و سیوالس )2111عملكرد دانه شود )ويس، 

شود و اين افزايش مقايسه با شاهد )عدم كاربرد نیتروژن( باعث افزايش عملكرد دانه گلرنگ مي

بندي ماده خشک و رشد هیم، تسهاييعملكرد را به علت اثر نیتروژن روي فتوسنتز، مقدار فتوآسمیالت

دند كه بیشترين ( گزارش نمو2112ها دانستند. در اين ارتباط استراسیل و ورلیكک )و نمو اندام

كیلوگرم نیتروژن در هكتار بدست آمد و با افزايش مصرف نیتروژن  151عملكرد دانه گلرنگ از كاربرد 
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هاي رويشي افزايش يافته و تعداد طبق در بوته و عملكرد كیلوگرم در هكتار رشد اندام 151به بیش از 

ش كاربرد نیتروژن عملكرد دانه ( با افزاي2112دانه كاهش يافت. طبق گزارش قاسمي و همكاران )

دست آمد. به كیلوگرم در هكتار نیتروژن 21و حداكثر عملكرد دانه از كاربرد  گلرنگ نیز افزايش يافت

كیلوگرم نیتروژن در هكتار،  75در بین تیمارهاي كاربرد كود نیتروژن، در سطح مصرف  همچنین

ترتیب، )به N1S1و N1S4مارهاي كودي ترتیب از تیبیشترين و كمترين میزان عملكرد دانه، به

( بدست آمد. البته در اين سطح از نیتروژن مصرفي بین سطوح 51-51و  25-25-51صورت تقسیط هب

داري وجود نداشت. با افزايش تقسیط سوم و چهارم از لحاظ بیشترين میزان عملكرد دانه تفاوت معني

هكتار( عملكرد دانه افزايش يافت و بیشترين و  كیلوگرم در 151دو برابري در مقدار مصرف نیتروژن )

ترتیب، مربوط به همین سطوح از تقسیط كمترين عملكرد دانه در اين سطح از نیتروژن مصرفي نیز به

شود ( بود. چنین استنباط مي51-51و  25-25-51رت تقسیط صوهترتیب، ب)به N2S1و N2S4 كودي 

طلوب كود نیتروژن و بهبود دسترسي گلرنگ به عنصر دلیل سطح تقسیط مبه N2S4تیمار كودي كه 

هرز گرديد و هايانداز اين گیاه بر علفنیتروژن در مراحل حساس رشدي باعث افزايش رشد و سايه

كه اين سطح از تیمار كودي كمترين وزن طوريهرز را نشان داد، بههايبرتري رقابتي نسبت به علف

. مجموعه اين عوامل باعث گرديد كه اين سطح از تیمار (9 )جدول هرز را داشتهايخشک كل علف

كودي نسبت به ساير سطوح اعمالي، در بین اجزاي عملكرد دانه گلرنگ بیشترين میزان تعداد طبق 

مطلوبي برخوردار گردد و در نهايت بیشترين نسبتا ي بارور را داشته، و از تعداد دانه و وزن هزار دانه

در رابطه با میزان و زمان تقسیط كود نیتروژن، نتايج تحقیقات  به همراه داشت.میزان عملكرد دانه را 

 9112( بر روي آفتابگردان نشان داد كه بیشترين میزان عملكرد دانه )2119صداقت و همكاران )

صورت هكیلوگرم در هكتار( ب 211كیلوگرم در هكتار( از بیشترين مقدار كاربرد نیتروژن )مصرف 

سوم در سوم در مرحله چهار برگي و يکسوم كود پیش از كاشت، يکاي )يکلهتقسیط سه مرح

گذاري بر تواند با تأثیرسطح تقسیط مطلوب در زمان تقاضاي گیاه مي .مرحله رويت طبق( بدست آمد

اجزاي عملكرد آفتابگردان از قبیل تعداد دانه، وزن هزار دانه و قطر طبق، افزايش عملكرد دانه را به 

  .ه داشته باشدهمرا

نتايج بدست آمده نشان داد كه اثر تیمار كودي )مقدار و نحوه تقسیط كود : عملکرد بیولوژیک

دار گرديد. ولي اثر تراكم بوته و بر صفت عملكرد بیولوژيک معني درصد 1نیتروژن( در سطح احتمال 

مقايسه میانگین اثر تیمار (. 1 )جدولدار نشد برهمكنش اثرات تراكم و تیمار كودي بر اين صفت معني
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نشان داد كه با افزايش مقدار مصرف نیتروژن عملكرد  (2 )جدولكودي بر عملكرد بیولوژيک 

شود مواد باعث ميدلیل تشديد رشد رويشي بهبیولوژيک افزايش يافت. وجود مقادير باالي نیتروژن 

ها به مصرف نقاط رويشي هسازي و تقويت دانغذايي جذب شده توسط گیاه به جاي مصرف در ذخیره

( روي گلرنگ نیز نشان 2112پور ). نتايج تحقیقات معراجي(2111سلیمان زاده و همكاران، ) برسند

كیلوگرم در هكتار( از مصرف باالترين میزان نیتروژن  12/19676داد كه بیشترين عملكرد بیولوژيک )

د نیز بیانگر آن بود كه بیشترين میزان ( روي كنج2111مصرفي بدست آمد. نتايج مطالعه عبدالرحمان )

 كیلوگرم در هكتار( بدست آمد و 111)عملكرد بیولوژيک از كاربرد باالترين مقدار كود نیتروژن 

 كمترين میزان عملكرد بیولوژيک از تیمار شاهد )بدون مصرف كود( بدست آمد. 

رم نیتروژن در هكتار، كیلوگ 75در بین تیمارهاي كودي مصرف نیتروژن، در سطح مصرف همچنین 
ترتیب، )به N1S4و  N1S2بیشترين و كمترين میزان عملكرد بیولوژيک، به ترتیب از تیمارهاي كودي 

( بدست آمد. البته در اين سطح از نیتروژن مصرفي بین سطوح 25-25-51و  25-75صورت تقسیط هب
عملكرد بیولوژيک تفاوت ( از لحاظ كمترين میزان 25-25-51( و چهارم )25-51-25تقسیط سوم )

كیلوگرم در هكتار عملكرد  151داري وجود نداشت. با افزايش مقدار مصرف نیتروژن به معني
بیولوژيک دوباره افزايش يافت و بیشترين و كمترين عملكرد بیولوژيک در اين سطح از نیتروژن 

 N2S4( و 25-51-25صورت تقسیط ه)بN2S3 ترتیب مربوط به تیمارهاي كودي مصرفي، به
البته در اين سطح از مصرف نیتروژن نیز بین سطوح تقسیط دوم و  .( بود25-25-51صورت تقسیط ه)ب

سوم از لحاظ بیشترين عملكرد بیولوژيک و سطوح تقسیط اول و چهارم از لحاظ كمترين میزان 
ود نیتروژن نیز داري مشاهده نشد. در رابطه با میزان و زمان تقسیط كعملكرد بیولوژيک اختالف معني

 211به  51( نشان داد كه با افزايش مصرف نیتروژن از 2119نتايج تحقیقات صداقت و همكاران )
كیلوگرم در هكتار عملكرد بیولوژيک آفتابگردان افزايش يافت. در میان سطوح مختلف تقسیط كودي 

سوم در رگي و يکسوم در مرحله چهار بسوم پیش از كاشت، يکاي )يکنیز سطح تقسیط سه مرحله
علت اين  آنها .همراه داشتافشاني( باالترين میزان عملكرد ماده خشک آفتابگردان را بهمرحله گرده

 گیري و فتوسنتز در گیاه نسبت دادند.افزايش عملكرد ماده خشک را به افزايش كربن

ط كود نیتروژن( بر نتايج نشان داد كه اثر تراكم و تیمار كودي )مقدار و نحوه تقسی: شاخص برداشت

دار گرديد. ولي برهمكنش بین تراكم معني درصد 1صفت شاخص برداشت گلرنگ در سطح احتمال 
. مقايسه میانگین اثر تراكم (1 )جدولدار نشد كاشت و تیمار كودي بر اين صفت مورد ارزيابي معني

بوته در  01به  21ز نشان داد كه با افزايش تراكم كاشت ا (2 )جدولكاشت بر صفت شاخص برداشت 
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توان به افزايش عملكرد درصد افزايش يافت. دلیل اين امر را مي 11متر مربع شاخص برداشت حدود 
 كاشت باال نسبت داد.  دانه و ثبات عملكرد بیولوژيک در تراكم

در بین سطوح تیمار كودي )مقدار و نحوه تقسیط كود نیتروژن( نیز با افزايش مقدار مصرف كود 
درصد( از تیمار  21/27ژن شاخص برداشت كاهش يافت. باالترين میزان شاخص برداشت )نیترو

 75كودي شاهد )بدون كود( بدست آمد. در بین تیمارهاي كاربرد كود نیتروژن، در سطح مصرف 
ترتیب از تیمارهاي كودي كیلوگرم نیتروژن در هكتار، بیشترين و كمترين میزان شاخص برداشت، به

N1S4  وN1S1 در اين سطح از  اما( بدست آمد. 51-51و  25-25-51ترتیب، بصورت تقسیط )به
نیتروژن مصرفي بین سطوح تقسیط اول و دوم از لحاظ كمترين میزان شاخص برداشت تفاوت 

( نشان داد كه شاخص 2111زاده و همكاران )داري وجود نداشت. نتايج تحقیقات سلیمانمعني
 111كه سطح كودي طوريح مختلف كود نیتروژن قرار گرفت، بهبرداشت گلرنگ تحت تأثیر سطو

 151و  51درصد نسبت به ساير سطوح كودي ) 0/22كیلوگرم نیتروژن در هكتار با شاخص برداشت 
ها دلیل باال بودن شاخص برداشت در اين سطح كودي را عالوه داشت، آنكیلوگرم در هكتار( برتري 

 .نسبت دادنداال بودن عملكرد اقتصادي ببه بر عملكرد بیولوژيكي مطلوب، 
كیلوگرم در  151با افزايش دو برابري در مقدار مصرف نیتروژن ) (2نتايج نشان داد كه )جدول 

هكتار( شاخص برداشت كاهش يافت و بیشترين و كمترين شاخص برداشت در اين سطح از نیتروژن 
 N2S2و  (25-25-51ورت تقسیط صهب) N2S4مصرفي نیز به ترتیب، مربوط به تیمارهاي كودي 

( بود. در اين سطح از نیتروژن مصرفي نیز بین سطوح تقسیط اول، دوم و 25-75صورت تقسیط ه)ب
داري وجود نداشت. با توجه به اينكه سوم از لحاظ كمترين میزان شاخص برداشت تفاوت معني

د، بنابرين هر عاملي كه آيشاخص برداشت از نسبت عملكرد دانه به عملكرد بیولوژيكي بدست مي
منجر به افزايش عملكرد دانه شود شاخص برداشت را نیز افزايش خواهد داد و هر عاملي كه منجر به 

دهد. بنابراين چون سطح افزايش بیش از حد عملكرد بیولوژيكي شود شاخص برداشت را كاهش مي
هر دو سطح از نیتروژن  در N1S4و  N2S4(، مربوط به تیمارهاي كودي 25-25-51تقسیط چهارم )

كیلوگرم در هكتار( میزان افزايش عملكرد دانه بیشتري نسبت به افزايش عملكرد  151و  75مصرفي )
همچنین طبق گزارش  بیولوژيک داشته، بیشترين مقدار شاخص برداشت را نیز به همراه داشتند.

زان نیتروژن مصرفي بدست ( نیز بیشترين شاخص برداشت در گلرنگ از كمترين می2112پور )معراجي
افزايش توسعه اندام رويشي بیشتر از افزايش تسهیم ماده نیتروژن در . در واقع در گیاه گلرنگ تأثیر آمد

  باشد.خشک به اندام زايشي مي
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 مقایسه میانگین تراکم کاشت و تیمار کودي براي صفات مورد ارزیابی گلرنگ -2جدول 

شاخص 

برداشت 

 )درصد(

لوژيک عملكرد بیو

 )كیلوگرم درهكتار(

عملكرد دانه 

)كیلوگرم در 

 هكتار(

وزن هزار 

 دانه )گرم(

تعداد دانه 

 در طبق
 هاي آزمايشعامل

17/21b 11526/7 a 1772/71 a 21/07 a 22/65 a 21 
 تراكم

21/27 a 11570/7 a  2171/70b 21/90a 22/71 a 01 

27/21 a 6220/7 e 1795/19 d 91/22 a 96/91 a 
N0 

تیمار كودي 

)مقدار و نحوه 

تقسیط كود 

 نیتروژن(

11/22 c 11095/6 c 1117/11 cd 26/07 cd 25/59 e 
N1S1 

17/15 cd 11162/1 bc 1126/67 c 25/01 cd 26/19 e 
N1S2 

20/21 b 1156/2 d 1297/67 bc 91/52 a 92/11b 
N1S3 

27/12 a 7112/6 d 2111/17 b 91/62 ab 91/17 bc 
N1S4 

15/17 d 12979/1 ab 1179/99 cd 25/20 d 27/77 d 
N2S1 

15/12 d 19166/1 a 1266/17 bc 26/22 cd 91/59 c 
N2S2 

15/07 d 19510/6 a 2112/51 b 22/09 ab 91/17 c 
N2S3 

12/19 c 12999/6 ab 2910/17 a 21/61cb 21/15 d 
N2S4 

 باشد.درصد مي 5سطح  درLSD بر اساس آزمون  دارحروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم تفاوت معني

N0 ،بدون كود=N1=75  ،كیلوگرم نیتروژن مصرفي در هكتارN2=151  ،كیلوگرم نیتروژن مصرفي در هكتارS1 =51 

درصد نیتروژن قبل از  S2=25درصد نیتروژن مصرفي در مرحله ساقه رفتن،  51درصد نیتروژن مصرفي قبل از كاشت و 

درصد  51درصد نیتروژن مصرفي قبل از كاشت،  S3=25یتروژن مصرفي در مرحله ساقه رفتن، درصد ن 75كاشت و 

درصد نیتروژن مصرفي  S4=25درصد نیتروژن مصرفي در مرحله گروهي،  25نیتروژن مصرفي در مرحله ساقه رفتن و 

 ر مرحله گروهيدرصد نیتروژن مصرفي د 51درصد نیتروژن مصرفي در مرحله ساقه رفتن و  25قبل از كاشت، 

 

دار تیراكم  نتايج تجزيه واريانس بیانگر تأثیر معنیي هرز در زمان برداشت گلرنگ: هايتراکم کل علف

بود. ولي اثر تیمار كودي )مقیدار   %5هرز در سطح احتمال هايكاشت گلرنگ بر صفت تراكم كل علف

میار كیودي بیر ايین صیفت      و نحوه تقسیط كود نیتروژن( و همچنین بیرهمكنش دو تیمیار تیراكم و تی   

هرز و گیاهان زراعي عوامل متعیددي از  هاي. در تعیین شدت رقابت بین علف(1 )جدولدار نشد معني

هرز و نییز تیراكم و   جمله تراكم، زمان سبز شدن، توزيع در سطح )پراكنش( و طول مدت حضور علف

ملكیرد گییاه زراعیي را در    هرز بخشي از افیت ع آرايش كشت گیاهان زراعي نقش دارند و تراكم علف

(. نتايج حاصل از مقايسه میانگین اثر تراكم كاشت بیر  1222كند )زيمدال، هرز تعیین ميرقابت با علف

بوته در متیر   01به  21نشان داد كه افزايش تراكم كاشت گلرنگ از  (5 )جدولهرز هايتراكم كل علف
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تیوان  هرز گرديد. علت اين امیر را میي   هايدرصدي در صفت تراكم كل علف 1مربع، منجر به كاهش 

هاي باالي گیاه زراعي عنوان كیرد. در ايین   هاي هرز در تراكمعدم وجود فضاي كافي براي ظهور علف

 هاي هرز كاهش يافت.( گزارش كرد كه با افزايش تراكم كاشت ذرت تراكم علف1225تیسدال ) راستا
 

 هاي هرزکودي براي صفات تعداد طبق بارور و وزن خشک کل علف مقایسه میانگین برهمکنش تراکم و تیمار -3جدول 

 هرز هايوزن خشک كل علف
 )گرم در متر مربع(

تعداد طبق بارور 
 )در متر مربع(

 آزمايش تیمارهاي

 تیمار كودي 
 )مقدار و نحوه تقسیط كود نیتروژن(

 تراكم
 در مترمربع()بوته

910/99 ef  191/99 a  N0 

21 

026 bcd  161/66 a  N1S1 

511/99 bcd   157/99 a  N1S2 

957/99 f  150a  N1S3 

006 de   161 a  N1S4 

562/99 b   165/99 a  N2S1 

651/99 a   171/99 a  N2S2 

051/66 cde   167 a 
N2S3 

525/66 bc   171/66 a 
N2S4 

921/99 f  101/66 e  N0 

01 

977/99 cd   216 d  N1S1 

016/11 c  216  cd  N1S2 

911/99 cd   221 cd  N1S3 

909/66 cd   200 bc  N1S4 

556/66 a   211 d  N2S1 

552/66 a   229/99 cd  N2S2 

501/66 a   255 b 
N2S3 

001/11 b   226 a  N2S4 

 آزموندرصد براساس  5ي در سطح داراعداد با حروف مشابه، در هر ستون و براي هر تیمار تراكم گلرنگ تفاوت معني

LSmeans نشان ندادند.  

N0 ،بدون كود =N1 =75  ،كیلوگرم نیتروژن مصرفي در هكتارN2 =151  ،كیلوگرم نیتروژن مصرفي در هكتارS1 =51 

درصد نیتروژن قبل از  S2 =25درصد نیتروژن مصرفي در مرحله ساقه رفتن،  51درصد نیتروژن مصرفي قبل از كاشت و 

درصد  51درصد نیتروژن مصرفي قبل از كاشت،  S3 =25درصد نیتروژن مصرفي در مرحله ساقه رفتن،  75ت و كاش

درصد نیتروژن مصرفي  S4 =25درصد نیتروژن مصرفي در مرحله گروهي،  25نیتروژن مصرفي در مرحله ساقه رفتن و 

 نیتروژن مصرفي در مرحله گروهيدرصد  51درصد نیتروژن مصرفي در مرحله ساقه رفتن و  25قبل از كاشت، 
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 هرزهايمقایسه میانگین اثر تراکم کاشت گلرنگ براي صفت تراکم کل علف -4جدول 

 تراكم گلرنگ )بوته در مترمربع( مترمربع(بوته در ) هرزهايتراكم كل علف

165/01 a 21 

152/97 b 01 

 باشد.درصد مي 5سطح  درLSD آزمون دار بر اساس حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم تفاوت معني

 

دهی اثر سطوح مختلف تیمارهاي کودي در دو سطح از تراکم گلرنگ براي تعداد تجزیه واریانس برش -5جدول 

 هرزهايطبق بارور در واحد سطح و وزن خشک کل علف

 میانگین مربعات
 درجه آزادي

 سطوح تراكم 

  تعداد طبق بارور  هرزهايوزن خشک كل علف )بوته در مترمربع(

25102** 616/05ns 1 21 

20511** 01/0110 ** 1 01 

 دهند.دار بودن را نشان ميدار بودن در سطح احتمال يک درصد و غیر معنيترتیب معنيهب  ns** و

 

ها بیانگر نتايج تجزيه واريانس داده: هاي هرز در زمان برداشت گلرنگوزن خشک کل علف

هرز در مرحله هاياثر تراكم كاشت و تیمار كودي بر صفت وزن خشک كل علفدار بودن معني

بود. همچنین برهمكنش دو تیمار تراكم و تیمار كودي  درصد 1برداشت گلرنگ درسطح احتمال 

. با توجه به (1 )جدولدار شد )مقدار و نحوه تقسیط كود نیتروژن( بر اين صفت مورد ارزيابي معني

-هرز، برشهايتقابل تراكم كاشت و تیمار كودي بر صفت وزن خشک كل علفدار شدن اثر ممعني

دهي نشان داد كه اثر دهي اثر تیمارهاي كودي در هر سطح از تراكم گلرنگ انجام شد و نتايج برش

-بوته در متر مربع بر وزن خشک كل علف 01و  21سطوح مختلف كودي در هر دو سطح از تراكم 

. مقايسه میانگین برهمكنش تراكم و تیمار (5 )جدول دار بودت گلرنگ معنيهرز در مرحله برداشهاي

بوته در  01به  21نشان داد كه با افزايش تراكم كاشت از  (9 )جدولكودي بر اين صفت مورد ارزيابي 

هرز در زمان برداشت گلرنگ كاهش يافت، ولي با افزايش مصرف هايمترمربع، وزن خشک كل علف

كه در هر دو سطح از تراكم گلرنگ طوريهرز افزايش يافت بههاين خشک علفكود نیتروژن وز

بوته در مترمربع،  21كمترين میزان وزن خشک مربوط به تیمار شاهد )عدم كاربرد كود( بود. در تراكم 

كیلوگرم نیتروژن در هكتار، مربوط  151و  75هرز در سطح كاربرد هايبیشترين وزن خشک كل علف
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( بود. كمترين وزن 25-75( و دوم )51-51اي اول )اي كودي با سطوح تقسیط دو مرحلهبه تیماره

كیلوگرم نیتروژن در هكتار،  151و  75هرز در اين سطح از تراكم و سطوح كاربرد هايخشک كل علف

بوته در متر  01( بدست آمد. در تراكم 25-51-25اي سوم )از تیمار كودي با سطح تقسیط سه مرحله

كیلوگرم  151)مقدار  N2S4و  N2S1و باالترين مقدار كاربرد كود نیتروژن نیز تیمارهاي كودي  مربع

ترتیب بیشترين و كمترين وزن ( به25-25-51و  51-51صورت تقسیط هترتیب، بنیتروژن مصرفي به

هرز در مرحله برداشت گلرنگ را شامل شدند. بین سطوح تقسیط اول، دوم و هايخشک كل علف

هرز در اين تراكم وجود نداشت. در هايداري از لحاظ كمترين وزن خشک كل علفتفاوت معني سوم

توان اينگونه عنوان كرد كه با افزايش مصرف كود نیتروژن و كاهش تراكم كاشت وزن خشک كل مي

كیلوگرم نیتروژن در  151لي در شرايط مصرف زياد كود نیتروژن )هرز افزايش يافت. و هايكل علف

وزن خشک ( N2S4و  N2S3اي )تیمارهاي كودي هكتار( در صورت كاربرد تقسیط سه مرحله

داشت. در كلزا نیز افزايش تراكم بوته، با كاهش وزن خشک كمتر افزايش خواهد هرز  هايعلف

 (.2116حسیني و همكاران، هرز همراه بود )مجنون هايهرز و كاهش تعداد علف هايعلف

 

 كلي گيرینتيجه

با توجه نتايج حاصل از اين آزمايش مي توان اظهار داشت كه با افزايش تراكم گلرنگ از طريق 

عملكرد دانه گلرنگ  ،هاي هرز و به عبارتي افزايش توان رقابتي گلرنگكاهش وزن خشک علف

گردد كه البته . افزايش كود نیتروژن نیز باعث بهبود عملكرد دانه گلرنگ ميخواهد يافتافزايش 

هاي هرز را نیز به دنبال داشته و در صورت تقسیط كود نیتروژن به سه مرحله )قبل زايش رشد علفاف

هاي هرز را از كاشت، مرحله ساقه دهي و شروع گلدهي( اثرات مثبت كود نیتروژن بر رشد علف

 شود.كاهش داده و به نفع گیاه زراعي گلرنگ در راستاي افزايش عملكرد آن ختم مي
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Abstract 

In order to evaluation of plant density, rate and split application method of 

nitrogen fertilizer on yield and yield components of safflower (Sofeh variety) under 

weed competition a field experiment was carried out as a factorial based on 

randomized complete block design with three replications in Yasouj university 

field research in summer 2013. First factor was plant density with two levels (20 

and 40 plants m-2) and second factor was nitrogen application rate on nine levels 

that included; non nitrogen application and 75 and 150 kg N ha-1 nitrogen 

application with four split methods. Split methods were included; S1(50% in 

preplanning stage - 50% in stem elongation stage), S2 (25% in preplanting stage - 

75% in stem elongation stage), S3(25% in pre planting stage - 50% in stem 

elongation stage -25% in flowering stage) and S4 (25% in pre planting stage - 25% 

in stem elongation stage - 25% in flowering stage). Results showed that the most 

fertile heads number (296 head m-2) and highest grain yield (2314.17 Kg ha-1) was 

obtained from highest plant density (40 plant m-2) and highest level of nitrogen 

application (150 Kg N ha-1) with split level S4. In addition, that low plant density 

and high nitrogen level application caused higher weed dry weight. However, in 

high nitrogen level application, the lowest weed dry weight was achieved from S4 

method of nitrogen application.   
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