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  درمنطقه ساوه گلرنگ زان اسانس گياهيم وعملكرد تروژن برينمختلف م بوته و سطوح ك، تراهاي كاشتتاريخ اثر
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 ايران. - ، تهران19395-3697دوق پستي استاد مدعو، گروه كشاورزي، دانشگاه پيام نور، صن .1

  ، ايران.ساوه، گروه كشاورزي، ساوهدانشگاه آزاد اسالمي، واحد ، دانش آموخته كارشناسي ارشد زراعت  .2
  گروه كشاورزي، تهران، ايران. دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران،اصالح نباتات، دانش آموخته كارشناسي ارشد . 3

 .شجوي كارشناسي ارشد باغباني، دانشگاه غيرانتفاعي مهرگان محالتدان. 4

  Fakharianzahra@gmail.com *نويسنده مسئول مكاتبات:
  

  چكيده 
گياه گلرنگ  يزان اسانس بر رويم و ات رشديتروژن بر خصوصينمختلف م بوته و سطوح كتاريخ كاشت، ترا اثراتبررسي به منظور 

ش به صورت ي. آزماساوه اجرا شدواحد  يدانشگاه آزاد اسالم يقاتيمزرعه تحقدر  90ال زراعي ساصفهان در  يبهاره رقم محل
 15خ كاشت يمارهاي آزمايشي شامل دو تاري. تتكرار اجرا شد 4در  يكامل تصادف يلت پالت در قالب طرح بلوك هايل اسپيفاكتور

نيتروژن از منبع  ،لوگرم در هكتاريك 140و  100، 60ن شامل تروژيسطوح مختلف ن و يريخرداد به عنوان كشت تاخ 15بهشت و يارد
 نتايج نشان داد باالترين ميزان عملكرد اسانس (عصاره) مربوط به .ندهزار بوته در هكتار بود 900و  600هاي گياهي  اوره و تراكم

 616/250 با ميانگينتار كتروژن در هين لوگرمكي 100تار و ميزان كهزار بوته در ه 900م كترا ماه،بهشت يارد 15اشت كخ يمار تاريت
، مصرف ماه خرداد 15مربوط به تاريخ كاشت گرم در مترمربع  54/163به ميزان كمترين ميزان عملكرد  بوده است.گرم در متر مربع 

حاصله مشخص كرد باشد. نتايج  يگرم درمتر مربع م3/150هزار بوته در هكتار به ميزان  900كيلوگرم نيتروژن در هكتار و تراكم  60
ارديبهشت نسبت به كشت  15داشته است يعني تاريخ كاشت  يشتريعملكرد ب يطيط محيبهتر از شرا يريخ كاشت اول با بهره گيتار

ش ين آزماين ايباشد. همچن يرد مطلوب مكد اسانس با عمليزمان مناسبي براي كشت و توليد گلرنگ بهاره جهت تول ساوهتاخيري در 
  د اسانس دارد. يش توليدر افزا يادير زيتروژن تاثيتيمم مصرف ننشان داد حد اپ

 
  نتروژين ،اسانس ردكعملگلرنگ،  تاريخ كاشت، تراكم بوته، :كليدي كلمات

  
  مقدمه

باشند. امروزه با توجه به  يبرخوردار م يت خاصياز اهم يساز ارخانجات داروكه يننده ماده اولكد يبه عنوان منابع تول ياهان داروئيگ
در  )2( حيدري وآساد رند.يش مورد توجه قرار گيش از پياهان بين گيشتر به دارو و درمان باعث شده اياز بيا و نيت دنيش جمعيافزا

مشاهده كردند كه  279كيلوگرم نيتروژن در هكتار) بر روي گلرنگ رقم زرقان  150و  120، 90(تحقيقي با سطوح مختلف نيتروژن
فيزيولوژيكي، عملكرد بيولوژيك قوزه، شاخص برداشت گياه و سرعت رشد محصول اثر معني داري  نيتروژن بر روي تمامي صفات

كيلوگرم نيتروژن در هكتار بدست آمده است. در  150داشته است آنها همچنين نتيجه گرفتند كه حداكثر عملكرد دانه از مصرف 
عملكرد دانه بين سطوح مختلف اختالف بسيار معني داري وجود تحقيقي با كاربرد سطوح مختلف نيتروژن مشاهده كردند كه از لحاظ 

كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار و كمترين  180كيلوگرم در هكتار با مصرف  3144دارد بطوريكه بيشترين عملكرد دانه با ميانگين 
ر بدست آمد. آنها اختالف عملكرد كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتا 45كيلوگرم در هكتار با مصرف  1986عملكرد دانه با ميانگين 

بين سطوح مختلف نيتروژن را به تاثير مثبت نيتروژن در افزايش تعداد غالف و ميانگين وزن هزار دانه مي دانند. آنها همچنين نتيجه 
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ه صورت خطي گرفتند كه كاربرد نيتروژن موجب افزايش عملكرد ماده خشك گرديد. اما ميزان روغن دانه با افزايش مصرف نيتروژن ب
كيلوگرم  180و  45درصد به ترتيب از كاربرد  78/39و  07/43كاهش يافت. بطوريكه بيشترين و كمترين ميزان روغن دانه با ميانگين 

كيلوگرم نيتروژن خالص  60و  30، 0(مزرعه اي با سطوح مختلف نيتروژن ). در يك آزمايش1نيتروژن خالص در هكتار حاصل شد(
كه كاربرد سطوح مختلف نيتروژن سبب افزايش عملكرد دانه گلرنگ شده است و بيشترين عملكرد دانه را ميزان در هكتار) دريافت 

گلرنگ بدليل . درصد است 85تا  73ن ين روغن بيا كينولئيد ليزان اسيمكيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار ايجاد كرده است .  60
و غذايي از گل هاي آن، توليد روغن نباتي با كيفيت باال كه بدليل وجود بيش  ويژگي هاي مطلوب و خاص نظير استفاده هاي دارويي

درصد اسيدهاي چرب غير اشباع، خصوصاً اسيد اولئيك و اسيد لينولئيك در روغن مي باشد، توليد كنجاله به عنوان مكمل  90از 
شوري، خشكي و سرماي زمستانه، از اهميت خاصي  غذايي مناسب براي دام، مقاومت نسبتاً زياد آن به تنش هاي غير زنده از جمله

 40تا  20دانه گلرنگ داراي  براي تامين دانه هاي روغني مورد نياز كشور بخصوص در استان اصفهان برخوردار است بطور كلي
  درصد پروتئين است.  22تا  12درصد) روغن و  45در ارقام جديد درصد(

  
 هامواد و روش

خصوصيات ، تراكم بوته و سطوح مختلف نيتروژن بر تاريخ كاشتبررسي اثرات  به منظور  1390ستان سال اين آزمايش در بهار و تاب
اجرا شد. آزمايش به صورت  ساوهاصفهان در دانشگاه آزاد اسالمي واحد  يرقم محل گياه دارويي گلرنگ بهارهاسانس رشد و ميزان 

با  ،رديف 5متر و شامل  6كرت اجرا شد. طول هر كرت  48تكرار و  4 امل تصادفي، دركفاكتوريل اسپيلت پالت در قالب بلوك  
 هر تكرار متر در نظر گرفته شد. 3فواصل تكرارها با هم سانتي متر،  120با كرت هاي مجاور  سانتي متر و فاصله هر كرت 60فواصل 
و  )S2((تاخيري) ه كه به عنوان كشت ماخرداد  15و  )S1(ارديبهشت 15كرت متشكل از سه تيمار، تاريخ كاشت شامل  12شامل 

هزار بوته در  900بود كه تراكم  (D2)هزار بوته در هكتار  900و  )D1(هزار بوته در هكتار  600تراكم هاي مختلف كاشت شامل 
كيلوگرم  (N3)140و  100(N2) ،(N1)60ح نيتروژن نيز شامل وهكتار به صورت آرايش كاشت دو رديف روي پشته انجام شد. سط

خاك مزرعه تحقيقاتي مورد آزمايش قرار گرفته و با توجه به ميزان كم نيتروژن اوره تامين شد. از منبع كود نيتروژن در هكتار بود كه 
زمين مورد آزمايش سال قبل آيش بوده و در پاييز شخم نيمه عميق به همراه ديسك آماده  .استفاده شد سه سطح از آن را در آزمايش

ل مرحله ك كوزن خش، بوته ييارتفاع نها وزن صد دانه، ،اسانسعملكرددانه، عملكرد  گيري شدههاي اندازهتصف سازي گرديده بود.
نمونه هاي تيمارهاي مختلف به روش تقطير با آب با دستگاه  مي باشند. يكيولوژيزيف يدگيل مرحله رسك كوزن خش و يده گل

تجزيه و تحليل شد و سپس مقايسه ميانگين  SASه برداريها، توسط نرم افزار كليه داده هاي حاصل از نمون.اسانس گيري شد كلونجر
براي رسم نمودار ها استفاده  Excelها با كمك آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح احتمال پنج درصد مقايسه شدند و از نرم افزار 

  شد.
  
  ج و بحثينتا

   عملكرد دانه
ن عملكرد يلوگرم در هكتار باالتريك 21978ن يانگيارديبهشت ماه با م 15خ كاشت يد تارده) نشان مي1(جدول  جدول مقايسه ميانگين

ر را داشته ين تاثيشتريلوگرم در هكتار بيك 2166ن توليد دانه به ميزان يانگيلوگرم نيتروژن در هكتار با ميك 140را توليد كرد و مصرف 
 100ن عملكرد را توليد كرد. مصرف يشتريلوگرم در هكتار بيك 2172ن ينگايهزار بوته در هكتار با م 900است در اين بررسي تراكم 

مار ين عملكرد را توليد كرد. تيشتريلوگرم در هكتار بيك 2840هزار بوته در هكتار با توليد  900لوگرم نيتروژن در هكتار با تراكم يك
لوگرم در يك 3052هزار بوته در هكتار توانست  900م لوگرم نيتروژن در هكتار با تراكيك 100خ كاشت ارديبهشت ماه و مصرف، يتار
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تروژن در يلوگرم نيك 60) نشان داد با مصرف 2002(بررسي هاي شارما و ورمان عملكرد دانه توليد كند. يهكتار دانه را به عنوان باالتر
) گزارش كردند 2003(نصر و همكارانتوليد كرد.  ير مصرفير مقاديسه با سايدار در عملكرد دانه گلرنگ در مقا يش معنيهكتار افزا

) اعالم كردند با 2004(ن گلرنگ مناسب بود. گوبلز و دديوعملكرد مطلوب دانه و روغ يتروژن در هكتار برايلوگرم نيك 85مصرف 
 لوگرم در هكتاريك 90ن عملكرد دانه با مصرف يشتريافت و بيش يافزا ياهيتروژن ، مقدار روغن دانه گلرنگ و رشد گيمصرف ن

   بدست آمد.
 )رد اسانس(عصارهكعمل

ه در بوت 900000 مكبهشت  ترايارد 15اشت كخ يمار تاريه تكشود  يجه گرفته مينت )عصاره اسانس( ردكج حاصل از عمليبر اساس نتا
رد. همچنين گرم در متر مربع را به دست آو 616/250زان يرد عصاره به مكن عمليتار بهتركتروژن در هيلوگرم نكي 100تار و ميزان كه

هزار بوته در  900000كيلوگرم نيتروژن در هكتار و تراكم  60خرداد، مصرف  15كمترين ميزان عملكرد مربوط به تيمار تاريخ كاشت 
د گل يو تول يه زمان گلدهكل دانست ين دليتوان به ا يرد اسانس را مكباال بودن عمل باشد. يم متر مربع گرم در150هكتار به ميزان 

تار كلوگرم در هيگ 100زان يتروژن به ميود نكامل برخوردار گشته است وك يثر حرارت بوده واز نور وگرماكب حداذدوره جاه در يگ
 لوگرمكي 100 يودكمار يبا ت يسانس تفاوت چندانرد اكتار از نظر عملكلوگرم  در هكي 140 يودكماريرا تير را دارد. زين تاثيشتريب

   ندارد.
  

 وزن صد دانه 

ر ين مقدار را داشت. وزن صد دانه گلرنگ نيز تحت تاثيشتريگرم ب 8/2ن يانگيبهشت ماه وزن صد دانه با ميارد 15خ كاشت يدر تار
گرم  07/3ن يانگين وزن صد دانه با ميشتريلوگرم نيتروژن خالص در هكتار بيك 140مار يمصرف ت .تروژن  قرار گرفتيمقادير مختلف ن

لوگرم يك 100ن مقدار را داشت. مصرف يشتريگرم ب 98/2ن وزن صد دانه يانگيبوته در هكتار با م هزار 900را توليد كرده. تراكم 
خ يمار تارين وزن صد دانه در تيشترين وزن صد دانه را توليد كردند. بيشتريهزار بوته در هكتار ب 900نيتروژن در هكتار و تراكم 

هوگ و . گرم بود 26/3ن يانگيهزار بوته در هكتار با م 900كاربرد تراكم لوگرم نيتروژن و يك 100ارديبهشت ماه و مصرف  15كاشت 
  اه گلرنگ را كاهش داد.يش تعداد بوته در واحدسطح، وزن صد دانه گي) اعالم كردند با افزا2004همكاران (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ٤

  نيانگيسه ميمقا 1- جدول

  ماريت
 عملكرد دانه

(kg/ha) 

 عملكرد اسانس
g/m2 

 وزن صد دانه
(gr) 

  ارتفاع نهايي بوته 
Cm 

وزن خشك كل 
 gمرحله گلدهي 

وزن خشك كل مرحله 
 gرسيدگي فيزيولوژيك 

 )Sاشت(كخيتار

S1 a 741/2205 a581/227  a 866/2 a44/89  a 4/39  381/46 

S2 b 490/1988 b102/181  b 603/2 b78/80  b  2/33  719/44 

  )Nتروژن (ين
N1 b 676/2030 c841/189  c224/2  c90/80  b473/34 c281/40 

N2 b 598/2084 a181/211  b791/2  b47/83  a 718/39 b938/47 

N3 a 349/2176 b151/198  a118/3  A13/88  a 823/41 a 252/52 

 (SN)اثر متقابل تاريخ كاشت در نيتروژن

S1N1 a 791/2140 b817/219  506/2 bc244/82 201/23 289/41 

S1N2 a 543/2192 a751/236  748/2  bc7/83 389/29 801/47 

S1N3 a 387/2251 b517/223  185/3  a 12/89 901/32 891/52 

S2N1 b267/1957 e021/161  491/2 c21/79 975/43 538/34 

S2N2 b734/1968 d401/182  701/2  c59/78 821/42 017/50 

S2N3 a 736/2104 c106/210  946/2 b47/84 681/45 215/51 

 (D)تراكم 

D1 b911/2008 a261/201  a 012/3 89/80 553/33 a 067/49 

D2 a124/2190  a261/20  604/2 51/82 011/33 a 182/45 

 )SDخ كاشت(ياثر متقابل تراكم در تار

S1 D1256/2131 869/217 028/3 14/83 574/30 215/49 

S1 D2113/2286 347/223 361/2 96/82 831/32 113/41 

S2 D1348/1918 348/184 719/2 12/80 109/43 896/48 

S2 D2729/2093 79/186 418/2 86/80 809/46 751/40 
  

  .باشند يم %5ن در سطح كدار با آزمون دان يباشند فاقد اختالف معن يم كحرف مشتر يك يه در هر ستون حداقل داراك ياعداد
S1  ارديبهشت 15: تاريخ كاشت اول ،  
S2  خرداد 15: تاريخ كاشت دوم ،  

D1  :600  هزار بوته در هكتار  
D2  :900 هزار بوته در هكتار  

N1  :60 كيلوگرم نيتروژن خالص  
N2  :100 كيلوگرم نيتروژن خالص  
N3  :140 كيلوگرم نيتروژن خالص 

 ارتفاع بوته

 9/82ن يانگيبا م در هكتارتروژن ين لوگرميك 140مار ي. تن ارتفاع بوته را دارديشتريمتر بيسانت 5/81ن يانگيخ كاشت اول با ميتار
تروژن و يلوگرم نيك 140، خ كاشت اوليتار) S1N3D2(مارين ارتفاع بوته در تيرشتيبن ارتفاع را بدست آورده است. يشتريمتر بيسانت

ي بين ارتفاع بوته با هر كدام از صفات تعداد انشعابات اصل .متر حاصل شده استيسانت 8/85ن يانگيهزار بوته در هكتار با م 600تراكم 
مثبت وجود دارد. همچنين بين صفات تعداد انشعابات اصلي در بوته اصلي  تعداد طبق در بوته همبستگي فنوتيپ و ژنوتيپدر بوته و 
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در بوته و تعداد طبق در بوته همبستگي بااليي مشاهده شد، كه نشان مي دهد با افزايش ارتفاع و انشعاب در بوته، تعداد طبق در بوته 
تعداد روز  - ن صفات تعداد در بوته، قطر طبقي. همجن)5و4(در گلرنگ مي باشد افزايش مي يابداصلي عملكرد دانه  كه يكي از اجزاي

درصد از تغييرات مربوط به عملكرد  19/70درصد گلدهي، ارتفاع بوته و وزن هزاردانه در مجموع  50تا شروع گلدهي تعداد روز تا 
   ).3دانه در بوته گلرنگ را تبيين نمودند(

  
 اثرات متقابل نيانگيسه ميمقا 2- جدول

  عملكرد دانه   ماريت
(kg/ha) 

 عملكرد اسانس
g/m2 

 وزن صد دانه
(gr) 

  ارتفاع نهايي بوته 
Cm 

وزن خشك كل مرحله 
 g تك بوته گلدهي

وزن خشك كل مرحله رسيدگي 
 gتك بوته فيزيولوژيك 

 )NDتروژن در تراكم(ياثر متقابل ن

N1D1 d653/1558 d860/190 b86/2 78/81 789/33 c5/46 

N1D2 c836/2631 c019/203 c15/2 97/85 349/26 d767/32 

N2D1 a372/2818 bc398/216 a11/3 21/86 499/29 b617/53 

N2D2 e718/1310 b590/226 c51/2 71/82 385/37 c321/43 

N3D1 d813/1683 d228/197 a22/3 96/88 726/36 a 342/57 

N3D2 d489/2902 a763/234 a000/3 81/88 00/37 c612/42 

 )SND(تروژنيم در نكاشت در تراكخ ياثر متقابل تار

S1N1D1 d04/1617 473/221 cd68/2 bcd2/81 de691/23 351/48 

S1N1D2 c341/2310 618/249 f04/2 abcd69/85 e21/19 481/33 

S1N2D1 b341/2718 914/227 ab23/3 a24/91 cde12/34 983/40 

S1N2D2 de718/1415 431/267 e35/2 cd50/80 cd875/36 756/52 

S1N3D1 b384/2730 511/212 a 32/3 A71/91 a 082/47 841/58 

S1N3D2 a 28/3101 273/251 ab05/3 ab83/88 a 483/46 315/45 

S2N1D1 d249/1628 218/169 d53/2 abcd12/83 b86/42 382/42 

S2N1D2 bc380/2516 5/163 f18/2 cd12/80 c589 /37 348/25 

S2N2D1 b341/2700 561/214 bc89/2 d21/79 bc990/39 764/41 

S2N2D2 ef458/1318 356/173 e38/2 abcd75/82 ab910/44 321/51 

S2N3D1 e780/1344 823/192 ab11/3 abc81/86 a 312/45 816/57 

S2N3D2 bc0/2528  724/237 bc00/3 abcd44/83 bc718/39 011/43 

  .باشند يدرصد م 5دار در سطح  يباشند فاقد اختالف معن يم كحرف مشتر يك يه در هر ستون حداقل داراك يعدادا
S1  ارديبهشت  15: تاريخ كاشت اول ،  
S2  خرداد  15: تاريخ كاشت دوم ،  

D1  :600  هزار بوته در هكتار  
D2  :900 هزار بوته در هكتار  

N1  :60 كيلوگرم نيتروژن خالص  
N2 : 100 كيلوگرم نيتروژن خالص  
N3  :140 كيلوگرم نيتروژن خالص  

 

  
  يوزن خشك كل مرحله گلده

ن وزن يشتريب .را بدست آورده است يمرحله گلده ن مقدار وزن خشك كليشتريگرم ب 5/38ن يانگيخ كاشت دوم با ميمار تاريت
 نيانگيتاربا مكبوته در ه 600000 مكتار وتراكر هتروژن ديلوگرم نكي 100 اشت دوم وكخ يتارماريدر ت يخشك كل مرحله گلده
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 ٦

  ك يولوژيزيف يدگيوزن خشك كل رس 
ج يرشدشان كند شده و به تدر يشيدن به مرحله زايقرار دارد و با رس يشينسبت به زمان در دوره رو ياهان مرحله رشد خطيدر گ
در هكتار با  تروژنين لوگرميك 60مار يگرم و ت 50ن يانگيدر هكتار با م تروژنين لوگرميك 140مار يشود . ت يش رشد متوقف ميافزا
گرم  2/43ن يانگيبوته در هكتار با م 900000كه تراكم ين مقدار وزن خشك را بدست آورده است. بطوريگرم كمتر 9/38ن يانگيم
هزار بوته در  600در هكتار و تراكم  تروژنين وگرمليك140مار يت .ك را دارديولوژيزيف يدگيمرحله رسن مقدار وزن خشك كل يشتريب

ن يگرم كمتر 5/33ن يانگيهزار بوته در هكتار با م 900و تراكم  تروژنينلوگرم يك 100مار ين و تيشتريگرم ب 4/56ن يانگيهكتار با م
   ك را بدست آورده است.يولوژيزيف يدگيوزن خشك كل مرحله رس
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Abstract 
In order to evaluation of sowing date affect, plant density and different level of nitrogen on growth trait and 
essence amount on safflower, cultivar; spring, locality variety, it was Executed at 2012 in university of 
Saveh.    
Using a factorial split plot experiment based on a randomized complete block design with four replications. 
Two sowing date at 15 April and 15 May for delay sowing and levels nitrogen included: 60, 100, 140 kg/ha, 
nitrogen has be urea and was plant density be 600 and 900 thousands plant per hectare. The result showed 
that the highest essence performance Relevant to 15 April treatment, plant density 900 thousands plant per 
hectare with 100kg/ha nitrogen by mean 250.616 g/m2. The lowest performance by 163.54 g/m2 at sowing 
date 15 April, with 60kg N at 900 thousand plant per hectare by 150.3 g/m2. 
The result investigative first sowing date with Beneficiary of environmental condition had highest 
performance it means sowing date 15 April as compare to delay sowing had been proper time for production 
and culture of safflower for essence producing with high performance. Also the result was showed 
consumption optimum of N affectivity in highest production of essence. 
 
Key words: sowing date, plant density, safflower, essence yield, Nitrogen  
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