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  بررسي اثر كود فسفر و محلول پاشي آهن بر خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي گلرنگ بهاره
  

  محمد مدرس ثانويدهقي، سيدعليآباد، مجيد امينيشريف، حسين حيدريپورحسين يونسي
   younesipoorh@yahoo.comاسالمي واحد تاكستان  دانشجوي دكتري زراعت دانشگاه آزاد

  استاد دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران
  دانشيار دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه شاهد تهران

  استاد دانشكده علوم كشاورزي دانشكده تربيت مدرس تهران
  

  چكيده
به  ي)، آزمايشIL111خصوصيات مورفوفيزيولوژيكي گلرنگ بهاره (پاشي كود آهن بر به منظور بررسي اثر كود فسفر و محلول

اه شاهد اجرا گدانش تحقيقاتي، در مزرعه 1390-91زراعيدر سال  تكرار 3هاي كامل تصادفي با صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك
سطح محلول 2شامل  عامل دومو  تريپل در هكتار)فسفاتكيلوگرم سوپر 150و 50،100سطح كود فسفر ( 3شامل  اول عامل. گرديد

كيلوگرم در هكتار فسفر  150نتايج نشان داد كه تيمار درهزار) بودند.2و1پاشيهاي (محلول) با غلظت138پاشي كود آهن (سكوسترين
مراه محلولكيلوگرم در هكتار فسفر به ه 150درهزار آهن باالترين اثر را بر تعداد طبق در بوته داشت و تيمار2پاشيبه همراه محلول

درهزار آهن بيشترين اثر را بر تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه داشتند. باالترين محتوي روغن دانه به ترتيب در 1پاشي
كيلوگرم در هكتار فسفر و  150در هزار آهن بدست آمد. تيمار 1و2پاشيكيلوگرم در هكتار فسفر به همراه محلول 100تيمارهاي
دهي فسفر به آهن تأثير بيشتري بر عملكرد دانه داشتند. باالترين ميزان عملكرد بيولوژيك در تيمارهاي كوددر هزار  2پاشيمحلول
  درهزار آهن حاصل گرديد.2و1كيلوگرم در هكتار و محلول پاشي 150ميزان 

  
  پاشي آهن. عملكرد و اجزاي عملكرد، كود فسفر، گلرنگ، محلول كلمات كليدي:

  
  مقدمه

آل با توليد يك محصول ايدهم گياهان دانه روغني در توليد روغن مورد نياز كشور غيرقابل انكار مي باشد. گلرنگ اهميت و نقش مه
گياهان زراعي جهت داشتن رشد و نمو مطلوب نياز به عناصر غذايي متعددي دارند  باشد.خشك مي باال در مناطق به نسبت كم آب و

مورد نياز هستند و در صورت كمبود در خاك، رشد و توليد گياه نسبتاً زيادي اسيم در مقادير و بعضي عناصر مانند نيتروژن، فسفر و پت
شود. افزودن مقدار كافي فسفر به خاك باعث تسريع تكامل و رسيدگي محصول مي ).Scheiner et al., 2002يابد (ميكاهش 

بسيار زياد است و همگام با پيشرفت  ،بيشتر محصولمقدار برداشت عناصر غذايي، به خصوص عناصر كم مصرف، به علت برداشت 
هاي هر روز مقدار بيشتري عناصر كم مصرف از خاك خارج خواهند شد. از طرف ديگر در برنامه كشاورزي با روند كنوني، ربيشت

لص، مقدار كمي از اين هاي خابلكه با مصرف كود اند،كودپاشي نه تنها جبران اين برداشت عظيم عناصر كم مصرف را در نظر نگرفته
ها شامل توليد  اهداف كلي در مصرف ريزمغذي. شد نيز قطع گرديده استهاي كودپاشي پيشين به خاك اضافه ميعناصر كه در برنامه
 ).Garnett and Graham, 2005(باشدسازي محصوالت كشاورزي، توليد بذر با قدرت جوانه زني باال ميكمي و كيفي، غني

هايي كه . همچنين جذب آهن در خاكشودهاي آهكي در نواحي خشك مشاهده ميباال و خاك pHهاي با ثراً در خاككمبود آهن اك
 ).Havlin et al., 2005يابد (مواد آلي كمي دارند، كاهش مي
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  مواد و روش ها
 51° 20´ 07/20" رافياييطول و عرض جغبا اه شاهد، گكشاورزي دانش دانشكده، در مزرعه 1390-91در سال زراعي اين آزمايش

درجه  7/17ميليمتر و متوسط درجه حرارت ساالنه  9/238. متوسط بارندگي ساالنه، اجرا گرديد ،شمالي 35° 33´ 15/22"شرقي و 
 3شامل  اولتكرار انجام گرفت. عامل  3هاي كامل تصادفي، با صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكه آزمايش ب .گراد استسانتي

پاشي كود آهن (از منبع سطح محلول 2شامل  عامل دومتريپل در هكتار) و فسفاتكيلوگرم سوپر 150و  100، 50فسفر ( سطح كود
بوته از هر  10درهزار) بودند. پس از رسيدگي كامل، تعداد 2لول پاشيحدرهزار و م1هاي (محلول پاشي) با غلظت138سكوسترين

از هر كرت آزمايشي  .گيري شداندازه دانه بق در بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزاركرت انتخاب و اجزاي عملكرد شامل تعداد ط
 .شدگيري اندازهاز دستگاه سوكسله  با استفاده عملكرد دانه اندازه گيري شد. درصد روغن ومساحتي برابر يك مترمربع برداشت 

  .انجام شدند SASافزار با استفاده از نرم ها تجزيه و تحليل
  و بحث نتايج
ي داشته دارمعنيبر تعداد طبق در بوته اثر درصد  5در سطح احتمال  تجزيه واريانس مشخص مي شود كه تنها تيمار كود فسفر نتايج
شاهد و  و در تيمار حاصل گرديد 150Kg/haP،0.002mg/LitFeدر تيمار  62/7با ميانگين بيشترين تعداد طبق در بوته )؛1(جدول است

50Kg/haP،mg/Lit 0.001Fe مقدار مصرف بيشتري از كود 2جدول( بدست آمد 12/6و 88/4با ميانگين كمترين تعداد طبق در بوته .(
) گزارش كردند كاربرد كالت آهن به روش خاكي 1390فتحي و همكاران (. بر تعداد طبق در بوته دارد دار بيشتريفسفر، تأثير معني

كيلوگرم در هكتار كالت آهن  150ه نحوي كه بيشترين تعداد طبق در بوته با مصرف موجب افزايش تعداد طبق در هر بوته گرديد، ب
  .، بدست مي آيدد در تيمارهاي عدم مصرف كالت آهنو كمترين تعدا

ها نشان ميولي بررسي مقايسه ميانگين )1دار نشد(جدولمعني بر تعداد دانه در طبق و آهن شيميايي فسفر هايكود اده و متقابلاثر س
و كمترين مقدار اين صفت در تيمارهاي عدم مصرف كود  150Kg/haP،0.001mg/LitFeدر تيمار  59/36هد بيشترين تعداد دانه در طبق د

) در نتايج حاصل از 1390حشمتي و همكاران ( ).2بدست آمدند (جدول 21/32و  95/29به ترتيب با  50Kg/haP،0.001mg/LitFeو 
تحت شرايط آبياري نرمال موجب افزايش تعداد دانه  2- كيلوگرم در هكتار كود فسفات بارور 100تحقيقات خود اعالم كردند مصرف 

 3/52كيلوگرم در هكتار فسفر سبب افزايش 100هاي زيستي، مقدار  استفاده از كود ودر شرايط تنش خشكي  شود.در طبق مي
  .شودفسفر ميدرصدي تعداد دانه در طبق در مقايسه با تيمار بدون استفاده از كود 

گرم در اثر مصرف  96/40بيشترين وزن هزار دانه به مقدار  )؛1(جدول ندمعني داري بر وزن هزار دانه نداشت اثر تيمارهاي مختلف
گرم به ترتيب در تيمارهاي  44/33و  32/28آيد و كمترين وزن هزار دانه اندازه گيري شده بدست مي 150Kg/haP،0.001mg/LitFeتيمار 

طور كلي وزن هزار دانه تابعي از سرعت و طول دوره ه ب). 2مشاهده شدند (جدول  50Kg/haP،0.001mg/LitFeف كود و عدم مصر
شدن آن است كه از دو منبع فتوسنتزي جاري و انتقال مجدد مواد ذخيره اي در گياه تأمين مي شود. كمبود رطوبت خاك در طول پر

اه باعث كاهش فتوسنتز جاري، سرعت و طول دوره پرشدن دانه و در نهايت وزن دانه ميدوره رشد به ويژه در مرحله رشد زايشي گي
  ).Araus et al., 2002گردد(

درصد بر ارتفاع گياه  1در اين آزمايش سطوح كود فسفر و محلول پاشي كود آهن و اثر متقابل آنها، تأثير معني داري در سطح احتمال 
دار وجود دارد، به طوري ها نشان مي دهد كه بين تيمارها از نظر ارتفاع گياه اختالف معنيگينبررسي مقايسه ميان ).1داشتند (جدول

و كمترين ارتفاع گياه نيز در تيمار  100Kg/haP،0.001mg/LitFeسانتي متر در تيمار  22/57كه بيشترين ارتفاع گياه با ميانگين 
50Kg/haP،0.001mg/LitFe  100). به طور كلي در تيمارهايي كه در آنها فسفر به مقدار2دست آمد (جدولسانتي متر ب 21/36با ميانگين 

تواند به دليل نقش مؤثر فسفر در كيلوگرم در هكتار به كار برده شد، ارتفاع باالتري نسبت به ساير تيمارها داشتند اين موضوع مي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ٣

در ميان خصوصيات مورفولوژيك، ارتفاع گياه در گلرنگ د. هاي سلولي باشتقسيم سلولي و توليد انرژي مورد نياز براي انجام فعاليت
يكي از بارزترين و در عين حال مؤثرترين صفت در تعيين پايداي فيزيكي، سطح برگ و نهايتأ عملكرد مي باشد. افزايش ارتفاع در 

واسطه افزايش توليد مواد فتوسنتزي و هاي بيشتر و كارآتر، باعث افزايش جذب نور شده و بجامعه گياهي به دليل تشكيل برگ
  .باالرفتن توان رقابتي گياه در مزرعه، باعث بهبود توليد محصول مي گردد

 
  دهي فسفر و محلول پاشي آهن بر عملكرد و اجزاء عملكرد گلرنگ تجزيه واريانس بررسي اثر كود -1جدول

  )MSميانگين مربعات (   
منابع

  تغييرات
درجه 
  آزادي

تعداد طبق 
 بوته در

تعداد دانه در
 طبق

  عملكرد بيولوژيك عملكرد دانه عملكرد روغن ارتفاع بوته دانه وزن هزار

  ns535/15 **578/130 ns123/0 **109/3887312  *97/8766424  ** 817/1772886   185/5**  2 بلوك
  ns938/13 ns031/42 **234/268 *030/1636790  ns 15/810090  ** 235/1890431  343/2*  2 كود فسفر
  ns 785/0  ns202/0 ns001/0 **735/89 ns 360/344032  **68/17268841  ns 049/154321  1 كود آهن

  ns 049/0  ns979/4 ns198/17 **438/130 ns 177/435475  *58/6237804  ns 990/464135  2  آهن×فسفر
  930/135950  29/1351669  01/354033 897/3 613/13 951/3  370/0  10 خطا
تغييراتضريب

(%)  
17  01/9  79/5 11/10 68/4 33/21  08/19  05/11  

ns ،**  1: به ترتيب غيرمعني دار، معني دار در *و%α = 5و معني دار در%α =  
  دهي فسفر و محلول پاشي آهن بر عملكرد و اجزاء عملكرد گلرنگ مقايسه ميانگين هاي كود -2جدول 

  آهن×فسفر
تعداد طبق در 

 بوته

دانه درتعداد
 طبق

 دانهوزن هزار
 (گرم)

 ارتفاع
 (سانتي متر)

  عملكرد روغن
)Kg/ha( 

  عملكرد دانه
)Kg/ha( 

  عملكرد بيولوژيك
)Kg/ha(  

  d 880/4  c95/29  c 32/28 b20/42 d 72/1521  c 6/4134 d 0/20000  (شاهد)0
50×001/0  c 120/6  b210/32 b440/33 d210/36 c 9/2075  bc2/5552  c 9/88327  
50×002/0  bc 420/6  b957/32 b180/34 cd127/37 bc 4/2311  ab2/7374  bc 3/33328  
100×001/0  bc 210/6  ab480/34 ab027/34 a227/57 abc 7/2582  ab8/6088  c 8/77277  
100×002/0  abc 836/6  ab410/35 ab950/37 b993/41 a 3/3417  ab4/6080 bc 4/3244  
150×001/0  ab 329/7  a590/36 a963/40 bcd763/39 ab3/3292  c8/3696  a 1/11421  
150×002/0  a 620/7  ab277/34 ab243/37 bc683/40 abc 6/3051  a0/7760  ab 6/55537  

  .باشند يم LSD آزمون اساس بر درصد پنج احتمال سطح در يآمار تفاوت فاقد هستند، كمشتر حرف يك در هك ستون هر ين هايانگيم  *
  

). باالترين عملكرد روغن 1درصد بر ميزان عملكرد روغن گلرنگ دارد(جدول 5داري در سطح احتمال كود فسفر اثر معنيمصرف 
ر شاهد دانه مربوط به تيما كيلوگرم در هكتار و كمترين عملكرد 27/3417به ميزان   100Kg/haP،0.002mg/LitFeبدست آمده در تيمار 

به طوركلي در دسترس بودن يون فسفات، باعث مقاومت گياه در برابر ورس،  ).2جدولر هكتار بود(كيلوگرم د72/1521با ميزان
نمو گياهي از سبزشدن تا آغاز گلدهي و گرده افشاني شده، در نتيجه عملكرد  و زودرسي محصول، كيفيت باالتر، افزايش سرعت رشد

توان اشاره نمود كه الزمه توليد ن وجود دارد ميغعملكرد دانه و روبا توجه به همبستگي بااليي كه بين . يابدمحصول افزايش مي
  روغن مطلوب، عملكرد دانه مطلوب است.
پاشي آهن درصد و اثر متقابل كود فسفر و محلول 1پاشي كود آهن در سطح احتمال محلول تجزيه واريانس عملكرد دانه نشان داد كه

و  150Kg/haP ،0.002mg/LitFe). در تيمارهاي1(جدولكرد دانه داشتندبر عمل يدارمعنياثر درصد  5در سطح احتمال 
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50Kg/haP،0.002mg/LitFe و كمترين مقدار عملكرد دانه در تيمارهاي شاهد و  باالترين عملكرد دانه بدست آمد
150Kg/haP،0.001mg/LitFe دن دانه، منجر به در مرحله گلدهي، گرده افشاني و پرشعدم دسترسي به آب كافي  ).2جدول(ديده شد

اي در عملكرد كاهش عملكرد دانه آفتابگردان مي شود. وقوع تنش خشكي در هر مرحله از رشد و نمو گياه، كاهش قابل مالحظه
هاي مشابه زيادي در مورد افتد.گزراشكند، اما بيشترين كاهش زماني است كه كمبود آب در زمان شروع گلدهي اتفاق ميايجاد مي

  ).Erdem et al., 2006دانه در شرايط كم آبي وجود دارد(كاهش عملكرد 
تيمار  ).1(جدول درصد، معني دار شد 1اثر ساده كود شيميايي فسفر بر زيست توده كل (عملكرد بيولوژيك) در سطح احتمال  تنها

150Kg/haP،0.001mg/LitFe  افزايش در عملكرد  ).2شت(جدولبيشترين تأثير را بر عملكرد بيولوژيك داكيلوگرم در هكتار  1/42111با
بيولوژيك ناشي از افزايش تجمع ماده خشك در گياه است و از آنجايي كه فسفر در تقسيم سلولي و آهن در ساخت كلرفيل نقش 
دارند، در نهايت اثرات افزودن اين عناصر به گياه سبب افزايش توليد مواد فتوسنزي شده كه خود نيز به افزايش ماده خشك تجمعي 

  مي شود. ر گياه و عملكرد بيولوژيك منجرد
  

  منابع
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Study the effect of phosphorus fertilization and foliar application of iron (Fe) on morphological and 
physiological traits of spring safflower variety 

 
Abstract: 
In order to study the effect of chemical phosphorous fertilizer and foliar application of Fe on morphological 
and physiological traits of spring safflower variety (IL111), an experiment was conducted in 2012 cropping 
season in Shahed university’s farm. The experimental design was factorial in basis of randomized complete 
blocks with three replication. The main-plots were different three levels of phosphate chemical fertilizers 
(50,100 and 150 kg/ha-1) and sub-plots were two levels of foliar application Fe fertilizer white density 1and 2 
gr/lit-1. The result has been showed that different treatments were different and significantly effect on number 
of capitula per plant, number of seed per plant, weight of 1000 seeds, as 150 kg/ha-1 phosphate and 2 gr/lit-1 
Fe foliar application treatment have highest effect on number of capitula per plant, and 150 kg/ha-1 phosphate 
and 1 gr/lit-1 Fe foliar application treatment were maximum effect on number of seed per plant and weight of 
1000 seeds also. The highest seed oil content in treatments with 100 kg/ha-1 phosphate and spray solution 1 
and 2 gr/lit-1 iron, respectively. Treatment of 150 kg/ha-1 phosphate and 2 gr/lit-1 Fe foliar application had 
more impact on yield. The highest biological yield, in treatments 150 kg/ha-1 phosphorus fertilization and 
foliar application of 1 and 2 gr/lit-1 iron was obtained. 
 
Keywords: yield and yield component, phosphorus, safflower, iron foliar application. 
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