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مجله دانش زراعت /سال چهارم /شماره /6اسفند ماه 0931

اثر محلولپاشی عناصر کممصرف بر برخی صفات زراعی گلرنگ در نظامهای زراعی رایج
و اکولوژیک
پریناز کوه نورد ،1جالل جلیلیان *2و علیرضا پیرزاد
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت ،دانشكده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 -2استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشكده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
تاریخ وصول1331/3/6 :
تاریخ پذیرش1331/7/26 :

چكیده
به منظور تعیین اثر محلولپاشی عناصر کممصرف و نظامهای مختلف زراعی بر برخی صفات زراعی گلرنگ (رقم محلی
اصفهان) ،آزمایشی به صورت کرتهای خردشده درقالب بلوكهای کامل تصادفی با  3تكرار در سال  1331اجرا گردید .تیمارهای
آزمایش شامل ،نظامهای مختلف زراعی (نظام پر نهاده ،متوسط نهاده ،کم نهاده و اکولوژیک) به عنوان کرتهای اصلی و عناصر
کممصرف (بدون محلولپاشی ،محلولپاشی  2در هزار کالت روی 3 ،در هزار کالت منگنز 2 ،در هزار کالت روی  3 +در هزار
کالت منگنز و آبپاشی) به عنوان کرتهای فرعی در نظر گرفته شدند .نتایج نشان داد که اثر نظام زراعی و محلولپاشی بر قطر
ساقه ،تعداد شاخه فرعی در بوته ،قطر طبق ،وزن طبق ،وزن خشک ساقه و درصد روغن دانه ،و اثر متقابل بین نظام زراعی و
محلولپاشی بر ارتفاع بوته و عملكرد دانه معنیدار بود .بیشترین ارتفاع بوته ( 31/62سانتیمتر) و عملكرد دانه ( 5114/6کیلوگرم
در هكتار) در نظام زراعی پرنهاده و محلولپاشی با عنصر روی بهدست آمد .کمترین مقدار عملكرد دانه در نظام اکولوژیک و
محلولپاشی با آب به میزان ( 1451/3کیلوگرم در هكتار) مشاهده شد .محلولپاشی توأم روی و منگنز باعث افزایش قطر ساقه،
تعداد شاخه فرعی در بوته و قطر طبق گردید ،اما وزن طبق و وزن خشک ساقه فقط تحت تأثیر محلولپاشی روی قرارگرفتند.
کاهش نهاده تا سطح متوسط نیاز گیاه همراه با محلول پاشی روی ،عملكرد دانه را به اندازه سیستم پرنهاده افزایش داد.
واژههای کلیدی :روي ،عملكرد گلرنگ ،كشاورزي ارگانيك ،كم نهاده ،منگنز

___________________________________________________________________________
 نویسننده مسنلول

*E-mail: j.jalilian@urmia.ac.ir
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اثر محلولپاشی عناصر كممصرف بر برخی صفات زراعی گلرنگ ...

جالل جليليان و همكاران

مقدمه
روغن یكی از مواد غذایی اصلی مورد مصرف انسان است و
حدود  %01از كالري روزانه مورد نياز انسان ،توسط روغن
تأمين میشود ( .)3با توجه به افزایش جمعيت و مصرف
سرانه روغن در ایران ،افزایش عملكرد و سطح زیر كشت
دانههاي روغنی یك امر ضروري است ( .)3گلرنگ
( )Carthamus tinctorius L.گياهی است یك ساله از
تيره چتریان ) )Astraceaeكه داراي  02تا  52درصد
روغن و حاوي  00تا  05درصد پروتلين میباشد .پتانسيل
عملكرد دانه گلرنگ بيش از  2تن در هكتار میباشد (.)5
خاکهایی كه داراي  pHو بیكربنات باال بوده و مصرف
كودها نيز براي برداشت عملكرد معقول در آنها نامتعادل
است ،باعث بروز عالئم كمبود عناصر غذایی در گياه
خواهد شد ( .)8همچنين در اثر مصرف كودهاي
نيتروژندار ،فسفاتی و پتاسيمی ،رشد سریع گياه و برداشت
بيشتر عناصر غذایی از خاک احتمال كمبود عناصر
كممصرف تشدید میشود ( .)99افزایش روز افزون قيمت
كودهاي شيميایی در جهان ،آلودگی آبهاي زیرزمينی و
تخریب ساختمان خاک در اثر مصرف بیرویه كودهاي
شيميایی مشكالتی هستند كه باید با روشهاي مناسب حل
گردند .تغذیه برگی روش مناسبی در مصرف كودهاي
شيميایی و كاهش خطرات زیست محيطی كودها میباشد.
براي استفاده بهينه از كودهاي شيميایی در مناطق خشك و
بهبود كمی و كيفی محصول ،مصرف كودها از طریق
محلولپاشی باید در اولویت قرار گيرد .عناصر كممصرف
نقش اساسی در تمایز سلولی ،رشد و استحكام دیواره
سلولی دارند و در اكثر موارد باعث مقاومت به آفات و
امراض میشوند ( .)02
عنصر روي ( ،)Znاز جمله عناصر ضروري براي رشد گياه
است كه در تشكيل اسيد ایندول استيك دخالت دارد و
رشد گياه را تنظيم میكند و همچنين باعث فعال شدن
بسياري از آنزیمها شده ،براي سنتز كلروفيل و تشكيل
كربوهيدراتها ،الزم و ضروري است .چون روي عنصري
است كه در داخل گياه ،قادر به انتقال مجدد نيست لذا
محلولپاشی آن ،مناسبتر میباشد ( .)50گياهان روغنی ،از
گياهان حساس به كمبود روي بوده و باید نسبت به دادن
كود روي به آنها اقدام نمود تا عالوه بر افزایش توليد،
غلظت روي در آنها افزایش یابد (.)02

كشاورزي رایج بر اساس حداكثر توليد بنا نهاده شده است.
منابع كشاورزي مانند خاک ،آب و تنوع ژنتيكی بيش از حد
مورد بهره برداري قرار گرفته و در حال انهدام هستند .تنها
انتخابی كه باقی مانده است حفظ دراز مدت بازدهی
زمينهاي كشاورزي توأم با تغيير در الگوي مصرف نهادهها
میباشد .حفظ بازدهی بلند مدت زمينهاي كشاورزي
مستلزم توليد پایدار مواد غذایی است .این پایداري از طریق
فرآیندهاي اكولوژیكی كه در مزارع رایج است ،قابل حصول
میباشد ( .)01هدف كشاورزي ارگانيك ،ضمن حفاظت از
حاصلخيزي خاک ،افزایش توليد محصول بدون تكيه بر
استفاده از مواد شيميایی ،رسيدن به ثبات در توليد ،بدون
قربانی كردن اهداف اصولی عملكرد زیاد و بدون آلوده
سازي آب ،خاک و هوا میباشد .كشاورزان ارگانيك از
مصرف كودهاي شيميایی صرف نظر كردهاند ،و حاصلخيزي
خاک را از طریق استفاده از كود آلی مانند كود مرغی افزایش
میدهند ( .)09از كنترل طبيعی آفات بيشتر از آفتكشهاي
شيميایی كه كشنده موجودات مفيد و مقاوم كنندة آفات و
آلوده كننده آب و خاک هستند ،استفاده میكنند .پایينتر
بودن عملكرد از طریق باالتر بودن قيمت محصوالت
ارگانيك جبران میشود اما حقيقت این است كه تنها حذف
مواد شيميایی براي حركت از كشاورزي رایج به سمت
كشاورزي ارگانيك كافی نيست ( .)09طی دوره تغيير
نظامهاي متداول به كمنهاده مسایلی از قبيل كمبود عناصر
غذایی و مشكالت مربوط به علفهاي هرز و آفات از عمده
عوامل مؤثر بر كاهش عملكرد محصوالت میباشند (.)01
بنابراین كاهش مصرف نهادهها در زراعت گلرنگ از طریق
روي آوردن به نظام كمنهاده و اكولوژیك و بررسی همزمان
تأثير محلولپاشی عناصر ریزمغذي در نظامهاي رایج و
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منگنز ( )Mnدر واكنشهاي انتقال الكترون ،توليد كلروفيل،
فتوسيستم  ،IIفتوليز آب ،سنتز كربوهيدراتها ،سنتز
اسيدهاي آمينه ،احياي نيترات و سولفات ،تنفس و فتوسنتز
ضروري به شمار میآید ( .)02در اكثر خاکهاي مناطق
خشك ،گياه با كمبود این عناصر مواجه میباشد (.)05
مصرف این عناصر به خصوص از طریق محلولپاشی در
بهبود عملكرد گلرنگ ( ،)90كتان ( )93و گندم ()09
گزارش شده است .در آزمایشی ،تأثير محلولپاشی ریز
مغذيها برخصوصيات كمی و كيفی ارقام كلزا معنیدار بود
( .)06در تحقيقی دیگر مشخص شد كه مصرف برگی
عناصر كم مصرف نظير روي و منگنز در تغذیه ذرت ،باعث
افزایش عملكرد و اجزاي عملكرد دانه میشود (.)00

مجله دانش زراعت /سال چهارم /شماره  /6اسفند ماه 0931
اكولوژیك بر عملكرد گلرنگ مورد آزمایش از اهداف اصلی
این پژوهش میباشد.
مواد و روشها
این پژوهش در سال زراعی  0931در مزرعه تحقيقاتی
دانشكده كشاورزي دانشگاه اروميه (با موقعيت جغرافيایی
 91درجه و  93دقيقه عرض شمالی و  52درجه و  0دقيقه
طول شرقی با  0901متر ارتفاع از سطح دریا) انجام شد .در
این تحقيق اثرات دو عامل در قالب كرتهاي خرد شده با
طرح پایة بلوکهاي كامل تصادفی در سه تكرار مورد
بررسى قرار گرفت .كرتهاي اصلی شامل ،نظامهاي
مختلف زراعی (در  5سطح :نظام پرنهاده ،متوسطنهاده،
كمنهاده و اكولوژیك) و كرتهاي فرعی شامل محلولپاشی
(در  2سطح :بدون محلولپاشی ،محلولپاشی  0در هزار
كالت روي 9 ،در هزار كالت منگنز 0 ،در هزار كالت روي
 9 +در هزار كالت منگنز و آبپاشی) در نظر گرفته شدند.
تيمار محلولپاشی در  %21گلدهی ،در بعد از ظهر صورت
گرفت و  0هفته پس از آن تكرار شد .در مجموع آزمایش
داراي  01تيمار در هر بلوک و  61واحد آزمایشی بود .هر
واحد آزمایشی به ابعاد  0/2متر عرض در  9متر طول در
نظر گرفته شد كه مشتمل بر  2ردیف كاشت به صورت
جوي و پشته بود كه فاصلة بين ردیفها به طور ثابت براي
تمامی واحدهاي آزمایش  21سانتيمتر و فواصل بين بوتهها
در روي ردیف  6سانتيمتر در نظر گرفته شد .بعد از آماده
سازي كرتهاي اصلی و فرعی عمليات كاشت در 00
اردیبهشت ماه  0931به صورت خشكه كاري و خطی با
دست انجام شد ،و برداشت نهایی نيز در تاریخ  01شهریور
ماه  0931صورت گرفت .در این آزمایش از رقم محلی
اصفهان ،با قوه ناميه  %38و خلوص  %33استفاده گردید كه
جزو ارقام بدون خار بوده و اغلب گلهاي آن قرمز رنگ
میباشد (.)5
كليه عمليات زراعی و مصرف نهادهها اعم از كاشت ،داشت
و برداشت مطابق جدول  0براي هر كدام از نظامهاي
زراعی و در زمان مناسب و معمول منطقه انجام شد.
عمليات تهيه زمين ،كنترل علفهاي هرز ،آفات و
بيماريها ،كود شيميایی (كود نيتروژن از منبع اوره و كود
فسفر از منبع سوپر فسفات تریپل) در نظامهاي زراعی
پرنهاده و كمنهاده به ترتيب حداكثر و حداقل عمليات
زراعی و نهاده مصرفی كه كشاورزان منطقه استفاده میكنند
و براي نظام زراعی كمنهاده ميانگين این دو نظام به كار
گرفته شد .در نظام اكولوژیك ،وجين علفهاي هرز با
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دست انجام شد و تنها نهاده مصرفی كود دامی و بذر بود.
كود دامی كامالً پوسيده ،به ميزان  51تن در هكتار ،قبل
كاشت به كرتهاي اصلی داراي تيمار نظام زراعی
اكولوژیك داده شد .این مقدار بر اساس متوسط مقدار
نيتروژن و فسفر در كودهاي شيميایی بكار رفته در نظامهاي
زراعی پرنهاده و متوسط نهاده و معادل آن در كود دامی
مورد استفاده ،محاسبه شد .خصوصيات فيزیكی و شيميایی
خاک مزرعه قبل و بعد از اضافه كردن كود دامی در جدول
 0آورده شده است .اولين آبياري بعد از كاشت صورت
گرفت و آبياريهاي بعدي بعد از زمان استقرار گياه بر
اساس عرف منطقه و به صورت هر  8روز یكبار انجام
گرفت.
براي اندازهگيري عملكرد و صفات مورد بررسی ،در هر
واحد آزمایش  0ردیف كناري به عنوان اثر حاشيه منظور
گردید و نمونهبرداريها فقط از  9ردیف وسطی (البته با
احتساب حذف  21 cmاز ابتدا و انتهاي هر ردیف) با
انتخاب  2بوته به طور تصادفی صورت گرفت .صفات
مورد اندازهگيري شامل قطر ساقه ،تعداد شاخه فرعی در
بوته ،قطر و وزن طبق و وزن خشك ساقه ،ارتفاع بوته و
عملكرد دانه بودند .جهت تعيين اجزاء عملكرد نظير قطر
ساقه و قطر طبق از كوليس استفاده شد .ارتفاع بوته به
كمك متر اندازهگيري شد .وزن خشك ساقه و برگها ،با
قرارگيري آنها در آون ( 11درجه سانتیگراد ، ،به مدت 58
ساعت) و توزین با ترازوي دقيق صورت گرفت .درصد
روغن در دانه با استفاده از جداسازي روغن با حالل به
روش سوكسله انجام شد ( .)9ابتدا نمونه بذري مورد نظر از
هر كرت آسياب شدند 2 .گرم از هر نمونه خشك شده در
آون  12درجه سانتیگراد به مدت  05ساعت را وزن كرده
و در داخل سوكسله قرار گرفت .نمونهها به مدت  6ساعت
به وسيله حالل انن هگزان شسته شده و چربی آنها كامالً
جدا گردید .پس از آن نمونهها دوباره به مدت  05ساعت
در آون دماي  12درجه سانتیگراد قرار داده شد تا رطوبت
را از دست بدهند و سپس فوراً توزین گردید .با استفاده از
كاهش وزن ،درصد روغن نمونه محاسبه و ثبت گردید.
تجزیه و تحليل دادهها ،با استفاده از نرمافزار SAS 9.1
انجام گرفت ،همچنين براي مقایسه ميانگينها از
روش  LSDدر سطح احتمال  %2استفاده شد.
نتایج و بحث
نتایج نشان داد كه قطر ساقه تحت تأثير نظامهاي زراعی و
محلولپاشی در سطح احتمال  %0قرار گرفت (جدول .)9

اثر محلولپاشی عناصر كممصرف بر برخی صفات زراعی گلرنگ ...

( )6/66و تيمار شاهد كمترین ( )5/50مقادیر را دارا بودند
(جدول  .)2وجود روي در مناطق مریستمی ،به علت
كارایی آن در توليد هورمون اكسين ،باعث افزایش شاخه
بندي میشود ( .)51منگنز نيز نقش مهمی در سيستمهاي
آنزیمی مؤثر در توليد اكسين ،سوخت و ساز نيتروژن داشته
( )50و باعث افزایش تعداد شاخه فرعی میشود.
مقایسه ميانگينها نشان داد كه گياهان موجود در نظام
زراعی پرنهاده و متوسط نهاده به ترتيب با  0/98و 0/92
سانتیمتر بيشترین قطر طبق را دارا بودند و از لحاظ آماري
در یك گروه قرار گرفتند .كمترین قطر طبق در نظام
اكولوژیك ( 0/00سانتیمتر) مشاهده شد (جدول .)5
افزایش قطر طبق با كاربرد نيتروژن در گلرنگ گزارش شده
است ( )96كه افزایش قطر طبق در نظامهاي با نيتروژن زیاد
(پرنهاده و متوسط نهاده) را توجيه مینماید .محلولپاشی
توأم روي و منگنز از لحاظ آماري تفاوت معنیدار با
محلولپاشی روي و محلولپاشی منگنز از نظر قطر طبق
نداشت ،به طوري كه بيشترین قطر طبق ( 0/98سانتیمتر)
در این تيمار به دست آمد .كمترین قطر طبق مربوط به
محلولپاشی آب ( 0/00سانتیمتر) و عدم محلولپاشی
( 0/00سانتیمتر) بود (جدول  .)2برخی گزارشها افزایش
قطر طبق آفتابگردان در اثر كاربرد عنصر روي را تأیيد
میكنند ( 6و.)0
نتيجه تجزیه واریانس نشان میدهد كه وزن طبق تحت تأثير
اثر جداگانه نظام زراعی و محلولپاشی قرار گرفت (جدول
 .)9نظام پرنهاده بيشترین ( 02/31گرم) و نظام اكولوژیك
كمترین ( 8/00گرم) وزن طبق را دارا بودند (جدول .)5
وزن طبق گياهان محلولپاشی شده با روي از نظر آماري
اختالف معنیداري با محلولپاشی توأم روي و منگنز و
محلولپاشی منگنز نداشت .محلولپاشی با آب كمترین
مقدار وزن طبق ( 01/30گرم) را دارا بود (جدول  .)2به
نظر میرسد كاربرد روي با افزایش تعداد دانه در طبق
باعث افزایش وزن طبق میشود (.)2
اثر جداگانه نظام زراعی و محلولپاشی بر وزن خشك ساقه
در سطح احتمال  %0معنیدار بود (جدول  .)9بيشترین وزن
خشك ساقه تك بوته ( 1/06گرم) در نظام پرنهاده و
كمترین ميزان آن ( 5/10گرم) در نظام اكولوژیك به دست
آمد (جدول  .)5محلولپاشی روي و محلولپاشی با آب به
ترتيب بيشترین ( 1/05گرم) و كمترین ( 5/20گرم) وزن
خشك ساقه را دارا بودند (جدول  .)2به نظر میرسد
عناصر كم مصرف با افزایش جذب نيتروژن باعث افزایش
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گياهان در نظام پرنهاده بيشترین قطر ( 6/63ميلیمتر) و
نظام اكولوژیك كمترین قطر ( 2/00ميلیمتر) ساقه را دارا
بودند (جدول  .)5در تحقيق دیگري گزارش شد كه كاربرد
 081كيلوگرم نيتروژن در هكتار در گياه كرچك سبب
افزایش قطر ساقه گردیده است ( .)03به نظر میرسد
افزایش نيتروژن سبب افزایش جذب نيتروژن بيشتر و رشد
و نمو ساقه شده و قطر ساقه افزایش مییابد .قطر ساقه
گياهان در محلولپاشی توأم روي و منگنز از لحاظ آماري
اختالف معنیدار با محلولپاشی روي نداشت ،و
محلولپاشی با آب كمترین مقدار قطر ساقه ( 2ميلیمتر) را
توليد كرد (جدول  .)2نتایج تحقيق دیگري در مورد ذرت
دانهاي نيز مؤید این مطلب است كه محلولپاشی روي
باعث افزایش قطر ساقه میشود ( .)01بهبود شرایط
تغذیهاي و نقش مثبت روي در فتوسنتز و فتوسيستمهاي
نوري میتواند در افزایش شاخصهاي رشد از قبيل
قطرساقه مؤثر باشد (.)02
اثر متقابل نظام زراعی و محلولپاشی عناصر كممصرف بر
ارتفاع بوته در سطح احتمال  %0معنیدار شد (جدول .)9
نظام پرنهاده و محلولپاشی روي باعث افزایش  %92ارتفاع
بوته نسبت به نظام اكولوژیك و تيمار شاهد گردید (شكل
 .)0محلولپاشی روي باعث افزایش ارتفاع سویا شد (.)91
در تحقيق دیگري نيز افزایش ارتفاع بوته سویا با
محلولپاشی روي گزارش شده است ( .)0اما محققان
دیگري گزارش كردند كه كاربرد روي به صورت
محلولپاشی بر ارتفاع بوته ،در ذرت دانهاي معنیدار
نمیباشد ( .)01عنصر روي با افزایش بيوسنتز اكسين ،بر
ارتفاع ساقه میافزاید ( .)95از طرفی كاربرد كود نيتروژندار
در نظام پرنهاده رشد رویشی گياه را افزایش داده و باعث
افزایش ارتفاع بوته میشود (.)02
نظام زراعی و محلولپاشی در سطح احتمال  %0بر تعداد
شاخه فرعی در بوته تأثير معنیدار داشت (جدول .)9
بيشترین ( )1/09و كمترین ( )5/20تعداد شاخه فرعی به
ترتيب در نظام پرنهاده و اكولوژیك به دست آمد (جدول
 .)5كود نيتروژندار به كار رفته در نظام پرنهاده با تحریك
رشد رویشی سبب افزایش تعداد شاخه فرعی در گياهان
میشود ( .)1جونز و توكر ( )0318نيز گزارش كردند كه
نيتروژن افزایش معنیداري را در تعداد طبقهاي انشعابات
فرعی گلرنگ موجب میشود كه در این شرایط بوتهها به
مدت طوالنی فعال مانده و شاخههاي بيشتر توليد میكنند.
محلولپاشی توأم روي و منگنز بيشترین شاخه فرعی

جالل جليليان و همكاران

مجله دانش زراعت /سال چهارم /شماره  /6اسفند ماه 0931
سطح برگ ،ارتفاع بوته و در نتيجه افزایش وزن خشك
بوته میشوند ( 92و  .)59نورآبادي و همكاران ( )0988نيز
افزایش وزن خشك بوته را در آفتابگردان در اثر كاربرد
عناصر كم مصرف گزارش كردند (.)08
عملكرد دانه تحت تأثير اثر متقابل نظام زراعی و
محلولپاشی قرار گرفت (جدول  .)9نظام پرنهاده و
محلولپاشی روي با  5002/6كيلوگرم در هكتار بيشترین و
نظام اكولوژیك و محلول پاشی با آب با  0251/9كيلوگرم
در هكتار كمترین عملكرد دانه در هكتار را دارا بودند
(شكل  .)0در واقع نظام پر نهاده و محلولپاشی با روي
عملكرد دانه را به ميزان  061درصد نسبت به نظام
اكولوژیك و محلولپاشی با آب افزایش داد كه با نتایج
تحقيقات دیگر محققين در پنبه ( 91و  ،)98در گندم (،)00
مطابقت دارد .عناصر كم مصرف با افزایش فتوسنتز و بهبود
دوام سطح برگ باعث افزایش عملكرد دانه و عملكرد
زیستی میگردند ( .)8كاربرد كودهاي شيميایی همراه
محلولپاشی روي بيشترین عملكرد دانه را در آفتابگردان
توليد كرده است ( .)00به نظر میرسد كاربرد كودهاي
شيميایی از جمله نيتروژن عملكرد دانه را از طریق اثر بر
قطر و وزن طبق در بوته افزایش میدهد ( .)06نتایج
تحقيقی نشان داد كه در صورت حذف نهادههایی نظير
سموم آفتكش و كودهاي شيميایی از یك نظام زراعی،
مدتی طول خواهد كشيد تا سيستم خاک و گياه به تعادلی
جدید دست یابند .در این تحقيق تا سال پنجم آزمایش،
عملكرد گياه در نظام كمنهاده كمتر از عملكرد آن در نظام
متداول بود ،اما از سال پنجم به بعد عملكرد این محصول
در نظام مذكور شروع به افزایش كرد و به سطحی معادل
نظام متداول رسيد (.)90
با توجه به جدول تجزیه واریانس دادهها ،اثرات نظام زراعی
و محلولپاشی در سطح احتمال  %0بر درصد روغن
معنیدار شد (جدول  .)9بيشترین درصد روغن (92/10
درصد) ،در نظام متوسط نهاده با كاربرد  001كيلو در هكتار
نيتروژن بهدست آمد .با افزایش سطح نيتروژن در نظام پر
نهاده از درصد روغن كاسته شد .نظام اكولوژیك داراي
كمترین درصد روغن ( 08/92درصد) بود .نظام پرنهاده و
متوسط نهاده از نظر آماري در یك سطح قرار گرفتند (شكل
 9الف) .كاهش ميزان روغن دانه با كاربرد بيشتر نيتروژن
توسط چيما و همكاران ( )0110گزارش شده است ( .)05با
افزایش نيتروژن ،توليد بالقوه مواد هيدروكربنه كاهش یافته
و از درصد روغن دانه به دليل اختالل و كاهش بيوسنتز
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اسيدهاي چرب ،كاسته میشود ( .)02در تيمار محلولپاشی
بيشترین درصد روغن ( 95/13درصد) از محلولپاشی توأم
روي و منگنز بهدست آمد .بين محلولپاشی جداگانه روي
و منگنز تفاوت معنیدار مشاهده نشد و كمترین مقدار
( 03/10درصد) از تيمار شاهد و محلولپاشی با آب
( )91/22حاصل شد .محلولپاشی با آب و تيمار بدون
محلولپاشی از نظر آماري در یك سطح قرار گرفتند (شكل
 9ب) .نتایج مطالعات باي بوردي و همكاران ( )0110و
گرانت و بيلی ( )0331نيز حاكی از وجود اثرات مثبت
عناصر ریزمغذي مصرفی به صورت محلولپاشی بر درصد
روغن دانه در نباتات روغنی میباشد ( .)01 ،00كنن و
همكاران ( )0331نيز نشان دادند كه محلولپاشی سولفات
روي و سولفات منگنز سبب افزایش مقدار روغن
آفتابگردان میشود (.)03
نتیجهگیری
در مجموع با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش،
مشخص شد كاهش نهاده تا سطح متوسط نياز گياه همراه با
محلول پاشی روي ،عملكرد دانه را به اندازه سيستم پرنهاده
افزایش داد .پيشنهاد میشود جهت افزایش كارایی مصرف
برگی منگنز ،براي افزایش عملكرد دانه ،این عنصر در
غلظت بيشتر مورد استفاده قرار گيرد .محلولپاشی توأم
روي و منگنز باعث افزایش قطر ساقه ،تعداد شاخه فرعی
در بوته و قطر طبق گردید .در بين نظامهاي زراعی ،كمترین
عملكرد دانه در نظام اكولوژیك مشاهده شد .افزایش
عملكرد در نظام زراعی رایج به دليل افزایش مصرف
نهادههاي خارجی نظير كود ،آفتكش و علفكش میباشد.
عموماً عملكرد تحت نظام اكولوژیك به دالیلی از قبيل
كمبود عناصر غذایی خاک ،فشار علفهاي هرز ،آفات و
بيماريها كمتر از نظام رایج است .همچنين كاهش عملكرد
اغلب در طول دوره انتقال از كشاورزي رایج به كشاورزي
اكولوژیك با حذف كودهاي شيميایی ،حشرهكش ،قارچكش
و علفكشها رخ میدهد .گرچه استفاده از كودهاي
شيميایی در نظام پرنهاده ،شاید در كوتاه مدت باعث
افزایش چشمگير عملكرد شود ،ولی در عوض پایداري و
ثبات عملكرد نظامهاي اكولوژیك در طول زمان به دليل
عدم مصرف نهادههاي شيمياي بيشتر خواهد بود .نظام
اكولوژیك در واقع گامی است به سوي بهرهوري دراز مدت
و اصولی از نهادهها و ممانعت از تخریب و فرسایش
سرمایههایی نظير آب و خاک.

جالل جليليان و همكاران

اثر محلولپاشی عناصر كممصرف بر برخی صفات زراعی گلرنگ ...
جدول  -1میزان نهادههای مصرفی و عملیات زراعی الزم در نظامهای مختلف زراعی
نظامهای زراعی و عملیات خاكورزی
نهادههای مصرفی

نظام پرنهاده

نظام متوسط نهاده

نظام کم نهاده

نظام اکولوژیک

شخم +زیر و رو کردن خاك با بیل و

شخم

شخم

شخم

اوره (كيلوگرم در هكتار)
سوپر فسفات تریپل(كيلوگرم
در هكتار)
كود دامی (تن در هكتار)
آفتكش متاسيستوكس
(دفعات كاربرد)
علفكش سوپرگاالنت (دفعات
كاربرد)

081

001

61

-

001

81

51

-

-

-

-

51

0

0

0

-

9

0

0

وجين دستی

جدول  -2ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاک محل اجرای آزمایش قبل و بعد از افزودن کود دامی
خاك محل آزمایش قبل از افزودن کود

خاك محل آزمایش بعد از اضافه کردن

ویژگیهای مورد اندازهگیری

دامی

کود دامی

عمق نمونه برداري )(cm

1-91

1-91

شوري )(dS m-1

1/25

0/20

لوم رسی

لوم رسی

8/00

8/16

درصد اشباع )(SP

20

29

آهك (% )T.N.V

00

00/3

رس (% )Clay

90

90

الي (% )Silt

91

91

شن (% )Sand

90

90

كربن آلی (% )O.C.

1/35

0/10

ازت (% )N

1/135

1/010

فسفر (mg/kg )P

00/6

01/6

پتاسيم (mg/kg )K

932

581

روي (mg/kg )Zn

1/506

-

منگنز (mg/kg )Mn

0/8

-

بافت خاک
اسيدیته )(pH
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شن کش

مجله دانش زراعت /سال چهارم /شماره  /6اسفند ماه 0931
جدول  :3تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه گلرنگ تحت تأثیر نظامهای مختلف زراعی و محلولپاشی روی و منگنز

میانگین مربعات

تكرار

2

1/182ns

نظام زراعی
خطاي كرت
اصلی

3

**

محلول پاشی
نظام ×
محلولپاشی
خطاي كرت
فرعی
ضریب
تغييرات

قطر طبق

1/33ns

5/16ns

**1/157

6/63

**

255/58

**

21/57

**

1/187

وزن طبق
31/78ns
**

163/53

عملكرد دانه

روغن دانه

*8/16

1123745/6ns

12/34ns

**

17/41

**

6728425/6

**

118/34
3/31

6

1/137

3/57

1/888

1/115

11/21

1/26

544753/6

5

**1/54

*1311/86
*

**11/34

**1/186

**13/56

**17/14

**1644523/2

12

1/171ns

** 4/57

1/133ns

1/115ns

5/34ns

1/74ns

*311125/8

32

1/165

1/76

1/311

1/117

2/38

1/348

114731/1

-

5/32

1/74

3/83

3/63

15/13

16/65

12/75

**53/53
1/84ns
2/65

4/16

 * ،nsو ** به ترتيب عدم وجود اختالف معنیدار ،معنیدار در سطح احتمال  %2و %0
جدول  :4مقایسه میانگینهای ویژگیهای مورد مطالعه گلرنگ رقم محلی اصفهان تحت تأثیر نظامهای زراعی
وزن خشک ساقه )(g
وزن طبق )(g
قطر طبق
تعداد شاخه فرعی در بوته
قطرساقه )(mm
تیمارها
)(cm

6/63a

0/98a

1/09a

نظام پرنهاده
نظام متوسط
0/92a
2/80b
6/01b
نهاده
b
c
c
0/03
5/88
2/56
نظام كم نهاده
c
c
c
0/00
5/20
2/00
نظام اكولوژیك
ميانگينهاي داراي حداقل یك حرف مشترک در هر ستون ،اختالف معنیداري ندارند.

02/31a

1/06a

09/11ab

6/00b

00/92b
8/00c

2/50bc
5/10c

جدول  :5مقایسه میانگینهای ویژگیهای مورد مطالعه گلرنگ رقم محلی اصفهان تحت تأثیر محلولپاشی عناصر کم مصرف
وزن خشك ساقه)(g
وزن طبق
قطر طبق
تعداد شاخه فرعی در بوته
قطر ساقه)(mm
تيمارها
)(g
)(cm

روی

6/06a

6/08b

0/92a

09/26a

1/05a

منگنز

2/31b

2/31b

0/96a

09/10a

6/90b

روی +منگنز

6/02a

6/66a

0/98a

09/00a

6/21ab

آب

2/11c

5/11c

0/00b

01/30b

5/20c

0/00b

01/32b

5/15c

شاهد(بدون
محلولپاشی)
ميانگينهاي داراي حداقل یك حرف مشترک در هر ستون ،اختالف معنیداري ندارند.
2/29c

5/50c
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منابع تغییر

درجه
آزادی

قطر
ساقه

ارتفاع
بوته

تعداد شاخه
فرعی در
بوته

وزن
خشک
ساقه

اثر محلولپاشی عناصر كممصرف بر برخی صفات زراعی گلرنگ ...

جالل جليليان و همكاران

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترك اختالف معنیداری ندارند.

شكل :2مقایسه میانگینهای عملكرد دانه گلرنگ (کیلوگرم در هكتار) تحت تاثیر نظام های مختلف زراعی و محلول پاشی عناصر کم

مصرف .میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترك اختالف معنیداری ندارند.

شكل :3مقایسه میانگینهای درصد روغن گلرنگ تحت تأثیر نظامهای مختلف زراعی (الف) و محلولپاشی عناصر کم مصرف (ب).

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترك اختالف معنیداری ندارند.
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شكل :1مقایسه میانگینهای ارتفاع بوته گلرنگ (سانتیمتر) تحت تاثیر نظام های مختلف زراعی و محلول پاشی عناصر کم مصرف.
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Abstract
To evaluate the effect of micro-nutrients spraying on some agronomic characteristics of
the safflower (Carthamus tinctorius L. cv. Isfahan landrace), under different cropping
systems, an experiment was carried out as split plot based on randomized complete block
design with three replications in 2011. Experimental treatments were including: cropping
systems (high, medium, low input and ecological cropping systems) as main plots and micronutrients (no foliar application, 2 per thousand zinc chelate, 3 per thousand manganese
chelate, 2 per thousand zinc chelate + 3 per thousand manganese chelate, water spraying) as
sub plot. Results showed that the effect of cropping system and micronutrient spraying on
stem diameter, number of branches in plant, capsule diameter, weight of capsule, stem dry
weight and seed oil percentage was significant, and also interaction effect between cropping
system and micronutrient spraying on grain yield and plant height was significant. The
highest yield of seed (4115.6 kg/ha) and plant height (90.62cm) was obtained from high input
cropping system and zinc spraying. The minimum grain yield (1540.3 kg/ha) was obtained in
plants sprayed with water in ecological cropping system. Stem diameter, number of branches
per plant and capsule diameter increased in treated plants with both zinc and manganese. But,
the highest weight of capsule and dried weight of stem were affected only by foliar
application of zinc. Spraying plants with zinc caused to increase the yield of safflower in
medium input as well as high input system.
Key words: low input, Manganese, organic farming, safflower yield, Zinc
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