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  اثرات نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی گلرنگ در شرایط دیم نیمه گرمسیري

  
  1 رضا چاکرالحسینی محمد

  
  چکیده

به منظور بررسی اثرات نیتروژن و فسفر و برهمکنش این دو عنصر غذایی بر عملکرد دانه گلرنگ در شرایط دیم، 
ادفی با دوازده تیمار، سه تکرار و به مدت دو سال به آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهاي کامل تص

کیلوگــرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع  90و  60،  30، 0( تیمارها شامل چهار سطح نیتروژن . اجراء درآمد
بررسی نتایج . بود) در هکتار از منبع سوپرفسفات تریپل  P2O5کیلوگرم  80و  40، 0( و سه سطح فسفــر ) اوره 

از تجزیه واریانس مرکب عملکرد دانه  نشان داد که تأثیر نیتروژن و فسفر و برهمکنش این دو بر عملکرد  حاصل
نتایج حاصل از تجزیه واریانس . دار بوده است و کاربرد آنها سبب افزایش عملکرد دانه شده است دانه گلرنگ معنی

و برهمکنش آنها بر تعداد غوزه در گیاه کامال  مرکب تعداد غوزه در بوته  نشان داد که تأثیر نیتروژن و فسفر
 60با توجه به نتایج دو سال آزمایش، کاربرد . دار بوده وکاربرد نیتروژن و فسفر این ویژگی را افزایش داد معنی

در هکتار جهت این رقم گلرنگ تحت  شرایط اقلیمی  P2O5کیلوگرم 40کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و 
 .توصیه می گردد مشابه محل آزمایش

  نیتروژن،  فسفر، گلرنگ و دیم  :واژه هاي کلیدي
  

  مهمقد
مصرف روغن در ایران در طی سالهاي اخیر به 
دلیل افزایش رشد جمعیت و افزایش مصرف سرانه 
افزایش یافته در حالی که تولید آن همپاي مصرف رشد 

درصد  10تا آنجا که در حال حاضر کمتر از . نکرده است
خادمی و همکاران، ( گردد روغن در داخل کشور تولید می

دهاي شیمیایی یکی از عوامل مصرف نامتعادل کو). 1379
با . هاي روغنی است موثر در کاهش کمیت و کیفیت دانه

توجه به افزایش روزافزون جمعیت و محدودیت سطح 
اراضی قابل کشت جهت نیل به کشاورزي پایدار و 

. باشد افزایش تولید، مصرف بهینه کود بسیار ضروري می
زي، از طرفی یکی از سیاستهاي مهم جاري وزارت کشاور

با توجه به . هاي روغنی است ترویج و توسعه کشت دانه
افزایش روزافزون جمعیت و نیاز باال و محدودیت اراضی 

هاي  قابل کشت یکی از راههاي نیل به اهداف برنامه
توسعه یعنی کشاورزي پایدار، مصرف متعادل کودهاي 

   .باشد شیمیایی می

ن ـبر ای). 1380محمدي،( چندانی صورت نگرفته است 
دستیابی به مناسبترین میزان موردنیاز کود نیتروژنه  اساس

العمل مطلوب این گیاهان  و فسفره با توجه به عکس
جهت حصول عملکرد بهینه ضروري بوده و از اهمیت 

در این ارتباط تحقیقات . باشد یی برخودار میباال
  : گردد محدودي صورت گرفته که به تعدادي اشاره می

      Kamal )1973 (     واکنش گلرنـگ بـه نیتـروژن را بـه
طور کلی نسبت به فسفر و پتاسیم بیشتر دانسته و متوجـه  
شد که نیتروژن نه تنها بر عملکرد دانه تأثیر گذاشته، بلکه 

) Nur )1976 .ا نیز تحت تأثیر قرار داده استترکیب دانه ر
 84در ســودان در آزمایشــی نتیجــه گرفــت کــه مصــرف 

کیلوگرم نیتروژن در هکتـار سـبب افـزایش قابـل توجـه      
در ) Bohra )1995. محصول گلرنگ در شرایط آبـی شـد  

 30، 0( اي با سطوح مختلف نیتروژن  یک آزمایش مزرعه
ـ    60و  دریافـت کـه   ) ارکیلوگرم نیتـروژن خـالص در هکت

کاربرد سطوح مختلف نیتروژن سبب افزایش عملکرد دانه 
 60گلرنگ شده است و بیشترین عملکـرد دانـه را میـزان    

 .کیلوگرم نیتروژن خـالص در هکتـار ایجـاد کـرده اسـت     
                                                        

  عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی کهگیلویه و بویر احمد -1
 3/12/84: و تصویب 24/11/83: وصول  
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گلرنگ یکی از گیاهانی است  که کشت و 
ن در کشور ما سابقه چندانی نداشته و در زمینه تولید آ

 قات ـم تحقیـرایط دیـول در شـودي این محصـه کـتوصی

زایش ـب افـور مشخصی سبـروژن بطـهمچنین کاربرد نیت
 زانـود میـبهب و) LER( ح برگـاخص سطـقابل توجه ش

  حیدري و آساد .دانه گلرنگ شده استروغن 
 120، 90( در تحقیقی با سطوح مختلف نیتروژن ) 1377(

بر روي گلرنگ رقم ) کیلوگرم نیتروژن در هکتار 150و 
نیتروژن بر روي تمامی  مشاهده کردند که 279زرقان 

صفات فیزیولوژیکی، عملکرد بیولوژیک غوزه، شاخص 
برداشت گیاه، شاخص برداشت طبق و سرعت رشد 

آنها همچنین نتیجه . داري داشته است محصول اثر معنی
کیلوگرم  150گرفتند که حداکثرعملکرد دانه از مصرف 

 از نظر نیاز گلرنگ به .نیتروژن در هکتار بدست آمده است
برخی نواحی زمانی  باشد و در فسفر، نیازآن متوسط می

که کاربرد آن با نیتروژن یا  را دارد فسفات بیشترین تأثیر
  .پتاسیم همراه شود

این مورد بکار بردن فسفر نه تنها عملکرد را  در
دهد، بلکه میزان فسفر در دانه را نیز افزایش  افزایش می

در ) 1995( انو همکار Abbas). 1375ناصري، ( دهد می
اي در یک خاك لومی رسی مشاهده  یک آزمایش مزرعه

کیلوگرم در هکتار  25کردند که کاربرد فسفر به میزان 
کیلوگرم در هکتار گوگرد بیشترین عملکرد دانه  20بعالوه 

 .تن در هکتار ایجاد کرده است 12/3گلرنگ را با میانگین 
Chaudhary  وDass )1996 ( از در آزمایشی در یکی

ایالتهاي هند مشاهده کردند که کاربرد فسفر، گوگرد و 
داري عملکرد ارقام پیشرفته گلرنگ را  مولیبدن به طور معنی

در آزمایش ) 1995( و همکاران Patel. افزایش داده است
 50و  25، 0اي گلرنگ باتیمارهاي نیتروژن با سطوح  مزرعه

کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و فسفر با سطوح 
در هکتار متوجه شدند  P2O5کیلوگرم  50و  25، 0سطوح 

که وزن خشک تولید شده و نیتروژن و فسفر جذب شده 
کیلوگرم در هکتار  25با افزایش سطوح کاربردي تا سطح 

     .افزایش یافته است
Barszczak )1995 ( نتیجه گرفت که کاربرد

 نیتروژن در دوره رشد کلزاي بهاره عملکرد دانه و همچنین
میزان پروتئین دانه را به طور چشمگیري افزایش و میزان 

نتیجه ) Ridley )1973همچنین . چربی را کاهش داده است
گرفت که درصد روغن بعالوه میزان پروتئین تقریبا تابت 

بنابراین زمانی که پروتئین یا درصد روغن افزایش . است
) 1378(پور و همکاران  صادقی. یابد یابد، دیگري کاهش می

در تحقیقی با کاربرد سطوح مختلف نیتروژن مشاهده 
کردند که از لحاظ عملکرد دانه بین سطوح مختلف 

بطوریکه بیشترین . داري وجود دارد اختالف بسیار معنی
کیلوگرم در هکتار با مصرف  3144عملکرد دانه با میانگین 

کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و کمترین عملکرد  180
 45کیلوگرم در هکتار با مصرف  1986نگین دانه با میا

آنها اختالف . کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بدست آمد
ثیر مثبت أعملکرد بین سطوح مختلف نیتروژن را به ت

نیتروژن در افزایش تعداد غالف و میانگین وزن هزاردانه 
آنها همچنین نتیجه گرفتند که کاربرد نیتروژن . دانند می

اما میزان . لکرد ماده خشک گردیدموجب افزایش عم
روغن دانه با افزایش مصرف نیتروژن به صورت خطی 
کاهش یافت بطوریکه بیشترین و کمترین میزان روغن دانه 

و  45درصد به ترتیب از کاربرد  78/39و  07/43با میانگین 
  . کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار حاصل شد 180

ی، طی سه سال با منشا کانادایsafir رقم گلرنگ 
در ایستگاه تحقیقات ) 1376-79( آزمایشات بهنژادي

کیلوگرم  1394کشاورزي گچساران داراي متوسط عملکرد 
درصد روغن  5/32گرم و  40در هکتار به وزن هزار دانه 

درصد برتري  86این رقم به طور متوسط داراي . می باشد
 اراك بوده 2811عملکرد نسبت به ارقام محلی اصفهان و 

 باشد روز زود رس تر از ارقام مزبور می 8است و حدود 
  ).1380محمدي، (

بر این اساس دستیابی به میزان مورد نیاز کود 
نیتروژنه و فسفره با توجه به عکس العمل مطلوب این گیاه، 
جهت حصول عملکرد بهینه بوده و از اهمیت باالیی 

به لذا عمده ترین اهداف این تحقیق . برخوردار می باشد
منظور تعیین اثرات اصلی و برهمکنش نیتروژن و فسفر بر 
عملکرد دانه و روغن و انتخاب مناسبترین تیمار کودي 
براي این رقم در شرایط دیم نیمه گرمسیري در ایستگاه 

  .تحقیقات کشاورزي گچساران انجام گرفت
  مواد و روشها

جهت اجراي این طرح ، ابتدا از خاك قطعه 
) سانتیمتري 0 - 30(داري از عمق زراعی بر انتخابی نمونه

پ  شامل بافت، (جهت انجام آزمایشهاي فیزیکوشیمیایی 
غلظت نیتروژن،   هاش، هدایت الکتریکی عصاره اشباع،

فسفر و پتاسیم، غلظت عناصر کم مصرف از قبیل آهن، 
). جدول یک( بعمل آمد) روي، منگنز و مس قابل جذب

را که سال قبل بصورت جهت تهیه بستر بذر قطعه زمینی 
غازي و خردنمودن  پس از شخم با گاوآهن پنجه  آیش بوده،

اندازه . ها توسط دیسک به وسیله ماله تسطیح گردید کلوخه
 30متر مربع و فاصله ردیف کاشت  15) 3×5(کرتها 

. سانتیمتر بود 10ها بر روي ردیف  سانتیمتر و فاصله بوته
ب طرح بلوکهاي این آزمایش بصورت فاکتوریل در قال
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 79-81تیمار در سالهاي 12کامل تصادفی با سه تکرار و 
 60، 30، 0تیمارها شامل چهار سطح نیتروژن . اجرا گردید

کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع اوره و سه  90و 
در هکتار از منبع  P2O5کیلوگرم  80و 40، 0سطح فسفر 

سفر به میزانهاي نیتروژن و ف. باشند سوپر فسفات تریپل می
موردنظر همزمان با کشت در سطح کرتها توزیع و با خاك 

سایر عناصر غذایی بر اساس آزمون . مخلوط گردیده است
حد بحرانی آهن، روي، منگنز و مس با روش دي  (خاك 

ملکوتی و ) ( 6/0و  5، 9/0، 5/2 - 5/4تی پی ا به ترتیب 
ن بودن و با توجه به جدول یک و پائی) 1379طهرانی، 

کیلوگرم در  20میزان روي در خاك از حد بحرانی، میزان 
کیلوگرم سولفات پتاسیم در  50هکتار سولفات روي و 

رقم . هکتار بصورت یکسان در کلیه کرتها مصرف گردید
. با منشأ کانادایی بوده است safirگلرنگ موردنظر رقم 

کاري و با  کشت در اواخر آذرماه هر سال، بصورت خشکه
هاي الزم انجام  در فصل رشد مراقبت. انجام گردید دست
برداشت پس از حذف نیم متر حاشیه طولی از . گرفت

متر مربع در اواسط خردادماه هر سال  12سطح معادل 
پس از برداشت میزان محصول توزین، سپس . انجام گرفت

وزن هزاردانه تعیین گردید و به منظور اندازه گیري میزان 
به آزمایشگاه مرجع روغن کرج ارسال  ها نمونه روغن، 

تجزیه و تحلیل آماري  ها،  آوري داده پس از جمع. گردید
و مقایسه  MSTAT-Cها با برنامه کامپیوتري  این داده

  .میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن انجام گرفت
  نتایج و بحث

نتایج تجزیه فیزیکو شیمیایی نمونه خاك محل 
ه شرح جدول یک آورده شده آزمایش قبل از کشت ب

بدلیل پایین تر بودن میزان روي قابل جذب در خاك . است
کیلوگرم در هکتار سولفات  20از حد بحرانی به میزان 

میزان بارندگی در ماههاي مختلف دو  .روي مصرف گردید
  .است آورده شده 2در جدول  80-81و  79-80سال زراعی

  اثر تیمارها برعملکرد
صل از تجزیه واریـانس مرکـب   بررسی نتایج حا

دهـد کـه    هاي مربوط به عملکرد دانه گلرنگ نشان مـی  داده
اثرات اصلی و متقابل نیتـروژن و فسـفر بـر عملکـرد دانـه      

  ). 3جدول ( دار بوده است معنی

  
  80و  7 9 نتایج تجزیه فیزیکوشیمیایی نمونه خاك محل آزمایش قبل از کشت در سالهاي -  1جدول

عمق   سال
(cm)  

EC 
(ds.m-1)  

TNV 
(%)  pH  SP  كبافت خا  OC 

(%)  
80-1379  30  - 0  65/0  25/44  5/7  22/46  Si-Cl-L  78/0  
81-1380  30  - 0  88/1  25/36  8/7  41/40  Si-Cl  60/0  

    

عمق   سال
(cm)  

نیتروژن کل 
  )درصد(

(mgkg -1)  
  مس   روي   آهن   منگنز   پتاسیم   فسفر 

80-1379  30  - 0  085/0  8/8  249  66/14  38/7  38/0  28/1  
81-1380  30  - 0  061/0  4/8  332  1/19  38/9  78/0  48/1  

  
  متر میلی حسب در ایستگاه تحقیقات کشاورزي گچساران بر 80-81و  79-80میزان بارندگی در ماههاي مختلف سالهاي زراعی - 2جدول 

  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  سال
80-79  3/3  9/79  7/84  2/51  19  9  1/15  7/3  0  0  
81-80  0  8/4  7/344  1/125  8/49  9/42  8/67  0  0  0  

  
  نتایج تجزیه واریانس مرکب صفات مورد بررسی گلرنگ در دو سال زراعی - 3جدول 

  درجه آزادي  منابع تغییرات
    M.S)(میانگین مربعات

  درصد روغن دانه  تعداد غوزه در بوته  وزن هزار دانه  انهعملکرد د
  n.s 88/16  **00/450  n.s 91/11  028/3**  1  سال
  n.s 35/19  n.s 19/5  **2/33  020/0*  4  تکرار

  n.s 14/18   **67/302   n.s 55/4   679/0**  2  نیتروژن
  n.s 004/0  n.s 20/6  *00/34  n.s 935/0  2  نیتروژن* سال 
  n.s 12/7   **37/171   n.s 47/10   302/0**  3  فسفر
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  n.s 44/15  n.s 37/3  n.s 42/1  060/0**  3  فسفر* سال 
  n.s 18/10  ** 04/32  n.s 07/5  017/0*   6  فسفر* نیتروژن

  n.s 014/0  n.s 43/12  n.s 37/17  n.s 27/4  6  فسفر* نیتروژن* سال 
  n.s 006/0  n.s 82/11  n.s 83/8  n.s 96/5  22  خطا

n.s   :     غیر معنی دار  * :
:* * دار     درصد معنی  در سطح احتمال پنج 

  درصد معنی دار  در سطح احتمال یک  
دار بودن  یکی از دالئل معنی 3با توجه به جدول 

اثر سال، متفاوت بودن میزان بارندگی در دوسال زراعی 
میزان ) 2( بطوریکه با توجه به جدول میزان بارندگی

بارندگی در سال دوم در مقایسه با سال اول تحقیق افزایش 
باتوجه به اینکه یکی از عوامل . اشته استقابل توجهی د

باشد،  اصلی مؤثر در زراعت دیم، میزان و پراکنش باران می
  . باشد اي دور از انتظار نمی چنین نتیجه

همانطورکه در شکل یک نشان داده شده است، 
کیلوگرم نیتروژن خالص در  90کاربرد نیتروژن تا سطح 

شده، بطوریکه دار این ویژگی  هکتار سبب افزایش معنی
میانگین ها در تمامی سطوح نیتروژن مصرفی با شاهد و 

یکی از دالئل . دهند داري را نشان می بایکدیگر تفاوت معنی
ثیر مثبت أاختالف عملکرد بین سطوح مختلف و شاهد، ت

). 3شکل ( باشد نیتروژن در افزایش تعداد غوزه در بوته می
Bohra )1995 (سطوح  اي با در یک آزمایش مزرعه

کیلوگرم نیتروژن خالص در  60و  30، 0( مختلف نیتروژن 
دریافت که کاربرد سطوح مختلف نیتروژن سبب ) هکتار

افزایش عملکرد دانه گلرنگ شده است و بیشترین عملکرد 
کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار ایجاد  60دانه را سطح 

همچنین کاربرد نیتروژن بطور مشخصی سبب . کرده است
و بهبود ) LER( یش قابل توجه شاخص سطح برگافزا

)  Nur )1976همچنین . میزان روغن دانه گلرنگ شده است
 84در سودان در آزمایشی نتیجه گرفت که مصرف 

کیلوگرم نیتروژن در هکتار سبب افزایش قابل توجه 
  .محصول گلرنگ در شرایط آبی شد
در   P2O5کیلوگرم 40مصرف فسفر تا سطح 

داري سبب افزایش عملکرد دانه گلرنگ  نیهکتار بطور مع
در هکتار در   P2O5کیلوگرم  80اما مصرف . شده است
دهد ولی در  داري را نشان می شاهد افزایش معنی مقایسه با

در هکتار سبب کاهش P2O5  کیلوگرم 40مقایسه با سطح 
کاهش عملکرد دانه گلرنگ ). 4جدول( عملکرد شده است

به دلیل ایجاد اختالالت  االًدر سطوح باالي فسفر احتم
 اي در نتیجه برهمکنش این عنصر با عناصر مخصوصاً  تغذیه

در این ). 1378چاکرالحسینی، ( باشد می کم مصرفعناصر 
اي  در آزمایش مزرعه) 1995( و همکاران Patelرابطه 

کیلوگرم  50و  25، 0گلرنگ باتیمارهاي نیتروژن با سطوح 
 25، 0سفر با سطوح سطوح نیتروژن خالص در هکتار و ف

در هکتار متوجه شدند که وزن خشک  P2O5کیلوگرم  50و 

تولید شده و نیتروژن و فسفر جذب شده با افزایش سطوح 
  .کیلوگرم در هکتار افزایش یافته است 25کاربردي تا سطح 

در رابطه با برهمکنش نیتروژن و فسفر بر 
با استفاده  دانه گلرنگ مقایسه میانگین این ویژگی  عملکرد

دهد که کاربرد نیتروژن و فسفر با  نشان می 2شکل از 
یکدیگر در تمامی سطوح مصرفی سبب افزایش این ویژگی 

 60شده و بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار ترکیبی 
 در  P2O5کیلوگرم  40کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و 

رین هکتار و کمت کیلوگرم در 1796هکتار با میانگین 
ضمناً در  .بوده است  N0P0عملکرد دانه مربوط به تیمار 

برهمکنش مثبت  هکتار در P2O5کیلوگرم  80مورد سطح 
 شود یعنی در سطح بین نیتروژن و فسفر مشاهده می

، عملکرد تقریباً کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 60-30
ثابت است اما با باالرفتن میزان ازت و عملکرد، پاسخ به 

این بدین معنی است که در این . شود ر هم مشاهده میفسف
. باشد ناحیه، نیتروژن محدود کننده افزایش عملکرد می

 40شود کاربرد  مشاهده می 2همچنین چنانچه در شکل 
در تمامی سطوح نیتروژن مصرفی  هکتار در P2O5کیلوگرم 

 P2O5کیلوگرم  80عملکرد بیشتري را در مقایسه با سطح 
جاد کرده است که در این رابطه یکی از دالئل ای هکتار در

کاهش عملکرد در سطح باالي فسفر به دلیل ایجاد 
اي مخصوصاً در رابطه با عناصر کم  اختالالت تغذیه

  .باشد مصرف و در نتیجه کاهش عملکرد می
  اثر تیمارها بر وزن هزار دانه

نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب 
دهد که  نشان می 3ه از جدول هاي وزن هزار دان میانگین

داري بر این ویژگی  ثیر معنیأکاربرد نیتروژن و فسفر ت
البته بررسی میانگین دو ساله وزن هزار دانه . نداشته است

که کاربرد تیمارهاي کودي معموال این  بطور کلی نشان داد
دار  ویژگی را افزایش داده است اما این افزایش معنی

  .باشد نمی
  برتعداد غوزه در بوتهاثر تیمارها 

نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب متوسط 
ثیر أدهد که ت نشان می 3تعداد غوزه در بوته از جدول 

نیتروژن و فسفر و بر همکنش آنها در سطح احتمال یک 
  .دهد داري را نشان می ثیر معنیأدرصد بر این ویژگی ت

مقایسه میانگین تعداد غوزه در بوته نشان داد که 
داري افزایش  ربرد نیتروژن این ویژگی را به طور معنیکا
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کیلوگرم  90داده است بطوریکه بیشترین افزایش را تیمار 
 ایجاد کرده است 28نیتروژن خالص در هکتار با میانگین 

در ) 1377(  در این رابطه حیدري و آساد). 3شکل (
 150و  120، 90( تحقیقی با سطوح مختلف نیتروژن 

بر روي گلرنگ رقم زرقان ) وژن در هکتارکیلوگرم نیتر

مشاهده کردند که نیتروژن بر روي تمامی صفات  279
فیزیولوژیکی، عملکرد بیولوژیک غوزه، شاخص برداشت 
گیاه، شاخص برداشت طبق و سرعت رشد محصول اثر 

  .داري داشته است معنی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  در دو سال زراعی کرد دانه گلرنگعمل میانگین ثیر سطوح مختلف نیتروژن برأت - 1شکل 
  

  و تعداد غوزه عملکرد دانه میانگین بررسی اثرات سطوح مختلف فسفر بر - 4جدول 
  در دو سال زراعی گلرنگ در بوته

  سطوح فسفر
  )کیلوگرم درهکتار(

  عملکرد
  )کیلوگرم درهکتار(

  تعداد غوزه
  در بوته

0   c*1443  c20  
40   a1667   a25  
80   b1538   a24  

  میانگین هاي با حروف مشابه در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی داري با یکدیگر ندارند.  *
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  بررسی برهمکنش نیتروژن و فسفر بر میانگین عملکرد دانه گلرنگ در دو سال زراعی - 2شکل 
  

 
  اعیدر دو سال زر تعداد غوزه در بوته گلرنگ میانگین ثیر سطوح مختلف نیتروژن برأت - 3شکل 

  
  

  بررسی برهمکنش نیتروژن و فسفر بر میانگین - 5جدول 
  در دو سال زراعی در بوته گلرنگ غوزه تعداد

  تعداد غوزه در بوته  تیمار
N0P0   e*13  

N0P40   cd20  
N0P80   cd19  
N30P0   d18  

N30P40   ab25  

c
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P0 1157 1358 1602 1655

P40 1461 1620 1796 1790

P80 1270 1532 1597 1752

N0 N30 N60 N90
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N30P80   ab26  
N60P0   bc23  

N60P40   ab26  
N60P80   cd21  
N90P0   ab25  

N90P40   A29  
N90P80   A28  

  داري با یکدیگر ندارند میانگین هاي با حروف مشابه در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی.  *
  

کاربرد فسفر بطور کلی سبب افزایش تعداد غوزه 
در بوته در مقایسه با شاهد شده است ولی بیشترین افزایش 

جاد ای 25در هکتار با میانگین  P2O5کیلوگرم 40سطح  را
که کاهش این ویژگی در سطوح ) 4جدول( کرده است

اي با  به دلیل ایجاد اختالالت تغذیه باالي فسفر احتماالً
چاکرالحسینی، (  باشد می  کم مصرف عناصر مخصوصاً عناصر
در تحقیقی بر ) 1378(   در این مورد چاکرالحسینی). 1378

روي سویا نتیجه گرفت که کاربرد سطوح باالي فسفر 
کاهش جذب آهن، روي و مس در گیاه شده و در  سبب

    نتیجه کاهش عملکرد را در سطوح باالي فسفر ایجاد
  . است  کرده

بررسی نتایج حاصل از برهمکنش نیتروژن و 
نشان  5فسفر بر متوسط تعداد غوزه در بوته از جدول 

دهد که بیشترین میانگین تعداد غوزه در بوته مربوط به  می
 40کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و  90تیمار ترکیبی

و کمترین میانگین  29در هکتار با میانگین  P2O5کیلوگرم 
   .باشد می 13با میانگین  N0P0مربوط به تیمار 

  اثر تیمارها بر درصد روغن دانه
بررسی نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب 

ثیر أدهد که کاربرد نیتروژن و فسفر ت درصد روغن نشان می
  ).3جدول( داري بر این ویژگی نداشته است نیمع

بررسی میانگین درصد روغن دانه گلرنگ نشان 
داد که بطورکلی کاربرد نیتروژن و فسفر نه تنها این ویژگی 
را افزایش نداده است بلکه در بعضی از تیمارها اثر کاهشی 

در این رابطه تحقیقات انجام . بر این ویژگی داشته است

هاي روغنی نشان داده است که کاربرد  شده بر روي دانه
نیتروژن میزان پروتئین را افزایش و در مقابل میزان چربی 

 1377صادقی پور و همکاران، ( را کاهش داده است
  ).Barszakzak   ،1995و

  اثر تیمارها بر ارتفاع بوته و تعداد دانه در غوزه
در رابطه با متوسط ارتفاع بوته و تعداد دانه در 

رسی میانگین این دو ویژگی نشان داد که کاربرد غوزه بر
ثیر مثبتی بر متوسط ارتفاع أتیمارهاي کودي بطور کلی ت

ئید این أدر ت. بوته و تعداد دانه در غوزه گلرنگ داشته است
در تحقیقی با سطوح ) 1377( نتیجه حیدري و آساد

کیلوگرم نیتروژن در  150و  120، 90(مختلف نیتروژن 
مشاهده کردند که  279گلرنگ رقم زرقان  بر روي) هکتار

نیتروژن بر روي تمامی صفات فیزیولوژیکی، عملکرد 
بیولوژیک غوزه، شاخص برداشت گیاه، شاخص برداشت 

. داري داشته است طبق و سرعت رشد محصول اثر معنی
آنها همچنین نتیجه گرفتند که حداکثرعملکرد دانه از 

. بدست آمده است کیلوگرم نیتروژن در هکتار 150مصرف 
و  60در پایان با توجه به اینکه کاربرد نیتروژن در سطوح 

کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از لحاظ آماري  90
داري را در عملکرد دانه در مقایسه با یکدیگر  تفاوت معنی

هکتار  در P2O5کیلوگرم  40ایجاد نکرده و همچنین کاربرد 
 60ه است، لذا کاربرد بیشترین عملکرد دانه را ایجاد کرد

در  P2O5کیلوگرم  40کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و 
هکتار جهت این رقم گلرنگ تحت چنین شرایط اقلیمی 

  .گردد توصیه می
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