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تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژندار و فسفردار بر رشد ،عملکرد و درصد
اسیدهای چرب گلرنگ درکشت مخلوط با باقال
محمودرضا سعیدی ،*1یعقوب راعی ،2روحاله امینی ،3بهمن پاسبان اسالم ،4عسل روحی ساراالن

1

 .1دانشجوی دکتری ،گروه اکوفیزیولوژی گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 .2استاد ،گروه اکوفیزیولوژی گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 .3دانشیار ،گروه اکوفیزیولوژی گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 .4دانشیار ،بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی ،تبریز ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1397/04/07 :

تاریخ پذیرش مقاله1397/09/18 :

چکیده
این پژوهش با هدف مطالعه اثر کاربرد کودهاي شيميایي و زیستي بر خصوصيات رشدي ،عملکرد و درصد اسيدهاي چرب گياه
گلرنگ در کشت مخلوط با باقال به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي
دانشگاه تبریز در دو سال زراعي  1394-1393و  1395-1394انجام شد .تيمارهاي کشت خالص گلرنگ ،خالص باقال و مخلوط
گلرنگ و باقال با نسبت  1:1و  2:1بهعنوان عامل اول و مصرف کود در چهار سطح عدم کاربرد کود ،کاربرد  100درصد کود
شيميایي (اوره +سوپرفسفات تریپل) ،مصرف تلفيقي  30و  60درصد کود شيميایي بهعالوه کودهاي زیستي (ازتوبارور  1و
فسفات بارور  )2بهعنوان عامل دوم بودند .نتایج نشان داد که بيشترین شاخص کلروفيل برگ ،ارتفاع و تعداد شاخه فرعي در بوته
به الگوي کشت مخلوط  1:1و مصرف تلفيقي  60درصد کود شيميایي بهعالوه کودهاي زیستي تعلق داشت .همچنين کاربرد
تلفيقي کود زیستي بهعالوه  60درصد کود شيميایي ،عملکرد دانه ،درصد روغن ( 33/81درصد) و اسيدهاي چرب لينولئيک
( 76/97درصد) و لينولنيک ( 0/32درصد) را افزایش داد .بيشترین ميزان نسبت برابري زمين در الگوي کشت مخلوط 1:1
بههمراه مصرف تلفيقي کود زیستي بهعالوه  60درصد کود شيميایي بهميزان  1/41حاصل شد .افت عملکرد واقعي کل در هر دو

سال زراعي در همه کشتهاي مخلوط بزرگتر از صفر بهدست آمد که نشان ميدهد الگوي کشت مخلوط نسبت به خالص
نتيجه مثبتي بر عملکرد دانه داشت .در مجموع براي توليد گلرنگ با کميت و کيفيت بهتر ،کاربرد تلفيقي کودهاي زیستي با
شيميایي در شرایط کشت مخلوط با باقال ،مناسب بهنظر ميرسد.
کلیدواژهها :ازتوبارور  ،1اسيد چرب لينولئيک ،افت عملکرد واقعي ،درصد روغن ،فسفات بارور  ،2نسبت برابري زمين.

* نویسنده مسئول

Email: mr_saeidi@tabrizu.ac.ir
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مقدمه

گلرنگ ( )Carthamus tinctorius L.یکي از

کشاورزي پایدار تلفيقي از دانش و مدیریت است که

قدیميترین دانههاي روغني دنيا ميباشد که دانه آن


يتواند در بلندمدت از نظر بيولوژیکي ،زیست محيطي و
م

داراي 45-20درصد روغن است .روغن گلرنگ بهدليل

اقتصادي ارزش افزوده مطلوبي بههمراه داشته باشد .یکي از

دارا بودن مقادیر کم اسيدهاي چرب اشباع بهعنوان روغن

راهکارهاي حرکت به سمت کشاورزي پایدار ،بهکارگيري

سالم مورد توجه است که براي مداواي گرفتگي رگها،

مخلوطي از گياهان گونههاي مختلف در زراعت ميباشد

کاهش کلسترول بد و افزایش کلسترول خوب ودرمان

( .)Strydhorst et al., 2008کشتهاي مخلوط از طریق

روماتيسم استفاده ميشود (

ایجاد تنوع زیستي و بهبود ميتوانند تا حدودي باعث ثبات

 .)2001بهدليل باال بودن اسيدهاي چرب غيراشباع در

شوند .هدف از کشت مخلوط در سيستمهاي زراعي،

روغن دانه گلرنگ ،ميتوان بيان کرد که این روغن نيز

بهينهسازي استفاده از فضا ،زمان و منابع محيطي در هر دو


بهعنوان روغني سالم مورد توجه است
مانند روغن زیتون 

قسمت باال و پایين خاک و افزایش توليد در واحد سطح

و ارزش تغذیهاي زیادي براي سالمت انسان دارند

ميباشد (.)Nielsen et al., 2001

( .)Knowles, 1989; Purdy, 1985عوامل متعددي مانند

Fernandez,

& Velasco

کميت و کيفيت گياهان زراعي بهخصوص دانههاي

رقم ،آب و هوا ،مورفولوژي ،تراکم و کوددهي ميزان

روغني تا حدود زیادي تحت تأثير حاصلخيزي خاک و

عملکرد دانه ،روغن و ترکيب اسيدهاي چرب را تحت

عناصر غذایي قرار ميگيرد .عالوه بر افزایش توليد ناشي

تأثير قرار ميدهند ( .)Sabzalian et al., 2008کشت

از کاربرد کود ،کيفيت محصوالت کشاورزي و سالمت

مخلوط گلرنگ و نخود باعث افزایش عملکرد کل،

Balogh et al.,

استفاده حداکثري از منابع و بهبود بهرهوري سيستم کشت

 .)2006این عوامل باعث شده است که براي تأمين نياز

ميشود ( .)Zafaranieh, 2015پژوهشهاي بسياري نشان

غذایي گياهان به سمت مصرف کودهاي غيرشيميایي (آلي

دادهاند که استفاده تلفيقي از کودهاي زیستي و شيميایي و

و زیستي) گرایش بيشتري صورت پذیرد .کودهاي زیستي

همچنين کشت مخلوط ميتواند باعث بهبود کيفيت روغن

قادرند طي چندین فرایند زیستي ،عناصر غذایي را از

از طریق افزایش اسيدهاي چرب غيراشباع و کاهش

شکل غيرقابل استفاده به شکل قابل استفاده براي گياه

اسيدهاي چرب اشباع در دو گياه سویا و گلرنگ گردد

تبدیل کنند و کمبود نياز غذایي گياهان براي افزایش

( Seyed Sharifi et al., 2017; Silva et al., 2013; Yang

عملکرد را تا حد زیادي جبران نمایند (.)Aser et al., 2008

 .)et al., 2017هدف اصلي از این پژوهش ارزیابي

در پژوهشي کاربرد تلفيقي  50درصد فسفر زیستي بهعالوه

عملکرد ،ميزان روغن و اسيدهاي چرب دانه گلرنگ تحت

 50درصد فسفر شيميایي در کشت مخلوط ذرت و خلر

تأثير الگوي کشت و کاربرد کودهاي زیستي و شيميایي در

باعث افزایش  25درصدي عملکرد خلر شد ( Naghizade et

شرایط آبوهوایي تبریز بود.

محصوالت نيز بایستي مدنظر قرار گيرد (

 .)al., 2012همچنين نتایج پژوهشي روي گلرنگ نشان داد
که تلقيح بذر با ازتوباکتر و آزوسپيریليوم ،عملکرد و اجزاي

مواد و روشها

عملکرد را بهترتيب  35و  21درصد افزایش داد

بهمنظور مطالعه اثر کاربرد کودهاي شيميایي و زیستي بر

(.)Soleymanifard & Siadat, 2011

خصوصيات رشدي ،عملکرد و اسيدهاي چرب گياه
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گلرنگ درکشت مخلوط با باقال آزمایشي در ایستگاه

فاکتور دوم سطوح مختلف مصرف کود شامل عدم کاربرد

تحقيقاتي دانشگاه تبریز واقع در هشت کيلومتري شرق

کود (شاهد) ،کاربرد  100درصد کود شيميایي (اوره+

تبریز در اراضي کرکج (با ارتفاع  1360متر از سطح دریاي

سوپرفسفات تریپل) ،مصرف تلفيقي  30و  60درصد کود

آزاد ،طول جغرافيایي  46درجه و 17دقيقه شرقي و عرض

شيميایي بهعالوه کودهاي زیستي (ازتوبارور  1و فسفات

جغرافيایي  38درجه و  5دقيقه شمالي) در بهار سالهاي

بارور  )2بودند .در تمامي تيمارها طول نوارهاي کاشت چهار

زراعي  1394-1393و  1395-1394اجرا گردید .نمودار

متر و فاصله دو پشته از هم 50سانتيمتر در نظر گرفته شد.

تغييرات دما و بارندگي در شکل  1آمده است.

ابعاد کرتها در تيمارهاي مخلوط با نسبت  1:1و 2:1

آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهاي کامل

بهترتيب  4×3و  4×6متر مربع بود (شکل  .)2تراکم مطلوب


تصادفي با سه تکرار اجرا شد .در این آزمایش فاکتور اول

برحسب رقم و منطقه براي گلرنگ (رقم گلدشت) و باقال

شامل الگوهاي مختلف کشت به صورت کشت خالص باقال

(رقم محلي) بهترتيب  40و 20بوته در مترمربع تعيين شد.

و گلرنگ و کشت مخلوط جایگزیني نواري این دو گياه با

بذور باقال قبل از کاشت جهت حفاظت در برابر بيماريها

نسـبت  1:1و ( 2:1باقال-گلرنگ) بر اساس معادل گياهي ،و

توسط سم بنوميل ضد عفوني شدند.

دما در ه ا ی اد
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شکل  .1نمودار تغییرات دما و بارندگی در دو سال زراعی ( 1394چپ) و ( 1395راست).



کشت مخلوط 1:1

کشت مخلوط 2:1
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شکل  .2الگوهای کشت مخلوط اجرا شده در این آزمایش ( )+نشاندهنده ردیفهای گلرنگ و (*) نشاندهنده ردیفهای باقال.
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کاشت گلرنگ و باقال در اواسط اردیبهشتماه بهطور

بوته در مرحله گلدهي انتخاب و ميزان کلروفيل برگهاي

همزمان و با دست انجام گردید .بذور گلرنگ در عمق 3-5

پایيني ،مياني و باالیي بوته اندازهگيري شد .عملکرد دانه با

سانتيمتري و بذور باقال در عمق  5-7سانتيمتري از

جداسازي دانه از بوتههاي برداشتشده و توزین آنها

سطح خاک قرار گرفتند .نخستين آبياري بعد از اتمام

تعيين شد .زمان رسيدگي نيز در موقع قهوهاي شدن 90

کاشت و آبياريهاي بعدي با توجه به شرایط آبوهوایي

درصد طبقها در گلرنگ (اواسط شهریور) و نيامها در

منطقه و نياز گلرنگ انجام گرفت .خاک محل آزمایش از

باقال (اواخر مرداد) در نظر گرفته شد .پس از آسياب

نوع لوم شني بود و نتایج حاصل از تجزیه شيميایي در

نمودن بذرها ،روغنگيري از نمونهها از  10گرم بذر با

جدول  1آمده است .کودهاي شيميایي اوره و سوپر

استفاده از دستگاه سوکسله بهمدت  6ساعت انجام شد و

فسفات تریپل بهترتيب بهميزان  75و 50کيلوگرم در هکتار

از دي اتيل اتر بهعنوان حالل استفاده شد .جهت تعيين

براي تيمار  100درصد شيميایي مورد استفاده قرار گرفت.

ترکيب اسيدهاي چرب ،آمادهسازي نمونه بهصورت مشتق

تمام کود فسفره بهصورت نواري عمقي همزمان با

متيل استر براساس استاندارد  AOACصورت گرفت و

بذرکاري مصرف شد ،ولي کود اوره بهصورت سرک در

سپس از دستگاه گاز کروماتوگرافي مدل

مراحل کاشت ،ساقهدهي و غنچهدهي مورد استفاده قرار

ساخت کمپاني واریان کشور هلند مجهز به آشکارساز

گرفت .کودهاي زیستي ازتوبارور ( 1حاوي باکتريهاي

 FIDو ستون  CPsill-88مطابق استاندارد )1993( AOCS

گونه ازتوباکتر وینلندي) و فسفات بارور ( 2حاوي دو

استفاده شد و سپس نوع و ميزان اسيدهاي چرب موجود

نوع باکتري حلکننده فسفات از گونههاي باسيلوس

در نمونهها تعيين گردید .ارزیابي کشت مخلوط با

لنتوس و سودوموناس پوتيدا) در زمان کاشت بر اساس

شاخصهاي نسبت برابري زمين 1و افت عملکرد واقعي

2

روش پيشنهادي شرکت توليدکننده (زیستفناور سبز)،

انجام گرفت و از رابطههاي  1و  2محاسبه گردید

بهصورت بذرمال (بهميزان  100گرم در هکتار) مورد


(.)Banik, 1996; Vandermeer, 1989

استفاده قرار گرفتند .عمليات کنترل علفهاي هرز

()1

بهصورت دستي و در هنگام لزوم انجام شد.


CP-3800

)LER = (Yab / Yaa) + (Yba / Ybb

در این رابطه  Yabو  Ybaبهترتيب عملکرد گونههاي
 aو  bدر کشت مخلوط و  Yaaو  Ybbبهترتيب عملکرد

براي اندازهگيري کلروفيل برگ از کلروفيلسنج

هر یک از گونههاي  aو  bدر کشت خالص ميباشند.

( )SPAD_502استفاده شد ،بهطوريکه از هر کرت 10

جدول  .1خواص فیزیکی و شیمیایی خاک محل مورد آزمایش
نيتروژن

پتاسيم قابل جذب

فسفر قابل جذب

شوري

(درصد) (ميليگرم بر کيلوگرم) (ميليگرم بر کيلوگرم) (دسيزیمنس بر متر)
0/15

290

16

1/1

بافت

رس

سيلت

شن

خاک

(درصد)

(درصد)

(درصد)

لوم شني

15

20

65

اسيدیته
7/4

ماده آلي
(درصد)
0/76

)1. Land equivalent ratio (LER
)2. Actual Yield Loss (AYL
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()2

ایج و حث

AYL = AYLa + AYLb

شاخص کل وفیل گ

که در این رابطه  AYLaو  AYLbبهترتيب افت
عملکرد واقعي جزئي گونه  aو گونه  bهستند که از

نتایج تجزیه مرکب دادهها حاکي از تأثير معنيدار سال،

رابطههاي  3و  4محاسبه ميشوند:

الگوهاي کشت ،کود و اثر متقابل الگوي کشت× کود بر

()3

AYLa = [(Yab/Zab) / (Yaa/Zaa)]-1

کلروفيلبرگ گلرنگ در سطحاحتمال 1درصد بود (جدول.)2

()4

AYLb = [(Yba/Zba) / (Ybb/Zbb)]-1

نتایج مقایسه ميانگين دادهها نشان داد که شاخص
کلروفيل در سال دوم آزمایش نسبت به سال اول از

در این رابطههاي  Yabو  Yaaبهترتيب عملکرد گونه

ميانگين بيشتري برخوردار بود (جدول  .)3این اختالف

 aدر کشت مخلوط و خالص Zab ،و  Zaaبهترتيب نسبت

ميتواند ناشي از تأثير عوامل مختلف محيطي از قبيل دما،

گونه  aدر کشت مخلوط و خالص Yba ،و  Ybbبهترتيب

ميزان رطوبت نسبي و ميزان تابش خورشيدي و همچنين

عملکرد گونه  bدر کشت مخلوط و خالص Zba ،و

ميزان ارتفاع و شاخص سطح برگ باشد .در سال دوم

Zbb

بهترتيب نسبت گونه  bدر کشت مخلوط و خالص.

آزمایش بهدليل بيشتر بودن بارندگي و پایينتر بودن دما

MSTAT-C

(شکل  ،)1ارتفاع و تعداد برگ در بوتهها بيشتر بوده و در

(نسخه  64بيتي) صورت گرفت .ميانگينها توسط آزمون

نتيجه ميزان سایهاندازي نيز بيشتر بود .بنابراین گياه در

چنددامنهاي دانکن در سطح احتمال پنج درصد مقایسه

چنين شرایطي براي اخذ هر چه بيشتر نور جهت توليد

گردید.

مواد فتوسنتزي ،ميزان کلروفيل را افزایش ميدهد.

تجزیهوتحليل دادهها توسط نرمافزار آماري

جدول  .2نتایج تجزیه واریانس مرکب (دو سال) صفات رشدی و عملکرد دانه گلرنگ تحت تأثیر کشت مخلوط با باقال و سطوح
کودی طی سالهای  1394و 1395
منابع تغيير

درجه آزادي

ميانگين مربعات
شاخص کلروفيل برگ

ارتفاع بوته

تعداد شاخه فرعي

عملکرد دانه

سال

1

**675/46

**351/83

**0/145

**1810961/2

23/35

30/50

0/010

5119/36

تکرار (سال)

4

الگوي کشت

2

**

**424/14

187/18

کود

3

الگوي کشت × کود

6

**

4/42

**

147/24

**569/47
**

5/45

**

0/490

**0/143
0/002

سال × الگوي کشت

2

3/35ns

0/906 ns

0/007 ns

سال × کود

3

ns

**

ns

4/07

11/06

0/003

**

1760673/4

**554660/03
**

18793/10

2228/04 ns
*

4112/83

سال × الگوي کشت × کود

6

2/80 ns

0/194 ns

0/005 ns

1153/13 ns

اشتباه آزمایشي

44

1/63

0/440

0/002

1025/68

ضریب تغييرات (درصد)

-

3/25

10/00

5/42

3/34

† ns ،و ** :نشاندهنده عدم وجود تفاوت معنيدار و وجود تفاوت معنيدار در سطح احتمال یک درصد است.
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همچنين الگوي کشت مخلوط  1:1بههمراه مصرف

توليد فتوآسميالت ميزان کلروفيل برگ خود را افزایش

تلفيقي کود زیستي بهعالوه  60درصد کود شيميایي

ميدهد .این نتایج با نتایج سایر پژوهشگران مطابقت دارد

بيشترین ميزان محتواي کلروفيل برگ گلرنگ را بهدست

( .)Ghosh, 2004; Lin et al., 2007از سویي در تحقيق

آورد (جدول  .)4احتماالً دليل افزایش ميزان کلروفيل در

دیگري بر روي ذرت مشخص شد که تلقيح باکتري به

کشت مخلوط ،افزایش سایهاندازي بوتهها روي یکدیگر

تنهایي و همچنين بهصورت توأم با کود نيتروژنه باعث

ميباشد .بهعبارت دیگر ،گياه زراعي در شرایط

افزایش معنيدار ميزان کلروفيل برگ ذرت گردید

سای هاندازي براي به دام انداختن هر چه بيشتر نور براي

(.)Mirshekari et al., 2009

جدول  .3مقایسه میانگین کلروفیل برگ و تعداد شاخه فرعی گلرنگ تحت تأثیر کود و سال
سطح

شاخص کلروفيل برگ

تعداد شاخه فرعي

عامل

1394

44/27b

7/23b

1395

48/42a

8/99a

شاهد

41/02d

6/55b

 100%شيميایي

48/51b

8/87a

 30%شيميایي +زیستي

43/89c

6/90b

 60%شيميایي +زیستي

51/08a

10/09a

سال

کود

† :ميانگينهاي داراي حروف یکسان در هر ستون و براي هر جز در سطح پنج درصد ،اختالف معنيدار با هم ندارند.

جدول  .4مقایسه میانگین کلروفیل برگ ،ارتفاع بوته و عملکرد دانه گلرنگ در کشت مخلوط با باقال تحت تأثیر سطوح کودی
الگوي کشت

خالص

مخلوط 1:1

مخلوط 2:1

شاخص

ارتفاع بوته

عملکرد دانه

کلروفيل برگ

(سانتيمتر)

(کيلوگرم در هکتار)

شاهد

40/34h

57/85i

2505/73d

 100%شيميایي

43/80f

66/74f

2689/70b

 30%شيميایي +زیستي

41/84g

63/25g

2580/53c

 60%شيميایي +زیستي

45/11e

68/77de

2792/92a

شاهد

45/36e

60/20h

1816/08g

 100%شيميایي

51/22b

72/86b

2230/10e

 30%شيميایي +زیستي

48/71d

68/11e

2022/35f

 60%شيميایي +زیستي

52/16a

75/25a

2342/75e

شاهد

43/41f

59/21h

1475/61i

 100%شيميایي

47/77d

69/59d

1665/85h

 30%شيميایي +زیستي

46/06e

65/99f

1566/90hi

 60%شيميایي +زیستي

50/35c

71/65c

1733/70gh

کود

† :ميانگينهاي داراي حروف یکسان در هر ستون و براي هر جز در سطح پنج درصد ،اختالف معنيدار با هم ندارند.
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تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژندار و فسفردار بر رشد ،عملکرد و درصد اسیدهای چرب گلرنگ درکشت مخلوط با باقال

ارتفاع وته

شيميایي) ميباشد ( .)Akbari et al., 2009احتماالً تلقيح

تأثير سال ،الگوي کشت و کود و همچنين اثر متقابل

بذور با کودهاي زیستي سبب افزایش توسعه ریشه و

الگوي کشت× کود و سال× کود بر ارتفاع بوته گلرنگ در

جذب بهتر آب و مواد غذایي گردیده و همين مسئله

سطح احتمال  1درصد معنيدار بود (جدول  .)2بيشترین

سبب بهبود رشد رویشي گياه و افزایش ارتفاع بوتهها

مقدار ارتفاع بوته متعلق به الگوي کشت مخلوط 1:1

ميشود (.)Skiner et al., 1987


کود شيميایي بود (جدول  .)4افزایش ارتفاع بوته ذرت در

تعداد شاخه ف ع

بههمراه مصرف تلفيقي کود زیستي بهعالوه  60درصد

Rezaei chianeh et al.,

اثر سال ،الگوي کشت و کود بر تعداد شاخه فرعي گلرنگ

کشت مخلوط ذرت -باقال (

 )2011و در کشت مخلوط آفتابگردان -لوبيا چيتي

در سطح احتمال  1درصد معنيدار بود (جدول  .)2طبق

( )Nasrollahzadeh Asl et al., 2012aگزارش شد .این

جدول  ،3در سال دوم آزمایش تعداد شاخه فرعي نسبت

افزایش ارتفاع بوته در کشتهاي مخلوط را ميتوان به

به سال اول بيشتر بود .بهنظر ميرسد دليل این امر ،دماي

سایهاندازي و رقابت نوري بين بوتهها نسبت داد .همچنين

مناسب براي رشد گلرنگ در سال دوم آزمایش باشد.

بيشترین ارتفاع بوته گلرنگ در سال دوم در تيمار مصرف

نتایج حاصل از مقایسه ميانگين نشان داد که الگوي کشت

تلفيقي کود زیستي بهعالوه  60درصد کود شيميایي

مخلوط  1:1داراي بيشترین تعداد شاخه فرعي بود

ب هدست آمد (جدول  .)5ميانگين دماي ماهانه در طول

(جدول .)6همچنين طي مطالعهاي نشان داده شد که در

فصل رشد در سال اول آزمایش بيشتر از سال دوم بود،

کشت مخلوط گلرنگ و شنبليله ،بيشترین تعداد شاخه

بدین سبب رشد رویشي در سال دوم ،تحت تأثير شرایط

فرعي گلرنگ متعلق به الگوي کشت مخلوط جایگزیني

اقليمي مطلوبتر ،بيشتر از سال اول زراعي بود .نتایج

بود ( .)Abdelkader & Hamad, 2015در کشت مخلوط

بررسي تيمارهاي تغذیه تلفيقي حاکي از بيشتر بودن

 1:1در مقایسه با  2:1بهدليل کاهش رقابت درونگونهاي و

ارتفاع آفتابگردان (با ميانگين  166/5سانتيمتر) در سيستم

اختصاص فضاي بيشتر براي رشد گياه ،تعداد شاخه فرعي

تغذیه تلفيقي ( 50درصد کود زیستي 50 +درصد کود

افزایش ميیابد (.)Nasrollahzadeh Asl et al., 2012b

جدول  .5مقایسه میانگین اثر متقابل سال و کود بر ارتفاع بوته و عملکرد دانه گلرنگ
سال
1394

1395

کود

ارتفاع بوته (سانتيمتر)

عملکرد دانه (کيلوگرم در هکتار)

شاهد

58/02g

1997/92f

 100%شيميایي

67/14d

2326/91d

 30%شيميایي +زیستي

62/99e

2165/02e

 60%شيميایي +زیستي

69/50c

2423/52c

شاهد

60/15f

2358/90d

 100%شيميایي

72/32b

2618/80b

 30%شيميایي +زیستي

68/59c

2470/47c

 60%شيميایي +زیستي

74/28a

2733/96a

† :ميانگينهاي داراي حروف یکسان در هر ستون و براي هر جز در سطح پنج درصد ،اختالف معنيدار با هم ندارند.
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محمودرضا سعیدی ،یعقوب راعی ،روحاله امینی ،بهمن پاسبان اسالم ،عسل روحی ساراالن

جدول  .6تعداد شاخه فرعی گلرنگ در سیستمهای مختلف

درونگونهاي حاکم است ،عملکرد اقتصادي خيلي تحت

کشت مخلوط با باقال

تأثير قرار نميگيرد ،ولي در کشت مخلوط بهعلت کاهش

عامل

سطح

تعداد شاخه فرعي

الگوي کشت

خالص

5/71b

مخلوط 1:1

10/99a

مخلوط 2:1

7/61c

تعداد بوته در هکتار و وجود رقابت برون گونهاي باعث
کاهش عملکرد نسبت به کشت خالص شده است.
کاربرد کودهاي زیستي همراه با مقادیر کمتري از

† :ميانگينهاي داراي حروف یکسان در سطح پنج درصد ،اختالف معنيدار با

کودهاي شيميایي توصيه شده بهدليل افزایش قابليت

هم ندارند.

دسترسي عناصر غذایي ،موجب رشد گياه و در نهایت
افزایش عملکرد دانه ميگردد (

Uhart & Andrade,

براساس نتایج حاصل از مقایسه ميانگين ،مصرف تلفيقي

 .)1995در پژوهشي که بر روي گلرنگ انجام گرفت،

کود زیستي بهعالوه  60درصد کود شيميایي باعث ایجاد

مشخص شد که بيشترین عملکرد دانه در تلقيح بذور با

معنياري با

بيشترین تعداد شاخه فرعي شد که تفاوت

باکتري سودوموناس پوتيدا همراه با کاربرد  180کيلوگرم

مصرف  100درصد کود شيميایي نداشت (جدول .)3

اوره بهدست آمد ( .)Seyed Sharifi et al., 2017مصرف

همچنين در گياه گلرنگ تلقيح با کود زیستي ازتوباکتر و

تلفيقي کود زیستي بهعالوه  60درصد کود شيميایي در

فسفات بارور باعث افزایش تعداد شاخه فرعي گردید .بهنظر

سال دوم آزمایش ،بيشترین ميزان عملکرد دانه را در

ميرسد که در شرایط همزیستي گياه با ميکروارگانيسمهاي

مقایسه با سایر تيمارها بهدست آورد (جدول  .)5بهنظر

هورمونهاي محرک رشد و مواد

داخل خاک از طریق توليد

ميرسد بيشتر بودن ميزان ارتفاع و تعداد شاخه فرعي

فعال بيولوژیکي ،سبب افزایش در رشد رویشي گياه و به تبع

گلرنگ در سال دوم باعث افزایش معنيدار عملکرد نسبت

آن تعداد شاخه فرعي ميگردد (.)Ojaghloo et al., 2007

به سال اول گردید.

ع لک د دا ه

درصد روغ و ا یدهای چ ب دا ه ل گ

بين دو سال زراعي از نظر عملکرد دانه اختالف معنيداري

نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب دادهها براي دو

وجود داشت .تأثير الگوي کشت و سطوح کودي و نيز اثر

سال نشان داد که درصد روغن و اسيدهاي چرب دانه

متقابل الگوي کشت × کود بر عملکرد دانه در سطح احتمال

گلرنگ بهغير از اسيد استئاریک در سطح احتمال  1درصد

 1درصد معنيدار بود (جدول  .)2نتایج جدول  4نشان داد

بهطور معنيداري تحت تأثير سال و کود قرار گرفت ،ولي

که بيشترین عملکرد دانه از کشت خالص گلرنگ بههمراه

هيچکدام از اثرهاي متقابل تيمارهاي مورد بررسي بر این

مصرف تلفيقي کود زیستي بهعالوه  60درصد کود شيميایي

صفات معنيدار نگردید (جدول .)7

بهدست آمد .نتایج مشابهي مبني بر باال بودن عملکرد دانه در

در سال دوم آزمایش درصد روغن دانه گلرنگ بيشتر

کشت خالص نسبت به مخلوط در کشتهاي مخلوط سویا-

از سال اول بود که ميزان اختالف دو سال به  2/5درصد

آفتابگردان و سویا -سورگوم توسط پژوهشگران دیگري نيز

رسيد (جدول  .)8بهنظر ميرسد که در سال اول آزمایش،

Fuente et al., 2014; Layek et al.,

دماي باال در مرحله ذخيره و تجمع روغن در دانهها باعث

 .)2015در کشت خالص گلرنگ چون فقط رقابت

تسریع در پر شدن دانهها شده و منجر به توليد بذوري با

گزارش شده است (
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تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژندار و فسفردار بر رشد ،عملکرد و درصد اسیدهای چرب گلرنگ درکشت مخلوط با باقال

کيفيت پایين و ميزان روغن کمتر شده است که این نتایج

زیستي بهعالوه  60درصد کود شيميایي تعلق داشت ،هرچند

مطابق با یافتههاي سایر پژوهشگران ميباشد که حاکي از

بين این تيمار و تيمار کود  100درصد شيميایي اختالف

کاهش ميزان روغن دانه آفتابگردان در دماهاي باالتر

معنيداري وجود نداشت .پژوهشگران دیگر گزارش کردند

( Fernandez-Moya et al., 2005; Flagella et al.,

تلقيح بذر با کودهاي زیستي ،سبب افزایش ميزان روغن

ميباشد


 .)2002همانطورکه در جدول  8مشاهده ميگردد ،بيشترین

گلرنگ گردید (

درصد روغن دانه به گياهان تغذیهشده با مصرف تلفيقي کود

 )2015که با نتایج این آزمایش مطابقت دارد.

Mirzakhani et al., 2009; Raei et al.,

جدول  .7نتایج تجزیه واریانس مرکب درصد روغن و اسیدهای چرب دانه گلرنگ تحت تأثیر کشت مخلوط با باقال و سطوح
کودی طی سالهای  1394و 1395
ميانگين مربعات

درجه

منابع تغيير

آزادي

اسيد پالمتيک

اسيد استئاریک

اسيد اولئيک

اسيد لينولئيک

اسيد لينولنيک

درصد روغن

سال

1

**0/731

0/008 ns

**13/45

**230/62

**0/018

**117/68

تکرار (سال)

4

0/088

0/006

1/231

1/137

0/0009

7/11

الگوي کشت

2

0/003 ns

0/033 ns

0/119 ns

0/80 ns

0/0012 ns

0/029 ns

**

کود

3

الگوي کشت × کود

6

ns

9/48

0/001

0/004 ns

**

87/21

ns

ns

0/037

0/040

**

143/40

ns

0/858

سال × الگوي کشت

2

0/001 ns

0/010 ns

0/305 ns

0/566 ns

سال × کود

3

ns

ns

ns

ns

0/010

0/043

0/574

1/037

**

0/0214

ns

0/0002

0/0003 ns
ns

0/001

**

165/75

ns

0/083

0/130 ns
ns

0/320

سال × الگوي کشت × کود

6

0/002 ns

0/013 ns

0/055 ns

0/498 ns

0/0001 ns

0/117 ns

اشتباه آزمایشي

44

0/092

0/090

0/780

2/325

0/0004

0/207

ضریب تغييرات (درصد)

-

5/05

10/3

7/95

2/10

7/01

1/46

† ns ،و ** :نشاندهنده عدم وجود تفاوت معنيدار و وجود تفاوت معنيدار در سطح احتمال یک درصد است.

جدول  . 8مقایسه میانگین درصد روغن و اسیدهای چرب دانه گلرنگ تحت تأثیر کود و سال
اسيد پالمتيک

اسيد استئاریک

اسيد اولئيک

اسيد لينولئيک

اسيد لينولنيک

روغن دانه

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

2/45a

11/68b

75/45b

0/267b

29/94b

12/84a

76/33a

0/311a

32/49a

74/81c

0/248c

27/79c

0/306a

33/73a
29/54b
33/81a

عامل

سطح

سال

1394

8/36a

1395

6/48b

2/43a

شاهد

8/98a

2/46a

11/95c

 100%شيميایي

6/92c

2/44a

12/65b

76/69a

 30%شيميایي +زیستي

8/31b

2/45a

11/82c

75/69b

0/260b

 60%شيميایي +زیستي

6/01d

2/43a

13/13a

76/97a

0/318a

کود

† :ميانگينهاي داراي حروف یکسان در هر ستون و براي هر جز در سطح پنج درصد ،اختالف معنيدار با هم ندارند.
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بهنظر ميرسد در این آزمایش اثرات مثبت کودهاي
زیستي از طریق افزایش جذب آب و عناصر غذایي سبب

گياه از عوامل افزایش صفات کيفي و کمي در سيستمهاي
تغذیه تلفيقي ميباشد (.)Uhart & Andrade, 1995

افزایش فتوسنتز شده و این امر سبب توليد آسيميالت

باالترین ميزان اسيد اولئيک ( 13/13درصد) نيز از

بيشتر و بهبود رشد شده است که در نهایت موجب

مصرف تلفيقي کود زیستي بهعالوه  60درصد کود

افزایش درصد روغن دانه گياه شده است .باکتريهاي

شيميایي بهدست آمد .از سوي دیگر ،باالترین و پایينترین

حلکننده فسفات نيز ميتوانند فسفر قابل دسترس در

ميزان اسيد چرب اشباع پالمتيک بهترتيب در تيمار عدم

ترکيبهاي غيرآلي

خاک را بهوسيله هيدروليز فسفر از

مصرف کود و مصرف تلفيقي کود زیستي بهعالوه 60

بهعلت اسيدي کردن خاک و یا تراوش آنزیمهاي فسفاتاز


درصد کود شيميایي مشاهده شد (جدول  .)8تلقيح بذور

افزایش دهند ( .)Cakmakc et al., 2006بنابراین بهنظر

سویا و گلرنگ با کودهاي زیستي کيفيت روغن دانه را از

ميرسد افزایش غلظت فسفر از طریق افزایش اجزاي

طریق افزایش اسيدهاي چرب غيراشباع و کاهش

عملکرد موجب افزایش عملکرد دانه و درصد روغن شده

اسيدهاي چرب اشباع بهبود داد (

است.

 .)2017; Silva et al., 2013براساس نتایج مقایسه

Seyed Sharifi et al.,

مهمترین ترکيب اسيدهاي چرب در روغن دانه

ميانگين ،اسيدهاي چرب اشباع در سال دوم نسبت به سال

گلرنگ شامل اسيدهاي چرب غيراشباع اولئيک (،)C18:1

اول آزمایش کاهش یافتند ،درحاليکه اسيدهاي چرب

لينولئيک ( ،)C18:2لينولنيک ( )C18:3و اسيدهاي چرب

غيراشباع افزایش نشان دادند (جدول  .)8تغييرات دمایي

اشباع پالمتيک ( )C16:0و استئاریک ( )C18:0است

در طول فصل رشد ميتواند بر روي ترکيب اسيدهاي

( .)Soleymanifard & Siadat, 2011بيشترین مقادیر

چرب تأثيرگذار باشد ( .)Lajara et al., 1990بهنظر

اسيدهاي چرب لينولئيک ( 76/69 -76/97درصد) و

ميرسد مطلوب بودن شرایط آبوهوایي در سال دوم


لينولنيک ( 0/31-0/32درصد) بهترتيب در تيمار مصرف

آزمایش باعث افزایش اسيدهاي چرب غيراشباع شده

تلفيقي کود زیستي بهعالوه  60درصد کود شيميایي و

است .همچنين ،پژوهشگران دیگري نيز تأثير دماي باال

تيمار  100درصد کود شيميایي مشاهده شد که اختالف

در مرحله رسيدگي را بر کاهش ميزان اسيد لينولئيک

معنيداري بين آنها وجود نداشت (جدول  .)8این مقادیر

(اسيد چرب غيراشباع) گزارش کردهاند (

مشابه مقادیر بهدستآمده توسط سایر پژوهشگران در

.)2007; Omidi et al., 2008

Cosge et al.,

روغن گلرنگ است ( .)Arslan, 2007بنابراین کاربرد
کودهاي زیستي بهجاي بخشي از کودهاي شيميایي نه تنها

شاخصهای ارزیا

بهطور معنيداري ميزان اسيد لينولئيک (اسيد چرب

در بين شاخصهاي مختلف ارزیابي اثر رقابتي در کارایي

مطلوب در تغذیه انسان) را افزایش داد ،بلکه ميتواند

کشت مخلوط ،نسبت برابري زمين بهعنوان شاخص

اثرات جانبي نامناسب بر روي محيط زیست را نيز کاهش

ارزیابي زراعي بهکار ميرود .بيشترین ميزان نسبت برابري

دهد .احتماالً افزایش قابليت دسترسي گياه به عناصر

زمين از الگوي کشت مخلوط  1:1گلرنگ -باقال بههمراه

غذایي ،با کاربرد توأم کودهاي زیستي و شيميایي و جذب

مصرف تلفيقي کود زیستي بهعالوه  60درصد کود

بيشتر آنها توسط گياه و در نتيجه افزایش فتوسنتز و رشد

شيميایي در سال دوم ( )1/41و کمترین مقدار آن از
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الگوي کشت مخلوط  2:1و عدم کاربرد کود در سال اول

بهدست آورد ،درصورتيکه نسبت برابري زمين جزئي

( )1/1حاصل شد که بيانگر کارایي بيشتر کشتهاي

چنين قابليتي را ندارد (.)Dwomon & Quainoo, 2012

مخلوط ( 1-41درصد) نسبت به کشت خالص ميباشد

در این آزمایش ميزان افت عملکرد واقعي جز گلرنگ

(شکل  .)3این نتایج اثر مثبت کودهاي زیستي در افزایش

( )AYLsدر الگوي کشت مخلوط  1:1بزرگتر از صفر

ميزان نسبت برابري زمين را نشان ميدهد .در آزمایشي

بهدست آمد که نشاندهنده تأثير مثبت کشت مخلوط 1:1

نشان داده شد که کشت مخلوط سورگوم و لوبيا چشم

بر عملکرد کل گلرنگ ميباشد ،یعني الگوي کشت

بلبلي باعث افزایش نسبت برابري زمين بين  1/45تا 1/54

مخلوط  ،2:1عملکرد گلرنگ را در اثر رقابت برون

شد ( .)Chimonyo et al., 2016افزایش نسبت برابري

گونهاي نسبت به کشت خالص آن کاهش داده است .در


زمين بهميزان  1/75نيز در کشت مخلوط آفتابگردان و

سال زراعي اول در تمامي ترکيبهاي تيماري ،ميزان افت

ماش گزارش شد ( .)Imran et al., 2011در آزمایش

عملکرد واقعي گلرنگ نسبت به سال دوم زراعي کاهش

دیگري نيز مشخص گردید که کشت مخلوط گلرنگ و

یافته است ،این بدین معني است که گلرنگ در سال اول

شنبليله از منابع محيطي با کارایي بيشتري استفاده کرد

به اندازه سال دوم آزمایش از اثر مساعدتي باقال در

(.)Abdelkader & Hamad, 2015

کشتهاي مخلوط برخوردار نبوده است .بيشترین افزایش

شاخص افت عملکرد واقعي نشاندهنده کاهش یا

عملکرد واقعي جز گلرنگ نسبت به کشت خالص در هر

افزایش عملکرد مخلوط نسبت به کشت خالص ميباشد.

دو سال مربوط به الگوي کشت مخلوط  1:1گلرنگ-

از افت عملکرد واقعي جزئي نيز ميتوان ميزان کاهش یا

باقال بههمراه مصرف تلفيقي کود زیستي بهعالوه 60

افزایش عملکرد هر جز را نسبت به کشت خالص آن جز

درصد کود شيميایي بود (جدول .)9
a
b

سال اول
سال دوم

ab

c

bc
cd

cd
e
f

fg

f

g

h
i

i

نسبت برابری زمین

e

شکل  .3اثر سطوح کودی و الگوی کشت بر نسبت برابری زمین در کشت مخلوط گلرنگ و باقال در دو سال زراعی

دوره   20شماره   4زمستان 1397

 779

محمودرضا سعیدی ،یعقوب راعی ،روحاله امینی ،بهمن پاسبان اسالم ،عسل روحی ساراالن

جدول  .9افت عملکرد واقعی کل ( )AYLو جزئی ( )AYLsگلرنگ در الگوهای کشت مخلوط تحت سطوح مختلف کودی در دو
سال زراعی
مخلوط 1:1
100%

 30%شيميایي+

 60%شيميایي+

شيميایي

زیستي

زیستي

AYLs

0/41

0/64

0/52

0/67

-0/14

AYL

0/20

0/59

0/40

0/69

0/44

0/61

AYLs

0/49

0/67

0/61

0/68

-0/10

-0/06

-0/08

AYL

0/50

0/78

0/66

0/83

0/70

0/90

0/78

شاهد
1394
1395

مخلوط 2:1
شاهد

100%

 30%شيميایي+

 60%شيميایي+

شيميایي

زیستي

زیستي

-0/09

-0/11

-0/08

0/53

0/66
-0/07
0/98

در هر دو سال زراعي افت عملکرد واقعي کل در همه

خصوصيات رشدي گياه گلرنگ گردیدند .مقادیر اسيد

کشتهاي مخلوط بزرگتر از صفر بهدست آمد که نشان

چرب لينولئيک (غيراشباع) با کاربرد تلفيقي کود زیستي

ميدهد الگوهاي کشت مخلوط نتيجه مثبتي بر عملکرد

بهعالوه  60درصد کود شيميایي بهميزان  2/16درصد

دانه نسبت به کشتهاي خالص داشتند (جدول .)9

افزایش یافت درحاليکه اسيد چرب پالمتيک (اشباع) با

همچنين بيانگر سودمندي کشت مخلوط در استفاده بهينه

کاربرد این تيمار کودي بهميزان  2/97درصد کاهش یافت.

از منابع موجود با حداقل رقابت بينگونهاي و

با وجود اینکه بيشترین عملکرد ( 2792/92کيلوگرم در

گونهاي است (.)Maffei & Mucciarelli, 2003
درون 


هکتار) در کشت خالص گلرنگ دیده شد اما الگوي

محاسبه افت واقعي عملکرد در کشتهاي مخلوط ذرت-

کشت مخلوط  1:1بههمراه مصرف تلفيقي کود زیستي

آفتابگردان و سویا -ارزن نشان داد که هيچیک از

بهعالوه  60درصد کود شيميایي بيشترین شاخص نسبت

بهاي کشت مخلوط مورد بررسي افت واقعي
ترکي 

برابري زمين ( )1/41را داشت که معادل  41درصد

;Ahmadvand & Hajinia, 2015

افزایش در بهرهوري استفاده از زمين نسبت به کشت

 .)Dabbagh Mohammadi Nassab et al., 2011اصل

خالص دو گونه بود .همچنين هيچیک از الگوهاي کشت

توليد مساعدتي ضمن همراهي با اصل توليد رقابتي وقتي

مخلوط در هر دو سال زراعي افت عملکرد نداشت،

مطرح است که گياهان زراعي محيطهاي یکدیگر را در

بهطوريکه در همه تيمارها مقادیر افت عملکرد واقعي کل


جهت مثبت تغيير دهند .بنابراین ميتوان نتيجه گرفت که

مثبت بود .بنابراین ،ارزیابي شاخصهاي سودمندي کشت

کشت مخلوط گلرنگ -باقال داراي اصل توليد مساعدتي

مخلوط بهخوبي مزیت کشت مخلوط گلرنگ با باقال در

است.

شرایط کاهش مصرف نهاده شيميایي و در نتيجه تحقق

عملکرد نداشتند (

اهداف کشاورزي پایدار را تشریح مينماید ،بهطوريکه
یجه ی ی

بيشترین سودمندي زراعي با کاربرد تلفيقي کود زیستي

براساس نتایج حاصل از این پژوهش مشخص شد که

بهعالوه  60درصد کود شيميایي در الگوي کشت مخلوط

الگوي کشت مخلوط  1:1و تيمار مصرف تلفيقي کود

 1:1گلرنگ -باقال حاصل گردید که جز سيستمهاي

زیستي بهعالوه  60درصد کود شيميایي سبب افزایش

مناسب براي کشت دو گونه ميباشد.
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Abstract
This research tries to study the application of chemical and biofertilizers on growth, yield, and fatty acid composition of safflower,
intercropped with faba bean. As such, it carries out an experiment, based on a randomized complete block design with three replications
at the Research Farm of University of Tabriz during two growing seasons of 2015 and 2016. Sole cropping of safflower, sole cropping
of faba bean, and intercropping of safflower and faba bean with ratios of 1:1 and 2:1 make up the first factor, while the second factor
entails four levels of fertilizers, viz. no fertilizer, 100%, 30% chemical fertilizer, and 60% chemical fertilizer plus biofertilizer (Azoto
barvar-1 and phosphate barvar-2). Results show that the highest Chlorophyll content, plant height, and number of branch per plant
belong to safflower/faba bean intercropping (1:1) by means of 60% chemical plus biological fertilizers. Also, integrated use of chemical
and biological fertilizers have increased seed yield, oil content (33.81%), linoleic (76.97%), and linolenic (0.32%) fatty acids. The
highest land equivalent ratio (1.41) has been achieved in intercropped plants (1:1) with integrated use of 60% chemical and biological
fertilizers. For both periods, total actual yield loss for all intercrops has been above zero, indicating the positive advantage of
intercropping over the pure one. Overall, intercropping (safflower/faba bean) with integrated use of chemical and biological fertilizers
could be recommended as an appropriate method for production of safflower with better quality and quantity.
Keywords: Actual yield loss, azoto barbar-1, land equivalent ratio, linoleic fatty acid, oil percent, phosphate barvar-2.
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