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چکیده
 آزمایشی بهصورت کرتهای دوبار خرد،جهت بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی ارقام گلرنگ در استان البرز
 و در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه1397-98 شده با سه فاکتور در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی
 د صد50  و100(  فاکتور فرعی کود نیتروژن،) تا نیمه گلدهی و آبیاری تا آغاز پر شدن دانه، فاکتور اصلی سطوح آبیاری (معمول.تهران واقع در کرج اجرا شد
، تعداد دانه در طبق، نیتروژن و رقم در صفات تعداد طبق در بوته، اثر فاکتورهای آبیاری. گلدشت و گلمهر بودند، پرنیان،نیاز گیاه) و فرعی فرعی ارقام پدیده
68/1  و16/2  درصد گلدهی به ترتیب منجربه کاهش50  قطع آبیاری در مرحله آغاز دانهبندی و. عملکرد دانه و زیست توده معنیدار بود،وزن هزاردانه
 درصد12  درصد و زیست توده8/5  عملکرد دانه،درصدی نیتروژن نسبت به تأمین کامل آن50  با کاهش.درصدی عملکرد دانه نسبت به آبیاری معمول گردید
 رقم گلمهر بیشترین و رقم گلدشت کمترین قطر ساقه را در سطوح. کود و رقم در صفات قطر ساقه و طبق معنیدار شد، برهمکنش سهگانه آبیاری.کاهش یافت
 جذب نیتروژن نیز کاهش یافته و باعث کاهش تعداد، برهمکنش سطوح آبیاری و نیتروژن نشان داد که با کاهش سطوح آبیاری.مختلف آبیاری و کود نشان دادند
.درصد نیاز نیتروژن درشرایط تنش خشکی مانع افت شدیدتر تعداد دانه در طبق میشود100 دانه در طبق میشود با این وجود تأمین
. وزن هزاردانه، قطع آبیاری، زیستتوده، تعداد طبق، تأمین کود نیتروژن:کلیدواژهها
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Abstract
To investigate the effect of different levels of irrigation and nitrogen fertilizer on yield and yield components of some safflower cultivars, an
experiment was conducted as a split-split plot in a randomized complete blocks design with three replications in the research farms of the
University of Tehran, Karaj during 2018-2019. Main plots were irrigation (normal irrigation, irrigation until at middle of flowering stage and
irrigation until the beginning of seed filling), sub plots were nitrogen (supply of 100 % and 50 % of nitrogen needs) and sub-sub plots were
safflower cultivars (Goldasht, Golmehr, Padideh and Parnian). The effect of irrigation, nitrogen, and cultivar factors on number of heads per
plant, number of seeds per head, 1000-seed weight, grain yield, and biomass were significant. According to the results, cut-off of irrigation at
the beginning of seed filling and middle of flowering stages leads to a reduction of 16.2 % and 68.1 % of seed yield compared to normal
irrigation, respectively. Reducing the amount of nitrogen by 50 % compared to 100 % supply decreases seed yield 8.5 % and biomass by 12
%. The triple interaction of irrigation, fertilizer and cultivar was significant in stem diameter and head diameter. The interaction of irrigation
and nitrogen levels showed that with decreasing irrigation levels, nitrogen uptake also decreased and reduced the number of seed per head.
However, providing 100 % of the nitrogen requirement under drought stress conditions prevents a more severe decline in the number of
grains per head.
Keywords: Biomass, Cut-off of irrigation, Nitrogen fertilizer supply, Number of heads, 1000 seed weight.
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فاطمه قبادی ،ناصر مجنون حسینی ،مصطفی اویسی ،غالمعباس اکبری

 .1مقدمه

در نتیجه رشد گیاه به تأخیر خواهد افتاد .تنش خشکی

در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران تنش خشکی

طوالنیمدت نیز موجب از دسترفتن آب گیاهان و از

مهمترین عامل محدود کننده عملکرد گیاهان زراعی است

بین رفتن آنها میشود ( .)Lisar et al., 2012خشکی

( .)Arvin et al., 2018بخش کشاورزی از عمدهترین

عالوه بر تأثیر روی روابط آبی گیاه از طریق کاهش

مصرفکنندگان منابع آب در جهان است که در نتیجه از

محتوای آب و آماس ،با محدودکردن تبادالت گازی،

بحران کمآبی نیز بیشترین آسیب را خواهد دید .بنابراین

تعرق را کاهش داده و مانع از جذب و تثبیت کربن نیز

مهمترین مشکل تهدید کننده امنیت غذایی ایران و جهان،

میشود ( .)Lisar et al., 2012ایجاد تنش در مرحله

کمبود منابع آب مناسب است بهگونهای که حل این مشکل و

زایشی گلرنگ تأثیری بر نسبت ریشه به اندام هوایی ندارد،

محدودیت منابع آب ،موجب اعمال مدیریت کمآبیاری در

اما باعث کاهش گلدهی و دانهبندی و تخصیص بیشتر

بخش کشاورزی شده است (.)Geerts & Raes, 2009

منابع برای پرشدن دانه میشود ( .)Prasad et al., 2008رشد

تنشهای زیستی و غیرزیستی رشد و عملکرد گیاه را

بوتههای گلرنگ در مواجه با تنش خشکی متوسط و شدید،

تحت تأثیر قرار میدهد .در این میان کمبود آب از مهمترین

کاهش معنیداری را نشان داده است (.)Salem et al., 2014

تنشهای غیرزیستی محسوب میشود که بر رشد و عملکرد

اگرچه گلرنگ بهدلیل داشتن ریشههای طویل و توانایی

گیاه اثرات منفی فراوانی داشته و باعث محدودشدن تولید

جذب رطوبت از اعماق خاک ،یک گیاه متحمل به کمآبی

محصول در  25درصد از اراضی جهان شده است ( Jaleel et

است ( ،)Fanaei et al., 2017اما ارتفاع و عملکرد این گیاه

 .)al., 2009اراضی ایران اغلب در مناطق خشک و

تحت تنش خشکی بهطور معنیداری کاهش مییابد

نیمهخشک قرار دارد (.)Azarakhshi et al., 2013

( )2012( Farasat et al. .)Tayebi et al., 2018بیان کردند

زمانیکه تعرق از سطح برگها بیشتر از ظرفیت

تنش خشکی عملکرد دانه و درصد روغن دانه گلرنگ را

ریشه برای جذب آب از خاک شده و شرایط آبوهوایی

بهطور معنیداری کاهش میدهد .در میان اجزای عملکرد

باعث اتالف مداوم آب بهعلت تعرق و تبخیر شود تنش

گلرنگ تعداد طبق در بوته و وزن هزاردانه نقش بهسزایی در

کمآبی در گیاه رخ میدهد که نتیجه آن رقابت بین گیاهان

تعیین عملکرد این گیاه دارند ( .)Koutroubas et al. 2009در

برای جذب آب از خاک است (.)Jaleel et al., 2009

مراحل گلدهی و رسیدگی دانه ،تنش خشکی منجربه کاهش

کمآبی یا خشکی یک تنش چندبعدی با آثار گوناگون بر

تعداد طبقهای بارور ،تعداد دانه در طبق ،وزن دانه و در

گیاه است که اغلب ویژگیهای مورفولوژیکی و

نهایت عملکرد دانه و روغن دانه میشود ( Nabipour et al.,

فرایندهای فیزیولوژیکی مرتبط با رشد و تولید عملکرد

 .)2007طبق گزارش )2013( Noroozi & Kazemeini

گیاه را تحت تأثیر قرار میدهد .عکسالعمل گیاه به تنش

هنگامیکه میزان آب قابلدسترس برای بوتههای گلرنگ به

خشکی به شدت و مدت تنش ،گونه گیاهی و مرحله

کمتر از  75درصد آب قابل استفاده خاک ،کاهش مییابد

رشد وابسته است ( .)Wang et al., 2016این تنش

باعث کاهش معنیداری در عملکرد اجزای آن میشود.

بهوسیله افت پتانسیل آب سلول و آماس ،باعث افزایش

عالوه بر مشکل کمبود آب ،بهدلیل مصرف بیرویه و

غلظت امالح در مایعات درون و برونسلولی میشود .در

رو به افزایش کودهای شیمیایی عالوه بر افزایش

شرایط کمآبی ،توسعه سلول محدود یا متوقف میشود و

هزینههای تولید ،ورود مقدار زیاد نیتروژن به خاک،
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اتمسفر و آبهای زیرزمینی ،سالمت انسان و پایداری بوم
نظامها در معرض تهدید واقع شده است (

عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام پدیده ،گلدشت و
گلمهر بهطور قابلمالحظهای کاهش مییابد (

Nosengo,

Haghshenas

 .)2003; Erisman, 2004; Kaiser, 2001همچنین

 .)et al., 2020در مطالعه  62ژنوتیپ گلرنگ تحت شرایط

کشاورزان نیز از کود نیتروژن بیش از مقدار مناسب و

کمبود آب در اقلیم اصفهان مشاهده شد که خشکی باعث

توصیهشده جهت تولید محصوالت زراعی استفاده میکنند

کاهش معنیدار عملکرد دانه در تمام ژنوتیپها بوده اما میزان

( .)Zheng et al., 2007مصرف و مدیریت استفاده از کود

این کاهش در ژنوتیپهای مختلف تفاوت دارد و در تجزیه

شیمیایی بهویژه کودهای نیتروژندار که نقش مهمی در

کالستر آنها به دو گروه حساس و متحمل به خشکی قرار

رشد مطلوب گیاه برعهده دارد ،یکی از مهمترین

گرفتند ( .)Bahrami et al., 2014بین ژنوتیپهای گلرنگ از

زمینههای تحقیقاتی جهت توسعه کشت یک محصول

نظر عملکرد دانه در شرایط تنش کمبود آب تنوع معنیداری

است .مطالعه در این زمینه بهویژه همراه با سایر عوامل

گزارش شده است که این موضوع امکان گزینش الینهای

زراعی دیگر مانند تراکم بوته و مدیریت آب میتواند در

متحمل به کمبود آب را میسر میسازد (

رسیدن به عملکرد مناسب نقش مؤثری داشته باشد

.)Silva, 2017

& Bortolheiro

( .)Ghajari et al., 2017نیتروژن مهمترین عنصر در بین

ایران برای تأمین نیاز روغنهای نباتی ،یکی از

سایر عناصر موردنیاز گیاه میباشد که کمبود آن باعث

بزرگترین واردکنندگان این نوع محصوالت در سطح

کاهش عملکرد در واحد سطح شده و استفاده از مقدار

جهانی است ( ،)Faryaders et al., 2016بنابراین گسترش

الزم کود نیتروژن همواره نقش بهسزایی در افزایش تولید

کشت دانههای روغنی جهت تأمین نیاز کشور از اهمیت

محصوالت زراعی ایفا کرده است .از سوی دیگر کمبود

ویژهای برخوردار است .در میان دانههای روغنی ،گلرنگ

این عنصر منجر به توقف رشد و زردی در برگها بهدلیل

بهعنوان یک گیاه بومی ،سازگار به طیف وسیعی از شرایط

کاهش آسیمیالسیون میشود که در نهایت باعث گلدهی

خاکی ایران و بهدلیل مقاومت در برابر تنشهای شوری و

زودهنگام و کوتاهشدن چرخه رشد و تولید در گیاه مشود

خشکی (

( .)Ghajari et al., 2017طبق نتایج

;Bassil & Kaffka, 2002;Omidi et al., 2014

Abbadi et al.

 )Esendel et al., 1993و همچنین داشتن تیپهای بهاره

( )2008با افزایش مصرف نیتروژن ،زیستتوده و عملکرد

و پاییزه میتواند گزینه مناسبی برای تولید روغن نباتی

دانه در گلرنگ افزایش یافته است .همچنین آنها بیان

باشد ( .)Pasban Eslam, 2004گلرنگ با نام علمی

کردند که افزایش در عملکرد نتیجه افزایش تعداد طبق در

 Carthamus tinctoriusگیاهی است یکساله از تیره

بوته و وزن توده طبق بود.

 Asteraceaeو روزبلند که در گروه گیاهان سرمادوست قرار

برخی ژنوتیپهای ایرانی گلرنگ در شرایط قطع

میگیرد ( .)Zeynali,1999گلرنگ بهعلت دارابودن بیش از

آبیاری از مرحله گلدهی موردبررسی قرار گرفتند و نتایج

 90درصد اسیدهای چرب غیراشباع ،بهویژه لینولئیکاسید و

نشان داد خشکی باعث کاهش عملکرد دانه در همه آنها

اولئیکاسید میتواند نقش مهمی در گسترش سطح زیر

شد ،اما از نظر تحمل به کمبود آب بین ژنوتیپها تنوع

کشت گیاهان روغنی و تأمین دانههای روغنی در کشور

معنیداری مشاهده شد ( .)Zareie et al., 2013در یک

داشته باشد (.)Ashrafi & Razmjoo, 2010
با توجه به اینکه در مناطق خشک و نیمهخشک مانند

مطالعه نشان داده شد که بر اثر تنش خشکی و کمبود آب،

دوره   24شماره   3پاییز 1401

 763

اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی ارقام گلرنگ در استان البرز

ایران آب محدویت اصلی است و میزان دسترسی به

پیش از شروع آزمایش ،از خاک مزرعه نمونهبرداری

رطوبت خاک و نیتروژن از مهمترین عوامل تعیین عملکرد

مرکب انجام گرفت و ویژگیهای مختلف فیزیکی و

گیاهان زراعی محسوب میشود ،لذا برای یافتن پاسخ به

شیمیایی خاک محل کاشت تعیین شد .میزان عناصر

سؤاالت موردنظر ،با مضمون اثرگذاری تأمین کامل و

موردنیاز براساس آزمون خاک به خاک مزرعه اضافه شد

کاهش نیتروژن موردنیاز گلرنگ و همچنین اثرگذاری قطع

(جدول  .)2کشت گلرنگ بهصورت پاییزه و در تاریخ

آبیاری در مراحل مختلف رشد ،بر ویژگیهای

سوم مهرماه  1397انجام شد .فاصله بین خطوط و روی

مورفولوژیک ،عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم

خطوط کشت بهترتیب  30و  5سانتیمتر و تراکم کشت

گلرنگ در کشت پاییزه در کرج چگونه است؟ این

 67بوته در مترمربع در نظر گرفته شد.
این آزمایش بهصورت کرتهای دوبار خردشده سه

آزمایش انجام شد.

عاملی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در سه
 .2مواد و روشها

تکرار انجام شد .فاکتور اصلی آزمایش سطوح مختلف

این پژوهش در مزرعه پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع

آبیاری (سه سطح آبیاری نرمال یا شاهد ،آبیاری تا 50

طبیعی دانشگاه تهران واقع در استان البرز ،شهر کرج با

درصد گلدهی و تا آغاز دانهبندی) بود .سطوح نیتروژن

طول جغرافیایی  50درجه و  57دقیقه شرقی و عرض

(دو سطح تأمین 100درصد نیاز نیتروژن ( 75کیلوگرم

جغرافیایی  35درجه و  80دقیقه شمالی و ارتفاع 1292

نیتروژن خالص معادل  165کیلوگرم کود اوره) و تأمین

متر از سطح دریا ،در سال زراعی  1397-98اجرا شد.

 50درصد نیاز نیتروژن ( 35کیلوگرم نیتروژن خالص

برپایه طبقهبندی کوپن این منطقه دارای اقلیم نیمهخشک

معادل  85کیلوگرم کود اوره)) بهعنوان فاکتور فرعی و

سرد 1با متوسط بارندگی سالیانه  243میلیمتر و میانگین

ارقام گلرنگ (پدیده ،پرنیان ،گلدشت و گلمهر) بهعنوان

درجه حرارت  13/8درجه سانتیگراد میباشد .میانگین

فاکتور فرعی در نظر گرفته شد .آبیاری شاهد و همچنین

دماهای ماهانه و بارندگی در سال  1397-98در منطقه

سایر سطوح آبیاری تا پیش از قطع آبیاری ،براساس

کرج در جدول ( )1ارائه شده است.

عملیات رایج در منطقه و شرایط مزرعه انجام شد.

جدول  .1میانگین دما و میزان بارندگی ماهانه استان البرز در سال زراعی 1397-98
عوامل اقلیمی

سال 1398

سال 1397

تیر

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

بارش ()mm

17/0

49/5

62/1

54/4

28/5

41/3

84/9

12/8

3/1

0

دما ()◦C

19/1

10/9

8/6

4/7

5/6

7/4

11/9

16/9

24/6

29/0

جدول  .2ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه آزمایشی
عمق نمونه

بافت خاک

اسیدیته

)(dS/m

0-30

لوم رسی

8/3

2/77

)(cm

هدایت الکتریکی

)(mg.kg-1

)(mg.kg-1

نیتروژن

کربن آلی

شن

سیلت

رس

)(%

)(%

)(%

)(%

)(%

پتاسیم

فسفر

292

21/2

0/08

1/9

28

39

33

)1. Cold semi-arid climates (BSK
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جهت اندازهگیری میزان آب ورودی به کرتها از کنتور

فاکتورهای آبیاری ،کود نیتروژن و رقم در صفات قطر

استفاده شد .تعداد دفعات آبیاری در تیمارهای شاهد ،آبیاری

ساقه و قطر طبق به ترتیب در سطح احتمال پنج و یک

تا آغاز دانهبندی و آبیاری تا نیمه مرحله گلدهی بهترتیب ،7

درصد معنیدار بود .همچنین برهمکنش دوگانه سطوح

 6و  5نوبت و میزان آب مصرفی نیز در سطوح آبیاری

آبیاری و کود نیتروژن برای صفت تعداد دانه در طبق در

ذکرشده بهترتیب  2144 ،2547 ،3150مترمکعب در هکتار

سطح احتمال یک درصد معنیدار شد .برهمکنش دوگانه

بود .سطوح تیمار آبیاری با توجه به مراحل رشد فنولوژی

سطوح آبیاری و رقم و دوگانه سطوح کودنیتروژن و رقم

گلرنگ ،براساس مقیاس کدگذاری  ،1BBCHدر  50درصد

در تمام صفات مورد مطالعه غیرمعنیدار بود .لذا مقایسات

مرحله گلدهی (مرحله نمو زایشی تا پایان رسیدگی) و در

میانگین در تیمارهای مذکور براساس آثار سهگانه و

مرحله شروع دانهبندی تا پایان رسیدگی ،اعمال شد .تیمار

دوگانه و در سایر صفات موردمطالعه براساس اثر اصلی

نیتروژن از منبع کود اوره در سه زمان (موقع کشت،

تیمارها صورت گرفت.

ساقهدهی و تکمهدهی) بهصورت تقسیط اعمال شد .با
مشاهده عالیم رسیدگی فیزیولوژیک گیاه ،پنج بوته بهصورت

 .1 .3شاخه فرعی

تصادفی از هر کرت آزمایشی برداشت و صفات تعداد شاخه

اثر تیمار کود و رقم در سطح احتمال یک درصد بر تعداد

فرعی ،قطر ساقه ،تعداد طبق در بوته ،قطر طبق ،تعداد دانه در

شاخه فرعی معنیدار بود و تیمار آبیاری اثر معنیداری بر

طبق ،وزن هزاردانه اندازهگیری شدند .در پایان فصل نیز با

این صفت نداشت (جدول .)3با اعمال 100درصد نیاز

حذف اثرات حاشیهای شامل دو خط کناری و  0/5متر از

نیتروژن تعداد شاخه فرعی  16/75درصد بیشتر از شرایط

ابتدا و انتهای خطوط کشت ،یک مترمربع از هر کرت

تأمین  50درصد نیاز نیتروژن تولید شد و این تفاوت

آزمایشی برداشت و پس از جداکردن دانه و کاه و کلش،

معنیدار بود (جدول  .)4عنصر نیتروژن بیشترین تأثیر را

عملکرد دانه و زیستتوده هر کرت توزین و محاسبه شد.

بر رشد اندامهای هوایی دارد و با افزایش میزان جذب

پیش از توزین ،کاه و کلش برای خشکشدن بهمدت 72

خالص مواد فتوسنتزی ،میتواند بر مقدار تولید

ساعت در آون در دمای  75درجه سانتیگراد قرار گرفتند.

زیستتوده بیافزاید .در گلرنگ افزایش زیستتوده

تست نرمالیته دادهها و سپس تجزیه واریانس با

بهصورت افزایش شاخهزایی و ارتفاع بوته خواهد بود

SAS

(.)Forooghi & Ebadi, 2012

(نسخه  )9/4و مقایسات میانگینها با استفاده از روش
حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDدر سطح احتمال یک

بیشترین شاخه فرعی بهترتیب در گلمهر ،پرنیان،

درصد انجام گرفت .برای مقایسه میانگین اثرات متقابل

گلدشت و پدیده مشاهده شد .میانگین تعداد شاخه فرعی

معنیدار از برشدهی استفاده شد.

در رقم گلمهر بهطور معنیداری بیشتر از ارقام پدیده و
گلدشت بود .تفاوت معنیداری در تعداد شاخه فرعی بین

 .3نتایج و بحث

سایر ارقام دیده نشد (جدول  .)4با توجه به نتایج

بهطورکلی نتایج نشان داد که برهمکنش سهگانه سطوح

بهدستآمده در این پژوهش بهنظر میرسد تفاوت در
پتانسیل ژنتیکی ارقام و همچنین بهرهبرداری بیشتر از
پتانسیلهای محیطی موجب افزایش ساخت و تحریک

1. Biologische Bundesanstalt, bundessortenamt and
CHemical industry
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اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی ارقام گلرنگ در استان البرز

آغازندههای ایجادکننده شاخه و افزایش تخصیص مواد

 )2016( al.نیز گزارش کردند که در بین ژنوتیپهای

فتوسنتزی به آغازههای جانبی ژنوتیپ گلمهر در مقایسه با

گلرنگ اثر ساختار ژنتیکی و شرایط محیطی موجب

سایر ژنوتیپهای این پژوهش شده است.

تفاوت معنیدار در تعداد شاخه فرعی خواهد شد.

Bakhtouri et

جدول  .3جدول تجزیه واریانس مقادیر صفات عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ تحت سطوح مختلف قطع آبیاری و کود
نیتروژن در استان البرز-شهرکرج
میانگین مربعات

1/54

1/22

1/72

3/12

وزن هزاردانه

عملکرد دانه

آبیاری

درجه آزادی

تعداد شاخه فرعی

قطر ساقه

قطر طبق

تعداد طبق در بوته

)(I

2

6/86 ns

2/02 ns

0/30 ns

** 401/76

* 472/51

** 204257728/30** 24955509/90** 176/45

خطای اصلی

4

29/71

4/77

)(N

1

** 64/43 ** 0/0007 ns 0/06 ns 57/17

** 88/11

** 40/42

نیتروژن

زیستتوده

تکرار

تعداد دانه در طبق

)(R

2

2/67 ns

6/15 ns

1/17 ns

22/82 ns

220/70 ns

15/53 ns

منابع تغییرات

** 63886320/20 ** 4196109/54
193426/69

834973/40

19238231/86 ** 6105582/48 ns

I×N

2

0/57 ns

1/30 ns

0/52 ns

0/33 ns

** 17/05

1/97 ns

152476/88 ns

964202/41 ns

خطای فرعی

6

0/33

0/75

1/70

1/35

1/13

0/72

112249/83

107569/40

)(C

3

**50/25 ** 18/69 ** 13/46

** 71/20

** 27597857/90 ** 4035835/11 ** 1572/20** 159/31

C×I

6

0/82 ns

1/87 ns

2/03 ns

2/98 ns

10/56 ns

2/23 ns

245911/36 ns

1920391/30 ns

رقم

C×N

3

2/38 ns

3/15 ns

1/49 ns

1/50 ns

1/12 ns

0/11 ns

4108/77 ns

150555/40 ns

C× N ×I

6

0/63 ns

* 4/56

** 3/79

0/56 ns

0/54 ns

2/61 ns

11594/05 ns

287309/90 ns

خطای فرعی فرعی

30

1/35

1/22

1/00

2/09

8/05

3/13

93327/74

1697339/20

ضریب تغییرات ()%

-

11/95

9/62

3/68

7/19

8/30

5/02

14/81

16/09

 * ،nsو ** :بهترتیب نبود اختالف معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد.

جدول  .4مقایسه میانگین سطوح مختلف فاکتورهای آزمایشی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ در استان البرز-شهر کرج
فاکتورهای آزمایش

آبیاری

نیاز گیاه به کود نیتروژن

رقم

سطوح فاکتورهای شاخه قطر ساقه قطر طبق

تعداد
طبق

تعداد دانه وزن هزاردانه عملکرد دانه عملکرد بیولوژیک

آزمایش

فرعی

()mm

()mm

نرمال (شاهد)

ns

ns

ns

38/05 a 24/46 a

تا دانهبندی

ns

ns

ns

35/19 ab 19/62 b

35/62 a

تا گلدهی

ns

ns

ns

29/34 b 16/33 c

32/36 b

 100درصد

10/63 a

ns

ns

 50درصد

8/85 b

ns

در بوته

در طبق

()gr

()kg/ha

()kg/ha

37/75 a

2867/31 a

10365 a

2403/81 a

9114/92 b

915/58 b

4804/59 c
8611/86 a

35/30 a 21/08 a

35/99 a

ns

33/09 b 19/19 b

34/49 b

ns

7578/04 b

پدیده

30/98 b 18/27 c 27/10 b 13/77 a 8/86 b

27/44 c

1736/55 b

7265/70 b

پرنیان

35/30 a 20/59 b 26/44 bc 12/31 b 9/85 ab

41/25 b

2473/82 a

9096/19 a

گلدشت

37/77 a 22/74 a 29/68 a 12/24 b 9/34 b

45/25 a

2462/84 a

9212/02 a

گلمهر

32/72 b 18/95 c 25/92 c 14/25 a 10/88 a

27/10 c

1575/73 b

6805/89 b

ns

حروف متفاوت در هر ستون نشانگر تفاوت معنیدار در سطح احتمال یک درصد و  nsغیرمعنیدار
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 .2 .3قطر ساقه

شکل ایستاده فراهم میشود؛ بنابراین ساقههای محکم که

اثر برهمکنش سهگانه سطوح آبیاری×کودنیتروژن×رقم

در اثر کم آبی ضعیف نشود یکی از اصول تولید و

در سطح احتمال پنج درصد بر صفت قطر ساقه معنیدار

پایداری عملکرد در گلرنگ میباشد .این نتایج با یافتههای

شد (جدول .)3مقایسه میانگین قطر ساقه ارقام مختلف

طرح حاضر مطابقت داشت.

نشان داد به ترتیب رقم گلمهر ،پدیده ،پرنیان بیشترین

 .3 .3قطر طبق

قطر ساقه و گلدشت کمترین قطر ساقه را داشت .با توجه

نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر تیمار رقم و

تیمارهای

اثر سهگانه آبیاری×کود×رقم بر صفت قطر طبق در سطح

آبیاری×کود×رقم بر قطر ساقه ،مشخص شد که در رقم

احتمال یک درصد معنیدار بود(جدول  .)3در مقایسات

پدیده در آبیاری شاهد و آبیاری تا دانهبندی ،با کاهش

میانگین رقم گلدشت بیشترین و رقم گلمهر کمترین

50درصدی میزان نیتروژن نسبت به تامین  100درصد

قطر طبق را داشتند (جدول  4و شکل.)1

نیتروژن ،قطر ساقه به ترتیب به میزان  10/8و  5درصد

مقایسه میانگین اثر سه گانه آبیاری×کود×رقم بر صفت

کاهش مییابد (جدول  4و شکل .)1به نظر میرسد تیمار

مذکور نشان داد که در قطع آبیاری از مرحله پرشدن

آبیاری شاهد جذب نیتروژن بیشتری در تیمار نیتروژن

دانه ،در تیمار کودی 50درصد تامین نیتروژن ،قطر طبق

کامل داشته و قطر ساقه در رقم پدیده افزایش یافته و در

در رقم پرنیان  4درصد کاهش و در رقم گلمهر 6/5

مقابل کاهش بیشتری نیز در کمبود میزان نیتروژن نشان

درصد کاهش نشان داد (نسبت به تامین 100درصد

داده است (در مقایسه با سایر تیمارهای آبیاری).

نیتروژن).

به

مقایسات

میانگین

اثر

سهگانه

در پژوهشهای مرتبط مشخص شد اعمال تنش

مقایسه میانگینها نشان داد مصرف 50درصد نیتروژن

خشکی میتواند کاهش معنیدار ارتفاع بوته و قطر ساقه

مورد نیاز ،کاهش  13/22درصدی قطر طبق را نسبت به

گلرنگ را بهدنبال داشته باشد؛ اما در این طرح بهدلیل

تأمین  100درصد نیاز نیتروژن در پی داشته است .ممکن

اعمال تنش خشکی بهصورت قطع آبیاری پس از طی

است در شرایط تأمین کامل نیاز نیتروژن به دلیل

مراحل رویشی گیاه ،این تیمار اثری معنیداری بر قطر

تخصیص میزان مناسب نیتروژن برای رشد زایشی ،قطر

ساقه نداشت (.)Baghkhani & Farahbakhsh, 2009

طبق بیشتر شده باشد.

 )2016( Hosseiniدر مطالعه صفت عملکرد و اجزای

 ) 2007( Nabipour et al.نیز عنوان کردند که قطر طبق

عملکرد دانه نشان داد در ژنوتیپهای گلرنگ تحت

در بوته گلرنگ تحت تأثیر رژیمهای کمآبیاری بهطور

شرایط بدون تنش رطوبتی اثر مستقیم وزن هزاردانه بر

معنی داری کاهش مییابند .تأمین آب کافی برای گلرنگ

عملکرد دانه مثبت اما اثر مستقیم قطر ساقه منفی بود.

در مرحله پرشدن دانه اهمیت ویژهای در افزایش قطر

بنابراین ،انتخاب براساس قطر ساقه باعث کاهش عملکرد

طبق و تولید عملکرد نهایی گیاه دارد و بروز تنش

دانه در شرایط بدون تنش میشود .اما در شرایط تنش

خشکی در این مرحله و یا قبل از آن (گلدهی) میتواند

خشکی هرچه قطر ساقه بیشتر باشد ساقه گلرنگ از

در کاهش اندازه طبق ها و تولید دانه مؤثر باشد

استحکام بیشتری برخوردار بوده و محصول بیشتری

(.)Farokhinia et al., 2011

تولید مینماید ،زیرا شرایط رشد مطلوب گلرنگ تنها در
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پدیده
پرنیان
گلدشت
گلمهر

پدیده
پرنیان
گلدشت
گلمهر

پدیده
پرنیان
گلدشت
گلمهر

پدیده
پرنیان
گلدشت
گلمهر

قطع آبیاری از 50درصد گلدهی

قطع آبیاری از آغاز دانهبندی

پدیده
پرنیان
گلدشت
گلمهر

N50%

پدیده
پرنیان
گلدشت
گلمهر

N100%

N50%

N100%

N50%

قطر ساقه (میلیمتر)

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

N100%

آبیاری معمول (شاهد)
35
30

20
15
10

قطر طبق (میلیمتر)

25

5
0

پدیده
پرنیان
گلدشت
گلمهر

پدیده
پرنیان
گلدشت
گلمهر

پدیده
پرنیان
گلدشت
گلمهر

پدیده
پرنیان
گلدشت
گلمهر

قطع آبیاری از 50درصد گلدهی

قطع آبیاری از آغاز دانهبندی

پدیده
پرنیان
گلدشت
گلمهر

N50%

پدیده
پرنیان
گلدشت
گلمهر

N100%

N50%

N100%

N50%

N100%

آبیاری معمول (شاهد)

شکل  .1پاسخ قطر ساقه و قطر طبق به برهمکنش سهگانه آبیاری ،نیتروژن و رقم.
میلههای نمایش داده شده روی ستونها ،بیانگر حداقل اختالف معنیدار ( )LSDدر سطح احتمال  1درصد میباشد.

بهترتیب بیشترین تا کمترین تعداد طبق در آبیاری کامل،
 .4 .3تعداد طبق در بوته

آبیاری تا دانهبندی و آبیاری تا  50درصد گلدهی

اثر تیمارهای آبیاری ،کود و رقم بر تعداد طبق در بوته در

( 19/62 ،24/46و  )16/33مشاهده شد (جدول  .)4نتایج

سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول .)3

بیانگر این بود که قطع آبیاری در زمان دانهبندی و قطع
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آب در زمان  50درصد گلدهی ،به ترتیب سبب  19/8و

کاهش تعداد طبق در بوته میشود ،همچنین کمبود آبیاری

 33/2درصد کاهش در تعداد طبق در بوته در مقایسه با

مانع رشد جوانههای جانبی شده و تعداد شاخه فرعی و در

آبیاری شاهد میشوند .همچنین تعداد طبق در شرایط

نتیجه تعداد طبق در بوته را کاهش میدهد

( Farshidifar et

تأمین 100درصد نیاز نیتروژن ( )21/08بهطور معنیداری

 .)al., 2002; Sarmadnia & Kocheki, 1999تأمین نیتروژن

از تعداد طبق در شرایط تأمین  50درصد نیاز نیتروژن

موردنیاز گیاه بهطور مستقیم و غیرمستقیم طریق افزایش

( )19/19بیشتر بود (جدول )4؛ به عبارتی تعداد طبق در

میزان فتوسنتز ،بر رشد و عملکرد گیاهی مؤثر است .مصرف

بوته با کاهش  50درصدی نیتروژن مورد نیاز گیاه در

نیتروژن با افزایش میزان کلروفیل در برگها باعث بهبود

مقایسه با تأمین 100نیاز نیتروژن ،با  9درصد کاهش

فتوسنتز میشود (.)Rastgoo et al., 2014

تفاوت معنیدار نشان داد .در بین ارقام کشتشده
بیشترین تعداد طبق در بوته متعلق به گلدشت ()22/74

 .5 .3تعداد دانه در طبق

و سپس پرنیان ( )20/59بود .ارقام گلمهر و پدیده کمترین

اثر ساده تیمارهای آبیاری در سطح احتمال پنج درصد،

تعداد طبق در بوته ( 18/95و  )18/27را داشتند (جدول

اثر تیمارهای کود و رقم و برهمکنش دوگانه

 )2008( Behdani & Jamialahmadi .)4نیز اعالم کردند

آبیاری×نیتروژن بر صفت تعداد دانه در طبق در سح

در برخی ارقام گلرنگ با وجود آنکه تعداد طبقهای

احتمال یک درصد معنیدار بودند (جدول  .)3بیشترین

فرعی بیشتر از طبقهای اصلی بود ،اما طبقهای اصلی

تعداد دانه در طبق در شرایط آبیاری کامل ( )38/05و

سهم بیشتری در کل دانههای تولیدی نسبت به طبقهای

تأمین 100درصد نیاز نیتروژن ( )35/30تولید شد؛ تعداد

فرعی داشتند .سایر پژوهشگران نیز با مطالعه تنش

دانه در طبق در شرایط آبیاری معمول تفاوت معنیدار

خشکی بر روی گلرنگ ،کاهش تعداد طبق در بوته را

نسبت قطع آبیاری در نیمه گلدهی ( )29/34و تأمین

مشاهده کردند ( .)Beyyavas et al., 2011از طرفی برخی

50درصد نیاز نیتروژن ( )33/09داشت (جدول  .)4ارقام

دیگر براساس نتایج تجزیه رگرسیون مرحلهای بیان کردند

گلدشت و پرنیان بیشترین تعداد دانه در طبق ( 37/77و

که برای افزایش عملکرد دانه در شرایط عدم تنش

 )35/30و ارقام گلمهر و پدیده کمترین تعداد دانه در طبق

خشکی ،گزینش غیرمستقیم بایستی ابتدا روی تعداد طبق

( 32/72و  )30/98را با تفاوت معنیدار تولید کردند

در بوته و سپس تعداد دانه در طبق صورت پذیرد ،اما در

(جدول  .)4تعداد دانه در طبق بهطور معنیداری تحت

شرایط تنش خشکی باید ابتدا تعداد دانه در طبق اصالح

تأثیر برهمکنش فاکتورهای آبیاری و کود قرار گرفت،

شود (.)Maleki Nejad & Majidi, 2015

بهطوریکه که با کاهش سطوح آبیاری (قطع از دانهبندی

بهنظر میرسد بهدلیل تنش خشکی سطح برگها کاهش

و قطع از  50درصد گلدهی) در هر دو سطح تیمار

یافته ،سرعت پیری برگها تشدید شده و میزان فتوسنتز

نیتروژن تعداد دانه در طبق نیز کاهش یافت .تعداد دانه در

خالص و در نتیجه ماده خشک تولیدی گیاه کاهش مییابد،

طبق در تیمار قطع آبیاری از  50درصد گلدهی و در

در نتیجه گیاه بهدلیل کاهش منابع و مواد فتوسنتزی تعداد

سطح تامین50درصد نیتروژن آن  13/1درصد کمتر از

طبق کمتری تولید میکند .تنش خشکی با کاهش طول دوره

تامین  100درصد نیتروژن بود و معنیدار شد .میتوان

رشد گیاه و هم چنین تسریع در ورود به فاز زایشی منجر به

کاهش میزان آب برای جذب نیتروژن موثر را باعث
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کاهش تعداد دانه در طبق دانست (جدولهای  4و .)5

سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول .)3

 )2013( Noroozi & Kazemeiniدر مطالعهای نشان دادند

مقایسات میانگین وزن هزار دانه در تیمار آبیاری کامل با

که با اعمال تنش کمبود آب روی بوتههای گلرنگ در

بیشترین ( 37/75گرم) و آبیاری تا 50درصد گلدهی با

طول فصل رشد ،عملکرد دانه و اجزای آن بهطور

کمترین ( 32/36گرم) وزن هزار دانه مشاهده شد .وزن

معنیداری کاهش مییابد .بهطورکلی تعداد دانه در طبق

هزاردانه تولید شده در تیمار آبیاری تا دانهبندی نیز نسبت

تحت تأثیر شرایط محیطی دوران رشد سریع طبق و رشد

به آبیاری کامل کاهش داشت ( 35/62گرم) اما این تفاوت

سریع مغز دانه قرار میگیرد و تعداد دانه در طبق میتواند

معنیدار نبود.

از قبل از شروع گردهافشانی تا مدتی پس از آن تغییر کند.

همچنین با کاهش  50درصد نیتروژن نیز وزن

ماده خشک ذخیرهشده در بذر بهطورعمده نتیجه فتوسنتز

هزاردانه  4/9درصدکاهش مییابد که معنیدار است .در

انجامشده میباشد .بنابراین در اثر تنش خشکی تعداد

ارقام گلرنگ نیز گلدشت بیشترین وزن هزاردانه (45/25

سلولهای بنیادی کاهش مییابد و تعداد دانه در طبق

گرم) را تولید کرد و پس از آن به ترتیب ارقام پرنیان،

کمتری تولید میشود .از طرفی میتوان گفت تنش خشکی

پدیده و گلمهر با  39/4 ، 8/8و  40/1درصد وزن هزاردانه

باعث کاهش سطح ویژه برگ و دوام سطح برگ در گیاه

کمتری نسبت به گلدشت تولید کردند .بین ارقام مورد

شده که این وضعیت نیز با کاهش سطح فتوسنتزکننده در

مطالعه ،رقم گلدشت بیشترین و رقم گلمهر کمترین وزن

طول دوره رشد گیاه باعث کاهش تولید آسیمیالتها شده و

هزار دانه را داشتند ( 45/25و  27/10گرم) که این تفاوت

& Sarmadnia

معنیدار بود .رقم پرنیان بعد از گلدشت بیشترین وزن

در نتیجه تعداد دانه کاهش مییابد (

هزار دانه را تولید کرد ( 41/25گرم) و با سایر ارقام

.)Kocheki, 1999; Lotfi et al., 2012
با تأمین کامل نیاز نیتروژن در گلرنگ تعداد دانه در

تفاوت معنیدار داشت .رقم پدیده وزن هزار دانه بیشتری

طبق و وزن هزاردانه افزایش معنیداری نسبت به کاهش

نسبت به گلمهر داشت اما این تفاوت معنیدار نبود

میزان کود نیتروژن نشان داد ،نتایج مشابهی در این ارتباط

(جدول .)4

توسط سایر پژوهشگران نیز گزارش شده است

به نظر میرسد داشتن ثبات در تولید وزن هزاردانه در

(.)Bonfim-Silva et al., 2015; Eryigit et al., 2015

شرایط کمبود آب میتواند نشان دهنده مقاومت بیشتر

همچنین نیتروژن با فراهمنمودن شرایط تلقیح بهتر باعث

گیاه نسبت به خشکی باشد .با کاهش رطوبت ناشی از تنش

افزایش تعداد دانه در طبق میشود .از سوی دیگر نیتروژن

خشکی ،سطح و دوام برگها بهعنوان سطح فتوسنتزکننده

دوره رشد گیاه را افزایش داده و در اواخر فصل باعث

کاهش یافته که در نتیجه مواد فتوسنتزی کمتری تولید خواهد

طوالنی شدن مدت پیرشدن دانه و افزایش وزن هزاردانه

شد و بنابراین طول دوره پرشدن دانه نیز کاهش مییابد و

میشود (.)Galavi et al., 2012

این روند باعث کاهش وزن هزاردانه خواهد شد ( & Fathian

 .)Ehsanzadeh, 2013بهطورکلی واکنش گیاه گلرنگ به
 .6 .3وزن هزاردانه

نیتروژن بیشتر از سایر عناصر غذایی است ،بهگونهای که

طبق نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها ،اثرات

استفاده از کود نیتروژندار در طول فصل رشد گلرنگ

ساده رژیم آبیاری ،کود و رقم بر صفت وزن هزار دانه در

میتواند بهدلیل تأثیر بر اجزای عملکرد (تعداد بوته در
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مترمربع ،تعداد طبق در بوته ،تعداد دانه در طبق و وزن

رقابت بین گیاهان برای آب و افزایش تعداد شاخههای

( Mündel et al.,

فرعی ،تعداد طبق و وزن هزاردانه گیاه بیان کردند .تنش

هزاردانه) باعث افزایش عملکرد دانه شود
.)2004

کمآبی در رژیم آبیاری  50درصد نیاز آبی کمترین
عملکرد دانه را تولید کرد که بهنظر میرسد این تنش

 .7 .3عملکرد دانه

کمآبی منجربه ایجاد تنش اکسیداتیو شده است .تنش

صفت عملکرد دانه تحت تأثیر تیمار آبیاری و رقم

اکسیداتیو نیز اختالل در ساختار کلروپالست و کاهش

قرار گرفت .مطابق جدول تجزیه واریانس دادهها اثرات

محتوای کلروفیل را در پی داشته و در نهایت باعث

ساده آبیاری و رقم در سطح احتمال یک درصد معنیدار

کاهش فعالیت فتوسنتزی و عملکرد دانه گیاه شده است

شدند (جدول .)3

(.)Amini et al., 2013

مقایسات میانگین نشان داد بیشترین عملکرد دانه در

در شرایط مناسب محیطی (آبیاری مناسب و  )...و

شرایط آبیاری کامل ( 2867/31کیلوگرم در هکتار) و

متناسب با مراحل حساس رشدی ،نیتروژن می تواند با

سپس در تیمار آبیاری تا دانهبندی ( 2403/81کیلوگرم در

اثر بر رشد رویشی به تداوم فتوسنتز برگ ها و در نتیجه

هکتار) بدست آمد که این تفاوت معنیدار نبود .کمترین

به توسعه گل ها و تلقیح بهتر کمک کند و از این راه

عملکرد مربوط به قطع آبیاری در  50درصد گلدهی

اجزای عملکرد را بهبود داده و در نهایت مقدار

( 915/58کیلوگرم در هکتار) میباشد ،بهطوریکه در این

عملکرد دانه را افزایش دهد (

تیمار عملکرد دانه  68/1درصد نسبت به آبیاری کامل

 .) Zong et al., 2014بنابراین برهم کنش آبیاری کامل و

کاهش داشت .همچنین میانگین بهدستآمده از عملکرد

تأمین کامل نیاز نیتروژن نیز منجر به افزایش بیش تر

دانه در شرایط تأمین  100درصد نیاز نیتروژن گیاه

عملکرد و نزدیک شدن به شرایط پتانسیل تولید را ایجاد

( 2154/32کیلوگرم در هکتار) تفاوت معنیداری با

خواهد کرد .در مقابل با کاهش هم زمان این دو تیمار و

عملکرد دانه در شرایط تأمین  50درصد نیاز نیتروژن گیاه

برهم کنش آبیار ی و مقدار نیتروژن قابل دسترس،

( 1970/15کیلوگرم در هکتار) داشت که معادل 8/5

اجزای عملکرد و درنتیجه عملکرد دانه ،کاهش

درصد کاهش عملکرد نسبت به تیمار تأمین  100درصد

قابل توجهی نشان خواهند داد.

نیاز نیتروژن است (جدول  .)4در میان ارقام کشت شده،

جدول  .5میانگین اثرات برهمکنش سطوح آبیاری و نیتروژن

به ترتیب پرنیان و گلدشت بیشترین عملکرد را داشتند

بر تعداد دانه در طبق

( 2473/82و  2462/84کیلوگرم در هکتار) که تفاوت

سطوح آبیاری

معنیداری بین میانگین آنها وجود نداشت و بعد از آن
ارقام پدیده و گلمهر قرار گرفتند که اختالف معنیداری

معمول

در تولید دانه با ارقام گلدشت و پرنیان داشتند (جدول .)4
تا  50درصد گلدهی

 )2013( Khalili et al.اظهار داشتند تأمین  100درصد
نیاز آبی باعث افزایش عملکرد دانه در مقایسه با تأمین 75

تا آغاز دانهبندی

و  50درصد نیاز آبی میشود و دلیل این نتیجه را کاهش
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;Anicesio et al., 2015

سطوح نیتروژن
()%

عملکرد دانه

N1

38/94 a

N2

37/61 a

N1

36/01 a

N2

34/37 a

N1

31/39 a

N2

27/28 b
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در هر سطح آبیاری ،میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند،

شده میافزاید )2012( Forooghi & Ebadi .نیز نتیجه

براساس برشدهی اثر متقابل ،فاقد اختالف معنیدار در سطح احتمال یک

گرفتند که نیتروژن با افزایش مخزن ،میتواند عالوه بر

میباشند.
N1

و

N2

افزایش زیستتوده ،تخصیص مواد فتوسنتزی در بخش

سطوح نیتروژن بهترتیب تأمین  100درصد و  50درصد نیاز

اقتصادی گیاه (دانه) را بهبود بخشیده و منجر به افزایش

نیتروژن.

شاخص برداشت شود .در میان ارقام کشتشده گلدشت
 .8 .3زیستتوده

و پرنیان بیشترین و ارقام گلمهر و پدیده نیز کمترین

اثرات ساده تیمارهای آبیاری ،کود و رقم بر زیستتوده در

عملکرد زیستتوده را داشتند (جدول .)4

سطح احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول  .)3در

 )2011( Miladi Lari & Ehsanzadehنیز گزارش

تیمارهای آبیاری کامل ،آبیاری تا دانهبندی و آبیاری تا

کردند تنش خشکی در ژنوتیپهای مختلف گلرنگ

گلدهی بیشترین تا کمترین زیستتوده (،10365

کاهش زیستتوده و عملکرد دانه را در پی داشته است.

 9114/92و  4804/59کیلوگرم در هکتار) حاصل شد

در مطالعات دیگری نیز تفاوت معنیدار زیستتوده

(جدول  .)4بهطوریکه میزان زیستتوده در تیمار آبیاری

تولیدشده در ژنوتیپهای مختلف گلرنگ گزارش شده

تا گلدهی  53/6درصد و در تیمار آبیاری تا دانهبندی

است

 12/1درصد در مقایسه با آبیاری کامل کاهش یافت

.)Mohtashami et al., 2018

(

;2009

Farahbakhsh,

&

Baghkhani

(جدول  )2018( Mohtashami et al. .)3نیز در پژوهشی
کاهش زیستتوده ناشی از تنش خشکی را گزارش

 .4نتیجهگیری

کردند .کاهش در سطح ویژه برگ ،کاهش در سطح اجزای

با ارزیابی سطوح مختلف آبیاری بهصورت معمول

رویشی و بهدنبال آن کاهش قدرت سطوح فتوسنتزکننده

(شاهد) ،تا  50درصد گل دهی و تا آغاز دانهبندی و

بهعنوان منبع و نیز کاهش در اجزای زایشی گیاه میتوانند

سطوح کود نیتروژن بهصورت تأمین  100درصد و 50

دالیل این کاهش در عملکرد زیستتوده باشند

درصد نیاز گیاه در این آزمایش ،باوجود مقاومبودن

(.)Baghkhani & Farahbakhsh, 2009

گلرنگ نسبت به کم آبی ،قطع آبیاری در مرحله 50

کاهش  50درصدی نیتروژن نیز باعث کاهش 12

دردصد گل دهی باعث بیش ترین کاهش عملکرد شد.

درصد عملکرد بیولوژیک شد .در بین ارقام گلرنگ،

هم چنین استفاده از میزان مناسب کود نیتروژن موردنیاز

گلدشت و پرنیان بیشترین و ارقام گلمهر و پدیده

( 75کیلوگرم نیتروژن خالص معادل  165کیلوگرم کود

کمترین عملکرد بیولوژیک را داشتند (جدول  .)4نیتروژن

اوره) در طول دوره رشد باعث افزایش مطلوب عملکرد

با افـزایش سـطح بـرگ و تأثیر بر اجزای عملکرد،

شد .با توجه به ن تایج حاصل از اثرات برهمکنش آبیاری

مـیتوانـد بـر مقـدار عملکرد دانه و زیست توده بیافزاید.

در رقم و همچنین برهم کنش آبیاری در نیتروژن ،کشت

از آنجا که میزان زیستتوده کل به میزان رشد اندامهای

ارقام گلدشت و سپس پرنیان جهت تولید دانه در استان

هوایی وابسته است ،بنابراین مقدار نیتروژن تأمین شده بر

البرز-شهر کرج در شرایط آبیاری معمول و تأمین کامل

میزان رشد اندامهای هوایی مؤثر بوده و از طریق افزایش

نیاز کود نیتروژن ،مناسب دیده شد .در شرایط کاهش

جذب خالص مواد فتوسنتزی بر مقدار زیست توده تولید

آبیاری و کود نیتروژن نیز ارقام گلدشت و پرنیان
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 تشکر و قدردانی.5

 از سوی دیگر اگرچه.عملکرد مطلوب تری نشان دادند

 گروه زراعت و اصالح،از حمایتهای استادان این طرح

ارقام گلمهر و پدیده عملکرد کم تر در شرایط نرمال

نباتات و مسئولین مزرعه پژوهشی پردیس کشاورزی و

 اما در شرایط،نسبت به ارقام گلدشت و پرنیان داشتند

منابع طبیعی دانشگاه تهران که برای انجام این پژوهش

نامطلوب (کاهش آبیاری کود نیتروژن) کاهش کمتری در

.میگردد

 تشکر و قدردانی،یاری رساندند

 با توجه به پدیده.عملکرد و اجزای عملکرد نشان دادند
تغییر اقلیم و تغییرات دما و رطوبت در آیندۀ نه چندان

 تعارض منافع.6

 نیاز به بررسی ارقام دارای ثبات در تولید بیش از،دور

.هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد

 لذا بررسی و انجام پژوهشهای.پیش احساس می شود
بیش تر در این زمینه جهت اثبات برتری برخی ارقام

 منابع.7
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