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   گوگرد و بور تروژن،ين عناصر يا هيتغذ آثار يبررس
   گلرنگ دانه يفيك و يكم اتيخصوص بر

  
 3اينيعتيشر فاطمه و *2زادهيمدد محمد ،1يصفار يمهر

  كرمان باهنر ديشه دانشگاه يكشاورز دانشكده ارشد كارشناسي دانشجويان و ارياستاد ،3 ،2 ،1
 )1/10/89 :تصويب تاريخ - 20/10/88 :دريافت تاريخ(

  
  دهيچك

  
 زانيم عملكرد، ياجزا عملكرد، بر گوگرد و بور تروژن،ين عنصر سه اثرات همطالع منظور به
 در يشيآزما هان،فاص يمحل رقم (.Carthamus tinctorius L) گلرنگ دانه نيپروتئ و روغن
 لبقا در ليفاكتور بصورت كرمان باهنر ديشه دانشگاه يكشاورز دانشكده يقاتيتحق مزرعه
 سطح سه در تروژنين شامل هاماريت .گرفت انجام تكرار سه با يتصادف كامل يها بلوك طرح

 7/0 و 0( دوسطح در بور ،اوره منبع از )هكتار در خالص تروژنين لوگرميك 138 و 92 ،46(
 300 و 150 ،0( سطح سه در گوگرد و كيبور دياس منبع از )هكتار در خالص بور لوگرميك
 شيافزا با كه داد نشان حاصل جينتا .بودند يپودر گوگرد منبع از )هكتار در گوگرد لوگرميك
 شيافزا يدار يمعن اريبس  طور به  نيپروتئ درصد و غوزه تعداد دانه، عملكرد ،تروژنين زانيم
 اريبس طور به روغن درصد و دانه هزار وزن غوزه، در دانه تعداد اما .)>P 01/0( افتي

 تعداد غوزه، تعداد ،دانه عملكرد گوگرد، زانيم شيافزا با .)>P 01/0( افتي كاهش يدار معني
 .)>P 01/0( افتي شيافزا يدار معني اريبس طور به زين نيپروتئ و روغن درصد و غوزه در دانه

 در .ديگرد دانه نيپروتئ و روغن درصد شيافزا سبب يدار معني اريبس طور به بور نيهمچن
 لوگرميك 138 ماريت از )مترمربع در گرم 177/264( دانه عملكرد زانيم نيباالتر مجموع

 گانه سه متقابل اثر به مربوط روغن درصد نيبهتر .آمد دست به هكتار در خالص تروژنين
 آن نيكمتر و درصد 1/42 زانيم به هكتار در لوگرميك 7/0 بور و 150 گوگرد ،46 تروژنين

 .بود درصد 15 زانيم به هكتار در لوگرميك صفر بور و گوگرد ،138 تروژنين ماريت به مربوط
 زانيم به هكتار در لوگرميك 7/0 بور و 150 گوگرد ،92 تروژنين ماريت از نيپروتئ درصد نيبهتر
 به هكتار در لوگرميك صفر بور و گوگرد ،46 تروژنين ماريت از آن نيكمتر و درصد 17/21
 ارقام و ييغذا عناصر ريسا دمور در شتريب قاتيتحق انجام .شد حاصل درصد 1/10 زانيم

   .گردد يم شنهاديپ گلرنگ مختلف
 

 .بور گوگرد، تروژن،ين ت،يفيك عملكرد، گلرنگ، :كليدي هاي واژه

 
  مقدمه

 يكالر تأمين نظر از يروغن يها دانه تياهم و ارزش
 يزراع محصوالت نيب در دام و انسان ازين مورد يانرژ و
 امروزه كه يطور به است برخوردار يا ژهيو گاهيجا از

 مهم منبع نيدوم عنوان به غالت از پس يروغن يها دانه
 Delka) روند يم شمار به هيتغذ در ازين مورد يانرژ تأمين

et al., 2005; Sedaghati, 2003; Khalili, 2005). 
 نام و Carthamus tinctorius يعلم نام با گلرنگ
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 (Compositae) يكاسن خانواده از Safflower يعموم
 طيشرا با سازگار يروغن اهانيگ نيتر ارزش با از يكي

 شرايط در گلرنگ .دباش مي ايران نقاط اكثر اقليمي
 مقاوم نسبتاً ايران در رايج شوري و خشكي هاي تنش
 يكي  ).Francois et al., 1964; Naseri, 1991( باشد مي
 داتيتول شيافزا يراستا در مؤثر اقدامات نيمهمتر از

 نياز مورد غذايي عناصر مناسب ميزان عيينت كشاورزي،
 واحد در آن اقتصادي عملكرد حداكثر حصول جهت گياه
 .دباش مي اقليمي و خاكي مختلف شرايط در سطح

 مناطق در كه ستا غذايي عنصر اولين عمدتاً نيتروژن
 رايز دشو مي مطرح آن كمبود خشك مهين و خشك
 نيتروژن ذخيره منبع ترين عمده كه آلي مواد مقدار

 ,Malakoti)است ناچيز مناطق اين در ندشو مي محسوب

1996; Kafi & Lahoti, 2002). ذخيره ترين اصلي 
 جزء همچنين .هستند ها پروتئين گياهان، در نيتروژن
 و ها هورمون ،يكيژنت مواد بيترك در الزم يساختمان

 نقش گوگرد .(Kafi & Lahoti, 2002) دباش مي ليكلروف
 نيپروتئ و روغن سنتز دانه، ييايميش بيترك در يمهم
  (Chaudhary et al., 1992). دارد

 بر تأثير با كه دباش مي مصرف كم عناصر جزء بور
 و ياهيگ يها مونهور ميتنظ ن،يپروتئ سنتز قند، انتقال

 اهيگ يعيطب رشد يبرا يده وهيم و يگلده نديفرا
 كاهش و رشد توقف سبب آن كمبود و بوده يضرور

 Fatemi Naghdeh &  Soroosh)گردد يم عملكرد

Zadeh, 2002; Moteshare Zadeh & Malakoti,. 
 Ahmed et al. (1985) توسط يشيآزما يط .(1999

 مثبت اثرات تروژنين متفاوت ريمقاد كه ديگرد مشخص
 اه،يگ يها شاخه تعداد اه،يگ ارتفاع يرو يدار معني
 يمحتو و دانه هزار وزن دانه، عملكرد ،يگلده درصد
 مطالعه با Cab (1990) .است داشته گلرنگ دانه نيپروتئ
 در گلرنگ يرو بر آن مختلف سطوح و تروژنين منبع
 تعداد در يدار معني تأثير مارهايت كه افتيدر هيترك

 بذر رقم دو دانه نيپروتئ يمحتو و شاخه تعداد غوزه،
 يكودها كه كرد شنهاديپ محقق نيا .داشتند گلرنگ

 لوگرميك 150 زانيم به ميكلس تراتين و وميآمون تراتين
 منطقه نيا در نهيبه عملكرد به دنيرس يبرا هكتار در

 اثرات يبررس با Das & Ghosh (1993) .است مناسب
 هند در گلرنگ يرو بر تروژنين مختلف زانيم چهار

 طور به تروژنين يحاو كود متفاوت ريمقاد كه افتنديدر
 قرار تأثير تحت را لكردعم ياجزا و عملكرد يدار معني
 در خالص تروژنين لوگرميك 60 زانيم تينها در آنها داد

 .كردند شنهاديپ مناسب زانيم عنوان به را هكتار
Chaubey et el. (2000) تعداد كه كردند گزارش زين 

 وزن و اهيگ ارتفاع اه،يگ در غالف تعداد ه،ياول يها شاخه
 شيافزا با يدار عنيم طور به ينيزم بادام اهيگ در دانه صد

 انيب Bowyzys & Krauz (2000) .افتي شيافزا گوگرد
 اهيگ فعال نمو و رشد زمان در بور يپاش محلول كردند
 داشت وجود عنصر نيا كمبود كه ييها  خاكدر كلزا

   .ديگرد دانه عملكرد شيافزا سبب
 اهيگ پرورش و كشت رياخ يها سال يط رانيا در
 به توجه با .است گرفته رارق توجه مورد گلرنگ يروغن

 اكثر در اهانيگ ازين مورد ييغذا هيتوص ضرورت
 مختلف اهانيگ متفاوت يكود ازين و كشور يها خاك
 در شيآزما نيا عملكرد، هنيبه زانيم حصول جهت
 و بور تروژن،ين اثرات يبررس هدف با يا مزرعه طيشرا

 و روغن درصد عملكرد، ياجزا عملكرد، بر گوگرد
 تينها در و )اصفهان يمحل رقم( گلرنگ دانه نيپروتئ
  .آمد در اجرا به كرمان در مناسب يكود ماريت يمعرف

 
  ها وشر و مواد

 گوگرد و بور تروژن،ين عناصر تأثير مطالعه منظور به
 اصفهان، يمحل رقم گلرنگ يفيك و يكم صفات بر

 صورت به كرمان باهنر ديشه دانشگاه در يشيآزما
 كامل يها بلوك يشيآزما طرح قالب در ليفاكتور
 آزمون جينتا طبق .گرفت انجام تكرار سه با يتصادف
 يشن يلوم يمتر  سانتي30 عمق تا خاك بافت خاك،
 نداشته بودن ييايقل اي يشور مشكل گونه چيه و بوده
 ييايميش و يكيزيف اتيخصوص از يبرخ 1 جدول .است
 فعر براساس يشيآزما يمارهايت .دهد يم نشان را خاك

 و 92 ،46( سطح سه در تروژنين شامل كرمان در جيرا
 دوسطح در بور ،)هكتار در خالص تروژنين لوگرميك 138

 سه در گوگرد و )هكتار در خالص بور لوگرميك 7/0 و 0(
 )هكتار در يپودر گوگرد لوگرميك 300 و 150 ،0( سطح
 قيطر از بيترت به گوگرد و بور تروژن،ين عناصر .بودند
 .شدند تأمين يپودر گوگرد و كيبور دياس ره،او يكودها
 قبل يزراع سال در شيآزما انجام جهت نظر مورد محل
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 شامل نيزم هيته اتيعمل .است بوده شيآ صورت به
 فسفره كود لوگرميك 120 عيتوز و نيزم حيتسط سك،يد
 سوم كي نيهمچن .بود هكتار در )ساده سوپرفسفات(

 در شيآزما يارهاميت از يكي عنوان به تروژنهين كود
 تينها در و يشيرو رشد زمان در يمابق و كاشت زمان
 و يجو جاديا جهت .شد مصرف يافشان گرده از قبل
 40 فيرد فاصله با فارور دستگاه از مناسبه پشت

 عرض و شش طول با ييها كرت .شد استفادهمتر  سانتي
 فيرد چهار كرت هر درون و شد گرفته نظر در متر دو

 در و يكار خشكه صورت به كاشت .شد جاديا كاشت
 در بذرها .گرفت انجام 1386 ماه بهشتيارد پنج خيتار

 يرومتر   سانتي10 فاصله با و يمتر  سانتيپنج عمق
 هر در و يا كپه بصورت بذور كاشت .شدند كشت فيرد

 اتيعمل بعداً كه شد ختهير بذر عدد چهار تا سه كپه
 از پس .رفتگ صورت يبرگ چهار مرحله در كردن تنك

 هفته كي از كمتر .گرفت صورت ياريآب بالفاصله كاشت
 بور كود ماريت .شد شروع اهيگ يزن جوانه كاشت، از پس
 نياول .شد انجام مرحله دو در و يپاش محلول صورت به
 كه يطور به برگ سطح شاخص شدن كامل از پس بار
 استفاده مورد محلول از را استفاده حداكثر بتواند اهيگ

 به خاك سطح يرو بر آن فتنر هدر و باشد تهداش
 يافشان گرده از قبل يپاش محلول نيدوم .برسد حداقل
 با همزمان پودر صورت به گوگرد .گرفت صورت
 .شد اضافه خاك به كاشت جهت نيزم يساز آماده

 بار كي روز هفت هر محل عرف طبق مزرعه ياريآب
 2 جدول در آب ييايميش هيتجز جينتا كه شد انجام
 برداشت از قبل روز ده ان،يپا در و است شده آورده

 با همزمان ورماهيشهر آخره مين در .ديگرد قطع ياريآب
 مرحله به ها دانه دنيرس وها   برگو شاخ شدن زرد
 برداشت جهت .شد شروع برداشت ك،يولوژيزيف يدگيرس
 .شد گرفته نظر در مترمربع كي ه،يحاش حذف از پس
 به جداگانه كرت هر به مربوط ياه  بوتهبرداشت، از پس
 75 يدما در يكيالكتر آون در و شده منتقل شگاهيآزما

 پس .شدند خشك ساعت 48 مدت به وسيسلس درجه

ها   غوزهغوزه، در دانه تعداد وها   غوزهتعداد شمارش از
 يها دانه نيتوز از پس .شدند جدا بذرها و شده دهيكوب

 به دستمترمربع  هر در دانه عملكرد كرت، هر از حاصل
 دستگاه از ها،دانه نيپروتئ زانيم يگير اندازه يبرا .آمد
 استفاده سوكسله دستگاه از دانه روغن زانيم و بذر زيآنال
 هيتجز مورد SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده .ديگرد
 استفاده با مارهايت نيانگيم سهيمقا .گرفتند قرار انسيوار
 يا دامنه چند آزمون اساس بر و MSTATC افزار نرم از

  .شد انجام درصد 5 سطح در و دانكن
  

   نتايج تجزيه خصوصيات فيزيكي -1جدول 
  و شيميايي خاك مورد آزمايش

  مقدار  خصوصيت
 00/75 )درصد(شن 

 00/14 )درصد(سيلت 
 00/11 )درصد(رس 

  49/0  )درصد(كربن آلي 
  90/15  )درصد(مواد خنثي شونده 

 50/9 )درصد(ازت كل 
 86/12 (mg kg-1)فسفر قابل جذب 

 00/235  (mg kg-1)پتاسيم قابل جذب  
 00/1 ) درصد(گوگرد قابل جذب 

  70/20  (mg kg-1)بور 
 34/19    (mg kg-1) روي

 88/44 (mg kg-1) منگنز
 48/84 (mg kg-1) آهن
  01/3 (mg kg-1) مس
pH 70/7  

EC(dS/m) 66/3 
  

  يجنتا
 كه داد نشانها   دادهانسيوار هيتجز از حاصل جينتا

 عملكرد )>05/0P (داري معني طور به گوگرد و نيتروژن
ي طور به ).3جدول( دادند قرار تأثير تحت را آني اجزا و

 صفات نيا ريمقاد گوگرد، و تروژنين ريمقاد شيافزا با كه
 نيانگيم سهيمقا اساس بر ).4جدول( افت يشيافزا
 ماريت به مربوط دانه دعملكر زانيم نيشتريب ،ها داده

  
   نتايج تجزيه شيميايي آب آبياري-2 جدول

Mn   
(mgl-1)  

Mg+2 

   (mel-1)  
Ca+2 

 (mel-1)  
B (boron) 

 (mgl-1)  
HCO3

-1 

 (mel-1)  
CO3

-2  pH  EC 
 (dSm-1) 

1/1  4/1  5/3  5/0  5/3  0  7  7/1  
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 نيانگيم با( هكتار در خالص تروژنين لوگرميك 138
 به متعلق آن نيكمتر و ) مترمربعدر دانه گرم 177/264

 نيانگيم با( هكتار در خالص تروژنين لوگرميك 46 ماريت
 ).4جدول( دباش مي )هكتار در دانه گرم 111/223

 به داد نشان عملكرد شيافزا بر يدار معني تأثير گوگرد
 گوگرد لوگرميك صفر( شاهد ماريت سهيمقا در كه يطور
 در يپودر گوگرد لوگرميك 300 ماريت با )هكتار در

 افتي شيافزا درصد 17/4 زانيم به دانه عملكرد هكتار،
 دانه، عملكرد بر تروژنين و بور متقابل اثر ).5جدول(

 متقابل اثر مورد در .)3جدول( شد )>05/0P (دار معني
 به متعلق دانه عملكرد زانيم نيشتريب تروژن،ين و بور
 تروژنين لوگرميك 138 و خالص بور لوگرميك 7/0 ماريت

  در دانه گرم 022/254 نيانگيم با هكتار در خالص
   شاهد ماريت به مربوط آن زانيم نيكمتر ومترمربع 

 نيانگيم با )تروژنين لوگرميك 100 و بور لوگرميك 0(
 در ).6جدول( دباش مي مترمربع در دانه گرم 288/193

 نيباالتر متقابل، و ياصل اثرات يتمام انيم از مجموع
 در تروژنين لوگرميك 138 ماريت از دانه عملكرد زانيم

 به ) مترمربعدر دانه گرم 177/264 نيانگيم با( هكتار
 نشانها   دادهانسيوار هيتجز از حاصل جينتا .آمد دست
 تحت )>05/0P (يدار معني طور به روغن درصد كه داد

 اثرات و دوگانه متقابل اثرات اصلي، اثرات تمامي تأثير
 گرفت قرار گوگرد و نيتروژن بور، گانه هس متقابل

 گوگرد، با نيتروژن متقابل اثر مورد در ).3جدول(
 متعلق درصد 24/34 ميانگين با روغن درصد بيشترين

 يپودر گوگرد و لوگرميك 46 خالص تروژنين ماريت به
 با آن زانيم نيكمتر و بوده هكتار در لوگرميك 300

 خالص تروژنين ارميت به متعلق درصد 078/23 نيانگيم
 بود هكتار در لوگرميك صفر گوگرد و لوگرميك 138

 را دانه روغن درصد گوگرد، و بور متقابل اثر ).7جدول(
 داد قرار تأثير تحت )>01/0P( يدار معني طور به
 نيشتريب گوگرد، و بور متقابل اثر مورد در ).3جدول(

 خالص بور ماريت از درصد 56/34 نيانگيم با روغن درصد
 لوگرميك 300 يپودر گوگرد و هكتار در لوگرميك 7/0
 از درصد 42/22 نيانگيم با آن نيكمتر و هكتار در
به  هكتار در )شاهد( لوگرميك صفر بور و گوگرد ماريت

 توانسته عنصر دو نيا متقابل اثر ).8جدول( آمد دست
 عناصر نيا از كدام هر ياصل اثرات به نسبت است

 دانه روغن يمحتوا درصد 5-6 نيب )5 و 4 يهاجدول(
 تأثير از يحاكها   دادهانسيوار هيتجز .ببخشد بهبود را

 تروژنين ،بور گانه سه متقابل اثرات )>01/0P (دار معني
 در ).3جدول( دباش مي بذر روغن درصد بر گوگرد و

 از درصد 42 نيانگيم با روغن درصد نيباالتر مجموع
 خالص تروژنين ،هكتار در لوگرميك 7/0 خالص بور ماريت

 در لوگرميك 150ي پودر گوگرد و هكتار در لوگرميك 46
 15 نيانگيم با آن زانيم نيكمتر و آمد دست به هكتار
 و بور لوگرم،يك 138 خالص تروژنين ماريت از درصد
 ).10جدول( شد حاصل هكتار در لوگرميك صفر گوگرد

 مذكور عناصر گانه سه متقابل اثر حاصل، جينتا براساس
   و  درصد  8  حدود  آنها  دوگانه  متقابل اثرات به بتنس

  
  ، تعداد غوزه، )گرم( دانه 1000، وزن )گرم در مترمربع(دانه   تجزيه واريانس عملكرد-3جدول 

  گلرنگ  درصد پروتئينتعداد دانه در غوزه، درصد روغن و
  منابع  ميانگين مربعات

  اتتغيير
درجه 
  عملكرد  آزادي

  دانه
  وزن
  انه د1000

  تعداد
  هاغوزه

  تعداد دانه
  در غوزه

  درصد
  روغن

  درصد
  پروتئين

  ns25/942  ns058/0  ns5/1281  ns5  ns181/0  ns18/0  2  تكرار
  ns 0/150  ns001/0  ns2/5182  ns1/28  *** 7/148  ***22/0  1  بور

  ns065/0  **  2/14732  **1/174  ***4/25  ***1/45  6/8785*  2  گوگرد
  7/14***  0/91  ***  7/203**  2/9401  **  168/0  ***  3/1085*  2  نيتروژن

  ns016/0  **  3/7457  ns6/10  *** 2/263  ***3/9  9/6680*  2   گوگرد× بور
  ns6/103  ***1/72  ***1/4  5/10441  **  153/0  ***  7/13391  **  2   نيتروژن× بور

  ns 8/2548  ns047/0  **  7/8624  ns1/25  ***8/44  ***50  4   نيتروژن× گوگرد
  ns6/675  ns044/0  **  2/7511  ns5/63  ***6/18  ***4/8  4   نيتروژن× د گوگر× بور

  00004/0  000002/0  5/43  8/1563  033/0  9/3434  34  خطا
  .دار درصد و غيرمعني1/0 و 1، 5دار در سطح    به ترتيب معنيnsو *** ، **، *
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  تعداد غوزه،  ،)مگر( دانه 1000، وزن )گرم در مترمربع( مقايسه ميانگين عملكرد دانه -4جدول 
   پروتئين در سطوح مختلف نيتروژنگلرنگ تعداد دانه در غوزه، درصد روغن و درصد 

 نيتروژن 
  خالص

  عملكرد 
  دانه

  وزن 
   دانه1000

  تعداد 
  هاغوزه

  تعداد دانه 
  در غوزه

  درصد 
  روغن

  درصد 
  پروتئين

kg46  b11/223  a44/30  b22/266  a13/27  a17/30  c54/15  
kg92   ab84/256  ab34/30  b39/266  a89/27  b88/26  b97/16  
kg138  a17/264  b24/30  a89/305  b72/21  c86/25  a21/17  

 .%)5 سطح  دردانكن آزمون( ندارند گريكدي با دار معني اختالف ستون هر در مشابه حروف با يها نيانگيم

  
  ه، تعداد دانه در غوزه، ، تعداد غوز)گرم در مترمربع( مقايسه ميانگين عملكرد دانه -5جدول 

  در سطوح مختلف گوگردگلرنگ درصد روغن و درصد پروتئين 
  عملكرد   گوگرد

  دانه
  تعداد
  هاغوزه

  تعداد دانه
  در غوزه

  درصد
  روغن

  درصد
  پروتئين

  b42/209  ab1/278  b29/22  c28/26  c29/15  0 شاهد
kg150  ab14/233  a8/308  a 48/28  b14/28  b09/16  
kg300  a57/253  b6/251  ab96/25  a49/28  a34/18  

  .%)5 سطح  دردانكن آزمون( ندارند گريكدي با دار معني اختالف ستون هر در مشابه حروف با يها نيانگيم           
  

  ، )گرم در مترمربع( مقايسه ميانگين اثرات متقابل بور و نيتروژن روي عملكرد دانه -6جدول 
  رصد روغن و درصد پروتئين گلرنگتعداد غوزه، د ،)گرم(  دانه1000وزن 

  درصد پروتئين  درصد روغن  تعداد غوزه   دانه1000وزن   عملكرد دانه  سطوح نيتروژن  سطوح بور
B0  N0 b28/193  bc33/30  d6/232  d16/27  f2/19  
B0  1N  ab86/217  bc28/30  cd1/256  c52/27  d38/16  
B0  2N  ab33/220  c20/30  abc  4/291  f25/23  b27/17  

1B N0 a93/252  a55/30  bc33/276  a17/33  e88/15  
1B  1N  a82/253  ab 4/30  ab1/300  d49/28  c15/17  
1B  2N  a02/254  bc28/30  a 3/320  e17/29  a56/17  

 .%)5 سطح  دردانكن آزمون( ندارند گريكدي با دار معني اختالف ستون هر در مشابه حروف با يها نيانگيم
B0 : ،تيمار شاهد بورB1 : كيلوگرم در هكتار، 7/0بور خالص N0 : كيلوگرم در هكتار، 46ازت خالص N1 : كيلوگرم در 92ازت خالص 

   . كيلوگرم در هكتار138نيتروژن خالص : N2هكتار و 

  
   مقايسه ميانگين اثرات متقابل ازت و گوگرد  روي تعداد غوزه، -7جدول 

  درصد روغن و درصد پروتئين گلرنگ
  درصد روغن  درصد پروتئين  تعداد غوزه  ح گوگردسطو  سطوح نيتروژن

N0 S0  e8/211  g03/11  g24/25  
N0  1S bcd3/273  c63/17  f75/25  
N0  2S cde1/258  b35/17  a25/34  

1N S0  de226  f25/14  g45/25  
1N  1S ab314  cd47/17  e46/27  
1N  2S ab5/314  cd49/17  d83/27  
2N S0 abc8/284  e14/15  h07/23  
2N  1S abc8/297  b2/18  c25/28  
2N  2S a335  a90/19  b43/28  

  دردانكن آزمون( ندارند گريكدي با دار معني اختالف ستون هر در مشابه حروف با يهانيانگيم
 .%)5 سطح

N0 :كيلوگرم در هكتار، 46ازت خالص N1 : كيلوگرم در هكتار و 92ازت خالص N2 : نيتروژن
 كيلوگرم در 150گوگرد پودري : S1ر شاهد گوگرد، تيما: S0 كيلوگرم در هكتار ، 138خالص 

  . كيلوگرم در هكتار300گوگرد پودري : S2هكتار و 
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   مقايسه ميانگين اثرات متقابل بور و گوگرد روي تعداد غوزه، -8جدول 
  )گرم در مترمربع(درصد روغن، درصد پروتئين و عملكرد پروتئين گلرنگ 

  درصد روغن  پروتئيندرصد   تعداد غوزه  سطوح بور  سطوح گوگرد
S0  B0  c4/232  e44/14  f42/22  

1S B0  bc3/254  c16/16  e62/25  
2S B0  b7/270  b76/17  c70/27  

S0 1B  ab7/295  d02/16  d94/26  
1S 1B  ab2/295  cd12/16  b58/28  
2S 1B  a3/322  a91/18  a56/34  

  دردانكن آزمون( ارندند گريكدي با دار معني اختالف ستون هر در مشابه حروف با يهانيانگيم
  .%)5 سطح

S0 : ،تيمار شاهد گوگردS1 : كيلوگرم در هكتار و 150گوگرد پودري S2 : 300گوگرد پودري 
  . كيلوگرم در هكتار7/0بور خالص : B1تيمار شاهد بور، : B0كيلوگرم در هكتار، 

 
 شيافزا درصد 13 حدودي آنها اصل اثرات به نسبت
 عناصر متقابل اثرات .ستا داده نشان بذر روغن درصد

 تأثير بذر نيپروتئ درصد بر تروژنين و گوگرد ،بور
 اثرات انيم از ).3جدول( داشت )>01/0P(داري  معني

 سه متقابل اثر به مربوط نيپروتئ درصد نيباالتر متقابل،
 درصد نيباالتر .دباش  ميگوگرد و بور تروژن،ين گانه
 بور ماريت هب متعلق درصد 17/21 نيانگيم با نيپروتئ

 و لوگرميك 92 خالص تروژنين لوگرم،يك 7/0 خالص
 با آن نيكمتر و هكتار در لوگرميك 150ي پودر گوگرد

 صفر گوگرد و بور ماريت به مربوط درصد 1/10 نيانگيم

 بود هكتار در لوگرميك 46 خالص تروژنين و لوگرميك
  ).10جدول(

  
غن در  مقايسه ميانگين درصد پروتئين و درصد رو-9جدول 

  سطوح مختلف بور در دانه گلرنگ
  درصد روغن  درصد پروتئين  سطوح بور

B0  b51/16  b98/25  
1B  a63/16  a29/29  

 گريكدي با دار معني اختالف ستون هر در مشابه حروف با يهانيانگيم
  .%)5 سطح  دردانكن آزمون( ندارند

B0:  ،تيمار شاهد بورB1 : كيلوگرم در هكتار7/0بور خالص .  
  

   مقايسه ميانگين اثرات متقابل بور، ازت و گوگرد روي تعداد غوزه، -10جدول 
  درصد روغن و درصد پروتئين دانه گلرنگ

  درصد پروتئين  درصد روغن  تعداد غوزه  سطوح گوگرد  سطوح نيتروژن  سطوح بور
B0  N0  S0  e180 i39/16  i1/10  
B0  N0  1S abc308  n 23/26  de6/16  
B0  N0  2S de210  f62/28  e2/16  
B0  1N S0  de211  n 87/25  g5/13  
B0  1N  1S abc309  k 03/27  de6/16  
B0  1N  2S cde248  c68/29  e2/16  
B0  2N S0  abc306  r15  h9/11  
B0  2N  1S a350  j44/27  b7/18  
B0  2N  2S cde305  i66/27  b7/18  

1B N0  S0  cde243  h88/27  f15  
1B  N0  1S abc320  a1/42  bc1/18  
1B  N0  2S ab336  b56/32  bc4/18  
1B  1N S0  cde305  p25  ef6/15  
1B  1N  1S abc320  e04/29  a17/21  
1B  1N  2S de204  d41/29  b19  
1B  2N S0  bcd263  q87/23  cd4/17  
1B  2N  1S cde245  o82/25  bc1/18  
1B  2N  2S a365  g00/28  e2/16  

 سطح  دردانكن آزمون( ندارند گريكدي با دار معني اختالف ستون هر در مشابه حروف با يهانيانگيم
5(%.  

B0:  ،تيمار شاهد بورB1 : كيلوگرم در هكتار، 7/0بور خالص S0 : ،تيمار شاهد گوگردS1 : گوگرد پودري
 كيلوگرم در هكتار، 46ازت خالص: N0 كيلوگرم در هكتار، 300گوگرد : S2 كيلوگرم در هكتار و 150

N1 : كيلوگرم در هكتار و 92ازت خالص N2 :كيلوگرم در هكتار138وژن خالص نيتر .  
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  بحث
 شد استفاده اصفهان يمحل رقم از حاضر شيآزما در

 رقم نيا .دباش مي گرم 34-36 آنه دان هزار وزن كه
 و است داده نشان يريم بوته به يخوب نسبتاً مقاومت
 روز 135 حدود با كه است خار كم و پرمحصول نسبتاً
 ;Zeinali, 1999) است ديررس نسبتاً رويش، دوره

Yazdi samadi & Abde mishani, 1991).  
 برگ، سطح شاخص شيافزا قيطر از تروژنين كاربرد

 اهيگ خشك ماده كل وزن شيافزا و محصول رشد زانيم
 ,Hocking & Demarco)دشو مي عملكرد افزايش موجب

1999; Ayoub et al., 1994; Arsalan et al., 1997;. 
Ahmed et al., 1985). دار معني بسيار تأثير به توجه با 

 غوزه در دانه تعداد وها   غوزهتعداد شيافزا بر گوگرد
 شيافزا به منجر اهيگ ازين مورد گوگرد تأمين ،)3جدول(

 اهيگ سميمتابول بر گوگرد مثبت اثرات .گردد يم عملكرد
 شيافزا موجب يشيزاه مرحل در اهيگ تيتقو نيهمچن و

 اهيگ مورد در يمشابه جينتا .گردد يم اهانيگ عملكرد
 Chawdhury) است گرديده گزارش گاوي نخود و كتان

et al., 2000). اوره يكودها مخلوط هاستفاد صورت در 
 تأثير با تروژنهين كود يطرف از گر،يكدي با كيبور ديواس
 شيافزا و يچوب يآوندها خامه ريش نينيتوكيس زانيم بر

 غوزه عدادت شيافزا به منجر ،يفرع يها  شاخهتعداد
 از بور ديگر طرف از و )Arsalan et al., 1997( گرديده

 حال در يها دانه به قند انتقال و ها غالف ينگهدار قيطر
 دانه كردن پر يبرا را تروژنين كاربرد دتوان مي رشد
 دانه عملكرد شيافزا به منجر تينها در كه دهد شيافزا
 ,Fatemi Naghdeh & Soroosh Zadeh)گردد يم

 به نسبت اهيگ يشيزاه مرحل در بور تياهم .(2002
 Ozgul جينتا با ها افتهي نيا .است شتريب يشيرو مرحله

 مطابقت پنبه اهيگ يرو بر شيآزما انجام در (2004)
 بر گوگرد و تروژنين اثر كه داد نشان جينتا نيا .داشت
 زانيم شيافزا با يعني است گريكدي عكس روغن درصد

 با كه يحال در افتهي كاهش بذر روغن درصد تروژن،ين
 وجود .ابدي يم شيافزا زين روغن درصد گوگرد شيافزا
 جذب ييغذا مواد دشو مي باعث تروژنين يباال ريمقاد
 و يساز رهيذخ در مصرف يجا به اهيگ توسط شده
 جذب قدرت يدارا يشيرو نقاط مصرف به ها دانه تيتقو

 .)Sugimoto et al., 1998( برسند غذايي مواد باالي

 نيز موجود آزمايش در دانه تعداد و دانه صد وزن كاهش
 Brennan et ).4جدول( كند مي ييدأت را مطلب اين خود

al. (2000) دست به كلزا گياه روي مشابهي نتايج 
 مقادير افزايش طريق از روغن درصد افزايش .آوردند
 گزارش محققين توسط متعددي تحقيقات طي گوگرد
 .(Grant et al., 2003; Altaf et al., 2000) است گرديده
 استيل كربوكسيالز كاهش باعث دتوان مي گوگرد كمبود

 روغن بيوسنتز كاهش به منجر نتيجه در و A كوآنزيم
 عوامل مهمترين از گوگرد .)Altaf et al., 2000( گردد
 يها دانه در محصول كيفيت و عملكرد رشد، بر مؤثر

 كشاورزي محققان رو اين از دشو مي محسوب روغني
 به نيز را گوگرد روغني گياهان براي كه كنند مي توصيه
NPK كنند اضافه )Altaf et al., 2000(. ساخت در بور 

 Moteshare Zadeh) دارد نقش روغن توليد و پروتئين

& Malakoti, 1999; Malewar et al., 2001). اثر 
 بسيار نقش نيتروژن و گوگرد بور، عنصر سه متقابل

 با كه است داشته بذر روغن درصد افزايش در يثرمؤ
 ,.Grant et al) روغن بيوسنتز در گوگرد نقش به توجه

 ,.Malewar et al) روغن ساخت در بور نقش ،(2003

 روغن كاهش در نيتروژن افزايش نقش و (2001
)Brennan et al., 2000(، قبول قابل اي نتيجه چنين 

 در و بوده ها پروتئين اصلي جزء ازت كه آنجايي از .است
 ها پروتئين گياهان، در ازته ذخير ترين اصلي واقع

 ساخت در گوگرد اهميت خاطر به همچنين و هستند
 در و متيونين و سيستئين خصوص به آمينه اسيدهاي

 قابل موضوع اين ها تئينپرو ساخت در بور نقش نتيجه
 ,Fatemi Naghdeh & Soroosh Zadeh)است توجيه

2002; Kochaki & Sarmad Niya, 1998;. 
Kholdebarin & Eslam Zadeh, 2001; Tsai et al.,. 

1992).  
 صفت هر با رابطه در ش،يآزما نيا در كه ييآنجا از

 اند داشته را ياهيگ پاسخ نيبهتر يخاص يمارهايت
 جينتا يمبنا بر يكود ماريت نيتر مناسب ديبا نيبنابرا
 و مطلوب يصاداقت صرفه ،ياهيگ پاسخ و خاك هيتجز

 يآلودگ جمله از يطيمح ستيز يها يآلودگ حداقل
 شيآزما نيا در .گردد انتخاب ينيرزميز آب يها سفره
 قابل يمحتوا و دانه عملكرد زانيم حداكثر ديتول جهت
 ريمقاد نيتر مناسب آن، نيپروتئ و روغن قبول
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 در گلرنگ مهم يا هيتغذ عنصر سه يبرا يشنهاديپ
  :دباش مي ريز شرح به يبررس ردمو رقم يبرا منطقه

 مصرف( هكتار در لوگرميك 92-115 خالص تروژنين -
  )طيتقس سه در يخاك

 مصرف( هكتار در لوگرميك 150-200 يپودر گوگرد -
 )يخاك

 صورت به( هكتار در لوگرميك 7/0 خالص بور -
.)يپاش محلول
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