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چکیده
در اين پژوهش اثر رژيمهای آبیاری و تغذيه گیاهی در قالب کرتهای خرد شده با طرح پايه بلوكهای کامل
تصادفی بر روی گلرنگ در  9تكرار ،در سال زراعی  1933مورد بررسى قرار گرفت .فاکتورهای مورد مطالعه
عبارت بودند از :رژيم آبیاری در  9سطح :آبیاری کامل ،قطع آبیاری در مرحله رشد رويشی ،قطع آبیاری در مرحله
رشد زايشی بهعنوان کرتهای اصلی و ترکیبی از سطوح مختلف تغذيه گیاهی در  7سطح :شاهد ،اوره ،کود آلی
هیومیكس ،بیولوژيک (نیتروکسین و بیوسولفور) ،تلفیقی( :اوره+هیومیكس+نیتروکسین) و (اوره+هیومیكس+
بیوسولفور) ،بهعنوان کرتهای فرعی در نظر گرفته شدند .نتايج نشان داد که بیشترين ارتفاع بوته (13/31
سانتیمتر) در تیمار تلفیقی اوره  +هیومیكس  +بیوسولفور در شرايط قطع آبیاری در مرحله رشد زايشی و کمترين
میزان آن در شرايط قطع آبیاری در مرحله رشد رويشی و در تیمار کودی نیتروکسین ديده شد .بیشترين و کمترين
میزان پروتئین دانه بهترتیب از تیمار قطع آبیاری در مرحله رشد زايشی و استفاده از بیوسلوفور ( 23/11درصد) و
کمترين مقدار آن در شرايط آبیاری کامل و استفاده از کود آلی هیومیكس ( 21/11درصد) بدست آمد .تعداد شاخه
فرعی ،زيستتوده و عملكرد دانه تحتتأثیر تغذيه گیاهی قرار گرفتند .بیشترين میزان عملكرد دانه مقدار زيست
توده از تیمار تلفیقی تیمار تلفیقی اوره+هیومیكس +نیتروکسین و کمترين مقدار آن در تیمار شاهد بدست آمد .رژيم
آبیاری اثر معنیداری بر میزان زيستتوده و عملكرد دانه داشت ،بهطوریکه بیشترين و کمترين میزان آنها
بهترتیب در رژيم آبیاری کامل و قطع آبیار ،در مرحله رشد رويشی بهدست آمد .بهطورکلی تیمار کود تلفیقی (اوره+
هیومیكس +بیوسولفور) در شرايط آبیاری مطلوب اثری مفیدتر بر گلرنگ داشت.
واژههای کلیدی :عملكرد ،قطع آبیاری ،کود آلی ،کودهای زيستی
*مسئول مكاتبهj.jalilian@urmia.ac.ir :

561

نشريه تولید گیاهان زراعي ،جلد ششم (5329 ،)3

مقدمه
حفظ قدرت رشد گیاه در سطح تولید بهینه محصول به حالت پايدار ،به مديريتی جامعنگر و آگاه
به تمامی جنبههای فیزيكی ،شیمیايی و بیولوژيک تأثیرگذار ،نه تنها بر کمیت تولید بلكه بر کیفیت و
سالمت منابع خاك و محیط زيست ،نیازمند است (اسدیرحمانی و همكاران .)2117 ،ژنوتیپ ،محیط
و مديريت زراعی ،عملكرد نهايی گیاهان زراعی را تعیین مینمايند .عناصر غذايی از جمله عوامل مهم
بهزراعی هستند که بر رشد و نمو ،عملكرد دانه و خصوصیات کیفی گیاهان روغنی از جمله گلرنگ
تأثیر قابلتوجهی دارند .از زمانی که ارزش عناصر معدنی بهعنوان يكی از اهرمهای افزايش تولید
محصول مشخص گرديد ،علم تغذيه گیاهی دارای اهمیت فراوانی شد و از آن پس دانشمندان سعی
نمودند توسط آزمايشهای کودی راههايی را برای کسب محصول بیشتر پیدا کنند.
نیتروژن نخستین عنصر غذايی است که کمبود آن در خاكهای مناطق خشک و نیمهخشک ديده
میشود میشود (امیدیاردلی و بحرانی .)2111 ،از طرفی تأمین نیتروژن از طريق مصرف زياد کودهای
شیمیايی يكی از داليل اصلی آلودگی چرخه آب در طبیعت میباشد و عالوهبر اين تولید آن نیز
پرهزينه میباشد ،در حالی که جايگزينی آن با کودهای آلی و زيستی نقش مهمی را در سالمتی محیط
زيست ايفا میکند (چاندراسكار و همكاران .)2112 ،بنابراين استفاده از ديگر روشهای تأمین
حاصلخیزی خاك اجتنابناپذير است.
افزايش ظرفیت نگهداری آب و ساختمان گرانولهای خاك ،افزايش فعالیتهای میكروبی و آنزيمی و
آزادسازی عناصر غذايی موجود در کلوئیدهای خاك از داليل افزايش عملكرد در سیستمهای تغذيه
تلفیقی از کودهای آلی و شیمیايی میباشد (باسو و همكاران2113 ،؛ گرايندلر و همكاران.)2113 ،
بنابراين با تلفیقی از کودهای آلی و شیمیايی عالوه بر اينكه میتوان تولید را در حد بهینه نگه داشت،
بلكه میزان مصرف کود شیمیايی را کاهش داد و به اين ترتیب زمینه برای ثبات تولید محصول در
سیستمهای زراعی فراهم نمود (اکبری و همكاران.)2113 ،
با آنکه آب از فراوانترين ترکیبات روی زمین است ولی در واقع خشكی ،محدودکنندهترين عامل
تولید موفقیتآمیز محصوالت زراعی از جمله دانههای روغنی ،در سراسر جهان بهحساب میآيد.
جذب عناصر غذايی توسط گیاه گلرنگ تحتتأثیر میزان آب موجود در خاك قرار میگیرد .گزارش
شده است که کمبود آب و بروز تنش خشكی در محیط رشد گلرنگ باعث کاهش اندازه گیاه ،تغییر
رنگ برگها ،کم شدن دوام سطح برگ و کاهش عملكرد میشود (کافی و رستمی.)2117 ،
566

امید محسننیا و جالل جلیلیان

با توجه به مطالب باال ،هدف از اين بررسی شناخت اثرات قطع آبیاری در زمان رشد رويشی و
زايشی و سطوح متفاوت تغذيه گیاهی و اثرات متقابل بین آنها بر برخی از صفات مرفولوژيک و
عملكرد دانه در گلرنگ رقم گلدشت ،در شرايط ارومیه میباشد.
مواد و روشها
آزمايش در سال زراعی  1933در مزرعه تحقیقاتی دانشكده کشاورزی دانشگاه ارومیه در پرديس
نازلو (واقع در عرض جغرافیايی  97درجه و  92ثانیه و طول جغرافیايی  12درجه و  11ثانیه از
نصفالنهار گرينويچ) با  1921متر ارتفاع از سطح دريا ،انجام شد .برخی از خصوصیات فیزيكی و
شیمیايی خاك محل اجرای آزمايش (عمق  1-91سانتیمتری) در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  -1خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک محل آزمایش.
بافت
خاك
لومی رسی

هدايت الكتريكی
(دسیزيمنس
بر متر)
1/21

اسیديته
خاك
7/12

کربن

نیتروژن

آلی

کل

(درصد)

(درصد)

1/31

1/131

فسفر

پتاسیم

()ppm

()ppm

11/11

932/11

درصد رطوبت

درصد رطوبت

در ظرفیت

در نقطه

زراعی

پژمردگی دائم

27/33

11/21

آزمايش بهصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی با  9تكرار به اجرا
در آمد .در اين آزمايش کرتهای اصلی شامل ،رژيم آبیاری با  9سطح (آبیاری کامل ،قطع آبیاری در
مرحله رشد رويشی و قطع آبیاری در مرحله رشد زايشی) و کرتهای فرعی شامل :سطوح مختلف
تغذيه گیاهی با  7سطح (شاهد ،اوره ،کود آلی هیومیكس ،کود زيستی (نیتروکسین و بیوسولفور)،
مصرف تلفیقی (اوره  +هیومیكس  +نیتروکسین) و (اوره  +هیومیكس  +بیوسولفور) ،در نظر گرفته
شدند .در مجموع آزمايش دارای  21تیمار در هر تكرار و  19واحد آزمايشی بود .برای تعیین مراحل
رشد (از نظر اعمال تیمارهای آبیاری) از روش پیشنهادی تاناکا و همكاران ( )1337استفاده شد .تیمار
آبیاری کامل براساس عرف منطقه هر  3روز يکبار صورت میگرفت و همچنین ادامه قطع آبیاری در
مراحل رشد رويشی و زايشی تا زمان بروز آثار پژمردگی در گیاهان در ساعات غیر از ظهر و همچنین
از طريق اندازهگیری وزنی رطوبت خاك صورت میگرفت ،که معیار ،کاهش میزان رطوبت خاك تا 71
درصد ظرفیت زراعی خاك بود (جدول  .)1میزان آب مصرفی در هر يک از رژيمهای آبیاری با
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استفاده از پارشال فلوم اندازهگیری شد .مقدار کلی آب مصرفی در رژيمهای آبیاری کامل ( ،)I1قطع
آبیاری در مراحل رشد رويشی ( )I2و قطع آبیاری در مراحل رشد زايشی ( )I9بهترتیب  1173 ،7233و
 2922مترمكعب در هكتار بود .پس از آمادهسازی زمین و تهیه نقشه طرح 19 ،واحد آزمايشی با ابعاد
 1/1×2متر ،در زمین آماده شدند .هر واحد آزمايشی مشتمل بر  3رديف بهصورت جوی و پشته بودند.
فاصله بین رديفها بهطور ثابت برای تمامی واحدهای آزمايش  22سانتیمتر و فواصل بین بوتهها در
روی رديف  12سانتیمتر بود .برای اعمال تیمارهای حاصلخیزی خاك ،کود شیمیايی اوره بهمیزان
 111کیلوگرم در هكتار مصرف شد .نیتروکسین شامل باکتریهای تثبیتکننده نیتروژن از
جنس  Azotobacter chorococumو  Azospirillum lipoferoumو حلکننده فسفات از جنس
 Pseudomonas sp.بود که دارای  113سلول زنده در هر میلیلیتر بود و بهمیزان  2لیتر در هكتار و
بهصورت بذرمال استفاده شد .بیوسولفور نیز شامل میكروارگانیسمهای اکسیدکننده گوگرد بوده و
بهمیزان  2کیلوگرم در هكتار استفاده شد .همچنین کود آلی هیومیكس (شامل  12درصد اسید فولیک،
 13درصد اسید هیومیک و  19-12درصد پتاسیم) بود و بهمیزان  2کیلوگرم برای  1تن بذر بهصورت
بذرمال استفاده شد .تمامی عملیات بذرمال کردن کودها در سايه و به دور از تابش مستقیم نور
خورشید صورت گرفت ،که بالفاصله پس از خشک شدن بذرها در سايه ،اقدام به کاشت گرديد .عمق
کاشت بذور  9-1سانتیمتر در نظر گرفته شد .پس از استقرار کامل گیاهچهها و در مرحله  2برگی
فاصله بوتهها در رديف  12سانتیمتر تنظیم گرديد .در طول فصل رشد به دفعات الزم وجین علفهای
هرز صورت گرفت .در مرحله  3برگی برای کنترل کرم طوقهخوار ،با استفاده از سم ديازينون بهمیزان
 2در هزار سمپاشی صورت گرفت .همچنین در مرحله  12برگی برای کنترل مگس گلرنگ از سم
متاسیستوکس بهمیزان  1/21در هزار استفاده شد .تمام اندازهگیریها در هر کرت ،پس از حذف حاشیه
(دو رديف از طرفین و  21سانتیمتر از ابتدا و انتهای رديفها) ،بر روی  9رديف میانی صورت
گرفت .ارتفاع بوته در اواخر مرحله پر شدن دانه بر حسب سانتیمتر اندازهگیری شد .تعداد شاخه
فرعی ،از نمونه های برداشت شده از هر واحد آزمايشی در انتهای فصل رشد شمارش گرديد و میانگین
آنها بهدست آمد .برای اندازهگیری زيست توده در انتهای مرحله رسیدگی ،پس از حذف اثرات
حاشیهای سطحی به مساحت  1مترمربع برداشت شد و دانه ،برگ ،براکتهها ،ساقه و قوزهها تفكیک
شدند و سپس هر يک از اندامهای تفكیک شده در آون بهمدت  13ساعت در دمای  72درجه
سانتی گراد برای خروج کامل رطوبت قرار گرفتند و پس از خشک شدن وزن شدند که با حاصلجمع
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وزن خشک اندامهای هوايی (برگ ،براکته ،ساقه ،قوزه و دانه) زيستتوده محاسبه گرديد .برای تعیین
درصد پروتئین بذور از روش کجلدال استفاده شد که درصد نیتروژن بهدست آمده در عدد 1/22
ضرب شد و درصد پروتئین محاسبه شد (نلسون و سامرز .)1379 ،تجزيه و تحلیل دادهها ،با استفاده از
نرمافزار  SASانجام گرفت ،همچنین برای مقايسه میانگینها از روش  LSDدر سطح احتمال  2درصد
استفاده گرديد.
نتايج و بحث
اثر رژيمهای آبیاری بر زيستتوده و عملكرد دانه معنیدار بود (جدول  ،)2بهطوریکه بیشترين
مقدار عملكرد دانه ( 2/32تن در هكتار) در شرايط آبیاری کامل و کمترين مقدار آن تحت شرايط قطع
آبیاری در مرحله رشد رويشی بهمیزان  2/11تن در هكتار بهدست آمد (شكل  ،)1در واقع قطع آبیاری
در مرحله رشد رويشی ،عملكرد دانه را بهمیزان  91/33درصد نسبت به شرايط آبیاری کامل کاهش
داد .کاهش عملكرد دانه در شرايط تنش نسبت به آبیاری مطلوب را میتوان در نتیجه کاهش فتوسنتز و
مادهسازی در گ یاه تحت شرايط تنش نسبت داد چرا که کاهش فتوسنتز خالص و کاهش مواد غذايی
انتقال يافته از برگ به دانه از پیآمدهای تنش کمبود آب است که باعث پايین آوردن عملكرد دانه
میشود .کاهش عملكرد دانه در اثر تنش کمآبی با يافتههای ابوالحسنی و سعیدی ( )2111مطابقت
دارد.
قطع آبیاری در مرحله رشد زايشی نیز عملكرد دانه را بهمیزان  21/71درصد نسبت به تیمار شاهد
کاهش داد .سینگ و همكاران ( )1332با بررسی اثر رژيمهای مختلف آبیاری بر عملكرد دانه گلرنگ
نشان دادند که آبیاری در مراحل پايانی رشد تأثیر زيادی بر عملكرد نداشته است ،با اينحال
آزمايشهای انجام شده توسط برخی پژوهشگران از جمله امیدی ( )2113بیانگر آن است که قطع
آبیاری در مراحل غنچهدهی و گلدهی باعث کاهش عملكرد دانه میشود که در اين آزمايش نیز نتیجه
مشابهی بهدست آمد.
بیشترين مقدار زيستتوده ( 3/31تن در هكتار) در شرايط آبیاری کامل بهدست آمد در حالیکه
کمترين مقدار آن ( 2/27تن در هكتار) در شرايط قطع آبیاری در مرحله رشد رويشی بهدست آمد
(شكل  .)1کاهش زيستتوده ناشی از کاهش تجمع ماده خشک است و از آنجايیکه در مرحله V12

(که گیاه دارای  12برگ حقیقی بر روی شاخه اصلی است) ،هنوز گیاه با سرعت تقريبا زيادی ماده
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خشک را تجمع میدهد ،قطع آبیاری در اين مرحله باعث آسیب زيادی به ماده خشک تجمعی و در
نهايت زيستتوده میشود ،در حالی که با قطع آبیاری در مراحل پايانی رشد يعنی تیمار  I9میزان
خسارت کمتر میشود .کاهش ماده خشک تجمعی يا زيستتوده با قطع آبیاری در بسیاری از
آزمايشها از جمله توسط ابوالهاشم و همكاران ( )1333نیز گزارش شده است.
بیشترين مقدار زيستتوده در تیمار تلفیقی اوره  +هیومیكس  +بیوسولفور بهمیزان  3/11تن در
هكتار مشاهده شد ،تیمار شاهد نیز زيستتوده را بهمیزان  92/77درصد نسبت به تیمار تلفیقی کاهش
داد (شكل  .)2بیشترين مقدار عملكرد دانه بهمیزان ( 2/39تن در هكتار) از تیمار کود تلفیقی
اوره+هیومیكس +بیوسولفور بهدست آمد و کمترين مقدار آن ( 1/31تن در هكتار) در تیمار شاهد بود
(شكل  ،)2در واقع عملكرد دانه در تیمار شاهد بهمیزان  331کیلوگرم در هكتار نسبت به تیمار تلفیقی
اوره+هیومیكس +بیوسولفور کاهش يافت .بیشترين تعداد شاخه فرعی ( )11/9در تیمار تلفیقی اوره +
هیومیكس  +نیتروکسین و کمترين تعداد آن ( )3/12در تیمار کودی بیوسولفور بود که با تیمار شاهد
( )3/13در يک گروه آماری قرار داشت (شكل  .)2تعداد شاخه فرعی در تیمار کودی بیوسولفور
نسبت به تیمار تلفیقی اوره+هیومیكس +بیوسولفور بهمیزان  13/21درصد کاهش نشان داد .باال بودن
عملكرد دانه ،زيستتوده و تعداد شاخههای فرعی در تیمارهای تلفیقی را میتوان اينگونه توجیه کرد
که تیمارهای تلفیقی شامل کود اوره ،کود آلی و کود بیوسولفور و کود نیتروکسین بوده که عناصر
نیتروژن ،اسید فولیک ،اسید هیومیک و پتاسیم و گوگرد را توانسته در اختیار گیاهان تحت اين تیمارها
قرار دهد .کارايی بهتر سیستمهای تلفیقی توسط ساير پژوهشگران نیز گزارش شده است (شیاالجا و
سواراجیآالکشمی .)2111 ،قطع آبیاری در مرحله رشد رويشی و تیمار کودی نیتروکسین ارتفاع گیاه
را بهمیزان ( 3/22سانتیمتر) نسبت به تیمار تلفیقی اوره+هیومیكس +بیوسولفور در شرايط قطع آبیاری
در مرحله رشد زايشی کاهش داد (جدول  )9که میتواند نشاندهنده برتری کاربرد تلفیقی کودها
نسبت به کاربرد تنهای آنها باشد .همچنین يكی از بارزترين عاليم تنش خشكی ،کاهش ارتفاع گیاه
است که میتوان به اختالل در فتوسنتز به واسطه تنش خشكی و کاهش تولید مواد فتوسنتزی برای
ارايه به بخش های در حال رشد گیاه و در نهايت دست نیافتن گیاه به پتانسیل ژنتیكی از نظر ارتفاع
گیاه نسبت داد .باال بودن ارتفاع گیاه در شرايط قطع آبیاری در مرحله رشد زايشی را میتوان از طريق
گزارش کافی و رستمی ( ،)2117که بیان کردند هرچه زمان اعمال تنش به مراحل انتهايی فصل رشد
نزديکتر باشد تنش تأثیر کمتری بر ارتفاع گیاه دارد ،توجیه کرد.
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بیشترين میزان پروتئین دانه ( 23/11درصد) از رژيم قطع آبیاری در مرحله رشد زايشی و تیمار
کودی بیوسولفور و کمترين ( 21/11درصد) میزان آن ،از تیمار کودی آلی در رژيم آبیاری کامل
بهدست آمد (جدول  .)9بیشتر بودن درصد پروتئین در شرايط تنش رطوبتی میتواند با کاهش طول
دوره رشد و نمو مرتبط باشد که سبب کاهش نسبت روغن به پروتئین و در نتیجه افزايش درصد
پروتئین میشود (آلیاری و همكاران .)2111 ،افزايش درصد پروتئین در شرايط تنش خشكی با نتايج
برخی از پژوهشگران از جمله جلیلیان و همكاران ( ،)2113مطابقت دارد .يكی از نقشهای مهم
نیتروژن در گیاهان ،مشارکت در تولید پروتئینهاست .احتمال میرود تیمار بیولوژيک بیوسولفور
توانسته شرايط مناسبی را برای جذب نیتروژن از خاك و افزايش میزان ذخیره نیتروژن دانه در شرايط
قطع آبیاری در مرحله رشد زايشی ،فراهم کند.
نتیجهگیری نهايي
در مجموع با توجه به نتايج بهدست آمده از اين پژوهش ،میتوان گفت که در بین تیمارهای
آبیاری ،بیشترين خسارت وارد شده بر زيستتوده و عملكرد دانه در تیمار قطع آبیاری در مرحله
رشد رويشی مشاهده شد ،که نشاندهنده تأثیر منفی تنش بر کلروفیل و در نتیجه کاهش پتانسیل تولید
و کاهش ظرفیت ذخیره سازی در مرحله رشد رويشی گیاه باشد ،که منجر به کاهش زيستتوده و
عملكرد دانه در شرايط قطع آبیاری شود .نتايج نشاندهنده نیاز باالی گلرنگ به آبیاری در مرحله رشد
رويشی میباشد .همچنین در بین تیمارهای کودی مورد آزمايش در اين پژوهش نیز از تیمار تلفیقی اوره
 +هیومیكس+بیوسولفور که شامل تلفیقی از کودهای (شیمیايی  +هیومیكس  +بیوسولفور) بود ،بهترين
نتیجه در مورد زيستتوده و عملكرد دانه بهدست آمد ،بنابراين میتوان اين ترکیب کودی را برای
گلرنگ پیشنهاد کرد.
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جدول  -2تجزیه واریانس صفات مرفولوژیک و میزان پروتئین گلرنگ تحت رژیمهای مختلف آبیاری و تیمار کودی
منابع تغییر

میانگین مربعات ()MS

درجه
آزادی

ارتفاع گیاه
n.s

درصد پروتئین
n.s

تعداد شاخه
فرعی
n.s

زيست توده
n.s

عملكرد دانه
n.s

بلوك

2

2/13

9/31

1/97

1913711/1

رژيم آبیاری

2

11/31n.s

1/77 n.s

12/11n.s

** 27712119/1

**1112321/91

اشتباه کرت اصلی

1

111/11

9/23

9/19

2123212/9

211279/11

تیمار کودی

1

*

11/37

آبیاری ×کود

12

**

12/32

اشتباه آزمايشی

91

ضريب تغییرات ()%

**
**

3/21
11/12

**

1/73

n.s

1/21

**

7391333/1

n.s

1112297/1

91321/13

**

1231319/91

n.s

31121/11

9/31

2/91

1/19

397121/1

31979/91

2/33

1/11

11/33

19/39

12/11

 * ،nsو ** بهترتیب نشانگر عدم معنیداری و معنیداری اثر عامل آزمايشی در سطح احتمال  2و  1درصد میباشد.

شکل  -1مقایسه میانگینهای عملکرد دانه و زیستتوده گلرنگ (تن در هکتار) تحتتأثیر رژیمهای مختلف آبیاری.
میانگینهای دارای حداقل يک حرف مشترك در هر ستون براساس آزمون  )P≤1/12( LSDاختالف معنیداری ندارند.
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جدول  -3مقایسه میانگینهای ،اثر متقابل رژیم آبیاری × تیمار کودی بر ارتفاع گیاه و میزان پروتئین گلرنگ.
رژيم آبیاری

تیمار کودی

ارتفاع گیاه (سانتیمتر)

اوره

13/71

a

13/12a

کود آلی هیومیكس

cde

11/12

نیتروکسین

آبیاری کامل

قطع آبیاری
در مرحله رشد رويشی

11/72abcd

بیوسولفور

cde

اوره+هیومیكس+نیتروکسین

11/19

اوره+هیومیكس+بیوسولفور

11/71

abcd

شاهد

11/12de

اوره

12/13

bcd

22/21

21/11j

defghi

29/11

22/31bcd

efghij

22/31

cdefgh

21/11

21/31cdef

cdefg

21/31

کود آلی هیومیكس

19/32de

نیتروکسین

11/11

27/31

e

cde

11/27

بیوسولفور

13/11a

اوره+هیومیكس+نیتروکسین

11/77cd
de

19/37

شاهد

13/17a

اوره

abc

17/17

کود آلی هیومیكس

در مرحله رشد زايشی

cde

21/11abc

اوره+هیومیكس+بیوسولفور

قطع آبیاری

میزان پروتئین (درصد)

17/12abcd

نیتروکسین

ab

13/21

بیوسولفور

27/12bcd

اوره+هیومیكس+نیتروکسین
اوره+هیومیكس+بیوسولفور

13/31a

شاهد

11/13

a

ab

hij

22/11

22/71efghij
22/71efghij
cde

22/11

21/11fghij

efghij

22/31

22/31efghij
a

23/11

21/31ij

22/11ghij

efghij

22/71

میانگینه ای دارای حداقل يک حرف مشترك در هر ستون براساس آزمون  )P≤1/12( LSDاختالف معنیداری ندارند.

573

تعداد شاخههای فرعی در بوته

5329 ،)3(  جلد ششم،نشريه تولید گیاهان زراعي

 عملکرد دانه و زیستتوده (تن در هکتار) گلرنگ تحتتأثیر، مقایسه میانگینهای تعداد شاخه فرعی-2 شکل
.سطوح مختلف تغذیه گیاهی
.) اختالف معنیداری دارندP≤1/12( LSD میانگینهای دارای حداقل يک حرف مشترك در هر ستون براساس آزمون
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The effect of plant nutrition on some morphological traits and
protein content of safflower under different irrigation regimes
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Abstract2
In this study, the effect of irrigation regimes and plant nutrition were evaluated as
split plot arrangment based on randomized complete block design with three
replications in 2010. Treatments consisted of irrigation regimes at three levels: wellirrigation, irrigation disruption at vegetative growth stage, and irrigation disruption at
reproductive growth stage as main plots and combination of different levels of plant
nutrition in seven levels included of Control, Urea, Humix as organic fertilizer,
biofertilizes (Nitroxin (N), Biosoulphoure (B), integrated fertilizer treatments (Urea
+ Humix + Nitroxin), and (Urea + Humix + Biosoulphoure) as sub plot. Results
showed that the the highest plants height (69.96 cm) observed in the integrated
fertilizer treatment (Urea+Humix+Biosoulphone) and (Irrigation disruption at
vegetative growth stage) condition and the lowest plants height (61.46 cm) observed
in (Irrigation disruption at vegetative growth stage) condition and Nitroxin fertilizer
treatment. The highest of seed protein was obtained from the Irrigation disruption at
reprductive growth stage with Biosoulphoure fertilizer (28.91%) and the Lowest it in
Well-irrigation with organic fertilizer (21.01%) and treatments, respectively. The
number of branches per plant, biomass yield and seed yield were affected by plant
nutrition treatment. The highest and lowest seed yield was obtained from
(Urea+Humix+Biosoulphone) and lowest of it in control fertilization treatments.
Irrigation regimes had significant affects on biomass and seed yield, so that the
highest and lowest of these traits were obtained in well-irrigation and Irrigation
disruption at vegetative growth stage. Regimes, respectively. Generally, integrated
fertilizer treatment (Urea + Humix + Biosoulphoure) under well-irrigation had the
beneficial effect on safflower.
Keywords: Biofertilizer, Irrigation disruption, Organic fertilizer, Yield
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