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تأثير مقادير کود آلی گوگرد و تقسيط نيتروژن بر عملكرد و اجزاء آن در آفتابگردان
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چكيده
بهمنظور ارزیابي تأثير مقادیر كود گوگرد و نحوه تقسيط نيتروژن بر عملكرد و اجزاء آن در
آفتابگردان ،آزمایشي در سال  1331در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه بيرجند بهصورت
فاكتوریل در قالب طرح پایه بلوکهاي كامل تصادفي با سه تكرار انجام گرفت .تيمارهاي آزمایش
شامل گوگرد آلي گرانوله در چهار سطح  400 ،200 ،0و  300كيلوگرم در هكتار و تقسيط نيتروژن در
سه سطح شامل ( 40= T1درصد كود در زمان كاشت و  10درصد در زمان  1-3برگي 30=T2 ،درصد
در موقع كاشت40 ،درصد در زمان  1-3برگي و  30درصد در زمان ظهور غنچه 30= T3 ،درصد در
زمان كاشت 30 ،درصد در زمان  1-3برگي 20 ،درصد در زمان ظهور غنچه و  20درصد در زمان
گلدهي) بودند .تجزیه واریانس دادهها نشان داد كه گوگرد بهجز برشاخص برداشت ،بر سایر صفات
اندازهگيري شده تأثير معنيدار داشت .افزایش گوگرد آلي تا  400كيلوگرم در هكتار ،باعث افزایش
قطر طبق ،وزن هزار دانه ،عملكرد زیستي ،عملكرد دانه و درصد روغن گردید .درصد پوكي دانه نيز با
تيمار  400كيلوگرم در هكتار به شدت كاهش یافت تقسيط نيتروژن نيز بهجز بر درصد روغن بر سایر
صفات تأثير معنيدار داشت .باالترین قطر طبق ،تعداد دانه در طبق ،وزن هزار دانه ،شاخص برداشت و
عملكرد دانه از سطح سوم تقسيط نيتروژن و باالترین عملكرد زیستي از سطح دوم آن بهدست آمد ،اما
در تمام صفات تفاوت معنيداري بين سطح دوم و سوم تقسيط نيتروژن وجود نداشت.
واژههاي كليدي :آفتابگردان ،تقسيط نيتروژن ،عملكرد دانه ،گوگرد.

* مسئول مكاتبهabbas_bonari @yahoo.com :
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مقدمه
آفتابگردان ازجمله دانههاي روغني بوده كه بهدليل مقاوم بودن به خشكي ،سازگاري با اكثر شرایط
آب و هوایي ،باال بودن كيفيت روغن آن بهخاطر نداشتن كلسترول ،كوتاه بودن دوره رشد آن و امكان
كشت بهعنوان محصول دوم بعد از برداشت گندم و جو ،بهعنوان یك گياه روغني مهم قلمداد ميشود
(ملكوتي و سپهر .)2003 ،نتایج تحقيقات مختلف در جهان نشان داده است كه توليد آفتابگردان در
صورت استفاده مناسب از كودها ميتواند افزایش یابد (الحسن و همكاران .)2001 ،تأثير كودهاي
شيميایي در عملكرد آفتابگردان محسوس ميباشد (ملكوتي و سپهر .)2003 ،ارقام آفتابگردان با
عملكرد باال مخصوصا در اراضي با پتانسيل پایين نسبت به مصرف كودهاي شيميایي عكسالعمل
مناسبي نشان ميدهند (ملكوتي و سپهر.)2003 ،
گوگرد و نيتروژن از جمله عناصر هستند كه نقش آنها در فرایندهاي مختلف رشد گياه آفتابگردان
بسيار مهم است .بيشتر گياهان به اندازه فسفر به گوگرد نيز نياز دارند (الحسن و همكاران.)2001 ،
گياهان روغني جزء آن دسته گياهاني هستند كه نياز باالیي به گوگرد دارند (هریونا و همكاران.)2002 ،
گوگرد جزئي از ساختمان اسيدهاي آمينه متيونين و سيستئين بوده و بنابراین در ساختمان پروتئين
دخالت ميكند .همچنين در تشكيل ویتامينها ،گلوكوزیدها و فعال كردن آنزیمها شركت دارد .عالوهبر
این گوگرد جزئي از ساختمان فسفو ليپيدها است ،در نتيجه در ساخته شدن چربي بهطور مستقيم
شركت ميكند (هریونا و همكاران.)2002 ،
مارچنر ( )1115عنوان كرد كه گياهان ميتوانند تا  30درصد گوگرد موردنياز خود را از اتمسفر
جذب كنند و بقيه را باید بهوسيله كود از طریق ریشه جذب نمایند .بررسي نتایج بهدست آمده توسط
محققين در نقاط مختلف جهان حاكي از تأثير مثبت گوگرد بر گياهان است .پونيا ( )2000با كاربرد 25
كيلوگرم در هكتار گوگرد افزایش معنيداري را در ماده خشك ،ارتفاع ،قطرطبق ،تعداد و وزن دانه،
عملكرد دانه و عملكرد زیستي آفتابگردان مشاهده كرد .واني و همكاران ( )2001افزایش معنيداري را
در عملكرد دانه و محتواي پروتئين آفتابگردان با افزایش سطوح گوگرد مشاهده نمودند .هوكينگ و
همكاران ( )1131تأثير گوگرد و نيتروژن را بر روي یك هيبرید آفتابگردان آجيلي بررسي كردند و
گزارش نمودند كه كمبود گوگرد آغازش گلچهها و گلدهي را به تأخير انداخت .نياز دانههاي روغني
به گوگرد در بين سایر گياهان باالتر است كه این نشان دهنده نقش این عنصر در سنتز روغن است
(مك گراف و زائو .)1111 ،مصرف گوگرد به همراه عناصر فسفر ،ازت و پتاسيم عملكرد دانه و روغن
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را در آفتابگردان افزایش ميدهد (ساگار و همكاران .)1110 ،بابو و هج ( )2002واكنش بقایاي گوگرد
را روي سيستم برنج–آفتابگردان وآفتابگردان–بادامزميني مطالعه كردند .اثر بقایاي گوگرد بر آفتابگردان
منجر به افزایش  31درصد در عملكرد دانه و  45درصد در عملكرد روغن گردید .مالهي و همكاران
( )2001عنوان نمودند كه عملكرد دانه ارقام كلزا به مصرف  30كيلوگرم در هكتار گوگرد واكنش
مثبت نشان دادند و همچنين غلظت روغن و پروتئين دانه با افزایش كود گوگرد افزایش یافت.
با توجه به حالليت فراوان كودهاي نيتروژن (اوره و نيترات آمونيوم ) و توسعه محدود ریشه گياهان
زراعي در اوایل زمان كاشت ،الزم است در رابطه با زمان مناسب مصرف این كودها در گياهان زراعي
مختلف ،آزمایشهاي دقيق صورت گيرد تا از مصرف بيرویه كودهاي شيميایي جلوگيري شده و
راندمان مصرف كود افزایش یابد (مظاهري و همكاران .)1111 ،روش و زمان مناسب كاربرد كود
نيتروژن بهطور معنيداري باعث افزایش كميت و كيفيت محصوالت و افزایش كارایي مصرف نيتروژن
ميشود (مقدم و همكاران .)2001 ،كاربرد نيتروژن در مرحله  1برگي نسبت به كاربرد آن در زمان
كاشت در ذرت باعث افزایش عملكرد به ميزان  100كيلوگرم در هكتار در ذرت دانهاي شد (مقدم و
همكاران.)2001 ،
تقسيط نيتروژن در سه قسمت نسبت به دو قسمت در برنج باعث افزایش ارتفاع گياه ،تعداد پنجه،
طول خوشه ،تعداد دانه در خوشه ،وزن هزار دانه ،عملكرد كلش و عملكرد شلتوک شد (منظور و
همكاران .)2001 ،كود نيتروژن اثر قابل توجهي بر روي عملكرد دانه و كيفيت آفتابگردان دارد.
هيبریدهاي آفتابگردان داراي عملكرد باال نسبت به ارقام قدیمي آزاد گردهافشان نياز باالتري به كود
نيتروژن دارند .مدیریت كود نيتروژن از اهميت زیادي بر خوردار است زیرا بسياري از عوامل محيطي
و توليدي بر نياز و تقاضاي آفتابگردان به نيتروژن تأثير ميگذارند .كمبود نيتروژن باعث كاهش رشد
رویشي و زایشي ميشود و پيري زودرس را كه قبل از بلوغ بوده و باعث كاهش عملكرد ميشود ،القاء
ميكند (اوزر و همكاران .)2004 ،هوكينگ و استير ( )1133دریافتند كه آفتابگردان قادر است بعد از
پایان گلدهي در صورتيكه محدودیت آب قابل دسترس وجود نداشته باشد به خوبي نيتروژن را جذب
كند .زمان مصرف كود نيتروژن ميتواند اثر شدیدي بر واكنش گياه داشته باشد .هر چند كه عالئم قابل
مشاهده كمبود ازت ممكن است در بوتههاي جوان مشاهده شود ولي مقدار نيتروژن كافي قبل از
تشكيل گل بهویژه در دوره بين  20تا  40روز پس از كاشت اهميت زیادي دارد (استير و همكاران،
 .)1134تعداد دانه مهمترین جزء عملكرد است كه در طي دوره بين آغازش گلچهها تا شروع رشد
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دانهها تعيين ميگردد .جهت افزایش توليد ،جذب نيتروژن در مرحله گلدهي باید افزایش یابد زیرا
تعداد دانه و وزن دانه هر دوتحت تأثير قرار ميگيرند (روفو و همكاران .)2003 ،با توجه به اهميت و
نقش مهم این دو عنصر حياتي در رشد آفتابگردان و پاسخهاي متفاوت آن در شرایط مختلف آب و
هوایي ،هدف از این آزمایش بررسي واكنش آفتابگردان به كاربرد كود آلي گوگرد و تقسيط كود
نيتروژن در شرایط آب و هوایي منطقه بيرجند بود.
مواد و روشها
جهت بررسي واكنش گياه آفتابگردان به سطوح كود آلي گوگرد و تقسيط نيتروژن ،آزمایشي در
سال  1331در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه بيرجند به اجرا درآمد .منطقه بيرجند كه در
عرض جغرافيایي  32درجه و  51دقيقه و طول جغرافيایي  51درجه و  13دقيقه قرار دارد ،ازسطح دریا
 1430متر ارتفاع دارد .متوسط بارندگي ساليانه منطقه  110ميليمتر و براساس تقسيمبندي آمبرژه جزء
منطقه گرم و خشك محسوب ميگردد .قبل از اجراي طرح از عمق صفر تا  40سانتيمتري خاک
نمونهاي مركب تهيه و جهت تجزیه به آزمایشگاه شركت خاور خاک بيرجند منتقل گردید .نتایج
حاصل از تجزیه خاک مزرعه در جدول  1آمده است .جهت آمادهسازي زمين مقدار  10تن كود دامي
بهصورت یكنواخت در زمين پاشيده شد و با دیسك با خاک كامال مخلوط شد .بر اساس نتایج
آزمایش خاک توصيه كودي ،بهصورت  100كيلوگرم در هكتار پتاسيم خالص و  100كيلوگرم در
هكتار فسفر خالص اعمال گردید .با استفاده از دستگاه فاروئر زمين بهصورت جوي و پشته با فاصله
هر پشته  15سانتيمتر در آمد .سپس كرتهایي با  1متر طول و تعداد  5ردیف در هر كرت ایجاد شد.
طرح بهصورت آزمایش فاكتوریل در قالب طرح پایه بلوکهاي كامل تصادفي در سه تكرار اجرا
گردید .تيمارهاي آزمایشي شامل گوگرد آلي گرانوله در چهار سطح شامل صفر 400 ،200 ،و 300
كيلوگرم در هكتار و تقسيط نيتروژن در سه سطح شامل ( 40=T1درصد كود در زمان كاشت و 10
درصد در زمان  1-3برگي 30=T1 ،درصد در موقع كاشت 40 ،درصد در زمان  1-3برگي و  30درصد
در زمان ظهور غنچه 30=T1 ،درصد در زمان كاشت 30 ،درصد در زمان  1-3برگي 20 ،درصد در
زمان ظهور غنچه و  20درصد در زمان گلدهي) بود .كود گوگرد آلي گرانوله كه حاوي  45درصد
گوگرد ميباشد قبل از كاشت در كنار ردیفهاي كاشت در عمق  3سانتيمتر و با فاصله  5سانتيمتري
از بذور قرار گرفت .تيمار كودنيتروژن نيز به مقدار  100كيلوگرم نيتروژن خالص از منبع اوره بر اساس
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تيمارهاي آزمایشي در زمانهاي مشخص با خاک كرتها مخلوط و بالفاصله آبياري صورت گرفت.
بذور از رقم هيبریدآذرگل از شركت كشت دانههاي روغني تهيه گردید .كاشت بذور در روي ردیف به
فاصله  25سانتيمتر از یكدیگر انجام گرفت.
جدول  -1نتايج تجزيه شيميايي خاك محل اجراي آزمايش
هدایت الكتریكي
(دسي زیمنس بر تر )
3/35

pH
1/11

كربن آلي

ازت كل

(درصد)

(درصد)

0/04

0/001

فسفر قابل

پتاسيم قابل

سولفات محلول

جذب (قسمت

جذب (قسمت

(ميلياكي واالن

در ميليون)

در مليون)

بر ليتر)

3/3

250

0/5

رس

سيلت

شن

(درصد)

(درصد)

(درصد)

20

11/4

10/1

كاشت در تاریخ  25اردیبهشت ماه و بهصورت هيرم كاري و با دست انجام گرفت .با توجه به
وضعيت اقليمي منطقه آبياري هر  1روز یك بار انجام گرفت .در طي مراحل رشد گياه مبارزه با
علفهاي هرز و آفات و بيماريها صورت گرفت .پس از گرده افشاني طبقهاي سه ردیف وسط هر
كرت جهت جلوگيري از حمله پرندگان با پاكت مقوایي پوشانده شد .زمانيكه پشت طبقها زرد مایل
به قهوهاي و برگچههاي كناري طبق قهوهاي شدند ،با حذف اثر حاشيه از سه ردیف وسط هر كرت
تعداد  24گياه كه قبال طبقهاي آنها توسط پارچه توري پوشانده شده بود برداشت گردید .عملكرد و
اجزاء آن به شرح زیر محاسبه گردیدند:
قطر طبق :با استفاده از یك متر پارچهاي قطري از طبق كه شامل دانه بود اندازهگيري گردید .در
طبقهایي كه به شكل دایره نبودند از بيشترین و كمترین قطر آنها ميانگين گرفته شد.
تعداد دانه در طبق :براي محاسبه تعداد دانه در طبق در برداشت نهایي تعداد  5طبق بهطور تصادفي
انتخاب و پس از جداسازي دانههاي پر از هر طبق ،با استفاده از دستگاه بذر شمار ،اقدام به شمارش
بذور شد و متوسط تعداد دانه در هر طبق بهدست آمد.
وزن هزاردانه :از دانههاي برداشت شده از هر كرت آزمایشي  5نمونه تصادفي  100تایي جداگانه
توزین (با دقت  0/001گرم) و ميانگين آنها بهعنوان وزن هزار دانه در نظر گرفته شد.
درصد پوكي دانه :جهت تعيين درصد پوكي ،دانه هاي پوک با استفاده از جریان مالیم باد از دانههاي
پر و مغزدار جدا و شمارش گردیدند و با استفاده از نسبت دانههاي پوک به دانههاي مغزدار ،درصد
پوكي بهدست آمد.
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عملكرد دانه :گياهان موجود در  2مترمربع از هر كرت برداشت شده و وزن دانههاي آنها جهت
محاسبه عملكرد دانه در هكتار بهدست آمد.
عملكرد زيستي :براي تعيين عملكرد زیستي ،گياه برداشت شده از مساحت  2مترمربع از هر كرت ،به
مدت یك ماه در مزرعه در معرض آفتاب خشك شده و توزین گردیدند و از جمع آن با دانهها،
عملكرد زیستي بهدست آمد.
شاخص برداشت :از نسبت عملكرد دانه به عملكرد زیستي بهدست آمد.
درصد روغن :براي تعيين درصد روغن یك گرم نمونه آسياب شده از هر كرت آزمایشي توزین و در
آزمایشگاه با روش سوكسله و با حالل آلي هگزان ،روغن استخراج و درصد آن تعيين گردید.
تجزیه آماري دادهها با استفاده از نرمافزار  SASو مقایسه ميانگينها با استفاده از آزمون  LSDدر
سطح احتمال  5درصد صورت گرفت .رسم نمودارها نيز با نرمافزار  Excelانجام گرفت.
نتايج و بحث
نتایج تجزیه واریانس دادهها (جدول  )2تأثيرات معنيدار یا معنيدار نبودن هر یك از عوامل
گوگرد ،تقسيط نيتروژن و اثر متقابل آنها را بر هر یك صفات اندازهگيري شده نشان ميدهد .گوگرد
بر تمام صفات بهجز شاخص برداشت اثر معنيدار (در سطح  1درصد) داشت .اثر زمان مصرف
نيتروژن نيز بر تمام صفات بهجز درصد روغن دانه ،معنيدار بود اما اثر متقابل گوگرد و تقسيط نيتروژن
معنيدار نشد.
بيشترین قطر طبق بهميزان  22/23سانتيمتر مربوط به سطح سوم كود گوگرد و كمترین آن مربوط
به تيمار شاهد به ميزان  11/53سانتيمتر بود (شكل -1الف) .سطح چهارم گوگرد احتماال بهدليل بههم
زدن تعادل تغذیهاي عناصر غذایي خاک اثر منفي بر قطر طبق داشته و باعث كاهش قطر طبق شد.
اینتودیا و تومار ( )1111هم افزایش در قطر طبق را در اثر كاربرد گوگرد گزارش كردهاند .بيشترین قطر
طبق ،در سطح سوم نيتروژن ( )T1بهميزان  21/41سانتيمتر و كمترین آن را در سطح اول نيتروژن
( )T1بهميزان  11/51سانتيمتر بهدست آمد (شكل -1ب) .تأمين نيتروژن كافي در مراحل انتهایي و
بهویژه در مرحله گلدهي و تشكيل دانهها باعث افزایش قطر طبق و در نتيجه عملكرد دانه ميشود.
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جدول  -2نتايج تجزيه واريانس ميانگين مربعات صفات اندازهگيري شده
درجه

منابع تغييير

آزادي

قطر طبق

عملكرد

شاخص

درصد

بيولوژیكي

برداشت

روغن

تعداد دانه در

وزن

درصد

طبق

هزار دانه

پوكي دانه

**1115030/31

0/0020 ns

**41/00

**10033/31

*10/11

**102/11

13/31

215311/11

0/0003 ns

**

21/13

**11/14

** 320/53

**512104/00

**1453014/52

*0/0040

1/32ns

1/15 ns

11431/11ns

54145/31 ns

0/0005 ns

4/41ns

30131/52

111311/54

0/0011

2/21

1/51

4/31

10/13

3/45

2

1/01 ns

گوگرد

3

**

11/02

1133/33

تقسيط نيتروژن

2

**14/34

**21155/11

گوگرد × نيتروژن

1

1/11ns

1142/41 ns

4/31 ns

خطا

22

1/12

1313/15

4/21

1/11

-

4/ 11

1/10

2/35

5/10

بلوک

ضریب تغييرات

**

**

**

11/14

عملكرد دانه
**351543/53
**

141511/30

*

ns

* ** ،و بهترتيب معنيدار در سطح  5درصد 1 ،درصد و غير معنيدار

(ب)

شكل  -1تاثير كود آلي گوگردي (الف) و تقسيط نيتروژن (ب) بر قطر طبق
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تعداد دانه در طبق نيز تحت تأثير تيمارها قرار گرفت .افزودن كود گوگرد بر تعداد دانه در طبق
نسبت به تيمار شاهد ،تأثير معنيدار داشت به طوري كه باالترین تعداد دانه در طبق در تيمار 300
كيلوگرم در هكتار گوگرد بهميزان  511/11عدد بهدست آمد .سطوح كودي دوم تا چهارم اختالف
معنيداري با هم نداشتند .كمترین تعداد دانه در طبق مربوط به تيمار شاهد با  413/00عدد بود (جدول
 .)3تعداد دانه در طبق از اجزاء مهم تعيين كننده عملكرد دانه است .لذا كمبود گوگرد از طریق كاهش
تعداد دانه در طبق باعث كاهش عملكرد دانه ميشود (پونيا .)2000 ،تأثير مثبت گوگرد بر تعداد دانه در
طبق آفتابگردان در مطالعات هوكينگ و همكاران ( ،)1131پونيا ( )2000والحسن و همكاران ()2001
مشاهده شده است .اثر تقسيط نيتروژن بر روي تعداد دانه در طبق در سطح  1درصد معنيداري بود
(جدول  .)2سطوح دوم و سوم تقسيط نيتروژن نسبت به سطح شاهد اختالف معنيدار داشتند .بيشترین
تعداد دانه در طبق بهميزان  515/33عدد مربوط به سطح سوم تقسيط نيتروژن ( )T3بود .سطوح دوم و
سوم تقسيط نيتروژن با همدیگر اختالف معنيدار نداشتند (جدول  .)3تأمين نيتروژن موردنياز گياه در
مرحله گلدهي باعث گردید كه گرده افشاني بهتر انجام شده و دانههاي بارور بيشتري تشكيل گردد.
كمبود نيتروژن در دورههاي پایاني رشد رویشي سبب كاهش چشمگير در تعداد دانه درآفتابگردان
ميشود كه این موضوع توسط استير و همكاران ( )1134و هوكينگ و استير ( )1132نيز گزارش شده
و با نتایج بهدست آمده مطابقت دارد.
جدول  -3ميانگينهاي* صفات اجزاء عملكرد براي سطوح مختلف گوگرد و تقسيط نيتروژن

تيمار گوگرد
0
200
400
300
(LSD )%5
تقسيط نيتروژن
T1
T2
T3
(LSD )%5

تعداد دانه
در طبق

وزنهزاردانه
(گرم)

پوكي دانه
(درصد)

عملكرد دانه
(كيلوگرم در
هكتار)

عملكردبيولوژیكي
(كيلوگرم در
هكتار)

شاخص
برداشت
(درصد)

413/00b
551/44 a
541/11 a
511/11 a
31/50

10/11 b
11/41 b
13/13 a
12/01 ab
2/01

21/12 a
23/51 b
21/11 c
21/13 c
1/21

2144/31 c
2233/00 bc
2312/31 ab
2411/22 a
111/12

1113/1 b
1013/0 ab
1234/2 a
1255/2 a
334/1

30 a
31 a
32 a
33 a
3

431/03 b
510/12 a
515/33 a
31/11

10/14 b
12/51 a
12/31 a
1/14

21/11 a
20/32 b
11/10 c
1/11

2044/15 b
2330/15 a
2414/10a
141/13

1121/1 b
1313/4 a
1232/3 a
210/ 1

30 b
32 ab
34 a
3

* اعداد هر گروه واقع در یك ستون كه داراي یك حرف مشترک هستند از لحاظ آماري در یك سطح قرار دارند.
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تأثير مقادیر كود آلي گوگرد بروزن هزاردانه در سطح  1درصد معنيدار بود (جدول  .)2مصرف
كود گوگرد آلي (سطح سوم گوگرد) تا  400كيلوگرم در هكتار باعث افزایش وزن هزار دانه گردید.
حداكثر وزن هزاردانه به ميزان  13/13گرم در سطح سوم گوگرد آلي بهدست آمد كه نسبت به تيمار
شاهد به اندازه  2/32گرم اختالف داشت .كمترین وزن هزاردانه در تيمار شاهد بهميزان  10/11گرم
بود كه نسبت به سطح دوم تيمارگوگردي ( 200كيلوگرم در هكتار گوگرد) اختالف معنيدار نداشت.
سطح چهارم تيمار گوگرد وزن هزار دانه كمتري را نشان داد كه علت آن تعداد دانه بيشتر نسبت به
سطح سوم تيمار گوگرد بود و این باعث شد كه بين دانهها رقابت بيشتري براي دریافت مواد
فتوسنتزي رخ دهد و در نتيجه مواد كمتري در اختيار هر دانه قرار گيرد .تنش گوگرد در طي مرحله
پرشدن دانه اثر منفي بر وزن تك دانهها دارد (واني و همكاران.)2001 ،
تقسيط نيتروژن نيز اثر معنيداري در سطح  1درصد بر وزن هزاردانه داشت (جدول  .)2سطح سوم
تقسيط ( )T3باالترین وزن هزاردانه را بهميزان  12/31گرم نشان داد كه از لحاظ آماري با سطح دوم
( )T2در یك گروه آماري قرار گرفتند .تيمار شاهد ( )T3كمترین وزن هزار دانه را نشان داد (جدول
 .)3در دسترس بودن نيتروژن در مرحله گلدهي و بعد از آن ،ميتواند اثر مثبت بر تعداد و وزن دانهها
داشته باشد (اوزر و همكاران.)2004 ،
مقایسه ميانگينها (جدول  )3نشان داد كه افزایش كود آلي گوگرد باعث كاهش درصد دانههاي
پوک ميشود  .باالترین درصد پوكي مربوط به تيمار شاهد (بدون كود) بهميزان  21/12درصد و كمترین
درصد پوكي مربوط به تيمار مصرف  300كيلوگرم در هكتار گوگرد بود .سطوح گوگرد  400و 300
كيلوگرم در هكتار در كاهش درصد پوكي دانهها با یكدیگر اختالف معنيدار نداشتند و در یك سطح
آماري قرار گرفتند .درصد پوكي یكي از صفات زراعي آفتابگردان است كه تحت تأثير عوامل محيطي
و ميزان فعاليت حشرات گرده افشان قرار ميگيرد (هوكينگ و همكاران .)1131 ،هر ميزان كه تنش
وارده به گياه در زمان گرده افشاني كاهش یابد ،نسبت دانههاي پوک در طبق نيز كاهش ميیابد.
هوكينگ و همكاران ( )1131نيز نتایج مشابهي را گزارش كردند .ایشان عنوان نمودند تأمين گوگرد
كافي در فاصله زماني بين انتهاي آغازش گلچهها و گرده افشاني براي جلوگيري از پوكي دانهها الزم
است .تقسيط نيتروژن نيز بر درصد پوكي دانهها اثر معنيداري داشت (جدول  .)1با افزایش سطوح
تقسيط ،درصد پوكي نيز كاهش یافت بهطوري كه كمترین درصد پوكي مربوط به سطح سوم ( )T3با
 11/10درصد پوكي و بيشترین آن مربوط به تيمار سطح اول تقسيط ( )T1با  21/11درصد بود.
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مقدار عملكرد محصول تحت تأثير عواملي از قبيل اعمال مدیریت ،ژنتيك و محيط قرار ميگيرد
(مك گراف و همكاران .)1111 ،عملكرد دانه به توانایي گياه در جذب منابع (تابش ،آب و عناصر
غذایي) بستگي دارد كه باعث گسترش برگ شده و بر عملكرد نهایي اثر ميگذارند (منظور و
همكاران .)2001 ،كاربرد كود گوگرد در مقایسه با شاهد باعث افزایش عملكرد دانه بهميزان 211
كيلوگرم در هكتار گردید .كاربرد  300كيلوگرم در هكتار گوگرد بيشترین عملكرد دانه را بهميزان
 2411/22كيلوگرم در هكتار توليد نمود كه از لحاظ آماري با تيمار مصرف  400كيلوگرم در هكتار
گوگرد (سطح سوم كودي) در یك سطح آماري قرار دارند.
كمترین مقدار عملكرد دانه از تيمار شاهد بهميزان  2144/31بهدست آمد كه از لحاظ آماري با
تيمار  200كيلوگرم در هكتار گوگرد در یك سطح قرار داشتند (جدول  .)3تأثير گوگرد بر عملكرد
دانه بهعلت تأثير بر سطح برگ و توليد ماده خشك و در مراحل بعدي رشد بر روي تعداد دانه و وزن
دانه ميباشد .با توجه به این آزمایش و آزمایشات متعدد دیگري كه در كشور انجام گرفته ميتوان
گفت مقادیر كم گوگرد نميتواند اثر مشخصي را در كوتاه مدت بر روي گياه مورد نظر در همان فصل
زراعي داشته باشد ،بنابراین الزم است تا مقادیر باالتري از این كود را بهكار برد .بهعبارت دیگر
عملكرد دانه نقطه اشتراک تمام اجزایي است كه به برداشت نهایي كمك ميكنند .زمان كاربرد نيتروژن
نيز اثر معنيداري بر عملكرد دانه داشته است بهطوري كه با كاربرد نيتروژن در چهار قسمت ،باالترین
عملكرد دانه بهميزان  2414/15كيلوگرم در هكتار بهدست آمد .تيمار شاهد كه در این مطالعه تقسيط
نيتروژن در دو قسمت در نظر گرفته شده است ،كمترین عملكرد دانه را به ميزان  2044/15كيلوگرم در
هكتار نشان داد .سطح دوم تقسيط كه نيتروژن در سه قسمت و سطح سوم كه نيتروژن در چهار قسمت
مورد استفاده قرار گرفته است از لحاظ آماري در یك سطح قرار گرفته و اختالف معنيداري با هم
نداشتند (شكل  .)2بنابراین براي آفتابگردان بصورت فاریاب كه خطر آبشویي نيتروژن وجود دارد الزم
است نيتروژن را حداقل در سه مرحله حساس كه بيشترین نياز گياه در این مراحل است ،استفاده نمود.
نياز آفتابگردان به نيتروژن در مراحل اوليه رشد جهت رشد و فتوسنتز و در مراحل زایشي جهت
افزایش گرده افشاني و افزایش تعداد و وزن دانه بسيار مهم است .در آزمایشات مختلف ثابت شده
است كه تقسيط ازت اثر مثبتي بر عملكرد دانه از طریق افزایش تعداد و وزن دانه دارد (مونتمورو و
دیگو 2005 ،و رافو و همكاران.)2003 ،
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در ارتباط با عملكرد زیستي ،مقایسه ميانگين تيمارها نشان داد كه كاربرد گوگرد در مقایسه با تيمار
شاهد (بدون گوگرد) افزایش عملكرد زیستي را به همراه داشته است .باالترین عملكرد زیستي بهميزان
 1234/20كيلوگرم در هكتار از سطح سوم كود گوگردي ( 400كيلوگرم گوگرد در هكتار) بهدست آمد
كه البته از لحاظ آماري با سطوح دوم و چهارم اختالف معنيدار نداشت و فقط با تيمار شاهد اختالف
معنيدار نشان داد (جدول  .)2تأثير مثبت گوگرد بر عملكرد زیستي از طریق اثر بر افزایش سطح برگ،
سرعت رشد بيشتر ساقه و برگ و وزن خشك بيشتر ساقه و برگ بوده است .باالرفتن عملكرد
بيولوژیكي در اثر گوگرد توسط پونيا ( )2000و واني و همكاران ( )2001نيز گزارش شده است .سطح
دوم تقسيط نيتروژن باالترین عملكرد زیستي را بهميزان  1313/40كيلوگرم در هكتار نشان داد .تيمار
شاهد (سطح اول تقسيط) پایينترین عملكرد زیستي را بهميزان  1121/10كيلوگرم در هكتار را نشان
داد  .سطوح دوم و سوم از لحاظ آماري در یك گروه قرار گرفتند (جدول  .)3كمتر بودن عملكرد
زیستي در تيمار شاهد به علت آبشویي بيشتر نيتروژن و كمبود نيتروژن جهت ادامه رشد رویشي و
كوتاهتر شدن ارتفاع و كاهش فتوسنتز در گياه بوده است.
تيمار گوگرد اثر معنيدار بر شاخص برداشت نداشت (جدول  .)2مقایسه ميانگينها نشان داد كه
باالترین شاخص برداشت بهميزان  33درصد مربوط به سطح چهارم كود گوگرد و كمترین آن 30
درصد مربوط به تيمار شاهد (بدون مصرف كود گوگرد) تعلق داشت اما از لحاظ آماري در یك گروه
قرار گرفت و تفاوت معنيدار با هم نداشتند (جدول .)3

اثر تقسيط نيتروژن بر شاخص برداشت در سطح  5درصد معنيدار شد (جدول  .)2مقایسه سطوح
تقسيط نيتروژن نشان داد كه باالترین شاخص برداشت متعلق به سطح سوم ( )T3بهميزان  34درصد و
كمترین آن مربوط به تيمار شاهد ( )T1بهميزان  30درصد است (جدول  .)3بهنظر ميرسد كه در تيمار
 T3كه نيتروژن تا مرحله گلدهي در  4قسمت مصرف شد ،افزایش تعداد و وزن دانه و در نتيجه
افزایش عملكرد اقتصادي ،باعث افزایش شاخص برداشت شده است.
كودآلي گوگرد اثر مشخصي را بر درصد روغن گذاشت .باالترین سطح گوگرد ،نسبت به تيمار
شاهد 2/11 ،درصد افزایش روغن نشان داد .باالترین درصد روغن به ميزان  44/12درصد با تيمار
مصرف  300كيلوگرم در هكتار گوگرد بهدست آمد كه از لحاظ آماري با سطح سوم گوگردي در یك
گروه آماري قرار گرفتند .پایينترین درصد روغن مربوط به تيمار شاهد با  42/11درصد بود (شكل -2
الف) .كاربرد 200كيلوگرم گوگرد در هكتار درصد روغن را بهطور معنيداري نسبت به تيمار شاهد
11
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افزایش نداد و بنابراین الزم است تا مقدار مصرف گوگرد را افزایش دهيم بهطوريكه سطوح باالي
گوگرد جهت دستيابي به حداكثر درصد روغن الزم است .نياز به گ وگرد جهت بيوسنتز چربي ضروري
است (الحسن و همكاران .)2001 ،تحقيقات مختلف صورت گرفته توسط الحسن و همكاران (،)2001
ساگار و همكاران ( )1110افزایش درصد روغن را در اثر كاربرد گوگرد تأیيد كردند .تقسيط نيتروژن
بر درصد روغن اثر معنيدار نداشت  .باالترین درصد روغن در سطح سوم زمان كاربرد نيتروژن ()T3
بهميزان  43/13درصد بود كه نسبت به سطوح اول و دوم اختالف معنيدار نداشت (شكل  -2ب).

شكل  -2تأثير گوگرد آلي (الف) و تقسيط نيتروژن (ب) بر درصد روغن دانه

نتيجهگيري نهايي
گوگرد و نيتروژن از عناصر مهم موردنياز گياه آفتابگردان محسوب ميشوند كه تأثير به سزایي در
رشد و نمو آن دارند .در این آزمایش ،اثركود گوگرد بر تعداد دانه در طبق ،وزن هزار دانه ،درصد پوكي
دانه ،قطر طبق ،عملكرد دانه و درصد روغن معنيدار بود .با توجه به سطوح كود گوگرد بهكار رفته و
بررسي تأثير آنها ،كاربرد  400كيلوگرم در هكتار گوگرد آلي اثرات مثبت بر صفات اندازهگيري شده
نشان داد .كاربرد بيشتر كود گوگرد بهدليل افزایش هزینهها توصيه نميگردد .تأمين نيتروژن مورد نياز
گياه نيز در مراحل حساس رشد گياه باعث افزایش رشد و عملكرد دانه ميگردد .با توجه به نتایج
بهدست آمده از این آزمایش ،تقسيط نيتروژن در مراحل كاشت 1 ،تا  3برگي و غنچهدهي باعث
ميشود تا جذب نيتروژن بهتر صورت گرفته و بر صفات عملكردي آفتابگردان اثر مثبت داشته باشد.
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Abstract
In order to evaluate the effect of sulphur fertilizer and split nitrogen application
on seed yield and its components of sunflower (Helianthus annuus L.), an
experiment was carried out as factorial in complete randomized block design with
three replicates at the research field of Birjand faculty of agriculture in 2008.The
treatments were sulphur fertilizer in four levels (0, 200, 400 and 800 kg/ha granular
organic sulphur) and split nitrogen application in three levels (T 1:40 % at
planting,60 % at 6-8 leaves stage,T2: 40% at planting, 30% at 6-8 leaves stage,
30% at budding stage, T 3: 30 % at planting, 30% 6-8 leaves stage, 20% at budding
stage, 20% at flowering). Results of analysis variance showed that sulphur had
significant effect on all traits except harvest index. Increasing levels of granular
organic sulphur up to 400 kg/ha caused an increase in head diamater, biological
yield, seed yield and seed thousand weight. Hollowness percent declined with 400
kg/ha sulphur treatment. Split application of nitrogen had significant effect on all
traits except oil percent. The highest head diamater, seed number per head, seed
thousand weight, harvest index and seed yield was obtained with the third
treatment and the highest biological yield was obtained with the second treatment
of split nitrogen application but there were no significant difference between these
two treatments.
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