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 بوته تراکم نیتروژن و مختلف سطوح درگلرنگ روغن و  دانه عملکرد اثر سایکوسل بر
 

 1پورو مینا معراجی 2، حمیدرضا بلوچی2دهنویمحسن موحدی* ،1پورمیترا معراجی

گروه استادیار 2، دانشگاه یاسوج گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشكده کشاورزی، ارشد زراعت،دانشجوی کارشناسی1

 دانشگاه یاسوجدانشكده کشاورزی، زراعت و اصالح نباتات، 

 2/7/12 ؛ تاریخ پذیرش: 6/4/11 تاریخ دریافت:
 

 7چكيده

رشد رویشی و کاهش شاخص افزایش  موجب ی گیاهتراکم باالافزایش نیتروژن خاک همراه با  

سایكوسل در سطوح باالی نیتروژن و تراکم بر  هدف از این آزمایش بررسی اثر .شوندمیبرداشت 

اسپلیت صورت فاکتوریل ای بهآزمایشی مزرعه. بدین منظور بود ای عملكردو اجز دانه گلرنگ عملكرد

در منطقه  14گلرنگ رقم اصفهان  با استفاده ازار های کامل تصادفی با سه تكردر قالب طرح بلوک

کیلوگرم در هكتار(  105و  155، 05کود نیتروژن ) انجام شد. عامل اصلی 1831 ر سال زراعیدیاسوج 

و  20، 25تراکم کشت )و عامل فرعی صورت فاکتوریل بهموالر(  15-6)صفر و  سایكوسلهورمون و 

 ایکه برهمكنش سایكوسل، نیتروژن و تراکم برنتایج نشان داد بوته در مترمربع( بودند.  85/88

از  کیلوگرم در هكتار( 45/8146بیشترین عملكرد دانه )دار بود. معنی اجزای عملكرد عملكرد دانه و

کاربرد سایكوسل  بابوته در مترمربع  20و تراکم ( کیلوگرم در هكتار 05)مصرف کمترین میزان نیتروژن 

درصد روغن دانه كوسل و تراکم بر برهمكنش سایهمچنین یتروژن و تراکم، برهمكنش ن .حاصل شد

را افزایش درصد روغن بوته در مترمربع،  20اکم تر د. کمترین میزان نیتروژن مصرفی ودار بودنمعنی

و سایكوسل باال از تراکم در شرایط این آزمایش دانه  یتو کیف شترین تأثیر بر افزایش عملكردبیدادند. 

 کم بوده است.خیزی بیش از اندازه خاک مزرعه خاطر حاصلبهو تأثیر نیتروژن  گرفته است ءمنشا

 

 نیتروژن، برگی پاشیمحلول گلرنگ،، عملكرد زیستی ،سایكوسل کلیدی: هایواژه

                                                   
 ovahhedi54@yahoo.commمسئول مكاتبه: *
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 مقدمه

های روغنی و شود، کشت دانهکشور از خارج وارد میجا که بخش اعظم روغن مصرفی از آن 

گلرنگ گیاهی ها در جهت افزایش عملكرد، از اهمیت زیادی برخوردار است. مدیریت صحیح آن

خشک و نیز در هندوستان، ایران و دیگر نقاط خاورمیانه و است که از دیرباز در مناطق خشک و نیمه

خصوصیات مطلوب و (. 2558 ،و زارعیان بغداد آبادیزاده احسانشده است )شرق آفریقا کشت می

خاص این گیاه نظیر مقاومت به خشكی و شوری، نیاز آبی کم و سازگاری به دماهای پایین زمستان و 

دماهای باالی تابستان، استفاده از عصاره آن در رنگرزی، غنی بودن روغن دانه آن از لحاظ اسیدهای 

عنوان یک گیاه روغنی با ارزش باعث شده است که گلرنگ بهدرصد(  35چرب غیر اشباع )بیش از 

  .(1116)احمدی و امیدی،  مطرح شود

خیزی خاک و تولید مصرف مناسب کودهای شیمیایی به هنگام کاشت و رشد گیاه موجب حاصل 

درداس  گردد. در این میان سهم کودهای نیتروژن نسبت به سایر کودها بیشتر است.بیشتر محصول می

گزارش کردند که کاربرد نیتروژن در مقایسه با شاهد باعث افزایش عملكرد دانه  (2553) 1سیوالسو 

هایی علت اثر نیتروژن روی فتوسنتز، مقدار فتوآسیمیالتشود و این افزایش عملكرد را بهگلرنگ می

حمدحیدری و  ند.ها دانستبندی ماده خشک و رشد و نمو اندامتسهیمشود، وسیله گیاه تولید میه که ب

دار بوده و باالترین گلرنگ معنی زیستیگزارش کردند که تأثیر نیتروژن بر عملكرد  (1113) آساد

 دست آمده است. هکیلوگرم نیتروژن در هكتار ب 105از میزان کود  زیستیعملكرد 

که دریافت تشعشع خورشیدی به حداکثر برسد باید استقرار گیاه مناسب بوده و تراکم و برای این 

( در گیاه گلرنگ نشان 2553زاده و همكاران )نتایج طهماسبیآرایش کاشت مناسب وجود داشته باشد. 

را داشت. گرم(  13/2وزن صد دانه )بیشترین مقدار ( مربعمتربوته در  45) تراکمترین پایینکه  ندداد

بوته در مترمربع عملكرد دانه  11به  88گزارش کردند که با کاهش تراکم از ( 1111)و همكاران  2زوپ

مجنون حسینی و  کیلوگرم در هكتار کاهش یافت. 1761کیلوگرم به  2267در ارقام مختلف گلرنگ از 

شاخص برداشت باالتر در رسد یكی از دالیل عمده نظر می( گزارش کردند که به2558همكاران )

ویژه جذب تشعشع هجهت عوامل رشدی بنخود دلیل رقابت ضعیف گیاهان هکاشت ب ،های پایینتراکم

 در طول فصل بوده است.

                                                   
1- Dordas and Siolas 

2- Zope 
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ویژه در های رشد گیاهی بهترین کندکنندهاز پرمصرفاز گروه ترکیبات آمونیومی و سایكوسل  

ویژه غالت( ترل رشد رویشی گیاهان زراعی )بهاروپا بوده و امروزه جهت کاهش خوابیدگی و کن

دلیل افزایش مقاومت مكانیكی، سایكوسل به (.2555امام و مؤید، کاربرد فراوانی پیدا کرده است )

گردد درصد ورس کاهش یافته و نفوذ نور به دهد که موجب میحالت عمودی را به برگ و ساقه می

گردد. از طرفی های باال فراهم میامكان کاشت در تراکم بنابراین ؛ها افزایش یابدانداز بوتهداخل سایه

توان میزان مصرف کودهای نیتروژن را نیز جهت رسیدن به پتانسیل باالتر تولید افزایش داد بدون می

در تحقیقات خود ( 1132) و همكاران دی ها گردد.اینكه باعث ایجاد ورس و یا حساسیت به بیماری

ها پاشی گیاه گندم با سایكوسل سبب افزایش عملكرد دانه گردیده است، آنولنشان دادند که محل

ای دلیل رشد بیشتر ریشه، افزایش مقاومت روزنهعملكرد بیشتر در گیاهان تیمار شده با سایكوسل را به

افزایش در بهبود بازده مصرف آب از طریق افزایش در  در نهایتها و و توان آب بیشتر در برگ

 فعالیت ریشه و کاهش در تعرق گیاه دانستند.

افزایش تراکم بوته و مصرف باالی نیتروژن با هدف بهبود عملكرد دانه گاهی باعث خوابیدگی  

مله شود. از جها و کاهش کارایی فتوسنتزی شده و در نهایت به افت عملكرد دانه منجر میبوته

باشد. سایكوسل میهای رشد از جمله کاهندهراههای موجود برای فائق آمدن به این مشكالت مصرف 

ها و ها، افزایش ضخامت دیواره سلولی، کاهش طول میانگرهتیمار سایكوسل باعث کاهش اندازه سلول

نش رقم بررسی واکهدف از انجام پژوهش حاضر شود. زایش مقاومت به خوابیدگی میدر نهایت اف

نیتروژن، سه تراکم بوته در دو غلظت متفاوت کندکننده  )صفه( گلرنگ بهاره به سه سطح 14اصفهان 

 . باشدای در شهر یاسوج میت مزرعهدر شرایط کشمنظور افزایش عملكرد دانه بهرشد سایكوسل 

 

 هامواد و روش

صورت فاکتوریل اسپلیت بهیاسوج در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه  1831 زراعی این مطالعه در سال 

، 05)در سه سطح . عامل کود نیتروژن اجرا گردید های کامل تصادفی با سه تكراردر قالب طرح بلوک

های در کرتموالر(  15-6)صفر و  سایكوسل در دو سطحهورمون کیلوگرم در هكتار( و  105و  155

در بوته در مترمربع(  85/88و  20، 25) در چهار سطح تراکم کشتو عامل صورت فاکتوریل اصلی به

برداری نمونهنیاز جهت تعیین عناصر غذایی موردسازی زمین قبل از آماده .های فرعی قرار گرفتندکرت

 .نیاز به زمین اضافه گردیدبر اساس توصیه آزمایشگاه خاکشناسی، کودهای مورد از خاک انجام شد و
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دسی زیمنس بر متر و اسیدیته  44/5خاک محل آزمایش از نوع لومی رسی، با هدایت الكتریكی برابر 

و  7ترتیب و میزان فسفر و پتاسیم قابل جذب خاک به درصد 11/5بود. نیتروژن کل خاک  75/7معادل 

  قسمت در میلیون بر اساس وزن خاک خشک محاسبه شدند. 864

روی ها بین بوتهو فاصله متر سانتی 05 کاشت ردیف فاصلهبه  ،14ان رقم اصفه ،بذر گلرنگکشت  

 8-4در عمق  ماهتیر  یازدهمدر تاریخ  مترسانتی 15و  3، 6ترتیب نظر بهبر اساس تراکم موردردیف 

 متر بود. 7ردیف کاشت به طول  6شامل . هر کرت آزمایشی صورت گرفتپشته  رویمتری سانتی

عنوان تاریخ کاشت مناسب و رقم به 14تیر و رقم اصفهان  11ریخ کاشت تاالزم به ذکر است که 

کود فسفر از  ،قبل از کاشت دست آمد.ه( ب2553زاده )نقیسازگار به شرایط یاسوج از آزمایشات علی

و  ،طور یكنواخت پخش گردیدتأمین و در زمین به کیلوگرم در هكتار( 155)ل منبع سوپر فسفات تریپ

صورت سرک در و یک دوم باقیمانده به قبل از کاشتک دوم یدر دو نوبت، از منبع اوره نیتروژن کود 

گرم  031/1 ) موالر 15-6با غلظت  پاشی سایكوسلمحلولمرحله رشد سریع ساقه، به زمین داده شد. 

همزمان با  (مربعپاشی یک لیتر در متردستی )با حجم محلول پاشسمبا استفاده از دستگاه  (در هكتار

 ،در طی فصل رشدانجام شد. ، روز پس از کاشت( 41) ژن در مرحله رشد سریع ساقهپخش کود نیترو

های صورت پذیرفت و علفروز یكبار  7هر بر اساس نیاز گیاه، درجه حرارت و شرایط جوی آبیاری 

ورت گرفت که عملیات برداشت نهایی برای کلیه تیمارها زمانی ص هرز با وجین دستی کنترل شدند.

های وسط طبق نیز خشک و سخت شده ای و دانههای روی ساقه خشک و قهوهها و طبقکلیه برگ

 2متر از هر طرف کرت، سطحی معادل سانتی 05بودند. پس از حذف دو ردیف حاشیه هر کرت و 

و اجزای آن به آزمایشگاه منتقل  زیستیو جهت تعیین عملكرد دانه و عملكرد  مترمربع برداشت گردید

مقایسه میانگین اثرات اصلی . شدانجام  SAS یافزار آمارها با استفاده از نرمداده یتجزیه آمار گردید.

دهی انجام و مقایسه دار بودن اثر متقابل، برشدرصد و در صورت معنی 0در سطح  LSDبه روش 

  (.2556سلطانی، ) گرفتصورت  lsmeansها با استفاده از آزمون میانگین

 

 نتايج و بحث

طور برهمكنش نیتروژن و تراکم در سطح برهمكنش سایكوسل و نیتروژن و همین: بارورتعداد طبق 

بر تعداد طبق بارور درصد  0و برهمكنش سایكوسل و تراکم در سطح احتمال درصد  1احتمال 

( نشان داد که 2 جدولو نیتروژن ). مقایسه میانگین برهمكنش سایكوسل (1)جدول  دار بودندمعنی
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کیلوگرم نیتروژن در هكتار در صورت کاربرد سایكوسل باعث شد بیشترین تعداد طبق  105مصرف 

در  طبق در مترمربع( 61/113دست آید. کمترین تعداد طبق بارور )هطبق در مترمربع( ب 05/201بارور )

دست آمد، که نسبت به هن در هكتار بکیلوگرم نیتروژ 105مصرف  صورت عدم کاربرد سایكوسل با

که در هر دو سطح  ( نشان داد8)جدول دهی د کاهش نشان داد. نتایج برشدرص 21 ،بیشترین تعداد

که در صورت عدم این صورتداری بر تعداد طبق بارور دارند. بهسایكوسل مقادیر نیتروژن اثر معنی

در یجاد کرد. تار بیشترین تعداد طبق بارور را اکیلوگرم نیتروژن در هك 155کاربرد سایكوسل، مصرف 

صورت کاربرد سایكوسل، بیشترین میزان نیتروژن مصرفی، با بیشترین تعداد طبق بارور همراه بود 

توان در صورت کاربرد سایكوسل دست آمدن حداکثر تعداد طبق بارور، میه(. بنابراین برای ب2جدول )

به نتایج مشابهی کلزا  با آزمایش در گیاه( نیز 2551. محقق و امام )میزان نیتروژن مصرفی را افزایش داد

( مربوط به تلفیق 70/273در بوته )ها بیشترین تعداد خورجین های آندست یافتند. طبق بررسی

 45/1لیتر در هكتار سایكوسل نسبت به کاربرد صفر و  35/2بیشترین میزان نیتروژن مصرفی و کاربرد 

ها و همچنین بود. مصرف همزمان نیتروژن و سایكوسل باعث افزایش باروری تعداد گللیتر در هكتار 

 (.1116و همكاران،  گردد )پاالها میدوام زیادتر سطح سبز برگ و انتقال بیشتر مواد فتوسنتزی به دانه

 
 صفات گیاهی گلرنگمیانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس  -1جدول 

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی

تعداد طبق 

 بارور

تعداد دانه 

 در طبق

وزن 

 هزار دانه
 عملكرد دانه

عملكرد 

 بیولوژیک

شاخص 

 برداشت

درصد 

 روغن دانه

 ns56/053 ns81/11 ns75/5 ns16/01671 ns11/1865682 ns86/1 ns14/8 2 تكرار

 ns73/012 ns30/12 **11/31 *05/1544512 **67/20130601 **10/845 **87/227 2 نیتروژن

 ns74/1706 ns75/20 **16/11 ns55/003105 *84/1751011 *08/182 *44/14 1 سایكوسل

 ns60/11 **77/24 *05/116037 ns66/8825366 **5554/121 ns65/7 08/6863** 2 نیتروژن × سایكوسل

 34/2 13/14 35/1277550 05/130187 68/15 30/24 15/0716 15 خطای عامل اصلی

 ns31/8 27/118** 88/7842856** 05/717712** 23/85** 33/431** 15/8732* 2 تراکم

 61/26** 34/183** 86/17151252** 70/414218** 51/3** 66/160** 07/8664** 4 تراکم× نیتروژن 

 ns71/2 **70/23 *05/217612 ns81/1533788 ns13/8 **10/84 07/2074* 2 تراکم×  سایكوسل

 ns24/1501 **71/118 **60/28 **70/1181663 *10/2001701 **01/61 ns65/8 4 تراکم×  نیتروژن×  سایكوسل

 81/2 81/14 75/741726 23/65310 15/1 43/28 13/752 24 خطای عامل فرعی

 07/6 07/10 47/3 81/15 87/8 57/14 76/11  )درصد( ضریب تغییرات
 باشد.دار نمیمعنی nsدرصد و  1و  0دار بودن در سطح احتمال دهنده معنیترتیب نشانبه **و  *
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 تعداد طبق بارور گلرنگ ایبرسایکوسل و نیتروژن مقایسه میانگین برهمکنش  -2جدول 

 های آزمایشعامل
 تعداد طبق بارور )در مترمربع(

 نیتروژن )کیلوگرم در هكتار( سایكوسل

 سایكوسلعدم کاربرد 

05 (ab) bc 17/211 

155 (a) ab 55/241 

105 (b) c 61/113 

  کاربرد سایكوسل

05 (b) bc 55/221 

155 (b) bc 05/225 

105 (a) a 05/201 

 ندارند. LSDداری در سطح پنج درصد بر اساس آزمون اعداد با حروف مشابه در هر ستون تفاوت معنی

 دهد.دهی را نشان میمیانگین اثرات متقابل کلی و حروف درون پرانتز مقایسه میانگین به روش برشحروف بیرون پرانتز مقایسه 
 

ای تعداد بردهی اثر نیتروژن در سطوح مختلف سایکوسل برشمیانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس  -3جدول 

 .طبق بارور گلرنگ

 تعداد طبق بارور درجه آزادی منابع تغییر

 56/4544* 2 عدم کاربرد سایكوسل 

 20/2387* 2 کاربرد سایكوسل

 باشد.دار نمیمعنی nsدرصد و  1و  0دار بودن در سطح احتمال دهنده معنیترتیب نشانبه **و  *

 

طبق در  70/201( نشان داد که بیشترین تعداد طبق بارور )4جدول برهمكنش نیتروژن و تراکم )

کمترین تعداد طبق . دست آمدهدر کمترین تراکم ب ژن در هكتارکیلوگرم نیترو 155 مترمربع( از مصرف

بوته در  20کیلوگرم نیتروژن در هكتار و تراکم  105طبق در مترمربع( از مصرف  0/114بارور )

درصد با یكدیگر اختالف  12/20که کمترین و بیشترین تعداد طبق بارور طوریدست آمد، بههمترمربع ب

ها اثر کیلوگرم نیتروژن در هكتار، تراکم 105و  155نشان داد که در دو سطح ( 0) داشتند. نتایج جدول

باعث  تروژن، کمترین تراکماین صورت که در هر دو سطح نیداری بر تعداد طبق بارور داشتند. بهمعنی

دهند که با افزایش می دست آمده نشانه(. نتایج ب4جدول دست آید )هشد بیشترین تعداد طبق بارور ب

ها برای دریافت مصرف نیتروژن در کمترین تعداد بوته در واحد سطح، میزان رقابت بین بوته

ها و های باقیمانده قادر خواهند بود با جلوگیری از عقیمی گلیابد، بنابراین بوتهها کاهش میآسیمیالت

 ها، تعداد طبق بارور را افزایش دهند. طبق
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 تعداد طبق بارور و درصد روغن دانه گلرنگ ایمقایسه میانگین برهمکنش نیتروژن و تراکم بر -4دول ج

 های آزمایشعامل
 روغن دانه )درصد( تعداد طبق بارور )در مترمربع(

 )بوته در مترمربع( تراکم )کیلوگرم در هكتار( نیتروژن

05 

8/88 (a) bcd 70/257 (b) b 81/24 
20 (a) ab 20/286 (a) a 70/27 
25 (a) bcd 20/216 (a) a 11/27 

155 

8/88 (b) cd 70/255 (a) b 11/24 
20 (ab) abc 70/281 (ab) bc 77/28 
25 (a) a 70/201 (b) cd 86/22 

 
105 

8/88 (a) abc 17/282 (a) d 01/21 
20 (b) d 05/114 (c )f 17/17 
25 (a) a 05/243 (b) e 41/11 

 ندارند. LSDداری در سطح پنج درصد بر اساس آزمون حروف مشابه در هر ستون تفاوت معنیاعداد با 

 دهد.دهی را نشان میحروف بیرون پرانتز مقایسه میانگین اثرات متقابل کلی و حروف درون پرانتز مقایسه میانگین به روش برش
 

 

ای تعداد طبق بردهی اثر تراکم در سطوح مختلف نیتروژن برش میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس -5جدول 

 .بارور و درصد روغن دانه گلرنگ

 درصد روغن دانه تعداد طبق بارور درجه آزادی منابع تغییر

 ns0/1234 **51/11 2 )کیلوگرم در هكتار(  05

 71/1* 5/0226** 2 )کیلوگرم در هكتار( 155

 24/23** 0/4651** 2 )کیلوگرم در هكتار( 105

 باشد.دار نمیمعنی nsدرصد و  1و  0دار بودن در سطح احتمال دهنده معنیترتیب نشانبه **و  *
 

دهد که بیشترین تعداد طبق ( نشان می6مقایسه میانگین برهمكنش سایكوسل و تراکم )جدول  

دست آمد، که هطبق در مترمربع( در صورت عدم کاربرد سایكوسل و کمترین تراکم ب 38/243بارور )

داری نداشت. کمترین تعداد بوته در مترمربع تفاوت معنی 8/88و  20های با کاربرد سایكوسل و تراکم

بوته در مترمربع  20طبق در مترمربع( در صورت عدم کاربرد سایكوسل و تراکم  67/254طبق بارور )

( 7دهی )جدول ایج برشدرصد بود. نت 74/17دست آمد. اختالف بیشترین و کمترین تعداد طبق هب

داری بر تعداد طبق بارور داشت. نشان داد که فقط در صورت عدم کاربرد سایكوسل، تراکم اثر معنی

در صورت عدم کاربرد سایكوسل، کمترین تراکم بیشترین تعداد طبق بارور را ( 6) طبق نتایج جدول

با افزایش تعداد طبق بارور و  ایجاد کرد. بنابراین، در صورت عدم کاربرد سایكوسل، کاهش تراکم
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برعكس، افزایش تراکم با کاهش تعداد طبق بارور همراه است، با این حال در صورت کاربرد 

های امام و توان تراکم را افزایش داد تا به بیشترین تعداد طبق بارور رسید. طبق گزارشسایكوسل می

زیاد بوته باعث افزایش تعداد خورجین های پاشی سایكوسل در تراکم( تیمار محلول2552ایلكایی )

 کلزا گردید.
 

 ای تعداد طبق بارور و درصد روغن دانه گلرنگو تراکم بر سایکوسلمقایسه میانگین برهمکنش  -6جدول 

 های آزمایشعامل
 روغن دانه )درصد( )در مترمربع( تعدا طبق بارور

 )بوته در مترمربع( تراکم سایكوسل

  عدم کاربرد سایكوسل

8/88 (b) c 23/250 (a) b 67/22 

20 (b) c 67/254 (a) a 08/24 

25 (a) a 38/243 (a) ab 32/28 

 کاربرد سایكوسل

8/88 (a) bc 38/221 (a) a 04/24 

20 (a) ab 55/287 (c )c 30/25 

25 (a) ab 17/284 (b) b 02/22 

 ندارند. LSDداری در سطح پنج درصد بر اساس آزمون اعداد با حروف مشابه در هر ستون تفاوت معنی

 دهد.دهی را نشان میحروف بیرون پرانتز مقایسه میانگین اثرات متقابل کلی و حروف درون پرانتز مقایسه میانگین به روش برش

 
تعداد ای بردهی اثر تراکم در سطوح مختلف سایکوسل برشمیانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس  -7جدول 

 طبق بارور و درصد روغن دانه گلرنگ

 درصد روغن دانه تعداد طبق بارور درجه آزادی منابع تغییر

 ns12/7 28/0772** 2 عدم کاربرد سایكوسل

 ns20/030 **30/85 2 کاربرد سایكوسل

 باشد.نمیدار معنی nsدرصد و  1و  0دار بودن در سطح احتمال دهنده معنیترتیب نشانبه **و  *
 

بر درصد  1نتایج نشان داد که برهمكنش سایكوسل، نیتروژن و تراکم در سطح احتمال : تعداد دانه در طبق

(. مقایسه میانگین برهمكنش سایكوسل، نیتروژن و تراکم 1دار است )جدول تعداد دانه در طبق معنی

( در صورت عدم کاربرد سایكوسل با دانه 51/43( نشان داد که بیشترین تعداد دانه در طبق )3)جدول 

کمترین تعداد دانه در . دست آمدهبوته در مترمربع ب 20کیلوگرم نیتروژن در هكتار و تراکم  105مصرف 

درصدی نسبت به بیشترین تعداد دانه در طبق نیز در صورت عدم کاربرد  06دانه( با کاهش  10/21طبق )
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( 1)ج جدول دست آمد. طبق نتایههكتار و کمترین تراکم بکیلوگرم نیتروژن در  155سایكوسل از مصرف 

کیلوگرم نیتروژن در هكتار و در صورت کاربرد  105و  155در صورت عدم کاربرد سایكوسل و مصرف 

داری بر تعداد دانه در طبق داشت. کیلوگرم نیتروژن در هكتار، تراکم اثر معنی 155سایكوسل و مصرف 

بوته در  20کاربرد سایكوسل، در دومین و سومین سطح نیتروژن، تراکم  که در صورت عدماین صورتبه

در صورت کاربرد سایكوسل، در دومین سطح نیتروژن،  .مترمربع بیشترین تعداد دانه را به همراه داشت

 (. 3جدول بوته در مترمربع با افزایش تعداد دانه در طبق همراه بود ) 20تراکم 
 

 صفات گیاهی گلرنگ ای، نیتروژن و تراکم برسایکوسلمقایسه میانگین برهمکنش  -8جدول 

 های آزمایشعامل

 تعداد دانه در طبق
وزن هزار دانه 

 )گرم(

عملكرد دانه 

 )کیلوگرم در هكتار(

عملكرد بیولوژیک 

 )کیلوگرم در هكتار(

برداشت شاخص

 سایكوسل )درصد(

 نیتروژن

)کیلوگرم 

 در هكتار(

 تراکم

)بوته در 

 مترمربع(

عدم 

کاربرد 

 سایكوسل

05 

85/88 Bcd 65/83 (c )def 28/81 (ab) bcde 4/2016 (b )g 36/7562 (a) a 38/86 

20 Cdef 11/88 (b) bc 22/88 (b) ef 4/2821 (a )def 11/1787 (b) d 35/28 

25 Cdef 70/84 (a) a 70/80 (a) abcd 4/2736 (a )bcde 37/15418 (b) cd 06/26 

155 

85/88 (a) cdef 63/84 (a) bcd 76/82 (a) def 4/2876 (b )efg 00/3717 (a) bcd 8/23 

20 (a) cdef 52/80 (a) cdef 75/81 (a) cde 4/2471 (a )bcd 58/11172 (ab) de 2/22 

25 (b) h 10/21 (a) def 50/81 (b) ghij 4/1321 (a )bcd 23/11551 (b) ef 84/16 

105 

85/88 (b) fgh 16/27 (b )g 14/26 (b) ij 4/1656 (a )a 31/18676 (b) f 72/11 

20 (a) a 51/43 (a) f 15/85 (a) bcde 4/2416 (b )bcd 1/15337 (a) de 35/22 

25 (b) defg 17/81 (a) ef 15/85 (b) fghi 4/1166 (ab )ab 02/12425 (ab) ef 30/10 

کاربرد 

 سایكوسل

05 

85/88 (a) bcd 81/83 (a) a 85/86 (a) abcd 4/2736 (a )fg 74/3214 (a) ab 61/88 

20 (a) cde 78/86 (b) b 61/88 (a) a 4/8146 (a )cdef 82/15172 (a) abc 11/85 

25 (a) defg 18/81 (c )cdef 60/81 (b) fgh 4/2546 (a )efg 82/3071 (b) d 30/28 

155 

85/88 (b) efgh 11/21 (a) bcde 24/82 (b) hij 4/1711 (b) g 48/6771 (a) bcd85/27 

20 (a) ab 84/46 (b) g 50/26 (a) abc 4/2366 (a)  bcd 74/1147 (a) cd 34/20 

25 (b) gh 60/24 (b) g 17/26 (b) j 4/1466 (a )bcd 31/15117 (b) f 85/18 

105 

85/88 (a) cdef 28/80 (a) cdef 03/81 (a) a 4/8586 (a )abc 87/11115 (a) cd 86/20 

20 (a) abc 14/81 (b) g 35/20 (a) efg 4/2221 (b )def 62/1870 (a) d 33/28 

25 (a) cdef 07/84 (a) bcde 33/81 (a) ab 4/2111 (ab )cdef 11/15237 (a) bcd46/23 

 ندارند. LSDداری در سطح پنج درصد بر اساس آزمون اعداد با حروف مشابه در هر ستون تفاوت معنی

 دهد.دهی را نشان میحروف بیرون پرانتز مقایسه میانگین اثرات متقابل کلی و حروف درون پرانتز مقایسه میانگین به روش برش
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صفات سایکوسل برای  ×دهی اثر تراکم در سطوح نیتروژنبرشمیانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس  -9جدول 

  .گلرنگگیاهی 

درجه  منابع تغییر
 آزادی

تعداد دانه 
 در طبق

وزن هزار 
 دانه

عملكرد 
 دانه

عملكرد 
 زیستی

شاخص 
 نیتروژن سایكوسل برداشت

کاربرد عدم
 سایكوسل

 ns36/28 **42/10 ns168170 **1743506 **21/141 2 )کیلوگرم در هكتار( 05

 ns22/2 ns861770 *0261362 *17/157 37/137* 2 )کیلوگرم درهكتار( 155

 ns651855 *0302142 *12/14 12/18** 21/875** 2 )کیلوگرم درهكتار( 105

کاربرد 
 سایكوسل

 ns87/48 **82/16 *148655 ns8571132 *03/76 2 )کیلوگرم در هكتار( 05

 61/177** 13013834** 1615620** 53/45** 46/812** 2 )کیلوگرم درهكتار( 155

 ns70/20 **11/80 ns077170 *0238783 ns83/16 2 )کیلوگرم درهكتار( 105

 باشد.دار نمیمعنی nsو درصد  1و  0دار بودن در سطح احتمال دهنده معنیترتیب نشانبه **و  *
 

بوته در مترمربع با  20 دهند که در هر سطح نیتروژن مصرفی، تراکمدر نهایت نتایج نشان می

های تشكیل شده بیشتر افزایش تعداد دانه در طبق همراه است، بنابراین در این تراکم تعداد گل

( گزارش کردند که بیشترین تعداد دانه در هر خورجین کلزا از تیمار 2551باشد. محقق و امام )می

که کمترین تعداد دانه آمد، در حالیدست هسایكوسل برم در هكتار و عدم کاربرد کیلوگ 255نیتروژن 

لیتر سایكوسل در هكتار  35/2کیلوگرم نیتروژن در هكتار و کاربرد  255در خورجین از همین تیمار 

دلیل افزایش دار تعداد دانه در خورجین در تیمار سایكوسل بهدست آمد، که احتماال کاهش معنیهب

ش تراکم، کاهکه با  ( گزارش کردند2553و همكاران ) زادهطهماسبی .تعداد خورجین در هر بوته باشد

هزار بوته در هكتار( با  455تراکم ) کمترینطوری که تعداد دانه در طبق گلرنگ افزایش پیدا کرد به

 دانه در طبق بیشترین تعداد را نشان داد. 25/28میانگین 

بر  درصد 1تراکم در سطح احتمال نتایج نشان داد که برهمكنش سایكوسل، نیتروژن و : وزن هزار دانه

با مصرف کمترین میزان  (. در صورت کاربرد سایكوسل،1جدول دار است )وزن هزار دانه معنی

دست آمد. کمترین وزن هزار دانه هگرم( ب 8/86باالترین تراکم، بیشترین وزن هزار دانه ) نیتروژن و

بوته در  20مقدار نیتروژن و تراکم گرم(، در صورت کاربرد سایكوسل از مصرف بیشترین  3/20)

درصد بود. طبق نتایج  21(. اختالف بیشترین و کمترین وزن هزار دانه 1دست آمد )جدول همترمربع ب

کیلوگرم نیتروژن در  105و  05( در صورت عدم کاربرد سایكوسل و مصرف 1دهی )جدول برش

داری بر وزن رفی، تراکم اثر معنیهكتار و در صورت کاربرد سایكوسل در هر سه سطح نیتروژن مص
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این صورت که در وضعیت عدم کاربرد سایكوسل، در اولین سطح نیتروژن، کمترین هزار دانه داشت. به

تراکم باعث شد  باالترینتراکم بیشترین وزن هزار دانه را به دنبال داشت. در سومین سطح نیتروژن، 

کاربرد سایكوسل، در اولین و دومین سطح نیتروژن، وجود آید. در وضعیت هبیشترین وزن هزار دانه ب

باالترین تراکم بیشترین وزن هزار دانه را ایجاد کرد. و در سومین سطح نیتروژن کمترین تراکم بیشترین 

دست آمده، افزایش تراکم با مصرف کمتر ه(. طبق نتایج ب3 وزن هزار دانه را به همراه داشت )جدول

رد سایكوسل، کاهش وزن هزار دانه، و در صورت کاربرد سایكوسل، نیتروژن، در صورت عدم کارب

( گزارش کرد که مصرف سایكوسل در 2551زاده )هاشمافزایش وزن هزار دانه را به همراه داشت. 

 مقایسه با عدم مصرف آن بیشترین وزن صددانه ذرت را ایجاد کرد و اظهار داشت که احتماال 

 رسدهمچنین به نظر می .باعث افزایش وزن صددانه شده است هاهسایكوسل با تأثیر بر اندازه دان

ها نقش ها و افزایش وزن دانهها در پر شدن آنبا انتقال بیشتر مواد فتوسنتزی کافی به دانهسایكوسل 

  .سزایی داشته باشندهب

دانه بر عملكرد درصد  1برهمكنش سایكوسل، نیتروژن و تراکم در سطح احتمال : عملکرد دانه

کیلوگرم در هكتار( در صورت کاربرد  45/8146(. بیشترین عملكرد دانه )1دار شد )جدول معنی

دست آمد. کمترین عملكرد هبوته در مترمربع ب 20سایكوسل، از مصرف کمترین میزان نیتروژن و تراکم 

یتروژن در هكتار کیلوگرم ن 155کیلوگرم در هكتار( نیز با کاربرد سایكوسل، از مصرف  45/1466دانه )

(. 3درصد کاهش نشان داد )جدول  45/08دست آمد، که نسبت به بیشترین مقدار هو کمترین تراکم ب

کیلوگرم  155و  05( نیز نشان داد که در صورت کاربرد سایكوسل و مصرف 1دهی )جدول نتایج برش

ورت که در این سطح این صداری بر عملكرد دانه داشت. بهنیتروژن در هكتار، تراکم اثر معنی

بوته در مترمربع بیشترین عملكرد دانه را ایجاد  20سایكوسل، در اولین و دومین سطح نیتروژن، تراکم 

دست آمده با افزایش تراکم در هر میزان نیتروژن، عملكرد دانه نیز (. طبق نتایج به3)جدول  کرد

اهمیت دارد و مسلما با توجه به  افزایش یافت، که این موضوع با توجه به کارایی مصرف نیتروژن

محیطی و هزینه کود، در نهایت، بهتر است کمترین میزان نیتروژن را مصرف کرد تا مشكالت زیست 

( گزارش کردند که بیشترین عملكرد دانه 2552امام و ایلكایی ). تبه حداکثر عملكرد دانه دست یاف

. عملكرد بیشتر در گیاهان آمد دستهباالترین تراکم بکلزا از تیمار سایكوسل در باالترین غلظت و در 

ای و توان آب بیشتر در خاطر رشد بیشتر ریشه، افزایش مقاومت روزنهتیمار شده با سایكوسل به

ها و در نهایت افزایش در بهبود بازده مصرف آب از طریق افزایش در فعالیت ریشه و کاهش در برگ
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رسد تیمار نظر می( اظهار داشتند که به1112ما و اسمیت )(. 1132، ندی و همكاراباشد )تعرق گیاه می

انداز ها و بهبود نفوذ نور به داخل سایهها و پنجههای جو با سایكوسل که با تغییر زاویه برگبوته

دلیل تأثیر بازخوری پیش از گلدهی اندازه مقصد را افزایش داده و بعد از گلدهی به گیاهی همراه است،

سبب افزایش میزان مواد پرورده تولیدی برای پر  ها،افزایش اندازه مقصد بر سرعت فتوسنتز بوته مثبت

. از طرفی در های اضافی گردیده باشد و در نتیجه افزایش عملكرد را به همراه داشته باشدشدن دانه

نی قرار دارد و دلیل کاهش تعداد بوته در واحد سطح در حد پاییهای پایین، عملكرد دانه بهتراکم

دلیل محدودیت ظرفیت هر گیاه در استفاده از نیتروژن تا حد معینی مؤثر است؛ در افزایش نیتروژن به

شود، اما با افزایش ماند و از دسترس گیاه خارج میاین صورت، نیتروژن مازاد بدون استفاده باقی می

نژاد و یابد )قلیلكرد دانه افزایش میگیرد و بنابراین عمتراکم حداکثر استفاده از منابع صورت می

ویژه در یابد؛ این افزایش به(. قدرت جذب نیتروژن گیاه با افزایش تراکم افزایش می2551همكاران، 

اصغری شود )چمنیتر است بیشتر میسطح کم نیتروژن که محدودیت و رقابت برای جذب آن محتمل

 3/2کردند که بیشترین عملكرد دانه کلزا در غلظت ( گزارش 2551(. محقق و امام )2515و همكاران، 

 دست آمد.هکیلوگرم نیتروژن در هكتار ب 255لیتر سایكوسل در هكتار و کاربرد 

 زیستیبر عملكرد  درصد 0برهمكنش سایكوسل، نیتروژن و تراکم در سطح احتمال : زیستیعملکرد 

( نشان داد که 3(. مقایسه میانگین برهمكنش سایكوسل، نیتروژن و تراکم )جدول 1 دار گردید )جدولمعنی

کیلوگرم در هكتار( با مصرف باالترین میزان نیتروژن و باالترین تراکم  31/18676) زیستیبیشترین عملكرد 

كتار( کیلوگرم در ه 48/6771) زیستیکمترین میزان عملكرد . دست آمدهدر شرایط عدم کاربرد سایكوسل ب

دست آمد، که هکیلوگرم نیتروژن در هكتار و باالترین تراکم در شرایط کاربرد سایكوسل ب 155با مصرف 

در هر دو  (1)درصد کاهش نشان داد. طبق نتایج جدول  41/05 زیستیعملكرد  نسبت به بیشترین میزان

کیلوگرم در هكتار در تیمار کاربرد  05سطح سایكوسل و همه سطوح نیتروژن مصرفی )به جز نیتروژن 

باشد. به این صورت که در شرایط عدم کاربرد دار میمعنی زیستیسایكوسل(، اثر تراکم بر عملكرد 

به همراه داشت. در دومین را  زیستیبیشترین عملكرد  ،سایكوسل، در اولین سطح نیتروژن، کمترین تراکم

آید. در سومین سطح  دستهب زیستیشد بیشترین عملكرد بوته در مترمربع باعث  20سطح نیتروژن، تراکم 

. در صورت کاربرد سایكوسل، نیز نتایج بود همراه زیستینیتروژن، باالترین تراکم با بیشترین عملكرد 

های اعمال شده یلوگرم نیتروژن در هكتار تراکمک 05دست آمد، با این تفاوت که با مصرف مشابهی به

دست آمده در هر دو سطح سایكوسل، ه(. طبق نتایج ب3داری با یكدیگر نداشتند )جدول تفاوت معنی
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گردید. افزایش نیتروژن با وجود  زیستیافزایش مصرف نیتروژن و باال بردن تراکم منجر به افزایش عملكرد 

فزایش فشار تورژسانس سلول، رشد رویشی و تولید ماده خشک گیاه رطوبت کافی در خاک، از طریق ا

ای رشد رویشی گیاه را کاهش داد و باعث تحریک گندم را افزایش داد، از طرفی مصرف سایكوسل تا اندازه

دست آمده نشان ه(. از طرفی نتایج ب2515زاده و امام، تعداد سنبله بارور و دانه بیشتر در گیاه شد )میران

و افزایش نیتروژن با افزایش عملكرد  زیستیهای باال، کاهش نیتروژن با کاهش عملكرد هد که در تراکمدمی

( گزارش کردند که در سطوح باالتر مصرف نیتروژن 2551نژاد و همكاران )همراه است. قلی زیستی

ها جبران شد و در نتیجه بوتهترین سطح مصرف این عنصر با افزایش تراکم، کاهش وزن تکبرخالف پایین

 ی آفتابگردان افزایش یافت. زیستآن عملكرد 

بر شاخص  درصد 1برهمكنش سایكوسل، نیتروژن و تراکم در سطح احتمال : شاخص برداشت

درصد( در صورت عدم کاربرد  38/86(. بیشترین شاخص برداشت )1دار شد )جدول برداشت معنی

دست آمد. کمترین شاخص برداشت هفی و باالترین تراکم بسایكوسل، از کمترین میزان نیتروژن مصر

درصد( نیز در صورت عدم کاربرد سایكوسل از مصرف بیشترین میزان نیتروژن و باالترین  72/11)

درصد کاهش نشان داد  17/63دست آمد، که نسبت به بیشترین میزان شاخص برداشت هتراکم ب

سطح سایكوسل و همه سطوح نیتروژن مصرفی )به جز شان داد که در هر دو ن( 1) (. جدول3 )جدول

دار کیلوگرم در هكتار در تیمار کاربرد سایكوسل(، اثر تراکم بر شاخص برداشت معنی 105نیتروژن 

نیز مشخص کرد که در صورت عدم کاربرد سایكوسل، در سطح اول و دوم ( 3) باشد. جدولمی

بوته  20. در سطح سوم نیتروژن، تراکم کرد را ایجادنیتروژن، باالترین تراکم بیشترین شاخص برداشت 

 در مترمربع با بیشترین میزان شاخص برداشت همراه بود. در صورت کاربرد سایكوسل، در سطح اول

کلستروم . بوته در مترمربع بیشترین شاخص برداشت را به همراه داشت 85/88نیتروژن، تراکم  و دوم

تروژن سبب کاهش شاخص برداشت کلزا گردید و دلیل این امر ( نشان داد که افزایش مصرف نی1110)

 های زایشی دانست.و کاهش کارایی توزیع مواد فتوسنتزی به اندام زیستیرا افزایش عملكرد 

درصد(  04/24(، بیشترین درصد روغن دانه )6جدول در ارتباط با برهمكنش سایكوسل و تراکم ) 

درصد(  30/25دست آمد. کمترین درصد روغن دانه )هراکم بدر صورت کاربرد سایكوسل از باالترین ت

دست آمد، که نسبت به بیشترین هبوته در مترمربع ب 20نیز در صورت کاربرد سایكوسل از تراکم 

(، فقط 7دهی )جدول درصد کاهش نشان داد. طبق نتایج تجزیه واریانس برش 10درصد روغن دانه 
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این صورت که در این دار بود. بهبر درصد روغن دانه معنیدر صورت کاربرد سایكوسل، اثر تراکم 

 (.3جدول بوته در مترمربع بیشترین درصد روغن دانه را ایجاد کرد ) 85/88سطح سایكوسل، تراکم 

لیتر  35/2و  45/1( در بررسی اثر سه سطح ماده کندکننده رشد سایكوسل )صفر، 2551محقق و امام )

لیتر در هكتار  35/2ین نتیجه رسیدند که درصد روغن دانه در تیمار ( بر گیاه کلزا به ادر هكتار

 داری را نشان داد.سایكوسل نسبت به سایر تیمارها افزایش معنی

 

 گيری نهايينتيجه

با  های باالدهند که در صورت کاربرد سایكوسل، کمترین میزان نیتروژن در تراکمنتایج نشان می 

مصرف در صورت عدم کاربرد سایكوسل که در حالی تولید بیشترین عملكرد دانه همراه بوده است.

بنابراین همراه بود.  عملكرد دانهو  با کاهش اجزای عملكردهای باال در تراکمنیتروژن  مقادیر باالی

حاصلخیزی بیش  خاطربه  مصرف زیاد نیتروژنهای باال و تراکم ،ددی استفاده نشکننده رشتنظیم وقتی

موجب افزایش بیش از حد رشد ، که ا افزایش طول دوره رشد همراه شدنداز اندازه خاک مزرعه ب

ها و دوره رسیدگی طبق های پایینی، تأخیر دوره گلدهیها روی طبقاندازی شاخه و برگرویشی، سایه

در  .شدندو وزن هزار دانه ارور بها با سرما و کاهش تعداد طبق پر شدن دانه برخورد دوره و سرانجام

و  های سرد پاییزه شدا شبزمان برداشت دانه بنهایت طوالنی شدن دوره رشد منجر به برخورد 

 .دیر باالی نیتروژن کاهش یافتبنابراین عملكرد دانه با مصرف مقا
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Abstract 1 
 Increasing nitrogen application and plant density simultaneously causes 
increasing vegetative growth and reducing harvest index. The objective of this 

study was to evaluate the effect of cycocel at high nitrogen and plant density on 

safflower seed yield and yield components. For this purpose a field experiment was 
carried out as a factorial-split plot based on randomized complete block design 

with three replications with Isfahan 14 cultivar of Safflower in Yasouj, in 2010. 

Main plots were three nitrogen levels (50, 100 and 150 kg ha-1) and two cycocel 
levels (0 and 10-6 M) as factorial arrangement and subplots were three plant 

densities (20, 25 and 33.3 plant m-2). Results showed that the interaction effect of 

cycocel, nitrogen and plant density had statistically significant effect seed yield and 

yield components. The highest seed yield (3146.4 kg ha-1) was obtained from 10-6 
M cycocel, the lowest nitrogen level and 25 plant m-2. The interaction of nitrogen 

and plant density and the interaction of cycocel and nitrogen were statistically 

significant for seed oil percent. The most seed oil percent (27.75%) was obtained 
from the lowest nitrogen and 25 plant m-2 treatment. The greatest seed yield and 

quality was obtained from high plant density and cycocel, but the effect of nitrogen 

application was low because of the excessive soil fertility. 
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