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  بر برخی خصوصیات  ماهی و میگو أآلی با منشکاربرد کود  تأثیر
  کمی و کیفی گلرنگ 

  

  2السادات صفاییو ملیحه *1مهتاب صالحی
  دانشگاه نهاوند، ،استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی1

 دانشگاه نهاوند ،استادیار گروه شیمی کاربردي2

  10/9/97 پذیرش: تاریخ      17/11/96 دریافت: تاریخ

  
 

  چکیده
از  یکـی درصـد، 45تـا  25محتواي روغـن با  گلرنگدانه  .هاي گیاهی هستندمنابع مهم روغن ،هاي روغنیدانه سابقه و هدف:

ها از اثرات مضر کودهاي شیمیایی بر محیط زیست آگاه هسـتند. بنـابراین امروزه، انسانباشد. هاي روغنی بسیار ارزشمند می دانه
مادة آلـی خـاك و بهبـود سـاختار خـاك بـا افـزایش پایـداري کاربرد کودهاي آلی به عنوان یک استراتژي مناسب براي افزایش 

هاي کاربرد ضایعات آبزیان، استفاده از آنها به عنوان کود آلی است. کود ماهی، سرشـار شود. یکی از روشها شناخته میخاکدانه
. کیتین که در اسکلت میگو کندها رفع میاز مواد غذایی بخصوص نیتروژن و فسفر است که کمبود این عناصر را در مزارع و باغ

دار طبیعی فراوان بعد از سلولز بر روي زمین است. مقادیر عظیمی از ضایعات ماهی و ساکارید نیتروژنشود، دومین پلییافت می
شوند. بنابراین کاربرد مواد زائـد تجدیدپـذیر هاي تولید غذاهاي دریایی در سراسر جهان، دور ریخته میپوست میگو، در شرکت

باشـند، کـاربرد عنوان کود، از نظر اقتصادي مناسب است. از آنجا که نیتروژن و فسفر از عناصر ضروري در رشد گلرنگ مـی به
  تواند باعث افزایش عملکرد کمی و کیفی گلرنگ شود.می ،ضایعات ماهی و پوست میگو که سرشار از این عناصر هستند

  

به منظور بررسی اثر ضایعات میگو و ماهی بر خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ، آزمایشی در قالب طرح کـامالً ها: مواد و روش
گرم میگو  5/1گرم میگو در سطح و  5/1گرم میگو مخلوط با خاك،  3گرم میگو در سطح خاك،  3(شامل تیمار  13تصادفی با 

 2/0گـرم میگـو +  5/1اوره مخلوط با خاك، گرم  2/0میگو +  گرم 3اوره در سطح و  گرم 2/0گرم میگو +  3مخلوط با خاك، 
 10گرم ماهی مخلوط با خاك،  5گرم ماهی در سطح و  5اوره مخلوط با خاك، گرم  2/0گرم میگو +  5/1اوره در سطح و گرم 

تعـداد دانـه، قطـر  تکرار در گلخانه دانشگاه نهاوند انجام شد. 4) و گرم ماهی مخلوط با خاك، شاهد 10گرم ماهی در سطح و 
  گردید. گیرياندازهمیزان و نوع اسیدهاي چرب  ،درصد روغن ،وزن هزاردانه ،طبق، تعداد گل در بوته، تعداد شاخه فرعی

  

بیشترین قطر که  طوري به نتایج آزمایش بیانگر تأثیر مثبت کاربرد ضایعات میگو و ماهی بر کلیه صفات مورد بررسی استها: یافته
 گرم میگـو مخلـوط بـا خـاك و 5/1بیشترین تعداد دانه با کاربرد  گرم میگو در سطح خاك، 5/1متر) در تیمار سانتی 1/2طبق (

) از درصد 31/25. بیشترین درصد روغن (به دست آمدگرم ماهی مخلوط با خاك  5گرم) در تیمار  1/39وزن هزار دانه ( باالترین
گرم میگو +  3از تیمار ) درصد 56/73بیشترین لینولئیک اسید (خاك به دست آمد. گرم اوره مخلوط با  2/0گرم میگو +  3تیمار 

 2/0گرم میگـو +  5/1) در تیمار درصد 38/0) و لینولنیک (درصد 22/33بیشترین میزان اولئیک ( گرم اوره در سطح خاك، 2/0
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گرم میگو مخلوط با خـاك و بیشـترین میـزان  3) در تیمار درصد 32/11اوره در سطح خاك تولید شد. بیشترین پالمیتیک ( گرم
  گرم ماهی در سطح خاك به دست آمد. 10) در تیمار درصد 97/1استئاریک (

  
 را بر کلیه صفات مورد بررسی نشان داد، همچنین بابه ویژه میگو تأثیر مثبت ضایعات میگو و ماهی  ،نتایج آزمایش گیري:نتیجه

باتوجه به نتایج این مطالعه و به منظور کاهش کاربرد  و شیمیایی، بیشترین درصد روغن تولید گردید. آلیکاربرد همزمان کود 
از ضایعات فراوان ماهی  ،اي و وسیعگردد در مطالعات مزرعهپیشنهاد میکودهاي شیمیایی و دستیابی به اهداف کشاورزي پایدار، 

 د. به دلیل حجم زیاد ضایعات ماهی و میگو در جنوبگردیمیایی استفاده عنوان جایگزین یا مکملی براي کودهاي ش و میگو، به
تواند موضوع ایران و تحمل باالي گلرنگ به تنش خشکی و شوري، کاربرد ضایعات آبزیان به عنوان کود در کشت گلرنگ می

  تحقیقات آینده قرار گیرد.
  

   دانه وزن هزار، قطر طبق میگو و ماهی،ضایعات  ،دانه روغنی، ضروري اسیدهاي چرب :کلیدي هايواژه
  

  مقدمه
سـازگار بـه شـرایط اقلیمـی  ،گیاه یکساله گلرنگ

باشـد. دانـه گلرنـگ ایران با عادت رشد نامحدود مـی
درصــد  24تــا  12درصــد روغــن و  45تــا  25داراي 

ــروتئین مــی اســیدهاي چــرب . )42و22و37( باشــدپ
 غیراشباع ضروري (اولئیک اسـید و لینولئیـک اسـید)،

دهند درصد روغن گلرنگ را تشکیل می 90تا  78 بین
به اهمیت زیادي کـه اسـیدهاي چـرب  با توجه. )42(

اي روغـن دارنـد، روغـن غیراشباع در کیفیـت تغذیـه
ــیش از  ــا ب ــگ ب ــرب  80گلرن ــیدهاي چ ــد اس درص

 .)6( باشدبسیار باارزش می ،غیراشباع

غنی از لینولئیـک اسـید، یـک  ،گلرنگ روغن دانه
ت کـه بـه کـاهش کلسـترول اسید چرب غیراشباع اس

در بسـیاري از  ،دلیـلکند و بـه همـین  خون کمک می
 شـودنوان یک گیاه دارویی اسـتفاده مـیعکشورها به 

گلرنگ روغن زیاد اولئیک اسید  مقدار. همچنین )25(
را به یـک  و طعم دلپذیرش، آن به علت پایداري زیاد

در  .)33( کردنی عالی تبدیل کـرده اسـتروغن سرخ
اي با لینولئیـک و هاي اخیر، نتایج مطالعات تغذیهسال

روغـن  کـه طـوريه ب امیدوارکننده است. ،اولئیک باال
تواند بـا لینولئیک اسید باال، می مقدارداشتن  گلرنگ با

هاي گیاهی ترکیب شـده و ارزش غـذایی سایر روغن
  .)25( دهدء ارتقاآنها را 

از ، نیتروژن و فسـفر نشان داده است که هابررسی
 د. بنـابرایننباشـعناصر ضروري در رشد گلرنگ مـی

درصـد  دانـه و تولیـد توانـدسازي این مـواد مـیبهینه
محققـان ). 17( افزایش دهد تا حد زیاديرا  آنروغن 

-طور معنی ژن بهواند که کود فسفر و نیترگزارش کرده

داري بر شـاخص برداشـت و میـزان روغـن گلرنـگ 
. همچنین تحقیقات نشان داده اسـت )40( اثرگذار بود

داري بـا کـاربرد کـود که عملکرد روغن به طور معنی
فسفر موجود در کودهـاي . )1( یابدفسفاته افزایش می

به ترکیبـات  ،هاي آهکیبعد از ورود به خاك شیمیایی
بـه هـاي اسـیدي و در خاك منیزیم نامحلول کلسیم و

و از دسـترس تبـدیل شـده  فسفات آهـن و آلـومینیم
با انباشت مقدار زیادي از کـود شود. گیاهان خارج می

ته در خاك، ضمن تخریب ساختمان آن، مـانع از فسفا
سایر عناصر غذایی مانند مس، روي و افـزایش  جذب

شـود کادمیوم و بور در گیاهان مـی عناصر سمی مانند
نیتروژن موجود در کودهاي شیمیایی نیز بیشـتر ). 39(

در معرض تصعید و آبشویی قرار دارد و امکان اینکـه 
امروزه ). 23است ( از دسترس گیاه خارج شود، بیشتر
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مواد آلی  ،رویه از کودهاي شیمیاییبه دلیل استفاده بی
هاي کشاورزي در ایران کاهش یافتـه و ترکیـب زمین
 به بافت سخت و نامطلوبی تبدیل شـده اسـت ،خاك

 ،که جایگزینی آنهـا بـا کودهـاي آلـی ). در حالی29(
). 12کنـد (نقش مهمی را در سالمت محیط ایفـا مـی

ــواد ــی م ــه آل ــت ب ــرات عل ــازنده اث ــ ايس ــر هـک  ب
 بـه، دارنـد خـاك بیولوژیـک و فیزیکی اتـخصوصی

 اكـــخ بـاروري و گیاه تغذیه ارکان از یکی وانــعن
 فراهمی عامل ترینمهم، آلی کودهاي. اندشده شناخته

هـا کود. این )35( باشندمی گیاه ریزوسفر در آلی ماده
 محصـوالت، کیفیت بهبود در اي،نقش تغذیه بر عالوه

 خـاك بیولوژیـک فعالیـت افزایش و فیزیکی خواص
 از اسـتفاده). هرچنـد 13 و 27دارند ( داري معنی تأثیر

 مینأتـ بـراي راه ترینسریع، معدنی شیمیایی کودهاي
 هايهزینه اــام اشد،ـبمی گیاه نیاز مورد غذایی عناصر

 تخریب آلودگی، ایجاد شیمیایی، کودهاي مصرف زیاد
 در ایـن. باشـدمـی کنندهنگران، خاك و زیست محیط
 قابل دامیِ و گیاهی منابع کاربرد توسعۀ که است حالی

 ،یــایـــشیمی منابع جاي به بیولوژیک منابع و تجدید
 هـايفعالیـت حفظ و باروري در مهمی نقش تواند می

 و زراعـی نظام بوم سالمت خاك، آلی مواد بیولوژیک،
  .)41( باشد داشته زراعی محصوالت کیفیت افزایش

کود ماهی از جمله کودهاي ارگانیک است کـه از 
ــاز توســط گــروه هــا و افــرادي کــه در نزدیکــی دیرب

انـد، ماننـد کـردهها و یا دریاهـا زنـدگی مـیرودخانه
شده است ها استفاده میمصریان باستان و سرخپوست

). این کـود سرشـار از عناصـر غـذایی بـه ویـژه 18(
بـوده و جهـت رفـع کمبـود ایـن دو نیتروژن و فسفر 

باشـد بسیار مفید و کارا مـی ،عنصر در باغات و مزارع
 کیتـیناي به نام همچنین پوست میگو حاوي ماده ).8(

ــا  یــک  اســت کــه n(C8H13O5N)ی یفرمــول شــیمیاب
. کیتـین داراي اسـتفراوان و مهم  ساکارید طبیعیِ پلی

ساختاري سفید، سخت، غیر قابـل انعطـاف و حـاوي 

و  ویـوس - لـرایادر مطالعـه  .)14( باشـدنیتروژن مـی
کــاربرد کمپوســت کــود مــاهی و  )،2017( همکــاران

زمینـی  عملکـرد سـیبهاي هرز دریایی بر روي علف
مشاهده شد کـه عملکـرد  قرار گرفت وبررسی مورد 
زمینی با کاربرد این کود نسبت بـه تیمـار شـاهد سیب

تن  128به بیشترین میزان خود ( تن در هکتار) 2/18(
 ،. همچنین کـاربرد کـود مـاهی)19رسید ( در هکتار)

ــاع و ــد و ارتف ــزایش رش ــث اف ــرگ در  باع ــداد ب تع
  .)7( فرنگی گردید گوجه

افزایش میزان مصرف کود فسفاته باتوجه به اینکه 
باعــث بیوسـنتز اســیدهاي چـرب،  دلیـل افــزایش بـه

) و 15گـردد (مـیعملکرد روغن در گلرنـگ افزایش 
 توسـعه مراحل در تأثیر از غیر فسفر مصرفهمچنین، 

 دانـه شدن پر و زایشی مراحل در، زاییشاخه و ریشه
بنابراین استفاده از ضایعات )، 16( است ثرؤم بسیار نیز

میگو و ماهی به دلیل داشتن مقادیر فراوان مواد معدنی 
توانـد بـه عنـوان خصـوص فسـفر و نیتـروژن، مـیهب

ویـژه در جایگزین کودهاي شیمیایی در کشاورزي بـه
، کـه روغنی مورد بررسی قرار گیـردکشت گیاهان دانه

  .باشداز اهداف اصلی این تحقیق می
  

  هامواد و روش
به منظور بررسی اثر ضـایعات میگـو و مـاهی بـر 

روغـن گلرنـگ، ایـن دهنـدة و اجـزاي تشـکیلمیزان 
تیمـار  13تصـادفی بـا  آزمایش در قالب طـرح کـامالً

گـرم  3 میگو در سطح خـاك،ضایعات گرم  3 :شامل
 ضـایعاتگـرم  5/1 میگو مخلوط با خـاك، ضایعات

میگـو مخلـوط بـا  ضـایعاتگرم  5/1 ،میگو در سطح
 ،اوره در سطح گرم 2/0میگو +  ضایعاتگرم  3 خاك،

اوره مخلـوط بـا گـرم  2/0میگـو +  ضایعاتگرم  سه
اوره در گـرم  2/0میگـو +  ضـایعاتگرم  5/1خاك، 
ــرم  5/1 ،ســطح ــایعاتگ ــرم  2/0میگــو +  ض اوره گ

 5 ماهی در سـطح و ضایعاتگرم  5 مخلوط با خاك،



 1397)، 4( نشریه تولید گیاهان زراعی، جلد یازدهم

138 

 ضایعاتگرم  10 اك،ماهی مخلوط با خ ضایعاتگرم 
مـاهی مخلـوط بـا  ضـایعاتگرم  10 ،ماهی در سطح

در گلخانه  ،تکرار 4 در عدم مصرف کود شاهد خاك، 
اجرا گردید.  96 اردیبهشت ماه اول دانشگاه نهاوند در

دما  کمتریندرجه و  35دماي گلخانه  بیشترینمیانگین 
ساعت روشنایی  12 نور بر اساسدرجه بود. میزان  20
رقم گلرنگ مـورد  .تنظیم گردیدساعت تاریکی  12و 

. شده اسـتکه از ارقام اصالح استفاده، رقم فرامان بود
گلرنگ گیاهی روزبلند است امـا الزم به ذکر است که 

شـده، نسـبت بـه طـول روز، بسیاري از ارقام اصـالح
کلی در کشت بهاره، طول روز طور هند. بهستتفاوت  بی

هار به اندازه کافی بلند است و بسیاري از ارقام در در ب
دهنـد العمل نشان نمیاین شرایط، به طول روز عکس

با خصوصیات ذکر شده  زراعیها با خاك گلدان ).22(
براي تهیه کـود مـاهی و میگـو پر شد. ) 1در جدول (

ــردن و  ــر و گ ــت، س ــامل پوس ــن دو ش ــایعات ای ض
گردیـد و بـر اسـاس بدن ماهی جدا  هاي داخلی اندام

گیـري و انـدازه ،مقادیر مورد نیاز ،ي ذکر شدهاتیماره
و  کیلـوگرم 3 اهـداخل خاك شد. وزن خـاك گلـدان

ــدان ــاد گل ــا ابع ــه)  30ه ــر دهان ــاع) 22× (قط  (ارتف
براي  ،کود ماهی و میگوي مورد استفادهبود. متر  سانتی

نتـایج حاصـل از  تجزیه به آزمایشگاه ارسال گردید و
ــدول  ــود در ج ــه ک ــت. ) 2(تجزی ــده اس ــس از آم پ

عدد بذر کاشـته  10 ،در هر گلدان سازي گلدانها، آماده
 5بـه تعـداد گیاهـان  ،هاشد. بعد از استقرار کامل بوته

آخـر در گیاهـان عدد بوته در هر گلدان تنک گردیـد. 
تعداد دانه،  به غوزه رفتند و برداشت انجام شد. ،تیرماه

قطر طبق، تعداد گل در بوتـه، تعـداد شـاخه فرعـی و 
درصد روغـن و میـزان و نـوع  به همراهوزن هزاردانه 

  گردید. گیرياندازه ،اسیدهاي چرب آن
  
  کاشت گیاه گلرنگدر  مورد استفادهاك خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خ - 1جدول 

Table 1. Physical and chemical properties of the soil used in cultivating Carthamus tinctorius L. 
  هدایت

  الکتریکی
بر  (دسی زیمنس

  متر)
Electrical 

conductivity 
(ds.m-1) 

  اسیدیته
  گل اشباع
  (پی اچ)

Saturated 
soil acidity 

(pH) 

  کلسیم کربنات
  (درصد) معادل

Carbonate 
calcium  

equivalent 
 (%) 

  نیتروژن
 جذب قابل

  (درصد)
Absorbable 

nitrogen 
(%)  

  فسفر
  قابل جذب
  (پی پی ام)

Absorbable 
phosphorus 

(ppm) 

  پتاسیم
  جذب قابل

 ام) (پی پی
Absorbable 
potassium  

(ppm) 

  کربن
  (درصد) آلی

Organic 
carbon 

(%)  

 رس
  (درصد)
Clay 
(%) 

 سیلت
  (درصد)

Silt 
(%) 

  شن
  (درصد)
Sand 
(%) 

  بافت
  خاك
Soil 

Texture  

2.0  7.1  42.4  0.07 28.4  180.0  0.7  14.0  50.0  36.0  
  لوم سیلتی

Silty 
loam  

  
  کاشت گیاه گلرنگدر  مورد استفاده کودهايخصوصیات فیزیکی و شیمیایی  - 2جدول 

Table 2. Physical and chemical properties of the fertilizers used in cultivating Carthamus tinctorius L. 

  الکتریکی هدایت
زیمنس /  (دسی

  متر)
Electrical 

conductivity 
(ds.m-1) 

  اسیدیته
  گل اشباع
  (پی اچ)

Saturated 
soil 

acidity 
(pH) 

  نیتروژن
 کل

  (درصد)
Total  

nitrogen 
(%)  

  فسفر
  کل

  (درصد)
Total 

phosphorus 
(%)  

  پتاسیم
  کل

  (درصد)
Total 

potassium  
(%)  

  کربن
  یآل

 (درصد)
Organic 
carbon 

(%) 

 ماده آلی
  (درصد)
Organic 
matter 

(%) 

 منیزیم
  کل

  (درصد)
Total 
Mg 
(%) 

کلسیم 
  کل

  (درصد)
Total 
Ca 
(%)  

مورد آلی کود 
  استفاده

Applied 
organic 
fertilizer 

  ضایعات میگو  12.38  0.74  17.25  9.83  0.16  1.58  1.42  6.94  2.30
(Shrimp waste)  

  ضایعات ماهی  13.11  1.23  9.32  5.32  0.15  1.46  0.76  8.17  4.44
(Fish waste)  
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 حـالل بـا دانه گرم 10 ،دانهاز  گیريروغن جهت
چهـار  مـدت بـه سوکسـله دسـتگاه بـا و اتر پترولیوم
 در مـذکور عصـاره تغلـیظ. شـد گیـريعصاره ساعت
 تقطیـر دوار اهــــدستگ با (t1) شده توزین بالن داخل

 روغـن حـاوي بـالن سـپس و گرفـت انجام خالء در
 t2 و t1 میـان تفـاوت. گردید توزین (t2) شدهاستخراج

ــه گــرم 10 از شــدهاســتخراج روغــن وزن بیــانگر  دان
 تعیـین. گردیـد بیـان درصـد صـورت بـه که باشد می

 اولئیک،اسید  درصد پروفایل نظیر روغن کیفی صفات
 (متیـل ونــــاسیــاستریفیک بـا لینولنیـک و لینولئیک
. )30( گرفــت صــورت چــرب اســیدهاي اســتر)

 و SAS آماري افزارنرم با هاداده انســواری زیهــــتج

 آمـاري آزمـون از اسـتفاده بـا هـامیـانگین ایسهـــمق
 درصد پنج سطح در )LSD(دار کمترین اختالف معنی

  .گرفت انجام
  

  و بحث نتایج
دهد کـه تیمارهـاي نتایج تجزیه واریانس نشان می

بـر روي تعـداد دانـه،  ،کودي به کار رفته در آزمـایش
وزن هزار دانه، درصد روغن، درصد لینولئیـک اسـید، 
اولئیــک اســید، پالمیتیــک اســید، اســتئاریک اســید و 

دار و روي قطـر لینولنیک اسید، داراي اثر بسیار معنـی
دار بـوده طبق و تعداد شاخه فرعـی، داراي اثـر معنـی

  ).3است (جدول 
  

  گلرنگ کمی و کیفیتجزیه واریانس صفات - 3جدول 
Table 3. Variance analysis of quantitative and qualitative traits of Carthamus tinctorius L. 

  لینولنیک
  اسید

Linolenic 
Acid  

  استئاریک
  اسید

Stearic 
Acid  

  پالمیتیک
  اسید

Palmitic 
Acid  

  اولئیک
  اسید

Oleic 
Acid 

  لینولئیک
  اسید

Linoleic 
Acid  

  درصد
  روغن
Oil  

Percentage 

  وزن
  هزار دانه
1000-
grain 

Weight  

  دتعدا
 هايشاخه

  فرعی
Number 

of 
Branches 
per plant  

  تعداد گل
  در بوته

Number 
of 

flowers 
per 

plant  

  تعداد
  دانه

Number 
of seed  

  قطر
   طبق

Head 
diameter 

  درجه
  آزادي
df 

  منابع
  تغییرات
S.O.V 

0.01**  0.16**  8.76** 66.99**  112.24**  130.42**  195.16** 5.63* 5.47ns  403.33** 0.06*  12 
  تیمار

Treatment 

0.00005  0.00007  0.001 0.001 0.0007 0.0015  0.36 2.73 3.36 78.32 0.03  39 
  خطا

Error 

3.39 0.58 0.60 0.15 0.03 0.21 2.07 39.41 46.08 44.37 9.32  
  تغییراتضریب 

Coefficient 
Of Variation 

ns درصد است. 1دار بودن در سطح درصد و معنی 5دار بودن در سطح دار بودن، معنیدهندة عدم معنی، * و ** به ترتیب نشان  
ns: not significant        *: significant at P<0.05        **: significant at P<0.01 

  

بیشـترین قطـر که د دانتایج مقایسه میانگین نشان 
گرم میگو در سطح  5/1متر) در تیمار سانتی 1/2طبق (

 3خاك به دست آمد که از نظر آمـاري بـا تیمارهـاي 
گرم میگو مخلوط بـا  5/1گرم میگو مخلوط با خاك، 

ا خـاك گرم میگو مخلوط ب 3خاك یا در سطح خاك، 
گـرم میگـو  5/1گـرم اوره،  2/0یا در سطح خـاك + 
گـرم مـاهی در  5گـرم اوره،  2/0مخلوط با خـاك + 

گــرم مــاهی مخلــوط بــا خــاك تفــاوت  10ســطح و 
). بیشـترین تعـداد دانـه 4داري نداشت (جـدول  معنی

گرم میگو مخلوط با خاك  5/1) با کاربرد عدد 5/41(
) در 5/6به دست آمد. بیشترین تعـداد شـاخه فرعـی (

اوره در سطح خاك بـه  گرم 2/0گرم میگو +  3تیمار 
بـودن تعـداد دانـه و  یشتررسد ب. به نظر میدست آمد

 در تیمارهاي حاوي ضایعات میگو تعداد شاخه فرعی
و  ، فسـفرژننیتـرو عناصر غذایی مانند وجودبه علت 

است که در کود میگو موجود بـوده  و کلسیمی منیزیم
سایر محققان نیز به نقش این عناصر  .)2(جدول  است

 ،انددر افزایش عملکرد دانه و درصد روغن اشاره کرده
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گزارش کردند  )2004( تونکتورك و ییلدیریماز جمله 
تعداد طبـق و عملکـرد با افزایش مصرف نیتروژن، که 

 بـاديعَ . همچنین)36( افزایش یافت ،در گلرنگ دانه 
گـزارش کردنـد کـه بـا مصـرف  )2008( نو همکارا
ــروژن ــت ،نیت ــهزیس ــرد دان ــوده و عملک ــگ و  ت گلرن

علت افزایش عملکرد را  آنهاافزایش یافت.  آفتابگردان
افزایش تعداد طبق در بوتـه و وزن تـوده طبـق اعـالم 

-و مـاهی بـه در ضایعات میگونیز منیزیم . )2( کردند
به دلیل دارا بودن نقـش  و موجود است ویژه در میگو

اساسی در تشکیل کلروفیل و فتوسنتز، همچنین درگیر 
ــودن در فر ــه اب ــدد از جمل ــابولیکی متع ــدهاي مت ین

فوتوفسفریالســــیون، ســــنتز پــــروتئین و انتقــــال 
 در افزایش عملکرد دانـه نقـش دارد ،هافوتواسیمیالت

گـزارش کردنـد کـه  )2017( . کادتر و همکاران)11(
در پاشـی بـه صـورت محلـول کاربرد سولفات منیزیم

یکی گیـاه و ژیندهاي فیزیولـوابهبود فرباعث  ،گلرنگ
بـه نظـر  .)20( افزایش عملکرد دانـه گلرنـگ گردیـد

 ،در ضایعات میگـو و مـاهینیز رسد وجود کلسیم  می
 ؛ثر اسـتؤدر افزایش عملکرد دانه و درصد روغن مـ

افزایش عملکرد دانه و درصد روغن کنجد بـا کـاربرد 
توسط احمـدي  ،کلسیم خصوصها بهبرخی ریزمغذي

در . )4( نیز گـزارش شـده اسـت )2012( و همکاران
گـرم) بـا  1/39بیشترین وزن هزار دانـه (این مطالعه، 
بـه دسـت گرم ماهی مخلوط با خـاك  5کاربرد تیمار 

. در مورد صفت مهم تولید روغن، بیشترین درصد آمد
 2/0گـرم میگـو +  3درصد) از تیمـار  31/25روغن (

  .)4(جدول اوره مخلوط با خاك به دست آمد  گرم
دهنـده درخصوص درصد اسیدهاي چرب تشکیل

روغن، بیشترین اسید چـرب موجـود در روغـن دانـه 
تـا  98/55گلرنگ، اسید لینولئیک بود که مقـدار آن از 

اسـید درصد متغیـر بـود و سـپس بـه ترتیـب  56/73
تا  10/6پالمیتیک از اسید ، 22/32تا  15/18اولئیک از 

ــید ، 32/11 ــتئاریک از اس ــا  26/1اس ــید و  97/1ت اس
(جـدول درصد متغیر بودند  38/0تا  12/0لینولنیک از 

درصد) در تیمـار  56/73لینولئیک (اسید . بیشترین )4
اوره در سـطح خـاك ایجـاد  گرم 2/0گرم میگو +  3

) و 22/33اولئیــک (اســید گردیــد و بیشــترین میــزان 
گـرم میگـو در سـطح  5/1) در تیمار 38/0لینولنیک (

شد. بیشترین میزان  گیرياندازهاوره  گرم 2/0خاك + 
گرم میگو مخلوط  3) در تیمار 32/11پالمیتیک (ید اس

) در 97/1اسـتئاریک (اسـید با خاك و بیشترین میزان 
گرم ماهی در سـطح خـاك بـه دسـت آمـد  10تیمار 

  .)4(جدول 
جهـت  الزم ةکننـدهاي غیراشباعآنزیم ،پستانداران

این ندارند و  را 3 و امگا 6 امگا تولید اسیدهاي چرب
غـذایی تـأمین  از طریـق رژیـمبایـد اسیدهاي چرب 

 امگـا اولین اسید چرب از دسته( لینولئیک اسید. شوند
 ترین اسید چرب ضروري است کـه در اغلـبمهم) 6

در صـورت تـأمین . باشدهاي گیاهی موجود میروغن
 ،هاییاسید، بدن انسان قادر است طی واکنش لینولئیک

از . تبدیل نمایـد 6 امگا اسیدهاي چرب آن را به دیگر
اسید چرب غیراشباع، لینولئیک  تریناي، مهمعد تغذیهبُ

 ،کمبود آن در رژیم غـذایی که طوري باشد بهاسید می
منجـر بـه سـکته قلبـی  اًباعث انسداد عـروق و نهایتـ

در  نقش مهمـی ،عالوه این اسید چرب به. خواهد شد
هاي مجروح، سـالمتی پوسـت، مکانیسـم ترمیم بافت

 و 32، 9( پروسـتاگالندین داردتکامل و تولید  رشد و
34(.  

اسـید را در  روغن گلرنگ باالترین مقدار لینولئیک
ز نظـر میـزان ا هاي تجاري موجـود دارد وروغن میان

بین روغن سویا و روغن بـزرك قـرار  ،بودن غیراشباع
دلیـل داشـتن میـزان بـاالي  لرنگ بهگ روغن .گیردمی

روشـن و  زرد دي باال، رنـگیُ لینولئیک اسید، اندیس
 شـمار عنوان روغن مرغـوب بـه طعم مطبوع ویژه، به

پـز و  و ساالد، روغن پخـت رفته و به صورت روغن
 32( مارگارین و مایونز قابل استفاده است ۀدر تهی نیز
  .)24 و
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گرم میگو مخلـوط بـا  3در آزمایش حاضر، تیمار 
 تولیداوره، بیشترین درصد روغن را  گرم 2/0خاك + 

 آلی. بدین ترتیب، کاربرد همزمان کود )4(جدول کرد 
و شیمیایی، در تولید درصد روغن بیشـتر، مفیـد بـوده 

کـود آلـی بـا ایجـاد تغییـر در سـاختار، درجـه  است.
بـراي رشـد بهتـر  خـاك، شـرایط را ۀحرارت و تهوی

گسـترش  ۀآورد و در نتیجـاي فراهم مـیسیستم ریشه
احتمــال جــذب نیتــروژن افــزایش  ،ايسیســتم ریشــه

منبـع مـواد غـذایی در تمـام  ،مواد آلـی .)26( یابد می
 ،آرام و آزادسازي مواد غذایی ۀها بوده و با تجزیخاك

-پـذیر مـیآمیز بیشتر گیاهـان را امکـانرشد موفقیت

مواد آلـی همچنـین نگهـداري آب و ظرفیـت سازند. 
دهند و هاي شنی افزایش میتبادل کاتیونی را در خاك

ــذیري آ ــداري نفوذپ ــاك و پای ــاختمان خ را در  بس
افــزایش  .)10( دنبخشــهــاي رســی بهبــود مــیخــاك

عملکرد و درصد روغن در اثـر کـاربرد تلفیقـی کـود 
ــی در  ــه روغن ــان دان ــی در گیاه ــود آل ــیمیایی و ک ش

نتـایج ). 5 و 21ات مختلف گزارش شده است (مطالع
 Vigna(بلبلــی اي کــه بــر روي لوبیــا چشــممطالعــه

sinensis(  انجام شد، نشان داد که کاربرد کـود مـاهی
به تنهایی، باعث افزایش وزن غالف، کلروفیـل بـرگ، 
درصد پروتئین دانه، درصد فسفر و درصد پتاسیم دانه 

اما بیشترین افزایش در تیمـار کـاربرد تـوأم کـود  ،شد
تحقیقـات  .)31( ماهی و کود شیمیایی حاصل گردید

 نشان داده اسـت )2013( و همکارانخلیل ح افتالعبد
گلرنگ پاسخ  کودهاي شیمیایی، کاربرد در قیاس با که

. دهـدمـی بهتري به استفاده از کودهاي آلی و حیوانی
 200 از تیمـار عملکـرد روغـنباالترین  که طوريه ب

تـن در  20 و یـا کـاربرد در هکتـار نیتـروژن کیلوگرم
دست آمد. کاربرد کـود  به در گلرنگ دامی کود هکتار

حاصـلخیزي  ،حیـوانی أکودهایی با منش دامی و سایر 
نتـایج  ).3( نماینـدمدت حفظ مـیطوالنی خاك را در

پوسـت  تأثیر مثبـت کـاربرد ضـایعات آزمایش بیانگر

میگو و ماهی بـر کلیـه صـفات کمـی و کیفـی مـورد 
بررسی است. آثار مثبت و فواید مواد آلی در مطالعات 

 بررسـی. )38و28( دیگر نیز بـه اثبـات رسـیده اسـت
 نشـان داد کـهکاربرد کود دامی و کمپوست بـر کلـزا 

بیشترین درصد اسیدهاي چرب لینولئیک و اولئیک در 
. )28( تولید شدکاربرد همزمان کود دامی و کمپوست 

کاربرد همزمان کود دامـی،  ،در مطالعه مذکور همچنین
کمپوست، کود شیمیایی و زیستی، به عنوان تیمار برتر 

ــد ( ــناخته ش ــاران (28ش ــداللهی و همک ) 2015). ی
گزارش کردند که کـاربرد تلفیقـی کمپوسـت و اسـید 

درصدي در  7/99هیومیک در گلرنگ، موجب افزایش 
در  ).38به تیمار شاهد گردیـد (عملکرد روغن نسبت 

 ،کود میگو در اکثر صفات مورد بررسیبررسی حاضر، 
نتایج بهتري نسبت بـه کـود مـاهی نشـان داده اسـت. 

درصد نیتروژن،  باالتر بودنِتوان به علت این امر را می
و مواد آلی موجـود در ضـایعات میگـو  ، منیزیمفسفر

  نسبت داد.
  

  کلی گیرينتیجه
بیشترین تعداد دانـه این آزمایش، توجه به نتایج  با

و شاخه فرعی در تیمارهاي حاوي ضایعات میگو بـه 
باالترین درصد روغن با کاربرد همزمـان  و دست آمد

در رسـد به نظر مـی کود آلی و شیمیایی تولید گردید.
بـه راستاي کاهش مصرف کودهـاي شـیمیایی و نیـل 

ایعات مـاهی و ضـ بتـوان ازاهداف کشاورزي پایدار، 
میگوي موجود در کشور، به عنوان جایگزین کودهاي 

در  شیمیایی و یا به عنوان مکمـل کودهـاي شـیمیایی
بـا همچنـین بهـره بـرد.  اي و وسیعآزمایشات مزرعه

از کود  موثرترکود میگو توجه به نتایج به دست آمده، 
 دو کود میگـو و مـاهی. تجزیه است عمل کردهماهی 

 و منیـزیم فسـفر ،اده آلـی، نیتـروژنحاکی از وجود م
دلیـل نتـایج بهتـر  باشـد وبیشتر در ضایعات میگو می

 تواند مـواد و عناصـر غـذاییِ کاربرد کود میگو نیز می
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عات یبا اسـتفاده از ضـابدین ترتیب،  آن باشد.  بیشترِ
یابد هم استفاده از کودهاي شیمیایی کاهش می ،آبزیان

اسـتفاده بـه عمـل  و هم از ضایعات موجود، حـداکثر
آید. به دلیل وجود منابع فراوان مـاهی و میگـو در می

مناطق جنوب کشور و همچنین مقاومـت بـاالي گیـاه 

هاي شوري و خشکی، کاربرد ضایعات گلرنگ به تنش
میگو و ماهی به عنوان کود آلی در تولید ایـن گیـاه و 

توانـد موضـوع تحقیقـات استحصال روغن از آن، می
  ناطق قرار گیرد.آتی در این م
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