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تاثیر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر افزایش عملکرد ارقام صفه و گلدشت درگلرنگ
Effects of Various Levels of Potassium Sulphate on Yield increase of Cultivars
Sofeh and Goldasht of Safflower
محمدرضا عراقی نژاد ،1منصور سراجوقی* ،1محمدنبی

ایلکائی1

چکیده
گلرنگ از جمله دانههای روغنی است که در مناطق خشک و نیمه خشک مورد کشت قرار میگیرد .باا ووجاه باه ا ا ایش
جمعیت و مصرف سرانه روغن ،ا ایش سطح زیر کشت دانههای روغنی و ا ایش عملکرد آنها برای کاهش وابستگی به
کشورهای دیگر ضروری است .به همین منظور آزمایشی به صورت اکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل وصااد ی باا
سه وکرار در سال زراعی  1393-94در م رعه آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی واحد کرج واقع در ماهدشت اجارا
شد .اکتور اول شامل دو رقم صفه و گلدشت و ااکتور دو شاامل چهاار ساطح کاودی ساولفات پتاا

(100 ،75 ،0،50

کیلوگر در هکتار) بود .نتایج حاصل از وج یه واریانس نشان دادکه عامل رقم بر صفات وزن طباق هاای واک بوواه ،وزن
ه ار دانه ،وعداد کل دانه وک بووه ،درصد روغن ،عملکرد دانه در سطح احتمال  %1معنیدار شدند .عامل کود پتا

بر وزن

طبق های وک بووه ،وعداد کل دانه وک بووه ،وزن ماده خشک وک بووه ،عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،روغن در دانه،
شاخص برداشت در سطح احتمال  %1معنی دار شد .اثرات متقابل رقم در سطوح مختلف کود پتا
وک بووه ،عملکرد دانه در سطح  %1معنیدار شد .پتا
خاک که مقدار پتا

بار صافات وعاداد داناه

در توسنت نقش اساسی دارد و از طر ی با ووجاه باه جادول آناالی

کمتر ار  PPM 200است ،مصرف آن باعث بهبود توسنت و رشد گیاه گردیده است.

کلمات کلیدي :اکتوریل ،عملکرد دانه ،گلدشت ،گلرنگ ،وزن ه ار دانه

 - 1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،گروه زراعت ،کرج ،ایران.
* مکاوبه کنندهmsarajuoghi@gmail.com :
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مقدمه

بازارهای جهانی با ووجه به ا ایش جمعیت و مصارف
سرانه روغن ،باعث ا ایش سطح زیر کشات داناه هاای

گیاه گلرنگ از جمله دانههای روغنی است که نسبت به

روغنی و ا ایش عملکرد آن ها برای کااهش وابساتگی

شرایط خشاکی و شاوری خااک مقاومات نسابتا خاوبی

به کشاورهای دیگار گردیاده اسات (واوکلی.)1390 ،

داشته و می وواند در مناطق خشک و نیمه خشاک ماورد

عنصر پتاسیم یکی از عناصر وشکیل دهنده ی خااک و

کشت قرار گیرد .با وجود این کاه گلرناگ گیااه باومی

گیاه می باشد .بعضی از گیاهان قادرند پتاسیم موجاود

ایران بوده و گونههای وحشی آن به و ور در ایران یا ت

در خاک را وا حدود  8درصد وزن خشک خود جذآ

میشود اما ماورد ووجاه کاا ی قارار نگر تاه و مطالعاات

نمایند .این مقدار پتاسیم خاک وابعی از ماواد ماادری،

بسیار اندکی روی آن انجا شده است ،بنابراین با ووجاه

درجه هوادیدگی خاک ،می ان کاود پتاسایم مصار ی،

بااه ا اا ایش جمعیاات و مصاارف ساارانه روغاان ،نتااایج

می ان جذآ ووسط گیاه و ولفات ناشای از رساایش و

آزمااایش خاااک ،ا ا ایش سااطح زیار کشاات دانااههااای

آبشویی می باشد .ووانایی عرضه پتاسایم خااک بارای

روغنی و ا ایش عملکرد آنها برای کاهش وابستگی به

وغذیه گیاه در طول صل رشد از یاک ساو باه مقادار

کشورهای دیگر ضروری است .در حاال حاضار از کال

پتاسیم و از سوی دیگر به سرعت آزاد شدن پتاسایم از

روغن مصر ی کشور قط حدود  7درصد آن در داخال

شکل های غیروبادلی به وباادلی و محلاول مرباو مای

وولید و  93درصد آن از خارج وارد می شاود (واوکلی،

شود .بنابراین وکیه بر پتاسیم قابل جذآ کا ی نبوده و

 .)1390میا ان روغان قابال اساتخراج داناه گلرنااگ در

بایاد عوامال ذکرشاده را نیا ماورد ووجاه قارار داد

شرایط مساعد بسته به ژنوویاپ واا  45درصاد مای رساد

( .)Brwon et al., 2006پتاسایم نقاش مهمای از

(زینلای .)1391 ،کشااور آمریکااا بااا عملکاارد 1485

طریق ونظیم روزنه هاا و وعاادل یاونی در درون سیساتم

کیلوگر در هکتار بیشترین عملکرد را در بین کشورها

گیاهی در کاهش ونش های حاصال از کام آبای ایفاا

از جمله ژاپن و کشورهای اروپایی را دارد ( Forozan,

مایکناد ،بناابراین ز اسات باه مصارف کودهاای

 .)2011; Fathi brachloi, 2010همانناااد

پتاسیمی ووجهی ویژه مبذول گاردد (مولاودی.)1392 ،

کشااورهای غاارآ آس ایا و شاامال آ ریقااا در ای اران نی ا ،

همچنین پتاسیم در حفظ پتانسیل اسم ی و جذآ آآ

کمبود اساسی از نظر روغن خاوراکی مطارح مای باشاد

نقش دارد .گیاهان باا ذخیاره ی مطلاوآ پتاسایم ،آآ

( .)Beg, 2002ا ایش وولید روغن از طریاق ا ا ایش

کمتری از دست میدهناد ،چارا کاه پتاسایم ،پتانسایل

سطح زیر کشت گیاهان روغنی در زمین های کم باازده

اسم ی را ا ایش میدهد (کوچکی و سرمدنیا.)1378 ،

و یا وحت آیش از اهمیات باا یی برخاوردار مای باشاد

پتاسیم اثار مساتقیم و غیرمساتقیم بار رشاد گیااه دارد.

( .(Gilbert, 2008داناه هاای روغنای از نظار وا مین

مصرف پتاسیم به طاور مساتقیم باعاث کااهش وعار،،

انرژی مورد نیاز انسان و دا در بین محصاو ت زراعای

ا ایش جذآ آآ یا به وجود آوردن شارایط داخلای

از جایگاه ویژه ای برخاوردار اسات و یکای از باا ارز

جهت ایجاد وحمل به خشکی میشود .آثار غیرمستقیم

ورین محصاو ت بخاش کشااورزی مای باشاد (حااجی

وقتی اوفا ،مای ا تاد کاه مصارف پتاسایم های گوناه

زاده .)1390 ،بااا ر ااتن وقاضااای روغاان گیاااهی در

ارزشی در روابط آآ و گیاه ندارد ولی به د یل وغذیه
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ای ،باعاث ا ا ایش رشاد مایشاود .در ایان صاورت،

از هار هکتاار خااک جاذآ مای نمایاد .خواجاه پاور

مقداری که برای وولیاد هار واحاد مااده خشاک ز

( )1383اثرات پتاسیم بیش از حد ) 61میلی ماو ر( را

است کم میشود (سا ردینی .)1384 ،پتاسیم به عنوان

در گلرنگ مورد مطالعه قرار دادند .با ووجه به آزمایش

اسمولیت معدنی عمده در ونظایم اسام ی و نگهاداری

خاک صورت گر ته در منطقه مورد آزمایش ،مشاخص

شار وورژسانس نقش دارد که در نتیجه باعاث ووساعه

گردید کاه خااک محال آزماایش دارای کمباود پتاا

و

است .اثر پتاسیم بیش از حد ،با ایجاد وانش ،در رشاد

سالولی ،عمال سالول هاای روزناه ،حرکاات بار

وروپیسم ها می گردد (. )Marschner, 2012وغذیاه

گیاه موثر می باشد این ونش اندا های متفاوت گیاه را

صحیح گیاهان یکای از عوامال مهام در بهباود کیفای و

دچار اختالل می کند ،کاربرد کلرور پتاسایم ریشاه را

کمی محصول محسوآ می گردند .می بایست هر عنصر

بیشتر از ساقه وحت واثیر قرار میدهد .وباد ت گازی،

گیاه قارار

غلظات و الگوهاای رنگداناه باه شادت ووساط کلارور

گر ته باشد ،ایجاد وعاادل و رعایات نسابت میاان میا ان

پتاسیم دچار اختالل می گردد .در گلرناگ وقتای کاه

عناصر مصر ی از اهمیت ویژه برخوردار اسات ،باه ایان

پتاسیم بیش از حدی اساتفاده شاود و گیااه باا کمباود

دلی ال کااه در حالاات عااد وعااادل وغذی اه ای بااا ا ا ودن

منی یم مواجه شود ،اثرات منفای زیااد باود پتاسایم دو

وعدادی از عناصر غاذایی ناه ونهاا ا ا ایش عملکارد ر

برابار مایشاود .میرزاپاور و همکااران ( )2003اعتقااد

نم ای دهااد ،بلکااه اختال و ای نی ا در رشااد گی ااه ایجاااد

داشتند که استفاده از پتاسیم و منی یم ،اثر متقابل مثبت

گردیده و در نهایت ا ت محصول به وجود خواهد آمد.

در محتوای پتاسیم گلرنگ داشته است .در حاالی کاه

این اکتور به راحتی وحت کنتارل زار یاا باا دار مای

مصرف پتاسیم هی اثر قابل ووجهی بار مقادار کلسایم

باشااد ،در نتیجااه شااناخت ایان عناصاار نقااش زی اادی در

گلرنگ نداشته است ،استفاده واا  75کیلاوگر منیا یم

مدیریت م رعه یا با بازی میکند (ضیائیان .)1392 ،بنا

مقدار کلسیم را افزایش داده است .از ایان رو ایان

به نظر جاکوبسن ( )1996گلرناگ باا عملکارد حادود

پژوهش با هدف بررسی واثیر سطوح مختلاف ساولفات

 2200کیلوگر در هکتار حدود  77کیلوگر نیتروژن،

پتاسیم بار ا ا ایش عملکارد ارقاا صافه و گلدشات در

 40کیلوگر اکسید سفر و  63کیلوگر اکسید پتاسیم

گلرنگ انجا شده است.

به اندازه کا ی برای وغذیه مناسب در دستر
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جدول  - 1برخی ویژگی های ی یکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
Table 1- Some physical and chemical characteristics of the soil of experimental
area
عمق

واکنش
گل
اشباع
))PH

هدایت
الکتریکی

کربن
آلی
()٪

فسفر قابل
جذب
()p.p.m

نیتروژن
کل
()٪

پتاسیم
قابل جذب
()p.p.m

روی
()p.p.m

منگنز
()p.p.m

بافت

0-30

7/62

2.32

0.63

12.01

0.04

189

2.1

8.1

لومی-
سیلت

مواد و روش ها

خطو

سانتیمتر و اصله بین کرت ها  75سانتیمتر و بین

این مطالعه به صورت آزمایش اکتوریل در قالب طرح

وکرارها  3/5متر در نظر گر ته شد .عملیات کاشت در

بلوک های کامل وصاد ی با سه وکرار در سال زراعی

اوایل بهار به محض مساعد شدن شرایط آآ و هوایی به

 1393 -1394در م رعه آموزشی و پژوهشی دانشکده

صورت دستی و در عمق  5سانتی متری انجا

کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج واقع در

گردید.کلیه عملیات کاشت ،داشت و برداشت به

ماهدشت انجا شد که اکتور اول شامل دو رقم

صورت دستی بود .به منظور جلوگیری از شستشوی

گلرنگ شامل صفه و گلدشت و اکتور دو مشتمل بر

کود و انتقال روان آآ به کرت های دیگر ،زه آآ هر

چهار سطح کودی 100 ،75 ،50 ،0کیلوگر در

کرت از طریق جوی مج ای آبیاری به بیرون آزمایش

هکتارکود سولفات پتاسیم در نظر گر ته شد .به منظور

هدایت شد .می ان آآ مصر ی بر اسا

اجرای این آزمایش در شرایط م رعه قطعه زمینی

نیاز آبی و

شرایط اقلیمی منطقه بود .در طول دوره رشد کلیه

انتخاآ گردید .جهت وعیین مواد غذایی موجود در

عملیات زراعی در مرحله داشت شامل مبارزه با علف

خاک یک نمونه مرکب خاک جهت وج یه های

های هرز ،د ع آ ات ،کنترل بیماری ها ،وجین ،سله

شیمیایی و ی یکی برداشته و مقدار عناصر در آن اندازه

شکنی و غیره به طور منظم و یکنواخت برای کرت ها

گیری شد .پس از آن نسبت به آماده سازی زمین

انجا گردید .صفات مهم زراعی در طول دوره رشد

(شخم ،دیسک عمود بر هم) اقدا شد .عناصر دیگر در
صورت ل و بر اسا

 50سانتیمتری ،اصله بووه روی خطو

10

گیاه انداره گیری شد .شاخص برداشت به عنوان یک

آزمون خاک مصرف شد .هر

صفت اقتصادی مهم ،از وقسیم عملکرد دانه هر ژنوویپ

کرت آزمایشی شامل  5خط به طول  5متر با اصله

در هر وکرار بر عملکرد بیولوژیک (بیوما ) همان
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ژنوویپ در همان وکرار محاسبه گردید .نتایج بر اسا
مفاهیم آماری پروژه به وسیله نر

میباشد .مقایسه میانگین داده ها به رو

دانکن نشان

ا ارهای

داد که بیشترین وعداد دانه در وک بووه مربو رقم صفه

 MSTATCو  SAS, Excelمورد وج یه آماری

بود .با ووجه به جدول شماره  3بیشترین میانگین وعداد

آزمون چند

کل دانه های وک بووه مربو به رقم صفه ( )412/25در

قرار گر ت و مقایسه میانگین ها به رو
دامنه  Duncanانجا پذیر ت.

حالی که رقم گلدشت میانگین  343/66را به خود
اختصاص داد .نتایج مقایسه میانگین (جدول  )4برای

نتایج و بحث

صفت وعداد دانه در بووه نشان داد که مصرف سطح

نتااایج حاصاال از وج یااه واریااانس داده هااا در (جاادول

کودی  75کیلوگر بیشترین و ثیر را در وعداد کل دانه

بار وزن

وک بووه دارد و به طور مج ا در گروه ( )aجای گر ت

طبق ها ،وعداد دانه واک بوواه ،وزن مااده خشاک واک

و کمترین و ثیر در این صفت را زمانی که سطح کودی

بووه ،عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،درصد روغن در

صفر کیلوگر اعمال شد از خود نشان داد و در گروه

دانه ،درصد شاخص برداشت در سطح احتمال  %1معنای

( )dقرار گر ت .با ووجه به (جدول  )5مشخص شد که

دار شدند .همان طور که مالحضه می شاود اثار رقام بار

کمترین میانگین وعداد کل دانه وک بووه مربو به اثر

وزن طبق های وک بووه ،درصد روغن ،وزن ه ار داناه،

متقابل رقم گلدشت در سطح کودی صفر کود پتا

وعداد دانه وک بووه ،عملکرد دانه در ساطح احتماال %1

مشاهده شد که به طور مج ا در گروه ( )gقرار گر ت.

معنی دار شدند .نتایج نشان داد که اثرات متقابل رقم در

وحت کمبود شدید پتاسیم ،وعداد آکن ها در طبق در

برای صفات وعاداد کال داناه

گلرنگ کاهش می یابد ،در حالی که ووده وک آکن با

وک بووه ،عملکرد دانه و طول پار شادن داناه در ساطح

ا ایش عرضه پتاسیم ا ایش می یابد ولی در

احتمال  %1معنی دار شدند.

آ تابگردان ،وعداد آکن ها در طبق به شدت با مقدار

تعداد دانه هاي تک بوته

پتاسیم پاسخ می دهد و آ تابگردان نسبت گلرنگ

شماره  )2آورده شده اسات .عامال کاود پتاا

سطوح مختلف کود پتا

حساسیت بیشتری به عرضه پتاسیم کا ی دارد

نتایج حاصل از وج یه واریانس دادهها (جدول )2نشان

(Vafaie et al., ( .)Abbadi et al., 2008

داد که اثر رقم بر وعداد دانه در طبق گیاه در سطح یک

 )2013گ ار

درصد معنی دار گردید که نشان دهنده ونو ژنتیکی بین

کردند که وعداد دانه در طبق در

گلرنگ (رقم گلدشت) در اثر سطوح مختلف کود

ارقا و ژنوویپ ها برای صفت وعداد دانه در طبق

پتاسیم و منی یم وحت واثیر قرار گر ت.
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جدول  -2وج یه واریانس صفات مورد بررسی
Table 2- Analysis of measured characters
عملکرد دانه

عملکرد بیولوژیک

منابع وغییرات

درجه آزادی

)(Grain Yield

S.O.V

)(df

)(kg/ha

(Biological
)Yield
)(kg/ha

وزن طبقهای وک
بووه
(Weight of
single
)bush)(g

وعداد دانه وک بووه
(Number of
)seeds per plant

وزن خشک

شاخص

وک بووه

برداشت
(Harvest
)Index) (%

(Dry
weight per
)plant)(g

وزن ه ار دانه
(1000kernal
)weight)(g

درصد
روغن دانه
(Oil
)Grain
)(%

وکرار ()Rep

2

524.29

1475399.62

77.04

8.16

1.04

4080.50

0.07

42.40

رقم ()C

1

**1252180.16

950822.04 ns

**9560.04

**28222.04

2.04 ns

2688.16 ns

* 31.51

*16.17

3

**841623.66

**2263912.26

**4155.26

**1772.93

**39.70

**5714.27

143.83 ns

**71.43

کود پتا

()K

رقم ×کود پتا
C× K

3

**6968.27

80191.81 ns

40.15 ns

**364.93

0.81 ns

118.05 ns

1.59 ns

0.25ns

خطا ()Error

ضریب وغییرات ()cv( )%

14

484.48

314526.43

31.61

0.21

3.51

767.30

0.07

2.23

-

0.77

6.70

2.56

1.2

5.31

6.61

7.4

3.59

** *،و  nsبه ورویب معنی داری در سطح  %1و  %5و غیرمعنیدار میباشند.
ns, * ,**: Non significant on 1 and 5 % levels of probability, respectively
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وزن طبق

نتایج وج یه واریانس (جدول )2نشان داد که وفاوت بین
ارقا برای صفت وزن ه ار دانه در سطح احتمال 1

نتایج وج یه واریانس (جدول  )2نشان داد که وفاوت

درصد معنی دار شد .میانگین وزن ه ار دانه در رقم

بین ارقا برای صفت وزن طبق در سطح احتمال 1

گلدشت  62/51گر بود در حالی که میانگین وزن ه ار

درصد معنی دار شد .بیشترین میانگین وزن طبق های

دانه در رقم صفه  36/89گر بود (جدول شماره .)3

وک بووه با ووجه به جدول شماره  3مربو به رقم صفه

نتایج حاصل با یا ته های ( Mirzakhani et al.,

بود که  238/91گر وزن داشت در حالی که میانگین

;2002; Majd-Nassiri et al., 2003
 .)Williams, 2003در گلرنگ از بین اج ای

وزن طبق های وک بووه در رقم گلدشت  199گر بود
که نشان دهنده ونو ژنتیکی بین ارقا و ژنوویپ ها برای

عملکرد ،وزن ه ار دانه از اهمیت قابل ووجه ای

صفت عملکرد وزن طبق های وک بووه می باشد.
همچنین وفاوت بین سطوح پتا

برخوردار است .با بودن وزن ه ار دانه و پایداری آن

نی برای این صفت در

از ویژگی های مطلوآ یک ژنوویپ به حساآ آمده و

سطح احتمال یک درصد معنی دار شد (جدول  )2که

یکی از عوامل ا ایش عملکرد است ( Bayraktar,

برای صفت وزن

 )1991نی اختالف وزن ه ار دانه در بین ارقا گلرنگ

نشان دهنده واثیر سطوح سولفات پتا

طبق های وک بووه بوده است و میووان گفت که وعداد
شاخههای رعی وحت واثیر مقدار پتا

گ ار

مصر ی وغییر

نموده اند .رشد بیشتر سبب وولید ماده خشک

بیشتر در دانهها میشود .در واقع وزن ه ار دانه ا ایش

میکند .نتایج جدول  4بیانگر این است که برای صفت

مییابد ).(Balloei et al., 2009

وزن طبق های وک بووه بین سطوح کودی  75 ،50و
وزن ماده خشک تک بوته

 100کیلوگر از لحاظ آماری وفاوت معنی داری
مشاهده نشده و هر سه به طور مشترک در گروه ()a

با ووجاه باه جادول  4وفااوت معنای داری باین ساطوح

قرار گر تند و بیشترین و ثیر را در وزن طبق های وک

کااااااودی  75 ،50و  100کیلااااااوگر در وزن ماااااااده

بووه گلرنگ داشتند و سطح کودی صفر کیلوگر

خشااک وااک بووااه مشاااهده نشااد و هاار سااه بااه طااور

کمترین و ثیر را در این صفت از خود نشان داد که در

مشاااترک در گاااروه ( )aقااارار گر تناااد و در اعماااال

گروه ( )bجای گر ت ( Alinaghizadeh et al.,

سااطح کااودی صاافر کمتاارین و ا ثیر در ایاان صاافت ب اه

کردند که عملکرد بیولوژیک وزن

دساات آمااد کااه بااه طااور مجاا ار در گااروه ( )bقاارار

طبق های یک بووه در میان ارقا مختلف گلرنگ

گر اات .واااثیر پتاساایم باار رشااد و عملکاارد گیاهااان را

متفاوت می باشد.

می واوان باه پانج دساته وقسایم کارد .کاه شاامل مقااو

 )2008گ ار

ساااختن گیااااه در برابااار اماااراق ،ایجااااد سااااقه هاااای

وزن هزار دانه
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ساااخت و قاااوی و کااااهش خوابیااادگی ،ازدیااااد وزن

رقم صفه ( 2594/91کیلوگر در هکتار) بیشتر از رقم

دانااه ،وشااکیل و انتقااال نشاسااته ،قنااد و چرباای هااا و

گلدشت ( 3051/75کیلوگر در هکتار) بود .وفاوت بین

مقاااو کااردن بساایاری از گیاهااان در براباار ساارما اساات.

سطوح پتا

نی در سطح احتمال یک درصد معنی

پتاساایم بااه راحتاای در سراساار گیاااه حرکاات ماایکنااد و

دارشد (جدول  .)1نتایج جدول 4که استفاده از سطح

بااه مقاادار زیاااد در بخااش هااای عااال و در حااال رشااد

کودی  75و  100کیلوگر کود پتا

وفاوت معنی

گیاه وجاود دارد .مقادار ماورد نیااز گیاهاان باه پتاسایم

داری در عملکرد دانه گلرنگ ندارند و بیشترین و ثیر را

متفاااوت اساات .ممکاان اساات گیاااه در یااک مرحلااه از

در عملکرد دانه داشتند و به طور مشترک در گروه ()a

رشااد ی یولااوژیکی نیاااز بااه جااذآ پتاساایم بیشااتر از

قرار گر تند و سطح کودی  50کیلوگر در گروه ()b

مرحلااه دیگاار داشااته باشااد پتاساایم واااثیر شاادت نااور را

جای گر ت و کمترین و ثیر در این صفت زمانی بود که

متعااادل کاارده ،غلظاات کلرو یاال و عماال کااربن گیااری

کود پتا

استفاده نشد (سطح کودی صفر) و در گروه

را ا ااا ایش مااای دهاااد بناااابراین نقاااش کلیااادی در

( )cقرار گر ت .نتایج مقایسه میانگین برای صفت

توسااانت دارد .یاااون پتاسااایم انتقاااال ماااواد حاصااال از

عملکرد دانه در جدول  5نشان داد که وفاوت معنی

توساانت را وسااریع ماایکنااد کااه منجاار بااه رشااد بهتاار

داری بین اثر متقابل رقم صفه در سطوح کودی  75و

گیاهان می شود ).(Philippar et al.,2007

 100کیلوگر مشاهده نشد و بیشترین میانگین عملکرد
دانه در این اثرات متقابل مشاهده شد که به طور مشترک

عملکرد دانه

در گروه ( )aقرار گر تند .کمترین میانگین عملکرد دانه

نتایج وج یه واریانس (جدول )2نشان داد که وفاوت

در اثر متقابل رقم گلدشت و سطح کودی صفر پتا

بین ارقا برای صفت عملکرد دانه در سطح احتمال پنج

مشاهد شد که به ونهائی در گروه ( )fقرار گر ت.

درصد معنی دار شد .طبق مشاهدات انجا گر ته

بنا به نظر ( )Jakobsen,1993گلرنگ با عملکرد

بیشترین عملکرد دانه به رقم صفه با  3051/375کیلوگر

حدود  2200کیلوگر در هکتار حدود  77کیلوگر

در هکتار و کمترین عملکرد دانه مربو به رقم گلدشت

نیتروژن 40 ،کیلوگر اکسید سفر و  63کیلوگر اکسید

 2594/91کیلوگر در هکتار بود ( Bayraktar,

پتاسیم از هر هکتار خاک جذآ می نماید .استفاده از

 )Eren et al.,2005( ،)1991نی اختالف عملکرد
دانه در بین ارقا

گلرنگ گ ار

پتاسیم در ا ایش عملکرد محصو ت گیاهی ،به

نموده اند.

خصوص محصو ت دانه روغنی موثر است (Jianwei

( )Tabatabaei et al., 2010نی نتایج مشابه ای در
گلرنگ گ ار

et al., 2007; Rao, 1996; Mondal et al.,
1997).

کرده اند .نتایج مقایسه میانگین در

جدول شماره  3نشان داد که میانگین عملکرد دانه در

عملکرد بیولوژیک
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با ووجه به جدول  4وفاوت معنی داری بین سطوح

نیتااروژن و ساافر موجااب ا اا ایش عملکاارد و اجاا ای

کودی  75 ،50و  100کیلوگر در صفت عملکرد

عملکرد کنجد می شود (.)Sharma, 2005

بیولوژیک گلرنگ مشاهده نشد و هر سه به طور

درصد روغن در دانه

مشترک در گروه ( )aقرار گر تند و در اعمال سطح
کودی صفر کمترین و ثیر در این صفت به دست آمد

نتایج وج یه واریانس (جدول )2نشان داد که وفاوت بین

که به طور مج ار در گروه ( )bقرار گر ت .نتایج به

ارقا برای صفت درصد روغن در سطح  1درصد معنی

دست آمده از این وحقیق با گ ار های ( Azari,

دار می باشد .با ووجه به نتایج جدول شماره  2مشخص

2009; Uslu et al., 1998; Naser et al,
 )2006مطابقت دارد.

شد که میانگین درصد روغن در دانه در رقم صفه
( 42/35درصد) بیشتر از رقم گلدشت ( 40/7درصد)
بود )Bayraktar, 1991) .نی بیان داشت که درصد

شاخص برداشت
بااین سااطوح پتااا

روغن ارقا گلرنگ متفاوت می باشد .مقایسه میانگین

در سااطح احتمااال یااک درصااد

صفت درصد روغن در دانه (جدول  )4نشان داد که

وفاااوت معناای داری مشاااهده گردیااد (جاادول .)2بااا

بیشترین و ثیر در این صفت در زمان اعمال کود پتا

ووجااه بااه جاادول  3وفاااوت معناای داری بااین سااطوح

می باشد اما وفاوت معنی داری بین سطوح  75 ،50و

کاااودی  75 ،50و  100کیلاااوگر در صااافت درصاااد

 100کیلوگر مشاهده نشد و هر سه به طور مشترک در

شاااخص برداشاات مشاااهده نشااد و هاار سااه بااه طااور

گروه ( )aجای گر تند و زمانی که کود پتا

مشاااترک در گاااروه ( )aقااارار گر تناااد و در اعماااال

استفاده

نشد (سطح کودی صفر) کمترین و ثیر در می ان درصد

سااطح کااودی صاافر کمتاارین و ا ثیر در ایاان صاافت ب اه

روغن در دانه مشاهد شد (گروه  .)bپتاسیم بر رآیند

دساات آمااد کااه بااه طااور مجاا ار در گااروه ( )bقاارار

انتقال مواد از منبع به مخ ن دخالت دارد .موادی که در

گر اات .مصاارف پتاساایم باادین صااورت اساات کااه بااا

بر

مصااارف پتاسااایم عملکاااااارد وولیاااد ا ااا ایش مااای

ساخته می شود باید به نقا زاینااده و ذخیااره ای

گیاه انتقال داده شود .هرچه می ان پتاسیم گیاه به مقدار

یاباااااااااد و در نتیجااااه واحااااادهای آآ ز باااارای

بهینه ن دیک ور باشد انتقااال این مواد نیااا سریعتر

وولیاد محصاول کمتار مای شاود ،ایان مسا له در منااطق

خواهد شد .این عنصر برای گیاهان روغنی ز بوده و

نیمااه خشااک حااائ اهمیاات اساات .کااه مصاارف کااود

مقدار و عالیت وولیاد مواد روغنی را در سلول های

پتاسایم اثاار معناای داری باار عملکاارد و اجا ای عملکاارد

گیاهی ا ایش می دهد ( Van Brunt JM and

داناااه هاااای روغنااای دارد .مصااارف کاااود پتاسااایم باااا

.)Sultenfuss,2005
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دانکن

 مقایسات میانگین بین ارقا گلرنگ به رو-3جدول

Table 3- Comparing means of safflower varieties using duncan test
درصد روغن در دانه

عملکرد دانه

وزن ه ار دانه

وزن طبقهای وک بووه

وعداد دانه وک بووه

رقم

(Oil Grain)(%)

(Grain
Yield)(kg/ha)

(1000Kernal
weight)(g)

(Weight of
single bush)(g)

(Number of
seeds per plant)

(Cultivar)

40.70b

2594.91b

62.51a

199.00b

343.66b

گلدشت

36.89a

238.91a

412.25a

صفه

42.35a

3051.75a

دانکن

به رو

 مقایسات میانگین بین سطوح مختلف کود پتا-4جدول

Table 4- Comparing means of different amounts of potassium fertilizer using duncan test
درصد روغن
شاخص
سطوح کود
عملکرد
وعداد دانه وزن خشک وزن طبقهای عملکرد دانه
دانه

برداشت

(Oil
Grain)

(Harvest
Index)

(%)

(%)

بیولوژیک

(Grain
yield)

(Biological
yield)

(kg/ha)

(kg/ha)

36.36b
43.58a
43.16a
43.00a

31.50b
36.00a
36.50a
37.16a
دانکن

7443.3b
8664.8a
8665.7a
8684.7a
به رو

2263.00c
2972.50b
3034.33a
3023.50a

پتا

وک بووه

وک بووه

وک بووه

(weight of
flowehead
s of a
single
bush)(g)

(Dry
weight per
plant)
(g)

(Number
of seeds
per plant)

(Potassium
fertilizer
levels)
(kg)

179.5b
231.16a
232.16a
233.00a

372.50b
433.17a
436.00a
433.33a

359.16d
369.00c
397.66a
386.00b

0
50
75
100

 مقایسات میانگین اثرات متقابل ارقا و سطوح مختلف کود پتا-5جدول

Table 5- Comparing means of intractions between varieties and different amounts of
potassium fertilizer using duncan test
عملکرد دانه
وعداد دانه وک بووه
سطوح کود پتا
رقم
(Grain yield)
(kg/ha)

(Number of seeds per
plant)

2084.67f
2737.00d
2783.67c
2774.33cd
2441.33e
3208.00b
3285.00a
3272.67a

322.33g
325.00f
367.66d
359.66e
396.00c
413.00b
427.66a
412.33b
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(Potassium
fertilizer levels)
(kg)
0
50
75
100
0
50
75
100

(Cultivar)

گلدشت

صفه
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Abstract
Safflower is one of the oil seeds plants than was cultured in arid and semi-arid areas.
Due to increasing population and per capita consumption of oil, it is necessary to
increase in the area under oilseeds cultivation and increase their yield to reduce the
dependence on other countries. For this purpose, a factorial experiment was conducted
in a randomized complete block design with three replications at educational and
research farm branch of Karaj- Mahdasht in 2014 to 2015. The first factor consisted of

two items of Sofeh & Goldasht, and the second factor includes four levels of
fertilizers 0, 50, 75 and 100 kg/ha of Potassium sulphate. The results obtained from
analysis of variance showed that the characters of, weight of single-bush trays,
weight of thousand seeds, total number of single-bush seed, seed function, at
probability level of 1% were become meaningful number for the factor. For the
factor of Potassium fertilizer, the characteristics of weight of single-bush trays, total
number of seeds in single-bush, weight of dry material in single bush, Grain yield,
biological yield, Harvest Index was become meaningful at level of 1%. Interactions
of number at various levels of potassium fertilizer for the total number of seeds in
single-bush, performance of seeds and height of seed’s fullness are meaningful at
probability level of 1%. Potash role in photosynthesis. On the other hand, according to
the soil analysis that the amount of bromide is less than 200PPM, Its consumption
improves photosynthesis and plant growth has been.

Kay words: Factorial, Grain yield, Goldasht, safflower, 1000- kernal weight
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