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  چکیده
بررسی واکنش ارقام گلرنگ به سطوح مختلف فسفرخاك درجهت مصرف بهینه کود، پژوهشی در مناطق  به منظور

هاي تکرار در سال با سه تصادفی کامل هايبلوك طرح قالب در فاکتوریل و صورت داراب، اصفهان، دزفول و کرمان به
براي اصفهان و داراب و ارقام گلدشت و صفه براي پدیده و گلدشت  ارقام(عامل اول، رقم . شد اجرا 1396و  1395

در هکتار کود  لوگرمیک 200و  150، 100،  50،  صفرشامل (حاوي فسفر مقدار کود  ،دوم و عامل) کرمان و دزفول
گرم میلی 18/7و دزفول  7کرمان  ،11، داراب 2/10مقدار فسفر قابل جذب خاك در اصفهان . بود) تریپل پرفسفاتسو

دانه گلرنگ در مناطق اصفهان و دزفول به ترتیب در سطح احتمال  بر اساس نتایج، اثر رقم بر عملکرد. بر کیلوگرم بود
اثر مقدار کود حاوي . یک و پنج درصد معنی دار بود ولی در مناطق داراب و کرمان تفاوت بین دو رقم، معنی دار نبود

بر عملکرد ) فسفر-رقم(اثر متقابل . دار بودرد دانه در هر چهار منطقه در سطح احتمال یک درصد معنیفسفر بر عملک
در اصفهان بیشترین مقدار عملکرد از رقم گلدشت و . دار بوددانه تنها در اصفهان و در سطح احتمال پنج درصد معنی

در دزفول نیز بیشترین . عنی داري با شاهد داشتکیلوگرم در هکتار کود حاوي فسفر بدست آمد که اختالف م 50سطح 
 150در کرمان بیشترین مقدار عملکرد دانه از رقم گلدشت و سطح . مقدار عملکرد، از همین مقدار کود بدست آمد

با کاربرد کود . داري داشتکیلوگرم در هکتار کود حاوي فسفر بدست آمد که با دیگر تیمارها اختالف آماري معنی
افزایش عملکرد دانه نسبت به تیمار % 28و % 78، %20تریپل در مناطق داراب، دزفول و اصفهان به ترتیب سوپرفسفات 

 150و  100بهترین نسبت فایده به هزینه در داراب و کرمان از رقم گلدشت و به ترتیب از سطح . شاهد مشاهده شد
کیلوگرم در هکتار کود  150فهان از سطح کیلوگرم در هکتار کود حاوي فسفر بدست آمد و در مناطق دزفول و اص

طور کلی، براي گلرنگ در مناطق گرم با فسفر قابل جذب به. حاوي فسفر به ترتیب در رقم صفه و پدیده حاصل شد
-میلی 7کیلوگرم کود حاوي فسفر و براي مناطق با فسفر قابل جذب  50گرم در کیلوگرم خاك، مقدار میلی 10برابر 

  .کیلوگرم کود حاوي فسفر قابل توصیه خواهد بود 150قدار گرم در کیلوگرم، م
  

 دانه، کود فسفر سود به هزینه، عملکرد :کلیدي هايواژه

   
                                                        

 آب، کرج، ایرانمؤسسه تحقیقات خاك و : آدرس ،نویسنده مسئول .1
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  مقدمه
با نام ) .Carthamus tinctorius L(گلرنگ 

از گیاهان بومی ایران بوده و توانایی  Safflowerانگلیسی 
بسیار زیادي براي رشد در شرایط مختلف دارد ولی سطح 
کشت آن در مناطق مختلف دنیا به دلیل نبود اطالعات در 
زمینه مدیریت محصول و در دسترس نبودن ارقام مناسب 

جباري و همکاران، (و پرروغن محدود شده است 
اي روغنی است که هاز جمله دانه این گیاه). 1398

      ًنسبتا  تحملنسبت به شرایط خشکی و شوري خاك 
وجه تبا  ).1398پور، بایبوردي و نورقلی( داردخوبی 

یش فزایش جمعیت و مصرف سرانه روغن، افزابه ا
یش عملکرد فزاي روغنی و اهاسطح زیر کشت دانه

 ضروري است افزایش سطح خوداتکاییها براي آن
  .)1395 نژاد و همکاران،عراقی(

رفی کشور مص نروغ لدر حال حاضر از ک
آن از باقی مانده درصد آن در داخل تولید و  دهحدود 

قلی میر سید حسینی و نور( شودطریق واردات تأمین می
ان روغن قابل استخراج دانه گلرنگ در زمی ).1398 ،پور

 رسدیدرصد م 45ا تیپ تشرایط مساعد بسته به ژنو
تن دانـه  4گلرنگ توان تولید بیش از گیاه  ).1391زینلی، (

در هکتار را دارد که در این میان عوامل به زراعی نقش 
عملکرد گلرنگ همانند سایر  .حیاتی را برعهده دارند

ثیر عوامل گوناگون از جمله أمحصوالت زراعی، تحت ت
ژنوتیپ، تاریخ کشت، تراکم بوته، رطوبت، حاصلخیزي، 

 لحاظ از را هشتم رتبه این گیاه. دما و نور قرار می گیرد

سویا، بادام زمینی، کلزا،  از بعد جهان روغنی دانه تولید
 کشت سطح زیر. آفتابگردان، کنجد، کتان و کرچک دارد

است و  هکتار 6500 حدود در کشور گلرنگ فعلی
است  فارس به استان مربوط سطح زیر کشت بیشترین

پایین بودن سطح حاصلخیزي  ).1396 کشاورزي، آمارنامه(
          ٌ                                 خاك مخصوصا  کمبود فسفر، از عوامل محدودکننده 

فسفر  ).2004موندل و سنتر، ( باشدگیاه میاین عملکرد 
دومین عنصر کلیدي از نظر تغذیه گیاه و از جمله عناصر 

  ژانگ و همکاران، ( رودمهم در تولید محصول به شمار می

  
نورقلی پور و طبق تحقیق انجام شده توسط  ).2009

استان  12 يمزرعه از مزارع کلزا 54در ) 1399(همکاران 
درصد از  81، مقدار فسفر قابل دسترس خاك در کشور

 نشان مطالعات. گرم بر کیلوگرم بودمیلی 15مزارع کمتر از 

در  شیمیایی فسفر خواص پیچیدگی به دلیل که است داده
 ،مصرفی يفسفر کود درصد 20 از ترکم آهکی، هايخاك

 و یا تثبیت خاك در آن بقیه و شودمی برداشت گیاه توسط

ونک ( آید درمی جذب غیر قابل به شکل و یافته شکل تغییر
 دستیابی بهبنابراین کشاورزان براي ). 2003و همکاران، 

نسبت به  هسال باید هر ،حفظ تولید و نیز عملکرد مناسب
به  .اقدام کنند رفسف حاوي مصرف مقادیر زیاد کودهاي

رویه کالت زیست محیطی ناشی از مصرف بیدلیل مش
ایده اصالح گیاهان از لحاظ فسفر ، فسفرحاوي کودهاي 

و ها خاك شیوه وفق دادن گیاهان با شرایط طبیعی( کارایی
غذایی خاك و عناصرهایی که  انتخاب و اصالح ژنوتیپ

اصالح خاك جاي به )کنند باال مصرف می کاراییکود را با 
 شد ها مطرح براي حل مشکل کمبود فسفر در خاك

). 2011پارك و همکاران، : 2010ارکوان و همکاران، (
 در مهم عوامل از یکی بهینه، مقدار به عناصرغذایی تأمین

  . باشدگلرنگ می و کیفی کمی عملکرد افزایش
 هاي اندام و ریشه رشد گلرنگ در فسفر کمبود

 موجب ،شدید کمبود در موارد و نموده کند را هوایی

 .شودمی گلدهی مانع و کوچک هايبرگ ایجاد قد، کوتاهی
هاي حائز از این رو، استفاده بهینه از آن یکی از مولفه

وي و (گردد اهمیت در مدیریت زراعی محسوب می
حد بحرانی کمبود فسفر در خاك براي  ).2017همکاران، 

بر کیلوگرم گرم میلی 15کشت ارقام مختلف گلرنگ 
این ). 1398پور، بایبوردي و نورقلی(گزارش شده است 

کیلوگرم نیتروژن،  5کیلوگرم دانه،  100گیاه براي تولید 
) K2O(کیلوگرم پتاسیم  8/3و ) P2O5(کیلوگرم فسفر  2/1

اثرگذاري ). 1398پور، بایبوردي و نورقلی(کند جذب می
دار فسفر بر عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه بسیار معنی

). 2012گلزارفر و همکاران، (گلرنگ گزارش شده است 
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کاهش عملکرد گلرنگ در پاسخ به کمبود فسفر، بسیار 
 ).2011ابادي و گرنداز، ( بیشتر از نیتروژن و پتاسیم است

 200تا  35مقدار فسفر توصیه شده براي این گیاه بین 
توجه به رقم و منطقه متفاوت است کیلوگرم در هکتار با 

وفائی و (و در شرایط دیم مقدار کمتري توصیه شده است 
، حقیقتی مالک 2017، افضل و همکاران، 2013همکاران، 
، سوفی و  2014، حیدري و همکاران، 2014و فرري، 
ارتفاع گیاه و  هايشاخص این عنصر بر). 2020همکاران ،

سیلوا و - بونفیم(مثبت دارد ثیر أت نیز در بوته کپسولتعداد 
در مورد اثر مصرف فسفر بر  تحقیقات ).2017همکاران، 

فسفر، نسبت به تیمار عدم  کاربردگلرنگ نشان داد که 
باعث افزایش عملکرد  ،داريطور معنیمصرف فسفر به

   ).2017بادي، آ(ماده خشک گلرنگ گردید 
تعداد  عملکرد دانه و بررسی اثرات فسفر بر

در بوته رقم گلدشت نشان داد که بهترین تیمار،  کپسول
 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل بود 75مصرف 

بررسی سطوح مختلف ). 2013وفائی و همکاران، (
نیتروژن و فسفر بر عملکرد دانه گلرنگ در مناطق دیم 
نشان داد که بهترین تیمار فسفر براي دستیابی به عملکرد 

کیلوگرم  95و  15ترتیب د، بهبهینه در مراغه و سرارو
حقیقتی ملک و فرري، ( فسفر خالص در هکتار بود

کیلوگرم  50سطح  بافسفر حاوي کاربرد کود  ).2014
 سوپرفسفات تریپل در هکتار باعث افزایش عملکرد دانه

گردید  درصد 21به مقدار ) IL111(گلرنگ بهاره 
  ).1396حشمتی و همکاران، (

، اصفهان محلی گلرنگ رقم شش حاضر، حال در
 رشدي هايبا تیپ ، پرنیانمهر، گلصفه، گلدشتپدیده، 

ی اقلیم شرایط در کار و کشت براي بینابین و بهاره پاییزه،
 نهال تهیه و اصالح تحقیقات مؤسسه توسط کشور، مختلف

شت گلرنگ در مناطق گرم باید ک .است شده معرفی بذر و
عدم و هاي پاییزه بارندگیاساس زمان شروع  در پاییز و بر

تنظیم  هاي باالهمزمانی دوره گلدهی با درجه حرارت
 ،ها نشان داده است که رقم گلدشتآخرین بررسی .شود

امکان کشت و  مناسب کشت پائیزه در مناطق گرم است

بایبوردي و ( مناطق وجود دارداین در  نیز ارقام صفه
  ). 1398پور، نورقلی

مناطق شرقی  و دزفول ،کرمان، داراب مناطق
  کشور به شمار  گرم و خشکمناطق  وجزاصفهان، 

با توجه  .باشندمی گلرنگ ه کشتمناطق عمد ازروند و می
فزایش و ا به کمبود فسفر در سطح وسیعی از مزارع کشور

مصرف کود مناسب مقدار بررسی  ،کودهاي فسفري هزینه
ارقام مختلف عملکرد افزایش  ه منظورب حاوي فسفر

در این ) به عنوان یک گیاه متحمل به خشکی( گلرنگ
و شناسایی ارقام کارا در جهت کاهش مصرف مناطق 

و  پژوهشنتایج این  .ضروري است کودهاي فسفاته
یک از  کدامتواند مشخص نماید که  یم تحقیقات مشابه

دانه به مقدار کمتري  مقدار مشخصی ازارقام براي تولید 
یک راهبرد  عنوان بهتواند  یماین امر . از فسفر نیاز دارد

   .سودمند براي شرایط کمبود فسفر در نظر گرفته شود
  هامواد و روش
در مناطق داراب، اصفهان، دزفول و پژوهش این 

 هايبلوك طرح قالب در فاکتوریل و صورت کرمان به

 زراعی دو سال به مدت تکرار با سه تصادفی کامل
تیمارهاي آزمایش شامل فاکتور . اجرا شد )1396-1395(

براي مناطق اصفهان و رقم پدیده و گلدشت  دو(اول 
داراب و دو رقم گلدشت و صفه براي مناطق کرمان و 

پیشنهاد کارشناسان مؤسسه تحقیقات اصالح و  به( دزفول
شامل  حاوي فسفرکود (فاکتور دوم و  )تهیه نهال و بذر

در هکتار  لوگرمیک) 200و  150، 100،  50،  صفر(
 100و  75، 50، 25معادل صفر، ( تریپل پرفسفاتسو

 فسفر طیبا شرا ییها در خاك )P2O5کیلوگرم در هکتار 
 غلظتتر از پایین( )لوگرمیگرم بر کیلیم 15تر از  نیئپا

بایبوردي و نورقلی پور، ) (بحرانی براي گیاه گلرنگ
در اواخر تابستان  شیآزما نیا ياجرابراي  .بود )1398

و  ییایمیش يها هیتجز براينمونه مرکب خاك  کی
از مزارع ایستگاه تحقیقاتی مناطق داراب، دزفول و  یکیزیف

نمونه مرکب خاك در منطقه اصفهان از  د وش تهیهکرمان 
قبل از کشت خصوصیات  .تهیه شد منطقه زارع رعهمز
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هاي متداول به روشهاي اجراي پروژه خاك و آب محل
-اندازه) 1372. و بهبهانی زاده علی احیایی( آزمایشگاهی

 ).2و  1جدول (گیري شد 

  
  مناطق اجرا   خاك هاي فیزیکی و شیمیایی ویژگی- 1جدول 

بافت   سال  منطقه
 خاك

EC 
(dS.m-1) pH  

SP T.N.V O.C 
  

P K  Mn  Fe  Zn  Cu  
  )فرم قابل جذب(گرم بر کیلوگرم میلی  %

  1/1  7/0  5/4  5  190  2/11   42/0  32  -  8/7  8/3  لوم رسی  اول  اصفهان
  1/2  7/0  8/3  6  180  2/9   38/0  34  -  5/7  6/3  لوم رسی  دوم

  9/0  0/1  5/11  9/19  200  11   48/0  39  -  1/8  8/0  لوم  اول  *داراب
  -  -  -  -  150  6   60/0  43  1/44  4/7  4/2  لوم شنی  اول  کرمان

  -  -  -  -  170  8   60/0  43  1/44  4/7  5/2  لوم شنی  دوم
  1/1  4/1  2/6  4  170  2/7   55/0  46  6/42  7/7  1/1  لوم  اول  دزفول

  4/0  1/1  5  6/2  154  1/7   68/0  5/48  -  8/7  2/1  لوم رسی  دوم
 در یک قطعه از مزرعه تحقیقاتی انجام شد*

  
 استفاده در مناطق اجرا موردآب   هاي شیمیاییویژگی - 2جدول 

 EC سال مزرعه
(dS.m-1) pH 

(SO4
-2)  )Ca2+(  )Mg2+(  Ca2++Mg2+  )Na+(   )Cl-(   )HCO3

-(  

  )meq.l-1( 

  2/3  2/13  -  -  4  9  3/9  2/7  5/2  اول  *اصفهان
  8/3  1/14  -  -  4  8  4/8  3/7  2/2  دوم

  8/3  2/3  3/1  -  3/1  2/3  -  9/7  8/0  اول  داراب
  2/3  2  2/3  6/3  -  -  6/1  8  6/0  اول  کرمان
  2  5/1  6/1  2/3  -  -  2/1  1/8  5/0  دوم  دزفول

 .چاه آب در دو سال متفاوت بود*
  

متر  5خط به طول  6هر کرت آزمایشی شامل 
 کیها  فاصله بین کرت ،يسانتیمتر 50با فاصله خطوط 

ه ب ،چهار متر در نظر گرفته شد زیمتر و بین تکرارها ن
بوته در  25 یشیتراکم کشت در هر کرت آزما کهي طور

و  یآب ازیبر اساس ن یآب مصرف زانیم. مترمربع بود
آبیاري با استفاده از . مصرف گردیدمنطقه  یمیاقل طیشرا

در  یزراع اتیعمل هیکل .سیستم آبیاري بارانی انجام شد
هرز، دفع آفات،  يهامرحله داشت شامل مبارزه با علف

 يبرا کنواختیبه طور منظم و  نیوجو  ها يماریبکنترل 
   .ها انجام گرفت کرت

رسیدگی  هگیري ارتفاع بوته در مرحل براي اندازه
ساقه از محل طوقه تا زیر گل آذین  ارتفاع ،فیزیولوژیک

متر براي  گیري و بر حسب سانتی با استفاده از متر اندازه
تعداد قبل از برداشت از هر تکرار  .تعیین گردید ،بوته

 از هر کرت یمترمربع کیدر سه کادر بارور  کپسول
تعداد . شمارش و میانگین آن در هر مترمربع تعیین گردید

 وربار کپسول 20هاي پر در  با شمارش دانه کپسولدر   دانه
دانه به صورت  100تعداد  .در داخل هر کادر انجام گرفت

ها به عنوان وزن  وزن آندستی شمارش شده و سپس 
پس از حذف دو خط . هزاردانه بر حسب گرم تعیین شد

 10هر کرت در سطح  نیمتر از باال و پائ میکناري و ن
 گیريدانه اندازه مقدار عملکردو انجام برداشت  ،مترمربع

قبل از (ی گلدهقبل و  روزتپس از پایان دوره  .شد
decimal code 62 ،و همکاران نرکار یمطابق کد دو رقم ،

 و هیته ییاز اندام هوا اهیگکامل نمونه  5 ، تعداد)2006
 ضرب حاصل( بوته 5 فسفرجذب و غلظت  ،وزن خشک

-اندازهها در نمونه )بوته فسفر غلظت در وزن خشک بوته

 گیاههاي گیري غلظت فسفر، نمونهبراي اندازه .ي شدریگ
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گراد سانتیدرجه  70پس از شستشو با آب مقطر، در دماي 
سپس . با آون خشک و توسط آسیاب برقی پودر شدند

روش هضم  گرم از نمونه آسیاب شده به 5/0مقدار 
 300الی  200مرطوب روي اجاق الکتریکی در دماي 

سنجی  یفطگراد قرار داده و فسفر به روش درجه سانتی
و با دستگاه اسپکتروفتومتر ) رنگ زرد مولیبدات وانادات(

گیري اندازه) 1990وسترمن، (نانومتر  470 موج طولدر 
 SASآماري به وسیله نرم افزار و تحلیل تجزیه . شد

 مقایسه میانگین مربوط به اثر تیمارها برو  صورت گرفت
یک و اي دانکن در سطح احتمال  اساس آزمون چند دامنه

  .انجام شددرصد  پنج
  نتایج و بحث 

گیري صفات اندازهبر تأثیر تیمارها تجزیه واریانس نتایج 
  اجراگلرنگ در مناطق  شده

در منطقه  دوسالهمرکب  واریانس نتایج تجزیه
بر  تنها سالکه اثر اصلی  نشان داد) 3جدول (اصفهان 

در سطح احتمال یک بوته غلظت فسفر و جذب فسفر 
بارور  کپسولبر تعداد  اثر اصلی رقم. دار بوددرصد معنی

در مترمربع، وزن هزاردانه، ارتفاع بوته، عملکرد دانه و 
-سایر صفات اثر معنیبر  لیدار بود وغلظت فسفر معنی

بر تمام صفات  حاوي فسفراثر اصلی کود . داري نداشت
بارور در مترمربع،  کپسولگیري شده به جز تعداد اندازه

اثر . دار بودو ارتفاع بوته، معنی کپسولتعداد دانه در 
تنها بر عملکرد دانه ) حاوي فسفرکود -رقم(متقابل دوگانه 

-رقم- سال(گانه همچنین اثرات متقابل سه. دار بودمعنی
  .دار نبودیک از صفات معنیبر هیچ) حاوي فسفرکود 

در منطقه  دوسالهمرکب  واریانس نتایج تجزیه
وزن نشان داد که اثر اصلی سال تنها بر ) 4جدول (داراب 
در سطح  کپسولو تعداد دانه در جذب فسفر ، بوته خشک

اثر اصلی رقم بر تعداد . دار بوداحتمال یک درصد معنی

وزن و  کپسولتعداد دانه در بارور در مترمربع،  کپسول
داري اثر معنی ،دار بود ولی بر سایر صفاتهزاردانه معنی

-بر تمام صفات اندازه حاوي فسفراثر اصلی کود . نداشت

تعداد  بارور در مترمربع و کپسولجز تعداد  شده بهگیري 
کود -رقم(اثر متقابل دوگانه . دار بودمعنی کپسولدانه در 

) حاوي فسفرکود -رقم-سال( گانهسه و) حاوي فسفر
  .دار نبودیک از صفات معنیبر هیچتیمارها 

در منطقه  دوسالهمرکب  واریانس نتایج تجزیه
نشان داد که اثر اصلی سال بر همه ) 5جدول (دزفول 

گیري شده به جز عملکرد دانه در سطح صفات اندازه
اثر اصلی رقم نیز بر همه . دار بوداحتمال یک درصد معنی
بارور در مترمربع و وزن  کپسولصفات به جز تعداد 

بر  حاوي فسفراثر اصلی کود . دار بودمعنی بوته خشک
گیري شده در سطح احتمال یک درصد تمام صفات اندازه

و ) حاوي فسفرکود -رقم(اثر متقابل دوگانه . دار بودمعنی
تیمارها بر هیچیک ) حاوي فسفرکود - رقم-سال(گانه سه

  .دار نبوداز صفات معنی
در منطقه  دوسالهمرکب  واریانس نتایج تجزیه

همه نشان داد که اثر اصلی سال بر ) 6جدول (کرمان 
. دار بودگیري شده به جز عملکرد دانه معنیصفات اندازه

 کپسولاثر اصلی رقم نیز بر همه صفات به جز تعداد 
و عملکرد  کپسولبارور در مترمربع، تعداد دانه در 

بر وزن  حاوي فسفراثر اصلی کود . دار بوددانه معنی
، ارتفاع بوته و عملکرد دانه ب فسفر، جذخشک
داري دار بود ولی بر سایر صفات اثر معنیمعنی

) حاوي فسفرکود - رقم(اثرات متقابل دوگانه  .نداشت
و ارتفاع  کپسول، تعداد دانه در تنها بر جذب فسفر

- رقم- سال(گانه دار بود و اثرات متقابل سهبوته معنی
جذب ، بوته خشک ر وزننیز تنها ب) حاوي فسفرکود 
 .دار بود، وزن هزاردانه و ارتفاع بوته معنیفسفر

  



 بررسی واکنش ارقام گلرنگ به سطوح مختلف فسفر در مناطق گرم/  248

  
  خالصه تجزیه واریانس اثرات حاصل از تجزیه مرکب بر صفات مورد مطالعه در منطقه اصفهان - 3جدول 

  میانگین مربعات
درجه 
 بوته  ارتفاع دانه  عملکرد  اتمنابع تغییر  آزادي

  وزن
  هزاردانه

 در دانه تعداد
 کپسول

 کپسول تعداد

 در بارور
 مترمربع

  غلظت فسفر  جذب فسفر 
 

  وزن خشک 

ns 4/41659 ns 07/0 ns 4/38 ns 27/35 ns35/1 **138862  ** 37/0 ns7/120  1 سال  
ns 118108 ns6/43  ns 33/9 ns 67/6 ns13/1 ns 2920  ns 01/0  *24/178 4  سال/ تکرار  
**1763020 **5762  **4100 ns 0/13 **75/183 ns 9/4845  * 01/0  ns 67/10 1 رقم 
ns8/340054  ns67/1 ns 27/3 ns 07/0 ns02/2 ** 20237  * 01/0 *7/392 1 رقم×سال 

**1340889  ns19/23 * 3/27  ns 0/31  ns83/0  **14420  *009/0  **835  4 فسفر 
ns 154459  ns11/18  ns 8/22  ns 48/4  ns1/3  *9/7330  ns 002/0  **385 4  فسفر×سال 
*568553  ns 19/67  ns 39/4  ns 7/18  ns67/0  ns4/1835 ns003/0 ns 15/1  4  فسفر×رقم  
ns5/96333  ns 21/10  ns 39/5  ns 03/1  ns6/1  ns 16/1816 ns 001/0 ns /107  4  فسفر×سال×رقم  

  خطا  36  71/57 0027/0  39/2248  23/3  24/15  63/9  77/28  211653
13/13  71/5  99/6 15/12 14/20 47/29  51/21  50/11  CV%  

*, **, ns :دار در سطح یک و پنج درصد دار، معنی به ترتیب غیر معنی 

  
  خالصه تجزیه واریانس اثرات حاصل از تجزیه مرکب بر صفات مورد مطالعه در منطقه داراب  - 4جدول 

  میانگین مربعات
درجه 
 بوته  ارتفاع دانه  عملکرد  اتمنابع تغییر  آزادي

  وزن
  هزاردانه

 در دانه تعداد
 کپسول

 کپسول تعداد
 در بارور

 مترمربع
  غلظت فسفر  جذب فسفر 

 
  وزن خشک 

ns 6/67737 ns 82/0  ns 42/20 ** 82/21018 ns 07/13 **7/146026 ns 003/0 **02/25174  1 سال  
ns 70738  *28/187 ** 47/108 ns 22/13  ns307/119 ns 87/440  ns 001/0 ns17/704 4  سال/ تکرار  
ns4/85730 ns02/6  **35/7729  ** 02/132 *07/1793 ns 27/564  ns 002/0 ns 35/595 1 رقم 

ns27/933504 **35/20869 ns 15/54 ** 02/742 **6/7797 ns 10935 ns 001/0  ns15/1848 1 رقم×سال 
**15/408647  *86/248 * 4/61 ns 92/24  ns83/292  **6/52015  **012/0  **58/1752  4 فسفر 
ns 18/11744  ns86/74 ns 10  ns 65/21  ns32/223  *3/1787  ns 000/0 ns85/57 4  فسفر×سال 

ns4/6953  ns64/6  ns 02/22  ns 35/15  ns07/334  ns 68/632 ns001/0 ns 6/294  4  فسفر×رقم  
ns27/18182  ns 31/34  ns 48/12  ns 02/3  ns52/187  ns 25/958 ns 001/0 ns 57/300  4  فسفر×سال×رقم  

  خطا  36  67/377 001/0  94/4468  62/312  7/17  52/22  25/65  98/45562
06/12  54/8  33/11 16/9 10/9 09/23  23/18  09/13  CV%  

*, **, ns :دار در سطح یک و پنج درصد دار، معنی به ترتیب غیر معنی  
  

  بر صفات مورد مطالعه در منطقه دزفول خالصه تجزیه واریانس اثرات حاصل از تجزیه مرکب - 5جدول 
  میانگین مربعات

درجه 
 بوته  ارتفاع دانه  عملکرد  اتمنابع تغییر  آزادي

  وزن
  هزاردانه

 کپسول تعداد

 در بارور
 مترمربع

  غلظت فسفر  جذب فسفر 
 

  وزن خشک
  

ns 2/35868  ** 2041 ** 1161 **3/62468 **2034673 ** 1654/0 **27/36803  1 سال  
** 103846 **1/15 ns 3/13 **1/7443 ns 3/13525  ns 00005/0 ns88/2358 4  سال/ تکرار  
*127974  **3/8979  **3/3435 ns1/1480 * 162344 ** 0109/0 ns 67/2406 1 رقم 

ns2/126 *1/17 ns 6/216 ns4/1058 ns 2/46872 * 0054/0 ns07/336 1 رقم×سال 
 فسفر 4  27/10412**  0059/0**  181926**  3/9657** 7/41 **  72/46**  2289429**
ns 9/30127  **96/25  ns 93/1  **9/5460  ns1/43017  ns 00068/0 ns1/3575 4  فسفر×سال 
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ns4/7064  ns 64/3  ns 35/2  ns8/432  ns6/31366 ns000014/0 ns 42/2500  4  فسفر×رقم  
ns4/2455  ns 11/2  ns 1/7  ns7/471  ns 7/23853 ns 00034/0 ns 98/4083  4  فسفر×سال×رقم  
  خطا  36  99/1818 00093/0  2/23474  6/735  96/5  56/3  6/18835

66/6  61/1  22/6 37/12 72/26  28/13  65/17  CV%  
*, **, ns :دار در سطح یک و پنج درصد دار، معنی به ترتیب غیر معنی 

  
  مطالعه در منطقه کرمان خالصه تجزیه واریانس اثرات حاصل از تجزیه مرکب بر صفات مورد - 6جدول 

  میانگین مربعات
درجه 
 بوته  ارتفاع دانه  عملکرد  اتمنابع تغییر  آزادي

  وزن
  هزاردانه

 در دانه تعداد
  کپسول

 کپسول تعداد
 در بارور

 مترمربع

  جذب فسفر 
  

  غلظت فسفر
 

  وزن خشک 
  

ns /3728  * 281  **1530 ** 370 **13202 **2056090 ** 148/0 **189169  1 سال  
ns997197 ns3/72 ns 83/43 ns 32/16 ns8/1125 * 50792  ** 01/0 ns4511 4  سال/ تکرار  
ns3104920 **1251  **453 ns 02/62 ns27/123 ** 186261 * 012/0 ** 36654 1 رقم 
*5762900 **3526 ns 82/8 ns 42/50 **8073 ** 325754  ns 001/0 **43794 1 رقم×سال 

**4741674  **8/617 ns 85/11 ns 85/32  ns1/651  **101399  ns0002/0  **18144  4 فسفر 
ns301682  **88/850  ns 57/23  ns 77/34  *2075  *70081  ns 003/0 *12847 4  فسفر×سال 
ns920704  ** 355  ns 08/97  * 43/123  ns4/588  **82491 ns001/0 ns 4/7424  4  فسفر×رقم  
ns383677  * 63/187  **247  ns 58/80  ns6/1090  ** 110993 ns 001/0 * 11465  4  فسفر×سال×رقم  
  خطا  36  3835 0025/0  8/18977  7/689  35/38  74/43  52/57  1/821268

45/28  05/8  66/20 6/17 48/27 19/27  92/20  21/28  CV%  
*, **, ns :دار در سطح یک و پنج درصد دار، معنی به ترتیب غیر معنی 

  
بر عملکرد و اجزاي یر تیمارها ثأت مقایسه میانگیننتایج 

  اجراعملکرد گلرنگ در مناطق 
بر عملکرد  هادادهدوساله مقایسه میانگین نتایج 

بین در منطقه داراب نشان داد که  )7جدول ( دانه گلرنگ
تفاوت  ،و ارقام گلرنگ حاوي فسفرسطوح مختلف کود 

در ها داده عددي بررسی. داري مشاهده نشدآماري معنی
دهنده این مطلب است که نشان هر دو رقم کشت شده،

کیلوگرم،  150و  100تا سطح  حاوي فسفرمصرف کود 
موجب افزایش عملکرد دانه گلرنگ نسبت به عدم مصرف 

شد که این افزایش عملکرد در رقم  حاوي فسفرکود 
 .مقادیر بیشتري را نسبت به رقم پدیده نشان داد ،گلدشت

کیلوگرم بر  150و  100، 50 منطقه اصفهان بین سطوحدر 
-معنیاختالف آماري  ،در ارقام گلدشت و پدیدههکتار 

لکرد دانه عمعددي مشاهده نشد اما بیشترین مقدار داري 
رقم  و حاوي فسفرکود  ر هکتارکیلوگرم د 50از کاربرد 

معادل  -کیلوگرم در هکتار 3980( گلدشت بدست آمد
، درصورتی )درصد افزایش نسبت به شاهد این رقم 5/28

براي تولید عملکردي معادل این مقدار به  پدیدهکه رقم 
در منطقه . کیلوگرم کود در هکتار احتیاج داشت 150

 200و  150، 100( حاوي فسفردزفول بین سطوح کود 
در هر دو رقم گلدشت و صفه،  )ر هکتارکیلوگرم د

با مصرف کود  داري مشاهده نشد امااختالف آماري معنی
، عملکرد دانه گلرنگ نسبت به شاهد افزایش حاوي فسفر
دانه از کاربرد بیشترین مقدار عددي عملکرد  نشان داد و

 ر هکتار و رقم صفه بدست آمدکیلوگرم د 150سطح 
درصد افزایش  78معادل  -کیلوگرم در هکتار 2408(

در منطقه کرمان بیشترین مقدار  ).نسبت به شاهد این رقم
حاوي کود  یلوگرم بر هکتارک 150از کاربرد  دانه عملکرد

یمارها از با سایر ت کهو رقم گلدشت بدست آمد  فسفر
در این منطقه در . داري داشتلحاظ آماري تفاوت معنی

درصد  50تیمار شاهد، عملکرد دانه در رقم گلدشت 
  . )7جدول ( بیشتر از رقم صفه بود

پژوهشگران پاسخ متفاوت ارقام گلرنگ به 
 اندرا گزارش نموده حاوي فسفرسطوح مختلف کود 
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 ).2020؛ سوفی و همکاران، 2015دآنیسزیو و همکاران، (
 اجزاي عملکرد و عملکردبر  حاوي فسفراثر مثبت کود 

و  وزن هزاردانه بارور در مترمربع، کپسولتعداد ( گلرنگ
، به دلیل نقش مستقیم این عنصر در )ارتفاع بوته

فرآیندهاي سوخت و ساز گیاه، در تقسیم و رشد سلول، 
. انتقال انرژي، ساخت مواد آلی، تنفس و فتوسنتز است
 همچنین، هرگاه گیاه بتواند مقدار بیشتري از تابش

تواند با مقدار بیشتري از خورشیدي را جذب نماید، می
ذخایر فتوسنتزي در مرحله رشد رویشی، وارد مرحله 

در نتیجه، عالوه بر تولید محصول بیشتر، . زایشی شود
ترکیبات آلی قادر خواهد بود که مقدار بیشتري از 

فتوسنتزي را به دانه منتقل نماید و از این طریق باعث 
مین بهینه فسفر در أاز طرفی، ت. دانه شود افزایش عملکرد

شود، هنگام گلدهی باعث افزایش گرده افشانی در گیاه می
از . چرا که فسفر نقش مهمی در گرده افشانی گیاهان دارد

رسد، فسفر از راه افزایش اجزاي این رو به نظر می
جیدا ( گردد عملکرد دانه تواند موجب بهبودعملکرد می

؛ 2017؛ حشمتی و همکاران، 2017، سیلوا و همکاران
  ).2019احمدپور ابنوي و همکاران، 

توان را می ارقام دانه عملکرددر مقدار تفاوت 
و در نهایت به برآیند  گلرنگ به تفاوت در اجزاء عملکرد

دار عملکرد دانه ها نسبت داد که منجر به تفاوت معنیآن

سازگاري بهتر البته می تواند به دلیل ). 7جدول ( گرددمی
. شرایط منطقه با نیازهاي رویشی رقم مورد اشاره نیز باشد

گلدشت از رقم  بهتر رقم صفه در منطقه دزفول عملکرد
دهد که این تر را ترجیح میهاي خنکرقم صفه شب .بود
مناطق در  رقمتواند یکی از دالیل واکنش متفاوت می

بین اختالف ). 1398جباري و همکاران، (باشد  مختلف
هاي هاي ارقام گلرنگ در آزمایشعملکرد و سایر ویژگی

باره، بررسی شاخصایندر. گزارش شده استنیز دیگر 
  دهنده تفاوت نشانرقم گلرنگ،  10هاي گیاهی در 

ارتفاع بوته، تعداد شاخه (دار بین صفات مورد مطالعه معنی
دانه، درصد ن هزاردر بوته، وز کپسولدر بوته، تعداد 

ها به پتانسیل ، بود که این تفاوت)عملکرد دانه روغن و
 ).2016کیلی و همکاران، ( ها ربط داده شدژنتیکی آن

کاربرد کود  با) 1393(نتایج تحقیق خدامرادي و همکاران 
دو رقم گلرنگ کشت شده در منطقه  براي حاوي فسفر

کیلوگرم بر  100نشان داد که کاربرد معتدل سرد کرمانشاه 
گلدشت موجب افزایش هکتار سوپرفسفات تریپل در رقم 

درصدي عملکرد دانه گلرنگ نسبت به تیمار شاهد  10
بدون مصرف فسفر شد اما در رقم پدیده این مقدار 

 . درصد رسید 166افزایش به 

  

  
  تیمارها بر عملکرد دانه گلرنگ در مناطق اجراثرمتقابل مقایسه میانگین دوساله ا - 7 جدول

  )ر هکتارکیلوگرم د( حاوي فسفرمقدار کود     منطقه
0  50  100  150  200  0  50  100  150  200  

  پدیده  گلدشت  *نوع رقم
 a3279  a3818 a3941 a3847 a3826 a3122 a3590 a3715 a3721 a3624    داراب

  c3098  a3980  a3882  ab3684  ab3726  c2774  bc3176  c3129  a3847  ab3731    اصفهان
 صفه گلدشت  نوع رقم  

  c1315  b1892  a2282  a2273  a2307  c1352  b2035  a2331  a2408  a2404    دزفول
 b980 b1866 b1712 a3303 b1753 b651 b1527 b1629 b1882 b1652    کرمان

در هر ردیف اعداد ). به دلیل کشت غالب منطقه(در مناطق دزفول و کرمان رقم صفه جایگزین رقم پدیده شد . در هرمنطقه دو رقم گلرنگ کشت شد*
  درصد ندارند  5داراي حروف کوچک مشترك، اختالف معنی دار در سطح احتمال 
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اثر تیمارها بر  دوساله نتایج مقایسه میانگین
بیشترین  نشان داد که) 8جدول ( اجزاي عملکرد گلرنگ

 و اصفهان به ترتیب در منطقه داراب مقدار وزن هزاردانه
 حاوي فسفرر هکتار کود کیلوگرم د 200 و 50از کاربرد 

نسبت به رقم  )گرم 55و  56( و رقم پدیده بدست آمد
برتري داشت اما در منطقه  )گرم 37و  32( گلدشت

در رقم  دزفول و کرمان بیشترین مقدار وزن هزاردانه
حاوي و بین سطوح کاربرد کود  گلدشت مشاهده شد

داري وجود تفاوت آماري معنی در منطقه کرمان فسفر
طقه بارور در مترمربع در من کپسولباالترین تعداد . نداشت

 حاوي فسفر ر هکتار کودکیلوگرم د 200دزفول از تیمار 
 ر هکتار بدست آمدکیلوگرم د 50از کاربرد  در اصفهانو 

اما در . داشت برتري پدیدهو رقم گلدشت نسبت به رقم 
-مناطق داراب و کرمان بین تیمارها اختالف آماري معنی

) مترسانتی 132(بیشترین ارتفاع بوته . داري مشاهده نشد
هکتار و رقم ر کیلوگرم د 200قه دزفول از کاربرد در منط

از ) مترسانتی 113(اما در منطقه کرمان  بدست آمد صفه
و ) مترسانتی 106(اصفهان  ر هکتار،کیلوگرم د 150کاربرد 
 ر هکتارکیلوگرم د 50از کاربرد  )مترسانتی 101(داراب 

در این مناطق  و رقم گلدشتبدست آمد  حاوي فسفرکود 
   .)8جدول ( برتري داشت

بارور در مترمربع، به عنوان یکی  کپسولتعداد 
از مهمترین اجزاء عملکرد، همبستگی باالیی با عملکرد 

طوري که با افزایش درجه فراهمی دانه گلرنگ دارد، به
دار فسفر همزمان با تأمین سایر عناصرغذایی، افزایش معنی

این امر، از طریق افزایش  .نمودخواهد  بروزاین صفت 
هاي سنتز کلروفیل، مقدار بیشتري از کربوهیدارت

هاي آغازنده فتوسنتزي را، براي تولید تعداد مریستم
افزون بر این، در گلرنگ . کندهاي فرعی فراهم میشاخه

نیز تشکیل  کپسول                          ً    به ازاي هر شاخه فرعی معموال  یک 
عملکرد دانه ؛ که این امر، موجب افزایش اجزاي شودمی

نتایج  ).2017پالودو و همکاران، ( در گیاه خواهد شد
 )2017سیلوا و همکاران، -بونفیم( مشابهی نیز توسط

بارور در گیاه  کپسولتعداد . باره گزارش شده استایندر
ي این ، از جملهکپسولو به تبع آن تعداد دانه در هر 

عملکرد دانه اي در باشند که نقش تعیین کنندهمتغیرها می
استفاده  ).2018ارسالن و کوپالن، ( دنگلرنک بر عهده دار

به دلیل افرایش رشد ریشه و به  حاوي فسفراز کودهاي 
تبع آن افزایش جذب عناصرغذایی، سبب افزایش انتقال 

. گرددمواد فتوسنتزي و در نتیجه افزایش وزن هزاردانه می
، وزن هزاردانه، از طرفی، براي تولید دانه در گیاهان زراعی

  دهنده سالمتی گیاه در طول دوره پر شدن دانه نشان
تفاوت در مقدار وزن  ).1986لوپز و فونتز، ( باشدمی

 هاآنتوان به تفاوت ژنتیکی را می ارقام گلرنگدانه هزار
هاي دانه از ویژگیبه عبارت دیگر، وزن هزار .ط دادابارت
تر، بیشتر بذر سنگینباشد، و تولید ثر از اثر رقم میأمت

 باشدها به بذر مینتیجه انتقال مناسب فتوآسیمیالت
همچنین افزایش ارتفاع بوته،  ).2006علیزاده و کاراپتیان، (

به علت تأثیر مثبت فسفر بر گسترش سیستم        ًاحتماال 
  .باشداي گیاه و جذب بیشتر عناصرغذایی میریشه

بر ) 1393(در تحقیق خدامرادي و همکاران 
روي دو رقم گلرنگ، نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع 

کیلوگرم  50تحت تأثیر تیمار کودي ) مترسانتی 105(بوته 
در هکتار سوپرفسفات تریپل در رقم پدیده و کمترین آن 

متر در تیمار شاهد بدون مصرف فسفر و رقم سانتی 95با 
 رقم برتر در پژوهشگلدشت بدست آمد که با نتایج این 

   .طقه اصفهان مغایرت داردمن
هاي دار بین شاخصبا توجه به همبستگی معنی

و ) =r 58/0**(گیري شده تعداد دانه در کپسول اندازه
با عملکرد دانه، افزایش ) =r 19/0**(هزاردانه وزن 

تواند متأثر از افزایش این دو جزء عملکرد عملکرد دانه می
 .باشد
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  بر اجزاي عملکرد گلرنگ در مناطق اجرا )رقم و مقدار کود( تیمارهامتقابل  ثرا مقایسه میانگین دو ساله - 8جدول 

  صفات  منطقه
  )ر هکتارکیلوگرم د( حاوي فسفرمقدار کود 

0  50  100  150  200  0  50  100  150  200  
  پدیده  گلدشت

  داراب
 a101 a132 a142 a135 a5/142  a104 a102 a116 a112  a116  بارور کپسولتعداد 

 c28 c32 c32 c32 c29 b48 a56 a5/55 ab51 a55  وزن هزاردانه
 a91 a101 a5/95 a93 a94  a97 a96 a92 a89 a86  ارتفاع بوته

  اصفهان
 a126 a132 a6/129 a120 a127 b4/86 b6/81 b90 b136 b90  بارور کپسولتعداد 

 c34 c37 c36 c37 c37 b5/50 ab5/53 ab52 ab52 a55  وزن هزاردانه
 a105 a106 a103 a101 a103 c80 bc83 c82 bc86 b89  ارتفاع بوته

 صفه گلدشت    

  دزفول
 ab198 b182 ab234  ab250 a256 b183 ab194 ab220 ab234 ab240  بارور کپسولتعداد 

 a43 a47 a5/48 a48 a5/47 b29 b32 b33 b32 b32  وزن هزاردانه
 b102 b105 b105 b106 b109 a128 a129 a130 a131 a132  بوتهارتفاع 

  کرمان
 a54 a48 a65 a77 a51 a75 a58 a56 a64 a5/56  بارور کپسولتعداد 

 a36 a37 a30 a5/36 a34 a25 a28 a5/33 a30 a30  وزن هزاردانه
 ab95 ab99 b93 a113 ab5/94 c74 bc90 bc89 ab5/94 ab101  ارتفاع بوته

  
جرا از لحاظ کلیه خصوصیات بین مناطق ا

تواند که این امر می گیري شده تفاوت وجود داشتاندازه
بیاري مناطق آخصوصیات خاك، اقلیم و آب ثر از أمت

دشت به عنوان رقم اگرچه در کلیه مناطق رقم گل. باشد
-هاي اندازهولی توجه به شاخص مشترك حضور داشت

گیري شده در این رقم به صورت واضح تفاوت مناطق را 
در سطح شاهد،  )7(با توجه به نتایج جدول . دادنشان 

عملکرد دانه گلدشت در مناطق داراب و اصفهان بیش از 
تن در هکتار بود ولی در منطقه کرمان زیر یک تن و در  3

این رقم . کیلوگرم در هکتار بود 1500دزفول کمتر از 
داراب و اصفهان به حدود در مناطق لکرد را بهترین عم

ولی بیشترین جهش . کیلوگرم در هکتار رساند 3900
 3300عملکرد این رقم در منطقه کرمان بود که به حدود 

در صورتی که در این منطقه رقم . کیلوگرم در هکتار رسید
گرم در هکتار را کیلو 1900حدود صفه حداکثر عملکرد 

از  گلدشترقم  رقم صفه با فولولی در منطقه دز. داشت
دهد که نوع این امر نشان می. برابري کرد داريلحاظ معنی

تواند در تولید م گلرنگ با توجه به منطقه کشت میرق
ثر باشد و بر اقتصاد زارع و پایداري ؤمحصول بسیار م

  .ثیر نمایدأتولید این محصول ت

فسفر بر جذب فسفر حاوي کود مختلف  سطوحثیر أت
  اندام هوایی گیاه گلرنگ در مرحله خروج از روزت

 ها نشان داد کهداده دوساله نتایج مقایسه میانگین
فسفر، مقدار جذب حاوي کود با کاربرد سطوح مختلف 

حاوي عدم مصرف کود (فسفر نسبت به تیمار شاهد 
افزایش یافت و این افزایش در تمام مناطق از لحاظ ) فسفر

کرمان بیشترین مقدار جذب در منطقه . دار بودآماري معنی
ر هکتار گرم دکیلو 100فسفر از رقم گلدشت و از کاربرد 

منطقه داراب بین کاربرد در . بدست آمد حاوي فسفرکود 
حاوي کود ر هکتار کیلوگرم د 200و  150، 100سطوح 

ده نشد داري مشاهتفاوت آماري معنی و رقم پدیده فسفر
حاوي ر هکتار کود دکیلوگرم  200و  100و با سطح 

در . در رقم گلدشت در یک گروه آماري قرار گرفت فسفر
 از کاربرد تیماربیشترین مقدار جذب فسفر  منطقه اصفهان

و رقم  حاوي فسفرر هکتار کود کیلوگرم د 200 و 50
وح کودي در منطقه دزفول بین سط بدست آمد و پدیده
-تفاوت آماري معنی ،ر هکتارکیلوگرم د 200و  150، 100

داري مشاهده نشد و بیشترین مقدار جذب فسفر از رقم 
  .)1شکل ( صفه بدست آمد
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به توسعه ریشه، توان افزایش جذب فسفر را می
و یا ترشح یون پروتون داخل  ترشح اسیدهاي آلی

                           ً                         ریزوسفر، مرتبط دانست؛ مضافا  اینکه، با توجه به پایین 
 12-15 بحرانی؛ غلظتتر از پایین(بودن فسفر قابل جذب 

محتمل  حاوي فسفرپاسخ به کود  ،)ر کیلوگرمگرم بمیلی
 ).2012دوي و همکاران، : 2014هانتر و همکاران، ( بود

 حاوي فسفري مصرف کود افزایش جذب فسفر در نتیجه
 ).2017ابادي، ( است در سایر مطالعات نیز گزارش شده

همچنین، میزان جذب فسفر در ارقام گلرنگ در مناطق 
توان به متفاوت اجرا متفاوت بود که این موضوع را می

بین  اندام هوایی گیاهو نیز غلظت فسفر  وزن خشکبودن 
  .ارقام مرتبط دانست

  
  

  
  به تفکیک مناطق اجرااندام هوایی گلرنگ بر مقدار جذب فسفر ) رقمکود و (  هاتیمارمتقابل ساله اثر مقایسه میانگین دو - 1شکل 

  
  )نسبت فایده به هزینه(بررسی اقتصادي نتایج 

از ارکان مهم  غذایی یکیمدیریت بهینه عناصر
در این سامانه، . شودسامانه کشاورزي پایدار محسوب می

چون تولید اقتصادي محصول همراه با حفظ و پایداري 
باشد، ضروري بلند مدت حاصلخیزي خاك مد نظر می

است که با توجه به عملکرد اقتصادي، میزان بهینه کودهاي 

دي از این رو، براي تحلیل اقتصا .شیمیایی تعیین گردد
 دانهدرآمد افزایش عملکرد (نتایج از نسبت فایده به هزینه 

که در  تیمار شاهد به هزینه کود مصرفی در مقایسه با
بر این اساس، . استفاده گردید) تیمار شاهد مصرف نشده

نتایج حاکی از این است که بیشترین نسبت فایده به هزینه 
 کیلوگرم کود فسفر در 150از مصرف  96/33به میزان 
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به  گلدشت در منطقه کرمانهکتار و با به کارگیري رقم 
بهترین نسبت فایده به هزینه در  ).9 جدول(دست آمد 

و  حاوي فسفر کیلوگرم کود 100از سطح منطقه داراب 
 گرمکیلو 150در رقم گلدشت، در منطقه دزفول از سطح 

منطقه اصفهان از سطح در رقم صفه، در  حاوي فسفر کود
 .حاصل شددر رقم پدیده  حاوي فسفر کودگرم کیلو 150

اقتصادي در منطقه  ولویتگیري رقم پدیده در اعلت قرار
اصفهان به مقدار پایین عملکرد دانه این رقم در تیمار 
شاهد مربوط است که تفاوت عملکرد سطح شاهد با 

در این رقم  حاوي فسفر کود گرمکیلو 150سطح تیمار 

. بیشتري ایجاد نمود بیشتر شده و نسبت سود به هزینه
حاوي  کود گرمکیلو 50درصورتی که رقم گلدشت با 

طقه ندر هکتار بیشترین عملکرد دانه را در این م فسفر
تن در هکتار  3داشت ولی شاهد این رقم نیز حدود 

 نمودنبا توجه به اینکه امکان فراهم . عملکرد دانه داشت
در شرایط  براي زارعین حاوي فسفرگرم کود کیلو 50

گرم کود بیشتر است، لذا کیلو 150فعلی کشور نسبت به 
با در  حاوي فسفر کیلوگرم کود 50رقم گلدشت با سطح 

نظر گرفتن مالحظات زیست محیطی براي این منطقه 
 .گرددپیشنهاد می

  
  حاوي فسفر سطوح مختلف کودمناطق مختلف براي در  گلرنگ دانهنسبت فایده به هزینه  - 9 جدول

  منطقه
  )کیلوگرم در هکتار( حاوي فسفرمقدار کود 

0  50  100  150  200  0  50  100  150  200  
  پدیده  گلدشت

  33/7  75/8  66/8  84/6  -  99/7  30/8  67/9  87/7  -  داراب
  98/13  68/15  19/5  87/5  -  18/9  56/8  45/11  89/12  -  اصفهان

 صفه گلدشت  
  37/15  42/15  3/14  98/9  -  49/14  99/13  13/14  43/8  -  دزفول
  62/14  99/17  9/14  80/12  -  31/11  96/33  71/10  95/12  -  کرمان

  .هزار تومان در نظر گرفته شد 15و قیمت هر کیلوگرم سوپرفسفات تریپل  1401- 1400ریال در سال زراعی  109576قیمت هر کیلوگرم دانه گلرنگ 
 

  گیري نتیجه
 که مصرف کود داد نشان پژوهشاین  نتایج

تواند منجر به می فسفر محدودیت شرایط درحاوي فسفر 
مقدار فسفر قابل جذب  .شوددانه گلرنگ  افزایش عملکرد

 7، کرمان 11ب ، دارا2/10خاك پیش از کشت در اصفهان 
 ،در منطقه داراب. ر کیلوگرم بودگرم دمیلی 18/7و دزفول 

عملکرد دانه از مقدار عددي بیشترین  و کرمان اصفهان
رقم گلدشت بدست آمد اما در منطقه دزفول از رقم صفه 

با کاربرد کود سوپرفسفات تریپل در مناطق . حاصل شد
و  28، 78، 20داراب، دزفول، اصفهان و کرمان به ترتیب 

درصد افزایش عملکرد دانه نسبت به تیمار شاهد  237
کلی با توجه به نتایج بدست آمده از طورهب. مشاهده شد

ثر فسفر بر عملکرد دانه گلرنگ و ؤو نقش م پژوهشاین 
ضرورت استفاده مناسب از این عنصرغذایی، در منطقه 

  و کشت رقم  حاوي فسفرکیلوگرم کود  50داراب سطح 

  
در محدوده ( باشدگلدشت مناسب شرایط این منطقه می

 50و در منطقه اصفهان نیز سطح  )فسفر خاك بررسی شده
تواند و کشت رقم گلدشت می حاوي فسفرکیلوگرم کود 

در منطقه دزفول عملکرد مناسب در . قابل توصیه باشد
کیلوگرم کود سوپرفسفات  100رقم گلدشت با کاربرد 

تریپل حاصل خواهد شد و افزایش مصرف کود در این 
صورتی که نخواهد داشت و در  دانه رقم افزایش عملکرد

توانیم رقم بخواهیم عملکرد بیشتري دریافت نماییم می
در سوپرفسفات تریپل کیلوگرم کود  150صفه را با کاربرد 
در منطقه کرمان در شرایط کمبود فسفر، . نظر داشته باشیم

نوع رقم گلرنگ با  .بودرقم گلدشت برتر از رقم صفه 
بسیار تواند در تولید محصول به منطقه کشت میتوجه 

ثر باشد و بر اقتصاد زارع و پایداري تولید این محصول ؤم
نتایج ، نتایج عملکرد دانهبا لحاظ نمودن  .ثیر نمایدأت
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 در منطقه ،مسائل زیست محیطی وررسی اقتصادي ب
قابل توصیه حاوي فسفر کود  گرمکیلو 50اصفهان، مقدار 

براي مناطق با فسفر قابل جذب بندي کلی در جمع. است
کیلوگرم کود  50گرم در کیلوگرم خاك، مقدار میلی 10

کیلوگرم در  3899حاوي فسفر با عملکرد مورد انتظار 
گرم میلی 7هکتار و براي خاك مناطق با فسفر قابل جذب 

کیلوگرم کود حاوي فسفر با  150در کیلوگرم، مقدار 
کیلوگرم در هکتار براي گیاه  2855عملکرد مورد انتظار 

 .مناطق گرم قابل توصیه خواهد بودگلرنگ در 

  پیشنهادها
در زمان توصیه کودي عالوه بر  گرددپیشنهاد می

به نوع رقم مناسب منطقه نیز توجه  ،مقدار فسفر خاك
 خطرات و کودهاي شیمیایی باالي هزینه یلبه دل .گردد

 کودها، گسترش این مازاد محیطی ناشی از مصرف یستز

 و رشد بهبود در مؤثر بسیار شیوه یک تواندمی ارقام کارا
 فسفاته شیمیایی کودهاي مصرف و کاهش گیاهان نمو

ها از لحاظ واکنش آندالیل برتري ارقام و یا تفاوت . باشد
با . گیرد مورد توجه قراربایست مینیز  به مصرف فسفر

اي اکثر مناطق گلرنگ در اراضی حاشیهتوجه به این که در 
هایی باشد اثرات ترکیبی تنششاید بهتر گردد کشت می

یز در کنار واکنش ارقام به همچون شوري و یا خشکی ن
اجراي پروژه در مناطق  .غذایی بررسی گرددعناصر
از سطح کشور براي موضوع فسفر گلرنگ، این ي بیشتر

هاي کودي در مورد نمود که توصیه امکان را فراهم خواهد
  . این گیاه دانه روغنی نیز با دقت بیشتري انجام گیرد
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Abstract 

In order to investigate the response of safflower cultivars to different levels of 
soil P for its optimum use, this study was carried out in Darab, Isfahan, Dezful, 
and Kerman regions as a factorial experiment with a randomized complete 
block design in three replications in two cropping seasons (2015-2016). The 
first factor was cultivar (Padideh and Goldasht cultivars for Isfahan and Darab 
and Goldasht and Soffe for Kerman and Dezful) and the second factor was 
different rates of triple super phosphate (TSP) including zero, 50, 100, 150, and 
200 kg.ha-1. The soil available phosphorus in Isfahan was 10.2, Darab 11, 
Kerman 7 and Dezful 7.18 mg kg-1. Based on the results, the effect of cultivar 
on safflower seed yield in Isfahan and Dezful was significant (p<0.01) and 
(p<0.05), respectively, but in Darab and Kerman, the difference between the 
two cultivars was not significant. The effect of TSP rate on grain yield in all 
four regions was significant (p<0.01).  The interaction effect effects of cultivar-
phosphorus on the grain yield was significant only in Isfahan region (p<0.05). 
In Isfahan and Dezful, the highest yield was obtained from the Goldasht at the 
rate of 50 kg.ha-1, significantly different than the control. In Kerman, the 
highest seed yield was obtained from Goldasht and at 150 kg ha-1 TSP, 
significantly different than other treatments. With the application of TSP in 
Darab, Dezful and Isfahan, 20%, 78%, and 28%, increase in grain yield was 
observed compared to the control, respectively. The best benefit-to-cost ratio in 
Darab and Kerman regions was obtained from Goldasht for 100 and 150 kg.ha-1 
TSP, respectively, while in Dezful and Isfahan it was obtained for 150 kg ha-1 
TSP in Soffeh and Padideh, respectively. In general, for safflower in warm 
regions with soil available P of 10 mg kg-1, 50 kg.ha-1 TSP and for areas with 
soil available P of 7 mg.kg-1, 150 kg ha-1 TSP can be recommended. 
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