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 چكيده

 هداي  بلدوک  ۀصورت فاکتوریل در قالب طرح پاید  روغني بارک، آزمایشي به ۀعنصر نیتروژن بر صصوصیات زراعي دان تأثیر مهمنظر به 

. پدنج تیمدار مختلد     گرفدت انجا   1391کشاورزي دانشگاه شهرکرد در سال  ۀتحقیقاتي دانشکا ۀکامل تصادفي در سه تکرار در مارع

و سده اکوتیدپ مختلد  بدارک      ،عنوان فداکتور اول  کودي شامل اوره، آزومین، نیتروکسین، سوپرنیتروپال  و شاها )باون نیتروژن( به

ها و تیمارهاي مختل  کودي اثر  . نتایج نشان داد که اکوتیپشاعنوان فاکتور دو  در این آزمایش بررسي  ایراني، فرانسوي و کانادایي به

مربدع   ه در متدر ، وزن صشک اناا  هوایي در بوته و عملکدرد داند   معناداري بر ارتفاع بوته، تعااد بر ، تعااد شاصۀ فرعي، تعااد کپسول

داشتنا. بیشترین تعااد بر ، تعااد شاصۀ فرعي، تعااد کپسول در بوته و وزن اناا  صشک اناا  هدوایي در بوتده در اکوتیدپ فرانسدوي     

تري را نسبت به بقیه یششاه در تیمار کود اوره عملکرد ب گیري صفات اناازه صفات، اکوتیپ ایراني برتري داشت. ۀولي در بقی ،دیاه شا

تیمدار شداها بداون کدود     به نسبت  ،ي کمتر بودیگیاه بارک به کود زیستي و آلي نیتروژن اگرچه نسبت به کود شیمیا واکنشان داد. نش

ي، یمحیطي کودهاي زیسدتي و آلدي نسدبت بده شدیمیا      کمتر آلودگي زیست ياهتوجه به صطر با رو ازاینداشت.  برتريداري  اطور معن به

 شود. این گیاه توصیه ميکاربرد این کودها براي کشت 

 .يیاکوتیپ، بارک، کود آلي، کود زیستي، کود شیمیا ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

مین أکنددوني جهددان تددکددي از نیازهدداي اساسددي جمعیددت  ی

. [21هاي گیاهي اسدت ] ویژه روغنمحصوتت کشاورزي، به

هاي روغني از نظر تأمین کدالري  ارزش و اهمیت غذایي دانه

و انرژي مورد نیاز انسان و دا  در بین محصوتت کشاورزي 

هاي نباتي در . افاایش تقاضا براي روغندارداي جایگاه ویژه

صریدا روغدن و    ۀاز هایند  بازارهاي جهداني و فشدار ناشدي   

هاي کشت دانه ۀکه اهمیت توسع استواردات آن از عواملي 

هاي علمدي و تحقیقداتي را در ایدن    روغني و گسترش برنامه

. بارک با نا  علمدي  [19ا ]کن زمینه بیش از پیش مشخ  مي

L. Linum usitatissimum و نا  انگلیسي flax (  )بارک لیفدي

گیدداهي یکسدداله و علفددي از )بددارک روغنددي(،  Linseed یددا

 .  [42] است( Linaceae) کتان ۀصانواد

بارک از گیاهان مهم روغني است کده بدراي اسدتفاده از    

آن در صنایع دارویي، آرایشي و بهااشدتي کشدت    ۀمواد مؤثر

 41. بدارک داراي  [35آن همواره مورد توجده بدوده اسدت ]   

. اسدت درصدا فیبدر    28درصا پروتئین و  20درصا روغن، 

نشداه   از اسیاهاي چرب اشدباع  زیاديچنین داراي درصا هم

، لینولئیک اسیا و اسیا چدرب امگدا   3شامل اسیا چرب امگا 

. نقش ایدن اسدیا چدرب ضدروري در کداهش      [34] است 6

، جلوگیري از سرطان [22، تنظیم فشار صون ][25کلسترول ]

و مقاومدت ایمنولدوژیکي بدان در برابدر      [44سینه در زنان ]

بدارک همچندین    ۀبه اثبات رسیاه است. داند  [22ها ]ژن آنتي

، پروتئین، مواد معداني  [3منبع صوبي از لیگنان، فیبر رژیمي ]

منبع پروتئیندي   ،بارک ۀدان ۀعالوه کنجال. بهاستها  و ویتامین

 .  [36] استحیوانات اهلي  ۀبراي تغذی يمناسب

 علددت رد عنصددر نیتددروژن بددهبصددحیح کددار مددایریت

ۀ نهداد  یدک  عندوان  بده  آن بدودن  نیدا  و آن مندابع  محاودیت

 در موفقیدت  مهدم  بسدیار  عوامدل  از کشاورزي، در ورودي

مدایریت   هداي سیسدتم  نیدا  و زراعي گیاه تولیا هايسیستم

 پرمصر  عناصر از یکي عنوان به . نیتروژن[20] است صاک

اصدلي   عنصدر  چهدارمین  گیاهدان، ۀ تغذید  در ضدروري  و

 تشدکیل  اجدااي  از یکدي  و گیداه  صشدک  وزن ۀدهنا تشکیل

 هدا، پدروتئین  نظیدر  مهدم  هداي مولکدول  از بسدیاري  ۀدهندا 

 اندواع  و کلروفیدل  هدا،  هورمدون  برصدي  نوکلئیک، اسیاهاي

[  29]اسدت   گیاهدان  ۀثانوید  و اولیده  ۀسازنا مواد از دیگري

تدرین راه  عنوان سریعامروزه استفاده از کودهاي شیمیایي به

بددراي جبددران کمبددود عناصددر غددذایي صدداک گسددترش     

. با وجود این کداربرد بدیش از   [10]چشمگیري یافته است 

حددا کودهدداي شددیمیایي بدده کدداهش حاصددلخیاي صدداک،  

هدداي بهااشددتي،  صددامات اکولددوژیکي و بددروز صسددارت 

ناپدذیر   هاي محیطدي و صسدارات اقتصدادي جبدران     آلودگي

دوسو  نیتدروژن   کهداد ن نشا تحقیقات. [27]شود  منجر مي

طریدق  هداي کشداورزي از    شداه در سیسدتم   معاني مصر 

. [23]شدود   ، رواناب و فرسایش تلد  مدي  ، تصعیا يیآبشو

هداي   اي، آلودگي آب گلخانه هاياین امر موجب تشایا اثر

 هداي سیستم اقتصادي کارایي کاهش زیرزمیني به نیترات و

 . [23]شود  مي کشاورزي

 هاي کشاورزي در سیستم باز دیر از بیولوژیکي کودهاي

 زناه هايسلول شامل موادي کلي رطو شاه و به مي استفاده

 عناصدر  تبایل توانایي که ریاجانااران مختل  هايگونه از

 بدراي  جدذب  قابلشکل  به جذب غیرقابلشکل از  غذایي

 محسدوب  بیولدوژیکي  کودهداي  دارندا،  را گیاهدان ۀ استفاد

هداي  سدازوکار از طریدق   ریاجاندااران . ایدن  [30] شونا مي

تثبیت نیتروژن، تبایل فسفات معاني به آلي،  ماننامختلفي 

افاایش جذب آب و مواد غدذایي، تولیدا سدیاروفور، آزاد    

اکسدین   مانناهاي گیاهي  ها و تولیا هورمونکردن متابولیت

. کدود  [37]شدونا  تحریک رشا گیاه مي موجبو جیبرلین 

 Bacillus هداي  پال  شدامل بداکتري  بیولوژیکي سوپرنیترو

subtilis, Pseudomonas, Azospirillum   اسددت کدده در

دنبال داشته است  گیاهان مختل  افاایش عملکرد گیاه را به

کده بدراي    چشدمگیر ها عالوه بر پتانسیل  . این باکتري[38]
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دهنا، بده دتیدل    بهبود رشا گیاهان میابان از صود نشان مي

اي و گیاهدان میابدان، تندوع گونده    یاد ز تعااددیگري ماننا 

هاي محیطي مدورد توجده قدرار گرفتده     تنش هايتعایل اثر

است. آزوسپریلیو  عالوه بر قابلیت تثبیت نیتروژن با تولیا 

 مواد محرک رشا، سبب بهبدود رشدا ریشده و متعاقدب آن    

و از شدود   مدي افاایش سرعت جذب آب و عناصر غدذایي  

. کدود  [43] اسدت گدذار  ثیرأاین طریق در افاایش عملکرد ت

نیتروژن  ۀکننا تثبیت هاي باکتري مؤثرترین نیتروکسین حاوي

 Pseudomonas fluorescens, Azotobacter هاي شامل باکتري

chroococcum, Azospirillum جداو   هدا  بداکتري  . ایدن است

 اتمسفر در موجودنیتروژن  وانا   ریشه با همیار ریاموجودات

 احیدا  ،یستن استفاده گیاهان قابل براي مستقیم طور به که را

 و دهندا  مي قرار گیاه در اصتیار آمونیو  صورت به و کننا مي

 گیداه  ۀریش ترشحات از را یناااین فر براي نیاز مورد انرژي

 تثبیدت  بدر  عدالوه  همیدار  هاي باکتري این کننا. مي دریافت

 را گیداه  رشدا  افداایش  رشا، مواد محرک ترشح بانیتروژن 

 . [15]شونا  مي سبب

آلدي بده حالدت مدایع اسدت کده        ۀآزومین کود نیتروژن

قابلیت فراهم آوردن نیتروژن به شکل پروتئین و آمینواسیا، 

ها بدا افداایش تولیدا مدواد قنداي،       وبر  سطح شاخ ۀتوسع

انتشار مواد غذایي از طریدق کوتیکدول و امکدان جدذب از     

ها و آغاز رشا رویشي سدریع بعدا از    ها و ریشه طریق بر 

وهوایي از جمله صشکسدالي و تگدر     آب نامناسبشرایط 

 زیادنهایت موجب عملکرد  و در کنا ميرا براي گیاه فراهم 

 قیقدات ح. براسا  بررسدي مندابع، ت  [31]شود  محصول مي

ي، آلدي و  یکداربرد کودهداي شدیمیا    ۀدر مورد مقایسد  کمي

در مورد گیداه   ویژه بهروغني بیولوژیکي نیتروژن در گیاهان 

 است. ه گرفتبارک انجا  

کودهاي شیمیایي،  آثاربررسي با ها   پژوهش حاضر،

آلددي و زیسددتي نیتروژندده بددر صصوصددیات زراعددي در      

 ي مختل  بارک به انجا  رسیا.ها اکوتیپ

 ها مواد و روش. 2

ثیر کودهداي زیسدتي، شدیمیایي و آلدي     أتد  ۀمنظور مقایس به

زراعدي گیداه بدارک روغندي، آزمایشدي       صفاتبر  نیتروژن

هداي کامدل    بلدوک  ۀفاکتوریل در قالب طرح پاید  صورت به

 ۀتحقیقدداتي دانشددکا ۀتصددادفي بددا سدده تکددرار در مارعدد 

درجده و   49کشاورزي دانشگاه شهرکرد با طول جغرافیایي 

 ۀدقیقد  20درجه و  32شرقي و عر  جغرافیایي  ۀدقیق 22

متر از سطح دریدا، در سدال زراعدي     2061شمالي و ارتفاع 

. فاکتورهاي مورد آزمدایش پدنج تیمدار    گرفتانجا   1391

کودي نیتروژن شامل نیتروکسین و سدوپرنیتروپال  )کدود   

زیستي(، آزومین )کود آلي(، نیتروژن )کود شیمیایي اوره( و 

بدارک  و سه اکوتیپ  ،فاکتور اول عنوان بهشاها باون کود 

فداکتور دو  بدود. بدذر     عنوان ایراني، کانادایي و فرانسوي به

بارک ایراني از شرکت پاکان بذر اصدفهان و بدذور بدارک    

ي از کشورهاي مربوط تهیه شداه اسدت.   یفرانسوي و کانادا

وهدوایي محدل مدورد     توجه به شدرایط آب  تاریخ کاشت با

بذر مصدرفي بدراي    قاارادهم اردیبهشت بود. منآزمایش، پا

. [8] نظدر گرفتده شدا    کیلوگر  در هکتدار در  70کرت هر 

. گرفدت ردیفدي در زمدین مسدطح انجدا       صدورت  بهکشت 

بین گیداه ابتداا یدک     ۀو فاصل متر سانتي 15ها  ردی  ۀفاصل

پد  از   روز 30بدود کده پد  از اسدتقرار گیداه )      متر سانتي

ها  ا. ابعاد کرتشمتر تنظیم  سانتيکاشت( این فاصله به سه 

منظور جلدوگیري از هدر گونده     نظر گرفته شا. به متر دردو 

متدر   1هدا   بین بلوکفاصلۀ و  5/0 ها کرتبین  ۀصطا، فاصل

 30درنظدر گرفتده شدا. قبدل از کاشدت از عمدق صدفر تدا         

و در آزمایشدگاه   بدرداري  نمونده ي صداک مارعده   متر سانتي

گیري شا )جاول ي آن اناازهیصصوصیات فیایکي و شیمیا

کیلوگر  در  80 قااران منبع نیتروژن به معنو (. کود اوره به1

سو  کود نیتدروژن اوره قبدل از    کی. [8] هکتار استفاده شا

رفدتن و   سداقه  مرحلۀسرک در دو  صورت بهکاشت و بقیه 

 اضافه شا.  ها کرتقبل از ظهور گلاهي به 
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 خاک متری سانتی 30 تا صفر عمق در آزمایش شروع از قبل آزمایشی مزرعۀ خاک فیزیکوشیمیایی خصوصیات. 1 جدول

 شوري

(dS/m) 

 صاک ۀاسیایت

(pH) 

 کربن آلي

(%) 

 نیتروژن

(%) 

 فسفر

(mg/kg) 

 پتا 

(mg/kg) 

57/0 6/7 57/0 81/0 7/26 423 

 

کودهاي بیولوژیکي نیتروکسدین و سدوپرنیتروپال  در   

لیتر در هکتار )مطابق  دو قااریک مرحله قبل از کاشت به م

آغشته و سپ  بدذور  سازناه( با بذور  ۀدستورالعمل کارصان

اطمیندان از   بدراي ا. شد در سایه صشک و بالفاصله کشدت  

قبل  مرحلۀساقه رفتن و  مرحلۀاثربخشي این کودها، در دو 

 مرحلدۀ ا. در شد پاشدي  از ظهور گل نیا روي گیداه محلدول  

رسیاگي، دو ردی  کناري هر کرت بده طدول یدک متدر و     

 10بده طدول    هدا  کدرت ابتاا و انتهاي سایر صطدوط داصدل   

دادن  بدا قدرار  عنوان حاشیه در نظر گرفته شا و  به متر سانتي

برداري  مترمربع( در هر کرت نمونه 3/0/ × 3دو کوادرات )

گیري شامل ارتفداع بوتده،   . صفات مورد اناازهگرفتانجا  

فرعي، تعااد کپسول در بوته، وزن  شاصۀتعااد بر ، تعااد 

 دانه بود. عملکرد صشک اناا  هوایي و 

شداه بدا اسدتفاده از     آوري آماري اطالعات جمدع  ۀتجای

و  گرفددتانجددا  Mstatc و SAS افاارهدداي آمدداري  نددر 

)حدااقل   LSD دارشاه با استفاده از آزموناهاي معن میانگین

ا. بدراي  شد درصدا مقایسده    5ي( در سطح احتمال معنادار

استفاده شا. براي بررسدي   1اکسل افاار ا از نر نمودارهرسم

رونا تغییرات تجمعي صفات ارتفاع بوته، تعدااد بدر  در   

هداي   فرعي در بوته و وزن صشک انداا   شاصۀتعااد  بوته،

ي مختل  و تیمارهاي مختل  کودي در ها اکوتیپگیاه در 

ي گیاه پ  از یتا ده ۀروز یک نمون 15طول فصل رشا، هر 

قبل از برداشدت   ۀظهور گیاه در سطح صاک تا مرحل ۀمرحل

                                                           
1. Excel  

ها در مدال رگرسدیوني بدا     ي برداشت شا. برازش دادهینها

 گرفت. انجا  2پالت سیگماافاار  نر  استفاده از

 

 نتایج و بحث. 3

 ارتفاع بوته  . 1. 3

 بوته ارتفاع که داد نشان( 2 جاول) واریان  تجایۀ نتایج

 کددودي مختلدد  تیمارهدداي و مختلدد  هدداياکوتیددپ در

×  اکوتیپ متقابل تأثیرات شان معنادار به نظر. بود معنادار

 نتدایج  بوتده،  ارتفداع  صدفت  بدراي ( 2 جداول ) کدود  نوع

 بین ارتفاع اصتال . نشا ارائه بخش این در اصلي تأثیرات

 بسدتگي داشدت،   شداه  مصدر   کدود  ندوع  بده  هدا  اکوتیپ

 بدارک  هداي  دراکوتیدپ  بوته ارتفاع بلناترین که صورتي به

 آن ترینکوتاه و اوره، کود مصر  اثر بر کانادایي و ایراني

 شدرایط  در کاندادایي  و فرانسدوي  ایراندي،  هاي اکوتیپ در

 دها مي نشان این(. 4 جاول) شا دیاه کود مصر  باون

 و اسدت  متفداوت  اوره کدود  بده  اکوتیپ سه هر پاسخ که

 نشدان  کمتدري  واکدنش  اوره بده  فرانسوي اکوتیپ ارتفاع

 زیسددتي کودهدداي بدده گیدداه پاسددخ همچنددین. دهددا مددي

 مختلد   هداي  اکوتیدپ  در نیتروکسدین  و سوپرنیتروپال 

 سدوپرنیتروپال   به ایراني اکوتیپ ارتفاع و است متفاوت

 بیشدتري  واکنش نیتروکسین به فرانسوي اکوتیپ ارتفاع و

 هاي اکوتیپ در نیا آزومین کود به پاسخ. دها مي نشان را

 واکدنش  بیشدترین  کانادایي اکوتیپ و بود متفاوت مختل 

 .(4 جاول) داد نشان آزومین کود به را

                                                           
2. Sigma Plot  
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 كودی مختلف تیمارهای تحت بزرک مختلف هایاكوتیپ در شده بررسی صفات واریانس آنالیز نتایج .2 جدول

 آزادی درجۀ تغییرات منابع

 مربعات میانگین

 برگ تعداد ارتفاع
  شاخۀ تعداد

 فرعی

 كپسول تعداد

 بوته در

  خشک وزن

 هوایی اندام

 عملکرد

 دانه

 ns48/7 ns06/2482 ns355/0 ns 42/2 ns4/1 ns13/529 2 بلوک

 14/2802** 24/23** 48/65** 02/2** 4/16897** 95/37** 2 اکوتیپ

 56/827** 8/167** 77/97** 97/3** 9/35257** 38/187** 4 کودي تیمار

 ns41/0 **02/171 **26/11 ns47/262 1/6558** 95/19** 8 کودي تیمار × اکوتیپ

 12/187 08/3 58/3 26/0 73/907 70/2 28 صطا

 99/15 49/14 42/13 38/10 2/11 48/3 - تغییرات ضریب

 ns درصا 5و  1دار در سطح احتمال  و معنا ،ترتیب غیرمعنادار به : *و  **و. 

 

 

 مختلف بزرک و تیمارهای مختلفهای  اكوتیپعملکرد دانه در فرعی در بوته و  ۀمیانگین صفات تعداد شاخ مقایسۀ .3جدول 

 یكود

 دانه عملکرد

(g/m2) 
بوته در فرعي ۀشاص تعااد  اکوتیپ 

69/95 a 33/2 b ایراني 

21/76 b 93/2 a فرانسوي 

92/74 b 26/2 b کانادایي 

36/9  38/0  LSD 

کودي تیمارهاي    

07/90 ab 2/2 bc  سوپرنیتروپال 

3/80 b 6/2 b آزومین 

79/63 c 7/1 c شاها 

17/90 ab 3/2 b نیتروکسین 

28/96 a 5/3 a اوره 

36/9  38/0  LSD 

 .ناارنا درصا 5 احتمال سطح در داري معنا تفاوت تیمار، هر براي و ستون هر در مشابه حرو  داراي هاي میانگین 
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 شده بررسی صفات كودی سطوح×  اكوتیپ متقابل اثر میانگین مقایسۀ .4 جدول

 کودي تیمارهاي اکوتیپ
 ارتفاع

(cm) 
 بر  تعااد

 کپسول تعااد

 بوته در

 هوایي اناا  صشک وزن

(g/plant) 

 ایراني

 b6/48 c6/100 b16 defg26/9 سوپرنیتروپال 

 cde6/45 c107 g9 cd9/11 آزومین

 f6/41 c6/83 g6/8 g52/6 شاها

 cde6/45 c6/84 fg3/10 defg1/9 نیتروکسین

 a58 b6/192 bc3/15 b69/17 اوره

 فرانسوي

 ef6/43 c94 cdef6/12 fg63/7 سوپرنیتروپال 

 ed6/44 a3/286 a6/19 ab2/18 آزومین

 f3/41 c3/99 defg3/11 def83/9 شاها

 b6/48 c3/104 bcd14 def08/10 نیتروکسین

 b6/48 a6/311 a3/22 a18/21 اوره

 کانادایي

 bcd3/47 c96 bcdef3/13 cde26/11 سوپرنیتروپال 

 b3/49 b3/196 bc6/14 c5/13 آزومین

 f3/41 c101 efg6/10 efg46/8 شاها

 bcd6/47 c3/108 bcde6/13 def24/10 نیتروکسین

 a56 b165 a20 b64/16 اوره

 (.LSD) ناارنا درصا 5 سطح در معناداري اصتال  ستون هر در مشابه حرو  داراي هاي میانگین

 

 مانندا  روغني گیاهان سایر در بوته ارتفاع بودن متفاوت

 شداه  گداارش  نیدا  کدودي  مختلد   تیمارهاي تحت کنجا

 ژنتیکدي  ساصتار به مکن استم ارتفاع اصتال . [13] است

 مختلد   منابع از استفاده در مختل  يها اکوتیپ توانایي و

کودهداي   مختلد ،  هداي آزمدایش  در. مربوط باشدا  کودي

ثیر متفداوتي را روي ارتفداع   أشیمیایي و زیستي نیتروژنه تد 

گیاهان مختل  نشان دادنا. در آزمایشدي بدر روي   بوته در 

 هکتار در نیتروژن صال  کیلوگر  180 گیاه کرچک کاربرد

 تیمار عا  کداربرد  و ،بلناترین ،متر سانتي 4/137 میانگین با

 ریدن  کوتداه  ،متدر  سدانتي  1/117 میانگین با نیتروژن )شاها(

 يا ه. در مطالعد [18]دادندا   اصتصاص صود به را گیاه ارتفاع

 5/124بددا   بگردانآفتددا گیدداه ارتفدداع در دیگددر، بلندداترین

 کده آمدا   دسدت  به شیمیایي نیتروژن کود تیمار در متر سانتي

درصدا افداایش نشدان     66/22به کاربرد کود زیستي  نسبت

رشدا رویشدي بیشدتر     سبب ي نیتروژنیشیمیا . کود[4]داد 

 هداي  شداه سدلول   و طویدل   تقسیم سدلولي  موجب گیاه و

د شدو طویل شان ارتفاع گیداه مدي   موجبگیاهي گردیاه و 

 کودهداي  از کده اسدتفاده   است آن از حاکي ها. پژوهش[7]

 افداایش  ازتوباکترندا، سدبب   حاوي اینکه دلیل به بیولوژیک

 شدود کده  مدي  غذایي مواد و آب بهتر جذب و ریشه ۀتوسع

 آفتدابگردان  هداي  ارتفاع بوته و گیاه رویشي رشا آن دنبال به

   .[40] یابا مي افاایش

 تجمعي تغییرات به مربوط هاي داده برازش توجیه براي

 بدارک  مختلد   يها اکوتیپ در زمان به نسبت بوته ارتفاع
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R21  SEE هداي ویژگدي  از آزمایش این در
 اسدتفاده  مدال  2

 اکوتیدپ  سده  در بوتده  ارتفداع  تغییدرات  روندا . اسدت  شاه

 رگرسدیوني  مدال  از استفاده با آن توصی  و بارک مختل 

. اسدت  شداه  داده نشدان  الد   1 شدکل  در يینما غیرصطي

 مدال  و بدود  قبدول  قابل حا در مال در R2 و SEE مقادیر

 اکند  توجیده  را بوته ارتفاع تغییرات رونا توانست صوبي به

 نشدان  مدال  ایدن  در بدات  R2 و SEE کم مقاار(. 5 جاول)

 ارتفداع  رونا از تريمناسب توصی  يینما مال که دها مي

 مشخصات. داشت شاه برازش هايمال سایر به نسبت بوته

 از بخدش  ایدن  در داشتنا نامناسبي توصی  که ها مال سایر

 ایدن  مدال  ایدن  از اسدتفاده  مفهو . است نشاه آورده نتایج

 از پد   روزگدي  45 مرحلۀ تا گیاه ارتفاع بلناترین که است

 نیازهداي  تدأمین  و شداه  حاصدل  صاک سطح در گیاه ظهور

 ضدروري  مرحلده  ایدن  در افاایشدي  چنین براي گیاه زراعي

 نظدر  از مدات،  ایدن  گذست از پ  نیازها این تأمین. است

 در بلکده  شدود،  نمدي  ارتفاع افاایش موجب تنها نه مایریتي

 .گیرد مي قرار ثابتي حالت

ال ، ارتفداع گیداه بدارک بدا افداایش      1براسا  شکل 

یابا. رونا افاایش ارتفاع تدا زمدان    مراحل رشا افاایش مي

 صدورت  بهروز پ  ظهور در سطح گیاه در سطح صاک  45

و از آن مرحلده بده بعدا بدا حدااقل       یابا مي ایشاي افینما

رسدا. تقلیدل میداان     تغییرات به وضدعیت یکنواصدت مدي   

توان به زرد شان  افاایش ارتفاع در پایان مراحل رشا را مي

هدا نسدبت داد    ه و ریاش بدر  ها و تقلیل فتوسنتا گیا بر 

 تقریبداا ي مختلد   ها اکوتیپ . رونا تغییرات ارتفاع در[24]

ال (، با این تفاوت که مقاار عادي  1یکسان است )شکل 

ارتفدداع در اکوتیددپ بددارک ایرانددي در نقدداط مختلدد       

بیش از بارک فرانسوي است ولدي بدا بدارک     برداري نمونه

یکسدان بدودن روندا    یکسان است. نظدر بده    کانادایي تقریباا

                                                           
1. Determinant Coefficient 

2. Standard Error of Estimate 

 ي مختل ، بدرازش داده فقدط  ها اکوتیپتغییرات ارتفاع در 

 .گرفتدر اکوتیپ بارک فرانسوي انجا  

 مختلد   تیمارهداي  در در بوتده  ارتفداع  تغییرات رونا

 صطيغیر رگرسیوني مال از استفاده با آن توصی  و کودي

 و SEE مقادیر. است شاه داده نشان ال  2 شکل در يینما

R2 صدوبي بده  مدال  و بودندا  قبدول  قابدل  حدا  در مال در 

 جداول ) اکند  توجیده  را بوته ارتفاع تغییرات رونا توانست

 کده  دها مي نشان مال این در بات R2 و SEE کم مقاار(. 5

 نسدبت  بوته ارتفاع رونا از تريمناسب توصی  يینما مال

 ایدن  از استفاده مفهو . داشت شاه برازش هايمال سایر به

 مرحلۀ تا مطلوب ارتفاع به دستیابي براي که است این مال

 نیازهاي تأمین صاک، سطح در گیاه ظهور از پ  وزگير45

 ایدن  از پد   نیازهدا  ایدن  تأمین. است ضروري گیاه کودي

 ارتفاع سرعت افاایش موجب تنها نه مایریتي نظر از مات،

 .گیردمي قرار ثابتي حالت در بلکه شود،نمي

الد ، در تیمارهداي مختلد  کدودي،      2براسا  شکل 

یابدا. روندا   ارتفاع گیاه با افاایش مراحل رشا افاایش مدي 

روز پد  ظهدور گیداه در سدطح      45افاایش ارتفاع تا زمان 

و از آن مرحله به بعا یابا  ميایش اي افیصورت نما هصاک ب

رسدا. تقلیدل   یت یکنواصدت مدي  عبا حااقل تغییرات به وض

توان بده زرد شدان   احل رشا را ميرشا ارتفاع در پایان مر

ها نسدبت  ها و تقلیل میاان فتوسنتا گیاه و ریاش بر بر 

هاي مختل  کودي تیمار . رونا تغییرات ارتفاع در[24]داد 

ال (، با این تفاوت که مقداار   2یکسان است )شکل  تقریباا

 بدرداري  نمونده عادي ارتفاع در تیمار اوره در نقاط مختل  

نظدر بده یکسدان بدودن روندا       .یمارها اسدت بیش از سایر ت

تغییرات ارتفاع در تمامي تیمارهاي کودي نسبت به زمدان،  

. گرفدت برازش داده روي تیمار کدودي نیتروکسدین انجدا     

بیشدتري   واکدنش الد ، تیمدار کدودي اوره     2مطابق شکل 

مقایسده بدا سدایر تیمارهداي      نسبت به تغییدرات ارتفداع در  

 کودي نشان داده است.
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مادة خشک اندام  مقدار. روند تغییرات ارتفاع بوته )الف(، تعداد برگ در بوته )ب(، تعداد شاخۀ فرعی در بوته )ج( و 1شکل 

 های مختلف بزرک )د( در مراحل رشد از زمان ظهور گیاه در سطح خاک تا مرحله برداشت در اكوتیپ  هوایی

 

 
 ییخشک اندام هوا ةو وزن ماد)ج(  در بوته فرعی ۀ، تعداد شاخ)ب( ، تعداد برگ در بوته)الف( روند تغییرات ارتفاع بوته .2شکل 

 برداشت در تیمارهای مختلف كودی مرحلۀدر مراحل رشد از زمان ظهور گیاه در سطح خاک تا  )د(
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ی یخطی نمارگرسیون غیر( برای مدل y0, b, aرگرسیونی )ب ی( و ضراR2(، ضریب تبیین )SEEتخمین خطای استاندارد ) .5جدول 

(Exponentialدر توصیف روند تغییرات صفات برازش )  و تیمارهای مختلف كودی ها اكوتیپشده در 

 صفات تیمار
 ضریب تبیین

(R
2) 

SEE a±SE b±SE Y0±SE 

پ
وتی

اک
 

 -68/56±58/4 07/0±/002 64/105±34/4 42/0 99/0 ارتفاع

 -68/436±5/43 14/0±/005 63/549±30/43 62/0 99/0 بوته در بر  تعااد

 در فرعي ۀشاص تعااد

 بوته

99/0 03/0 09/0±69/2 004/±03/0 14/0±74/0 

 -74/3±8/0 02/0±/003 33/22±66/1 27/0 99/0 يیهوا اناا  صشک مادۀ

مار
تی

 
ي
ود

ک
 

 -99/74±21/4 08/0±/002 35/124±34/0 29/0 99/0 ارتفاع

 -7/606±6/106 11/0±/008 22/826±39/105 2/3 99/0 بوته در بر  تعااد

 در فرعي ۀشاص تعااد

 بوته

99/0 02/0 03/0±20/2 003/±025/0 09/0±62/2 

 -69/5±82/0 02/0±/002 49/30±12/1 26/0 99/0 يیهوا اناا  صشک ۀماد

 

 تعداد برگ . 2. 3

 مختلد   هداي اکوتیدپ  اثر که داد نشان واریان  تجایۀ نتایج

 بوتده  در بدر   تعدااد  بدر  کدودي  مختلد   تیمارهاي و بارک

 بدین  بوتده  در بدر   تعدااد  اصدتال  (. 2 جداول ) بود معنادار

. بسدتگي دارد  شداه  مصدر   کدود  ندوع  به بارک هاي اکوتیپ

 اثدر  بدر  فرانسدوي  در اکوتیدپ  بوتده  در بدر   تعااد بیشترین

 بدارک  اکوتیدپ  سده  هدر  در آن کمتدرین  و اوره کود مصر 

 دیاه کود مصر  باون شرایط در کانادایي و فرانسوي ایراني،

 اکوتیپ سه هر پاسخ که دها مي نشان امر این(. 4 جاول) شا

 ایراني اکوتیپ بوته در بر  تعااد و است متفاوت اوره کود به

 فرانسدوي  اکوتیپ به نسبت کمتري واکنش اوره به کانادایي و

 زیسدتي  کودهداي  بده  گیداه  پاسدخ  همچندین . دهدا  مدي  نشان

. است یکسان اکوتیپ سه هر در نیتروکسین و سوپرنیتروپال 

 بدود  متفاوت مختل  هاي اکوتیپ در نیا آزومین کود به پاسخ

 در بدر   تعااد نظر از را واکنش بیشترین فرانسوي اکوتیپ و

 .(4 جاول) داد نشان آزومین کود به بوته

زایدي و  با بررسي اثر کودهاي بیولوژیک بر گره نامحقق

رشا گیاه سویا تحت تنش صشکي اظهار کردنا اثدر ارقدا    

سدویا   ʼزالتدازال ʻ. رقم [5] دار شامعنابر صفت تعااد بر  

بیشترین تعااد بر  در بوته را نسبت به سایر ارقدا  تولیدا   

 آفتابگردان نشان گیاه بر سودومونا  زیستي کود ثیرأکرد. ت

 بدا  مقایسده  در زیسدتي  کدود  تیمار در گیاه رویشي داد رشا

 تعدااد  و بدود  متفداوت  داريامعن طور به کود شیمیایي تیمار

اسدت   یافتده  افاایش زیستي کود تیمار گیاه در بوته در بر 

هداي   بداکتري  کداربرد  اثدر  از ناشي توانا مي نتایج این .[41]

مدواد   مناسدب  مقدادیر  تولیدا  با که باشا نیتروژن ۀکنناتثبیت

و  سدیتوکینین  جیبدرلین،  اکسدین،  ماننا گیاه رشاۀ کنناتنظیم

 مدواد  جذب و گیاه زایيریشه ظرفیت Bهاي گروه ویتامین

و  نیتروژنقاار م نتیجه در و بخشیاه بهبود را صاک از غذایي

 مقایسدۀ  . بررسي[26]است  داده افاایش هابر  در را فسفر

 صدفت  نیتروژن بر مختل  مقادیرۀ ساد هاياثر هاي میانگین

 مقداار  مصر  که دکر مشخ  گیاه کرچک در بر  تعااد
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 1/30 میدانگین  بدا  هکتدار  در صال  نیتروژن کیلوگر  180

 . [18]داد  اصتصاص صود به را بر  بیشترین تعااد عاد

رونا تغییرات تعااد بر  گیاه بارک در بوته در مراحل 

ه در سطح صداک تدا   مختل  رشا از زمان پ  از ظهور گیا

 ي مختلد  بدارک در شدکل    هدا  اکوتیپبرداشت در  مرحلۀ

ب نشان داده شاه است. براسا  این شکل، تعااد بدر    1

یابدا. روندا   در بوته با افاایش مراحدل رشدا افداایش مدي    

روز  60تدا   45افاایش تعااد بر  گیاه در بوته بدین زمدان   

بده   ایش و از آن مرحلده اپ  ظهور گیاه در سطح صاک افد 

گیرد. تقلیل تعااد بر  در بوته در پایدان  بعا سیر ناولي مي

ها و تقلیل میداان  توان به زرد شان بر مراحل رشا را مي

. رونددا [24]هددا نسددبت داد فتوسددنتا گیدداه و ریدداش بددر 

 تقریبداا ي مختل  ها اکوتیپ تغییرات تعااد بر  در بوته در

عدادي  ب(، با این تفاوت که مقداار  1یکسان است )شکل 

در اکوتیدپ بدارک فرانسدوي در نقداط     تعااد بر  در بوته 

ي اسدت. مطدابق   یبیش از بارک کانادا برداري نمونهمختل  

همین شکل، تغییرات تعااد بر  در بوته در بدارک ایراندي   

ها کمتر است. نظدر بده یکسدان بدودن      نسبت به سایر بارک

رونا تغییرات تعااد بر  در بوته در مراحل رشا، بدرازش  

. تخمدین  گرفدت داده فقط در اکوتیپ بارک ایراندي انجدا    

ب ی( و ضدرا R2(، ضدریب تبیدین )  SEEصطاي اسدتاناارد ) 

ي یصطدي نمدا   رگرسیون غیر( براي مالy0, b, aرگرسیوني )

 ها اکوتیپدر توصی  رونا تغییرات تعااد بر  در بوته در 

 آورده شاه است. 5و تیمارهاي مختل  کودي در جاول 

ب، تعااد بر  در بوتده بدا افداایش     -2 براسا  شکل

یابا. رونا افاایش تعدااد بدر  در    مراحل رشا افاایش مي

روز پد  از ظهدور گیداه در سدطح صداک       45بوته تا زمان 

ش و از آن مرحله به بعدا بدا حدااقل    ایاي افینما صورت به

یت یکنواصدت و در مدواردي بدا نقصدان     عتغییرات به وضد 

تعااد بر  در پایان مراحل رشا رسا. تقلیل  تعااد بر  مي

ها و تقلیل میاان فتوسنتا گیداه   توان به زرد شان بر  را مي

. رونا تغییرات تعااد بر  [24]ها نسبت داد و ریاش بر 

یکسدان بدود    هاي مختلد  کدودي تقریبداا    تیمار در بوته در

ب(، با این تفاوت که مقاار عادي تعااد بر  در  2)شکل 

اوره و آزومددین در نقدداط مختلدد   بوتدده در تیمددار کددودي

تیمار شداها بداون    .بیش از سایر تیمارها بود برداري نمونه

 نیتروژن نسبت به سایر تیمارها حااقل تغییرات را نشان داد

(. مطابق همین شکل تیمارهاي سدوپرنیتروپال  و  2)شکل 

نیتروکسین تغییرات بیشتري نسبت به شداها نشدان دادندا.    

ونا تغییرات تعدااد بدر  در تمدامي    نظر به یکسان بودن ر

تیمارهاي کودي، برازش داده روي تیمار کودي اوره انجدا   

ب، تیمدار کدودي اوره    -2مطدابق شدکل    رو ازایدن . گرفت

بیشتري نسبت به تعااد بر  در بوته در مقایسه بدا   واکنش

 سایر تیمارهاي کودي نشان داده است.

 

 فرعي ةتعداد شاخ. 3 .3
ن  نشان داد کده تعدااد شداصۀ فرعدي در     واریا ۀنتایج تجای

(. 2هاي بدارک اصدتال  معنداداري دارندا )جداول      اکوتیپ

اکوتیپ فرانسوي بیشترین تعااد شاصۀ فرعي را داشت و بین 

اکوتیددپ ایرانددي و کانددادایي اصددتال  معندداداري دیدداه نشددا 

(. تیمارهاي مختل  کودي تأثیر معناداري بر تعااد 3)جاول 

 بیشترین( اوره) نیتروژنه کود(. 2اول شاصۀ فرعي داشت )ج

 افداایش  در را اثدر  کمتدرین  شاها تیمار و فرعي شاصۀ تعااد

 در فرعدي  شاصۀ تعااد(. 3)جاول  داشت فرعي شاصۀ تعااد

 و سدوپرنیتروپال   و نیتروکسدین  بیولوژیدک  کود تیمارهاي

 تیمددار بددین. ندااد  نشددان آمدداري تفداوت  آزومددین آلددي کدود 

 تعدااد  نظدر  از داري معنا تفاوت نیا شاها و سوپرنیتروپال 

 (.3 جاول) نشا مشاهاه فرعي شاصۀ

ي نیتروژنده در مطالعدات مختلد     یکود زیستي و شیمیا

فرعدي گیاهدان مختلد      ۀمتفاوتي را بر تعااد شاص هاياثر

ثیر کودهاي زیسدتي  أبا ها  بررسي ت يداشتنا. در آزمایش

مداني مشداهاه   آل ۀو شیمیایي بر عملکرد کمي و کیفي بابون



 (usitatissimum L. Linum) بزرک مختلف های اكوتیپ زراعی خصوصیات بر نیتروژن زیستی و آلی شیمیایی، كودهای ارزیابی
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فرعي تحت اثر تیمارهاي کدودي قدرار    شاصۀشا که تعااد 

نگرفت و بین تیمار شیمیایي نیتروژنه )اوره( و کود زیستي 

داري وجود نااشدت  معنان با تیمار شاها اصتال  ینیتروکس

. کودهاي زیستي ازتوباکتر و آزوسپریلیو  بدا افداایش   [16]

ا نسدبت بده   فرعي سبب افاایش عملکرد کنج ۀتعااد شاص

. در گیداه کنجدا بدا افداایش کدود      [45]تیمار شاها شدانا  

داري یافدت،  معنافرعي افاایش  شاصۀنیتروژنه )اوره( تعااد 

 شداصۀ همچنین تلقیح کدود بیولوژیدک نیتروکسدین تعدااد     

. اثدر متقابدل   [13]داري افداایش داد  معندا طدور  فرعي را بده 

دار عندا مفرعي گیاه  شاصۀاکوتیپ و سطوح کودي بر تعااد 

 (.2نبود )جاول 

هداي   فرعي در بوته اکوتیدپ  شاصۀرونا تغییرات تعااد 

ج نشان  1مختل  بارک در مراحل مختل  رشا در شکل 

فرعدي در   شاصۀداده شاه است. براسا  این شکل، تعااد 

یابا. روندا افداایش    بوته با افاایش مراحل رشا افاایش مي

روز پ  ظهور در سطح گیاه  45فرعي تا زمان  ۀتعااد شاص

ثابت صواهدا   و از آن مرحله به بعاایش ادر سطح صاک اف

 فرعددي در بوتدده در شدداصۀمانددا. رونددا تغییددرات تعددااد  

ج(، با ایدن   1یکسان بود )شکل  هاي مختل  تقریباا اکوتیپ

فرعدي در بوتده در اکوتیدپ     ۀتفاوت که مقاار عادي شاص

بدیش از   بدرداري  نمونده اط مختلد   بارک فرانسوي در نقد 

ي بود. مطدابق همدین شدکل، تغییدرات تعدااد      یبارک کانادا

فرعدي در بوتده در بدارک ایراندي نسدبت بده سدایر         شاصۀ

ها کمتر بود. نظر به یکسان بودن رونا تغییرات تعااد  بارک

فرعي در بوته در مراحل رشا، برازش داده، فقدط در   ۀشاص

. تخمین صطاي استاناارد رفتگاکوتیپ بارک ایراني انجا  

(SEE( ضریب تبیین ،)R2و ضرا )ی( ب رگرسیونيy0, b, a )

ي در توصدی  روندا   یصطدي نمدا   رگرسیون غیدر  براي مال

هددا و  فرعددي در بوتدده در اکوتیددپ ۀتغییددرات تعددااد شدداص

 آورده شاه است. 5تیمارهاي مختل  کودي در جاول 

فرعدي در بوتده بدا     ۀج، تعدااد شداص   2براسا  شکل 

یابا. روندا افداایش تعدااد     افاایش مراحل رشا افاایش مي

روز پ  ظهور در سدطح گیداه در    45فرعي تا زمان  ۀشاص

و از آن مرحله به بعا با حااقل یابا  ميایش اسطح صاک اف

رسدا. روندا    یت یکنواصدت و ثدابتي مدي   عتغییرات به وضد 

هداي مختلد     مارتی فرعي در بوته در ۀتغییرات تعااد شاص

ج(، با این تفداوت کده   2یکسان بود )شکل  نسبت بهکودي 

فرعي در بوتده در تیمدار کدودي     ۀمقاار عادي تعااد شاص

 .بدیش از آزومدین بدود    بدرداري  نمونهاوره در نقاط مختل  

ل قتیمار شاها باون نیتروژن نسبت به سدایر تیمارهدا حداا   

ج(. مطدابق همدین شدکل     2شدکل  ) تغییرات را نشدان داد 

تیمارهاي سوپر نیتروپال  و نیتروکسین تغییرات بیشدتري  

نسبت به شاها نشان دادنا. این میداان تغییدرات در تیمدار    

 2کودي نیتروکسین بیش از سوپرنیتروپال  اسدت )شدکل   

فرعدي   ۀدن رونا تغییرات تعااد شداص ج(. نظر به یکسان بو

روي تیمار کدودي   ،در تمامي تیمارهاي کودي، برازش داده

 . گرفتانجا   اوره

 

 وزن خشك اندام هوایي. 4 .3

 کدودي  مختلد   تیمارهداي  و بدارک  مختلد   هاي اکوتیپ

 بوته يیهوا اناا  صشک ۀماد صفت بر را داريمعنا اصتال 

 بدین  متقابدل  اثدر  داد نشدان  نتدایج (. 2 جداول ) دادنا نشان

 بدود  دارمعنا يیهوا اناا  صشک ۀماد بر کود نوع و اکوتیپ

 بددین ي،یهددوا اندداا  صشددک ۀمدداد اصددتال (. 2 جدداول)

 بیشدترین . بسدتگي دارد  شداه  مصر  کود نوع به ها اکوتیپ

 بدارک  اکوتیدپ  در بوتده  يیهدوا  انداا   صشدک  ۀماد قاارم

 و اوره کدود  مصدر   اثدر  بدر  يیکاندادا  و ایراندي  فرانسوي،

 کدود  مصر  باون طیشرا در ایراني اکوتیپ در آن کمترین

 پاسدخ  کده  دهدا  مدي  نشدان  امدر  ایدن (. 4 جاول) شا دیاه

 انداا   صشدک  ۀمداد  و است متفاوت اوره کود به ها اکوتیپ

 کمتدري  واکدنش  اوره بده  يیکاندادا  و ایراني اکوتیپ يیهوا

 بده  گیداه  پاسدخ  تولیداي،  صشک ۀماد نظر از. دها مي نشان
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 مختلدد  يهددا اکوتیددپ در سددوپرنیتروپال  زیسددتي کددود

 بدده بیشددتري واکددنش يیکانددادا اکوتیددپ و بددود متفدداوت

 در نیتروکسین به گیاه پاسخ ولي ،داد نشان سوپرنیتروپال 

 در نیدا  آزومدین  کدود  بده  پاسخ. بود یکسان اکوتیپ سه هر

 فرانسدوي  اکوتیدپ  و بدود  متفداوت  مختلد   يهدا  اکوتیپ

 آزومین کود به را واکنش کمترین ایراني اکوتیپ و بیشترین

 (.4 جاول) داد نشان

نیتروژنه تدأثیرات متفداوتي    يکودهاي زیستي و شیمیای

در گیاهان مختل  دارنا. اثر کودهاي بیولوژیک بدر تجمدع   

 مدادۀ . رونا تغییرات [10]دار شا معناصشک سیاهاانه  ۀماد

صشک در پاسخ به کودهاي بیولوژیک در طول فصل رشدا  

یکساني براي تمامي تیمارها تبعیت کرد.  نسبت بهاز الگوي 

روز پ  از سبا  89صشک در  ۀماد قاارحااکثر و حااقل م

 66آزوسدپریلیو  و قدار     ۀترتیب براي تیمار دوگان شان به

مربدع   گدر  بدر متدر    3/38گر  بر متر مربع و بدراي شداها   

ثیر کودهدداي بیولوژیددک أ. در زوفددا تدد[10]دسددت آمددا  بدده

نیتروکسین و سوپرنیتروپال  وزن صشک انداا  هدوایي را   

ت موجددود در . ریاموجددودا[17]ثیر قددرار داد أتحددت تدد 

کودهاي بیولوژیک بده افداایش وزن صشدک انداا  هدوایي      

 50نسبت به تیمار شاها منجر شانا. کود سوپرنیتروپال  

درصا افاایش وزن صشک اناا  هوایي را نسبت بده تیمدار   

 و بدا سدودومونا    سدویا  بدذور  . تلقدیح [17]شاها داشت 

 ایسدتادگي  بدذور و  زندي  جوانده  ژاپونیکدو ،  ریاوبیو  برادي

 در صشدک  مدادۀ  تجمدع  موجب و بخشیا بهبود را گیاهچه

 نسبت غذایي بیشتر عناصر جذب و ریشه و هوایي هاياناا 

 . [46]ا ش تلقیح شرایط باون به

ي گیداه در  یصشک انداا  هدوا   مادۀ قااررونا تغییرات م

هداي مختلد  بدارک در     مراحل مختل  رشدا در اکوتیدپ  

 قداار ن شکل، مد نشان داده شاه است. براسا  ای 1شکل 

ي گیاه با افاایش مراحل رشا افاایش یصشک اناا  هوا مادۀ

سطح صداک  در از رشا روز پ   60تا گیاه یابا. ارتفاع  مي

 افاایش چنااني نشانبعا و از آن مرحله به یابا  ميایش ااف

صشک اناا   مادۀ قاار(. الگوي تغییرات م1)شکل  دها مين

 نسدبت  ، بده هداي مختلد    اکوتیدپ  ي گیاه در بوتده در یهوا

د(. با ایدن تفداوت کده میداان عدادي       1یکسان بود )شکل 

ي گیداه در بوتده در اکوتیدپ    یصشک اناا  هدوا  مادۀ قاارم

بدرداري بدیش از    بارک فرانسوي در نقداط مختلد  نمونده   

 مادۀ قااري بود. مطابق همین شکل، تغییرات میبارک کانادا

بت بده بدارک   ي گیاه در بارک ایراني نسد یصشک اناا  هوا

ي کمتر است. نظر به یکسان بدودن الگدوي تغییدرات    یکانادا

ي گیداه در بوتده در مراحدل    یصشک انداا  هدوا   مادۀ قاارم

رشا، برازش داده فقط در اکوتیپ بدارک فرانسدوي انجدا     

(، ضدریب تبیدین   SEE. تخمدین صطداي اسدتاناارد )   گرفت

(R2و ضرا )ی( ب رگرسیونيy0, b, aبراي مال )   رگرسدیون

 مدادۀ  قداار ي در توصدی  روندا تغییدرات م   یصطي نمدا  یرغ

هدا و تیمارهداي مختلد      ي در بوته در اکوتیپیصشک هوا

 آورده شاه است. 5کودي در جاول 

ي یصشک انداا  هدوا   مادۀ قاار، منتایج موجودبراسا  

. (د2شدکل  ) یابا در بوته با افاایش مراحل رشا افاایش مي

روز پد  ظهدور در سدطح     60 رونا افاایش ارتفاع تا زمان

ایش و از آن مرحله اي افینما صورت بهگیاه در سطح صاک 

 مدادۀ . تقلیدل  دهدا  مدي به بعا افاایش مختصدري را نشدان   

ها  توان به زرد شان بر  صشک در پایان مراحل رشا را مي

. [24]هدا نسدبت داد   و تقلیل فتوسنتا گیاه و ریداش بدر   

 ي در بوتده در یواصشک انداا  هد   مادۀ قااررونا تغییرات م

د(،  2یکسان بود )شدکل   نسبت بههاي مختل  کودي  تیمار

صشدک انداا     مدادۀ با این تفاوت که مقاار عدادي میداان   

ي در بوتدده در تیمددار کددودي اوره در نقدداط مختلدد  یهددوا

تیمار شداها   .بیش از تیمار کودي آزومین بود برداري نمونه

غییدرات را  ل تقباون نیتروژن نسبت به سایر تیمارهدا حداا  

د(. مطددابق همددین شددکل تیمارهدداي   2)شددکل  نشددان داد

صورت مسداوي تغییدرات    هسوپرنیتروپال  و نیتروکسین ب
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بیشتري نسبت به شاها نشان دادنا. نظر بده یکسدان بدودن    

ي در بوتده در  یصشک انداا  هدوا   مادۀ قااررونا تغییرات م

داده روي تیمار کدودي اوره   تمامي تیمارهاي کودي، برازش

د، تیمار کدودي اوره  -2مطابق شکل  رو ازاین. گرفتنجا  ا

ي در یصشک اناا  هوا مادۀ قااربیشتري نسبت به م واکنش

 بوته در مقایسه با سایر تیمارهاي کودي نشان داده است.

 

 تعداد كپسول در بوته  . 5 .3

 کدودي  مختلد   تیمارهداي  و بدارک  مختلد   هاي اکوتیپ

 نشدان  بوته در کپسول عاادت صفت بر را داريمعنا اصتال 

 و اکوتیدپ  بین متقابل اثر داد نشان نتایج(. 2 جاول) دادنا

(. 2 جداول ) بدود  دارمعنا بوته در کپسول تعااد بر کود نوع

 کدود  ندوع  به ها اکوتیپ بین بوته، در کپسول تعااد اصتال 

 در بوته در کپسول تعااد بیشترین. بستگي دارد شاه مصر 

 کدود  مصر  اثر بر يیکانادا و فرانسوي بارک يها اکوتیپ

 باون طیشرا در بارک ایراني اکوتیپ در آن کمترین و اوره

 دهدا  مي نشان مطلب این(. 4 جاول) شا دیاه کود مصر 

 تعدااد  و اسدت  متفداوت  اوره کدود  بده  ها اکوتیپ پاسخ که

 نشان کمتري واکنش اوره به ایراني اکوتیپ ۀبوت در کپسول

 زیسددتي کودهدداي بدده گیدداه پاسددخ همچنددین. دهددا مددي

 مختلدد  هدداي اکوتیددپ در نیتروکسددین و سددوپرنیتروپال 

 بده  ایراندي  اکوتیدپ  ۀبوتد  در کپسدول  تعااد و بود متفاوت

 فرانسدوي  اکوتیپ ۀبوت در کپسول تعااد و سوپرنیتروپال 

. دهدا  مدي  نشان را بیشتري واکنش نیتروکسین به يیکانادا و

 متفداوت  مختلد   يها اکوتیپ در نیا آزومین کود به پاسخ

 کمتدرین  ایراني اکوتیپ و بیشترین فرانسوي اکوتیپ و بود

 .(4 جاول) داد نشان آزومین کود به را واکنش

 اثر ارقا  بر تعااد کپسول در بوته در گیاهان مختل 

بر  ارقا  است. در آزمایشي بر روي کنجا اثر شاهبررسي 

ثیر أر این بررسي، ت. د[13]شا  دارمعنا بوته در کپسول تعااد

کودهاي شیمیایي و بیولوژیک بر عملکرد و اجااي عملکرد 

ارقا  کنجا مشاهاه شا که با افاایش نیتروژن مصرفي 

یابا.  داري افاایش مي معنا صورت بهتعااد کپسول در بوته 

 این رونا تغییرات با نتایج سایر پژوهشگران همخواني دارد

کنجا در اثر تلقیح با  ۀدان . افاایش تعااد کپسول در[33 ،1]

توانا ناشي از تولیا و ترشح  کود بیولوژیکي نیتروکسین مي

هاي  رشا گیاه یا برصي هورمون ۀکننا ترکیبات تحریک

. [45]رشا توسط ریاجانااران در صاک باشا  ۀکننا تنظیم

 و نیتروکسین کمپوست ورمي متقابل اثر هايمیانگین مقایسۀ

 کود افاایش با نشان داد که کنجا ۀبوت در کپسول تعااد بر

 تعااد نیتروکسین، کود زیستي تلقیح و کمپوست ورمي

 بیشترین که طوري به ،یابا ميافاایش  کنجا ۀبوت در کپسول

 هکتار در تن 10 کاربرد به بوته مربوط در کپسول تعااد

بوده  نیتروکسین زیستي کود با تلقیح همراه کمپوست بهورمي

کاربرد  عا  تیمار کپسول در تعااد کمترین و

 .[45]است  شاه حاصل تلقیح عا  و کمپوست ورمي

 

 عملكرد دانه . 6 .3

هاي مختل  بارک از نظدر عملکدرد دانده اصدتال       اکوتیپ

(. اکوتیپ ایراني بیشترین میداان  2ي داشتنا )جاول معنادار

بدین اکوتیدپ بدارک     (.3عملکرد دانده را داشدت )جداول    

ي دیاه نشدا )جداول   معنادارفرانسوي و کانادایي اصتال  

ي مختلد   هدا  اکوتیدپ (. متفاوت بودن عملکرد دانده در  3

بیانگر متفاوت بودن صصوصیات ژنتیکي و محیطدي اسدت.   

درصدا   1کنجا در سطح احتمدال   ۀاثر ارقا  بر عملکرد دان

رقدم   درکده بیشدترین عملکدرد دانده      طدوري  بود، به معنادار

ʻ 14دارابʼ ایدن رقدم نسدبت بده رقدم      [13] دست آما به .

ʻجیرفتʼ   توانایي بیشتري در اصتصاص مواد فتوسنتاي بده

عملکرد اقتصادي داشت. در پژوهشي بدر روي آفتدابگردان   

 33ʼهایسدان  ʻشدا و رقدم    معناداراثر رقم بر عملکرد دانه 

. بدین ارقدا  مختلد     [11]عملکرد دانه را داشدت   بیشترین

ي وجود معنادارکتان روغني از لحا  عملکرد دانه اصتال  
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دیداه شدا    ʼلجیندا ʻ داشت و بیشترین عملکرد دانه در رقم

[2] . 

واریددان  نشددان داد تیمارهدداي کددودي   ۀنتددایج تجایدد

(. 2ي بر عملکرد دانه داشتنا )جداول  معنادارثیر أمختل  ت

کددود اوره بیشددترین عملکددرد داندده را در مقایسدده بددا سددایر 

تیمارهددداي کدددودي داشدددت. کودهددداي بیولدددوژیکي     

سوپرنیتروپال  و نیتروکسین و کود آلي آزومین نیا سدبب  

افاایش عملکرد دانه نسبت به تیمار شداها شدانا. در بدین    

ار شداها بداون   تیمارهاي مختلد  در ایدن آزمدایش، تیمد    

(. 3نیتروژن کمترین میاان عملکرد دانه را داشدت )جداول   

زیسدتي و   ۀثیر کداربرد کودهداي نیتروژند   أن تد اسایر محققد 

بر عملکدرد دانده در گیاهدان مختلد  بررسدي      را شیمیایي 

. در آزمایشي ضمن بررسي اثر کودهاي بیولوژیدک  انا کرده

نیتروژن مصرفي در زراعدت گندا  نتیجده     مقااردر کاهش 

ثیر أهاي آزوسپریلیو  همراه با ازتوباکتر تد گرفتنا که باکتري

 نامحققد . [3]ي روي عملکرد دانده داشدتنا   معنادارمثبت و 

سویا را بر اثر تلقیح بذر بدا کودهداي    ۀبیشترین عملکرد دان

کیلددوگر  در هکتددار   25بیولوژیددک همددراه بددا مصددر    

دسدت  کیلوگر  در هکتار اوره بده  15ل و سوپرفسفات تریپ

. کدداربرد کددود بیولوژیددک نیتروکسددین نیددا بددر [6] آوردنددا

. در ایدن آزمدایش   [12]بدود   معندادار کنجدا   ۀعملکرد داند 

مربع در تیمار اثر متقابل بین اکوتیپ و  عملکرد دانه در متر

 (.2نبود )جاول  معنادارتیمار کودي 

 

   گيری نتيجه .4

 شآزمدای  ایدن  در شداه  بررسدي  زراعدي  صصوصیات نظر از

 ۀمنطقد  در را متفداوتي  واکدنش  بدارک  مختل  هاي اکوتیپ

 مربوط مکن استم موضوع این که دادنا نشان کشت مورد

 طیشدرا  و هدا  اکوتیدپ  ژنتیکدي  سداصتار  بدودن  متفداوت  به

 نظددر از. باشددا دسددتر  در نیتددروژن عنصددر محیطددي

 تیمارهداي  تمدامي  در شداه  گیري اناازه زراعي صصوصیات

( اوره) يیشدیمیا  فدر   به نیتروژن کاربرد ،شاه بررسي کودي

. داد نشدان  کدود  بداون  شداها  بدا  مقایسه در را اثر بیشترین

 کدود  بدا  مقایسده  در نیتروژن آلي و زیستي کودهاي اگرچه

 داريامعند  طور هب واکنش این ،داد نشان کمتري واکنش اوره

 کمتدر  آلودگي به توجه با بنابراین. بود شاها تیمار از بیشتر

 از اسددتفاده زیسددتي، کودهدداي کدداربرد در محیطددي زیسددت

 سیسدتم  در يیشدیمیا  کودهاي به نسبت بیولوژیک کودهاي

 . است تر پذیر توجیه ایران کشاورزي
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