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  هاي کمی و کیفی گلرنگتاثیر مقادیر و زمان کاربرد کود ریزمغذي بر ویژگی

(Carthamus tinctorius L. )   
  

 3محسن رودپیما -2طاهره میرزازاده  -*1حشمت امیدي
9/2/1392:تاریخ دریافت  
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  چکیده 

خاکی ایران است که کمبود عناصر ریزمغذي سبب کاهش عملکرد کمـی و کیفـی   هاي روغنی سازگار به طیف وسیعی از شرایط یکی از دانه گلرنگ
هاي کیفی روغـن دانـه گلرنـگ ژنوتیـپ     ي بر عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و ویژگیزمغذیربه منظور بررسی تاثیر میزان و زمان مصرف کود . شودآن می

Mex141  هـا شـامل محلولپاشـی برگـی کـود      عامـل . گردید اجراتکرار  3در مل تصادفی هاي کا بلوكآزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه
کیلوگرم  5/4مصرف  -4و ) F 3(کیلوگرم  3مصرف  -3، )F 2(کیلوگرم  5/2مصرف  -2، )F 1(بدون مصرف کود ریزمغذي  -1(ریزمغذي در چهار سطح 

دهی، نتایج نشان داد که صفات شروع و خاتمه گل .گیري طبق بودنداز شکل کود پس) هفته =T3 5و  =T1=  ،4 T2 3(و زمان کاربرد )) F 4( در هکتار
و پروفیل اسـیدهاي   ، محتوي روغن، تعداد شاخه فرعی، تعداد دانه در طبق، قطر طبق، عملکرد دانه)طبق(دهی، ارتفاع اولین شاخه زایشی طول دوره گل

با افزایش مصرف کـود ریزمغـذي، عملکـرد دانـه     . کنش آنها قرار گرفتکاربرد آن و برهمچرب غیراشباع روغن تحت تاثیر مقادیر کود ریزمغذي و زمان 
. حاصـل شـد   هفته پس از شـکل گیـري طبـق    4کیلوگرم کود ریزمغذي در  3با کاربرد ) کیلوگرم در هکتار 1/1791(افزایش یافت و بیشترین میزان آن 

تک بانـد دوگانـه اولئیـک    ) درصد92/15(ثیر داشت به طوري که بیشترین میزان اسید چرب میزان کود بر محتوي اسیدهاي چرب غیراشباع روغن دانه تا
اسـید چـرب بـا دو بانـد دوگانـه لینولئیـک       ) درصد 97/75(همچنین بیشترین میزان . بدون یا با مصرف کمترین میزان کود ریزمغذي بدست آمد) 18:1(
بـا مصـرف   ) 18:3(اسید چرب با سه باند دوگانه اسید چرب لینولنیـک  ) درصد 29/0(ن میزان کیلوگرم درهکتار ریزمغذي و بیشتری 5/4با مصرف ) 18:2(

کنش کود ریزمغذي و زمان کاربرد کـود بـر محتـوي اسـیدهاي چـرب غیراشـباع نظیـر        اثر برهم. کود ریزمغذي حاصل شد) کیلوگرم درهکتار 3(متعادل 
کیلوگرم درهکتار  5/4با مصرف ریز مغذي ) 18:2(به طوري که بیشترین میزان لینولئیک . بود) >p 01/0(معنی دار ) 18:3(و لینولنیک ) 18:2(لینولئیک 

هفته پـس از   4کیلوگرم و محلول پاشی طی  5/2با مصرف کود ریزمغذي به میزان ) 18:3(هفته پس از تشکیل طبق، و بیشترین میزان لینولنیک  3طی 
  . شکل گیري طبق حاصل شد

  
   عناصر ریزمغذي ،غیر اشباع روغن، اسیدهاي چربمحتوي ملکرد دانه، ع: واژه هاي کلیدي

  
    3 2 1 مقدمه
پس از غالت، دومـین ذخـایر غـذایی جهـان را      4هاي روغنیدانه

). 31(دهند و نقش مهمی در حفظ سـالمت جامعـه دارنـد    تشکیل می
درصد روغن مصرفی کشور بصورت دانه یـا روغـن    80امروزه بیش از 

کیلوگرم گزارش شده  17و اخیرا مصرف سرانه روغن حدود وارد،  5خام
یکی ) .Carthamus tinctorius L(گیاه یکساله گلرنگ ). 32(است 
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4- Oilseed crops 
5- Crude oil 

هاي روغنی چند منظوره و سازگار به شـرایط اقلیمـی ایـران بـا     از دانه
میوة گلرنگ به صورت فندقـه اسـت و   . باشدمی 6عادت رشد نامحدود
درصـد   25-45دانه گلرنگ داراي . میشودها انجام ذخیرة روغن در لپه

روغـن ژنوتیپهـاي بـا    ). 41(درصد پروتئین می باشـد  12-24روغن و 
اسید لینولئیک زیاد مناسب آشپزي، تهیه مارگارین و مصارف صنعتی و 

مقاومـت  ). 41(روغن با اولئیک زیاد، مطلوب کیفیت خوراکی میباشـد  
ف دمـا و زودرسـی   به خشکی و شوري باال، سازگاري وسیع به اخـتال 

 8و اولئیـک  7گلرنگ از یک طرف، اسیدهاي چرب غیراشباع لینولئیک

                                                             
6- Undeteminated Growth 
7- Linoleic fatty acid 
8- Oleic fatty acid 



  1393 تابستان، 2، شماره 12، جلد نشریه پژوهشهاي زراعی ایران    306

روغن از طرف دیگر سبب کیفیت باال و بـروز ویژگـی هـاي بـاارزش     
گلرنگ رتبه هشـتم تولیـد   . )29( طبی، صنعتی و غذایی آن شده است

 ، بـادام زمینـی  (.Glycin max Merr) دانه روغنی جهان را بعد از سویا
(Arachis hypogaea L.)کلزا ، (Brassica napus L.) آفتاب گـردان ، 

(Helianthus annaus L.) کنجـد ، (Sesamum indicum L.) کتـان ، 
(Linum usitatissimum L.)  و کرچـک (Ricinnus comminus L.) 

و ) 16:0(روغن گلرنگ از اسیدهاي چرب اشباع پالمیتیـک   .)13(دارد 
ــتئاریک  ــرب ) 18:0(اس ــیدهاي چ ــک   و اس ــباع اولئی ، )18:1(غیراش

روغـن  ). 10(تشکیل شـده اسـت   ) 18:3( 1، لینولئیک)18:2(لینولئیک 
، 2-3%، اسـتئاریک اسـید    6-8%استاندارد گلرنگ از پالمیتیک اسـید  

 ). 13( تشکیل شده است 71-75%و لینولئیک  16-20%اولئیک اسید 
تغذیـه اي ماننـد مـدیریت کـود      سازگاري خوب گلرنگ به تـنش 

ب شده تا این گیاه بطور مطلوبی از شرایط محیطی بـراي پرشـدن   سب
 با توجه به باال بودن دراکثر مزارع کشور. )41 و 21( دانه استفاده کند

pH خاك، آهک فراوان و مصرف بیش از نیاز کودهاي فسفاته، جذب 
عناصر ریز مغذي از طریق خاك بـا مشـکل مواجـه نمـوده و موجـب      

محلول پاشـی  . گردیده است هاي روغنی کاهش کمیت و کیفیت دانه
منگنز، مس و بـر در   عناصر غذایی بویژه عناصر ریز مغذي آهن، روي

برطـرف نمـودن سـریع    (شرایط خاکهاي ایران بعلـت مزایـاي متعـدد    
کمبود، ارزان بودن، راحتی مصرف کود، جلوگیري از تثبیت این عناصر 

رد علمـی  نسبت به مصرف خاکی این عناصـر نـوعی رویکـ   ) در خاك
که بدلیل نقل و انتقال بسـیار کـم عناصـر    ) 42(نوین کشاورزي است 

ریزمغذي در داخل گیاه محلول پاشی این ترکیبـات طـی دوره جـذب    
  . اهمیت موضوع را بیان می کند

تالشهایی براي بهبود عملکرد و کیفیت دانـه بـه کمـک توسـعه     
داده است  تحقیقات نشان. ژنوتیپهاي جدید گلرنگ در حال انجام است

که محلول پاشـی برگـی مقـدار کمـی از مـواد مغـذي روي و منگنـز        
تواند عملکرد کیفـی محصـوالت سـیب زمینـی، گنـدم، خـردل و        می

محلـول پاشـی بـا روي سـبب     ). 37و 27(آفتابگردان را افزایش دهـد  
افزایش عملکرد دانه و غلظت آن در اندام هوایی بدلیل انتقـال مجـدد   

، روي نقش مهمی در جوانه زنـی و  )43(شود یکم آن در داخل گیاه م
گـرده و عملکـرد مـاده     ویگور بذر، توسعه اولیه گیاهچه، لقاح و تولیـد 

موجـب کـاهش   ) Fe( کمبـود آهـن  ). 33و 21 ،9(خشک ایفا می کند 
شـود و از طریـق افـزایش    میزان کلروفیل و تشدید کلروز در گیاه مـی 

ز، افزایش ماده خشـک  تعداد و توسعه سطح برگ، مشارکت در فتوسنت
گیاه زمینه تشکیل و توسعه اجزاء عملکرد و در نتیجه عملکرد دانـه را  

از طریق محلـول پاشـی برگـی و بـه     ) Cu( مس). 34( آوردمیفراهم 
گردد و بـه علـت غیرمتحـرك    صورت یون توسط ریشه گیاه جذب می

تقریبـا  . بودن، ظهور عالئم کمبود آن از برگهاي جوان آغاز مـی شـود  
                                                             
1- Linolenic fatty acid 

و معموال عالئم ) 1( مس گیاه در اندامک کلروپالست یافت شده% 70
 عنصـر بـر  . )17( گردد کمبود آن پس از مصرف نیتروژن مشاهده می

)B (ها و همچنین گرده افشانی و تولید دانـه  در تشکیل پروتئین سلول
  ).37(نقش دارد 

بیان کردند که هدف از محلولپاشی عناصر ) 4(بالدینی و همکاران 
یی طی دوره پـر شـدن دانـه، افـزایش دوره سـبزینگی و فعالیـت       غذا

. ها بعنوان اندام اصلی تولید و انتقـال مـواد فتوسـنتزي میباشـند     برگ
محلول پاشی عناصر ریز مغذي آهـن، روي و منگنـز سـبب افـزایش     
درصد پروتئین، عملکرد علوفه، ارتفـاع بوتـه، تعـداد پنجـه در بوتـه و      

گزارش نمود که محلـول  ) 41(ویس ). 31( سطح برگ سورگوم گردید
پاشی آهن و روي در مراحل مختلف بر عملکـرد بیولوژیـک، عملکـرد    
دانه، شاخص برداشت، وزن هزار دانه، ارتفـاع بوتـه و عملکـرد روغـن     

با مقایسه روشـهاي  ) 28(مورتوت . آفتابگردان تأثیر معنی داري داشت
از به این نتیجـه  مختلف کاربرد عناصر ریزمغذي بر کمیت و کیفیت پی

رسید که محلول پاشی عناصر ریز مغـذي بـه خصـوص آهـن و روي     
محلول پاشـی عناصـر کـم    . نسبت به روش خاکی تأثیر بیشتري دارد

مصرف منگنز، آهن، مولیبدن و منیزیم اثر معنـی داري بـر عملکـرد و    
مقدار روغن دانه نداشت، مصرف کودهاي محتوي عناصر کم مصـرف  

د کمی و کیفـی کنجـد، گلرنـگ، کلـزا و سـایر      موجب افزایش عملکر
با توجه به گسـترش و تـرویج    .)43و  41، 1( محصوالت گردیده است

زراعت گلرنگ بـه عنـوان یکـی از مهمتـرین نباتـات روغنـی، انجـام        
هاي مختلف زراعی به ویژه تغذیه مطلوب گیاه مطالعات مرتبط با جنبه

ررسی اثر کود ریزمغـذي  بلذا این تحقیق با هدف . اجتناب ناپذیر است
 هاي زراعی و عملکرد کمی و کیفی اسیدهاي چرب ژنوتیـپ بر ویژگی

Mex141 گلرنگ انجام شده است .  
  

  هامواد و روش
به منظور بررسی اثر کودهاي ریزمغذي در مرحله رشد زایشی بـر  
صــفات زراعــی و عملکــرد کمــی و کیفــی گلرنــگ زراعــی ژنوتیــپ  

Mex141هـاي کامـل   توریل در قالب بلـوك ، آزمایشی به صورت فاک
تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشـگاه  

-1390کیلومتري جنوب شهر تهران در سال زراعی  30شاهد واقع در 
متـر از   1190محل انجـام آزمـایش داراي ارتفـاع    . اجراء گردید 1389

عـرض   دقیقـه شـرقی و   8درجـه و   51سطح دریا و طول جغرافیـایی  
میـانگین بارنـدگی   . شمالی می باشد دقیقه 34درجه و  35جغرافیایی  

میلیمتر و میانگین درجـه   216ساالنه این منطقه طبق امار هواشناسی 
  . درجه سانتیگراد می باشد 1/17 حرارت حدود
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  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه تحقیقاتی - 1جدول 

اسیدیته  (dS.m-1)شوري
(pH)  

 بافت
  خاك

K 
(ppm)  

 (mg kg-1) P 
(ppm) N (%)  OM 

(%)  
OC 
(%)  Zn Fe Cu Mn B 

  81/0  411/1  081/0  7/10  4/3  9/180  7/19  9/2  4/180  216  لومی  71/7  13/2
  

در این تحقیق، فاکتورهاي مورد آزمـایش شـامل محلـول پاشـی     
بـدون اسـتفاده از کـود    (مختلف کود ریزمغذي در چهار سـطح  مقادیر 

ـ   =F1یزمغذي به عنوان شـاهد ر ، مصـرف  =F 2 5/2 ان ز، مصـرف می
و زمـان  ) کیلوگرم در هکتـار =F 4 5/4 ان زو مصرف می =F 3 3ان زمی

هفتـه پـس از آغـاز    )  =t3 5و  =t1=  ،4 t2 3(کاربرد کود در سـطوح  
شـی کـود   پا بنـابراین محلـول   .گیري طبق در نظر گرفتـه شـد   شکل

ریزمغذي بر اساس سطوح تیمارهـاي در نظـر گرفتـه شـده بصـورت      
گیري طبق انجام  اي و بترتیب هر سه، چهار و پنج هفته از شکل دوره

کود حاوي عناصر ریزمغذي شامل مقادیر قابل توجهی از . گرفته است
، )درصد 5( و عناصر ریزمغذي آهن) کمتر از یک درصد( عنصر گوگرد

 ، روي)درصـد  7/0( ، بـر )درصـد  2( اکسید منیزیـوم  ،)درصد 4( منگنز
بـر حسـب   ) درصـد  3/0( و مولیبـدن ) درصـد  5/0( ، مس)درصد 6/0(

  ).43( گرفته شدبه صورت محلول پاشی به کار که  درصد بود
 -قبل از اجراي عملیات طرح و به منظور تعیـین صـفات فیزیکـی   

خـاك   نمونـه  6شیمیایی خاك، از نقاط مختلف محل آزمـایش تعـداد   
ــل     ــه و تحلی ــت تجزی ــدند و در نهای ــوط ش ــم مخل ــا ه برداشــت و ب
. آزمایشگاهی بر اساس نتایج نمونه مرکب حاصل از آنها صورت گرفت

  .ارائه شده است 1 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در جدول
تهیه زمین در پائیز سال قبل با یک شخم عمیـق آغـاز شـد و در    

ستفاده از دستگاه جوي و پشته سـاز  ابتداي بهار با شخم سطحی و با ا
ترکیب تیماري در سه تکرار  12بنابراین براي . ندپشته ها ایجاد گردید

 1600در زمینـی بـه مسـاحت حـدود     ) پالت(کرت ازمایشی  36تعداد 
 بـود  متري 11 خط 6 شامل آزمایشی کرت هر. مترمربع ایجاد گردید

در  حاشیه بعنوان ردیف هر و انتهاي ابتدا متر از منی و 6 و 1 خطوط که
کوددهی عناصر اصلی بر اساس توصـیه  . شد برداري حذفزمان نمونه

کیلـوگرم سـوپر    330و  کیلوگرم در هکتار نیتـروژن  240کودي مقدار 
کودهاي فسفره و یک سوم کود نیتروژنـه  . انجام گرفت فسفات تریپ

بر اساس نتایج تجزیه خاك در هنگام تهیه بستر بذر در سطح مزرعـه  
متـر و   سـانتی  60هـا  در این مطالعه فاصله بـین ردیـف  . ندپاشیده شد

 محل کاشت هر در. متر در نظر گرفته شدسانتی 20ها فاصله بین بوته
 تراکم شدن فراهم براي مرحله چهاربرگی در و شد داده قرار بذر 5-4 

بقیـه  . گرفـت  صورت عملیات تنک )بوته در هکتار 83000( نظر مورد
بصورت سرك و در مراحـل سـاقه رفـتن و آغـاز شـکل      کود نیتروژن 
هرز، از وجین  هاي علف با مبارزه براي .مزرعه داده شد هگیري طبق ب

پس از کاشت و استقرار گیاهان بر اسـاس الگـوي   . استفاده شد دستی

کشت، در مرحله ساقه رفتن و همزمان با آغازش شکل گیـري طبـق   
بـه  . مـان کـاربرد کـود گردیـد    اقدام به اعمال تیمارهاي مقدار کود و ز

طوري که بر اساس نقشه آزمایش مقدار کود ریزمغذي طـی زمانهـاي   
  .در نظر گرفته شده بصورت محلولپاشی و تقسیط به گیاهان داده شد

دهی، ارتفاع بوته، دهی، دوره گلدهی، خاتمه گلصفات شروع گل
تعداد دانه ، تعداد طبق در بوته، تعداد شاخه فرعیارتفاع طبق از زمین، 

در طبق، طول طبق، وزن هزار دانه به همراه ترکیب اسـیدهاي چـرب   
ثبت ویژگـی هـاي مرفولوژیـک بـا اسـتفاده از      . گیري شد روغن اندازه

به منظـور تعیـین عملکـرد    . بوته بطور تصادفی انجام شد 10میانگین 
هـاي   بوتـه . متر مربع از هر کرت برداشـت شـد   4دانه، سطحی معادل 

جهت خشک شدن به مدت چند روز در برابر آفتاب قـرار   برداشت شده
) گـرم  001/0(گرفتند و سپس جهت تعیین عملکرد با تـرازوي دقیـق   

 10گیـري دانـه   در مؤسسه اصالح بذر کرج جهت روغن. توزین شدند
 4ها با حالل پترولیوم اتر و با دستگاه سوکسـله بـه مـدت    گرم از دانه

تـوزین   ه مـذکور در داخـل بـالن   تغلیظ عصار. گیري شدساعت عصاره
تقطیر در خالء انجام گرفت و سـپس بـالن    1و با دستگاه دوار) t1(شده 

  t2و  t1تفـاوت میـان   . تـوزین گردیـد  ) t2(حاوي روغن استخراج شده 
باشد که به صورت گرم دانه می 10بیانگر وزن روغن استخراج شده از 

پروفایـل درصـد   تعیین صفات کیفی روغـن نظیـر   . درصد بیان گردید
اسیدهاي ) متیل استر(استریفیکاسیون با اولئیک، لینولئیک و لینولنیک 

افـزار آمـاري    ها با نـرم  تجزیه واریانس داده). 31(چرب صورت گرفت 
SAS اي  ها با استفاده از آزمون آمـاري چنـد دامنـه    و مقایسه میانگین

دانکن در سـطح پـنج درصـد و ضـرایب همبسـتگی سـاده بـه روش        
  .ون انجام گرفتپیرس

  
  نتایج

  )دهیشروع و خاتمه گل(دهی طول دوره گل
دهی تأثیر معنی دار مصرف مقدار کود ریزمغذي بر طول دوره گل 

)05/0 p< ( و افزایشی داشت) و با مصرف ایـن کـود، طـول    ) 2جدول
کمترین طول دوره گل دهی  .دوره گل دهی نسبت به شاهد بیشتر شد

نتایج نشـان  ). 3جدول(یزمغذي اتفاق افتاد در تیمار عدم مصرف کود ر
داري بـر دوره گـل    داد که زمان کاربرد کود ریزمغذي نیز تأثیر معنـی 

                                                             
1- Rotavapor 
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به طوري که بیشترین دوره گل دهی با مصرف ریزمغذي . دهی داشت
شروع و خاتمه ). 3جدول(حاصل شد  پس از تشکیل طبقهفته  4طی 
تحـت تـأثیر   ) >p 01/0( دهی از نظر آماري بـه طـور معنـی داري   گل

بـا  . )2جـدول (آن قـرار گرفـت    زمـان کـاربرد  میزان کود ریزمغذي و 
. یافـت  طـوالنی تـر  مصرف کود ریزمغـذي زمـان خاتمـه گـل دهـی      

بیشترین شروع گل دهی در تیمار شاهد مشاهده شد و کمترین آن در 
مصـرف  ). 3جـدول (سایر تیمارها بدون اختالف معنی دار حاصل شـد  

سبب تاخیر گل دهـی    پس از تشکیل طبقفته ه 4کود ریزمغذي طی 
هفتـه سـبب خاتمـه گـل دهـی گردیـد        3شد و محلول پاشـی طـی   

کنش کود و مدت زمان کاربرد بر خاتمه گل دهـی  اثر برهم). 3جدول(
به طوري که بیشترین ). 2جدول (داشت ) >p 01/0(تأثیر معنی داري 

 3و  5/2غـذي  دهی در تیمارهاي کـود ریزم کنش بر اتمام گلاثر برهم
بـه  غاز شکل گیـري طبـق   آبعد از محلول پاشی هفته  4 طیگرم کیلو

 و کمترین آنها در تیمارهاي کود ریزمغذي بودروز  33/75و  76ترتیب 

به ) روز 33/70(هفته بعد از اغاز شکل گیري طبق  5کیلوگرم در  5/4
  ). 4جدول (دست آمد 

  
  )طبق(ارتفاع بوته و اولین شاخه زایشی 

کنش مصرف کود ریزمغذي و زمان کاربرد آن بـر  برهم اده وس اثر
و ) 2جدول( بود) >p 01/0(معنی دار ) طبق(ارتفاع اولین شاخه زایشی 

با مصرف کود ریزمغذي ارتفاع اولین شاخه زایشی در سطح باالتري از 
بیشترین ارتفاع اولین شاخه زایشی در تیمار مصـرف  . زمین قرار گرفت

حاصل شد و کمتـرین   پس از تشکیل طبقهفته  5کود ریزمغذي طی 
پـس از  هفتـه   4ارتفاع اولین شاخه زایشی در مصرف کـود بـه مـدت    

کنش بر ارتفاع بیشترین اثر برهم). 3جدول(مشاهده شد  تشکیل طبق
هفته و  5کیلوگرم و طی  3اولین شاخه زایشی در تیمار کود ریزمغذي 

  ).4ولجد(کمترین آنها در تیمار شاهد به دست آمد 

  
  گلرنگ هاي زراعی و مرفولوژیکتجزیه واریانس میانگین مربعات ویژگی - 2جدول 

تعداد شاخه 
 فرعی

ارتفاع اولین شاخه زایشی 
 )طبق(

ارتفاع 
  بوته

دوره طول 
 گلدهی

خاتمه 
 گلدهی

شروع 
 گلدهی

درجه 
 منابع تغییر  آزادي

  تکرار  2  694/0  111/0  361/1  750/40  861/1  361/16
**444/67 **296/612  ns444/22 *472/36  **481/12  **990/66  3 مقدار کود 
*111/27  **527/567  ns583/108  **527/171  **194/245  **444/61  2  زمان کاربرد  

ns666/4  **601/200  ns583/4  ns972/22  **342/25  ns518/3  6  زمان  × مقدار کود
  کاربرد

 خطا 22 633/7  717/1  573/9  84/31  073/29  755/4
  درصد 1و  5دار در سطح احتمال ترتیب معنی به -** و* 

  
  گلرنگ مقایسه  میانگین اثرات فاکتورهاي کودي بر ویژگی هاي زراعی و مرفولوژیک - 3جدول 

تعداد شاخه 
 فرعی

ارتفاع اولین شاخه 
 )cm(زایشی 

  ارتفاع بوته
)cm( 

دوره طول 
 )day(گلدهی

خاتمه 
 )day(گلدهی

شروع 
 )day(گلدهی

  ریزمغذي مقدار کود
 )kg ha-1(  

c1/9 b3/31 a8/83  b9 a4/71 a4/62 
بدون مصرف کود ریزمغذي 

  )F1(شاهد 
b8/12 a4/48  a2/80 a6/12  bc6/69  b57  5/2مصرف به میزان )F2( 
ab5/14 a8/48 a5/82 a6/13 ab4/70 b7/56  3مصرف به میزان )F3(  
a2/15 a1/45 a3/81 ab4/11 c6/68 b2/57  5/4مصرف به میزان )F4(  

  زمان کاربرد      
ab8/12 b2/43 b7/79 b9/8 c16/65 b2/56 

اغاز شکل  هفته بعد از 3
  گیري طبق

b5/11 c6/36 ab8/80 a16 a08/74 b08/58 
اغاز شکل  هفته بعد از 4

  گیري طبق
a5/14 a4/50 a4/85 b16/10 b9/70 a7/60 

اغاز شکل  هفته بعد از 5
  گیري طبق

  .دار ندارنددرصد اختالف معنی 5اي دانکن در سطح مطابق آزمون چند دامنه میانگین هاي داراي حروف مشترك در هر ستونور جداگانه، در هر اثر ساده بط
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  گلرنگ مقایسه میانگین اثرات برهمکنش کود و زمان کاربرد آن بر ویژگی هاي زراعی و مرفولوژیک - 4جدول 
مقدار کود ریزمغذي 

)kg ha-1(  
مدت زمان 

  )هفته(ربردکا
شروع 
 گلدهی

خاتمه 
 گلدهی

دوره 
 گلدهی

ارتفاع 
 )cm(بوته

ارتفاع اولین شاخه 
 )cm(زایشی 

تعداد شاخه 
 فرعی

  )F1(بدون مصرف کود 
3  ab33/61  cb33/71 c10 a66/81 e30  e8 
4  a63 cb72 c9 a33/83 de33/35 de33/8 
5  a63 cb71 c8 a66/86 e66/28 cde11 

 5/2مصرف به میزان 
)F2(  

3  e33/54  d66/62  c33/8  a66/76  bc66/46  bc33/13  
4  bcde66/56 a33/75 a66/18 a79 bc66/41 bcd12 
5  abc60 cb71 bc11 a85  a33/57 bc33/13 

  )F3( 3مصرف به میزان 
3  de66/54  d64  c33/9  a66/80  ab33/55  ab66/15  
4  cde56  a76  a20  a33/80  de66/32  bc66/12  
5  abcd66/59  cb33/71  bc66/11  a66/86  a66/58  ab33/15  

 5/4مصرف به میزان 
)F4(  

3  de66/54  d66/62  c8  a80  cd41  bc33/14  
4  bcde66/56  b73  ab33/16  a66/80  cde37  bc13  
5  abc33/60  c33/70  c10  a33/83  a33/57 a33/18  

   دار ندارنددرصد اختالف معنی 5ن در سطح اي دانکمیانگین هاي داراي حروف مشترك در هر ستون مطابق آزمون چند دامنه
  

 تعداد شاخه فرعی
و زمان کـاربرد  ) >p 01/0(میزان کود ریزمغذي در سطح احتمال 

تعداد شاخه فرعی را تحت تأثیر قـرار داد  ) >p 05/0(در سطح احتمال 
کیلوگرم در هکتار کـود، تعـداد    5/4اي که مصرف  به گونه) 2جدول(

 5طـی  بوتـه هـا   محلول پاشـی  ). 3جدول(اد شاخه فرعی را افزایش د
تعـداد بیشـتر شـاخه    بعد از اغاز شکل گیري طبق سبب افزایش هفته 

  ).4و3جدول(فرعی شد 
  

  تعداد طبق و دانه در طبق
میزان کود ریزمغذي، مدت زمان محلول پاشی و اثر متقابـل آنهـا   

و ) 5جدول (داشت ) >p 01/0( بر تعداد دانه در طبق تأثیر معنی داري
با مصرف کود ریزمغـذي تعـداد دانـه در طبـق بـه طـور معنـی داري        

کیلوگرم کود ریزمغـذي   3بیشترین تعداد دانه با کاربرد . افزایش یافت
به هر حال کمترین تعداد دانه در طبـق در تیمـار   . در طبق بدست آمد

همچنین بیشترین ). 6جدول (بدون مصرف کود ریزمغذي مشاهده شد 
مصرف کود ریزمغذي حاصل شد هفته  4طی مدت  تعداد دانه در طبق

هفته مصرف کـود مشـاهده    5و کمترین تعداد دانه در طبق طی مدت 
براي اثر متقابل، بیشترین تعداد دانه در طبق طی مدت ). 6جدول (شد 

کیلوگرم کود ریزمغذي و کمتـرین آنهـا در عـدم     5/2هفته مصرف  3
   ).7جدول (مصرف کود حاصل شد 

  
  قطر طبق 

تحـت  ) >p 01/0(طر طبق از نظر آماري بـه طـور معنـی داري    ق
و با ) 5جدول(تأثیر میزان کود ریزمغذي و زمان کاربرد آن  قرار گرفت 

بیشـترین قطـر طبـق بـا     . مصرف این کود قطر طبق افـزایش یافـت  
کیلوگرم حاصل شد و کمترین آن در تیمار شاهد بدسـت   5/4مصرف 

 5 بترتیـب طـی مـدت     طر طبـق بیشترین و کمترین ق). 6جدول(آمد 
  ).6جدول (مشاهده شد  هفته محلول پاشی 4 وهفته 

  
  گلرنگ تجزیه واریانس میانگین مربعات ویژگی هاي زراعی، کمی و کیفی - 5جدول 

لینولنیک 
)18:3(  

لینولئیک 
)18:2( 

اولئیک 
)18:1( 

دانه عملکرد 
 هکتار

هزار  وزن
  دانه

 طبق قطر
تعداد دانه 

 در طبق

تعداد 
در  طبق

 بوته

درجه 
 منابع تغییر  آزادي

  تکرار  2  694/50  083/64  350/2  234/70  299413/132  492/0  07/1  00003/0
**061/0  **54/8  **522/16  **174/774730  ns775/30  **665/5  **444/2774  ns666/33  3  مقدار کود  
**004/0  **99/0  ns092/0  *533/267832  ns768/141  **310/3  **583/5363  ns861/57  2  زمان کاربرد  
**004/0  **09/1  ns290/0  ns191/58625  ns176/38  ns718/0  **515.805  ns750/17  6  زمان کاربرد ×مقدار کود  

 خطا 22  118/20  931/46  439/0  184/44  708/76757 7/0 171/0  0001/0

  درصد 1و  5دار در سطح احتمال ترتیب معنی به -** و*  
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  رات تیمارهاي کودي بر ویژگی هاي کمی و کیفی گلرنگمقایسه میانگین اث -6جدول 

تعداد طبق   )kg ha-1(مقدار کود ریزمغذي 
 در بوته

تعداد 
دانه در 

  طبق

 طبققطر 
)cm( 

وزن هزار 
 )g(دانه

  دانهعملکرد 
)ton ha-1( 

اولئیک 
)18:1( 

لینولئیک 
)18:2(  

لینولنیک 
)18:3(  

  F1(  a 889/18 b111/19 b566/2 a467/44  c987/0 a 74/15  c09/74  c17/0(بدون مصرف کود ریزمغذي شاهد 
 F2( a222/23 a54 a088/4 a653/47 ab531/1  a92/15 c89/73 b27/0( 5/2مصرف به میزان 
 F3(  a222/22 a111/56  a90/3 a322/48  a660/1 b22/14  b19/75  a29/0( 3مصرف به میزان 
 F4(  a556/22 a111/52 a344/4 a35/48  b335/1 c05/13  a97/75 d12/0( 5/4مصرف به میزان 

          زمان کاربرد
 ab1405 ab37/46 ab70/3 ab37/46 ab405/1 a63/14 a09/75  a22/0  اغاز شکل گیري طبق هفته بعد از 3
 a1/1513 a97/50 b20/3 a 97/50 a 513/1 a79/14 b74/74 a22/0  اغاز شکل گیري طبق هفته بعد از 4
 b8/1217 b25/44 a25/4 b25/44 b 218/1 a77/14 b52/74 b19/0  گیري طبق اغاز شکل هفته بعد از 5

  .دار ندارنددرصد اختالف معنی 5اي دانکن در سطح مطابق آزمون چند دامنه میانگین هاي داراي حروف مشترك در هر ستوندر هر اثر ساده بطور جداگانه، 
  

 ویژگی هاي کمی و کیفی گلرنگ مدت زمان کاربرد آن بر مقایسه میانگین اثرات برهمکنش کود ریزمغذي و - 7جدول 

مقدار کود ریزمغذي 
)kg ha-1(  

زمان 
کاربرد 

)week(  

تعداد 
طبق در 

 بوته

تعداد 
دانه در 

 طبق

 طبق قطر
)cm( 

وزن هزار 
 )g(دانه

عملکرد در 
 )kg(هکتار

اولئیک 
)18:1( 

لینولئیک 
)18:2(  

لینولنیک 
)18:3(  

  )F1(بدون مصرف کود 
3  b18 c66/18 d36/2 b70/41 de1/977 ab78/15 ef88/73 c23/0 
4  ab20 c66/16 cd73/2 ab23/70 de9/1082 ab69/15 ef90/73 d15/0 
5  b66/18 c22 cd60/2 ab46/44 e1/901  ab76/15 de48/74 e12/0 

  )F2( 5/2مصرف به میزان 
3  ab66/23  b61 ab16/4  ab40/51  abcde1/1422  a18/16  ef83/73  c24/0  
4  ab20 c66/24 bcd36/3 ab33/47 abc4/1723  ab73/15  de48/74 a32/0 
5  ab26 a33/76  a73/4 ab23/44 abcd2/1449 ab15.85 f36/73 c25/0 

  )F3( 3مصرف به میزان 
3  ab33/21  ab33/73 abc80/3  ab33/45  a3/1886  dc65/13  ab07/76  a32/0  
4  ab33/21 c33/23 cd90/2 a96/55 ab1/1792  abc58/14 de58/74 b28/0 
5  ab24 ab66/71 5a ab66/43 bcde9/1303 bdc43/14 cd91/74 b28/0 

  )F4( 5/4مصرف به میزان 
3  ab33/21  b66/62 ab50/4  ab06/47  bcde3/1334  d92/12  a58/76  f10/0  
4  b33/21 c33/20 abc83/3  ab36/53 abcd1/1454 dc18/13 ab99/75 d15/0 
5  a24 ab33/75 a70/4 ab63/44 cde2/1217 dc06/13 bc33/75  ef11/0 

  .دار ندارنددرصد اختالف معنی 5اي دانکن در سطح میانگین هاي داراي حروف مشترك در هر ستون مطابق آزمون چند دامنه
  

 عملکرد دانه و وزن هزاردانه
تحت تأثیر میـزان کـود ریزمغـذي در     1از نظر آماري عملکرد دانه

و زمـان محلـول پاشـی در سـطح احتمـال      ) >p 01/0(سطح احتمال 
)05/0 p<  ( قرار گرفت)و با مصرف این کود عملکـرد دانـه   ) 5جدول

به طـور معنـی داري نسـبت بـه عـدم مصـرف کـود افـزایش یافـت          
کـود  کیلـوگرم   3تـا   5/2بیشترین عملکرد دانه با مصـرف  ). 6جدول(

) تـار کیلـوگرم در هک  980(حاصل شد و کمترین آن در تیمـار شـاهد   
 همچنین بیشترین عملکرد دانه با محلول پاشـی ). 6جدول(بدست آمد 

حاصل شـد و  ) کیلوگرم در هکتار 1/1513(هفته کود ریزمغذي  4 طی
بعد از اغـاز شـکل   هفته  5 طی کمترین عملکرد دانه در محلول پاشی

                                                             
1- Grain Yield 

). 6جـدول  (بدست آمد ) کیلوگرم 8/1217(کود ریزمغذي  گیري طبق
  .وزن هزاردانه تحت تاثیر تیمارهاي آزمایش قرار نگرفت

  
 پروفیل اسیدهاي چرب غیراشباع روغن 

نظیر  2در این مطالعه محتوي اسیدهاي چرب غیراشباع روغن دانه
و اسید چـرب  ) 18:2(، اسید چرب لینولئیک )18:1(اسید چرب اولئیک 

دازه گیري شد و نتایج نشان داد کـه مصـرف کـود    ان) 18:3(لینولنیک 
بـر محتـوي اسـیدهاي چـرب     )  >01/0p(ریزمغذي تأثیر معنی داري 
بیشترین میزان اسید چرب تـک  ). 5جدول(غیراشباع روغن دانه داشت 

بدون یا بـا مصـرف کمتـرین میـزان کـود      ) 18:1(باند دوگانه اولئیک 
                                                             
2- Un saturated fatty acids profile 
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ید چرب بـا دو بانـد   ریزمغذي بدست آمد، همچنین بیشترین میزان اس
با مصرف بیشترین میزان مصرف ریز مغـذي  ) 18:2(دوگانه لینولئیک 

و بیشترین میزان اسید چرب با سه باند دوگانه ) کیلوگرم درهکتار 5/4(
کیلـوگرم درهکتـار کـود     3بـا مصـرف   ) 18:3(اسید چرب لینولنیـک  
محتـوي اسـیدهاي چـرب غیراشـباع     ). 6جدول(ریزمغذي حاصل شد 

) >p 01/0(به طـور معنـی داري   ) 18:3(و لینولنیک ) 18:2(ک لینولئی
بـه طـوري کـه    ). 5جـدول (تحت تأثیر مدت زمان کاربرد قرار گرفـت  

 3طی ) 18:3(و لینولنیک اسید ) 18:2(بیشترین میزان لینولئیک اسید 
هفتــه محلــول پاشــی حاصــل شــد  5هفتـه و کمتــرین میــزان طــی  

ـ    اثر بـرهم ). 6جدول( ان کـاربرد بـر محتـوي    کـنش کـود و مـدت زم
معنـی  ) 18:3(و لینولنیـک  ) 18:2(اسیدهاي چرب غیراشباع لینولئیک 

به طوري که بیشترین میزان لینولئیک ). 5جدول (بود ) >p 01/0(دار 
هفتـه، و   3کیلوگرم درهکتار ریزمغـذي و طـی    5/4با مصرف ) 18:2(

ــزان لینولنیــک  ــا مصــرف ) 18:3(بیشــترین می ــود  5/2ب ــوگرم ک کیل
  ). 7جدول(هفته حاصل شد  4مغذي و طی ریز

 
  ضرایب همبستگی 

عملکرد دانه با شروع گلدهی، طـول دوره گلـدهی، تعـداد شـاخه     
فرعی، وزن هزار دانه و درصد اسید چرب لینولنیک همبستگی مثبت و 
معنی داري داشت و با افـزایش شـروع گلـدهی، طـول دوره گلـدهی،      

جـدول  (رد دانه افزایش یافت تعداد شاخه فرعی و وزن هزار دانه عملک
8 .(  

  
  بحث 

کود ریزمغـذي بـر   پاشی محلولدر این تحقیق تاثیر مقدار و زمان 
صفات عملکرد، اجزاء عملکرد و پروفیل اسیدهاي چرب روغن بررسی 

تیمار مقدار کود ریزمغذي و زمان کـاربرد آن سـبب تغییـر تـاریخ     . شد
هــی شــد دهــی و همچنــین طــول دوره گــل دشــروع و خاتمــه گــل

و لـذا بـه تبـع آن ویژگـی هـاي زراعـی، اجـزاء        ) 5و 3،4هاي  جدول(
کـود  ). 5و 3جدول(عملکرد و به ویژه عملکرد کمی گلرنگ تغییر نمود 

ریزمغذي حاوي کمپلکس عناصر گوگرد، منگنز، مولیبدن، روي، آهن، 
عملکـرد کمـی و کیفـی تحـت تـأثیر      . بـود مس، اکسید منیزیوم و بر 

امـروزه، بـر اهمیـت و    ). 14(یطی قرار می گیـرد  ژنوتیپ و عوامل مح
نقش قابل توجه تغذیه برگی در جبران کمبود عناصر غذایی در مقابـل  

در طول دوره تشـکیل  ). 37و9( کاربردهاي خاکی آن تاکید شده است
طبق و پر شدن دانه، محلول پاشی عناصر غذایی ممکن اسـت سـبب   

و لذا نقل و انتقال مـواد  افزایش دوره سبزینگی و فعالیت برگ ها شود 
فتوسنتزي سبب بهبود تعداد شاخه گل دهنده، تعـداد و وزن طبـق در   
گیـاه، وزن هزاردانــه و عملکــرد دانــه نسـبت بــه تیمــار شــاهد شــود   

 9( نتایج مشابهی توسط سرکر و کاکمک بدست آمده اسـت ). 6جدول(
اثر مثبت مصرف کود ریز مغذي بر عملکـرد گیاهـان گلرنـگ،    ). 37 و

  ).43و 26، 22(زا، کنجد و سویا گزارش شده است کل

  
  عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گلرنگ تحت تاثیر مقدار و زمان مصرف کود ریزمغذي) پیرسون(ـ ضرایب همبستگی ساده 8جدول 

  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ویژگی
                          شروع گلدهی- 1
                        35/0*  خاتمه گلدهی - 2

                      66/0**  -46/0**  لدهیدوره گ- 3
                    - ns31/0 -  ns29/0 -  ns17/0  ارتفاع طبق - 4
تعداد شاخه - 5

  فرعی
ns31/0 -  ns26/0 -  ns004/0-  **6/0                  

تعداد طبق در  - 6
  بوته

ns18/0 -  ns31/0 -  ns15/0 -  **70/0  *37/0                
تعداد دانه در  - 7

  طبق
ns23/0  **55/0-  *33/0-  **81/0  **62/0  **45/0              

            ns18/0 -  ns31/0 -  ns15/0 -  **70/0  *37/0  **59/0  **69/0  طول طبق- 8
          - ns10/0  **44/0  ns26/0 -  ns06/0 -  ns13/0 -  ns22/0 -  ns10/0  -42/0**  وزن هزار دانه - 9

        ns02/0 -  *42/0  ns22/0  *38/0  ns02/0 -  ns14/0  ns07/0  *35/0  55/0**  عملکرد دانه -10
      - ns27/0  ns18/0  ns04/0 -  ns28/0 -  *34/0-  ns14/0 -  ns27/0 -  **48/0-  ns05/0 -  ns17/0  ید اولئیکاس-11
    -ns31/0 -  ns008/0  ns15/0  *38/0  ns12/0 -  ns18/0  ns23/0  ns10/0  ns28/0  **80/0  -37/0*  اسیدلینولئیک -12
  - ns30/0 -  ns16/0  *4/0  ns23/0  ns01/0  ns02/0 -  ns09/0  ns04/0 -  ns03/0  **52/0  ns30/0  ns25/0  اسیدلینولنیک -13
ns ،*  درصد 1و  5دار در سطح احتمال ترتیب معنی به -**و  
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 در مطالعه اي کاربرد کود ریز مغذي قطر طبق گلرنگ را افـزایش داد 
اظهار داشتند که مصرف گوگرد به همـراه  ) 36(ساگار و همکاران  .)5(

ث افـزایش عملکـرد دانـه    فسفر، بر، منیزیم، نیتـروژن و پتاسـیم باعـ   
تامین عناصر مغذي به ویـژه روي، آهـن و منگنـز    . آفتابگردان گردید

 ).42 و 37( عملکرد دانه را به طور معنی داري افزایش داد
از آن جایی که عناصر میکرو و آهن موجود در ترکیب کودي در سنتز 

لذا ممکن است افـزایش کلروفیـل   ) 39 و 43، 31( کلروفیل نقش دارد
و ) 36( ور مستقیم یا غیرمستقیم باعث افزایش شاخص سطح بـرگ بط

فتوسنتز بیشتر شده و در نتیجه نقل و انتقال مـواد فتوسـنتزي سـبب    
افزایش عملکرد دانـه شـده باشـد از طرفـی حضـور آهـن در سـاخت        

هاي گیاهی چون کلروفیـل، کـاروتن و گزانتوفیـل در گیاهـان      رنگیزه
گـوگرد در   -ی پـروتئین آهـن  ضروریست و فردوکسـین بعنـوان نـوع   

فرایندهاي سوخت و ساز نظیر فتوسنتز، احیـاء سـولفات بـه سـولفیت،     
تنفس و تثبیت نیتروژن دخالـت دارد لـذا ایـن اجـزاء سـبب افـزایش       
فتوسنتز و افزایش نقل و انتقال مواد آسمیالت به اجزاء عملکـرد دانـه   

فرآیندها  مقدار کمی از عناصر ریزمغذي بر اثر بخشی). 42(شده است 
موثر است به طوري که پروتئین هاي در برگیرندة مس نقش کلیـدي  

سـازي، سـنتزپروتئین و    در تنفس، فتوسنتز، متابولیسـم فنـل، لیگنـین   
منگنـز در واکـنش هـاي انتقـال     ). 42 و 11(تنظیم اکسین گیاه دارند 

و بـه عنـوان   ) 43(و فتـولیز آب دخیـل بـوده     Πالکترون، فتوسیستم 
 ال کننده سی و پنج آنزیم مختلف گیاه عمـل مـی نمایـد   کوفاکتور فع

منگنز در طویل شدن سلول، متابولیسـم نیتـروژن و آنـزیم هـاي     ). 7(
فســفوکینازها و فســفو  ( ATPمســئول انتقــال گــروه فســفات و    

، همچنین در فرآیندهاي آنزیمی مؤثر بر سنتز اکسین، )5) (ترانسفرازها
در ) Mn( منگنـز . )5(د قـش دار فتوسنتز و فرآیند فوتوشیمیایی هیل ن

متابولیسم کلروفیل ها و کارتونوئیدها نقش دارد و کـاربرد بیرونـی آن   
فتوسنتز، جذب خالص، رشد نسبی و عملکرد دانه را افزایش می دهـد  

به عنوان اتم مرکزي مولکول کلروفیـل  ) Mg( منیزیم). 29 و 25، 24(
Πکرد دانه از کود ، براي جذب نور ضروري است لذا براي افزایش عمل

حاوي عناصر ریز مغـذي آهـن، منگنـز، منیزیـوم، بـر، روي، مـس و       
  ). 39(مولیبدن بهره نمود 

اي دارد و ترکیب اسیدهاي چرب بعنوان کیفیت روغن توارث پیچیـده  
در ). 31( تـاثیر دارد  تغذیه عناصر بر میزان سنتز اسید چرب لینولنیـک 

 3دي تحـت تـاثیر میـزان    این مطالعه این جزء روغن بـه میـزان زیـا   
 5جـدول (هفته زمان کاربرد کود ریزمغذي قـرار گرفـت    4کیلوگرم و 

درصـد و   10، و میزان اسیدهاي چرب اشباع شده روغـن گلرنـگ   )6و
درصد حاصل شد که از این مقدار  89هاي چرب غیر اشباع حدود اسید
الـی   73درصد اسید چرب غیراشباع تک زنجیـره اولئیـک و    15تا  11
درصـد آلفـا    33/0و کمتر از)  6-اسید چرب امگا(درصد لینولئیک  75

میـزان و زمـان   ). 20( )6جـدول ( شـد )  3 -اسید چرب امگا(لینولنیک 
مصرف کود ریزمغذي داراي اثرات متفاوتی بر ترکیب اسیدهاي چـرب  

منطقه آزمایش داراي متوسط دماي روزانـه  ). 16 و 12( بودغیر اشباع 

تـاریخ  . مراحل پس از شکل گیـري طبـق بـود    در) 21به38(به شبانه 
دهی، سبب توسعه دانه در دامنه دوره هاي شروع و خاتمه متفاوت گل

لذا در این شرایط ترکیـب اسـیدهاي چـرب    . گرددحرارتی متفاوت می
کنش تغذیه و دماي باال قـرار گرفـت و نسـبت    روغن تحت تاثیر برهم

هد و کمتر کود ریزمغـذي  اسید اولئیک به اسید لینولئیک در مقادیر شا
-و این نشان از بـرهم ) 6جدول(نسبت به سطوح باالتر کود بیشتر شد 

کنش میزان مصرف کود ریزمغذي تحت شرایط دماي باالي روزانه به 
این مهم سبب توصیه کشت و . شبانه طی دوره پر شدن دانه می باشد

کار گونه هاي روغنی با اهداف سرخ کردنی در مناطق گـرم و خشـک   
اند که هر محققین گزارش کرده. در مقایسه با مناطق معتدل می گردد

چه متوسط درجه حرارت در طـول دوره پـر شـدن دانـه بـاالتر باشـد       
زیرا در شرایط ). 8(محتوي اسید اولئیک در باالترین میزان خواهد بود 

تحقیق باالترین درصد اولئیک در مقدار کود بیشتر و تاثیر دماي باالي 
بنابراین تصمیم براي تعیین میزان . از اولیه پرشدن دانه رخ دادروز بر ف

و مدت مطلوب کوددهی بایستی براساس فاکتورهاي محیطی موثر بر 
عامل مـوثر بـر ویژگـی کمـی و کیفـی      . عملکرد و کیفیت روغن باشد

که سنتز یـا  ) 31(روغن در طول دوره پر شدن دانه درجه حرارت است 
یر اشباع کردن اولئـات در دمـاي پـائین و    فعال سازي آنزیم مسئول غ

 .قدرت بازدارندگی آن در دماي باال را متاثر می سازد
اثر متقابل کود ریزمغذي و زمان کاربرد آن بر محتوي اسیدهاي چرب 

جـدول  ( معنـی دار بـود  ) 18:3(و لینولنیک ) 18:2(غیراشباع لینولئیک 
هفتـه و   3مصرف  با) 18:2(به طوري که حداکثر میزان لینولئیک ). 3
بـا مصـرف   ) 18:3(کیلوگرم کـود و بیشـترین میـزان لینولنیـک      5/4

هفته پس از تشـکیل طبـق حاصـل     4کیلوگرم کود طی  5/2متعارف 
تغذیه بیش از حد عناصر میکرو میزان عملکرد و کیفیت روغـن را  . شد

سنتز و تبدیل اسیدهاي چـرب بـه یکـدیگر در    ). 39(دهد  کاهش می
). 18 و 1(اندوپالسمی و پالسـتید صـورت مـی گیـرد     سیتوزل، شبکه 

و  18:2به  18:1در پروپالستید و از  18:1بعالوه، سنتز اسیدهاي چرب 
فاکتورهاي محتوي آب سلولی  .)6(در سیتوزل صورت می گیرد  18:3

و محیطی نظیر وضعیت تغذیه بر آنزیم مسـئول سـنتز اولئـات و غیـر     
بنـابراین ممکـن اسـت عوامـل     ). 19(اشباع شدن آن موثر مـی باشـد   

واسـطه  محیطی هم از طریق تغییر نسبت اسیدهاي چـرب و هـم بـه   
از طرفـی  ). 4(گـذارد  انتقال آنها از اندامی به اندام دیگر بـر آنهـا اثـر    

هاي مسئول سنتز اسیدهاي کنش وضعیت تغذیه بر فعالیت انزیمبرهم
تـوي روغـن   چرب موثر هستند بنابراین مستقیم یا غیر مستقیم بر مح

بطور کلی دو گـروه کمـپلکس آنزیمـی    ). 18و1(بذر تاثیر گذار هستند 
و آنـزیم مسـئول بیوسـنتز اسـیدهاي      1استیل کـوانزیم دکربوکسـیالز  

، عمل تغییر و تبدیل اسیدهاي چرب به یکدیگر را کنتـرل مـی   2چرب
هاي قابل انحالل، فرایند طویل شـده  جز این آنزیمبه). 18 و 1(نمایند 
معمـوال  . اسیدهاي چرب در شبکه آندپالسمی انجام می شـود  زنجیره

                                                             
1- acetyl-CoA carboxylase 
2- fatty acid synthase 
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فرایند غیر اشباع شدن اسیدهاي چرب تحت تاثیر سوبسـتراي چربـی   
نظیر فسفاتیدیل کـولین و مونوگاالکتوسـیل دي اسـیل گلیسـرول در     
غشاء تحت تاثیر و حضور کوفاکتور آهن و روي صـورت مـی گیـرد و    

ــتئارات  ــدیل اس ــورد تب ــتثنا در م ــا اس ــتروماي   تنه ــات در اس ــه اولئ ب
بنـابراین  ). 18 و1(کلروپالست توسط پروتئین حامل صورت می گیرد 

هاي مسئول بیوسنتز اسیدهاي عناصر ریزمغذي بعنوان کوفاکتور آنزیم
در تشکیل اسید اینـدول  ) Zn(چرب عمل می کنند به طوري که روي 

اسیتیک، سنتز کلروفیـل و تشـکیل کربوهیـدرات هـا و تنظـیم رشـد       
بـا بررسـی اثـر عناصـر     ) 3(و همکاران  باب هولر). 38(است ضروري 

روي و گوگرد بر گیاه گلرنگ، نشان داد که افزایش سطوح کود سـبب  
کریشـناپا و  . افزایش معنی دار محتوي روغن و پـروتئین دانـه گردیـد   

بر مقـدار  ) Zn ،P  ،N ،Mn(اثر عناصر کم و پرمصرف ) 23(همکاران 
نتایج مشـابهی توسـط   . نی را افزایشی گزارش کردروغن دانه بادام زمی

نقـش دمـاي پـائین،    ). 43 و 28، 26(محققین دیگر بیان شـده اسـت   
پر شدن دانـه در فعـال سـازي     تغذیه و ذخیره رطوبت خاك طی دوره

آنزیم مسئول غیر اشباع کردن اولئات و کاهش نسبت اسیداولئیک بـه  
مان کود ریزمغذي بر میزان تیمار میزان و ز). 40و2(لینولئیک بیان شد 

عملکرد و اجزاء عملکرد دانه و ترکیب اسیدهاي چرب روغن در ارتباط 
با محیط تـاثیر معنـی داري داشـت و پایـداري وسـیع محتـوي اسـید        

  .اولئیک را نشان داد
 

 نتیجه گیري 

نتایج نشان داد صفات مرفولوژیک و نیز پروفیل اسـیدهاي چـرب   
کنش مقادیر کود ریزمغـذي و مـدت   همغیراشباع روغن تحت تاثیر بر

 4با افزایش مصرف کود ریزمغـذي طـی   . زمان کاربرد آن قرار گرفت
اثـر  . افـزایش یافـت  ) کیلوگرم در هکتـار  1/1513(هفته عملکرد دانه 

کنش کود و زمـان کـاربرد کـود بـر محتـوي اسـیدهاي چـرب        برهم
به طوري . دمعنی دار بو) 18:3(و لینولنیک ) 18:2(غیراشباع لینولئیک 

کیلوگرم درهکتـار   5/4با مصرف ) 18:2(که بیشترین میزان لینولئیک 
 4طـی  ) 18:3(هفته، و بیشـترین میـزان لینولنیـک     3ریز مغذي طی 

بطـور کلـی   . کیلوگرم کود ریزمغذي و حاصـل شـد   5/2هفته مصرف 
هفتـه   4الـی  3کیلوگرم در هکتار کود ریزمغذي طـی   3تامین متعادل

کیلـوگرم   1/1791(رنگ، سبب بهبود عملکرد کمی دهی گلپس از گل
 58/14درصـد لینولئیـک و   07/76(و کیفـی اجـزاء روغـن    ) در هکتار

  .میشود) درصد اولئیک
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