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 دیم شرایطدر  ي پیشرفته گلرنگها مصرف کود سولفات منگنز درعملکرد دانه الیناثر  ررسیب

  3و هادي خرسندي  2،جلیل عطاریلر *1اکبر حقیقتی ملکی

  عضو هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور-1

  کارشناس موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور-2

  موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور ققحم-3

  

  چکیده

  بهاره گلرنگ  روغن چهار ژنوتیپ افزایش عملکرد  دانه و میزان سولفات  منگنز دربررسی اثرات به منظور 

سولفات منگنز  کیلوگرم 30و 0،10،20منگنز،سطح   4تیمارکود شامل  6 در شرایط دیم، این آزمایش با استفاده از

 کیلوگرم 5/1درصد سولفات منگنز به میزان  2و  1سطح محلول پاشی  2در هکتار به صورت مصرف خاکی و 

 بلوکهاي کامل طرح  فاکتوریل در پایه بصورت دیم  بهاره   گلرنگ سولفات منگنز در هکتار و چهار ژنوتیپ

 4. شداجرا  مراغه کشاورزي دیم تحقیقاتدر ایستگاه  1390تا  1388بلوك از سال  چهارتیمار در 24 با صادفیت

. منگنز صورت محلول پاشی مصرف شدند د سولفات تیمارکو 2مصرف خاکی و تیمارکود سولفات منگنز بصورت 

پاشی برگی و یا  بصورت  محلول منگنز سولفات کود مصرف داد که  آزمایش نشان  دوساله این مرکب نتایج تجزیه 

 دانه  عملکرد منگنز ، باالترین درصد سولفات  2پاشی   از محلول. دیگرد تولیدگلرنگ  افزایش باعث  خاکی   مصرف

در ژنوتیپ ) و کلش  ، کاه دانه(درهکتار بیوماس کیلوگرم  4420و   گلرنگ نهدادر هکتار  کیلوگرم  928میزان  به

منگنز در هکتار و یا  کــود سولفــات  کیلوگرم20خاکی داد که مصرف  نشان همچنین نتایج . بدست آمد335گلرنگ

کیلوگرم درهکتار  500لوگرم در هکتار دانه و کی100درهکتار،باعث افزایش  کیلوگرم 5/1 میزان به  آن  پاشی محلول

  . کاه و کلش گلرنگ گردیده است

  ي روغنی و شرایط دیمها ، سولفات منگنز، دانه گلرنگ: هاي کلیدي واژه

                                                         
  26/5/1393:  تاریخ پذیرش        27/9/1392: تاریخ دریافت         a.haghighati@areo.ir :نویسنده مسئول *
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  مقدمه

با  ).Carthamus tinctorius L( گیاه گلرنگ

از می تواند کشور  ي روغنی درها دانهتوجه به اهمیت 

تحقیقات . ي باشداولویتهاي مهم بخش کشاورز

نشان داده است که در شرایط دیم کشور پیشین 

مناطق سرد و در دیمزارهاي امکان کشت گلرنگ 

حال،  با این. )1386علیزاده،( معتدل سرد وجود دارد

خاکهاي این مناطق آهکی بوده و این عامل جذب 

از . عناصر ریز مغذي مانند منیزیم را کاهش می دهد

اصر فعالیت بیشتر دالیل کاهش جذب این عن

 pH کاتیونهاي بازي مثل کلسیم و منیزیم و باال بودن 

مقدار حاللیت عناصر ریز . شود ذکر کردخاك را می

ي کشاورزي که شرایط آهکی ها مغذي در خاك

بدیهی است گیاهانی که . دارند، بسیار کم می باشد 

ي رشد می کنند از کمبود این ها در چنین خاك

با ). 1379، ملکوتی وطهرانی(ندعناصر صدمه می بین

مصرف عناصر کم مصرف مثل منگنز، عالوه بر 

افزایش عملکرد محصوالت کشاورزي کیفیت 

  1375 ناصري،( محصوالت تولیدي نیز ارتقا می یابد

منگنز نقش کلیدي در تشکیل ). 1382ملکوتی،و 

کلروپالست و سیستمهاي آنزیمی گیاه داشته و 

فتوسنتز گیاه و افزایش  مصرف این کود باعث بهبود

  ).Marschner,1995(تولید محصول خواهد شد

ارقام جدید گلرنگ معرفی شده  در مناطق 

داراي سازگاري خوبی بوده  و  کشور سردسیر دیم

موثر مصرفی، تالش می گردد با تعیین میزان کودهاي 

 .عملکرددانه و میزان روغن آن افزایش داده شود

غن دانه گلرنگ در میزان رو و فزایش عملکردا

جلوگیري از مصرف بی رویه کودهاي وشرایط دیم 

اجراي  اهداف از  شیمیائی با هدف کشاورزي پایدار

  .این پژوهش بود

و    (Mn)   منگنزکم مصرف پاشی عناصر  اثر محلول

بر عملکرد و درصد روغن، عملکرد دانه    (Zn)  روي 

در  هاي محلول و کربوهیدرات و اجزاي عملکرد

 در مزرعه 1380رقام مختلف گلرنگ در سال ا

تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس 

 پاشی فاکتور محلول که در سه تکرار انجام گرفت

روي همراه با  و   ، روي   ، منگنزشامل محلول پاشی

 تیمارهاي نشان داد که نتایج بدست آمده . بود   منگنز

عث افزایش پاشی در مقایسه با شاهد با محلول

م تواً پاشی عملکرد روغن در گیاه شد و اثر محلول

عالوه تیمار ه ب. روي ومنگنز بیشتر از سایر تیمارها بود

 شاهددر مقایسه با منگنز    وتوام روي  پاشی محلول

 درصد 54و  درصد عملکرد روغن 60باعث افزایش

، طهرانی و  ملکوتی( بذري گردیده بودعملکرد 

1379(0  

ی سولفات منگنز بر عملکرد کیفی محلول پاش

نیز نشان داد که عملکرد گلرنگ و دو رقم گلرنگ 

 محلول پاشیدر محصوالت  بذردر  غلظت منگنز

موحدي دهنوي (افزایش یافت نسبت به شاهد شده

آزمایشی  طی جنوب شرقی استرالیادر  ).1383،

و و کمی محلول پاشی منگنز بر عملکرد کیفی 

محلول پاشی معلوم شد که انجام و  گلرنگمحصول 

نسبت عملکرد گلرنگ را بصورت معنی داري  منگنز

 ,.Wachsmann et al(افزایش می دهد   به شاهد

2006.(  
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محلول پاشی سولفات منگنز بر عملکرد کیفی 

ارومیه نیز نشان داد که آزمایشی در  با گلرنگ

  محلول پاشی سولفات منگنز عملکرد گلرنگ با

  ).1380ري،یا( یابدافزایش می

اثر محلول پاشی سولفات منگنز به میزان سه  

در هزار درعملکرد و اجزا عملکرد سه رقم گلرنگ 

 1380-1382ي زراعی ها پاییزه، درآزمایشی طی سال

اي واقع در غرب شهر اصفهان نشان داد که  در مزرعه

به طور کلی محلول پاشی روي و منگنز نسبت به 

واند اجزاي عملکرد تتیمار بدون محلول پاشی، می

شامل تعداد طبق در گیاه، تعداد دانه در طبق و وزن 

در این آزمایش وجود . هزار دانه  را افزایش دهد

همبستگی مثبت و معنی داري بین عملکرد دانه و 

 و روي اثبات گردید محلول پاشی سولفات منگنز

 ).1383موحدي دهنوي ، (

تعیین ضرورت مصرف در این تحقیق با هدف 

نصر منگنز در خاکهاي آهکی مراغه به بررسی ع

میزان مناسب مصرف منگنز و عکس العمل ارقام 

مختلف گلرنگ در جذب آن پرداخته وبطور کلی 

پیدا کردن اثر  کود سولفات منگنز و میزان و نحوه 

مصرف آن در گلرنگ دیم، هدف اصلی این 

  .پژوهش بود

  ها روشمواد و 

 20، 10(منگنز  سطح سه  آزمایش با استفاده از

به صورت ) سولفات منگنز در هکتار کیلوگرم 30و 

درصد سولفات  2و1مصرف خاکی و محلول پاشی 

سولفات منگنزدر  کیلوگرم 5/1به میزان (منگنز 

-PI ( دیم بهاره گلرنگ وچهار ژنوتیپ) هکتار

فاکتوریل  بصورت) و رقم سینا  335، 333، 198290

تکرار  چهار دفی بابلوکهاي کامل تصا طرح  در پایه

 تحقیقاتدر ایستگاه  1390تا  1388از سال 

کودهاي  .دماجرا در آبه  مراغه کشاورزي دیم

نیتروژن و فسفر به صورت مصرف خاکی و 

سانتی متري زیر بذر در نظر  6جایگذاري درعمق 

منبع سولفات منگنز تک از منگنز کودهاي . گرفته شد

  درصد 25که داراي )MnSo4,H2O(آبه با فرمول

Mn باشد، بصورت مصرف خاکی همزمان می خالص

سانتی  30با کاشت با دستگاه کشت گستر به فواصل 

پاشی، دو  تیمار بصورت  محلول 2متري اعمال شده و 

ماه پس از سبز شدن در هنگام چند برگی  مصرف 

  .شدند

،با  مراغه کشاورزي دیم تحقیقاتایستگاه 

و  گراد سانتیدرجه  5/12ساالنه  يمیانگین دما

در قسمت  میلی متر 352میانگین بارندگی ساالنه 

مختصات . شمال غرب ایران قرار گرفته است

و  دقیقه طول شرقی 30درجه و  45(جغرافیایی آن، 

متر  1720 ،بادقیقه عرض شمالی 52درجه و  36

  ).1390محمودي،. (است )ارتفاع از سطح دریا

مه خاکهاي این منطقه جزء خاکهاي مناطق نی

تا حد ( خشک و آهکی بوده و در طبقه بندي خاك

بر اساس طبقه بندي آمریکائی ) سري

)USDA,1998(  در زیر گروهTypic Calcixerept 

 ).1370سید قیاسی،(گیرد قرار می

خاك،  عمومی حاصلخیزي ارزیابیمنظور  به 

 مرکب یک نمونه خاك، تیمارهاقبل از اعمال 

ارسال  آزمایشگاهبه  و تهیهمتري  سانتی 0- 30ازعمق

هاي  شد وتمامی خصویات مذکور براساس روش

و  احیائی(رایج در مؤسسه تحقّیقات خاك و آب 
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  .درج شده است 1مشخصات خاك در جدولنتایج تجزیه . گیري شدند اندازه) 1372،زاده بهبهانی

  

  .ي آزمایشفیزیکی و شیمیایی خاك محل دردوسال ااجرا مشخصاتمیانگین نتایج تجزیه  -1جدول 

 EC  سال
)ds.m -1(  

pH 
  

T.N.V 
  درصد

O.C 
  درصد

P (ava). 

)ppm(  
K(ava.) 
(ppm) 

clay 
  درصد

silt 
  درصد

Sand 
  درصد

89-88  22/0 64/7  5/5  68/0  7/11 365  32  35  33  

90-89  18/0 81/7  5/10  38/0  2/11 353  28  54  18  

 

   نتایج و بحث

نشان ) دو ساله(مرکب  نتایج تجزیه واریانس

از  سطوح اثرات کود سولفات منگنزاد که بین د

اختالف  بیوماس عملکرد و لحاظ عملکرد دانه

اثرات متقابل ). 2جدول ( دارد داري وجود معنی

 يها تیمارهاي مختلف کود سولفات منگنز و ژنوتیپ

معنی دار  گلرنگبر عملکرد دانه و بیوماس گلرنگ 

ه کمقایسه میانگین تیمارها نشان دادنبود، ولی 

محلول پاشی از  بیوماسو عملکرد دانهباالترین 

در  کیلوگرم 5/1درصد سولفات منگنزبه میزان 2

 947به میزان  335 گلرنگهکتار در ژنوتیپ 

کیلوگرم  4300و   گلرنگنه دا کیلوگرم درهکتار

بدست آمد که ) کاه و کلش و دانه(بیوماسدرهکتار 

کیلوگرم کود سولفات  30نشان میدهد مصرف 

درصد آن باعث 2زدرهکتار و یا محلول پاشی منگن

 550کیلوگرم در هکتار دانه خالص و  220افزایش

  .کیلوگرم درهکتار کاه و کلش گردیده است

 تجزیه واریانس از نتایج بدست آمده بر اساس

مرکب،  مصرف منگنز هم به صورت خاکی و هم به 

 عملکرد باعث افزایش معنی دار پاشی محلول صورت

درصد  2 محلولپاشیو این افزایش در گیاه شده 

همچنان که بسیاري از ). 2و  1شکل (بیشتر بوده است 

محققین نیز گزارش داده اند،کاربرد کود منگنز بویژه 

بصورت محلول پاشی  آن اثر افزایش معنی داري در 

افزایش محصول گلرنگ در مناطق خشک 

تواند بدلیل نقش این اثر می). Nabipour, 2009(دارد

ي ها منگنز در ساختمان کلروفیل و  بسیاري از آنزیم

  .گیاهی باشد

دانه گلرنگ عملکرد در بررسی اثر منگنز در

رسد  در مزرعه تحقیقات دانشگاه ارومیه  به نظر می

میلی  8/3علت تاثیرکم آن،وجود آن عنصر به میزان 

گرم در هر کیلوگرم خاك محل آزمایش بوده که 

میلی گرم در کیلوگرم  5/1(بیش از حد بحرانی آن

دولت آبادیان، (براي گلرنگ دیم است ) خاك

نتایج آزمایشهاي سایر مناطق با خاکهاي ). 1388

) مراغه، جیرفت، اصفهان وتهران(خشک ایران 

اثر  وهمچنین مناطق خشک استرالیا نشان می دهد که

منگنز باعث  کود پاشی محلولمصرف خاکی و 

رنگ گردیده است و گل درگیاهدانه افزایش عملکرد 

بیشتر از سایر  م روي و منگنزاتو پاشی محلولحتی 
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 باعث افزایش عملکرد گیاه روشهاي مصرف منگنز

تواند محدودیت گلرنگ شده است و علت آن می

در خاکهاي   منگنز مثل  جذب عناصرکم مصرف

مناطق خشک و آهکی و همبستگی مثبت کاربرد 

س نتایج این بر اسا. عناصر کودي با همدیگر باشد

شود که براي افزایش تولید گیري می پژوهش نتیجه

کیلوگرم کود  30توان  گلرنگ در شرایط دیم می

هکتار  کیلوگرم در 5/1 سولفات منگنز در هکتار و یا 

  .مصرف نمود  پاشی محلولآن را به صورت 

بر عملکرد دانه و بیوماس گلرنگ  يها نوتیپتیمارهاي مختلف کود سولفات منگنزو ژ) دو ساله(تجزیه واریانس مرکب  -2جدول

  دیم   گلرنگ

 میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییرات

 بیوماس  دانه

 226706920 ** 27779547 ** 1  سال

 5011214 144973 6 تکرار/ سال

  2101989 *  73067 * 3  ژنوتیپ

سال ×ژنوتیپ  3 ns 19875  ns 391135  

  1703042 *  69378* 5  منگنز

سال ×منگنز  5  ns 41138  ns 515046 

ژنوتیپ ×منگنز  15  ns 30782 ns 547347 

ژنوتیپ ×سال ×منگنز  15  ns 29411  * 1412457  

 662148 24092 138 اشتباه

  )درصد(تغییرات  بضری
  

44/19  75/20  

  دار غیرمعنی nsدرصد و 1و 5معنی دار درسطح احتمال به ترتیب ** و  *

  

  دیم   گلرنگبر عملکرد دانه گلرنگ  يها یپاثر ژنوت -1شکل

  



      

  ٣٨  
 

  3139،  سال1،  شماره2جلد  رانیم اید نشریه زراعت

 

  مدی  گلرنگبر عملکرد دانه و بیوماس تیمارهاي مختلف کود سولفات منگنز اثر  -2شکل

  سپاسگزاري

در اجراي این پروژه  از همکاران بخش و 

دیم کشور در ایستگاه  تحقیقات کشاورزي موسسه

مراغه و خانم مهندس  لطفی که در مراحل اجرا و 

از . گرددجزیه خاك همکاري داشتند قدر دانی میت

آقاي دکتر خشنود علیزاده که در تهیه بذور ارقام 

اند  گرنگ و ارائه رهنمودهاي اجرایی همکاري داشته

  .شودنیز تشکر می

  

  منابع

ك و ي تجزیه شیمیایی خاك، ، موسسه تحقیقات خاها شرح روش. 1372 .بهبهانی زاده  ریم وعلی اصغرم، احیائی

   .صفحه 128 .893نشریه شماره  .ایران .تهران. آب

) با روي و منگنز(اثر بذر غنی شده  .1388. مدرس ثانويو سید علی محمد  شیروانیحبیب اهللا   ، آریا،دولت آبادیان

  221- 213 :)1(40مجله علوم گیاهان زراعی ایران .بر عملکرد کیفی دو رقم گلرنگ تحت تنش خشکی
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Abstract 

In order to study the effects of manganese sulfate in increasing seed yield of four safflower 

genotypes (Carthamus tinctorius) under rainfed conditions, this experiment carried out in 

Maragheh agricultural research station. The experiment was arranged with four Mn fertilizer 

levels (0,10,20,30 kg ha-1) as soil application together with two foliar spray levels (1% and 2%) 

of 1.5 kg ha-1 manganese sulphate with four Safflower genotypes (V1=19829 V2=333،,V3=335 

and V4= Sina), as factorial based on RCBD design with four replications. At maturity, plots 

were harvested and biomass and grain yield were measured. The results of combined (two-year) 

analysis showed that manganese application increased 100 kg ha-1 grain yield and 500 kg ha-1 

biomass. It can be concluded that manganese sulfate fertilizer application (at a rate of 10 kg ha-1  

in the soil) or foliar spray (1.5 kg ha-1) would increased crop yield in safflower under rainfed 

condition.  

Keywords: manganese sulfate, safflower ,oilseed and dry lands 
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