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 چکيده

منظور بررسی تأثیر دور آبیاری و نسبت اختالط کود نیتروژنه و گاوی پلت شده بر برخی از خصوصیات کمی و به

های کامل تصادفی در بلوکطرح بار خرد شده در قالب های یکصورت کرتبهکیفی آفتابگردان )رقم گابور( آزمایشی 

ور آبیاری به . داجرا گردید 9312 -13در سال زراعی  بع طبیعی اردبیلدر ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منا تکرار سه

 )گاوی( دامیکود  و اوره بار آبیاری و نسبت اختالط کود یکروز  91، 92، 6در سه سطح شامل  عنوان فاکتور اصلی

در طبق، وزن تعداد دانه شامل مطالعه صفات مورد عنوان فاکتور فرعی در سه سطح در نظر گرفته شد. بهپلت شده 

 با که نتایج نشان داد .بودو اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع  عملکرد روغن، درصد روغنهزار دانه، عملکرد دانه، 

 .یافت کاهش داریمعنی طورطبق و وزن هزار دانه( به در دانه عملکرد )تعداد اجزای و دانه عملکرد دور آبیاری افزایش

کیلوگرم در  99/118)آن و کمترین شش روز  در تیماردر هکتار(  کیلوگرم 66/9413) میزان عملکرد دانهبیشترین 

کیلوگرم  918داری در عملکرد دانه بین تیمار در بین سطوح کودی، تفاوت معنی . دست آمدبه روز 91تیمار در  هکتار(

وجود  دامیعدم مصرف کود کیلوگرم کود اوره +  388به صورت پلت شده و تیمار  دامیکیلوگرم کود  918کود اوره + 

 پنج درصددار در سطح احتمال اختالف معنیمورد بررسی بقیه صفات  بر اسید لینولئیکبه غیر از  اثر کودنداشت. 

اسید ، اسید پالمتیک، اسید لینولئیکدر صفات  سطوح فاکتور فرعی× . اثر متقابل سطوح فاکتور اصلی داشت

آبیاری هر "های نشان داد که ترکیب هاه میانگینمقایس. دار بودتالف معنی، عملکرد روغن و درصد روغن اخآراچیدیک

 388× روز یکبار  6آبیاری هر "و  "کیلوگرم کود گاوی در هکتار 918کیلوگرم اوره در هکتار +  918× روز یکبار  6

اد که کود نتایج نشان د .ددارنروغن  و عملکرد باالترین درصد "کیلوگرم اوره در هکتار + عدم مصرف کود گاوی )شاهد(

تا آخرین مراحل رشد به صورت  ته است نیتروژن مورد نظر گیاه راسازی تدریجی مواد توانسپلت شده با خاصیت آزاد
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کم آبی خصوصیات تنش  ته در شرایطنستوا مصرف کود نیتروژن ضمن کاهشتدریجی در اختیار گیاه قرار دهد و 

 .کیفی آفتابگردان را بهبود ببخشد

 ، کود گاوی پلت شده، کود نیتروژنه، تنش کمبود آبآفتابگردان کليدی: هایهژوا

 
  مقدمه

-یکی از  دانه(  L.Helianthus annuus)آفتابگردان 

باال به دلیل باشد که میدر ایران و جهان  مهم روغنیهای 

تفاوت بودن درصد روغن، کوتاه بودن طول دوره رویش، بی

مقاومت به سرما در مراحل اولیه  بودن نسبت به طول روز،

، ، تحمل نسبی در مقابل کمبود آباواخر رشدرویش و 

، یاو فقدان عوامل ضـد تغذیـه یبـاال بـودن ارزش غـذای

های نسبی در مقایسه با برخی از گیاهان روغنی مزیت

 (. Bagheri, 2013) دارد.

این گیاه به عنوان یک گیاه زراعی مطمئن در دامنه 

از شرایط محیطی عملکرد قابل توجیهی دارد. وسیعی 

 گیاهان بین در در جهان تولید روغن نظر از آفتابگردان

 در مقام زمینی بادام و از سویا، کلزا بعد یروغن یکساله

بر اساس آمار سازمان خواربار و کشاورزی دارد.  قرار چهارم

، 2893جهانی، کل تولید جهانی آفتابگردان در سال 

 6/25تن و سطح زیر کشت آن حدود  نمیلیو 55/44

تن در هکتار بوده  55/9میلیون هکتار با متوسط عملکرد 

درصد از کل  2/1این گیاه حدود  (.FAO, 2013است )

 دهد.های روغنی در جهان را تشکیل میهتولید دان

 و بوده غذایی عناصر به نیاز پر گیاهان از یکی آفتابگردان

 نشان مثبت یمیایی پاسخش کودهای مصرف به نسبت اغلب

 تولید خوب پتانسیل وجود رغمعلی ایران کشور در دهد.می

 فقیر نسبتاً هایخاک به آن فقط کشت محصول، این

 سبب یکود ضعیف مدیریت همراه به که یافته اختصاص

است  گردیده محصول این در عملکرد بودن پایین

(Malakouti & Sepehr, 2004.) 

 و کافی اندازه به نیتروژن ویژههبغذایی  عناصر مدیریت

 و رشد فیزیولوژیک خصوصیات به توجه با مناسب روش به

 اغلب عملکرد بهبود مدیریتی راهکارهای از کییگیاه  نمو

 کود(. Malakouti et al., 2008باشد )می گیاهان

 حصول در یاساس یفاکتورها از یکی عنوانبه تروژنین

 در. رودیم شمار به نآفتابگردا اهیگ در مناسب عملکرد

 نهیبه کاربرد که دهدیم نشان قبلی قاتیتحق نهیزم نیا

 و اهیگ رشد عملکرد، یاجزا ،دانه عملکرد تروژنین کود

 دهدیم شیافزا آفتابگردان در را خشک ماده تجمع

(Montemurro & Giorgio, 2005 .) در تحقیق دیگر

 دادتع طبق، قطر ساقه، قطر بوته، ارتفاع که مشخص شد

 و عملکرد خشک، ماده تجمع دانه، هزار وزن طبق، در دانه

 تروژنهین کود مصرف شیافزابا  آفتابگردان عملکرد یاجزا

 ,.Scheiner et al., 2002; Ozer et al) بهبود یافت

 Mohamadvarzi, et همکاران و یمحمدورز(. 2004

al., 2011)) روغن درصد که محققان دیگری دریافتند 

 نقش و باشدیم آفتابگردان اهیگکیفی  تصف نیرمتمه

این محققان اظهار  .دارد آفتابگردان اهیگ دیتول در یمهم

 درصد شیافزا سبب تروژنین متعادل مصرف که داشتند

-می تروژنین کود حد از شیب شیافزا لیو ،شودیم روغن

 .دهد کاهش آفتابگردانگیاه   دررا  روغن درصد تواند

اندمان پایین نیتروژن در ایران، متأسفانه با توجه به ر 

کشاورزان مجبورند جهت تأمین نیاز غذایی گیاهان مقادیر 

بیشتری کود مصرف نمایند و این امر باعث افزایش هزینه 

های امروزه در سیستمشود. تولید و آلودگی محیط می

پایدار تولید کشاورزی تأکید زیادی بر حفظ کیفی محیط 

های شیمیایی وجود دارد. کود مزیست به دلیل کاربرد مداو

است راهکاری های مدیریت تلفیقی تغذیه گیاهی سیستم

. این را کاهش دهد های شیمیاییکودتواند مصرف میکه 

مواد آلی را با ای شیمیایی هکاربرد ترکیبی کود مدیریت

های گیاهی، کودهای های حیوانی، باقیماندهمانند کود

 ,Hshuan-chenد )گیریها را در نظر مسبز، و کمپوست

2006.) 

 و اوره شده پلت هایکود ،شده انجام تحقیقات طبق

 کاهش باعثعناصر غذایی  تدریجی آزادسازی با دامی،

 .شودمی نیتروژن جذب افزایش و شوییآب خسارت

 اثر نیز خاک اییهتغذ سطوح و سالمتی بر روی همچنین

 و اوره شیمایی کود مصرف کاهش موجب و دارد مثبت

 Alemiگردد )می نیتروژن کارایی افزایش همچنین موجب



 ...آزادسازی تدریجی نيتروژن بوسيلهبررسی تأثير 

et al., 2010 .) ،این کود با استفاده از دستگاه پلت کننده

که دستگاه مخصوصی برای فشرده کردن کود دامی و اوره 

شود . در اثر فشاری که ایجاد میشده است تهیهاست، 

به آهستگی صورت ترکیبی آزادسازی کود اوره از این کود 

کاربرد توأم گیرد. تدریج در اختیار گیاه قرار میهته و بگرف

تواند به عنوان سیستم کودهای شیمیایی با مواد آلی می

جویی در مصرف مدیریتی صحیح و منطقی عالوه بر صرفه

ها بر آور آنکودهای شیمیایی و جلوگیری از اثرات زیان

 ای در گیاه رازمینی، توازن تغذیههای سطحی و زیرآب

  بخشد.حفظ و عملکرد را بهبود 

خشکی یکی از مهمترین فاکتورهای محدود کننده 

 تولید محصول در بسیاری از مناطق دنیا است

(Passioura, 2007.)  ایران با قرار گرفتن در عرض

مناطق خشک و نیمه  ءجزدرجه  31تا  25جغرافیایی 

آید. عملکرد گیاهان زراعی در نتیجه خشک به حساب می

آنها در طول  یو عدم تأمین نیاز آبی ود نزوالت جوکمب

 یفصل رشد به شدت کاهش یافته و از این رو نیاز به آبیار

آفتابگردان به  .(Erdem et al., 2006) یابدافزایش می

گسترده و دارا بودن  یادلیل وجود سیستم ریشه

زبر و خشن در ساقه، برگ و دمبرگ تا حدودی  یهاککر

آب  کمبودمتحمل است. با این حال، تنش در برابر خشکی 

از زمان تشکیل جوانه گل تا هنگام در دوره رشد اصلی و 

، عملکرد دانه را به نحو قابل هاگیری کامل دانهرنگ

 (.Goksoy et al., 2004) دهدکاهش می یامالحظه

های مناسب به منظور حصول عملکرد آبیاری در زمان 

مختلف ضروری است، زیرا بهینه برای مناطق جغرافیایی 

مصرف آب در گیاهان بیشتر به عواملی از قبیل رشد گیاه، 

تحقیقات مختلف شرایط آب و هوایی و خاک بستگی دارد. 

و بسیاری از صفات  عملکردکه  دهدنشان میدر این زمینه 

 تحت تاثیرآفتابگردان گیاه  مرتبط با کمیت و کیفیت 

 ,.Erdem et alگیرد )قرار میسطوح مختلف آبیاری 

2006; Goksoy et al., 2004; Rafiei et al., 2005.) 

 عملکرد بر ی شیماییبا وجود اثبات تاثیر کودها

کودهای گیاهان مختلف متاسفانه تحقیقاتی در زمینه تاثیر 

در کمیت و کیفیت روغن گیاه آفتابگردان پلت شده دامی 

 گزارش نشده است. 

 

 هامواد و روش

های سازی نیتروژن از کودتأثیر آزاد منظور بررسیبه

همچنین اثر  و)از منبع کود گاوی( پلت شده دامی 

 وهای کمی بر روی خصوصیت دورهای مختلف آبیاری
های تصورت کربه فتابگردان )رقم گابور(، آزمایشیآکیفی 

های کامل تصادفی با بلوک طرح یکبار خورد شده در قالب

ت کشاورزی و منابع طبیعی در ایستگاه تحقیقاسه تکرار 

در این اجرا گردید.  9312-13اردبیل در سال زراعی 

تحقیق تاثیر دور آبیاری به عنوان فاکتور اصلی در سه 

روز یکبار آبیاری و نسبت اختالط  91، 92، 6سطح شامل 

کود نیتروژنه و دامی پلت شده به عنوان فاکتور فرعی در 

 کود اوره + رکیلو گرم در هکتا 928"سه سطح شامل 

کیلو گرم در  918"و  "کود گاوی کیلو گرم در هکتار 928

کود گاوی پلت  کیلو گرم در هکتار 918کود اوره +  هکتار

+ عدم مصرف  کود اورهکیلوگرم در هکتار  388"و  "شده

 در نظر گرفته شد. اهد()ش "کود گاوی

کود شیمیایی نیتروژن از منبع اوره بر اساس آزمون  

گیاه آفتابگردان صورت گرفت که زمین مورد خاک برای 

 388کیلوگرم نیتروژ ن خالص در هکتار )931نظر نیاز به 

در سطوح فاکتور فرعی  شت کهکیلوگرم اوره در هکتار( دا

سعی شد تا قسمتی این نیاز به وسیله کود گاوی پلت شده 

 برخی از مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک تامین شود.

 ده است.آورده ش 9در جدول 

کود دامی کامالً پوسیده و خشک شده با الکی با مش 

)استاندارد آمریکایی( غربال گردیدند. کود اوره نیز  98

متری عبور میلی یکتوسط آسیاب برقی خرد شد و از الک 

داده و صاف شد. برای هر تیمار، مقدار کود دامی و اوره 

درصد  28آسیاب شده وزن گردید سپس بر اساس رطوبت 

درون  هاا یکدیگر مخلوط گردیدند. در مرحله بعد نمونهب

ها تهیه تک پیچ ریخته شد و پلت 1کسترودرادستگاه 

 گردید.

                                                   
1  - Extruder 
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 مشخصات فيزیکی و شيميایی خاک -1جدول 

Table 1. Physical and chemical properties of soil  

 عمق خاک

Soil depth 

 بافت خاک

Soil 

structure 

 اسیدیته
pH 

 dsm)-1(لکتریکیهدایت ا

Electrical 

conductivity 

 (ppm) فسفر قابل جذب

Available 

phosphorus 

 (ppm) پتاسیم قابل جذب

Available potassium 
 )%( نیتروژن کل

Total nitrogen 

 0.43 400 12 1 7.5 لومی رسی 30 – 0

بعد از انجام عملیات متداول تهیه زمین شامل شخم، 

 بذور کاشت ،جوی و پشتهدیسک، تسطیح و ایجاد 

در هر شد.  ماه انجام اردیبهشت 95 در تاریخآفتابگردان 

 و در نظر گرفته شدسانتیمتر  58ردیف با فاصله  پنجکرت 

 به و یمترسانتیسه عمق  دربذور آفتابگردان  ردیفدر هر 

ها و به صورت بر روی پشته از هم مترسانتی 25فاصله 

تیمارهای کودی در . سطوح مختلف گردیددستی کشت 

قرار فاصله پنج سانتی متری  زمان کاشت در زیر بذر به 

پس از ظهور دو برگ  نیز تیمار دور آبیاری .داده شد

پس از مرحله رسیدگی  حقیقی آفتابگردان، اعمال گردید.

تعداد ل یاز قب یبوته از هر کرت انتخاب و صفات 98تعداد 

درصد روغن و  ه،عملکرد دانوزن هزاردانه، دانه در طبق، 

قرار  اندازه گیری اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع مورد

 گرفتند.

گیری درصد روغن مقدار دقیقی از نمونه برای اندازه

آفتابگردان توزین و توسط آسیاب خرد شد. نمونه خرد بذر 

دار ریخته شده و بر روی شده به درون لوله آزمایش درپیچ

اتر اضافه شد. نمونه و  میلی لیتر دی اتیل 98آن حدود 

زده شده و سپس حالل همبحالل توسط شیکر لوله بشدت 

از بخش جامد توسط سانتریفوژ جدا گردید. دی اتیل اتر 

جدا شده درون یک لوله آزمایش تمیز و خشک که بدقت 

توزین شده ریخته شد. عمل استخراج چربی دوباره تکرار و 

نیتروژن ریان گاز فاز آلی روی فاز قبلی ریخته شد. تحت ج

حالل اتر تبخیر شده و چربی استخراجی در ته لوله باقی 

کردن وزن لوله، وزن روغن بدست  ماند. با توزین لوله و کم

که با توجه به معلوم بودن وزن نمونه و وزن روغن  آمد

محاسبه  (9)بدست آمده از آن درصد روغن کل از رابطه 

 :(Cyberlipid center, 2014) شد

 ن نمونه / وزن چربی( = درصد روغن)وز×  988 (9رابطه )

در  ضرب درصـد روغـن بـذر   از حاصلعملکرد روغن نیز 

 ترکیبـات گیـری  اندازه رایب دست آمد.هب میزان عملکرد بذر

دسـتگاه  از روغن دانه آفتابگردان موجود در  اسیدهای چرب

مجهـز بـه دریچـه     GC- 6000 توگرافی گازی مـدل کروما

ــق  ــعله  و Split/Splitlessتزری ــونش ش ــاز ی ای و آشکارس

 32/8متـر، قطـر داخلـی     38به طول  DB-5ستون مویینه 

میکرون بـرای تجزیـه و    3/8متر و ضخامت فاز ساکن میلی

 .تشخیص اسیدهای چرب استفاده گردید

بـا اسـتفاده   های حاصل از آزمایش تجزیه و تحلیل داده

بـا آزمـون    نیـز  هـا میانگین و مقایسه SAS 9.1 افزار از نرم

مقایسـه   احتمال پنج درصـد  ای دانکن در سطحچند دامنه

 .شدند

 

 نتایج و بحث

نتایج نشان داد که بین سطوح فاکتور دور آبیاری از 

تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، عملکرد نظر صفات 

به جز  روغن و ترکیبات روغن، عملکرد دانه، درصد روغن

دار در سطح اختالف معنی اسید آراچیدیکو  اسید اولئیک

بین . همچنین (2)جدول شت دادرصد وجود  یکاحتمال 

سطوح فاکتور نسبت اختالط کود نیتروژنه و دامی پلت 

تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، از نظر صفات  شده

 و اسید آراچیدیک اسید اولئیک ،عملکرد دانه، درصد روغن

پنج درصد و صفات  در سطح احتمال یداراختالف معنی

یک احتمال عملکرد روغن و اسید پالمتیک در سطح 

اختالف  اسید لینولئیک اما از نظر ،وجود داشتدرصد 

× . از نظر اثر متقابل فاکتور اصلی شدنمشاهده  یدارمعنی

سید ا ،درصد روغن وزن هزاردانه، فاکتور فرعی در صفات

 درصد و یکدر سطح احتمال اسید پالمتیک، و  آراچیدیک

 پنجسطح احتمال در  اسید لینولئیکو عملکرد روغن  در

 .وجود داشت داریاختالف معنیدرصد 
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 ن آفتابگردا یفيو ک یات کميخصوص یپلت شده بر برخ یتروژنه و گاويو نسبت اختالط کود ن یارير دور آبيانس تأثیه واریتجز  -2جدول 
Table 2. The analysis of variance effect of irrigation and the ratio of mixing nitrogen and pelleted cow manure on some quantitative and qualitative characteristics of sunflower 

 رییمنابع تغ
Source of variation 

 یدرجه آزاد
df 

 MSن مربعات یانگیم

 انه در طبقتعداد د

Number of seed in 

head 

 هزار دانه وزن
1000-Seed 

weight 

 عملکرد دانه
Seed yield 

(kg/ha) 

 عملکرد روغن
Oil yield 

(kg/ha) 

 درصد روغن
Oil percent 

 اسيد آراچيدیک
Arachidic Acid 

 اسيد پالمتيک
Palmitic acid 

 اسيد لينولئيک
Linoleic acid 

 اسيد اولئيک
Oleic acid 

  تکرار

(Rep) 
2 *134542.9 **324.0 58057.1 13458.2 8.9 0.005 0.00025 0.70 0.004 

 (a) یاریدور آب
Irrigation interval (a) 

2 **1159058.9 **451.3 **836403.6 **22939.4 **369.3 0.006 **0.02600 **12.35 0.135 

 یاشتباه اصل

Error a 
4 12306.1 12.5 25770.1 3111.9 4.2 0.003 0.00025 0.66 0.081 

 پلت شده یتروژنه و دامینسبت اختالط کود ن
      Ratio of mixing nitrogen and 

pelleted cow manure (b) 
2 *15771.1 *37.4 *20278.0 **8430.6 *13.9 *0/004 **0.00500 1.78 *0.401 

 a  ×bاثر متقابل 

b × a interaction 
4 10830.5 **75.2 7814.1 *13.332 **21.2 **0.006 **0.02100 *3.41 0.207 

 ی اشتباه فرع

Error b 
12 4302.6 7.1 3221.3 873. 6 2.2 0/001 0.00008 1.08 0.073 

 رات %ییب تغیضر

CV )%( 
%13.9 %13.6 4.5 % 8.3 % 5.2% 10.4% 15.2% 1.35% 1.56% 

 %9و  %5داری در سطح احتمال ترتیب، معنی ، به **و * 

% and 1% probability levelat 5 significantrespectively , **& * 
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برای عملکرد پلت شده  یتروژنه و داميو نسبت اختالط کود ن یاريسطوح دور آب دانکن برای نيانگيسه میمقا -3جدول 

 دانه و محتوی اسيد اولئيک آفتابگردان
Table 3-Duncan mean comparison for irrigation intervals and ratio of nitrogen and Pelleted cow manure on seed 

yield and oleic content of sunflower 

 ی )روز(اریسطوح دور آب
levels irrigation interval (day) 

 یابیصفات مورد ارز

 تعداد دانه در طبق

Number of seed 

in head 

 عملکرد دانه
Seed yield (kg/ha) 

 اسيد اولئيک )%(
Oleic acid 

6 a 1980 a 1483.66 a17.20  

12 b 1687 b 1256.66 a17.41  

18 c 1266 c 880/11 a17.42  

 پلت شده یتروژنه و دامینسبت اختالط کود ن
 The ratio of mixing nitrogen and Pelleted cow 

manure 
   

 یکود گاو 928تروژنه + یکود ن 928
120 N + 120 cow manure   

ab 1655 c1152.77  a17.58  

 یکود گاو 918تروژنه + یکود ن  918
180 N + 180 cow manure 

b 1599 a1241.77  b17.26  

 (شاهد)ی تروژنه + عدم مصرف کود دامیکود ن 388

300kg N + without using cow manure )control( 
a 1680 ab 1225.88 b 17.29 

 

 دانه و اجزای عملکرد عملکرد

بیشترین و کمترین تعداد دانـه در   آزمایش،  طبق نتایج

ــه ترتیــب در دور   طبــق در بــین ســطوح دور آبیــاری ب

روز بـا   91 تیمارعدد و  9118روز با میانگین  6آبیاری 

(. همچنـین هـر   3مشاهده شد )جدول  9266میانگین 

درصدی تعـداد   36روز یکبار آبیاری منجر به افزایش  6

یکبار آبیاری گردیـد.   روز 91دانه در طبق نسبت به هر 

کم شدن تعداد دانه در طبق از کاهش مسـاحت طبـق   

هـا و یـا اثـر    در اثر تنش و یا افزایش درصد پوکی دانـه 

شود. گزارشـات متعـددی مبنـی    توأم هر دو حاصل می

دار تـنش خشـکی روی تعـداد دانـه در     بر تأثیر معنـی 

( که با Gholinezhad et al, 2012طبق وجود دارد )

 .ین تحقیق مطابقت داردنتایج ا

همچنین، بیشـترین تعـداد دانـه در طبـق در بـین      

کیلـوگرم   918"سطوح فاکتور فرعی مربـوط بـه سـطح    

بـا میـانگین    "کیلوگرم کود گـاوی  918اوره در هکتار +

کیلـوگرم اوره   388"به همراه سطح  کهعدد بود  9618

در گـروه آمـاری    "در هکتار + بدون مصرف کود گـاوی 

 (.3گرفتند )جدول برتر قرار 

های سطوح مختلـف فـاکتور   مقایسه میانگین داده 

کیلـوگرم اوره در   918فرعی نشان داد که بین مصـرف  

کیلوگرم کود گاوی به صورت پلـت شـده    918هکتار + 

ــوگرمیک 388و  ــود  اوره  ل ــار + عــدم مصــرف ک در هکت

. (3)جدول داری وجود نداردتفاوت معنی )شاهد( یگاو

دهد که کود پلت شده دامـی و اوره  می این نتایج نشان

-تواند  مصرف کود اوره را بدون اینکه کاهش معنـی می

های موجود در طبق صـورت گیـرد،   داری در تعداد دانه

 کاهش دهد.

اثر متقابل بـین سـطوح آبیـاری و سـطوح کـودی       

برای صفت وزن هزار دانه در سطح احتمال یک درصـد  

ر متقابل نشان داد کـه  مقایسه میانگین اثدار بود. معنی

کیلـوگرم اوره   928"× روز یکبـار   6آبیاری هـر   ترکیب

 6و آبیـاری هـر    "کیلوگرم کود گـاوی  928در هکتار + 

ــار  ــار + عــدم    388"× روز یکب کیلــوگرم اوره در هکت

 هـای )شاهد( به ترتیب بـا میـانگین   "مصرف کود گاوی

خـود  گرم باالترین وزن هزار دانه را به  65/18و  93/18

تـنش خشـکی از طریـق    (. 4اختصاص دادنـد )جـدول   

ها موجب کاهش دوره پـر شـدن دانـه، وزن    پیری برگ

نظـامی   گـردد. هزار دانه و در نهایت کاهش عملکرد می

( مشاهده کردنـد  Nezami et al., 2008و همکاران )

که تنش خشکی از مرحله چهار برگـی تـا پایـان رشـد     

دازه طبـق، وزن صـد   گیاه در آفتابگردان باعث کاهش ان

ه تحقیـق  جینت شود.دانه و نسبت وزن دانه به طبق می

 یجیتـدر  یآزادسـاز  تیخاصـ  از باکه   داد نشان حاضر

 مصـرف  توانیم اوره و یدام شده پلت کود در تروژنین

 بـذر  عملکـرد  در دارییمعنـ  کـاهش  بدون را اوره کود
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 ,.Flowers et al) همکـاران  و فلـوورز . داد کـاهش 

 یزمان در تروژنین کود کاربرد که دادند زارشگ( 2004

 دهـد،  واکـنش  آن بـه  یزراع اهیگ که رودیم انتظار که

 بـه  منجـر  دانـه  عملکـرد  دیـ تول بر مثبت ریتأث بر عالوه

 .شودیم تروژنین از حد از شیب استفاده خطر کاهش

 نیانگیـ م بـا  روز 6 یاریآبدور دانه از   عملکرد نیباالتر

 بـا  روز 91 یاریـ آب دور و هکتـار  در لوگرمیک 66/9413

 عملکـرد  کمتـرین  هکتار در لوگرمیک 99/118 نیانگیم

 یاریـ آب دور  به طوری که. داد اختصاص خود به را دانه

ــه منجــر روز 6 ــزا ب ــه عملکــرد یدرصــد 49 شیاف  دان

 نیـ ا در(. 3 جدول) دیگرد روز 91 یاریآب دور به نسبت

( Goksoy et al., 2004) همکاران و یگوکسو نهیزم

 بـه  آفتـابگردان  هـای یپژنوت عملکرد واکنش یبررس در

 دانـه  عملکـرد  که کردند گزارش یاریآب مختلف سطوح

 دارییمعنـ  طـور  بـه  یاریـ آب دفعـات  تعـداد  کاهش با

 اهیـ گ در یاریـ آب عـدم  کـه  یطـور بـه  ابـد، یمی کاهش

 عملکرد یدرصد 46 کاهش سبب بیترت به آفتابگردان

 اردم. شـد  کامـل  یاریآب طیشرا به نسبت هکتار در دانه

 ریتـأث  انیب ضمن( Erdem et al., 2006) همکاران و

 انیـ ب آفتابگردان دانه عملکرد بر یخشک تنش داریمعن

 قطـر  سـاقه،  ارتفـاع  یخشک تنش طیشرا در که نمودند

 باعـث آن  دنبـال  بـه  و داشـته  داریمعنـ  کـاهش  طبق،

 .شد هکتار در دانه عملکرد یدرصد 51 کاهش

 اخـتالط  نسـبت میزان عملکـرد دانـه، از   بیشترین  

کیلـوگرم   918 بیـ ترک ،شده پلت یدام و تروژنهین کود

ــار  ــار  918+  اوره کــوددر هکت ــوگرم در هکت ــودکیل  ک

ــا یگــاو بــه  هکتــار در لــوگرمیک 55/9249 نیانگیــم ب

 در اوره کـود  لـوگرم یک 388 بیـ ترک دست آمد کـه بـا  

را  داریاخـتالف معنـی   یگاو کود مصرف عدم+  هکتار

 .  (3نشان نداد )جدول

 فـاکتور  مختلـف  سـطوح  هایداده نیانگیم سهیمقا

 در اوره لـوگرم یک 918 مصـرف  نیب که داد نشان یفرع

 شـده  پلـت  صورت به یگاو کود لوگرمیک 918+  هکتار

ــوگرمیک 388 و ــار در اوره ل ــود مصــرف عــدم+  هکت  ک

 .(3)جدول ندارد وجود دارییمعن تفاوت( شاهد) یگاو

 کودهـای  بـا  در ترکیـب  آلـی  ودهـای ک کـاربرد 

 و آب ظرفیـت نگهـداری   افـزایش  طریـق  از شـیمیایی 

 کـاربرد کودهـای   بـه  نسـبت  خـاک،  رطوبـت  حفـظ 

 و تنش خشـکی  نامطلوب اثرات کاهش باعث شیمیایی

گـردد  مـی  زراعـی  گیاهـان  عملکـرد  و رشـد  بهبـود 

(Mutegi et al., 2012.) باعث آلی کودهای مصرف 

 نگهـداری  قابلیـت  افزایش خاک، آب روی کاهش هدر

 نیـز  و بیوشـیمیایی  هـای فعالیت افزایش در خاک، آب

شـد.   خشـکی  بـه  آفتـابگردان  گیاهـان  افزایش مقاومت

پلـت    دامـی  کود نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد

 آفتـابگردان را  عملکرد شیمیایی کود با تلفیق شده در

بـه   یـک  هـر  کـاربرد  به نسبت رطوبتی تنش شرایط در

بـا وجـودی کـه جـایگزینی کامـل      داد.  افزایش هاییتن

موجـب کـاهش عملکـرد     آلیکودهای شیمیایی با کود 

و  آلـی شد، اما کاربرد تلفیقی کودهـای   دانه آفتابگردان

ــرد، مصــرف    ــد بیشــترین عملک شــیمیایی ضــمن تولی

 .کودهای شیمیایی را کاهش داد

 نیانگیـ م بـا  روز 6 یاریآبدور دانه از   عملکرد نیباالتر

 بـا  روز 91 یاریـ آب دور و هکتـار  در لوگرمیک 66/9413

 عملکـرد  کمتـرین  هکتار در لوگرمیک 99/118 نیانگیم

 یاریـ آب دور  به طوری که. داد اختصاص خود به را دانه

ــه منجــر روز 6 ــزا ب ــه عملکــرد یدرصــد 49 شیاف  دان

 نیـ ا در(. 3 جدول) دیگرد روز 91 یاریآب دور به نسبت

( Goksoy et al., 2004) انهمکار و یگوکسو نهیزم

 بـه  آفتـابگردان  هـای یپژنوت عملکرد واکنش یبررس در

 دانـه  عملکـرد  که کردند گزارش یاریآب مختلف سطوح

 دارییمعنـ  طـور  بـه  یاریـ آب دفعـات  تعـداد  کاهش با

 اهیـ گ در یاریـ آب عـدم  کـه  یطـور بـه  ابـد، یمی کاهش

 عملکرد یدرصد 46 کاهش سبب بیترت به آفتابگردان

 اردم. شـد  کامـل  یاریآب طیشرا به نسبت هکتار رد دانه

 ریتـأث  انیب ضمن( Erdem et al., 2006) همکاران و

 انیـ ب آفتابگردان دانه عملکرد بر یخشک تنش داریمعن

 قطـر  سـاقه،  ارتفـاع  یخشک تنش طیشرا در که نمودند

 باعـث آن  دنبـال  بـه  و داشـته  داریمعنـ  کـاهش  طبق،

 .شد هکتار در دانه عملکرد یدرصد 51 کاهش

 اخـتالط  نسـبت بیشترین میزان عملکـرد دانـه، از    

کیلـوگرم   918 بیـ ترک ،شده پلت یدام و تروژنهین کود

ــار  ــار  918+  اوره کــوددر هکت ــوگرم در هکت ــودکیل  ک

ــا یگــاو بــه  هکتــار در لــوگرمیک 55/9249 نیانگیــم ب
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 در اوره کـود  لـوگرم یک 388 بیـ ترک دست آمد کـه بـا  

داری را اخـتالف معنـی   یوگا کود مصرف عدم+  هکتار

 .  (3نشان نداد )جدول

 فـاکتور  مختلـف  سـطوح  هایداده نیانگیم سهیمقا

 در اوره لـوگرم یک 918 مصـرف  نیب که داد نشان یفرع

 شـده  پلـت  صورت به یگاو کود لوگرمیک 918+  هکتار

ــوگرمیک 388 و ــار در اوره ل ــود مصــرف عــدم+  هکت  ک

 .(3)جدول دندار وجود دارییمعن تفاوت( شاهد) یگاو

 کودهـای  بـا  در ترکیـب  آلـی  کودهـای  کـاربرد 

 و آب ظرفیـت نگهـداری   افـزایش  طریـق  از شـیمیایی 

 کـاربرد کودهـای   بـه  نسـبت  خـاک،  رطوبـت  حفـظ 

 و تنش خشـکی  نامطلوب اثرات کاهش باعث شیمیایی

گـردد  مـی  زراعـی  گیاهـان  عملکـرد  و رشـد  بهبـود 

(Mutegi et al., 2012.) باعث آلی کودهای مصرف 

 نگهـداری  قابلیـت  افزایش خاک، آب روی هش هدرکا

 نیـز  و بیوشـیمیایی  هـای فعالیت افزایش در خاک، آب

شـد.   خشـکی  بـه  آفتـابگردان  گیاهـان  افزایش مقاومت

پلـت    دامـی  کود نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد

 آفتـابگردان را  عملکرد شیمیایی کود با تلفیق شده در

بـه   یـک  هـر  کـاربرد  به نسبت رطوبتی تنش شرایط در

بـا وجـودی کـه جـایگزینی کامـل      داد.  افزایش تنهایی

موجـب کـاهش عملکـرد     آلیکودهای شیمیایی با کود 

و  آلـی شد، اما کاربرد تلفیقی کودهـای   دانه آفتابگردان

ــرد، مصــرف    ــد بیشــترین عملک شــیمیایی ضــمن تولی

 .کودهای شیمیایی را کاهش داد

 نیانگیـ م بـا  روز 6 یرایآبدور دانه از   عملکرد نیباالتر

 بـا  روز 91 یاریـ آب دور و هکتـار  در لوگرمیک 66/9413

 عملکـرد  کمتـرین  هکتار در لوگرمیک 99/118 نیانگیم

 یاریـ آب دور  به طوری که. داد اختصاص خود به را دانه

ــه منجــر روز 6 ــزا ب ــه عملکــرد یدرصــد 49 شیاف  دان

 نیـ ا در(. 3 جدول) دیگرد روز 91 یاریآب دور به نسبت

( Goksoy et al., 2004) همکاران و یگوکسو نهیمز

 بـه  آفتـابگردان  هـای یپژنوت عملکرد واکنش یبررس در

 دانـه  عملکـرد  که کردند گزارش یاریآب مختلف سطوح

 دارییمعنـ  طـور  بـه  یاریـ آب دفعـات  تعـداد  کاهش با

 اهیـ گ در یاریـ آب عـدم  کـه  یطـور بـه  ابـد، یمی کاهش

 عملکرد یدرصد 46 کاهش سبب بیترت به آفتابگردان

 اردم. شـد  کامـل  یاریآب طیشرا به نسبت هکتار در دانه

 ریتـأث  انیب ضمن( Erdem et al., 2006) همکاران و

 انیـ ب آفتابگردان دانه عملکرد بر یخشک تنش داریمعن

 قطـر  سـاقه،  ارتفـاع  یخشک تنش طیشرا در که نمودند

 باعـث آن  دنبـال  بـه  و داشـته  داریمعنـ  کـاهش  طبق،

 .شد هکتار در دانه عملکرد یصددر 51 کاهش

 اخـتالط  نسـبت بیشترین میزان عملکـرد دانـه، از    

کیلـوگرم   918 بیـ ترک ،شده پلت یدام و تروژنهین کود

ــار  ــار  918+  اوره کــوددر هکت ــوگرم در هکت ــودکیل  ک

ــا یگــاو بــه  هکتــار در لــوگرمیک 55/9249 نیانگیــم ب

 در اوره کـود  لـوگرم یک 388 بیـ ترک دست آمد کـه بـا  

داری را اخـتالف معنـی   یگاو کود مصرف عدم+  رهکتا

 .  (3نشان نداد )جدول

 فـاکتور  مختلـف  سـطوح  هایداده نیانگیم سهیمقا

 در اوره لـوگرم یک 918 مصـرف  نیب که داد نشان یفرع

 شـده  پلـت  صورت به یگاو کود لوگرمیک 918+  هکتار

ــوگرمیک 388 و ــار در اوره ل ــود مصــرف عــدم+  هکت  ک

 .(3)جدول ندارد وجود دارییمعن تفاوت( شاهد) یگاو

 کودهـای  بـا  در ترکیـب  آلـی  کودهـای  کـاربرد 

 و آب ظرفیـت نگهـداری   افـزایش  طریـق  از شـیمیایی 

 کـاربرد کودهـای   بـه  نسـبت  خـاک،  رطوبـت  حفـظ 

 و تنش خشـکی  نامطلوب اثرات کاهش باعث شیمیایی

گـردد  مـی  زراعـی  گیاهـان  عملکـرد  و رشـد  بهبـود 

(Mutegi et al., 2012.) باعث آلی کودهای مصرف 

 نگهـداری  قابلیـت  افزایش خاک، آب روی کاهش هدر

 نیـز  و بیوشـیمیایی  هـای فعالیت افزایش در خاک، آب

شـد.   خشـکی  بـه  آفتـابگردان  گیاهـان  افزایش مقاومت

پلـت    دامـی  کود نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد

 آفتـابگردان را  عملکرد شیمیایی کود با تلفیق شده در

بـه   یـک  هـر  کـاربرد  به نسبت رطوبتی تنش شرایط در

بـا وجـودی کـه جـایگزینی کامـل      داد.  افزایش تنهایی

موجـب کـاهش عملکـرد     آلیکودهای شیمیایی با کود 

و  آلـی شد، اما کاربرد تلفیقی کودهـای   دانه آفتابگردان

ــرد، مصــرف    ــد بیشــترین عملک شــیمیایی ضــمن تولی

 .کودهای شیمیایی را کاهش داد

 نیانگیـ م بـا  روز 6 یاریآبدور دانه از   دعملکر نیباالتر

 بـا  روز 91 یاریـ آب دور و هکتـار  در لوگرمیک 66/9413
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 عملکـرد  کمتـرین  هکتار در لوگرمیک 99/118 نیانگیم

 یاریـ آب دور  به طوری که. داد اختصاص خود به را دانه

ــه منجــر روز 6 ــزا ب ــه عملکــرد یدرصــد 49 شیاف  دان

 نیـ ا در(. 3 جدول) دیگرد روز 91 یاریآب دور به نسبت

( Goksoy et al., 2004) همکاران و یگوکسو نهیزم

 بـه  آفتـابگردان  هـای یپژنوت عملکرد واکنش یبررس در

 دانـه  عملکـرد  که کردند گزارش یاریآب مختلف سطوح

 دارییمعنـ  طـور  بـه  یاریـ آب دفعـات  تعـداد  کاهش با

 اهیـ گ در یاریـ آب عـدم  کـه  یطـور بـه  ابـد، یمی کاهش

 عملکرد یدرصد 46 کاهش سبب بیترت به آفتابگردان

 اردم. شـد  کامـل  یاریآب طیشرا به نسبت هکتار در دانه

 ریتـأث  انیب ضمن( Erdem et al., 2006) همکاران و

 انیـ ب آفتابگردان دانه عملکرد بر یخشک تنش داریمعن

 قطـر  سـاقه،  ارتفـاع  یخشک تنش طیشرا در که نمودند

 باعـث آن  دنبـال  بـه  و داشـته  داریمعنـ  کـاهش  طبق،

 .شد هکتار در دانه عملکرد یدرصد 51 کاهش

 اخـتالط  نسـبت بیشترین میزان عملکـرد دانـه، از    

کیلـوگرم   918 بیـ ترک ،شده پلت یدام و تروژنهین کود

ــار  ــار  918+  اوره کــوددر هکت ــوگرم در هکت ــودکیل  ک

ــا یگــاو بــه  هکتــار در لــوگرمیک 55/9249 نیانگیــم ب

 در اوره کـود  رملـوگ یک 388 بیـ ترک دست آمد کـه بـا  

داری را اخـتالف معنـی   یگاو کود مصرف عدم+  هکتار

 .  (3نشان نداد )جدول

 فـاکتور  مختلـف  سـطوح  هایداده نیانگیم سهیمقا

 در اوره لـوگرم یک 918 مصـرف  نیب که داد نشان یفرع

 شـده  پلـت  صورت به یگاو کود لوگرمیک 918+  هکتار

ــوگرمیک 388 و ــار در اوره ل ــود مصــرف عــدم+  هکت  ک

 .(3)جدول ندارد وجود دارییمعن تفاوت( شاهد) یگاو

 کودهـای  بـا  در ترکیـب  آلـی  کودهـای  کـاربرد 

 و آب ظرفیـت نگهـداری   افـزایش  طریـق  از شـیمیایی 

 کـاربرد کودهـای   بـه  نسـبت  خـاک،  رطوبـت  حفـظ 

 و تنش خشـکی  نامطلوب اثرات کاهش باعث شیمیایی

گـردد  مـی  زراعـی  گیاهـان  عملکـرد  و رشـد  بهبـود 

(Mutegi et al., 2012.) باعث آلی کودهای مصرف 

 نگهـداری  قابلیـت  افزایش خاک، آب روی کاهش هدر

 نیـز  و بیوشـیمیایی  هـای فعالیت افزایش در خاک، آب

شـد.   خشـکی  بـه  آفتـابگردان  گیاهـان  افزایش مقاومت

پلـت    دامـی  کود نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد

 ابگردان راآفتـ  عملکرد شیمیایی کود با تلفیق شده در

بـه   یـک  هـر  کـاربرد  به نسبت رطوبتی تنش شرایط در

بـا وجـودی کـه جـایگزینی کامـل      داد.  افزایش تنهایی

موجـب کـاهش عملکـرد     آلیکودهای شیمیایی با کود 

و  آلـی شد، اما کاربرد تلفیقی کودهـای   دانه آفتابگردان

ــرد، مصــرف    ــد بیشــترین عملک شــیمیایی ضــمن تولی

 .دادکودهای شیمیایی را کاهش 

 نیانگیـ م بـا  روز 6 یاریآبدور دانه از   عملکرد نیباالتر

 بـا  روز 91 یاریـ آب دور و هکتـار  در لوگرمیک 66/9413

 عملکـرد  کمتـرین  هکتار در لوگرمیک 99/118 نیانگیم

 یاریـ آب دور  به طوری که. داد اختصاص خود به را دانه

ــه منجــر روز 6 ــزا ب ــه عملکــرد یدرصــد 49 شیاف  دان

 نیـ ا در(. 3 جدول) دیگرد روز 91 یاریآب دور به نسبت

( Goksoy et al., 2004) همکاران و یگوکسو نهیزم

 بـه  آفتـابگردان  هـای یپژنوت عملکرد واکنش یبررس در

 دانـه  عملکـرد  که کردند گزارش یاریآب مختلف سطوح

 دارییمعنـ  طـور  بـه  یاریـ آب دفعـات  تعـداد  کاهش با

 اهیـ گ در یاریـ آب عـدم  کـه  یطـور بـه  ابـد، یمی کاهش

 عملکرد یدرصد 46 کاهش سبب بیترت به آفتابگردان

 اردم. شـد  کامـل  یاریآب طیشرا به نسبت هکتار در دانه

 ریتـأث  انیب ضمن( Erdem et al., 2006) همکاران و

 انیـ ب آفتابگردان دانه عملکرد بر یخشک تنش داریمعن

 قطـر  سـاقه،  ارتفـاع  یخشک تنش طیشرا در که نمودند

 باعـث آن  دنبـال  بـه  و داشـته  اردیمعنـ  کـاهش  طبق،

 .شد هکتار در دانه عملکرد یدرصد 51 کاهش

 اخـتالط  نسـبت بیشترین میزان عملکـرد دانـه، از    

کیلـوگرم   918 بیـ ترک ،شده پلت یدام و تروژنهین کود

ــار  ــار  918+  اوره کــوددر هکت ــوگرم در هکت ــودکیل  ک

ــا یگــاو بــه  هکتــار در لــوگرمیک 55/9249 نیانگیــم ب

 در اوره کـود  لـوگرم یک 388 بیـ ترک بـا  دست آمد کـه 

داری را اخـتالف معنـی   یگاو کود مصرف عدم+  هکتار

 .  (3نشان نداد )جدول

 فـاکتور  مختلـف  سـطوح  هایداده نیانگیم سهیمقا

 در اوره لـوگرم یک 918 مصـرف  نیب که داد نشان یفرع

 شـده  پلـت  صورت به یگاو کود لوگرمیک 918+  هکتار

ــوگرمیک 388 و ــاره در اوره ل ــود مصــرف عــدم+  کت  ک
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 .(3)جدول ندارد وجود دارییمعن تفاوت( شاهد) یگاو

 کودهـای  بـا  در ترکیـب  آلـی  کودهـای  کـاربرد 

 و آب ظرفیـت نگهـداری   افـزایش  طریـق  از شـیمیایی 

 کـاربرد کودهـای   بـه  نسـبت  خـاک،  رطوبـت  حفـظ 

 و تنش خشـکی  نامطلوب اثرات کاهش باعث شیمیایی

گـردد  مـی  عـی زرا گیاهـان  عملکـرد  و رشـد  بهبـود 

(Mutegi et al., 2012.) باعث آلی کودهای مصرف 

 نگهـداری  قابلیـت  افزایش خاک، آب روی کاهش هدر

 نیـز  و بیوشـیمیایی  هـای فعالیت افزایش در خاک، آب

شـد.   خشـکی  بـه  آفتـابگردان  گیاهـان  افزایش مقاومت

پلـت    دامـی  کود نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد

 آفتـابگردان را  عملکرد شیمیایی کود با تلفیق شده در

بـه   یـک  هـر  کـاربرد  به نسبت رطوبتی تنش شرایط در

بـا وجـودی کـه جـایگزینی کامـل      داد.  افزایش تنهایی

موجـب کـاهش عملکـرد     آلیکودهای شیمیایی با کود 

و  آلـی شد، اما کاربرد تلفیقی کودهـای   دانه آفتابگردان

ــرد، مصــرف    ــد بیشــترین عملک شــیمیایی ضــمن تولی

 .ای شیمیایی را کاهش دادکوده

 نیانگیـ م بـا  روز 6 یاریآبدور دانه از   عملکرد نیباالتر

 بـا  روز 91 یاریـ آب دور و هکتـار  در لوگرمیک 66/9413

 عملکـرد  کمتـرین  هکتار در لوگرمیک 99/118 نیانگیم

 یاریـ آب دور  به طوری که. داد اختصاص خود به را دانه

ــه منجــر روز 6 ــزا ب ــه دعملکــر یدرصــد 49 شیاف  دان

 نیـ ا در(. 3 جدول) دیگرد روز 91 یاریآب دور به نسبت

( Goksoy et al., 2004) همکاران و یگوکسو نهیزم

 بـه  آفتـابگردان  هـای یپژنوت عملکرد واکنش یبررس در

 دانـه  عملکـرد  که کردند گزارش یاریآب مختلف سطوح

 دارییمعنـ  طـور  بـه  یاریـ آب دفعـات  تعـداد  کاهش با

 اهیـ گ در یاریـ آب عـدم  کـه  یرطـو بـه  ابـد، یمی کاهش

 عملکرد یدرصد 46 کاهش سبب بیترت به آفتابگردان

 اردم. شـد  کامـل  یاریآب طیشرا به نسبت هکتار در دانه

 ریتـأث  انیب ضمن( Erdem et al., 2006) همکاران و

 انیـ ب آفتابگردان دانه عملکرد بر یخشک تنش داریمعن

 طـر ق سـاقه،  ارتفـاع  یخشک تنش طیشرا در که نمودند

 باعـث آن  دنبـال  بـه  و داشـته  داریمعنـ  کـاهش  طبق،

 .شد هکتار در دانه عملکرد یدرصد 51 کاهش

 اخـتالط  نسـبت بیشترین میزان عملکـرد دانـه، از    

کیلـوگرم   918 بیـ ترک ،شده پلت یدام و تروژنهین کود

ــار  ــار  918+  اوره کــوددر هکت ــوگرم در هکت ــودکیل  ک

ــا یگــاو بــه  هکتــار در لــوگرمیک 55/9249 نیانگیــم ب

 در اوره کـود  لـوگرم یک 388 بیـ ترک دست آمد کـه بـا  

داری را اخـتالف معنـی   یگاو کود مصرف عدم+  هکتار

 .  (3نشان نداد )جدول

 فـاکتور  مختلـف  سـطوح  هایداده نیانگیم سهیمقا

 در اوره لـوگرم یک 918 مصـرف  نیب که داد نشان یفرع

 شـده  پلـت  صورت به یگاو کود لوگرمیک 918+  هکتار

ــوگرمیک 388 و ــار در اوره ل ــود مصــرف عــدم+  هکت  ک

 .(3)جدول ندارد وجود دارییمعن تفاوت( شاهد) یگاو

 کودهـای  بـا  در ترکیـب  آلـی  کودهـای  کـاربرد 

 و آب ظرفیـت نگهـداری   افـزایش  طریـق  از شـیمیایی 

 کـاربرد کودهـای   بـه  نسـبت  خـاک،  رطوبـت  حفـظ 

 و تنش خشـکی  نامطلوب اثرات کاهش باعث شیمیایی

گـردد  مـی  زراعـی  گیاهـان  عملکـرد  و رشـد  بهبـود 

(Mutegi et al., 2012.) باعث آلی کودهای مصرف 

 نگهـداری  قابلیـت  افزایش خاک، آب روی کاهش هدر

 نیـز  و بیوشـیمیایی  هـای فعالیت افزایش در خاک، آب

شـد.   خشـکی  بـه  آفتـابگردان  گیاهـان  افزایش مقاومت

پلـت    دامـی  کود نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد

 آفتـابگردان را  عملکرد شیمیایی کود با تلفیق شده در

بـه   یـک  هـر  کـاربرد  به نسبت رطوبتی تنش شرایط در

بـا وجـودی کـه جـایگزینی کامـل      داد.  افزایش تنهایی

موجـب کـاهش عملکـرد     آلیکودهای شیمیایی با کود 

و  آلـی شد، اما کاربرد تلفیقی کودهـای   دانه آفتابگردان

ــد بیشــتری  ــرد، مصــرف شــیمیایی ضــمن تولی ن عملک

 .کودهای شیمیایی را کاهش داد

 

 عملکرد روغنو  درصد روغن

تـرین  مهـم عملکـرد روغـن   و  درصـد روغـن   اتصف

باشد و نقش مهمی در تولید گیاه آفتابگردان می اتصف

 .  دنو اهمیت گیاه آفتابگردان دار

( 4مقایسه میـانگین بـرای درصـد روغـن )جـدول      

× روز یکبـار   6هـر  آبیـاری  "هـای  نشان داد که ترکیب

ــار +   918 ــوگرم اوره در هکت ــود   918کیل ــوگرم ک کیل

 388× روز یکبــار  6آبیــاری هــر "و  "گــاوی در هکتــار
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ــاوی   ــار + عــدم مصــرف کــود گ ــوگرم اوره در هکت کیل

 84/35و  31/35هـای  به ترتیـب بـا میـانگین    ")شاهد(

درصد باالترین درصد روغن را به خود اختصاص دادنـد.  

کیلـوگرم اوره   388× روز یکبـار   91هر  آبیاری"ترکیب 

با میانگین  "در هکتار + عدم مصرف کود گاوی )شاهد(

تــرین درصــد روغــن را بــه خــود درصــد پــایین 59/91

 ,.Akbari et al)اکبـری و همکــاران   اختصاص داد.

هـای مختلـف کــود    نیز با مقایسه اثـر نسـبت  ( 2011

ـابگردان دامـی بـا کـود شیمیایی بر روغـن دانــه آفتـ   

و درصـد کــود شـیمیایی    58بیان کردنـد کـه اعمـال 

باعث حصول کمتـرین و اسـتفاده   دامیدرصد کود  58

درصـد روغـن دانــه  بیشترین  یدرصد کود دام 988از 

 .داشتدر بین تمام تیمارها 

مقایســه میــانگین ترکیبــات تیمــاری بــرای صــفت 

هـای  ( ترکیب4نشان داد که )جدول نیز عملکرد روغن 

کیلوگرم اوره در هکتـار   918× روز یکبار  6آبیاری هر "

 6آبیاری هـر  "و  "کیلوگرم کود گاوی در هکتار 918+ 

کیلوگرم اوره در هکتار + عدم مصـرف   388× روز یکبار 

  51/525هـای  به ترتیب با میانگین "کود گاوی )شاهد(

کیلوگرم در هکتار  باالترین عملکـرد روغـن    16/531و 

ود اختصاص دادند و در گروه آمـاری برتـر قـرار    را به خ

ــب  ــد. ترکی ــر "گرفتن ــاری ه ــار  91آبی  388× روز یکب

ــاوی   ــار + عــدم مصــرف کــود گ ــوگرم اوره در هکت کیل

ــاهد( ــانگین   ")ش ــا می ــار   59/954ب ــوگرم در هکت کیل

ترین عملکـرد روغـن را بـه خـود اختصـاص داد.      پایین

های آبیاری نشان داد که با افزایش دورتحقیق ما نتایج 

و شرایط آبیاری محدود در هر سه سطح فاکتور کـودی   

. نتـایج تحقیـق گوگسـوی و    یافتعملکرد روغن کاهش 

( نشـان داد کـه بـا    Goksoy et al., 2004همکاران )

یابد که بـا  افزایش دور آبیاری عملکرد روغن کاهش می

  نتایج این تحقیق مطابقت دارد.

تـاثیر تـنش   عملکرد و درصد روغن به شدت تحت 

 ,Chkerol Hosseini) گیرند. حسینیآبی قرار میکم

( نشان داد که در گیاه آفتابگردان صفت عملکرد 2006

اثر مستقیم مثبـت را بـر عملکـرد روغـن      بیشتریندانه 

تنش شدید خشکی نسبت بـه آبیـاری    . بطوریکهداشت

 .داددرصد افـزایش   93مطلوب، سرعت پر شدن دانه را 

( گـزارش  Alyari et al., 2000ان )آلیـاری و همکـار  

دادند که تنش آبی در مراحل رشد رویشـی، گلـدهی و   

پر شدن دانـه موجـب کـاهش درصـد روغـن در گیـاه       

رسد در شـرایط مسـاعد   به نظر می شد، لذاآفتابگردان 

محیطی آفتابگردان توانایی باالیی در تولید روغـن دارد.  

ــی  ــت را م ــدا   عل ــه در ابت ــرد ک ــان ک ــین بی ــوان چن  ت

ابند و سـپس ایـن مـاده بـه     یها تجمع میکربوهیدرات

شـود،  روغن و پروتئین و یا هر ماده دیگـر تبـدیل مـی   

پس هر چه طول این مدت در دانه بیشتر باشـد درصـد   

 .(Razi & Asad, 1998) روغن نیز باالتر خواهد بود

 

 صفات کيفی

مقایسه میانگین اثر متقابل برای  اسيد لينولئيک:

( که ترکیب 4لئیک نشان داد )جدول صفت اسید لینو

کیلوگرم اوره در  388× روز یکبار  91آبیاری هر "

با میانگین  "هکتار + عدم مصرف کود گاوی )شاهد(

درصد باالترین میزان اسید لینولئیک را به  29/51

روز  92آبیاری هر  "خود اختصاص داد و به همراه 

 928کیلوگرم کود اوره در هکتار +  928× یکبار  

قرار  یک گروه آماریدر  "کیلوگرم کود گاوی در هکتار

 388× روز یکبار  6آبیاری هر "گرفتند و ترکیب 

کیلوگرم اوره در هکتار + عدم مصرف کود گاوی 

درصد کمترین میزان  55/54با میانگین  ")شاهد(

 اسید لینولئیک را به خود اختصاص داد. 

ئیک نتایج این تحقیق نشان داد که اسید لینول

موجود در  غیر اشباع درصد باالیی از اسیدهای چرب

دهد و این نشان های آفتابگردان را تشکیل میدانه

دهنده ارزش باال و کیفیت مطلوب روغن دانه 

باشد. موحدی دهنوی و همکاران آفتابگردان می

(Movahedi Dehnavi, et al., 2011 گزارش )

ن کردند که افزایش تنش خشکی موجب باال رفت

شود. نیلسن درصد اسید لینولئیک در کتان روغنی می

(Nielsen et al., 2002 نیز  بیان کرد تنش خشکی )

شود. موجب باال رفتن اسید لینولئیک در گیاه سویا می

با افزایش فواصل  نتایج این تحقیق نیز نشان داد که 

 به دست آمد.بیشترین میزان اسید لینولئیک آبیاری 

روی محتوای اسید لینولئیک و  اثر تنش خشکی بر
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 Δ12به خاطر فعالیت آنزیم  تواناسید اولئیک را می

desaturase ( نسبت دادBaldini et al., 2000 .)

( دریافتند Baldini et al., 2000بالدینی و همکاران )

که مسئول تبدیل اسید  Δ12 desaturaseآنزیم 

 اولئیک به به اسید لینولئیک است، تحت تاثیر تنش

سوبرینو و همکاران  ین،عالوه بر ا. گیردخشکی قرار می

(Sobrino et al., 2003 نشان دادند که رابطه منفی )

اسید اولئیک و اسید لینولئیک وجود شدیدی بین 

می  Δ12 desaturaseآنزیم رابطه  دارد و مسئول این

 باشد.

 

نتایج نشان داد که تنها بین سطوح  اسيد اولئيک:

د اوره و دامی پلت شده در سطح نسبت اختالط کو

(. 2دار وجود داشت )جدول اختالف معنی %5احتمال 

بیشترین میزان اسید اولئیک در بین سطوح نسبت 

اختالط کود اوره و دامی پلت شده مربوط به سطح 

کیلوگرم  928کیلوگرم کود اوره در هکتار +  928"

درصد و  51/95با میانگین  "کود گاوی در هکتار

 388"میزان اسید اولئیک مربوط به سطح  کمترین

کیلوگرم اوره در هکتار + عدم مصرف کود گاوی 

(. 3درصد بود )جدول  21/95با میانگین  ")شاهد(
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بر اساس آزمون چند  آفتابگردان یفيو ک یصفات کم یپلت شده در برخ یتروژنه و داميو نسبت اختالط کود ن یاريسطوح دور آب یماريبات تين ترکيانگيسه میمقا -4جدول 

 دانکن یادامنه
Table 4. Compare Means treatment component of irrigation and the ratio of mixing nitrogen and Pelleted cow manure on some quantitative and 

qualitative characteristics of sunflower 

 ی )روز(اریسطوح دور آب
levels irrigation 

interval (day) 

 پلت شده یتروژنه و دامینسبت اختالط کود ن
The ratio of mixing nitrogen and 

Pelleted cow manure 

 یابیصفات مورد ارز

 هزار دانه وزن

1000-Seed 

weight (g) 

 روغن عملکرد
Oil yield 

(kg/ha) 

 روغندرصد 
Oil 

percent 

 اسيد لينولئيک

)%( 

Linoleic acid 

 تيکاسيد پالم

)%( 

Palmitic acid 

 اسيد آراچيدیک

)%( 

Arachidic 

Acid 

6 

 یکود گاو 928تروژنه + یکود ن  928
120 N + 120 cow manure 

a 80.13 ab456.9 ab32.09 bcd76.36 b0.13 d0.21 

 یکود گاو 918تروژنه + یکود ن 918
180 N + 180 cow manure 

b 76.8 a527.9 a35.38 cd75.46 c0.04 cd250. 

 یتروژنه + عدم مصرف کود دامیکود ن 388
300kg N + without using cow 

manure (control) 

a 80.67 a538.9 a35.4 d74.77 c0.055 cd0.27 

12 

 یکود گاو 928تروژنه + یکود ن  928
120 N + 120 cow 

b 76.87 b319.8 b27.42 ab78.17 d0.012 ab0.34 

 ید گاوکو 918تروژنه + یکود ن  918
180 N + 180 cow 

c 67.60 ab378.2  bc27.29 bc76.97 a0.24 bc0.28 

 یتروژنه+ عدم مصرف کود دامیکود ن 388
300kg N without using cow 

manure (control) 

b 76.27 a424.3 ab33.72 bc77.22 b0.117 cd0.25 

18 

 یکود گاو 928تروژنه + یکود ن  928
120 N + 120 cow manure 

c 8.536 c190.3 c21.7 bc77.18 d0.018 a0.34 

 یکود گاو 918تروژنه + یکود ن  918
180 N + 180 cow manure 

c 68.93 c204.9 cd23.7 bcd76.7 d0.014 cd0.26 

 یتروژنه+ عدم مصرف کود دامیکود ن 388
300kg N+ without using cow 

manure (control) 

d 59.73 c174.5 d19.71 a79.21 d0130. cd0.26 
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 ,.Abbaszadeh et alزاده و همکاران )عباس

( گزارش کردند که میزان درصد اسید اولئیک 2006

در واکنش به مقادیر مختلف کود نیتروژن از قانون 

کند و میزان اسید چرب اولئیک بازده نزولی تبعیت می

دهد. به میزان کم نیتروژن واکنش مثبت نشان می

( Omid Beigi et al, 2001) نبیگی و همکاراامید

یز با انجام آزمایشی بر روی کتان روغنی نتیجه ن

گرفتند که اسید چرب اولئیک به میزان پایین نیتروژن 

داری بین اختالف معنی دهد.واکنش مثبت نشان می

دورهای مختلف آبیاری مشاهده نشد. برخی از 

کاهش  دهد که تنش خشکی باعثتحقیقات نشان می

تواند مرتبط با میکه  شودمی سید اولئیکمیـزان ا

هـای دخیـل در سـنتز ایـن تغییر فعالیت آنـزیم

 Ali) اشـباع در اثـر تـنش رطوبتی باشدترکیبـب غیـر

et al., 2009.) 

نتایج نشان داد که اثر متقابل سطوح  اسيد پالمتيک:

سطوح نسبت اختالط کود اوره و دامی × دور آبیاری 

در سطح احتمال  صفت اسید پالمتیکپلت شده برای 

(. مقایسه میانگین 2باشد )جدول دار میدرصد معنی 9

( 4ترکیبات تیماری مختلف نشان داد که )جدول 

کیلوگرم  918× روز یکبار  92آبیاری هر "های ترکیب

 "کیلوگرم کود گاوی در هکتار 918اوره در هکتار + 

تیک را دارد درصد باالترین اسید پالم 24/8با میانگین 

آبیاری هر "و در گروه آماری برتر قرار گرفت و ترکیب 

کیلوگرم اوره در هکتار + عدم  388× روز یکبار  91

درصد  893/8با میانگین  "مصرف کود گاوی )شاهد(

 کمترین اسید پالمتیک را به خود اختصاص داد.

× اثر متقابل سطوح دور آبیاری  اسيد آراچيدیک:

کود اوره و دامی پلت شده برای سطوح نسبت اختالط 

درصد  9در سطح احتمال  صفت اسید آراچیدیک نیز

روز  91آبیاری هر "(. ترکیب 2دار بود )جدول معنی

کیلوگرم  928کیلوگرم اوره در هکتار +  928× یکبار 

درصد باالترین  34/8با میانگین  "کود گاوی در هکتار

همراه اسید آراچیدیک را به خود اختصاص داد و به 

کیلوگرم اوره  928× روز یکبار  92آبیاری هر "ترکیب 

در  "کیلوگرم کود گاوی در هکتار 928در هکتار + 

 6آبیاری هر "گروه آماری برتر قرار گرفتند و ترکیب 

 928کیلوگرم اوره در هکتار +  928× روز یکبار 

درصد  29/8با میانگین  "کیلوگرم کود گاوی در هکتار

چیدیک را به خود اختصاص داد کمترین اسید آرا

 (.4)جدول 

های اخیر کودهای با آزادسازی تدریجی یا در دهه

اند که به نحوی قابلیت کند رها با این هدف تولید شده

انحالل سریع کودهای نیتروژنه را کنترل و کند نمایند. 

این نوع کودها از طریق ساخت ترکیبات شیمیایی 

ز طریق از طریق خاص با ویژگی حاللیت کم و یا ا

شوند. کودهای های اوره ساخته میپوشش دادن دانه

با آزاد سازی تدریجی کارایی استفاده از کود نیتروژن 

را بوسیله کاهش شستشو و از دست روی به صورت 

دهند. تفاوت بین منابع مختلف می افزایشبخار 

های با آزاد سازی تدریجی در کارایی نیتروژن به کود

سازی نیتروژن و شکل نیتروژن  موجود در میزان آزاد 

(.. Many et al., 2006ا بستگی دارد )هاین کود

اوره نه تنها احتمال آبشویی و کود شیمایی مصرف 

بلکه مصرف  ،دهدهدر رفت نیتروژن را افزایش می

 احتمال افزایشچندباره آن به صورت سرک 

های کارگری سوزی مزارع و باال رفتن هزینهبرگ

دهد که کودهای د. نتایج این تحقیق نشان میگردمی

رها مثل کودهای پلت شده دامی که یکبار هنگام  کند

گیرند، عالوه بر کاهش کاشت مورد استفاده قرار می

های تولید، بازده میزان مصرف کود و به تبع آن هزینه

یچ ویابد. گابریس و نوکوجذب نیتروژن نیز افزایش می

(Gabbris & Nokovic, 1992 اعالم نمودند که )

ها با آزادسازی تدریجی انتقال کاتیونی، استفاده از کود

های سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم بخصوص کاتیون

را در خاک و جذب آن توسط گیاه را تسهیل کرده و 

باعث بهبود کارایی استفاده از این منابع در خاک 

 ,.Zvomuya et alشود. زومویا و همکاران )می

( میزان آبشویی نیترات را در اثر کاربرد کودهای 2002

اوره و اوره با پوشش گوگرد را مقایسه کردند و 

تواند از طریق از که کود نیتروژنه کندرها می دریافتند

را طریق کاهش آبشویی، کارایی مصرف این عنصر 

. در همین رابطه ال بهبود و عملکرد را افزایش دهد

( نیز El-Gindy et al., 2000گیندی و همکاران )
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ا را زمینی به کودهای نیتروژنه کندرهالعمل سیبعکس

مطالعه نموده و نشان های مختلف آبیاری در سیستم

ناشی از کاربرد  مضر که اثرات باقیمانده نیتروژن ندداد

 این کودها به مراتب بیش از اثرات باقیمانده کاربرد

تحقیق  . نتایج ایننیتروژن محلول در آب )اوره( بود

دهد که کودهای پلت شده دامی به همراه نشان می

بر روی اسیدهای چرب  متفاوتیدورهای آبیاری تاثیر 

 دارند.

 گيرینتيجه

با افزایش نتایج این تحقیق بیانگر آن است که 

فاصله آبیاری و اعمال تنش خشکی شدید اجزای 

گیاه آفتابگردان  روغنمیزان و  عملکرد دانه عملکرد،

در بین سطوح . یافتن قابل تـوجهی کـاهش به میزا

کودی، هرچند کاربرد کود اوره باعث افزایش عملکرد 

داری در عملکرد دانه بین د، اما تفاوت معنییگرددانه 

کیلوگرم کود  918کیلوگرم کود اوره +  918تیمار 

کیلوگرم کود  388گاوی به صورت پلت شده و تیمار 

اسید نداشت.  اوره + عدم مصرف کود گاوی وجود

درصد باالیی از اسیدهای چرب موجود در  لینولئیک

که باعث  دهدهای آفتابگردان را تشکیل میدانه

افزایش تنش شود. افزایش کیفیت روغن آفتابگردان می

این اسید چرب در خشکی موجب باال رفتن درصد 

اسید میزان  بیشترینگیاه آفتابگردان شد. بطوریکه 

 شد. روز مشاهده 91و  92یاری دور آبدر  لینولئیک

های کود تاثیر متفاوتی در دورهای مختلف نسبت

 طور کلیبه .نشان دادند اسید لینولئیکآبیاری بر روی 

که  شـوداز نتـایج ایـن تحقیـق چنـین اسـتنباط مـی

عناصر  سازی تدریجیکود پلت شده با خاصیت آزاد

تا  ته است نیتروژن مورد نظر گیاه راتوانسغذایی 

آخرین مراحل رشد به صورت تدریجی در اختیار گیاه 

توان با استفاده از کود پلت می در نتیجهقرار دهد، 

مصرف کود نیتروژن را به میزان قابل توجهی کاهش 

عملکرد قابـل قبول و بهبود ارزش و عالوه بر  داد

اثرات غذایی، کارایی مصرف کـود را افزایش داده و 

را در تغذیه انسان و ی شیمیایی مصرف کودهابار زیان

 کاهش داد. محیط زیستسالمت 

 
References 

Abbaszadeh, B., Sharifi Ashourabadi, A. and Ardakani, H. 2006. The effect of nitrogen fertilizer on 

yield quality and quantity of herb balm (Melissa officinalis L.). Inst. For. Rangelands. 143–154. 
(In Farsi with English Summary). 

Akbari. P., Ghalavand, A., Modarres Sanavy, A.M. and Agha Alikhani, M. 2011. The effect of 
biofertilizers, nitrogen fertilizer and farmyard manure on grain yield and seed quality of sunflower 
(Helianthus annuus L.). J. Agric. Tech. 7(1): 173–184. 

Alemi, H., Hianmehr, M.H. and Borghaee, A.M. 2010. Effect of pellet processing of fertilizer on 
slow-release nitrogen in soil. Asian J. plant Sci. 9(2): 74–80. 

Ali, Q., Ashraf, A. and Anwar, F. 2009. Physico-chemical attributes of seed oil from drought stressed 
sunflower (Helianthus annuus L.) plants. Grasas Y Aceites 60(5): 475–481. 

Alyari, H., Shekari, F., Shekari, F. 2000. Oilseeds. Amidi Press, Tabriz. 162 Pp. (In Farsi with English 
Summary). 

Bagheri, A.A. 2013. The effect of foliar nitrogen and on the qualitative and quantitative characteristics 
of the Sunflower. MSc. thesis. Faculty of Agriculture, University of Zabol. 110 Pp. (In Farsi with 

English Summary). 

Baldini, M., Giovanardi, R. and Vannozzi, G.P. 2000. Effects of different water availability on fatty 
acid composition of the oil in standard and high oleic sunflower hybrids, in Proc. 15 th Int. 
Sunflower Conf., Toulouse, France. 79. 

Chkerol Hosseini, M.R. 2006. The effects of N, P on safflower quality and quantity yield in dry 
conditions. Iran. J. Soil Water Sci. 2(1): 17–24. 

Cyberlipid center. 2014. www.cyberlipid.org. 

El-Gindy, A.M., Mahmoud, M.H. and El-Guibali, A.H. 2000. Response of plant to slow release 
fertilizers under drip irrigation systems. Ann. Agric. Sci. (Cairo). 1: 197–212. 

72



 'Research in Field Crops’ Vol. 3, No 2, 2016 

66 
 

Erdem, T., Erdem, Y., Orta, A.H. and Okursoy, H. 2006. Use of a crop water stress index for 
scheduling the irrigation of sunflower (Helianthus annus L.). Turk. J. agric. For. 30: 11–20. 

FAO. 2013. Food and Agriculture Organization. Statistics: FAOSTAT agriculture. From 
http://fao.org/crop/statistics. 

Flowers, M., Weisz, R., Heiniger, R., Osmond, D. and Crozier, C. 2004. In-season optimization and 

site specific nitrogen management for soft red winter wheat. Agron. J. 96: 124–134. 

Gabbris, L. and Nokovic, J. 1992. Migration of basic cations in soil profile by effect of fertilization 
with industrial fertilizer. C. Sci. (1-2-3): 145–153. 

Gholinezhad, E., Aynaband. A., Hassanzade-Ghorthapeh, A., Noormohamadi, G. and Bernousi, I. 
2012. Effects of Drought Stress, Nitrogen Amounts and Plant Densities on Grain Yield, Rapidity 
and Period of Grain Filing in Sunflower. J. Sustainable Agric. Prod. Sci. 22(1): 129–143. 

Goksoy, A.T., Demir, A.O., Turan, Z.M. and Dagustu, N. 2004. Responses of sunflower to full and 

limited irrigation at different growth stages. Filed Crops Res. 87: 167–178. 

Hshuan chen, J. 2006. The combined use of chemical and organic fertilizers and/or biofertilizers for 
crop growth and soil fertility. International workshop on sustained management of the soil - 
rhizospher system for efficient crop production and fertilizer use. Bangkok, Thailand  

Malakouti, M.J. and Sepehr, A. 2004. Optimize nourishment for oil seeds (effective step to attaine   

oil independence in country). Khaniran Press, Tehran. 464 Pp. (In Farsi with English Summary). 

Malakouti, M.J., Bybordi, A., Lotfollahi, M., Shahabi, A.A., Siavoshi, K., Vakil, R., Ghaderi, J., 

Shahabifar Majidi, J., Jafarnajadi, A.R., Dehghani, F., Keshavarz, M.H., Ghasemzadeh, M., 
Ghanbarpouri, R., Dashadi, M., Babaakbari, M. and Zaynalifard, N. 2008. Comparison of complete 
and sulfur coated urea fertilizers with pre-plant urea in increasing grain yield and nitrogen use 
efficiency in wheat. J. Agric. Sci. Technol. 10: 173–183 

Many, A., Bahar, A., Zeridan, M.S. and Hazayn, M. 2006. Yield and quality of Maize (Zea mays L.) 

as affected by slow release nitrogen in newly reclaimed sandly soil. American–Eursian J. Agric. 

Environ. Sci. 1(3): 239–242 

Mohamadvarzi, R., Habibi, D., Varzan, S., Pazoki, A. and Nor Alvandi, T. 2011. Effect of plants 
growth promoting rhizobacteria and nitrogen fertilizer on quantitative and qualitative characters of 
sunflower (Helianthus annus L.).  New Find. Agric. 3(5): 301–313. (In Farsi with English 

Summary). 

Montemurro, F. and Giorgio, D. 2005. Quality and nitrogen use efficiency of sunflower grown at 
different nitrogen levels under Mediterranean conditions. J. plant Natri. 28:335– 350. 

Movahedi Dehnavi, M., Ranjbar, M., Yadoy, A.L. and Kavousi, B. 2011. Cycocel effect on proline, 
soluble sugars, protein, oil content and fatty acids in flax oil under drought stress in pot cultivation. 
J. Environ. Stress .Crop Sci. 3(2): 129–138. 

Mutegi, E.M., Kung’u, J.B., Muna, M., Pieter, P. and Mugendi, D.N. 2012. Complementary effects of 

organic and mineral fertilizers on maize production in the smallholder farms of Meru South 
District, Kenya. Agric. Sci. 3(2): 221–229. 

Nezami, A., Khazei, H.R., Boroumand Rezazadeh, Z. and Hosseini, A. 2008. Effect of drought stress 
and defoliation on sunflower in controlled conditions. Desert. 12: 99–104. 

Nielsen, D.C., Ahuja, L.M., and Hoogenboom, L.R.G. 2002. Simulating soybean water stress effects 
with rzwqm and cropgro models. Agron. J. 94: 1234–1243. 

Omid Beigi, R., Fakhr Tabatabai, M. and Akbari, T. 2001. Effects of nitrogen fertilizer and irrigation 
on fertility (growth, yield and effective materials) flax oil. Iran. J. Agric. Sci. 3: 64–53. (In Farsi 

with English Summary). 

Ozer, H., Polat, T. and Ozturk, E. 2004. Response of irrigated sunflower (Helianthus annuus L.) 
hybrids to nitrogen fertilization: growth, yield and yield components. Plant Soil Environ. 50(5): 
205–211. 

Passioura, J.B. 2007. The drought environment: physical, biological and agricultural perspectives. J. 

Exp. Bot. 58(2): 113–117. 

Rafiei, F., Kashani, A., Mamghani, R. and Golchin, A. 2005. The effect of the timing of irrigation and 

http://fao.org/crop/statistics
http://nfa.iau-arak.ac.ir/issue_111138_111153_Volume+5%2C+No.+3+%28Spring+2011%29%2C+Spring+2011.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fpub%2Fdir%2FOmid%2FBeigi&ei=1ouRVcLGCqiAzAOs5Yto&usg=AFQjCNHXh4qAhbU-vob8-nvDRkZ9QWtNPA&bvm=bv.96783405,d.bGQ


...آزادسازی تدریجی نيتروژن بوسيلهبررسی تأثير   

67 
 

nitrogen application on grain yield and some morphological traits in hybrid sunflower, cv. Golshid. 
Iranian. J. Crop Sci. 7(1): 44–54. (In Farsi with English Summary). 

Razi, H. and Asad, M.T. 1998. Evaluation of variation of agronomic traits and water stress tolerant in 
sunflower conditions. Agric. Nat. Resour. Sci. 2: 31–43 

Scheiner, J.D., Gutiérrez-Boem, F.H. and Lavado, R.S. 2002. Sunflower nitrogen requirement and 
15N fertilizer recovery in western pampas, Argentina. Eur. J. Agron. 17: 73–79. 

Sobrino, E., Tarquis, A.M. and Diaz, M.C. 2003. Modeling the oleic acid content in sunflower oil. 
Agron. J. 95: 329–334. 

Thomas, H., Stoddart, J.L. 1997. Leaf senescence. Annu. Rev. Plant Physiol. 31: 83–111. 

Zvomuya, F., Rosen, C.J., Russelle, M.P. and Gupta, S.C. 2002. Nitrate Leaching and Nitrogen 
Recovery Following Application of Polyolefin-Coated Urea to Potato. J. Plant Nutri. 20: 989–
1001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 'Research in Field Crops’ Vol. 3, No 2, 2016 

68 
 

 

 

 

Effect of the gradual release of nitrogen by manure fertilizers pellet on the 

different periodic irrigation on some quantitative and qualitative 

characteristics of sunflower (Helianthus annuus L.) 
 

Hamid Ghorbanian
1*, Gholam Ali Akbari

2
, Mohammad Hossein Akianmehr

3
, Davod 

Hassanpanah
4
, Asghar Ebadi

5
  

 

1- Ph.D Student of Crop Physiology, Faculty of Agriculture, Maraghe University. 

2- Associated Professor, College of Abouraihan, Faculty of Agriculture. University of Tehran.  

3- Professor, College of Abouraihan, Faculty of Agriculture, University of Tehran. 

4- Research Assistant Professor, Agriculture and Natural Resources Research Station Ardabil. 

5- Assistant Professor, Moghan College of Agriculture and Natural Resources, University of 

Mohaghegh Ardabili. 

 

Received: 21/4/2015                                                                                                             Accepted: 13/10/2015 
 

Abstract 
In order to evaluate the effects of irrigation intervals and the mixing ratio of Nitrogen Fertilizer and 

pelleted cow manure on some quantitative and qualitative characteristics of sunflower (Gabor), an 

experiment was conducted as split plot based on a randomized complete blocks at three replications at 

the agricultural and natural resources research station Ardabil during growing season of 2013- 2014. 

Irrigation period was considered as the main factor and in three levels of 6, 12, 18 days once irrigating 

and the mixing ratio of nitrogen fertilizer and pelleted cow manure was considered as the sub-factor in 

three levels. The studied traits were included the number of seed in head, 1000-seed weight, seed 

yield, oil percent, oil yield and saturated and unsaturated fatty acids. The results showed that with the 

increase of Irrigation period, seed yield and yield components (number of seed in head, 1000-seed 

weig) were significantly decreased. The highest seed yield (1483.66 kg/ha) and lowest seed yield 

(880.11 kg/ha) was observed in the treatments of “6 days irrigating” and “18 days irrigating”, 

respectively. Among the levels of fertilizer, there wasn’t a significant difference in the seed  yield 

between the treatments of “180 kg urea fertilizer +180 kg cow manure into pellets” and the treatment 

of “300 kg urea fertilizer + no use of cow Manure”. In terms of the levels of sub-factor, a significant 

difference was observed for fertilizer treatments at the probability level of 5%, except linoleic acid. 

The interaction of main factor levels × sub-factor levels was significant for linoleic acid, palmitic acid, 

arachidic acid, oil yield and oil percentage. The comparison of means showed that the treatments of “6 

days irrigating × 180 kg urea fertilizer +180 kg cow manure into pellets” and “6 days irrigating × 300 

kg urea fertilizer + no use of cow Manure”, have the highest percentage and oil yield. The results 

showed that the pelleted manure with the gradual liberalization property of materials has been able to 

gradually give the plant’s desired Nitrogen until the last stages of growth and  while reducing 

consumption of nitrogen fertilizer could improve quality characteristics in water deficiency stress. 
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