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 10.22092/idaj.2019.123335.234: (DOI) شناسه دیجیتال  

  بررسی تغییرات عملکرد، خصوصیات فیزیولوژیک و کیفیت بالنگوي شهري

 )Lallemantia ibericaآلی و دفعات آبیاري-) تحت تاثیر کودهاي شیمیایی، زیستی  

   2انیلیجل جالل ،1مصطفوي  روناك

 ارومیه، نشگاهدا کشاورزي، دانشکده ،گیاهی ژنتیک و ولیدت مهندسی گروه کارشناسی ارشد زراعت،آموخته  انشد  - 1

  ایران ارومیه،

  ایران ارومیه، ارومیه، دانشگاه کشاورزي، دانشکده گیاهی، ژنتیک و تولید مهندسی گروه -2 

  چکیده

عملکرد  ک،یولوژیزیفبه منظور بررسی تاثیر دفعات آبیاري و کودهاي شیمیایی و آلی بر خصوصیات 

فی در هاي کامل تصادهاي خرد شده بر پایه طرح بلوكآزمایشی به صورت کرت ،گوي شهريبالن تیفیو ک

ه سطح (دو انجام شد. تیمارهاي مورد مطالعه شامل دفعات آبیاري در س 1395-96تکرار در سال زراعی  3

هاي اوره و کود(بارآبیاري، یکبار آبیاري و بدون آبیاري) به عنوان کرت اصلی و تیمار کود شیمیایی شامل 

وان کرت و بیوسولفور به عن 2آلی شامل کودهاي نیتروکسین، فسفات بارور-سوپرفسفات تریپل) و زیستی

در گرم  گرمیلیم 45/1( b لیدر گرم وزن تر)، کلروف گرمیلیم a )96/4 لیکلروففرعی بودند. بیشترین مقدار 

کتار)، عملکرد کیلوگرم در ه 33/608د دانه (، عملکردر گرم وزن تر) گرمیلیم 40/6کل ( لیکلروف ،وزن تر)

)، درصد 66/43خام ( بریف درصد) و 46/55( هضم ماده خشک قابلکیلوگرم در هکتار)،  29/1922بیولوژیک (

 68/21(محلول در آب  هايدراتیکربوه ،درصد) 95/9( خام نیپروتئدر شرایط دو بار آبیاري و باالترین میزان 

هاي یش رنگیزهدر شرایط بدون آبیاري حاصل شد. تیمار کود شیمیایی با افزا )58/6( درصد خاکسترو  درصد)

یک بالنگوي شهري درصدي عملکرد دانه و بیولوژ 24و  31فتوسنتزي، پرولین و وزن هزار دانه منجر به افزایش 

، )صددر 66/9( خام نیپروتئآلی گردید. همچنین باالترین میزان -در مقایسه با تیمار کودي زیستی

شد.  ) در تیمار کود شیمیایی حاصلدرصد 25/6( خاکستر) و درصد 20( محلول در آب هايدراتیکربوه

لی و کاربرد دوبار آبیاري تکمی ،بنابراین به منظور حصول حداکثر عملکرد کمی و کیفی در بالنگوي شهري

  باشد.کود شیمیایی نیتروژن و فسفر قابل توصیه می

  هاي فتوسنتزي، نیتروکسیناري، بیوسولفور، پروتئین، رنگیزهبدون آبی هاي کلیدي:واژه

  

   

  

  

                                                              

   مسئولنگارنده :  urmia.ac.irj.jalilian@      62/03/8139: پذیرش تاریخ        20/70/7139: دریافت تاریخ  
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  مقدمه

 Lallemantia علمی نام با شهري يبالنگو

iberica، که باشدمی نعنا خانواده گیاهان از یکی 

 زیر و گونه 410 و جنس 46 با ایران در خانواده این

 همکاران، و نقیبی( اندشده شناخته خوبی به گونه

 داراي یکساله، گیاهی شهري نگويبال). 1384

 گرده که هست جنسه دو هايوگل راست هايساقه

 Ion( گیردمی انجام حشرات وسیله به آن افشانی

et al., 2011 .(داراي بالنگوي شهري هايدانه 

 بوده پروتئین و روغن فیبر، از خوبی منبع و موسیالژ

 Razavi( دارد زیادي ايتغذیه و دارویی اثرات و

and Karazhiyan, 2009 .(صورت به گیاه این 

 صورت به آذربایجان مناطق برخی در آبی و دیم

 با بیشتر کشاورزان بین در و شودمی کشت پراکنده

  ). 1384 قربانی،( شودمی شناخته زرك قره نام

 از تلفیقی با موفق کشاورزي سامانه یک در

 محیطی عوامل از توانمی سنتی و نوین هايروش

 نیازهاي و نمود را استفاده حداکثر تولید، رب موثر

 ساخت مرتفع را رشد حال در جمعیت غذایی

)Pandita et al., 2000 .(در غذایی عناصر جذب 

 تنش جمله از مختلفی عوامل تاثیر تحت خاك

 محیطی بازدارنده عوامل بین در. دارد قرار خشکی

 دارویی، و باغی زراعی، گیاهان عملکرد و رشد بر

 در بخصوص تولید کاهش عامل مهمترین خشکی

 رود می شمار به خشک نیمه و خشک مناطق

)Reddy et al., 2004 .(کشت هدف به توجه با 

 در عملکرد حداکثر به رسیدن منظور به محصول،

 کامل، آبیاري جاي به توانمی تنش شرایط

 برد بکار آب بهینه مصرف براي مناسب ايبرنامه

 یابدمی کاهش شکیخ تاثیر صورت این در که

)Kamkar et al., 2011.(  

 موفقیت کشت در مهمی عامل کود مدیریت

 در). Chatterjee, 2002( باشدمی گیاهان آمیز

 تغذیه در زیستی و آلی کودهاي اخیر هايسال

 با آلی کودهاي.اندیافته ايویژه جایگاه گیاهان

 ساختمان بهبود باعث خاك آلی ماده افزایش

 افزایش و آب نگهداري ظرفیت افزایش خاك،

 و نژاد رضایی( شوندمی خاك میکروبی فعالیت

). Gangwar et al., 2006 ;1379 افیونی،

 همچنین و هاباکتري از متشکل زیستی کودهاي

 و نیتروژن تثبیت باعث که هستند مفیدي هايقارچ

 از آهن و پتاسیم فسفات، هايیون رهاسازي

 و خاك تمانساخ بهبود و نامحلول ترکیبات

 و شریفی( شوندمی محصول وکیفی کمی افزایش

  ). 1386 نیا، حق

 از غذایی مواد تامین به نیاز افزون روز افزایش

 مراتع در علوفه کافی تولید امکان عدم و دامی منابع

 از بیش ايعلوفه گیاهان کشت که است شده باعث

 بالنگوي اینکه وجود با. گیرد قرار توجه مورد پیش

 در اما باشد نمی اییعلوفه گیاهان جزو شهري

 گیاهان سایر کنار در آن بقایاي از مواقع برخی

-علوفه. شودمی استفاده دام تغذیه جهت اییعلوفه

 و ايعلوفه گیاهان مخلوط کشت طریق از دارو

 و ايعلوفه خاصیت با گیاهان کشت یا و دارویی

 بودن دارا بر عالوه که آیدمی بدست دارویی

 را دام نیاز مورد فیبر و پروتئین کافی، توده زیست

 ثانویه هايمتابولیت داراي همچنین و کرده تامین

 مقاومت افزایش و شیرآوري ازدیاد جهت دارویی
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 آقابابا( هستند نیز هابیماري مقابل در دام طبیعی

 خصوصیات). 1394 همکاران، و دستجردي

 رطوبت، گیاه، رشد مراحل خاك، شیمیایی

 عواملی  واریته و گونه چرا، دفعات ،کوددهی

 گذارندمی تاثیر علوفه کیفیت بر که هستند

)Nelson and Moser, 1994 .(تعیین هايشاخص 

 خام، الیاف شامل علوفه خوشخوراکی و کیفیت

 شوینده در نامحلول الیاف درصد خام، پروتئین

 وهمکاران، ارزانی( است خام انرژي و اسیدي

1378; Malan and Rathmn, 2003 .(میزان اگر 

 افزایش باشد، پایین علوفه سلولی دیواره اجزاي

 قابل دام توسط آن هضم قابلیت بهبود و مصرف

 شده گزارش). Juskiw et al., 2000( است انتظار

 کیفیت افزایش باعث فسفره و نیتروژنه کودهاي که

 سالیانه بارش به وابسته عامل این که شوندمی علوفه

). Elliott and Abbott, 2003( تاس رطوبت و

 و دامی کودهاي متوسط سطوح تلفیقی کاربرد

 علوفه کیفی صفات بهبود باعث شیمیایی

 نقـش نیتروژن). Fateh, 2008( شد کنگرفرنگی

 دارد فتوسنتز فرآیند و کلروفیـل تولیـد در مهمـی

 جذب تسهیل با ازتوبـارور بیولوژیک کود بنابراین

 و کلروفیـل افزایش جبمو گیاه در نیتروژن

 ,.Muñoz-Huerta et al( شودمی کاروتنوئیــدها

 تجزیه باعث آب کمبود خشکی، تنش در). 2013

 ماده پیش که گلوتامات و گردیده کلروفیل

 پرولین به خشکی اثر در است پرولین و کلروفیل

 کاسته کلروفیل محتوي از نتیجه در و شده تبدیل

 گزارش). Lawlor and Cornic, 2002( شودمی

 علوفه کیفیت روي هوایی و آب شرایط که شده

 یزيخحاصلدر  ولی بوده تاثیر بدون ایرانی شبدر

 با علوفه پروتئین میزان و دارد داريمعنی اثر خاك

 آن خنثی و اسیدي شوینده در نامحلول الیاف مقدار

 ,.Shahverdi et al( دهدمی نشان منفی همبستگی

 بر آزمایشی در) 1395( ارانهمک و جلیلیان). 2014

 اثر تکمیلی آبیاري که کردند گزارش ماشک روي

 دوم، و اول برداشت در ساقه ارتفاع بر داريمعنی

 شاخص و بیولوژیک عملکرد هزاردانه، وزن

 تکمیلی آبیاري دوبار انجام همچنین دارد، برداشت

 نیتروکسین و 2-بارور فسفات کودي تیمارهاي و

 نشان ماشک کیفی و کمی لکردعم بر مثبتی تاثیر

 شیرازي بالنگوي گیاه روي بر ايمطالعه در. داد

 پاییزه کشت و شیمیایی کود کابرد که شد مشاهده

 افزایش و موسیالژ درصد دارمعنی افزایش باعث

 شد) دهی کود عدم( شاهد به نسبت عملکرد

 همچنین). 1396 همکاران، و وندي جلیله کریمی(

 باالترین ،شهري بالنگوي روي بر دیگر تحقیقی در

 بیشترین شیمیایی، کود کاربرد تیمار در گیاه ارتفاع

 کاربرد تیمار در رویشی پیکره خشک و تر وزن

 مفاخري( شد حاصل نیتروکسین و نانوکود همزمان

  ).1395 همکاران، و

 اخیر، هايسال در اقلیم تغییر به توجه با

 کم یطشرا در کشت قابلیت با گیاهان از استفاده

 توسعه راستا این در. دارد ضرورت دیم و آبی

 دارویی چندمنظوره قابلیت با جدید گیاهان کشت

 از بنابراین. باشدمی ویژه اهمیت داراي اییعلوفه و

 صورت به ایران در شهري بالنگوي که آنجا

 لذا شود،می کشت اندکی سطح در و پراکنده

 رد تحقیق انجام و آن کشت نمودن رایج ضرورت

. باشدمی برخوردار اییویژه اهمیت از آن با ارتباط

 تیمارهاي اثر بررسی تحقیق این از هدف لذا
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 کاهش بر) زیستی -آلی و شیمیایی( کودي مختلف

  .است خشکی تنش اثرات

  1396-1395متوسط درجه حرارت ماهیانه و بارندگی محل اجراي آزمایش در سال زراعی  -1جدول 

  مجموع/میانگین  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین  اسفند  همنب  دي  آذر  آبان  مهر  

بارندگی 

 (میلیمتر)
0  8/16  8/110  9/24  0/46  6/37  7/68  8/18  0  6/1  0  0  2/325  

دما 

  گراد)(سانتی
2/16  95/10  7/5  25/4-  1/2-  9/2  45/10  17  45/21  7/26  95/27  5/25  7/19  

  هامواد و روش 

دو عامل کاربرد کود و  در این تحقیق اثرات

هاي خرد شده با دفعات آبیاري به صورت کرت

هاي کامل تصادفی در سه تکرار طرح پایه بلوك

 در شهرستان بوکان 1396-1395در سال زراعی 

دقیقه شمالی و  49درجه و  36عرض جغرافیایی (

دقیقه شرقی و  63درجه و  46طول جغرافیایی 

ا متوسط بارندگی ب )متر از سطح دریا 1342ارتفاع 

 درجه میلی متر اجرا گردید. متوسط 250ساالنه 

 در آزمایش اجراي محل بارندگی و ماهیانه حرارت

تیمارهاي آزمایش شامل  .است شده ارائه 1 جدول

دفعات آبیاري (دوبار، یکبار و بدون آبیاري) به 

عنوان فاکتور اصلی و تیمارهاي کودي (شیمیایی و 

فاکتور فرعی بودند. تیمار آلی) به عنوان -زیستی

دوبار آبیاري به صورت غرقابی، یکی در ابتداي 

گلدهی و دیگري در شروع تشکیل فندقه و تیمار 

یکبار آبیاري فقط در ابتداي گلدهی هر یک به 

مقدار متر مکعب در هکتار انجام شد.  450میزان 

اساس درصد رطوبت خاك و  آبیاري تکمیلی بر

اعی با استفاده از رابطه زیر رساندن آن به ظرفیت زر

محاسبه و از طریق کنتور حجمی به خاك مزرعه 

  .)Benami and Ofen, 1984اضافه شد (

VN =	 [(FC	 − 	WP)	× 	BD	 × 	D	 ×	 (1	 − 	ASM)	× 	A]/100 

، درصد وزنی رطوبت FCکه در این رابطه، 

، درصد وزنی WP درحد ظرفیت مزرعه اي، 

صوص ، جرم مخBDرطوبت در نقطه پژمردگی، 

، عمق Dظاهري خاك (کیلوگرم بر مترمکعب)، 

رطوبت خاك مزرعه در  ،ASMتوسعۀریشه (متر)، 

، مساحت هر کرت   Aزمان قبل از آبیاري، و

تیمار کودي شیمیایی شامل  باشد.(مترمربع) می

کیلوگرم در هکتار)، سوپرفسفات 100کود اوره (

کیلوگرم در هکتار) و تیمار کودي  100تریپل (

آلی شامل، کودهاي زیستی نیتروکسین -زیستی

 Azotobacter هاي(حاوي باکتري

chroococcum   وAzospirillum lipoferum،( 

 Bacillus lentus(حاوي باکتري  2فسفات بارور 

)، و بیوسولفور (حاوي Pseudomonas putidaو 

)، همراه با کود دامی .Thiobacillus sppباکتري 

 نصف کود اوره،بود که بر اساس آزمون خاك 

ه و کود دامی یک هفته قبل از فسفرکل کود 

هاي مربوطه اعمال شدند و مابقی کاشت در کرت

کود اوره به صورت سرك در اوایل اردیبهشت ماه 

  استفاده شد.
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گیري برخی صفات فیزیکی و به منظور اندازه

شیمیایی خاك به طور تصادفی نمونه خاك مرکب 

ك تهیه و نتایج سانتی متري خا 30-0از عمق 

  نشان داده شده است. 2تجزیه خاك در جدول 

  جدول خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه-2جدول 

  بافت خاك
هدایت 

  الکتریکی
pH  

 ظرفیت

  زراعی

نقطه 

  پژمردگی
  پتاس  فسفر  نیتروژن  آهک  کربن آلی  رس  لوم  شن

  dS/m  %  mg/kg  

  460  2/3  3/0  75/4  74/1  32  55  13  1/13  3/28  9/7  58/0  لومی رسی

  

هاي بومی استان بذر مورد استفاده از توده

 کرمانشاه بود که از کشاورزان محلی تهیه شد. به

ازتوباکتر و  هايباکتري به بذور تلقیح منظور

 عربی آغشته شدند صمغ با ابتدا بذرها تیوباسیلوس،

 هر یک از کودهاي زیستی با بذور مخلوط سپس و

 و صمغ عربی تماس سطح تا زده شدند هم به و

 با باکتري بذور تلقیح یابد، افزایش بذور با باکتري

شد. به منظور  انجام سایه شرایط در رشد محرك

افزایش کارایی کود زیستی تیوباسیلوس، مقدار 

کیلوگرم گوگرد در هکتار نیز در تیمارهاي  100

کرت  18مذکور استفاده شد. در این آزمایش 

دارد که هرکرت به طول ردیف وجود  5مشتمل بر 

سانتی متر  بود. فاصله دو  25/1متر و عرض  3

سانتی متر و فاصله بین دو بوته در روي  25ردیف 

شد در واقع سانتی متر در نظر گرفته  3هر ردیف 

 6/0بوته در مترمربع و به میزان  133بذور با تراکم 

کشت  1396گرم در متر مربع در دوم فروردین 

اي در کناري به عنوان اثر حاشیهشدند. دو ردیف 

گیري صفات و نمونه برداري نظر گرفته شد. اندازه

                                                              
1 Dry Matter Digestibility 
2 Crude Protein 
3 Acid Detergent Fiber 
4 Neutral Detergent Fiber  

متر از سانتی 50ردیف وسطی (با حذف  3فقط از 

ابتدا و انتهاي هر ردیف) صورت گرفت. در طی 

هاي فصل رشد به دفعات الزم وجین دستی علف

گیري براي علوفه در نمونههرز انجام گرفت. 

هی صورت گرفت. در هنگام مرحله آغاز گلد

برداشت علوفه در هر واحد آزمایشی دو ردیف از 

متر نیمهر طرف به عنوان حاشیه در نظر گرفته شد و 

- مربع از هر کرت برداشت شد و وزن گردید نمونه

هاي برداشت شده به آزمایشگاه منتقل شده به مدت 

گراد در آون درجه سانتی 75ساعت در دماي  72

 گرم 50ند و پس از تثبیت وزن آنهاقرار داده شد

طور کامل آسیاب و پس از عبور از زیست توده به

 متري، صفات کیفی علوفه شاملالک دو میلی

، درصد )١DMD( درصد ماده خشک قابل هضم

، درصد فیبرهاي نامحلول در )٢CP(پروتئین خام 

هاي خنثی و شوینده )،٣ADF(شوینده اسیدي 

)٤NDF،(  درصد خاکستر کل)٥ASH،(  درصد

و  )٦WSC(هاي محلول در آب کربوهیدرات

سنج به وسیله دستگاه طیف )٧CF(درصد فیبر خام 

5 Total Ash  
6 Water Soluble Carbohydrates 
7 Crude Fiber  
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)١NIR( -Perten(مادون قرمز نزدیک 

Inframatics 8620 Feed Analyazer)  در ،

ها و مراتع آزمایشگاه مؤسسه تحقیقات جنگل

گیري شد. جزئیات روش کالیبره کشور اندازه

گیري صفات با روش و اندازه NIRکردن دستگاه 

 ,.Jafari et al)جعفري و همکاران انجام شد 

2003).  

هاي گیري مقدار رنگیزهجهت اندازه

گیري هاي سالم و بالغ نمونهفتوسنتزي، از برگ

صورت گرفت و پس از عصاره گیري، میزان 

و  645، 470هاي ها در طول موججذب نور نمونه

از دستگاه اسپکتوفتومتر نانومتر با استفاده  663

و کاروتنوئید بر  a ،b قرائت و میزان کلروفیل 

گرم بر گرم وزن تر برگ محاسبه شد حسب میلی

(Arnon, 1967).   

Chlorophyll a = (19.3 * A663 - 0.86 * A645) V/100W 

Chlorophyll b = (19.3 * A645 - 3.6 * A663) V/100W 

Carotenoids = 100(A470) - 3.27(mg chl. a) - 104(mg chl. b)/227 

	V حجم محلول صاف شده (محلول فوقانی =

= جذب نور در طول A حاصل از سانتریفیوژ)

= وزن تر W  نانومتر 470و  645، 663هاي موج

  نمونه بر حسب گرم

غلظت پرولین در برگ با استفاده از روش 

 520) و در طول موج 1973باتس و همکاران (

براي  .(Bates et al., 1973) گردید نانومتر قرائت

 سهگیري عملکرد نهایی، در هر کرت از اندازه

اي، ردیف میانی پس از حذف اثرات حاشیه

 مساحت یک متر مربع برداشت شد و عملکرد دانه

بر حسب کیلوگرم در هکتار  و عملکرد بیولوژیک

ها، پس از اطمینان از نرمال بودن داده .تعیین گردید

 SASري افزار آما نرم با استفاده از هاداده حلیلت و تجزیه

 چند آزمون با هامیانگین انجام شد و مقایسه 1/9 نسخه

  .دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام گردید ايدامنه

  نتایج و بحث

نتایج حاصل از جدول  هاي فتوسنتزي:رنگیزه

تجزیه واریانس نشان داد که دفعات آبیاري و 

                                                              

 

و کلروفیل کل در   aبر کلروفیل  هاي کوديتیمار

در سطح  bدرصد وکلروفیل  1سطح احتمال 

). اثر 3دار بودند (جدول درصد معنی 5احتمال 

متقابل دفعات آبیاري و تیمار کودي در هیچ کدام 

دار نبود. نتایج مقایسه میانگین از صفات معنی

 aتیمارها نشان داد که بیشترین مقدار کلروفیل 

  bم در گرم وزن تر)، کلروفیل گرمیلی 96/4(

گرم در گرم وزن تر) و کلروفیل کل میلی 45/1(

گرم در گرم وزن تر) مربوط به تیمار میلی 40/6(

دوبار آبیاري و گیاهان تحت تیمار کودي شیمیایی 

گرم میلی a )56/4 داراي حداکثر میزان کلروفیل 

گرم در میلی 45/1( bدر گرم وزن تر)، کلروفیل 

گرم در میلی 40/6زن تر) و کلروفیل کل (گرم و

ها نیز مربوط به گرم وزن تر) و کمترین مقدار آن

زیستی -تیمار بدون آبیاري و سیستم کودي آلی

  ). 5و  4بود (جداول 

رسد صدمه به کلروپالست در به نظر می

هاي شرایط تنش خشکی به دلیل تولید گونه
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 Khan et al., 2003; Hajiboland) اکسیژن فعال

and Amirazad, 2010) هاي رنگیزه سبب کاهش

فتوسنتزي در شرایط بدون آبیاري شده است که در 

) 1383و سه مرده ( این ارتباط احمدي و سی

گزارش کردند، تنش خشکی باعث کاهش 

گردد که منجر به می bو   aدار کلروفیل معنی

شود. همچنین گزارش کاهش وزن خشک گیاه می

 میزان کلروفیل خشکی تنش سطوح افزایش شده با

 a/b کلروفیل نسبت ولی یافته، کاهش برگ

  ). Mafakheri et al., 2010یابد (افزایش می

  

  ي و تیمار کوديتحت تاثیر تیمارهاي آبیار هاي فتوسنتزي بالنگوي شهريجدول تجزیه واریانس رنگیزه-3جدول

    یانگین مربعاتم                                                                                       

  نیپرول کل لیکلروف b لیکلروف  a لیکلروف  درجه آزادي  منابع تغییر

  65/192 14/0 017/0 086/0  2  تکرار

 **I(  2  3/95** 0/20* 5/89** 2538/20دفعات آبیاري(

  26/80 17/0 015/0 18/0  4  خطاي کرت اصلی

 *F(  1  4/40** 0/21* 6/52** 2536/85تیمار کودي(

 0/035ns 0/017ns 0/04ns 791/38ns  2  اثر متقابل کود*آبیاري

  52/257 27/0 017/0  23/0  6  خطاي کرت فرعی

  35/23  75/9 20/10  80/11  ضریب تغییرات (%)

    دار عدم اختالف معنی  nsدرصد و  1و  5*و ** به ترتیب معنی داري در سطح احتمال 

  

  هاي فتوسنتزي بالنگوي شهري مقایسه میانگین اثر دفعات آبیاري بر رنگیزه جدول-4جدول

  دفعات آبیاري

 کل  لیکلروف  b لیکلروف  a لیکلروف
  نیپرول

    میلی گرم در گرم    (میکروگرم بر گرم) 

96/4  دوبار آبیاري a 45/1 a 40/6 a 96/50 b 

92/3  یکبار آبیاري b 31/1 a 23/5 b 92/63 b 

34/3  بدون آبیاري b 08/1 b 43/4 c 25/91 a 

میباشند. نکندا صددر 5 لحتماا سطحدار در  معنی وتتفاداراي  وتمتفا وفحر با يها میانگین نستو هردر   

 

 

  

  هاي فتوسنتزي بالنگوي شهريهاي کودي بر رنگیزهجدول مقایسه میانگین اثر تیمار-5جدول 

  تیمار کودي
   نیلپرو کل  لیکلروف  b لیکلروف  a لیکلروف

     میلی گرم در گرم    (میکروگرم بر گرم وزن تر برگ)

56/4  شیمیایی a 39/1 a 95/5 a 58/80 a 

57/3  آلی-زیستی b 17/1 b 75/4 b 84/56 b 

نکن میباشند.اد صددر 5 لحتماا سطحدار در  معنی وتتفاداراي  وتمتفا وفحر با يها میانگین نستو هردر    
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ی سطوح ) در بررس1396ضیائی و همکاران (

مختلف آبیاري بر گیاه ماش بیان کردند که با 

شدت خشکی از میزان سرعت فتوسنتز،  افزایش

مجموع کلروفیل  ، bو a ، کلروفیلسرعت تعرق

شود. میکاسته  b به a برگ و نسبت کروفیل

 به آبیاري دور افزایش تأثیر تحت فتوسنتز کاهش

 يفتوسنتز مسیر شیمیایی فرایندهاي در دلیل اختالل

 تحت گیاهان هايبافت آب خشکی تنش در. است

 محدود موجب مسئله این و یابدکاهش می تنش

). Coronic et al., 1992شود (می فتوسنتز شدن

در شرایط تنش خشکی با آسیب رسیدن به 

هاي فعال اکسیژن میزان ست توسط گونهکلروپال

در شرایط تنش  ایابد. ظاهرکلروفیل کاهش می

یزان فتوسنتز گیاه ناشی از بسته کاهش م ،یمالم

این ها باشد، اما در شرایط تنش شدید شدن روزنه

با افزایش مقاومت مزوفیلی و اثر  هاروزنه بسته شدن

(شکوه فر  شودکوئید تشدید میالتنش بر غشاي تی

). در Khan et al., 2003 ; 1393و ابوفتیله نژاد، 

 کودهاي شیمیایی از تحقیقی مشخص شد استفاده

باعث ) نیتروژن کننده تثبیت هاي باکتري( زیستی و

 شود بهمی کلروفیل میزان و برگ تعداد افزایش

طوریکه با افزایش تعداد برگ و سطح آن،گیاه 

تواند نور کافی براي تولید مواد غذایی و فرآیند می

). 1391فتوسنتز دریافت کند (ویسانی و همکاران، 

ي در گیاهان هاي فتوسنتزافزایش میزان رنگیزه

تواند ناشی تلقیح شده با تلفیق کودهاي زیستی می

از افزایش جذب نیتروژن و فسفر باشد، زیرا 

نیتروژن در ساختمان کلروفیل و اسیدهاي آمینه 

 .)Horbone and Dey, 1997نقش فعالی دارد (

هاي دخیل در فتوسنتز فسفر نیز در ساختمان آنزیم

باال رفتن میزان شرکت دارد و افزایش جذب آن به 

 کود تیمار کند. برتريفتوسنتز در گیاه کمک می

 روي نیتروژن مثبت اثر دلیل به تواندشیمیایی می

 گیاه توسعه و رشد باشد که موجبات رویشی رشد

 توجه با ).Tilak et al., 2005آورند ( می فراهم را

 فتوسنتزي هايرنگدانه ترکیبات عمده به اینکه

 نیتروژن همچنین هستند، روژنینیت داراي ساختار

 و هاپروتئین در آمینواسیدها اصلی تمامی ساختار

 ساختاري ترکیبات عنوان که به باشدمی هاچربی

کنند لذا کاربرد کودهاي می فعالیت کلروپالست

 گیاه در کلروفیل میزان افزایش باعث نیتروژنه

  Badr and Fekry,  1998).(گردد می

واریانس نشان داد که پرولین  : نتایج تجزیهپرولین

 1تحت تاثیر دفعات آبیاري (در سطح احتمال 

 5هاي کودي (سطح احتمال درصد) و تیمار

نتایج مقایسه  ).3درصد) قرار گرفت (جدول 

دهد بیشترین درصد پرولین میانگین نشان می

میکروگرم بر  91 /25مربوط به تیمار بدون آبیاري (

 58/80ودي شیمیایی (گرم وزن تر برگ) و تیمار ک

میکروگرم بر گرم وزن تر برگ)، و کمترین مقدار 

میکروگرم بر  96/50مربوط به تیمار دوبار آبیاري (

آلی -گرم وزن تر برگ) و تیمار کودي زیستی

میکروگرم بر گرم وزن تر برگ) بود  84/56(

 دهدمی نشان محققان سایر ). نتایج5و  4(جداول 

تجمع  طریق از یخشک تنش شرایط در گیاهان

 محلول هايکربوهیدرات جمله از اسمزي ترکیبات

 و دهدمی کاهش را خود اسمزي پتانسیل پرولین، و

 (Pessarakli, 1999). شودانجام می اسمزي تنظیم

) در تحقیق خود بر 1389آرزمجو و همکاران (
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 روي بابونه آلمانی به این نتیجه رسیدند که با

 درصد 50 به اهداز ش خشکی تنش سطح افزایش

 و کربوهیدرات پرولین مقدار بر زراعی، ظرفیت

با توجه به دسترسی عناصر  شود. می افزوده برگ

افزایش تجمع و  کود شیمیایی غذایی در تیمار

توان پـی می) 5(جدول پرولین بر اثر مصرف کود 

که گیاه در شرایط تنش در صورت دسترسی  بـرد

ترکیبـات نیتروژنـی سایر  عناصر غذایی از پرولین و

در این کنـد. بـراي تنظـیم اسـمزي اسـتفاده مـی

پرولین ترکیبی پروتئینی با راستا گزارش شده که 

کودهاي  سـاختار نیتروژنـی اسـت کـه مصـرف

حاوي نیتروژن به تولید بیشتر آن در گیاه کمک 

  ).1383(ملکوتی و همائی،  خواهـد کـرد

ج جدول تجزیه نتای عملکرد و اجزاي عملکرد:

دهد که دفعات آبیاري بر صفات واریانس نشان می

 1عملکردي بالنگوي شهري در سطح احتمال 

  ). 6دار است (جدول درصد معنی

وزن هزار دانه،  همچنین تیمارهاي کودي بر صفات

عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال 

). نتایج مقایسه 6دار است (جدولدرصد معنی 1

دهد بیشترین وزن هزار دانه نگین نشان میمیا

ي بالنگوي شهري از گیاهان تحت تیمار دوبار آبیار

) و تیمار کودي شیمیایی 7گرم) (جدول  71/4(

) بدست آمد و کمترین 8گرم) (جدول  56/4(

 وگرم)  76/3مقدار مربوط به تیمار بدون آبیاري (

گرم) بود (جداول  11/4آلی ( -تیمار کودي زیستی

  ).8و  7

هاي فتوسنتزي در شرایط بدون کاهش رنگیزه

تواند منجر به کاهش فتوسنتز ) می4آبیاري (جدول 

و در نتیجه تاثیر منفی بر اجزاي عملکرد و وزن هزار 

دانه گردد. با توجه به نتایج مربوط به اثر تیمار 

توان ) می5هاي فتوسنتزي (جدول کودي بر رنگیزه

هاي ر بودن میزان رنگیزهچنین استنباط کرد که بیشت

فتوسنتزي در تیمار کاربرد کود شیمیایی منجر به 

بهبود روند فتوسنتز و ماده سازي گیاه شده و در 

نتیجه سبب بهبود خصوصیات عملکردي بالنگوي 

شهري از جمله افزایش وزن هزار دانه گردیده 

است. گزارش شده که کاربردکود شیمیایی 

ا بودن عناصر پر مصرف نیتروژن و فسفر به علت دار

و در  فتوسنتز مورد نیاز گیاه، سبب بهبود رشد و

گردد (درزي، نتیجه افزایش وزن هزار دانه می

1386.(  

اعمال دوبار آبیاري در بالنگوي شهري 

کیلوگرم در  94/236عملکرد دانه را به میزان 

درصد) نسبت به شرایط بدون  94/65هکتار (

 53/603. بیشترین ()7آبیاري افزایش داد (جدول 

کیلوگرم  93/415کیلوگرم در هکتار) و کمترین (

در هکتار) عملکرد دانه به ترتیب در تیمار کودي 

آلی بدست آمد -شیمیایی و تیمار کودي زیستی 

درصدي  73/39). در واقع کاهش 8و  7(جداول 

عملکرد دانه در شرایط بدون آبیاري در مقایسه با 

نتیجه کاهش وزن هزار کاربرد دوبار آبیاري در 

هاي فتوسنتزي ) و کاهش رنگیزه7دانه (جدول 

مرحله  بروز تنش خشکی طیباشد. ) می4(جدول 

زایشی سبب کاهش طول دوره فتوسنتزي، انتقال 

حاصل از فتوسنتز جاري به دانه، کاهش سهم  مواد

مواد ذخیره شده ساقه به دانه و در  انتقال دوباره

 ,.Rasti et alشود(می دانه نهایت کاهش عملکرد

2012 .(  
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  ر کوديتحت تاثیر دفعات آبیاري و تیما صفات  بالنگوي شهريبرخی جدول تجزیه واریانس -6جدول

  میانگین مربعات    

  شاخص برداشت  عملکرد بیولوژیک  عملکرد دانه  وزن هزار دانه  درجه آزادي  منابع تغییر

  59/6  53/16416  81/932  11/0  2  تکرار

I(  2  52/1یاري (دفعات آب ** 28/96585 ** 40/1147841 ** 72/32 ** 

017/0  4  خطاي کرت اصلی  73/773  91/10117  79/1  

F(  1  911/0تیمار کودي ( ** 04/158370 ** 26/745982 ** *72/45  

042/0  2  آبیاري×اثر متقابل کود ns 09/8880 ns 54/33079 ns 74/9 ns 

  68/3  05/53018  60/4023  023/0  6  خطاي کرت فرعی

  63/5  29/15  44/12  50/3    (%) ضریب تغییرات

  عدم اختالف معنی دار  nsدرصد و  1و  5*و**به ترتیب معنی داري در سطح احنمال 

  

  جدول مقایسه میانگین اثر دفعات آبیاري بر برخی صفات بالنگوي شهري-7جدول

  وزن هزاردانه  دفعات آبیاري

  (گرم)
  عملکرد دانه

  (کیلوگرم در هکتار)
  رد بیولوژیکعملک

  (کیلوگرم در هکتار) 
  شاخص برداشت 

(%)  
71/4  دوبار آبیاري a 33/608 a 29/1922 a 38/31 b 
54/4  یکبار آبیاري a 27/554 b 4/1543 b 79/35 a 
76/3  بدون آبیاري b 59/366 c 02/1050 c 93/34 a 

  میباشند. نکندا صدرد 5 لحتماا سطحدار در  معنی وتتفاداراي  وتمتفا وفحر با يها میانگین نستو هردر 

  

  کودي بر برخی صفات بالنگوي شهري هايجدول مقایسه میانگین اثر تیمار-8جدول

  وزن هزاردانه  تیمار کودي

  (گرم)

  عملکرد دانه

  (کیلوگرم در هکتار)

  عملکرد بیولوژیک

  (کیلوگرم در هکتار) 

  شاخص برداشت

 (%)  

56/4  شیمیایی a 53/603 a 8/1708 a 63/35 a 

11/4  آلی-زیستی b 93/415 b 7/1301 b 44/32 b 

  میباشند. نکندا صددر 5 لحتماا سطحدار در  معنی وتتفاداراي  وتمتفا وفحر با يها میانگین نستو هردر 

  
عملکرد بیولوژیک بیانگر بیوماس کل 

باشد که کافی هاي گیاه (وزن خشک کل) میاندام

باشند. بودن عناصر غذایی و آبیاري بر آن موثر می

یج مقایسه میانگین نشان داد گیاهان بالنگوي نتا

شهري تحت تیمار دوبار آبیاري بیشترین عملکرد 

کیلوگرم در هکتار) را  29/1922بیولوژیک (

داشتند و کمترین مقدار مربوط به تیمار بدون 

کیلوگرم در هکتار) بود (جدول  02/1050آبیاري (

). استفاده از کود شیمیایی در مقایسه با سیستم 7

آلی عملکرد بیولوژیک بالنگوي –کود زیستی

درصد افزایش داد  82/23شهري را به میزان 

 مادة آب، تولید مصرف کاهش ). با8(جدول 

 دانه در عملکرد کاهش اما یابد، می کاهش خشک

 بیولوژیک عملکرد از بیشتر آب، کمبود به پاسخ

). نتایج تحقیقات Cox and Jollif, 1986است (

) بر روي گیاه بالنگوي 1396(احمدي و امیدي 

شهري نشان داد که عملکرد بیولوژیک تحت تاثیر 

تنش خشکی قرار گرفت و با افزایش خشکی 
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درصد کاهش پیدا کرد.  88/63عملکرد بیولوژیک 

بیشترین شاخص برداشت مربوط به تیمار یکبار 

آبیاري و بدون آبیاري و تیمار کودي شیمیایی 

ار مربوط به تیمار درصد) و کمترین مقد 63/35(

درصد) و تیمار کودي  38/31دوبار آبیاري (

). 8و  7درصد) بود (جداول  44/32آلی( -زیستی

 از آنجایی که شاخص برداشت نشان دهنده توزیع

 درگیاه موجود مخازن بین مواد فتوسنتزي نسبی

 ساختارهاي به خشک مادة تسهیم است لذا بهبود

 جمله از ،)برداشت شاخص بهبود(دانه  و زایشی

 دانه عملکرد بهبود سبب تواندکه می است صفاتی

 کم آبی، تنش شرایط برداشت در شود. شاخص

 گرده پس از شده استفاده آب نسبت تابع اغلب

. همچنین (Richards et al., 2002)است  افشانی

 فندقه در دانه تعداد تنش کم آبی از طریق کاهش

ت هزاردانه باعث کاهش شاخص برداش وزن و

   ).Chaves, 1991(شود می

نتایج جدول تجزیه واریانس نشان  کیفیت علوفه:

درصد ماده خشک داد که دفعات آبیاري بر صفات 

خام، درصد  نی، درصد پروتئهضم قابل

درصد الیاف محلول در آب،  هايدراتیکربوه

درصد خاکستر و درصد نامحلول در شوینده خنثی، 

و بر صفت درصد  1خام در سطح احتمال  بریف

درصد الیاف نامحلول در شوینده اسیدي در سطح 

). 9درصد معنی دار است (جدول  5احتمال 

درصد  همچنین تیمارهاي کودي بر صفات

خام  بریو درصد ف محلول در آب هايدراتیکربوه

درصد  درصد و بر صفات 1در سطح احتمال 

 5در سطح احتمال  خام نیدرصد پروتئ وخاکستر 

  ). 9بود (جدول  درصد معنی دار

 هضم قابلیت :(DMD)هضم  قابل خشک ماده

 علوفه تعیین کیفیت براي صفات مهمترین از یکی

نتایج مقایسه میانگین نشان داد  .شودمی محسوب

 46/55که، بیشترین مقدار ماده خشک قابل هضم (

درصد) مربوط به تیمار دوبار آبیاري و کمترین 

یط بدون درصد) مربوط به شرا 33/51مقدار (

  ).10آبیاري بود (جدول 

اثر تیمار کودي بر درصد ماده خشک قابل 

). افزایش سطح 11دار نبود (جدول هضم معنی

تنش خشکی باعث کاهش درصد ماده خشک قابل 

) بر روي گیاه 1392هضم شده که با نتایج جهانیان (

اي همخوانی دارد، البته در تحقیقی کنگر علوفه

رطوبت باعث  مشخص شدکه کاهش دیگر 

 Jensen)شود افزایش ماده خشک قابل هضم می

et al., 2007)  که با نتایج ما تناقض دارد، پس

توان نتیجه گرفت، اثر رطوبت بر درصد ماده می

خشک قابل هضم بسته به شرایط آب و هوایی و 

نوع گیاه و حتی میزان رطوبت و تنش خشکی 

  تواند متفاوت باشد.می

نتایج مقایسه میانگین دفعات  ):CP(خام  پروتئین

آبیاري نشان داد، بیشترین مقدار پروتئین خام 

درصد) در شرایط بدون آبیاري و کمترین  95/9(

درصد) مربوط به تیمار دوبار آبیاري  05/8مقدار (

). در مورد تیمارهاي کودي هم 10بود (جدول 

درصد) مربوط به  66/9بیشترین مقدار پروئین خام (

 26/8شیمیایی و کمترین مقدار (کاربرد کود 

آلی بود -درصد) مربوط به تیمار کودي زیستی
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 طی تنش خشکی). گزارش شده که در 11(جدول 

نظیر ها بیان برخی ژن با وجود کاهش فتوسنتز،

، تنظیم هاپروتئینهاي وابسته به متابولیسم ژن

 Ingram)یابد رفع سمیت افزایش می واسمزي 

and Bartels, 196) .نباتی و  ر این راستا د

تنش ) نیز اعالم کردند که 1389رضوانی مقدم (

منجر به افزایش  ارزن، سورگوم و ذرت درخشکی 

دار پروتئین گردید. همچنین گزارش شده معنی

آبیاري باعث افزایش مقدار است که کاهش 

شد  Festuca arundinaceaeدر  پروتئین خام

)Asay et al., 2002(ناخدا و همکار .) 1379ان (

اي گزارش کردند در تحقیقی بر روي ارزن علوفه

که درصد پروتئین در شرایط تنش خشکی کاهش 

باید، دلیل آن تجزیه پروتئین در شرایط تنش می

خشکی و عدم سنتز مجدد آن در این شرایط است. 

ممکن است دلیل اختالف زیاد میزان پروئین خام 

مختلف هاي هاي مختلف گیاهی و مکاندر گونه

عوامل مختلفی از جمله شرایط آب و هوایی، 

  هاي خاك و زمان برداشت باشد. ویژگی

  

    

  هاي کوديیمارجدول تجزیه واریانس صفات کیفی علوفه گیاه بالنگوي شهري تحت تاثیر دفعات آبیاري و ت -9جدول 

  میانگین مربعات    

   DMD   CP   WSC   ADF  CF  NDF   ASH  درجه آزادي  منابع تغییر

60/2  2  تکرار  20/0  27/0  93/2  06/0  70/0  13/0  

 **I(  2  25/76** 5/44** 38/87** 28/65* 29/53** 32/55** 4/25دفعات آبیاري (

27/0  4  خطاي کرت اصلی  18/0  51/0  40/2  21/0  09/1  23/0  

 *F(  1  0/06ns 8/89* 21/21** 3/41ns 10/05** 7/89ns 3/16تیمار کودي (

 0/95ns 0/28ns 2/75ns 0/05ns 0/45ns 0/80ns 0/05ns  2  یارياثر متقابل کود*آب

84/0  6  خطاي کرت فرعی  97/0  10/1  59/2  13/0  68/1  24/0  

  34/8  51/2  89/0  80/3  55/5  06/11  72/1    ضریب تغییرات (%)

)، CPام (خ)، پروتئین DMDضم (عدم اختالف معنی دار. ماده خشک قابل ه  nsدرصد و  1و  5*و ** به ترتیب معنی داري در سطح احتمال 

هاي خنثی ده) و فیبرهاي نامحلول در شوینCF)، فیبر خام (ADF)، الیاف نامحلول در شوینده اسیدي (WSCهاي محلول در آب (کربوهیدرات

)NDF) و خاکستر کل (ASH .(  

  

  جدول مقایسه میانگین اثر دفعات آبیاري برصفات کیفی علوفه بالنگوي شهري -10جدول 

 DMD  دفعات آبیاري
(%) 

CP (%) WSC (%) 
ADF 
(%) 

CF (%) 
NDF 
(%) 

ASH (%) 

46/55  دوبار آبیاري a 05/8 c 67/16 c 31/40 b 29/40 b 44/50 b 58/6 a 

06/53  یکبار آبیاري b 88/8 b 40/18 b 00/42 b 47/39 c 08/50 b 10/6 a 

33/51  بدون آبیاري c 95/9 a 68/21 a 65/44 a 66/43 a 28/54 a 94/4 b 

 )،DMDهضم ( ماده خشک قابلمیباشند.  نکندا صددر 5 لحتماا سطحدار در  معنی وتتفاداراي  وتمتفا وفحر با يها میانگین نستو هردر 

ي نامحلول در ) و فیبرهاCF)، فیبر خام (ADFالیاف نامحلول در شوینده اسیدي ( )،WSCهاي محلول در آب ()، کربوهیدراتCP(پروتئین خام 

  ). ASHو خاکستر کل ( )NDFهاي خنثی (شوینده
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  جدول مقایسه میانگین اثر تیمار کودي بر صفات کیفی علوفه بالنگوي شهري -11جدول 

 DMD  تیمار کودي
(%) 

CP (%)  WSC (%) ADF (%) CF (%) NDF (%) 
ASH 
(%)  

23/53  شیمیایی a 66/9 a 20a 76/42 a 89/41 a 26/52 a 26/6 a 

35/53  آلی-زیستی a 26/8 b 83/17 b 89/14 a 39/40 b 94/50 a 45/5 b 

)، DMDهضم ( ماده خشک قابلمیباشند.  نکندا صددر 5 لحتماا سطحدار در  معنی وتتفاداراي  وتمتفا وفحر با يها میانگین نستو هردر 

نامحلول در  ي) و فیبرهاCF)، فیبر خام (ADF، الیاف نامحلول در شوینده اسیدي ()WSCهاي محلول در آب ()، کربوهیدراتCPپروتئین خام (

   ).ASH) و خاکستر کل (NDFهاي خنثی (شوینده

 کمی عملکرد بر که تاثیري بر عالوه نیتروژن

 اصلی ساختارهاي از یکی اینکه دلیل گذارد، بهمی

 درصد افزایش سبب باشد،آمینه می اسیدهاي

 از بیشتر نیتروژن زمانی که و شودمی نیز پروتئین

 افزایش باعثگیاه باشد،  نیاز مورد مقدار

شود (مجیدیان و می گیاه در پروتئین بیشترمحتواي

 کودهاي تأثیر بررسی منظور ). به1395همکاران، 

 3نتایج یک تحقیق  علوفه کیفیت روي نیتروژنه

 نیتروژنه کود که نشان داد ترکیه مراتع در ساله

 Aydin andشود (افزایش پروتئین خام می باعث

Uzun, 2005.(  

   (WSC): آب در محلول ايهکربوهیدرات

اثر دفعات آبیاري و تیمار کودي بر 

دار بود هاي محلول در آب معنیکربوهیدرات

) به طوریکه، بیشترین مقدار آن در 9(جدول 

درصد) و کمترین  68/21شرایط بدون آبیاري (

درصد)  67/16میزان در شرایط دو بار آبیاري (

ت ). همچنین گیاهان تح10حاصل گردید (جدول 

درصد) و  20تیمار کودي شیمیایی بیشترین مقدار (

آلی کمترین مقدار -در تیمار کودي زیستی

 بودن ). باال11درصد) دارا بودند (جدول  83/17(

 از نشان آب محلول در کربوهیدرات درصد

استفاده از کودهاي . دارد علوفه باالتر کیفیت

داراي نیتروژن تشکیل اسید امینه را تحریک کرده 

اعث افزایش میزان رشد رویشی، پروتئین خام و و ب

شود (ارزانی و همکاران، ها میذخیره کربوهیدرات

1383.(  

 و(NDF)  خنثی شوینده در نامحلول الیاف

نتایج مقایسه میانگین نشان داد، : (ADF) اسیدي 

ي دیاس ندهینامحلول در شو افیال بیشترین مقدار

ر بدون ) در تیما28/54درصد) و خنثی ( 65/44(

ها در تیمارهاي اعمال آبیاري و کمترین مقدار آن

آبیاري تکمیلی (یکبار و دوبار آبیاري) بدست آمد 

هاي کودي بر تغییرات الیاف ). تیمار10(جدول 

داري ي اثر معنیدیاسخنثی و  ندهینامحلول در شو

 ندهینامحلول در شو). الیاف 11نداشتند (جدول 

بلیت هضم علوفه دهنده قاي نشاندیاسخنثی و 

هستند و گیاهانی که درصد فیبرهاي نامحلول 

 بیشتري داشته باشد قابلیت هضم کمتري دارد. پایین

گیاهان ماشک، یوالف و  در هضم قابلیت بودن

در  حل غیرقابل به دلیل باال بودن فیبر تریتیکاله

 Lithourgidis). شد گزارش اسیدي، هايشوینده

et al., 2006)  دست آمده با نتایج بهبا توجه به

افزایش تنش خشکی درصد فیبرهاي نامحلول در 

یابد، این شوینده خنثی و اسیدي افزایش می

تواند به دلیل کاهش قابلیت هضم علوفه یا می
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کیفیت علوفه در این گیاه در شرایط خشکی 

) 1396باشدکه با نتایج دادرسان و همکاران (

  مطابقت دارد. 

 66/43ین درصد فیبر خام (بیشتر : (CF) خا فیبر

درصد) مربوط به تیمار بدون آبیاري و کمترین 

درصد) مربوط به تیمار یکبار آبیاري  47/39میزان (

). نتایج نشان داد که گیاهان تحت 10بود (جدول

تیمار کودي شیمیایی و زیستی آلی به ترتیب 

 39/40درصد) و کمترین ( 89/41بیشترین (

). از 11را بودند (جدول درصد) میزان فیبر خام دا

آنجایی که فیبرخام شامل مواد غیرقابل هضم علوفه 

باشد، لذا باال مانند سلولز، همی سلولز و لگنین می

بودن آن باعث کاهش محتواي انرژي علوفه 

). افزایش درصد فیبر Saha et al., 2010شود (می

خام در گیاهان در شرایط خشکی به دلیل کاهش 

باشد ه سلولی در این شرایط میساخته شدن دیوار

)Kramer, 1983.(  

خاکستر کل بالنگوي شهري (ASH): خاکستر

تحت تاثیر دفعات آبیاري و تیمار کودي قرار 

) به طوري که گیاهان در شرایط 9گرفت (جدول 

 58/6تیمار دوبار آبیاري باالترین میزان خاکستر (

درصد) در  94/4درصد) و کمترین میزان خاکستر (

). 10هان بدون آبیاري بدست آمد (جدول گیا

همپنین در تیمار کودي شیمیایی بیشترین میزان 

-درصد) و در تیمار کودي زیستی 26/6خاکستر (

درصد) حاصل شد  45/5آلی کمترین میزان (

 مختلفی معدنی عناصر داراي ). خاکستر11(جدول 

باشد که در شرایط خشکی جذب این عناصر می

)، لذا Kramer, 1983یابد (توسط ریشه کاهش می

کاهش درصد خاکستر علوفه در این شرایط 

محتمل است. استفاده از کودهاي شیمیایی نیتروژن 

و فسفر در تیمار کودي شیمیایی از طریق افزایش 

ها و افزایش رشد رویشی جذب بعضی کاتیون

باعث جذب عناصر توسط گیاه شده و خاکستر را 

). نجف 1386شهدي، دهند (نجارنژاد مافزایش می

) در تحقیق خود بروي 1396آبادي و همکاران (

گاودانه گزارش کردند که کودهاي نیتروژن و 

شود که با نتایج فسفر باعث افزایش خاکستر می

) بر روي گلرنگ 1393اصغرزاده و همکاران (

  همخوانی دارد.

  گیرينتیجه

در این بررسی مشخص شد که گیاهان در 

ي بیشترین میزان وزن هزار دانه، شرایط دوبار آبیار

هاي فتوسنتزي را دارا عملکرد بیولوژیک و رنگیزه

درصدي  5/10و  40بودند که منجر به افزایش 

عملکرد دانه بالنگوي شهري در مقایسه با شرایط 

بدون آبیاري و یکیار آبیاري گردید. همچنین تیمار 

هاي فتوسنتزي، کود شیمیایی با افزایش رنگیزه

 188ن و وزن هزار دانه منجر به افزایشپرولی

کیلوگرمی عملکرد دانه در مقایسه با تیمار کودي 

آلی گردید. نتایج نشان داد که شرایط -زیستی

خام،  نیدرصد پروتئبدون آبیاري باعث افزایش 

درصد محلول در آب،  هايدراتیدرصد کربوه

الیاف نامحلول در شوینده اسیدي، درصد الیاف 

خام شده در  بریدرصد فوینده خنثی، نامحلول در ش

 درصد ماده خشک قابلحالی که باعث کاهش 

شد. همچنین تیمار کودي  درصد خاکستر و هضم

آلی باعث افزایش درصد -شیمیایی نسبت به زیستی



  8139 شهریور،  1ه ،  شمار8 دوره  رانیم اید ه زراعتنشری

15  

 

محلول در  هايدراتیخام، کربوه نیپروتئصفات 

شد. با توجه به اینکه  خاکسترو  خام بریف، آب

هنده ارزش غذایی و محتواي کیفیت علوفه نشان د

 از یکی است و پروتئین انرژي قابل دسترس

 ايگیاهان علوفه کیفی هايویژگی مهمترین

توان نتیجه گرفت در گیاه بالنگوي باشد. لذا میمی

شهري تنش خشکی تاحدي از طریق افزایش 

درصد پروتئین خام باعث افزایش کیفیت علوفه 

در این  شده ولی قابلیت هضم و خوشخوراکی

شرایط باتوجه به افزایش الیاف کاهش یافته و 

بیشترین درصد قابلیت هضم در شرایط دوبار 

آبیاري باتوجه به افزایش ماده خشک قابل هضم 

  حاصل شد.
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Abstract 

In order to investigate the effects of irrigation frequency and fertilizer treatments on 

physiological characteristics, yield and forage quality of Dragon's head (Lallemantia 

iberica) a split plot experiment based on RCBD with three replications was studied in Bukan 

at 2018. The treatments included irrigation frequencies at three levels (twice irrigation, once 

irrigation, and non-irrigation) was as main plots and chemical fertilizer (Urea and triple super 

phosphate fertilizers) and bio-organic fertilizers (nitroxin, Phosphat barvar-2 and biosulfur) 

was as sub plots. The results showed that the maximum of chlorophyll-a (4.96 mg/g fresh 

weight), chlorophyll-b (1.45 mg/g fresh weight), total chlorophyll (6.40 mg/g fresh weight), 

grain yield (608.33 kg ha-1), biological yield (1922.29 kg ha-1), digestible dry matter 

(55.46%) and crude fiber (43.66%) were obtained under twice irrigated condition and plants 

under non-irrigation condition had the highest crude protein (9.95%), water soluble 

carbohydrates (21.66%), and ash (58.6%). Chemical fertilizer application with increasing 

the photosynthetic pigments, proline and 1000-grain weight led to increases 31 and 23.82 

percent of grain yield and biological yield, compared to biofertilizer-organic treatment. The 

highest amount of crude protein (9.66%), water-soluble carbohydrates (20%) and ash 

(6.25%) were obtained in the chemical fertilizer treatment. Therefore, in order to reach the 

maximum quantitative and qualitative yield in the Dragon's head, application of twice 

supplementary irrigation and nitrogen and phosphorus fertilizers are recommended. 

Keywords: Non-irrigation, Biosulfur, Protein, Photosynthetic pigments, Nitroxine 
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