ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي )ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ(
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ  89/22515ﻣﻮرﺧﻪ  89/9 /28از وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ
درﺟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﻤﺎره  89/3/11/52479ﻣﻮرﺧﻪ  89/9 /8از وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري

ﺟﻠﺪ10

ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻧﺎﺷﺮ :داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

ﺷﻤﺎره 3

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1397

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل :دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﻮﭼﮑﯽ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

ﺳﺮدﺑﯿﺮ :دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾﺰ رﺿﻮاﻧﯽ ﻣﻘﺪم ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ )ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ(
دﮐﺘﺮ ﮔﻮدرز اﺣﻤﺪوﻧﺪ ،داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻤﺪان
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺴﺮﮐﻠﯽ ،اﺳﺘﺎد ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﮔﯿﺎﻫﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه آرﯾﺰوﻧﺎ
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭼﺎﺋﯽ ﭼﯽ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
دﮐﺘﺮ ﺳﺮور ﺧﺮم دل ،داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

دﮐﺘﺮ ﻋﺎدل دﺑﺎغ ﻣﺤﻤﺪيﻧﺴﺐ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ
دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾﺰ رﺿﻮاﻧﯽﻣﻘﺪم ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ زارع ﻓﯿﺾآﺑﺎدي ،اﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزي ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي
دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﺷﺎﻫﻨﺪه ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻋﻠﻮم ﺧﺎك ،ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺧﺎك و ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮕﺰاس A & M
دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ زﻫﺘﺎب ﺳﻠﻤﺎﺳﯽ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ
دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﻮﭼﮑﯽ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻠﻮي ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮕﺎه زاﺑﻞ
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻧﺼﯿﺮيﻣﺤﻼﺗﯽ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

ﻣﺪﯾﺮ داﺧﻠﯽ :دﮐﺘﺮ ﺳﺮور ﺧﺮمدل ،داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﭼﺎپ :ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﺷﻤﺎرﮔﺎن 10 :ﻧﺴﺨﻪ
ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﯿﺪان آزادي ،ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ،دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي ،ﺻﻨﺪوق
ﭘﺴﺘﯽ91775-1163 :
ﻧﻤﺎﺑﺮ051-38787430 :
ﺗﻠﻔﻦ051-38804654 :
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽagroecology@um.ac.ir :
ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ ﺷﻤﺎره در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ آدرس زﯾﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
http://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology

اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎي زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ) (ISCﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ) (SIDﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮐﺸﻮر )(MAGIRAN

ﻣﻨﺪرﺟﺎت
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﮐﻮدﻫﺎي آﻟﯽ ،ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﺧﺘﻤﯽ )(Althea officinalis L.

603

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻮدﻫﺎي آﻟﯽ ،ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﯿﮑﻮرﯾﺰاﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﺷﻮﯾﺪ )(Anethum graveolens L.
ﺳﯿﺪه ﺳﻌﯿﺪه زﻧﺪه ﺑﺎد ،ﭘﺮوﯾﺰ رﺿﻮاﻧﯽ ﻣﻘﺪم ،رﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و رﺿﺎ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ

621

ﺳﺮور ﺧﺮمدل ،ﭘﺮوﯾﺰ رﺿﻮاﻧﯽ ﻣﻘﺪم ،ﻫﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰي ،ﺟﻮاد ﺷﺒﺎﻫﻨﮓ و ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪي

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ وزن ﺑﻨﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﮔﻠﺪﻫﯽ زﻋﻔﺮان )(Crocus sativus L.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﻮﭼﮑﯽ ،ﻣﻬﺪي ﻧﺼﯿﺮي ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻣﻼﻓﯿﻼﺑﯽ و ﻋﻠﯽ ﻧﻮروزﯾﺎن

635

ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﮐﻮد در ﮔﻨﺪم ) (Triticum aestivum L.ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﯿﺘﺮوژن
ﻣﻬﺪي ﻧﺼﯿﺮي ﻣﺤﻼﺗﯽ و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﻮﭼﮑﯽ

647

ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﻠﻮﻓﻪاي ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠـﻮط ﺟـﻮ ) (Hordeum vulgare L.ﺑـﺎ ﺧﻠـﺮ )  ،(Lathyrus sativus L.ﻧﺨـﻮد ﻋﻠﻮﻓـﻪاي

665

) ،(Pisum avestum L.ﻣﺎﺷﮏ ﮔﻞ ﺧﻮﺷﻪاي ) (Vicia villosa L.و ﻣﺎﺷﮏ ﻣﺠـﺎري ) (Vicia paninica L.ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺗـﺮاﮐﻢ

ﮐﺎﺷﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﻢ
ﺳﺮﺣﺪ ﺑﻬﺮاﻣﯽ و ورﯾﺎ وﯾﺴﺎﻧﯽ

ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﺑﻮمﺳﺎزﮔﺎر در زراﻋﺖ ﮔﺎوزﺑﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ) (Echium amoenum Fisch. & Mey.در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺰاد اﻣﯿﺮي ،ﭘﺮوﯾﺰ رﺿﻮاﻧﯽﻣﻘﺪم و ﻣﺤﺴﻦ ﺟﻬﺎن

679

ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺘﺮوژن در ﻧﻈﺎمﻫﺎي زراﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم )(Triticum aestivum L.
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﮐﺎﺧﮑﯽ ،ﻣﻬﺪي ﻧﺼﯿﺮي ﻣﺤﻼﺗﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﻮﭼﮑﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ ﺟﻬﺎن و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﻬﺸﺘﯽ

699

ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺪازه و ﻋﻤﻖ ﺟﺎﯾﮕﺬاري ﺑﻘﺎﯾﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﮐﺮﺑﻦ و ﻧﯿﺘﺮوژن آﻟﯽ
وﺣﯿﺪه ﺻﻔﯽ ،اﺣﻤﺪ ﮔﻠﭽﯿﻦ و ﺳﻌﯿﺪ ﺷﻔﯿﻌﯽ

ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪيآﮔﺮوﮐﻠﯿﻤﺎﺗﯿﮏ ﮐﺎﺷﺖ ﻧﺨﻮد ) (Cicer arietinum L.ﺑﺎ روش  AHPدر ﻣﺤﯿﻂ  GISﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ
ﺑﻬﺮوز ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ و ﯾﻮﺳﻒ ﺣﺴﻦ زاده

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﭘﺮاﯾﻤﯿﻨﮓ و ﺗﻨﺶ ﮐﻢآﺑﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان آﺟﯿﻠﯽ )(Helianthus annuus L.
اﻣﯿﺮرﺿﺎ ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺨﺘﻮري ،ﺑﻬﻤﻦ ﭘﺎﺳﺒﺎن اﺳﻼم و ﻧﺴﺘﺮن ﺣﺎﺟﯽزاده اﺻﻞ

719
733
747

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻠﻒﻫﺮز ﺗﺎجﺧﺮوس ) (Amaranthus retroflexus L.ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد روﻏﻦ و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب داﻧﻪ ﮐﺮﭼﮏ

765

ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﺸﺎءﮐﺎري آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ) (Helianthus annuus L.در ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ژاﻟﻪ زارﻋﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺣﯿﺪري ،اﯾﺮج ﻧﺼﺮﺗﯽ و ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺮﻣﯽوﻓﺎ

775

)(Ricinus communis L.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﭘﯿﺮزاد  ،ﻧﺎﺻﺮ ﺟﻌﻔﺮزاده ،ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺎدي و راﻣﯿﻦ ﻣﻠﮑﯽ

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ارﻗﺎم ﮔﻨﺪم ) (Triticum aestivum L.ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،زﯾﺴﺖﺗﻮده ،ﻣﺤﺘﻮاي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ

789

اﺛﺮ ﻧﻮع ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎك و ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ ) (Trigonella foenum-graecum L.و اﺳـﻔﺮزه ) Plantago psyllium

805

ﮐﻢﻣﺼﺮف ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل
ﺳﺤﺮ اﻓﻀﻠﯽ ﻫﺮﺳﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺗﻘﯽ زاده  ،ﻋﻠﯽ ﺑﻬﭙﻮري و ﻓﺮزاﻧﻪ ﻓﺮاﻣﺮزي

 (L.ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي رﺷﺪ ﮔﯿﺎه اﺳﻔﺮزه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻋﺎﻣﻞ
ﺳﻬﯿﻼ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﻣﻬﺎم ،ﺳﯿﻒ اﻟﻪ ﻓﻼح و اﻣﯿﺮ دادرﺳﯽ

اﺛﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻮر و روي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﮔﻠﺮﻧـﮓ ﺑﻬـﺎره ) (Carthamus tinctorius L.در ﺷـﺮاﯾﻂ

823

(Panicum

841

ﻣﺤﺪودﯾﺖ آب اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺼﻞ
ﺳﻤﯿﻪ ﺳﻬﯿﻠﯽ ﻣﻮﺣﺪ ،ﺳﻌﯿﺪ ﺧﻤﺎري ،ﭘﺮﯾﺴﺎ ﺷﯿﺦ زاده و ﺑﻬﺮام ﻋﻠﯿﺰاده

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻢﻣﺼﺮف روي و ﻣﻨﮕﻨﺰ روي ﺻـﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾـﮏ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﮔﯿـﺎه ارزن ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ
)miliaceum L.
اﻋﻈﻢ ﮔﯿﺪﺳﮑﯽ و رﺿﺎ ﺑﺮادران
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﻧﺮژي در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﺒﻪ ) (Gossypium hirsutum L.در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
رﺿﺎ ﻋﺎرﻓﯽ ،اﻓﺸﯿﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺠﻢ ﻧﻮروزي

ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ -اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﻮﻧﺠﻪ ) (Medicago sativa L.و ذرت ﻋﻠﻮﻓﻪاي ) :(Zea mays L.دﺷﺖ ﻣﺮاﻏﻪ– ﺑﻨﺎب ،اﺳﺘﺎن
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

آرش ﻣﺤﻤﺪزاده ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﻣﻬﺪوي داﻣﻐﺎﻧﯽ ،ﺟﻮاد وﻓﺎﺑﺨﺶ و رﺿﺎ دﯾﻬﯿﻢﻓﺮد

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺬرﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮐﺘﺎن ) (Linum usitatissimum L.ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎي ﺧﺎﮐﺰي در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻢ آﺑﯽ
ﺳﻌﯿﺪه رﺣﯿﻢزاده و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﭘﯿﺮزاد

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﯿﻔﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ از دور ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﮔﻨﺪم ) (Triticum aestivum L.زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ
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در ﻣﺸﻬﺪ
ﺳﺎرا اﺳﺪي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺎﯾﺎن اول ،ﻣﺤﺴﻦ ﺟﻬﺎن و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﺮﯾﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ

اﺛﺮ رژﯾﻢﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯿﺎري و ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺮ درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ زﯾﺮه ﺳﺒﺰ ) Cuminum
(cyminum L.
ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻣﻼﻓﯿﻼﺑﯽ و ﺗﻬﻤﯿﻨﻪ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎري
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اﺳﺎﻣﯽ ارزﯾﺎﺑﺎن ﺟﻠﺪ  10ﺷﻤﺎره ) 3ﭘﺎﯾﯿﺰ  (1397ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺒﺎ(

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن

دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﺳﻠﻮﮐﯽ

داﻧﺸﮕﺎه زاﺑﻞ

دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾﺰ اﺣﺴﺎن زاده
دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد اﺣﻤﺪي

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺻﻼح و ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺬر
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ

دﮐﺘﺮ ﺳﺎرا ﺳﻨﺠﺎﻧﯽ

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺻﻼح و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻬﺎل و ﺑﺬر ﮐﺮج

دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﯽ اﺳﺪي

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪي

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ وﺣﯿﺪ اﺳﻼﻣﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ

دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮوز اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭘﻮر

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻗﯽ

دﮐﺘﺮ ﺣﺠﺖ اﻣﺎﻣﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻈﯿﻢ زاده

دﮐﺘﺮ اﻟﻬﻪ ﺑﺮوﻣﻨﺪ رﺿﺎزاده

ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ آرا

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻓﺮﻫﺎد ﺻﺎﺑﺮﻋﻠﯽ

دﮐﺘﺮ اﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﺰاده

ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺷﯿﺮوان
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻃﺮق
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻃﺮق

دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﺗﺎﺗﺎري

داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﯽ -واﺣﺪ ﺷﯿﺮوان

دﮐﺘﺮ ﻟﯿﻼ ﺟﻌﻔﺮي

داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻓﻼح ﻃﻮﺳﯽ

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻼل ﮐﻤﺎﻟﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺮج

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺮﺑﺎن زاده

داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ﺷﯿﺮوان

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭼﺎﺋﯽ ﭼﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

دﮐﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻗﻠﯽ ﻧﮋاد

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ

دﮐﺘﺮ ﮐﻤﺎل ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪﻧﯿﺎ

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

دﮐﺘﺮ ﻣﺘﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮاه

ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮي
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

دﮐﺘﺮ ﺳﺮور ﺧﺮم دل

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

دﮐﺘﺮ رﺿﺎ دﯾﻬﯿﻢ ﻓﺮد

ﺗﻬﺮان  -داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ -
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﻣﺤﯿﻄﯽ

دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي راﺳﺘﮕﻮ

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻓﺮاواﻧﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

دﮐﺘﺮ روح اﻟﻪ ﻣﺮادي
دﮐﺘﺮ ﻓﺮزاد ﻣﻨﺪﻧﯽ
دﮐﺘﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﻨﺼﻮري
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﮐﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮي
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﻧﯿﮏ

داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺮﻣﺎن
داﻧﺸﮕﺎه رازي ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزي و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤﺪان
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزي و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن
داﻧﺸﮕﺎه زاﺑﻞ

دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ رﺳﺘﻤﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻼﯾﺮ

دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﻧﺒﺎﺗﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

دﮐﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ رﺿﺎﺋﯽ ﭼﯿﺎﻧﻪ

داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ

دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻧﺼﯿﺮي ﻣﺤﻼﺗﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾﺰ رﺿﻮاﻧﯽ ﻣﻘﺪم
دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ زارع ﻓﯿﺾ آﺑﺎدي

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻃﺮق

Introduction to the Persian Journal of Agroecology
It is very appropriate that a new Journal of Agroecology has appeared in a part of the world that
history tells us is where some of the earliest organized crop farmers and animal managers in the
world first began their work. The traditional farmers of the Persian region are famous for their
ability to design and manage sustainable agroecosystems, making them some of the first
agroecologists. Their extensive knowledge about water conservation, dryland farming, irrigation,
crop and animal domestication, to name a just few of their abilities, have long served as models of
wise natural resource management under limiting environmental conditions.
Traditional agroecosystems have developed in the region that are complex systems of
interrelated activities focused on the work of each household unit, and their relationships with local
communities. Crop farming, animal husbandry, and local handicrafts all combine to provide yearround participation of the entire family. A large variety of animal and plant products, available
throughout the year, provide food security that withstands major environmental limitation
(especially from drought) and socio-economic uncertainty (especially from market fluctuations).
But perhaps most importantly, many farmers of the region live and work within the limitations of
the ecological backdrop within which they are located, using local resources and inputs. The
ecological and social sustainability of agriculture in such systems is strongly interdependent.
But modern agriculture in the region, as in most parts of the world today, is rapidly displacing
this local, traditional knowledge. New sources of energy and technology, most often dependent on
non-renewable and costly external inputs, have helped raise yields dramatically. A strong focus
has been placed on production for distribution to distant markets that are not in touch with the local
understanding of the limits to agroecosystem design and management.
Over the past few decades, the long-term costs and liabilities of the introduction of these modern
farming techniques have been documented. Soil and water degradation, loss of agricultural
biodiversity, contamination of air and water by pesticides and fertilizers, and increased pest and
disease resistance to agrichemicals, are just a few of the environmental problems faced by
agriculture today. And the loss of productive agricultural land to urban and industrial development,
the displacement of farmers from the land to the cities, and the frequent hunger and poverty in rural
regions have become all too common problems on the social side of agriculture.
This journal offers a forum for the re-building of a sustainable agriculture for the region. Using
the ecological concepts and principles, local agroecologists can provided a firm foundation for
designing and managing the sustainable agriculture of the future. On the one hand, agroecological
studies of traditional agriculture can point out the strengths and values of local knowledge. On the
other hand, an agroecological analysis of modern agriculture can point out both the strengths as well
as the weaknesses of new technologies. A combination of local knowledge and new understanding,
all tested by an analysis of sustainability, can once again provide the natural resource conserving,
economically sound, and socially equitable agriculture needed for the future.
I congratulate Dr. Alireza Koocheki and Dr. Reza Ghorbani of the Faculty of Agriculture at
Ferdowsi University in Mashhad, Iran, for this big step forward for agroecology and sustainable
food systems. They are both pioneers in this field and a valuable example for students and farmers
of the region.
Steve Gliessman
Ruth and Alfred Heller Professor of Agroecology
University of California, Santa Cruz
March 2010

ﺳﺨﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮمﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا در ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از
دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻤﯽ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮ در ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮمﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎري از ﺟﻤﻠﻪ
ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك ،ﺑﺤﺮان آب ،ﺗﺨﺮﯾﺐ زﻣﯿﻦﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز و آﻓﺎت ﺑﻪ ﻋﻠﻒﮐﺶﻫﺎ و آﻓﺖﮐﺶﻫﺎ ،ﻃﻐﯿﺎن
آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺪوام ﺑﻮمﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺗﮏ ﮐﺸﺘﯽ ،اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﻣﺪرن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮو اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اداﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ
روﻧﺪي ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽ آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻣﺮوزه دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزي و ﻏﺬا از ﻧﻮع ﺻﺮﻓﺎً ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﭘﯿﭽﯿﺪه از اﺑﻌﺎد زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮏ ﺑﻮمﻧﻈﺎم ﺗﻨﻬﺎ آن ﭼﯿﺰي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﺎزي ﯾﺎ ﭘﻨﻬﺎن آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﮐﺸﺎورزي را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﮐﺮدي ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد و ﻣﻨﺎﺑﻊ
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ آن را اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪدي را ﺑﺮاي ﺑﻮمﻧﻈﺎمﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي
ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﮕﺮ ﺑﻮده و ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا از زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف را ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ دارد .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪه ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻓﺮآﯾﻨﺪي درازﻣﺪت و ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺑﻮده و ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﯿﺎس زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮي را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد .ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻮمﻧﻈﺎمﻫﺎي
ﮐﺸﺎورزي ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﮐﺎرآﯾﯽ و ﺑﻬﺮوهوري ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت و
ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎر و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻮمﻧﻈﺎم را درﺑﺮدارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﻮدن ﭼﻨﯿﻦ راﻫﯽ ﺟﺰ ﺑﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ راﯾﺞ در ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي ﻫﻨﻮز در اﺑﺘﺪاي راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻗﺮار دارد .ﻫﺪف دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎري و ﺳﺎلﻫﺎي
آﯾﻨﺪه ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و اﻗﺪام در ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﻧﻤﻮدن ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺠﻼت  ISIﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا
راﻫﻨﻤﺎي ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه آن ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺮاﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي و اﺳﺘﻔﺎده از رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب
ارزﺷﻤﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ ﻋﺰﯾﺰان دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد و ﮐﻤﮏ در داوري
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺎ را ﺟﻬﺖ ﭘﺮ ﺑﺎرﺗﺮ ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﻪ ،ﯾﺎري دﻫﻨﺪ .از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺎ ارﺳﺎل اﻧﺘﻘﺎدات و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮد ،ﻣﺎ را در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ،ﭘﺮوﯾﺰ رﺿﻮاﻧﯽ ﻣﻘﺪم
ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي

ﺑﻪﻧﺎم ﺧﺪا

ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﭼﺎپ در ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮔﺮﭼﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻧﯿﺰ از اﺑﻌﺎد
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك و ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ،آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك،

آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻘﺎﯾﺎي ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺑﯽروﯾﻪ ﮐﺸﺎورزي ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،اﻣﺮوزه در ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺸﺎورزي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺸﺎورزي ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزي و در
ﭼﺎرﭼﻮب آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪاﺻﻄﻼح اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ )ﺑﻮمﻧﻈﺎم( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻮمﻧﻈﺎمﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء

ﺑﻪ اﺻﻮل ﺑﻮمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﺿﺮوري ﻣﯽﺳﺎزد .آﻧﭽﻪ در ﮐﺸﺎورزي ﺑﻮمﺳﺎزﮔﺎر ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از آن ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﺮﻓﺎً اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻔﻬﻮم راﯾﺞ آن ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ
از ﮐﺎرﮐﺮد ﯾﮏ ﺑﻮمﻧﻈﺎم ﮐﺸﺎورزي ،را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻫﻤﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب در ﺑﻮمﻧﻈﺎمﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺴﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻫﺪف ﻧﯿﺴﺖ ,ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﭘﺎﯾﺪار و ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻓﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺗﻤﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﯾﻦ آن در ﮐﺸﻮر

ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ از دو دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﮕﺮﺷﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ و در داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﮐﺸﻮر ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ دورهﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮا در رﺷﺘﻪ ﮐﺸﺎورزي
ﺑﻮمﺳﺎزﮔﺎر داﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي از ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﺸﺮﯾﺎت راﯾﺞ ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﮐﺸﺎورزي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ در

ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﺿﺮورت اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﻪ اي ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي« ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻮن ﻧﻘﻄﻪ ﺛﻘﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻠﻪ اي »ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﯽ« اﺳﺖ ،ﻟﺬا اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ
اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮔﺮوه زراﻋﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزي ﺑﻮمﺳﺎزﮔﺎر ،اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ
اﯾﻦ ﮔﺮوه و ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﭼﻬﺎر ﺷﻤﺎره در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺸﺎورزي ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ و ﺑﻬﺮهوري ﻣﻨﺎﺑﻊآب و ﺧﺎك و ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

 -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زراﻋﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ

 -ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎك ورزي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن

 -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زراﻋﯽ ﺑﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﺧﺎرج از ﻣﺰرﻋﻪ

 ﻋﻤﻠﯿﺎت زراﻋﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺖﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط و ﮐﺸﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﭘﻮﺷﺸﯽ -ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زراﻋﯽ

 -ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮ راﯾﺞ آب و ﺧﺎك

 -اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه و ﺟﺪﯾﺪ

 ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از رواﺑﻂ ﮐﻤﯽ در ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺪلﺳﺎزي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﯿﺎﻫﯽ -روشﻫﺎي ﭘﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻼء ﻋﻤﻠﮑﺮد

 ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻮل ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي در ﺷﻨﺎﺧﺖ رواﺑﻂ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات زراﻋﯽ -ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎي ﺣﯿﺎت در ﺗﻮﻟﯿﺪات زراﻋﯽ

 -ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪيﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻧﺎﺣﯿﻪﺑﻨﺪي اﮔﺮواﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ

 اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻘﺎﯾﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ در ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ -اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژيﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي

 ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮدﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﻮرﯾﺰا و ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﺗﺜﺒﯿﺖﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺘﺮوژن-

ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ و ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ

اﺻﻼح ﺧﺎك از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ

 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ آﻓﺎت ،ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ و ﻋﻠﻔﻬﺎي ﻫﺮز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ -ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮﺳﯿﺐ ﮐﺮﺑﻦ و ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي

 اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در ﺗﻨﺎوب و ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت زراﻋﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ -ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي و داﻧﺶ ﺑﻮﻣﯽ

 -ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﺑﻮمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎد اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ

راﻫﻨﻤﺎي ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺎﻻت

 -از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺠﻠﻪ "ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي" ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺠﻼت  ISIﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ,رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد زﯾﺮ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ

-

ﺿﺮوري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روي ﮐﺎﻏﺬ  A4ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  1/5ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط و دو و ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ از ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ و ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار  MS-Wordﺑﺎ ﻗﻠﻢ زر اﻧﺪازه 12

ﺗﺎﯾﭗ ﺷﻮد و ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺟﺪاول ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺟﺪاول ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در

ﻧﺮماﻓﺰار  MS-Wordو ﻣﺠﺰا از ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺑﯽ زر )  (B Zarو اﻧﺪازه  10ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻂ  1ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻠﯿﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺟﺪاول ﺑﺪون
ﮐﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ .

-

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 20ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

-

ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﺮﻫﺎي ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺼﻮرت اداﻣﻪدار ) (Continuousﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ) (Line numberingﺷﻮﻧﺪ.

-

ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

-

ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻣﻮاد و روشﻫﺎ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﭼﮑﯿﺪه ﻣﺒﺴﻮط

-

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﻌﺮف ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻮده ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ  20ﮐﻠﻤﻪ و ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺑﯽ زر ) (B Zarاﻧﺪازه  14ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﻣﺤﺘﻮاي آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
-

ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد :ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،درﺟﻪ ﻋﻠﻤﯽ،

آدرس ﭘﺴﺘﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ،ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺳﭙﺲ ﻋﻨﻮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ,

درﺟﻪ ﻋﻠﻤﯽ و آدرس ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ )ﺑﺪون ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ(.

-

در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي )ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن( آورده ﺷﻮﻧﺪ.

-

اﯾﻦ ﭼﮑﯿﺪه ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭼﮑﯿﺪه ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﻦ  600-700واژه ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ داراي اﺟﺰاي زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

-

ﭼﮑﯿﺪه ﻣﺒﺴﻮط ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ زﯾﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد:

1. Title
2. Author
3. Affiliation
4. Introduction
5. Materials and Methods
6. Results and Discussion
9. Conclusion
10. Acknowledgements
11. Keywords
12. References
-

ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ارﺟﺎع داده ﺷﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﭼﮑﯿﺪه ﻣﺒﺴﻮط ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ  %30ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ،

 %20ﻣﻮاد و روشﻫﺎ و  %50ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﮐﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

-

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي در اﻧﺘﻬﺎي ﭼﮑﯿﺪه و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺶ ﮐﻠﻤﻪ آورده ﺷﻮﻧﺪ  .ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي در ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺤﻮه رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺼﻮرت اﺳﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن( و ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﺷﺪ .در ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ
ﻣﻤﮑﻦ از ﻧﺎم ﺑﺮدن اﻓﺮاد در ﺷﺮوع ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮدداري و ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﻧﺘﻬﺎي ﺟﻤﻠﻪ و در ﭘﺮاﻧﺘﺰ اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ.(Mohamadi, 2007) :

ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﻧﺘﻬﺎي ﺟﻤﻠﻪ از ";" اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﺎل:

-

;(Smith, 1999; Samuel et al., 2008

).Smith & Samuel, 2009

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺷﺮوع ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎم )ﺳﺎل( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و اﺳﺎﻣﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻦ و ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ

ﻣﯿﻼدي ﺑﺮﮔﺮدان ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺤﻮه ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داراي ﯾﮏ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،دو ﻧﮕﺎرﻧﺪه و ﭼﻨﺪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد:

-

)،Smith (1999

Smith & Samuel

)(2009و)Samuel et al. (2008

ﺟﺪاول و ﺷﮑﻞ ﻫﺎ :در ﺗﻨﻄﯿﻢ ﺟﺪاول از ﺧﻄﻮط اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ﻣﮕﺮ در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻄﺮ اول ﺟﺪول و ﭘﺎﯾﯿﻦ

آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻄﺮ آن .ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺟﺪول ﺑﺎﯾﺪ داراي ﻋﻨﻮان و واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻋﻨﻮان و زﯾﺮ ﻋﻨﻮانﻫﺎ ي ﺟﺪاول در زﯾﺮ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺎرﺳﯽ آﻧﻬﺎ درج ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺤﺘﻮاي ﺟﺪاول )اﻋﺪاد( ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﮑﻠﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻄﻮر
-

ﮐﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺟﺪاول ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﺻﻔﺤﻪ آﺧﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﭼﮑﯿﺪه اﻧﮑﻠﯿﺴﯽ و ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮده و از ذﮐﺮ اﺳﺎﻣﯽ و آدرس

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮدداري ﺷﻮد .ﭼﮑﯿﺪه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮﮔﺮدان ﮐﺎﻣﻞ ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ:

اﻟﻒ -ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺑﺎ ﻗﻠﻢ  Times New Romanاﻧﺪازه  12در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﻣﺖ  Hangingاﻧﺪازه  0/5اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد.

ب  -ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮﮔﺮدان ﺷﺪه و در آﺧﺮ ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ ،در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺧﻼﺻﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ) In Persian with English

 (Summaryو در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺧﻼﺻﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ) (In Persianﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ج -در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺠﻼت ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

د  -در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  EndNoteاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻗﺴﻤﺖ  Bibliography styleﻧﻮع Agri Ecosys Enviro

اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد.
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ارزیابی نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی ،شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد گیاه دارویی ختمی
()Althea officinalis L.
سرور خرمدل ،*1پرویز رضوانی مقدم ،2هما عزیزی ،3جواد شباهنگ 4و محمد
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خرمدل ،س ،.رضوانی مقدم ،پ ،.عزیزی ،ه ،.شباهنگ ،ج ،.و سیدی ،م .1397 .ارزیابی نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی ،شیمیایی و بیولوژیک
بر عملکرد گیاه دارویی ختمی ( .)Althea officinalis L.بومشناسی کشاورزی.603-619 :)3(10 ،

چکیده
این آزمایش با هدف ارزیابی نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی ،شیمیایی و بیولوژیک بر خصوصیات رشد ،عملکرد گل و بذر و اجزای عملکرد گیااه
دارویی ختمی ( ،)Althea officinalis L.بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامال تصاادفی باا دو فااکتور اناوا کاود و تلقای باا بااکتری
تیوباسیلوس با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی  1391-92به اجرا درآمد .فاکتور کاود در ههاار
سط شامل کود دامی ( 40تن در هکتار) ،کمپوست ( 40تن در هکتار) ،کود شیمیایی متداول  18 ،114( NPKو  220کیلوگرم در هکتار) و عدم کاربرد
کود (شاهد) و فاکتور تلقی با باکتری تیوباسیلوس همراه با مصرف گوگرد در ههار سط شامل تلقی با باکتری تیوباسایلوس 200 ،کیلاوگرم گاوگرد در
هکتار +تلقی با باکتری تیوباسیلوس 200 ،کیلوگرم گوگرد و شاهد بودند .صفات مورد مطالعه شامل ارتفا بوته ،شاخص سط برگ حداکثر ،وزن خشک
برگ ،وزن خشک ساقه ،وزن خشک کل ،اجزای عملکرد شامل تعداد شاخه جانبی ،تعداد کپسول ،تعداد داناه و وزن هازار داناه و عملکارد گال ،باذر و
بیولوژیکی ختمی بودند .نتایج نشان داد که اثر کودهای آلی ،شیمیایی و بیولوژیک بر ارتفا بوته ،شاخص سط بارگ حاداکثر ،وزن خشاک بارگ ،وزن
خشک ساقه ،وزن خشک کل ،اجزای عملکرد و عملکرد گل ،بذر و بیولوژیکی ختمی معنیدار ( )p≤0/01بود .باالترین شاخص ساط بارگ حاداکثر در
پایان فصل رشد برای تیمار تلفیقی کود شیمیایی و تیوباسیلوس+گوگرد با  12/3و پایینترین شاخص سط برگ حداکثر برای شاهد با  1/3بهدست آمد.
باالترین عملکرد گل و بذر برای تیمار تلفیقی کود شیمیایی و تیوباسیلوس +گوگرد بهترتیب برابر با  175/33و  99/91گرم بر مترمربع و کمترین میازان
برای شاهد بهترتیب برابر با  32/33و  9/31گرم بر مترمربع به دست آمد .در شرایط کاربرد کودهاای شایمیایی ،دامای و کمپوسات در ساطوح جداگاناه
تیوباسیلوس و گوگرد و عدم کاربرد ،عملکرد گل بیش از  100درصد نسبت به شاهد بهبود یافت ،در حالیکه مصرف کودهای شیمیایی ،دامی و کمپوست
به همراه کاربرد تیوباسیلوس+گوگرد بهترتیب توانستند منجر به بهبود  89 ،106و  72درصدی عملکرد گل در مقایسه با شاهد شوند .با توجه به باال بودن
اسیدیته خاک در اکثر خاکهای زراعی ایران میتوان مصرف تلفیقی گوگرد همراه با تلقی با تیوباسیلوس را بهعنوان راهکاری مؤثر بارای بهباود جاذ
عناصر غذایی خاک مدنظر قرار داد.
واژههای کلیدی :اسیدیته خاک ،تیوباسیلوس ،حاصلخیزی خاک ،کشاورزی پایدار

مقدمه
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کشور ایران به لحاظ داشتن شرایط اقلیمی و موقعیات جررافیاایی
خاص از شرایط بسیار مطلوبی برای توسعه و کشت گیاهان دارویی در
جهان محسو میگردد ( .)Samsam Shariat, 1995با اینحال ،باه

 3 ،2 ،1و  -4بااهترتیااب دانشاایار ،اسااتاد ،دانشااجوی دکتااری و دکتااری ،گااروه
اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 -5دکتری گروه تولیدات گیاهی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تربات
حیدریه (دانشجوی سابق دکتری ،گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشااورزی ،دانشاگاه
فردوسی مشهد)
)Email: khorramdel@um.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jag.v10i3.28104

عنوان کشوری با سابقه طوالنی در تولید و مصارف گیاهاان دارویای
تنها سهم بسیار کوهکی در باازار تجاارت جهاانی ایان گیاهاان دارد.
ختمی ) (Althaea officinalis L.یکی از گونههای ارزشمند دارویی
تیره پنیرک 6است که بهدلیل دارا بودن گلهای زیبا بهعنوان گوناهای
6- Malvaceae
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زینتی نیز کاشته میشود .مصرف گلهای ختمی برای درمان یبوست،

رانادمان پاایینی دارناد ( .)Cheesman et al., 2011نتاایج برخای

بیماریهای تنفسی ،از بین بردن سرفههاای خشاک و رفاع گلاو درد

تحقیقات مؤید این مطلب است کاه مصارف گاوگرد و تولیاد اساید-

توسط برخی محققان توصیه شده است .ریشه ایان گیااه ،نارمکنناده

سولفوریک در نتیجه اکسایش آن ،باهدلیال کااهش اسایدیته موجاب

پوست و برطرفکننده ناراحتیهای پوستی باوده و مصارف آن بارای

تأمین سولفات مورد نیااز گیاهاان و افازایش قابلیات جاذ فسافر و

کاهش تب ،تنظیم قند خون ،درمان اساهال و سارفههاای خشاک در

عناصر کم مصرف میگردد (.)Dawood et al., 1985

طب سنتی مورد تأکید قرار گرفته است .مصرف ضاماد بارگ ختمای

اگرهه طیف وسیعی از میکروارگانیسمها قادر به اکسایش گاوگرد

برای رفع دمل ،التیام شکستگی ،رفع سیاتیک و درمان رعشه نیز مورد

در محیط هستند ،ولی در این میان تنها باکتریهاای هتروتاروف ،باه

Omid Beigi, 1995; Joy

ویژه جنا تیوباسیلوس نقش مهمی در اکسایش گوگرد در خاک ایفاء

توصیه برخی محققین قرار گرفته است (

ماینمایناد ( .)Tate, 1995برخای محققاین گازارم نماودهاناد کاه

.)et al., 1998
در تولید گیاهان دارویی ،عالوه بر شارایط آ و هاوایی ،عوامال

اکسیداسیون گوگرد و تولید اسید سولفوریک باعاث کااهش اسایدیته

خاک و بهویژه عناصر غذایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار میباشد،

خاک و افزایش دسترسی به فسفر و عناصر کم مصرف مایشاود ،باه

زیرا عناصر غذایی با تأثیر بر رشد رویشی و رشد زایشای ،نسابت ایان

طوریکه باکتری تیوباسیلوس باعاث تساریع ایان فرآیناد مایگاردد

اندامها را ترییر داده و از این طریق بر کمیت و کیفیت محصول ماؤثر

( .)Tisdale et al., 1993; Zapata & Roy, 2004در بسایاری از

مایباشااند ( .)Azizi, 2000در کشااورزی رایااج باهمنظااور افاازایش

نقاط جهان برای افزایش کارایی فسفات ،آن را با گوگرد مخلاوط و از

حاصلخیزی خاک ،افزایش رشد و عملکارد گیاهاان و جباران کمباود

باکتریهای تیوباسیلوس برای تشدید اکساایش گاوگرد اساتفاده مای

عناصر غذایی اغلب از کودهای شیمیایی استفاده مایشاود .باا وجاود

نمایناااد ( .)Pathirathna et al., 1989پاتیراتناااا و همکااااران

برخی از مزیتهای ایان کودهاا در بهباود رشاد و عملکارد گیاهاان،

( )Pathirathna et al., 1989اظهار نمودند با توجه باهسارعت کناد

مصرف این کودها مایتواناد از طریاق آبشاویی و فرساایش موجاب

اکسایش گوگرد ،حضور باکتریهای اکسیدکننده این عنصار در خااک

افاازایش آلااودگی آ هااای زیرزمیناای و سااطحی گااردد (

Nassiri

شرط اصلی بهرهگیری از این توان بالقوه است.

 .)Mahallati et al., 2001بادین ترتیاب ،تحات هناین شارایطی

کودهای آلی فرآورده های اصیل و بدون خطری هستند که بارای

استفاده از کودهای زیستی و آلی عالوه بر حفظ محیط زیست و تولید

دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار مطرح میباشند ( Maeder et al.,

محصوالت کشاورزی سالم می تواند شرایط ترذیهای بهتاری را بارای

 .)2002کاربرد نهادههای آلی در خاکهای کشااورزی ،سابب بهباود

گیاه فراهم آورد و تأثیر مطلوبی بر بهبود رشد گیاهان به همراه داشاته

ساختمان خاک ،افزایش ماده آلی و حاصلخیزی خاک میشاود ،البتاه

Iran Nejad et al.,

میزان تأثیر این مواد بر خصوصیات خاک و بهتبع آن رشد گیاه ،بساته

 )2006با بررسی اثر کود نیتروژن روی عملکرد گیاه دارویی ختمی در

بهمیزان مصرف و نو نهاده متریار مایباشاد (.)Patra et al., 2000

منطقه کاشان بیان داشتند که کود نیتروژن بهطور معنایداری رشاد و

میدر و همکاران ( )Maeder et al., 2002دریافتند که کودهای آلای

عملکرد گل ختمی را تحات تاأثیر قارار داد ،باهطاوریکاه بااالترین

بهدلیل افزایش تخلخل و نفوذپذیری ،کاهش وزن مخصوص ظاهری

عملکرد تر ( 624/3کیلوگرم در هکتار) و خشک گال ( 89/8کیلاوگرم

خاک و افزایش قابلیت نگهداری آ در خاک ،تأثیرات مثبتی بر رشاد

در هکتار) این گیاه از تیمار  100کیلوگرم بهدست آمد .فسافر پاا از

گیاهان دارند .مصرف کود دامی در کشاورزی سنتی جایگاه ویاژهای را

نیتروژن ،مهمترین عنصر غذایی مورد نیاز برای رشد گیاهان محسو

به خود اختصاص داده و در حال حاضر نیز نقش مهمی را در کشاورزی

میشود .وانا و همکاران ( )Vance et al., 2003بیان داشاتند کاه

پایدار ایفاء مینماید .برخی بررسیها نیز مؤید ایان مطلاب اسات کاه

کمبود فسفر باعث کاهش  30-40درصدی عملکارد گیاهاان گردیاد.

کودهای دامی حاوی عناصر ریزمرذی هستند که می تواند باعث بهبود

برای جبران کمبود فسفر در خااکهاای قلیاایی معماوال از کودهاای

کیفیت و تولید گیاهان دارویی گردد ( .)Maeder et al., 2002نتاایج

شیمیایی استفاده میگردد ،در حاالیکاه ایان کودهاا در ایان شارایط

مطالعه کارال ( )Karla, 2003نشان داد که کااربرد کودهاای آلای در

معموال به دلیل پاایین باودن اسایدیته خااک و فراوانای یاون کلسایم

نظام ارگانیک در مقایسه با نظام رایج ،بهبود  80-84درصدی عملکرد

باشد ( .)Vessey, 2003ایراننژاد و همکااران (
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گیاهان دارویی را بهدنبال داشت .یکی دیگر از مناابع ترذیاهای آلای،

´ 28º59شرقی و عرض جررافیایی ´ 15º36شمالی و ارتفا  985متر

کمپوست زباله شهری است که اماروزه ماورد توجاه کشااورزان قارار

از سط دریا در سال زراعی  1391-92بهصاورت فاکتوریال بار پایاه

گرفته است .مصرف این مواد با بهبود فعالیاتهاای میکروبای خااک

طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور انوا حاصلخیزکنندههاای

موجب تبدیل عناصر غذایی به فرم قابل استفاده گیاه شده و در اصالح

خاک و تلقی با تیوباسیلوس و سه تکرار انجام شد .فااکتور کودهاای

خاکهای با مواد آلی کام ماؤثر اسات (et al., 2010; De Araujo

آلی و شیمیایی در ههاار ساط شاامل کاود دامای ،کمپوسات ،کاود

 .)Mkhabela &Warman, 2005پانادی ( )Pandey, 2005اظهاار

شیمیایی (نیتروژن ،فسفر و پتاسیم) و شاهد و فاکتور تلقی با بااکتری

نمود که مصرف کمپوست موجب بهبود قابل مالحظاه گلادهی گیااه

تیوباسیلوس همراه با مصرف گوگرد در ههار ساط شاامل تلقای باا

دارویی درمنه ( )Artemisia pallens L.در مقایسه با شااهد گردیاد.

باکتری تیوباسیلوس 200 ،کیلوگرم گوگرد در هکتار +تلقی با باکتری

سینگ و همکاران ( )Sing et al., 1998بیان نمودند که باا افازایش

تیوباسیلوس 200 ،کیلوگرم گوگرد و شاهد بودند .بذر مورد اساتفاده از

میزان کمپوست ،روند افزایشی برای عملکرد و اجزای عملکرد برخای

باغ گیاهان دارویای مزرعاه تحقیقااتی دانشاکده کشااورزی دانشاگاه

گیاهان دارویی از جمله اسفرزه ( ،)Plantago ovata Forsk.بذرالبنج

فردوسی مشهد در سال زراعی  1390-91جمعآوری و تا قبل از شرو

( )Hyoscyamus niger L.و سادا ( )Ruta graveolens L.در

آزمایش در انبار خنک نگهداری شد.

هند حاصل شد .کاربرد  10تن در هکتار ورمیکمپوست در ترکیاب باا

قباال از شاارو آزمااایش ،جهاات تعیااین خصوصاایات فیزیکاای و

کود شیمیایی  NPKبهطور معنایداری رشاد ،عملکارد بیولاوژیکی و

شیمیایی خاک ،نمونهبرداری تصادفی توسط اوگر از عمق صفر الی 30

مقدار اسانا گیاه دارویی رزمااری ()Rosemarinus officinalis L.

سانتیمتری انجام شد .در این زمان همچناین ،خصوصایات شایمیایی

را در مقایسه با شاهد افزایش داد (.)Singh & Guleria, 2013

کودهای آلی اندازهگیری و تعیین شاد .نتاایج خصوصایات فیزیکای و

بدین ترتیب ،بهنظر میرسد که کاربرد تلفیقای کودهاای مختلاف
بتواند اثرات منفی کودهای شیمیایی بر خصوصیات گیاهان دارویای را
کاهش دهد .عالوه بر این ،با توجه باه بااال باودن اسایدیته خااک و

شیمیایی خاک و خصوصیات کودهای آلی مورد استفاده باه ترتیاب در
جدولهای  1و  2نشان داده شده است.
 20تن کمپوست زباله شهری و  40تن کود دامی در هکتار از نو

کاهش قابلیت جذ برخی عناصر غذایی ،بهنظر میرسد کاه مصارف

کود گاوی پوسیده قبل از کاشت به خاک اضافه شد .با توجاه باه آزاد

گوگرد همراه با تیوباسیلوس بتواند نقش بهسزایی بر فراهمای عناصار

شدن  50درصد عناصر غذایی کودهای آلی در سال اول (

غذایی داشته باشد .بنابراین ،ایان آزماایش باا هادف ارزیاابی کااربرد

 ،)1993میزان نیتروژن ،فسفر و پتاسایم خاالص بار اسااس محتاوی

تلفیقی کودهای آلی ،شیمیایی و بیولوژیک بر رشاد و عملکارد کمای

عناصر غذایی موجود در این کودها بهترتیب برابر باا  18 ،114و 220

گیاه دارویی ختمی در شرایط آ و هوایی مشهد اجرا شد.

کیلوگرم در هکتار برای تیمار شیمیایی مدنظر قرار گرفت.

Pimentel,

مواد و روشها
این آزمایش در مزرعاه تحقیقااتی دانشاکده کشااورزی دانشاگاه
فردوسی مشهد واقع در  10کیلومتری شرق مشهد با طول جررافیاایی
جدول  -1نتایج خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
Table 1- Soil physical and chemical criteria

هدایت الکتریکی

میزان (میلیگرم بر کیلوگرم)

(دسیزیمنس بر متر)

)Content (mg.kg-1

پتاسیم قابل

فسفر قابل

دسترس

دسترس

Available K
297.05

Available P
5.43

اسیدیته
نیتروژن کل

Texture

)Depth (cm

pH
1.72

Total N
431

)EC (dS.m-1

بافت

عمق (سانتیمتر)

7.33

سیلت-لوم
Silty- loam

0-30
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جدول  -2نتایج خصوصیات شیمیایی کودهای آلی
Table 2- Results of chemical characteristics of organic manures

نیتروژن کل
()%
Total N
)(%

میزان (میلیگرم بر کیلوگرم)

اسیدیته

)Content (mg.kg-1

pH

پتاسیم قابل

هدایت الکتریکی (دسی-

کود آلی

زیمنس بر متر)

Organic manure

)EC (dS.m-1

فسفر قابل

دسترس

دسترس

Available K

Available P

1.86

225.67

106.77

8.75

7.70

1.70

184.12

59.34

7.55

9.51

کود دامی
Cow manure

کمپوست زباله شهری
Compost made from household waste

کود فسفر بهصورت سوپرفسفات تریپل ،پتاسیم بهصورت سولفات

اصلی ،شاخص سط برگ حاداکثر ،وزن خشاک بارگ ،وزن خشاک

پتاسیم و گوگرد (باهصاورت گاوگرد آلای بنتونیاتدار باهمیازان 200

ساقه و میزان تجمع ماده خشک از سط پانج بوتاه ( 0/5متارمرباع)

کیلوگرم در هکتار) قبل از کاشت به زمین اضافه و سپا با الیه -30

اندازهگیری شد .عملیات برداشت با حذف اثر حاشایهای در زماان زرد

 0سانتیمتری بهطور کامل مخلوط شدند .پنج گرم تیوباسایلوس (باه

شدن برگها و کپسولها در  15مهرماه انجام گردید .قبل از برداشت،

صورت کود بیوسولفور) همزمان با اولین آبیاری به خااک اضاافه و باا

اجزای عملکرد شامل تعداد شاخه جانبی ،تعداد کپسول ،تعداد داناه در

الیه سطحی خاک مخلوط شد .کود نیتاروژن (باهصاورت اوره) در دو

کپسول و وزن  1000دانه از سط ههار بوته ( 0/4متار مرباع) انادازه

مرحله بعد از عملیات تنک و ابتدای مرحله گلدهی همراه با آ آبیاری

گیری و ثبت شد .برای اندازهگیری سط برگ از دستگاه

به خاک افزوده شد.

 Meterاستفاده شد و بهمنظور اندازهگیری وزن خشاک ،نموناههاا در

ابعاد کرتهای آزمایش  2/53مترمربع در نظر گرفته شاد .باین
کرتها  0/5متر و بین بلوکها یک متر فاصله بهعنوان راهرو در نظر

Leaf Area

دمای  70درجه سانتیگاراد در آون باهمادت زماان  72سااعت قارار
گرفتند.

گرفته شد .پا از انجام عملیات آمادهسازی زماین ،باذرها روی پانج

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  Mstat-Cانجام شد.

ردیف سه متر در نیمه اول اردیبهشت مااه باهصاورت دساتی کاشاته

میانگینها با استفاده از آزمون هند دامنهای دانکن ( )p≤0/05مقایساه

شدند .اولین آبیاری بالفاصله پا از کاشت و آبیااریهاای بعادی تاا

شدند .جهت رسم نمودارها از نرمافزار  Excelاستفاده شد.

زمان رسیدگی فیزیولوژیک گیاه هر هفت روز یکبار بهصورت نشاتی
انجام گرفت .بوتهها در مرحله  4-6برگی برای رسیدن به تراکم مورد
نظر ( 10بوته در مترمربع) تنک شدند .باهمنظاور جلاوگیری از اثارات
منفی مواد شیمیایی بر رشد و فعالیت باکتریهای اکسیدکننده گوگرد،
از هیچگونه علفکش و یا آفتکاش شایمیایی در طاول فصال رشاد
استفاده نشد.
قابل ذکر است نیمی از کرت به اندازهگیریهاای تخریبای و نایم
دیگر به عملکرد اختصاص داده شد .پا از شرو مرحله گلدهی ،گل-
ها با حذف اثر حاشیهای از طرفین جمعآوری و برداشت شدند .پا از
شمارم گلها و خشک شادن آنهاا در هاوای آزاد زیار ساایه ،وزن
خشک آنها اندازهگیری و ثبت شد .در نیمه شهریور ماه ارتفا سااقه

نتایج و بحث
الفف اثا ففدثای آفف ،ثيلففييثوففیوی،ژيث ثرییلی ژفف ثرففدث
خصیصی،تثرودث ث

نتایج آنالیز واریانا اثر کاربرد کودهای آلی ،شیمیایی و تلقای باا
باکتری تیوباسیلوس بر خصوصیات رشد گیاه دارویی ختمی در جادول
 3نشان داده شده است.
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جدول  -3نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر کودهای آلی و شیمیایی و تلقیح با تیوباسیلوس بر برخی صفات گیاه ختمی
Table 3- Analysis of variance (mean of squares) for the effect of organic and chemical fertilizers with Thiobacillus inoculation
on some criteria of marshmallow

شاخص سطح

ارتفاع بوته

درجه

Plant
height

آزادی
df

S.O.V

553.94

2

تکرار

3

وزن خشک کل

وزن خشک ساقه

وزن خشک برگ

Total dry
weight

Dry weight of
stem

Dry weight of
leaf

421482.08

105154.16

210457.26

0.11

**30565334.50

**4485430.29

**11801469.52

**117.36

**18341.81

**3791673.12

**3791673.12

**864226.52

**33.10

**5371.14

3

44190.44

**44190..44

**14715.39

**1.19

**60.79

9

5446.58

5446.58

2895.09

0.25

7.85

30

-

-

-

-

-

47

برگ حداکثر
Leaf area
indexmax

منبع تغییرات

Replication

کودهای آلی و شیمیایی ()A
Organic and chenimal
)fertilizers (A
تلقی با تیوباسیلوس ()B
Thiobacillus inoculation
)(B
A×B
خطا
Error

کل
Total

** :معنیدار در سط احتمال یک درصد
**: is significant at 1% probability level

اثر کودهای آلی ،شایمیایی و بیولوژیاک بار ارتفاا بوتاه ختمای

ارتفا بوته تحت تأثیر کاربرد کودهای شیمیایی ،دامی و کمپوسات در

معنیدار ( )p≤0/01بود (جدول  ،)3بهطوریکه بیشترین ارتفاا بوتاه

کلیه سطوح جداگانه و تلفیقی تلقی با تیوباسیلوس ،مصرف گاوگرد و

( 175سانتیمتر) از تیمار تلفیقی کود شیمیایی و تلقی با تیوباسیلوس+

عدم کاربرد این حاصلخیزکنندهها بیش از  100درصد نسبت به شااهد

گوگرد و کمترین ارتفا بوته ( 32ساانتیمتار) از شااهد شااهده شاد.

بهبود یافت (شکل .)1

Control

T

T+S

S

a
c
e
g

b
e

150

fg

h

100

i
j
k

)Plant height (cm

f

d

c

b

200

50

l

0
Control

Compost

Cow manre

Chemical

شکل  -1اثر متقابل کودهای آلی و شیمیایی و تلقیح با تیوباسیلوس برارتفاع بوته ختمی
Fig. 1- Intarction effect of organic and chemical fertilizers with Thiobacillus inoculation on plant
height of marshmallow
 :Tتیوباسیلوس و  :Sگوگرد
T: Thiobacillus and S: Sulphur
میانگینهای دارای حروف متفاوت ،بر اساس آزمون دانکن دارای تفاوت معنیداری میباشند (.)p≤0/05
Means with the different letters have significant difference according to Duncan (p≤0.05).
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بهنظر میرسد که مصرف کودهای شیمیایی با آزادسازی سریعتار

از آنجا که محدودیت ساولفور موجاب کااهش فتوسانتز و در نتیجاه

عناصر غذایی باعث تحریک رشد اندامهای رویشی شده که ایان امار

کاهش منابع مورد نیاز رشاد و تقسایم سالول و افات شادید سارعت

موجب افزایش ارتفا شده است .همچنین با درنظر گرفتن این مطلب

تقسیم سلولی ( )Cao et al., 2001میشود ،افزایش مصارف گاوگرد

که فراهمی رطوبت ،افزایش آماس سلولی و تحریک رشاد رویشای را

بهویژه در شرایط تلقی با تیوباسیلوس موجب بهبود ارتفا ساقه اصلی

به دنبال دارد ( ،)Gardner et al., 1985بهنظر میرسد کاه مصارف

شده است.

کودهای آلی با با بهبود قابلیات نگهاداری آ و در نتیجاه تاأثیر بار

کاربرد کودهای آلی ،شایمیایی و بیولوژیاک باهطاور معنایداری

تقسیم سلول و بزرگ شدن سلولها موجب افزایش طول میاانگرههاا

شاخص سط برگ حداکثر ختمی را تحت تاأثیر قارار داد ()p≤0/01

شده که بهبود ارتفا را بهدنبال داشته اسات .همچناین از آنجاا کاه

(جدول  .)3باالترین شاخص سط برگ حداکثر در پایان فصال رشاد

باکتریهای موجود در کود بیولوژیک از طریق ترشا هورماونهاای

برای تیمار تلفیقی کود شایمیایی و تیوباسایلوس +گاوگرد باا  12/3و

مختلف گیاهی میتوانناد نفوذپاذیری سالولهاای ریشاه و مقاومات

پایینترین شاخص سط برگ حداکثر برای شاهد با  1/3بهدست آمد.

روزنهای را تحت تأثیر قرار دهند ( ،)Scott, 1988به نظر میرسد کاه

سطوح کاربرد جداگانه و تلفیقی تلقی با تیوباسیلوس ،مصرف گوگرد و

این میکروارگانیسمها روابط آبی و رشد عمومی گیاه را بهطاور مثبتای

عدم کاربرد در شرایط مصرف کودهای شایمیایی ،دامای و کمپوسات

تحت تأثیر قرار دادهاند .نتایج مطالعه دو سااله شاباهنگ و همکااران

افزایش بیش از  100درصدی شاخص سط برگ حداکثر را نسبت به

( )Shabahang et al., 2016نشان داد که مصرف کود دامی موجاب

شاهد موجب گردید (شکل .)2

بهبود ارتفا زوفا ( )Hyssopus officinalis L.گردید .عالوه بر این،
Control

T

T+S

S
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b
c d

g
i
j
k l
n
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f
e
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LAImax

h
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2
0

Chemical
Cow manre
Compost
Control
شکل  -2اثر متقابل کودهای آلی و شیمیایی و تلقیح با تیوباسیلوس بر شاخص سطح برگ گیاه ختمی
Fig. 2- Intarction effect of organic and chemical fertilizers with Thiobacillus inoculation on leaf
area indexmax (LAImax) of marshmallow
 :Tتیوباسیلوس و  :Sگوگرد
T: Thiobacillus and S: Sulphur
میانگینهای دارای حروف متفاوت ،بر اساس آزمون دانکن دارای تفاوت معنیداری میباشند (.)p≤0/05
Means with the different letters have significant difference according to Duncan (p≤0.05).

هنین به نظرمیرسد که مصرف کودهای مختلف با تأثیر مثبت بر

که این امر از طریق افزایش و تحریک رشد گیاه ،افزایش سط برگ

خصوصیات خاک ،شرایط ریزوسفر را برای رشد بوتهها بهبود بخشیده

را بهدنبال داشته است .لیتی و همکااران ( )Leithy et al., 2006نیاز
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ارزیابی نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی ،شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد گیاه دارویی ختمی

وزن خشک برگ و ساقه ختمی بهطاور معنایداری تحات تاأثیر

گزارم نمودند از آنجا که ریشه مرکز ثقل گیااه در خااک محساو
میشود ،بنابراین ،ترییر مدیریت حاصلخیزی خاک بر مبناای مصارف

مصرف کودهای آلی ،شایمیایی و بیولوژیاک قارار گرفات ()p≤0/01

نهادههای آلی نظیر کود دامی با بهبود خصوصایات خااک ،عاالوه بار

(جدول  ،)3بهطوریکه بیشترین وزن خشک برگ و ساقه برای تیماار

افزایش رشد و عملکرد محصول ،پایداری بومنظام را نیز تحات تاأثیر

تلفیقی کود شیمیایی و تیوباسیلوس+گوگرد بهترتیب برابر با 2831/64

قرار داده و آن را در درازمدت تضمین مینماید .بدین ترتیب ،با توجاه

و  2127/78گرم بر مترمربع و کمترین میزان برای شااهد باهترتیاب

به این مطلب که مصرف گوگرد و تولید اسید سولفوریک تحات تاأثیر

برابر با  149/56و  64/38گرم بر مترمربع باهدسات آماد .در شارایط

اکسایش این عنصر ضروری کاهش اسایدیته خااک ،تاأمین ساولفات

مصرف کودهای شیمیایی و دامی در کلیه ساطوح کااربرد جداگاناه و

مورد نیاز گیاهان و افزایش قابلیت جذ فسفر و عناصر کم مصرف در

تلفیقی تیوباسیلوس و گوگرد و بدون کاربرد آنها ،وزن خشاک بارگ

خاک میشود ( )Dawood et al., 1985و از آنجا کاه شارط بهاره-

بیش از  100درصد بهبود یافات ،در حاالیکاه مصارف کمپوسات در

گیری از این پتانسیل بهدلیل سرعت اکساایش کناد گاوگرد مساتلزم

شرایط مصرف گوگرد ،تیوباسایلوس و شااهد افازایش باهترتیاب ،92

حضور باکتریهای اکسیدکننده است ( ،)Tate, 1995بهنظر مایرساد

 61 ،192و  536درصدی این صفت را نسبت به شاهد بهدنبال داشت.

که بهبود مصرف گوگرد همراه با تلقی با تیوباسیلوس بهدلیال تاأمین

وزن خشک سااقه تحات تاأثیر کااربرد کودهاای شایمیایی ،دامای و

سولفات مورد نیاز و بهبود فراهمی و جذ عناصار پرمصارف و کام-

کمپوست در کلیه سطوح جداگاناه و تلفیقای تلقای باا تیوباسایلوس،

مصرف افزایش شاخص سط برگ بهعناوان انادام فتوسانتزکننده را

مصرف گوگرد و عدم کاربرد بیش از  100درصد نسبت به شاهد بهبود

موجب شده است.

یافت (شکل  -3الف و ).
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شکل  -3اثر متقابل کودهای آلی و شیمیایی و تلقیح با تیوباسیلوس بر وزن خشک برگ (الف) و ساقه (ب) گیاه ختمی
Fig. 3- Intarction effect of organic and chemical fertilizers with Thiobacillus inoculation on leaf (A) and stem (B) dry
weight of marshmallow
 :Tتیوباسیلوس و  :Sگوگرد
T: Thiobacillus and S: Sulphur
میانگینهای دارای حروف متفاوت ،بر اساس آزمون دانکن دارای تفاوت معنیداری میباشند (.)p≤0/05
Means with the different letters have significant difference according to Duncan (p≤0.05).

اثر کاربرد کودهای شیمیایی ،آلی و بیولوژیک بر وزن خشک کال

مربع حاصل شد .میزان بهباود وزن خشاک کال در شارایط مصارف

ختمی معنیدار ( )p≤0/01باود (جادول  .)3بیشاترین و کمتارین وزن

کودهای شیمیایی ،دامی و کمپوست تحت تأثیر کلیه سطوح جداگانه و

خشااک کاال بااهترتیااب باارای تیمااار تلفیقاای کااود شاایمیایی و

تلفیقی تلقی با تیوباسیلوس کاربرد گوگرد و عدم مصرف ایان کودهاا

تیوباسیلوس+گوگرد و شاهد برابر با  4959/43و  213/94گرم بر متر-

بیش از  100درصد در مقایسه با شاهد بود (شکل .)4
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شکل  -4اثر متقابل کودهای آلی و شیمیایی و تلقیح با تیوباسیلوس بر وزن خشک کل گیاه ختمی
Fig. 4- Intarction effect of organic and chemical fertilizers with Thiobacillus inoculation on total
dry weight of marshmallow
 :Tتیوباسیلوس و  :Sگوگرد
T: Thiobacillus and S: Sulphur
میانگینهای دارای حروف متفاوت ،بر اساس آزمون دانکن دارای تفاوت معنیداری میباشند (.)p≤0/05
Means with the different letters have significant difference according to Duncan (p≤0.05).

از آنجا که باکتریهای تیوباسیلوس موجب تحریک تولید اکسین

خصوصیات رشد گیاهان دارویی مدنظر قرار داد.

میشوند ،بهنظر میرسد که افزایش تولید اکسین تحت تأثیر تلقی باا
این باکتریها ( )Doroudian et al., 2010با افزایش رشد سالولی و

باثا ففدثای آفف ،ثيلففييثوففیوی،ژيث ثرییلی ژف ثرففدثا ف ا ث

تحریک رشد اندامهای رویشای ،ساط انادامهاای فتوسانتزکننده را

عولکد ث ثعولکد ث ث

افزایش داده است .عالوه بر این ،با توجه به باال بودن اسایدیته خااک

نتایج تجزیه واریانا اثر کودهای شیمیایی ،آلی و دامی بر اجزای

در بومنظامهای زراعی کشور و اختالل در جذ عناصر غذایی در این

عملکرد و عملکرد گل ،بذر و بیولوژیکی گیاه دارویی ختمی در جادول

شرایط ( ،)Akhavan et al., 2012مصرف گوگرد مایتواناد موجاب

 4نشان داده شده است.

کاهش اسیدیته خااک شاود .زاپاتاا و ریی ()Zapata & Roy, 2004

اجزای عملکرد ختمی شامل تعداد شاخه جانبی ،تعاداد کپساول و

دریافتند که حضور باکتریهای تیوباسیلوس در مقایسه با عدم تلقی با

تعداد دانه در کپسول به جز وزن هزار دانه ختمی باهطاور معنایداری

این باکتری باعث تسریع این فرآیند شده است .بنابراین ،افزایش وزن

تحت تأثیر کاربرد کودهای آلای ،شایمیایی و بیولوژیاک قارار گرفات

خشک کل در نتیجه افزایش فسفر قابل دسترس توسط گیااه را مای-

(( )p≤0/01جدول  ،)5بهطوریکه باالترین تعداد شاخه جاانبی ،تعاداد

توان اینهنین توجیه نمود که عنصر فسافر باا اثارات مثبتای کاه بار

کپسول و تعاداد داناه بارای تیماار تلفیقای کااربرد کاود شایمیایی و

افزایش توسعه سیستم ریشهای دارد ،افزایش فراهمی آن میزان جذ

تیوباسیلوس +گوگرد بهترتیب برابر با  38/33شااخه جاانبی در بوتاه،

آ و عناصر غذایی ضروری بهویژه نیتروژن را افزایش داده است کاه

 60/67کپسول در بوته و  42دانه در کپسول و پایینترین میزان برای

این امر موجب بهبود وزن خشک کل شاده اسات (.)Dordas, 2009

شاهد بهترتیب برابر دو شاخه جانبی در بوته 3/67 ،کپسول در بوتاه و

بدین ترتیب ،با توجه به باال باودن اسایدیته خااک و غیرقابال جاذ

 4/67دانه در کپسول تیمار مشاهده گردید .مصرف کودهای شایمیایی

شدن برخی عناصر غذایی بهویژه فسفر ،مایتاوان مصارف گاوگرد را

در شرایط مصرف تیوباسیلوس+گوگرد و عادم کااربرد آنهاا موجاب

همراه با باکتری تیوباسیلوس بهعناوان راهکااری ماؤثر بارای بهباود

افزایش تعداد شاخه جانبی بیش از  100درصد شد.

ارزیابی نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی ،شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد گیاه دارویی ختمی
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جدول  -4نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر کودهای آلی و شیمیایی و تلقیح با تیوباسیلوس بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه ختمی
Table 4- Analysis of variance (mean of squares) for the effect of organic and chemical fertilizers with Thiobacillus inoculation
on yield and yield components of marshmallow

عملکرد

عملکرد

عملکرد گل

وزن هزار دانه

Flower
yield

1000-seed
weight

تعداد

تعداد دانه در

تعداد شاخه

بیولوژیکی

بذر

Biological
yield

Seed
yield

100820.00

223.300

430.27

**1834675.98

**6438.28

**18369.06

0.065ns

**653317.96

**3133.04

**7141.96

0.094ns

**406.19

**16109.039

**120.93

**181.79

0.046ns

**20.61

**54.02

4244.306

2.09

7.30

0.267

5.04

5.51

1.38

-

-

-

-

-

-

-

درجه

کپسول

کپسول

جانبی

Seed number
per capsule

Capsule
number

Branch
number

df

0.064

17.06

12.33

64.00

2

**1690.30

**2937.02

**802.33

3

**1155.91

**636.83

3

**39.24

9
30
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منبع تغییرات

آزادی

S.O.V

تکرار
Replication

کودهای آلی و
شیمیایی ()A
Organic and
chenimal
)fertilizers (A

تلقی با تیوباسیلوس
()B
Thiobacillus
)inoculation (B
A×B
خطا
Error

کل
Total

** :معنیدار در سط احتمال یک درصد
**: is significant at 1% probability level.

میزان بهبود این صفت در شرایط مصارف کاود دامای هماراه باا
تلقی با تیوباسیلوس+گوگرد ،مصرف گوگرد ،تلقی باا تیوباسایلوس و

ترتیب برابر با  27 ،52 ،31و  78درصد در مقایسه با شاهد بود (جدول
.)5

شاهد بهترتیب برابر با  70 ،92 ،135و  234درصد در مقایسه با شاهد

مصرف کودهای شایمیایی نیتروژناه و فسافره باا تحریاک رشاد

بود .میزان بهبود این صفات در شرایط افزایش کمپوست بهترتیب برابر

رویشی از طریق افزایش سط اندامهای فتوسنتزکننده باعث افازایش

با  33 ،69 ،35و  134درصد در مقایسه با شاهد بود .تعداد کپساول در

جذ

نور و بهبود فتوسنتز میشاود ( Lambers et al., 2008; Taiz

شرایط کاربرد کود شیمیایی همراه با مصرف تلفیقی و جداگانه تلقی با

 )& Zeiger, 2006که این امر در نهایت میتواند اجازای عملکارد را

تیوباسیلوس و گوگرد و عدم کاربرد آنها بایش از  100درصاد بهباود

افزایش دهد .کاربرد کود دامی با تأثیر مثبت بر خصوصایات فیزیکای،

یافت .میزان بهبود این صفت در شرایط مصرف کود دامای هماراه باا

شیمیایی و بیولوژیکی خاک شرایط ریزوسفر را برای رشد بوتهها بهبود

مصرف تیوباسیلوس+گوگرد ،گوگرد ،تیوباسیلوس و شااهد باهترتیاب

بخشیده است که این امر در نتیجه بهدلیل افازایش و تحریاک رشاد

برابر با  43 ،98 ،97و  200درصد در مقایسه با شاهد بود .میازان ایان

باعث بهبود سط اندامهای رویشی شده و باا افازایش تولیاد ،بهباود

بهبود در شرایط مصرف کمپوست بهترتیب برابر با  29 ،48 ،52و 136

اجزای عملکرد را بهدنبال داشته است .عالوه بر این ،از آنجا که تأثیر

درصد در مقایسه با شاهد بود .کاربرد کود شیمیایی همراه با تلقای باا

مصرف گوگرد و آزادسازی عناصر غذایی تثبیت شده در خااک مناوط

تیوباسیلوس+گوگرد ،گوگرد ،تیوباسیلوس و شاهد موجب بهبود تعاداد

به اکسایش این عنصر و تولید اسید سولفوریک میباشد ،بهنظار مای-

دانه بهترتیب برابر با  93 ،89 ،70و  150درصد در مقایساه باا شااهد

رسد اسید تولید شده در اثر واکنش با عناصر غذایی تثبیت شده باعاث

شد .میزان بهبود این شاخص در شرایط مصرف کود دامای باهترتیاب

افزایش حاللیت آنها و بهبود فراهمی جذ

عناصر شده است ( Tate,

برابر با  46 ،67 ،59و  93درصد و در شرایط مصارف کمپوسات باه-

.)1995
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جدول  -5مقایسه میانگین اثر متقابل کودهای آلی و شیمیایی و تلقیح با تیوباسیلوس بر اجزای عملکرد بذر گیاه ختمی
Table 5- Mean comparision for interaction effect of organic and chemical fertilizers with Thiobacillus inoculation on yield
components of marshmallow

تعداد دانه (تعداد در کپسول)

تعداد کپسول (تعداد در بوته)

تعداد شاخه جانبی (تعداد در بوته)

تیمارها

)Seed number (No. capsule-1
42.00a
39.33a
32.33b

)Capsule number (No. plant-1
60.67a
50.67b
39.00d

)Branch number (No. plant-1
*38.33a
29.00b
16.67e

Treatments
T+S
S
T

شاهد

24.67c

25.67f

12.33f

38.33a
34.00b
31.00b

50.33b
44.00c
39.67d

30.33b
25.00c
22.00d

Control
T+S
S
T

شاهد

20.33d

30.67e

13.00f

26.33c
20.00d
17.33de

39.67d
29.00ef
21.67g

24.00c
15.33e
12.00f

Control
T+S
S
T

شاهد

13.67ef

14.67hi

9.00g

11.67fg
9.00g
8.33gh

16.67h
11.00ij
8.67j

11.67f
6.67h
4.67i

Control
T+S
S
T

4.67h

3.67k

2.00j

شاهد

کود شیمیایی
Chemical fertilizer

کود دامی
Organic manure

کمپوست
Compost

شاهد
Control

Control

 :Tتیوباسیلوس و  :Sگوگرد
T: Thiobacillus and S: Sulphur
*میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون ،تفاوت معنیداری بر اساس آزمون دانکن ندارند (.)p≤0/05
*Means with the same letter(s) in each column have not significant difference according to Duncan (p≤0.05).

بدین ترتیب ،اگر هاه مصارف کودهاای مختلاف موجاب بهباود

در حالیکه مصرف کودهای شایمیایی ،دامای و کمپوسات در شارایط

خصوصیات رشدی و بهتبع آن افزایش اجازای عملکارد ختمای شاده

کاربرد تیوباسیلوس+گاوگرد موجاب بهباود باهترتیاب  89 ،106و 72

است ،ولی تلقی با بااکتری تیوباسایلوس در شارایط مصارف گاوگرد

درصدی این صفت در مقایسه با شاهد شد .میزان افزایش عملکرد بذر

احتماال با کااهش اسایدیته خااک در محایط ریزوسافر ریشاه باعاث

در شرایط مصرف کودهای شیمیایی ،دامای و کمپوسات تحات تاأثیر

افزایش میزان فراهمی نیتروژن و جذ فسفر نامحلول موجود در خاک

کلیه سطوح جداگانه و تلفیقی تلقی با تیوباسیلوس و کاربرد گاوگرد و

بهخصوص در مرحله زایشی شده که این امر باا بهباود رشاد گیااه و

عدم مصرف این کودها بیش از  100درصد در مقایسه باا شااهد باود

اختصاص مواد فتوسنتزی به اجزای زایشی گیاه بهبود اجزای عملکارد

(شکل  -5الف و ).

را بهدنبال داشته است.

مصرف کودهای شیمیایی بهدلیل تأثیر بر تحریک رشد رویشای و

عملکرد گل و بذر ختمی بهطور معنایداری تحات تاأثیر کااربرد

بهویژه تولید سط برگ ،میزان تولید مواد فتوسنتزی را بهبود داده که

کودهای شیمیایی ،آلی و بیولوژیک قرار گرفت (( )p≤0/01جادول .)4

در نتیجه افزایش عملکرد این گونه دارویی را بهدنباال داشاته اسات.

باالترین عملکارد گال و باذر بارای تیماار تلفیقای کاود شایمیایی و

برخی تحقیقات نیز بهبود رشد و عملکرد تعدادی از گیاهان دارویای را

تیوباسیلوس +گوگرد بهترتیب برابر با  175/33و  99/91گرم بر متار-

در پاسخ به مصرف کودهای شایمیایی تأییاد کارده اسات (Abd El-

مربع و پایینترین میزان برای شاهد بهترتیب برابر باا  32/33و 9/31

Wahab, 2007; Atanasov et al., 1979; Clark & Menary,

گرم بر مترمربع بهدست آمد .در شارایط کااربرد کودهاای شایمیایی،
دامی و کمپوست در ساطوح جداگاناه تیوباسایلوس و گاوگرد و عادم
کاربرد ،عملکرد گل بیش از  100درصد نسبت به شاهد بهباود یافات،

 .)1980استفاده از کود دامی و کمپوست نیز از طریق بهباود فعالیات-
های میکروبی خاک و نیز فراهمی عناصار غاذایی (

Kartikeyan et

 ،)al., 2008سبب افزایش فتوسنتز و بهبود ماده خشک گیاهی مای-

ارزیابی نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی ،شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد گیاه دارویی ختمی

شود که این مسئله در نتیجاه مایتواناد منجار باه افازایش عملکارد
T+S S T Control

(A

بیولوژیکی و دانه گیاه ختمی شود.

200

(B

a

a

c

j
i

100

k
l
m

50

-2

e

) Flower yield (g.m

d

150

c
e

f
g
j
l
n

Control

b

j

i

90

d
f
h

k

60

-2

g

f
h

T+S S T Control

120

) Seed yield (g.m

d

f

d

b
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0

)Fig. 5- Intarction effect of organic and chemical fertilizers with Thiobacillus inoculation on flower (A) and seed yield (B
of marshmallow
 :Tتیوباسیلوس و  :Sگوگرد
T: Thiobacillus and S: Sulphur
میانگینهای دارای حروف متفاوت ،بر اساس آزمون دانکن دارای تفاوت معنیداری میباشند (.)p≤0/05
Means with the different letters have significant difference according to Duncan (p≤0.05).

بچمن و متزگار ( )Bachman & Metzger, 2008بیاان کردناد

هااای تیوباساایلوس بااا کاااهش موضااعی اساایدیته ریزوساافر ریشااه

که کاربرد ورمیکمپوست و کود دامی از طریق بهبود ساختار فیزیکای

( )Besharati, 2001موجب بهبود حاللیات عناصار تثبیات شاده در

و شیمیایی خاک ،افزایش ظرفیات نگهاداری آ در خااک ،افازایش

خاک شده که در نتیجه بهدلیل افزایش جذ عناصار غاذایی توساط

جذ عناصر غذایی توسط گیاه ،دارا بودن مواد آلی و تقویت فعالیات-

گیاه ،بهبود عملکرد را موجب شده است .همچنین مصرف گاوگرد باه

های شبه هورمونی گیاه باعث افزایش رشد و عملکرد گیاهان میشود.

صورت تلفیقی با باکتری تیوباسیلوس ،با بهبود جذ فسفر و در نتیجه

نتایج مطالعه روی و ساینگ ( )Roy & Singh, 2006نشاان داد کاه

افزایش ساخت  ،)Doroudian et al., 2010( ATPموجاب افازایش

مصرف کودهای آلی ،با افزایش فتوسنتز ،بهبود تولید زیستتوده جو را

اسیمیالسیون مواد فتوسنتزی شده که این امر با افزایش توسعه سط

موجب میگردد .نتایج مطالعه پوریوسف و همکاران ( Pouryousef et

برگ (شکل  )2و بهبود ظرفیت فتوسنتزی (جدول  ،)5در نهایت بهبود

 )al., 2007نیز نشان داد که اجزای عملکرد و بهتبع آن عملکارد باذر

عملکرد را موجب شده است .بادین ترتیاب ،اگرهاه فراهمای عناصار

اسفرزه در شرایط مصرف کودهای آلای بهباود یافات .ایان محققاان

غذایی موجود در کودهای شیمیایی تأثیر بهسزایی بر بهبود رشد و نمو

دریافتند که کودهای آلی با آزادسازی تدریجی عناصر غذایی و بهباود

گیاهان دارد ،اما از آنجا که برخی عناصر غذایی مانند فسفر بهسرعت

خواص فیزیکی خاک باعث افزایش رشاد گیااه شاد و از ایان طریاق

در خاک تثبیت میشوند ،بهنظر میرساد کاه ترذیاه تلفیقای مصارف

بهبااود اجاازای عملکاارد و عملکاارد را موجااب ماایگااردد .درودیااان و

گوگرد و تلقی با تیوباسیلوس با متعادل کردن جاذ عناصار اصالی

همکااران ( )Doroudian et al., 2010گازارم کردناد کاه اساید-

پرمصرف و ریزمرذیهای مورد نیاز بوتهها سبب افزایش رشد ،تولیدات

الکتیااک و پااا از آن مالیااک ،سوکسااینیک و اسااتیک مااؤثرترین

فتوسنتزی شده که در نهایت افزایش عملکرد را بهدنبال داشته اسات.

اسیدهای مترشحه از باکتریهای حلکننده فسفات میباشند که می-

بدین ترتیب ،مصرف تلفیقای عناصار غاذایی را مایتاوان باهعناوان

توانند اسیدیته خاک را علیرغم خاصیت بافری ترییار دهناد .باه ایان

راهکاری مؤثر برای جبران کمبود عناصر غذایی مادنظر قارار داد کاه

ترتیب ،به نظر میرسد که افزایش مصرف گوگرد همراه باا بااکتری-

این امر عالوه بر کاهش هزینههای تولیاد ،مایتواناد بهباود کاارایی
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مترمربع حاصل گردید .عملکرد بیولوژیکی تحت تأثیر کاربرد کودهای

مصرف عناصر غذایی را بهدنبال داشته باشد.
اثر کودهای آلی ،شایمیایی و بیولوژیاک بار عملکارد بیولاوژیکی

شیمیایی ،دامی و کمپوست در کلیه سطوح جداگانه و تلفیقی تلقی باا

ختمی معنیدار ( )p≤0/01بود (جادول  ،)4باهطاوریکاه بیشاترین و

تیوباسیلوس ،مصرف گوگرد و عدم کاربرد بیش از  100درصد نسابت

کمترین عملکرد بیولوژیکی بهترتیب برای تیمار تلفیقی کود شایمیایی

به شاهد بهبود یافت (شکل .)6

و تیوباسیلوس +گوگرد و شاهد برابر باا  1513/28و  69/60گارم بار
Control

T

k

j
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S
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Fig. 6- Intarction effect of organic and chemical fertilizers with Thiobacillus inoculation on
biological yield of marshmallow
 :Tتیوباسیلوس و  :Sگوگرد
T: Thiobacillus and S: Sulphur
میانگینهای دارای حروف متفاوت ،بر اساس آزمون دانکن دارای تفاوت معنیداری میباشند (.)p≤0/05
Means with the different letters have significant difference according to Duncan (p≤0.05).

افزایش مصرف نهادههای مختلف با بهباود خصوصایات خااک و

توانسته است در مرحله گلدهی و پا از آن با انتقال مجدد ایان ماواد

محتوی عناصر غذایی ،موجب بهبود عملکرد بیولوژیکی گردید .نتاایج

فتوسنتزی از منبع به مخزن بهباود عملکارد بیولاوژیکی را باهدنباال

مطالعهای نشان داد که مصرف  15تن در هکتار کود دامی زیستتوده

داشته باشد .عالوه بر این ،از آنجا که افازایش فراهمای فسافر قابال

علف لیمو ( 1)Cumbopogon citrates (DC.) Stapfرا  10/7درصد

دسترس گیاه در خاک ،موجب بهبود توسعه سیستم ریشهای میگاردد

نسبت به شاهد افزایش داد که دلیل این امر به توانایی کاود دامای در

و همچنین جذ آ و عناصر غاذایی ضاروری باهویاژه نیتاروژن را

افزایش ظرفیت نگهداری آ و بهبود شرایط ترذیاهای خااک نسابت

افزایش مایدهاد ( ،)Dordas, 2009مشاخص اسات کاه تلقای باا

داده شد ( .)Rao, 2001تاماتی و همکااران ()Tomati et al., 1988

تیوباسیلوس همراه با مصرف گوگرد با کاهش اسیدیته خاک و افزایش

افزایش رشد و عملکرد گیاهان در شرایط مصرف کودهای آلای را باه

فراهمی فسفر در نتیجه موجب افزایش عملکرد بیولوژیکی شده است.

بهبود خصوصیات بیولوژیکی تحت تأثیر افزایش فعالیت ریزموجاودات
خاکزی نسبت دادند .به نظر میرسد کاه مصارف گاوگرد در شارایط
تلقی با تیوباسیلوس همراه باا کااربرد کودهاای مختلاف باا افازایش
فراهمی ،بهبود قابلیت جذ عناصر غاذایی و افازایش آسیمیالسایون
مواد فتوسنتزی تحت تأثیر توسعه سط برگ به عناوان انادام اصالی
فتوسنتز کنناده و افازایش ظرفیات فتوسانتزی طای مرحلاه رویشای،
1- Palmarosa

نتیجهگیری
نتایج این مطالعه نشان داد که مصارف کودهاای مختلاف آلای و
شیمیایی و تلقی با تیوباسیلوس و کاربرد گاوگرد باهطاور معنایداری
خصوصیات رشد ،اجزای عملکرد و عملکرد گل ،دانه و بیولوژیکی گیاه
دارویی ختمی را تحت تأثیر قرار داد ،بهطوریکه بهترین نتاایج بارای
تیماااار تلفیقااای کاااود شااایمیایی و فااااکتور تلفیقااای تلقااای باااا

615

 شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد گیاه دارویی ختمی،ارزیابی نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی

 اما از آنجا کاه برخای عناصار غاذایی مانناد،رشد و نمو گیاهان دارد

 کودهای آلی با بهباود خصوصایات.گوگرد حاصل گردید+تیوباسیلوس

 بهنظر مایرساد کاه ترذیاه،فسفر بهسرعت در خاک تثبیت میشوند

 افزایش محتوی رطوبتی و فراهمی عناصر غذایی،فیزیکی و شیمیایی

تلفیقی عناصر غذایی را میتوان بهعنوان راهکاری مؤثر برای جباران

 افازایش، موجب بهبود خصوصیات رویشی شاد و در نهایات،در خاک

کمبود عناصر غذایی خاک مدنظر قرار داد که این امر عالوه بر کاهش

 مصرف کودهای شیمیایی بهدلیال تاأثیر بار.عملکرد را موجب گردید

 میتواند بهبود کارایی مصرف عناصار غاذایی را باه،هزینههای تولید

تحریک رشد رویشی و بهویژه تولید سط برگ و میزان تجماع مااده

.دنبال داشته باشد

 تولید ماواد فتوسانتزی را بهباود داده کاه در نتیجاه افازایش،خشک
 همچناین مصارف.عملکرد این گونه دارویی را به دنبال داشته اسات

سپاسگزاری
 مصاو2/26972 اعتبار این پژوهش از محل پژوهه طرح شماره
 معاونت محترم پژوهشی و فنااوری دانشاگاه فردوسای1392/03/22
.مشهد تأمین شده است که بدینوسیله سپاسگزاری میشود

،گوگرد بهصورت تلفیقی با باکتری تیوباسایلوس باا کااهش اسایدیته
بهبود جذ فسفر و عناصر کاممصارف و در نتیجاه افازایش سااخت
 موجب افزایش آسیمیالسیون مواد فتوسنتزی شده که این امار،ATP
 در نهایات،با افزایش توسعه سط برگ و بهبود ظرفیات فتوسانتزی
 اگرهاه فراهمای عناصار، بدین ترتیب.بهبود عملکرد را موجب گردید
غذایی توسط کودهای مختلف آلی و شیمیایی تأثیر بهسزایی بر بهبود
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Introduction
Medicinal plants have an important role in different industries. So, increasing production of their yields is
necessary. Medicinal plants contain phytochemical compounds which have demonstrated bioactive properties.
The active principles of the plants are generally secondary metabolites. The use of ecological farming methods,
may improve yield and quality. In the last decade, agricultural production, which is mainly based on the use of
chemical material, is causing environmental problems. One of the pathways to mitigate this environmental
impacts, is to apply the long-term approaches based on the principles of ecological agriculture. Soil
microorganisms are the primary metabolites production in the soil can affect the results in the release of
phosphorus. Compost can be used as an organic matter in controlling different types of debris and the reduction
in fertilizer consumption in agricultural products and mineral absorption elements improve low consumption by
plants. Present study aims to investigate the possibility of improving the growth, flower yield, shoot yield, seed
yield and yield components of marshmallow as a medicinal plant affected as integrated management of organic,
chemical and biological fertilizers.
Materials and Methods
A field experiment was performed as factorial layout based on a randomized complete block design with
three replications at Agricultural Research Station, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad,
Iran, during growing season of 2012-2013. The experimental treatments were all combination of organic and
chemical fertilizers in four levels (cow manure (40 ton.ha-1), urban compost (40 ton.ha-1), NPK as chemical
fertilizer (114, 18 and 220, 40 kg.ha -1) and control) and inoculation with Thiobacillus and sulphur application in
four levels (including inoculation with Thiobacillus, 200 kg.ha-1 sulphur + inoculation with Thiobacillus, 200
kg.ha-1 sulphur and control). plant height, leaf areal indexmax (LAImax), leaf dry weight, stem dry weight, total dry
weight, flower, seed yield and yield components such as branch number, capsule number, number seed per
capsule and 1000-seed weight and flower, seed and biological yield of marshmallow.
To analyze the variance of the experimental data and drawing of diagrams, MSTAT-C 8 and Excel software
was used. All the averages were compared according to Duncan’s multiple range test (p≤0.05)
Results and Discussion
The results showed that the effect of organic, chemical and biological fertilizers were significant (p≤0.01) on
plant height, LAImax, leaf dry weight, stem dry weight, total dry weight, flower and seed yield, yield components
and biological yield of marshmallow. At the end of the growing season, the highest and the lowest LAI max were
observed in chemical fertilizer with Thiobacillus +sulphur (12.3) and control (1.3). The maximum flower and
seed yields were recorded in chemical fertilizer with Thiobacillus +sulphur (175.33 and 99.91 g.m-2,
1, 2, 3 and 4- Associate Professor, Professor, Ph.D Student and Ph.D Department of Agrotechnology, Faculty of
Agriculture, Ferodwsi University of Mashhad, Iran, respectively.
5- Ph.D Department of Plant Production, Faculty of Agriculture & Natural Resources, University of Torbat Heydarieh,
Torbat Heydarieh (Former Ph.D. Student, Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Ferodwsi University
of Mashhad), Iran.
(*- Corresponding Author Email: Kkorramdel@um.ac.ir)
DOI: 10.22067/jag.v10i3.28104

619

 شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد گیاه دارویی ختمی،ارزیابی نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی

respectively) and the minimum were obtained in control treatments (32.33 and 9.31 g.m-2, respectively). Flower
yield enhanced up to 100% under chemical, cow manure and compost fertilizers without Thiobacillus +sulphur,
Thiobacillus, sulphur compared to control treatment. Flower yield improved up to 106, 89 and 72% for chemical
fertilizer, cow manure and compost application with Thiobacillus +sulphur, respectively.
Conclusion
According to the results obtained in the present study, organic, chemical and biological fertilizers had
significant effects on growth, shoot yield, flower yield, seed yield, biological yield and yield components of
marshmallow. Therefore, due to the high pH of soils in agroecosystems, integrated application of sulphur with
Thiobacillus inoculation could be considered as an effective approach for soil fertility improvement. organic
matter increase soil water holding capacity, improving plant hormone-like activity, increase nutrient uptake by
plants, and generally improve the growth and yield of medicinal plant.
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تأثیر کودهای آلی ،شیمیایی و تلقیح میكوریزایی بر عملكرد کمی و کیفی گیاه دارویی شوید
)(Anethum graveolens L.
سیده سعیده زنده باد ،1پرویز رضوانی مقدم ،*2رضا قربانی 2و رضا

خراسانی3

تاریخ دریافت1392/10/23 :
تاریخ پذیرش1393/01/27 :

زنده باد ،س.س ،.رضوانی مقدم ،پ ،.قربانی ،ر ،.و خراسانی ،ر .1397 .تأثیر کودهای آلی ،شیمیایی و تلقیح میكوریزایی بر عملكرد کمی و کیفی
گیاه دارویی شوید ) .(Anethum graveolens L.بومشناسی کشاورزی.621-634 :)3(10 ،

چكيده
بهمنظور بررسی تأثیر کودهای آلی ،شیمیایی و تلقیح میكوریزایی بر شاخصهای رشدی ،عملكرد کمی و کیفی چینهای مختلف گیاه دارویی شوید
) ،(Anethum graveolens L.آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی  1391-92به اجرا درآمدد .آزمدایب بده تدور
فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا شد .در این مطالعه  12تیمار که شامل فاکتوریل کود آلی و شیمیایی در چهار سطح (کدود دامدی،
ورمیکمپوست ،کود شیمیایی اوره و شاهد) و تلقیح میكوریزایی در سه سطح ( Glomus mosseaeو  Glomus intraradicesو عدم تلقیح) در نظر
گرفته شدند .بر اساس نتایج بهدست آمده ،بیشترین و کمترین عملكرد بخب سبزینهای بهترتیب در چین دوم و چین سوم معادل  4259و  2043کیلوگرم
در هكتار مشاهده شد .همچنین نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که شاخص سطح برگ ،عملكرد بخب سدبزینهای ،عملكدرد مداده خشد  ،درتدد و
عملكرد اسانس ،بین تیمارهای میكوریزایی با تیمار شداهد تفداو معندیداری داشدت .بدا ایدن وجدود بدین تیمارهدای تلقدیح بدا  G. mosseaeو G.
 intraradicesتفاو معنیداری (در سطح پنج درتد) در تفا ذکر شده مشاهده نشد .عملكرد بخب سبزینهای ،عملكرد مداده خشد و عملكدرد
اسانس گیاه دارویی شوید در کودهای آلی (ورمیکمپوست و دامی) بهطور معنیداری بیب از تیمار کود شیمیایی بود .با توجه به نتایج بهدست آمده بهنظر
میرسد استفاده از انواع کودهای آلی در مقایسه با شیمیایی ،نقب بیشتری در بهبود عملكرد کمی و کیفی گیاه شوید داشته باشد.
واژههای کليدی :چین ،عملكرد اسانس ،ورمیکمپوست

مقدمه

1

شوید ) (Anethum graveolens L.گیاهی ی سداله ،دارویدی و
از خانواده چتریان 2بوده و بومی جنوب غربی و آسیای مرکدزی اسدت
( .)Madadi Bonab et al., 2012این گیاه به سرما حساس نیست و
جوانهزنی آن در دماهای پایین اتفاق میافتد .دوره رویشدی ایدن گیداه
کوتاه بوده و از رویب بذر تا رسیدن میوهها برابر  100تا  120روز بده
طول میانجامد ( .)Zargari, 1997شوید مصارف مختلفی در تدنای
 1و  -2بددهترتیددب دانشددجوی کارشناسددی ارشددد اگرواکولددو ی و اسددتاد گددروه
اگروتكنولو ی ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 -3دانشیار گروه علوم خاک ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
)Email: rezvani@ferdowsi.um.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jag.v10i3.30996
2- Apiaceae

دارویی و غذایی دارد .از دانههای شوید بهعنوان کاهبدهندده چربدی
به خصوص تریگلیسرید خون ،پیشگیری و درمان تصدلب شدرایین و
ناراحتیهای تدفراوی اسدتفاده مدیشدود ( ;Charles at al., 1995
.)Mahran at al., 1992; YazdanPanah, 2001

بدر اسدداس مطالعددا دراز مددد  ،کداربرد بددیب از حددد کودهددای
شیمیایی بر عملكرد گیاهان تأثیر منفی دارد که ناشی از اسیدی شدن
خاک و تأثیر منفدی بدر فعالیدت بیولو ید

و خصوتدیا فیزیكدی و

شیمیایی میباشد ( Nassiri Mahalati et al., 2009; Zhengchao

) .)et al., 2013عالوه بر این کاربرد کودهای شیمیایی ضمن اثدرا
سوءزیست محیطی ،هزینههای تولید را در دراز مد افزایب میدهدد
( .)Ghost & Bhat, 1998بر اساس تحقیقا انجام شده اسدتفاده از
کودهای زیستی یا آلی جهت کاهب مشكال ذکر شده میتواندد بده
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طور ویژه مورد توجه باشد (Kader et al., 2002; Koocheki et al.,

آلی وابسته است ( .)Douds at al., 1992انتخداب گوندههدای مدؤثر

).2011

میكوریزا ،شرایط آب و هوایی و نیز خصوتدیا فیزیكدی و شدیمیایی

استفاده از کودهای آلدی مانندد کدود دامدی و ورمدیکمپوسدت از

خاک ناحیه ریزوسفر میتواند تلقیح گونههای میكوریزا با گیاه میزبدان

مهم ترین مناب مورد استفاده جهت کاهب وابسدتگی بده نهدادههدای

خود را تحت تأثیر قرار دهدد

شیمیایی است ).(Mando et al., 2005; Koocheki et al., 2008

).Cardoso & Kuyper, 2006

;(Rodríguez Cáceres et al., 1996

کاربرد کودهای دامی و بهویژه ورمدیکمپوسدت حاتدل از آن کده در

عملكرد کمدی و کیفدی گیاهدان دارویدی در ارتبداط مسدتقیم بدا

واق برگرفته شده از محیطزیست مدیباشدند ،از مهدمتدرین منداب در

فراهمی عناتر غذایی از مناب کودهای شیمیایی و بدهویدژه کودهدای

بوده که ضمن فراهمی متعادل عناتر

آلدی اسدت ) .(Azizi & Kahrizil, 2008; Darzi et al., 2009بدر

(Rodrigues

اساس توضیحا ذکر شده این آزمایب با هدف بررسی تأثیر کودهای

) .et al., 2006; Dawson et al., 2008استفاده از کود دامدی مدی-

آلی ،شیمیایی و تلقیح گونههای میكوریزایی بر شاخصهدای رشددی،

خداک مدوثر

و کیفیت گیاه شوید در هر مرحله چین انجام شد.

سیستم های کشاورزی ارگانی

غذایی ،در راستای تولید پایدار نیز نقب ویژهای دارندد
تواند با بهبود سطح کربن خاک بر فرآیندهای بیولو ید

عملكرد ماده خش

باشد ) .(Parakash et al.,2007بر اساس نتایج مرادی و همكداران
) (Moradi et al., 2010استفاده از کود کمپوست و ورمیکمپوسدت
نقب مؤثری در بهبود شاخصهای رشددی ،عملكدرد کمدی و مقددار
اسانس گیاه رازیانه ( )Foeniculum vulgave Mill.داشت.

مواد و روشها
این آزمایب بهمنظور بررسی اثر تیمارهای مختلف کودهای آلی و
تلقیح میكوریزایی بر شاخصهای رشدی ،عملكدرد و میدزان اسدانس

در کنار کاربرد کودهای آلدی ،اسدتفاده از تلقدیح میكدوریزایی بده

دانه شوید در مزرعه تحقیقاتی دانشكده کشاورزی دانشدگاه فردوسدی

میتواند نقب مدؤثری در بهبدود سداختار خداک

مشهد بهتور فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه

عنوان کود بیولو ی

دانه ها ،کاهب اثرا منفی پاتو نهای گیاهی ،افدزایب مقاومدت بده

تكرار و  12تیمار در سال زراعی  1391 -92اجرا شد.

برخی تنبهای محیطی بهویدژه تدنب خشدكی و شدوری و افدزایب

در این مطالعه کود آلی و شیمیایی بهعندوان عامدل اول در چهدار

قابلیت جذب عناتر غذایی بهویژه فسفر داشدته باشدد ( & Cardoso

سطح (کود دامدی ( 15تدن در هكتدار) ،ورمدیکمپوسدت ( 4/5تدن در

 .)Kuyper, 2006; Yesmin at al., 2007تحقیقددا گامددالرو و

هكتار) ،کود شیمیایی نیترو ن ( 150کیلدوگرم در هكتدار) و شداهد) و

همكدداران ( ،)Gamalero et al., 2004نشددان داد کدده تلقددیح

تلقیح میكوریزایی بهعنوان عامدل دوم در سده سدطح (،G. mosseae

میكوریزایی میتواند نقب مؤثری در افزایب جذب عناتدر غدذایی و

 G. intraradicesو شاهد (عدم تلقیح میكدوریزایی) در نظدر گرفتده

مقاومت به تنبهدای زیسدتی و غیدرزیسدتی در گیداه گوجدهفرنگدی

شدند .مقادیر کودهای دامی و ورمیکمپوست بدر اسداس مقددار 150

( )Solanum lycopersicum L.داشته باشد .بر طبق تحقیقا کابلو

کیلوگرم نیترو ن خالص محاسبه و بهکار برده شد .الزم به ذکر اسدت

و همكدداران ) (Cabelo et al., 2005اسددتفاده از تلقددیح میكددوریزا

با توجه به اینکه در سال اول بر اساس مناب علمی موجود فقط  40تا

میتواند میزان حاللیت و کارایی جذب فسدفر در خداک را تدا چنددین

 50درتد عناتر کود دامی آزاد مدیشدود

برابر افزایب دهد .با این وجود میدزان کدارایی جدذب عناتدر غدذایی

) .Hoseini, 2007لذا در مقدار کود دامی مورد استفاده ایدن موضدوع

ناشی از تلقیح میكوریزایی به توانایی ارتباط بین میزبدان و میكدوریزا،

در نظر گرفته شد.

(Mazaheri & Majnon

توسعه کلونی در محیط ریشه و خاک اطراف آن در کنار فراهمی مدواد
جدول  -1برخی خصوصيات فيزیكی و شيميایی خاک محل انجام آزمایش
Table 1- Some of physical and chemical properties of experimental field soil

اسيدیته
pH
8.09

هدایت الكتریكی

فسفر قابل جذب

پتاسيم قابل جذب

کربن آلی

نيتروژن کل

(دسیزیمنس بر متر)

(ميلیگرم برکيلوگرم)

(ميلیگرم برکيلوگرم)

()%

()%

)EC (dS.m-1

)Available P (mg.kg-1

)Available K (mg.kg-1

)OC (%

)Total N (%

1.26

10.25

286

0.49

0.08

بافت
Texture

لومی سیلتی
Silty loam
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جدول  -2برخی خصوصيات شيميایی ورمیکمپوست و کود دامی در آزمایش
Table 1- Some of chemical properties of vermicomost and manure used in experiment

هدایت الكتریكی

فسفر کل

پتاسيم کل

کربن آلی

نيتروژن کل

(دسیزیمنس بر متر)

()%

()%

()%

()%

)EC (dS.m-1

)Total P (%

)Total K (%

)OC (%

)Total N (%

6.22

7.4

0.14

1.16

-

0.67

6.7

5.2

1.16

1.2

11.65

1.49

اسيدیته
pH

هر ی

از کر های آزمایب با ابعاد  10( 2/54مترمرب ) ایجداد

شد .فاتله کر ها از یكدیگر  0/5متر ،فاتله پشتهها از یكددیگر 0/5
متر و فاتله بلوکها از یكدیگر ید

متدر تعیدین گردیدد .بدر اسداس

تیمارهای آزمایب،کود دامی و ورمیکمپوست قبل از کشت تدا عمدق
 20سانتیمتری با خاک مخلدوط شددند .گوندههدای قدار میكدوریزا
همزمان با کاشت بهتور تلقیح با خاک در دو الیه پدایین و بداالی
بذرها استفاده شدند .کود شیمیایی نیترو ن (از منب اوره) نیدز در سده
مرحله بهترتیب همزمان با کاشت ،مرحله تن

کردن و بعد از سداقه-

دهی مورد استفاده قرار گرفت.
با ایجاد کر های آزمایب ،بذرها روی پشتههدایی (بدر روی هدر
پشته دو ردیف در طرفین پشتهها) بهطول چهدار متدر در هفتده سدوم
اسفند ماه کشت شدند .گیاهچههای شوید در مرحله  4تا  6برگی برای
رسیدن به تراکم مورد نظر (فاتله روی ردیدف  7سدانتی متدر) تند
شدند ( .)Davazdah Emami et al., 2010اولین آبیداری بالفاتدله
پس از کاشت و سایر آبیاریها تا زمان رسیدگی فیزیولو ی بهتور
هر هفت روز ی بار انجدام گرفدت .در مراحدل آزمدایب و بدهمنظدور
جلوگیری از کاهب رشد و فعالیت قار هدای میكدوریزا ،از هدی گونده
علفکب و یا آفتکب شیمیایی استفاده نگردید.
جهت بررسی سطح برگ و وزن خش بوته ،در مرحله گلدهدی،
گیاهان از سطحی معادل  1750سانتیمترمربد ( )50× 35بدهتدور
تصادفی در هر کر برداشت شدند .با اندازهگیری سطح بدرگ و وزن
خش بدرگ ،شداخص سدطح بدرگ محاسدبه شدد & (Koocheki
) .Sarmadnia, 1999عملكرد ماده تر و خشد همدراه بدا عملكدرد
اسانس با رعایت اثر حاشیه در سطحی معادل دو مترمرب تعیدین شدد.
جهددت تعیددین درتددد اسددانس از دسددتگاه کلددونجر اسددتفاده شددد
(.)Makkizadeh et al., 2010
تجزیه و تحلیل دادههای آزمایب با اسدتفاده از ندرمافدزار  SASو
 MSTAT-Cانجام گرفت .دادههای آزمایب بهدلیل تولید سده چدین
بهتور کر های خرد شده در زمان در قالب طرح بلوکهای کامدل
تصادفی مورد تجزیه آماری قرار گرفتند کده در آن تیمارهدای کدودی

نمونه
Sample

کود دامی
Manure

ورمیکمپوست
Vermicompost

بهعنوان عامل اتلی و سه چین بهعنوان عامل فرعی در نظدر گرفتده
شدند .میانگینها نیز با استفاده از آزمون دانكن در سطح پدنج درتدد
مورد مقایسه آماری قرار گرفتند.

نتایج و بحث
اثرا ساده و متقابل تیمارهای آزمدایب در جددول  3ارائده شدده
است .بهدلیل معنیدار شدن اثرا متقابل بر شاخصهای مورد مطالعه
شوید ،اثرا ساده در آزمایب بررسی نشد.
اثر متقابل میکوریزا و کود

اثرا متقابل کود و میكوریزا بر نسبت بدرگ بده سداقه ،عملكدرد
بخب سبزینه ،عملكرد ماده خش

و عملكرد اسانس شدوید معندیدار

بود (جدول  .)3نتایج آزمایب نشان داد که در هر ی

از سطوح کاربرد

میكوریزا ،استفاده از ورمیکمپوست نسبت برگ بده سداقه را افدزایب
داد ،بهطوریکه در شرایط تلقدیح بدا گونده ،Glomus intraradices
کاربرد این کود آلی منجر به افزایب  16درتدی نسبت برگ به ساقه
در مقایسه با شاهد شد (جدول  .)5همچندین در شدرایط عددم تلقدیح
میكوریزایی نیز کاربرد ورمیکمپوست و کود دامی منجدر بده افدزایب
معنیدار نسبت برگ به ساقه شد.
بر اساس گزارشا موجود ،کاربرد کدود دامدی و ورمدیکمپوسدت
حاتل از آن می تواند نقب مثبتی در فراهمی متعادل عناتدر غدذایی
) ،(Dawson et al., 2008بهبود ساختار خاک ،افزایب توانایی گیداه
در جدذب عناتدر غدذایی از خداک

;(Cardoso & Kuyper, 2006

) Parakash et al., 2007داشدته باشدد .مد

گیندیس و همكداران

( )Macginis et al., 2003نیدز در آزمایشدی بدر روی گیداه دارویدی
ریحان ( )Ocimum basilicum L.مشاهده کردند که مصدرف تدو م
کود ورمیکمپوست با میكوریزا بهطدور معندیداری بدر وزن خشد
تعداد برگ در گیاه اثر گذاشت.

و
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جدول  -5اثر متقابل کود و ميكوریزا بر شاخصهای مورد مطالعه شوید
Table 5- Interaction effects of fertilizer and mycorrhizae on studied characteristics of dill

عملكرد اسانس (ليتر

عملكرد ماده خشک

عملكرد بخش سبزینه

نسبت برگ به
کود

ميكوریزا

Leaf / stem
ratio

Fertilizer

Mycorrhizae

شاهد

در هكتار)

(کيلوگرم در هكتار)

Essential oil yield
)(l.ha-1

Dry matter yield
)(Kg.ha-1

)Fresh yield (Kg.ha-1

1.57e

329.50d

1934.86f

*1.23bc

1.90de

337.27d

2174.33ef

1.41abc

2.59de

354.47d

2309.39de

1.51a

1.78de

376.76d

2533.53d

0.93d

2.00de

350.67d

2359.20de

1.24bc

6.67a

788.31a

4206.90a

1.35abc

4.17c

559.48b

3812.26b

1.49ab

2.70d

460.73c

3149.43c

1.49ab

1.89de

366.96d

2397.51de

1.2c

5.54b

763.41a

4109.20a

1.49ab

4.20c

578.54b

3956.90ab

1.39abc

2.59de

472.22c

3005.75c

1.37abc

(کيلوگرم در هكتار)

ساقه

Control

دامی
Manure

شاهد

ورمیکمپوست

Control

Vermicompost

شیمیایی
Chemical
fertilizer

شاهد
Control

دامی
Manure
G. .mosseae

ورمیکمپوست
Vermicompost

شیمیایی
Chemical
fertilizer

شاهد
Control

دامی
Manure

G. intraradices

ورمیکمپوست
Vermicompost

شیمیایی
Chemical
fertilizer

* در هر ستون میانگینهای دارای حداقل ی حرف مشترک بر مبنای آزمون دانكن در سطح پنج درتد دارای اختالف معنیدار نمیباشند.
* Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability level using
Duncan's Multiple Rang Test.

نتایج آزمایب نشان داد کده عملكدرد بخدب سدبزینه و عملكدرد
مادهی خش

در اثر تلقیح گونههای میكوریزایی بهعالوه کدود دامدی

نیز بهطور معنیداری بیب از سایر تیمارها بود ،بدهطدوریکده کداربرد
تیمار ذکر شده ،عملكرد بخب سبزینه و عملكدرد مداده خشد

را تدا

 ،G. mosseaeعملكرد اسدانس را بدیب از چهدار برابدر افدزایب داد
(جدول  .)5نتایج آزمایشا کوچكی و همكاران

(Koocheki et al.,

) 2008حاکی از اثرا مثبت کاربرد کودهای زیستی شامل میكدوریزا
بر تفا رویشی و عملكرد اسانس گیداه دارویدی زوفدا (

Hyssopus

بیب از دو برابدر نسدبت بده شداهد افدزایب داد (جددول  .)5یوشدا و

 )officinalis L.بود .در تحقیق فریتاس و همكاران

همكاران ( )Usha et al., 2004نیز بهنقدب مثبدت قدار میكدوریزا

) 2004بر روی گیاه نعناء ) )Mentha piperita L.نیز روشن شد که

در

کاربرد چهار گونه قار میكوریزا موجب بهبود مقدار اسدانس و میدزان

 Glomus mosseaeدر جذب فسفر و افزایب عملكرد ماده خش
گیاه رازیانه اشاره کردند.

(Freitas et al.,

متنول آن نسبت به شاهد میشود.

همچنین نتایج آزمایب نشان داد که عملكرد اسدانس نیدز در اثدر
کاربرد تلفیقی تیمارهای کود دامی و گونههدای میكدوریزایی افدزایب
یافت ،بهطوریکه در مقایسه با شاهد ،کاربرد کدود ورمدیکمپوسدت و

اثر متقابل میکوریزا و چین

به جز نسبت برگ به ساقه ،اثر متقابل میكوریزا و چین بدر سدایر
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شاخصهای شوید در آزمایب معنیدار بود (جدول  .)3بر اساس نتایج

شهری در افزایب وزن خش

آزمایب ،در چین اول تلقیح یا عدم تلقیح میكوریزایی اثر معنیداری بر

گزارش شد که با افزایب سطوح کمپوست ،کلیه خصوتیا رشدی و

وزن برگ و وزن ساقه در بوته نداشت ،ولی در چین دوم و سوم تلقیح

عملكرد گیاه رازیانه افزایب یافت (.)Mona et al., 2008

گونههای میكوریزا اثر معنیداری در وزن برگ و وزن سداقه در بوتده
داشت (جدول .)6

گیاه سیاهدانه داشت .در تحقیقی دیگدر

کاربرد کود دامی و ورمیکمپوست نقب مؤثری در افزایب سدطح
برگ شوید داشت ،بهعنوان مثال کاربرد کود ورمیکمپوسدت در چدین

مشابه وزن برگ در بوته ،کاربرد گونههای  G.mosseaeدر چدین

دوم شاخص سطح برگ را در مقایسه با شاهد  52درتدد افدزایب داد

دوم بیشترین تأثیر معنیدار را در افزایب شاخص سطح برگ ،عملكرد

(جدول  .)7میدر هاشدمی و همكداران ()Mirhashemi et al., 2009

شوید داشت (جدول  .)6به عنوان

گزارش کردند که حداکثر مقادیر عملكرد ماده خش  ،شاخص سدطح

مثال در چین دوم ،کداربرد  G.mosseaeدر مقایسده بدا عددم تلقدیح

برگ گیاه دارویی شنبلیله ( )Trigonella foenum-graecum L.به-

میكوریزا باعث افزایب عملكرد معنیدار بخب سبزینه و ماده خشد

ترتیب با مصرف  20و  30تن در هكتار کود دامی مشاهده شد.

بخب سبزینه و عملكرد ماده خش

بهترتیب تا  34و  63درتد شد (جدول  .)6همان طور که پیبتدر بده

مشابه وزن برگ ،کود دامی و ورمیکمپوسدت نقدب مدؤثری در

آن اشاره گردید ،تلقیح گیاهان دارویی با گونههای میكوریزا مدیتواندد

افزایب عملكرد بخب سبزینه ،ماده خش  ،درتد و عملكرد اسدانس

در گیداه

شوید داشت .به عنوان مثال در زمان چین دوم کداربرد کدود دامدی در

نقب مؤثری را ایفا کندد & Kuyper, 2006; Yesmin (Cardoso

مقایسه با شاهد عملكرد ماده خش

را بدیب از دو برابدر افدزایب داد

).et al., 2007

(جدول .)7

در افزایب جذب عناتر غذایی و در نتیجه تولید ماده خش

خرمدل و همكاران ( )Khorramdel at al., 2008نیز در مطالعه

تفادوست و همكاران ) (Safadoust et al., 2007نقدب مدؤثر

میكوریزا بر گیاه سیاهدانده ( Nigella

کاربرد کود دامی در افزایب عملكرد را ناشی از اثدرا کوتداه مدد و

 ،)sativa L.مشاهده نمودند که کداربرد کودهدای زیسدتی منجدر بده

درازمد بر بهبدود خصوتدیا فیزیكدی شدیمیایی خداک ،تخلخدل،

و سرعت رشدد

پایداری ساختمان خاک و ظرفیت نگهداری خاک دانستند .در پژوهب

اثر کودهای زیستی شامل قار

افزایب ارتفاع ،شاخص سطح برگ ،تجم ماده خش
محصول نسبت به شاهد گردید.

دیگری گزارش شد که مصرف کود دامدی در تدا ریدزی

Solanum

همچنین بیشترین درتدد اسدانس و عملكدرد اسدانس در نتیجده

) )nigrum L.زیستتوده محصول را بدهمیدزان بیشدتری نسدبت بده

کاربرد گونه  G. mosseaeدر چین دوم مشاهده گردید بهطدوری کده

کاربرد کدود شدیمیایی افدزایب داد ( .)Azeez et al., 2010درزی و

در نتیجه کاربرد تیمار ذکر شده در مقایسه با شاهد ،عملكرد اسانس در

همكاران ) (Darzi et al., 2009گزارش کردند که استفاده از ورمی-

چین دوم بیشتر از دو برابر افزایب یافت (جدول  . )6در بررسدی روی

کمپوسددت در تمددامی سددطوح (پددنج و  10تددن در هكتددار) ،عملكددرد

دو گیداه دارویدی شدوید و ندوعی زیدره سدیاه ( )Carum carvi L.

بیولو ی

و اقتصادی گیاه رازیانه را افدزایب دهدد .بدر اسداس نتدایج

مالحظه شد که کاربرد دو گونه قار میكوریزا ( )VAMبهطدور قابدل

جدول  ،5درتد و عملكرد اسانس نیز در چین دوم و اسدتفاده از کدود

توجهی کمیت و کیفیت اسانس دانه آنها را در مقایسه با شاهد بهبود

دامی در بیشترین مقدار خود بود.

بخشید.
اثر متقابل میکوریزا و کود و چین
اثر متقابل کود و چین

بر اساس نتایج جدول  ،3نسبت برگ بده سداقه ،عملكدرد بخدب

به جز نسبت برگ به ساقه ،اثر متقابدل کدود و چدین بدر تمدامی

سبزینه ،عملكرد ماده خش  ،درتدد و عملكدرد اسدانس گیداه شدوید

شاخصهای شوید معنیدار شد (جدول  .)3بر اساس نتایج آزمایب در

تحت تأثیر اثر متقابل میكوریزا و کود و چین قرار گرفدت .همدانطدور

نتیجه کاربرد کود دامی و ورمیکمپوست در چدین دوم بیشدترین وزن

که پیبتر ذکر گردید ،در هر ی

از سطوح تلقیح میكدوریزا و کداربرد

برگ و ساقه در بوته مشاهده شد (جدول  .)7بر اساس نتایج اکبر ندژاد

کود ،نسبت برگ به ساقه در چین اول بهطور معندیدار بدیب از چدین

و همكداران ( )Akbarnejad et al., 2011کداربرد کمپوسدت زبالده

دوم و سوم بود (جدول .)8
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 کود و ميكوریزا بر شاخصهای مورد مطالعه شوید در آزمایش، اثر متقابل چين-8 جدول
Table 8- Interaction effects of cutting fertilizer and mycorrhizae on studied characteristics of dill in experiment

ميكوریزا

کود

Mycorrhizae

Fertilizer

چين
Cutting (C)

چین اول
First C. (C1)

شاهد

چین دوم

Control

Second C. (C2)

چین سوم
شاهد
Control

دامی
Manure
ورمیکمپوست
Vermicompost
کود شیمیایی
Chemical fertilizer

شاهد
Control
دامی
Manure
G. mosseae
ورمیکمپوست
Vermicompost
کود شیمیایی
Chemical fertilizer

شاهد
Control

G. intraradices

دامی
Manure
ورمیکمپوست
Vermicompost
کود شیمیایی
Chemical fertilizer

Third C. (C3)
C1
C2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
C3

عملكرد ماده

نسبت برگ

عملكرد بخش

به ساقه

سبزینه (کيلوگرم

Leaf /
stem
ratio

Fresh yield
(kg.ha-1)

1.50def*

1652.2nop

344.8k-o

0.44klm

1.58i-l

0.77g

3160.9gh

431.0h-k

0.37m

1.62i-l

1.41ef

991.3q

212.6p

0.66c-i

1.49i-l

2.20ab
0.56g
1.46ef
2.39a
0.51g
1.62c-f
1.52c-f
0.57g
0.71g
2.17ab
0.51g
1.50def
1.97a-d
0.43g
1.35f
2.00abc
0.41g
1.29f
2.16ab
0.54g
1.49def
2.17ab
0.56g
1.44ef
1.88b-e
0.42g
1.29f
1.97a-d
0.55g
1.36f
1.97a-d
0.52g
1.31f

1824.7mno
3448.2fg
1250.0pq
1896.5mno
3629.3efg
1402.2opq
2097.7lmn
3951.1ef
1551.7op
1925.2mno
3692.5ef
1459.7opq
3913.7ef
6135.1b
2571.8i-l
3764.3ef
4755.7d
2916.6a
2635.1ijk
4485.6d
2327.5klm
1830.4mno
3562.2efg
1798.8no
3798.8ef
5663.7c
2864.9hij
4017.2e
4893.6d
2959.7hi
2853.4hij
3735.6ef
2428.1jkl

316.1l-p
471.2e-j
224.1p
296.1m-p
508.6d-i
258.6op
313.8l-p
545.9d-g
270.1nop
295.9m-p
505.7d-i
250.0op
554.5def
1396.5a
413.7i-l
545.9d-g
686.7bc
445.4f-k
410.9i-l
597.7cd
373.5j-n
301.7m-p
454.0f-k
344.8k-o
540.2d-h
1321.8a
428.1ijk
574.7de
709.7b
451.1f-k
439.6g-k
586.2d
390.8 j-m

0.47i-m
0.62d-k
0.55f-m
0.49h-m
0.87ab
0.59e-l
044klm
0.45klm
0.43klm
0.39lm
0.71b-f
0.49h-m
0.47i-m
1.01a
0.67c-h
0.44klm
0.89ab
0.82bc
0.43klm
0.70b-g
0.55f-m
0.41lm
0.56f-m
0.46j-m
0.51g-m
0.78b-e
0.79bcd
0.55f-m
0.81bcd
0.80bcd
0.37m
0.55f-m
0.65c-j

1.51i-l
2.93e-l
1.26kl
1.45i-l
4.49de
1.54i-l
1.39jkl
2.48f-l
1.16l
1.17l
3.61efg
1.23l
2.63e-l
14.30a
2.77e-l
2.40f-l
6.22c
3.61efg
1.79g-l
4.27def
2.06g-l
1.23l
2.52f-l
1.61i-l
2.76e.l
10.49b
3.37e-i
3.20e-k
5.18cd
3.59e-h
1.66h-l
3.27e-j
2.54f-l

)در هكتار

خشک
(کيلوگرم در
)هكتار

عملكرد
درصد اسانس
Essential oil
percentage

Dry matter
yield (kg.ha-1)

اسانس (ليتر
)در هكتار
Essential oil
yield (l.ha-1)

.*در هر ستون میانگینهای دارای حداقل ی حرف مشترک بر مبنای آزمون دانكن در سطح پنج درتد دارای اختالف معنیدار نمیباشند
*Means with the same letters in each column are not significantly different at the 0.05 level of probability using Duncan's Multiple
Range Test.
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.مصرف کودهای شیمیایی گردید

ورمیکمپوست می تواند نقب مدؤثری در افدزایب عملكدرد شدوید در
 بدا مصدرف تلفیقدی تلقدیح.چینهای مختلف این گیداه داشدته باشدد
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Introduction
Dill (Anethum graveolens L.) is an annual medicinal plant belonging to the Apiaceae family and is native to
the Southwest and Central Asia. This plant is not susceptible to cold and germination occurs at low temperatures.
The vegetative period of this plant is short and from seed emergence till the fruit harvesting reaches 100 to 120
days. Based on long-term studies, excessive use of chemical fertilizers has a negative effect on plant yield
resulting soil acidification, negative effect on soil biological activity and physical and chemical properties. In
addition, application of chemical fertilizers mean while environmental impacts increases production costs in the
long term. According to literatures, the use of organic or biological fertilizers to reduce the mentioned problems
can be especially valued.
Materials and Methods
In order to investigate the effects of organic, chemical fertilizers and mycorrhizae inoculation on yield and
yield components of dill in different cuts, an experiment was carried out in the Research Station, College of
Agriculture, the Ferdowsi University of Mashhad, in 2013. The experiment was carried out in a factorial
experiment based on randomized complete block design with three replications. The treatments were all
combination of organic and chemical fertilizers in four levels (cow manure, vermicompost, chemical fertilizer
and control) and three levels of Mycorrhiza inoculation (Glomus mosseae, Glomus intraradices and no
inoculation). The collected data were analyzed as split- plot design in time based on randomized complete block
design (due to having three cuts during growing season). The 12 fertilizer treatments and three cuts were
considered as main and sub plots, respectively.
Results and Discussion
The results showed that the highest (4259 kg.ha-1) and the lowest fresh yield (2043 kg.ha-1) were obtained in
second cut and third cut, respectively. The results indicated that Leaf Area Index, fresh and dry matter yield,
percentage and essential oil yield were significantly different between inoculated mycorrhizae treatments and
control treatment. However, there was no significant difference (p<0.05) between Glomus mosseae and and
Glomus intraradices in terms of former mentioned criteria. Fresh and dry matter yield and essential oil yield of
dill were significantly higher in organic fertilizers treatments (vermicompost and cow manure) compared with
chemical fertilizer. The results showed that using organic fertilizers have a better performance than chemical
fertilizers in growing dill both in quality and quantity. The effects of fertilizer and mycorrhiza on leaf/stem ratio,
grain yield, dry matter yield and essential oil yield were significant. The results of the experiment showed that in
each level of mycorrhizal application, the use of vermicompost increased the leaf/stem ratio, so that,
underGlomusintraradices inoculum conditions, the use of this organic fertilizer resulted in an increase of 16%
leaf/stem ratio compared to the control. Also, in the absence of mycorrhizal inoculation, vermicompost and
animal manure application resulted in a significant increase in leaf/stem ratio. The results of the experiment
showed that the fresh and dry yield of the vegetative parts of the drill were significantly higher than other
treatments in inoculation of mycorrhizal and animal manure treatments, so that the application of the mentioned
1 and 2- MSc. Student of Agroecology and Professor, Department of Agrotechnology Faculty of Agriculture, Ferodwsi
University of Mashhad, Iran, respectively.
3- Associate Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Ferodwsi University of Mashhad, Iran.
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DOI: 10.22067/jag.v10i3.30996
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treatment, fresh and dry yield of the vegetative parts increased by two times compared with control treatment. In
addition, the results of the experiment showed that the essential oil yield increased as a result of the combined
application of animal manure and mycorrhizal treatments, so that the application of vermicompost fertilizer and
G. mosseae compared to control treatment increased the essential oil yield by more than four times.
Conclusion
According to the results of the experiment, mycorrhizal application has an important role in improving the
growth characteristics and dry matter yield, especially in cut II and III. In addition to mycorrhizal inoculation,
application of livestock manure and vermicompost can play an important role in increasing the yield of drill at
different cutting. Combined use of mycorrhiza inoculum and organic fertilizers can reduce the problems caused
by the use of chemical fertilizers.
Keywords: Cutting, Essential oil, Vermicompost

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي
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ﺟﻠﺪ  ،10ﺷﻤﺎره  ،3ﭘﺎﯾﯿﺰ  ،1397ص635- 646 .

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ وزن ﺑﻨﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﮔﻠﺪﻫﯽ زﻋﻔﺮان

)(Crocus sativus L.

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﻮﭼﮑﯽ ،*1ﻣﻬﺪي ﻧﺼﯿﺮي ﻣﺤﻼﺗﯽ ،1ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻣﻼﻓﯿﻼﺑﯽ 2و ﻋﻠﯽ ﻧﻮروزﯾﺎن

3

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ1392/11/29 :
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش1393/06/10 :

ﮐﻮﭼﮑﯽ ،ع ،.ﻧﺼﯿﺮي ﻣﺤﻼﺗﯽ ،م ،.ﻣﻼﻓﯿﻼﺑﯽ ،ع ،.و ﻧﻮروزﯾﺎن ،ع .1397 .ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ وزن ﺑﻨﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﮔﻠﺪﻫﯽ زﻋﻔـﺮان ) Crocus

 .(sativus L.ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي.635-646 :(3) 10 ،

ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ وزن ﺑﻨﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﮔﻠﺪﻫﯽ زﻋﻔﺮان ) ،(Crocus sativus L.آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ
ﺗﮑﺮار در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ در ﺳﺎل زراﻋﯽ  1390-91اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ده وزن ﺑﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻤﺘـﺮ از -10 ،2/1-1 ،2
 20/1-24 ،18/1-20 ،16/1-18 ،14/1-16 ،12/1-14 ،10/1-12 ،6/1و ﺑﯿﺸﺘﺮ از  24ﮔﺮم زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﯿﻤﺎر ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد و وزن ﺗﺮ ﮔﻞ ،وزن ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ ﮐﻼﻟﻪ ،درﺻﺪ ﺑﻨﻪﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻞ در ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وزﻧﯽ ،ﺑﻨﻪﻫﺎي ﯾﮏ ،دو ،ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﮔﻞ و ﺑﯿﺸﺘﺮ،
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪي دﺧﺘﺮ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه دﺧﺘﺮي در ﮔﺮوهﻫﺎي وزﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  8-12 ،4-8 ،4و ﺑﯿﺸﺘﺮ از  12ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺛﺮ
داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ وزن ﺑﻨﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻋﻔﺮان در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﮏ درﺻﺪ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻞ ﺑﺮاي وزن ﺑﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  24ﮔﺮم
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  1/300/000ﮔﻞ در ﻫﮑﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ 99/34 .درﺻﺪ ﺑﻨﻪﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮ از  2ﮔﺮم ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻞآوري ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﻪﻫﺎي  16ﮔﺮم ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻮان ﮔﻞآوري ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و
ﺑﻨﻪﻫﺎي  20/1ﺗﺎ  24ﮔﺮم و ﺑﯿﺸﺘﺮ از  24ﮔﺮم از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  3و  4ﮔﻞ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺸﮏ ﮐﻼﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫـﺎ
ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎر وزن ﺑﻨﻪ  6/1ﺗﺎ  10ﮔﺮم 75 ،درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﻪﻫﺎي دﺧﺘﺮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑـﻪ-
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزن ﮐﻤﺘﺮ از  2ﮔﺮم ﺑﺎ  63000ﺑﻨﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از  24ﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  25/550/000ﺑﻨﻪ در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮد و وزنﻫﺎي  14/1-16ﮔﺮم و ﮐﻤﺘﺮ از  2ﮔﺮم
ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ  115و  25ﻋﺪد ﺑﻨﻪ دﺧﺘﺮي ﮐﻤﺘﺮ از  4ﮔﺮم و وزنﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ از  24و  10/1ﺗﺎ  12ﮔﺮم ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨـﻪﻫـﺎي  4-8ﮔـﺮم را ﺑـﻪ ﺧـﻮد
اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﻪﻫﺎي  8ﺗﺎ  12ﮔﺮم و ﺑﯿﺸﺘﺮ از  12ﮔﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزن ﺑﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  24ﮔﺮم و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪ وزن ﮐﻤﺘﺮ از  2ﮔﺮم و  2/1ﺗﺎ 6
ﮔﺮم اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :ﺑﻨﻪ دﺧﺘﺮي ،ﺗﻌﺪاد ﮔﻞ ،وزن ﺗﺮ ﮐﻼﻟﻪ ،وزن ﺧﺸﮏ ﮐﻼﻟﻪ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

1

زﻋﻔـﺮان ) (Crocus sativus L.ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﮔﯿــﺎﻫﯽ ادوﯾــﻪاي،
اﻓﺰودﻧﯽ و ﻃﻌﻢدﻫﻨﺪه در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ،ﻋـﻼوه ﺑـﺮ
آن داراي ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي داروﯾﯽ ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) Hossienzadeh
& Sadeghnia, 2005; Maggi et al., 2010; Siracusa et al.,

 .(2010زﻋﻔﺮان ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼـﻮل ﮐﺸـﺎورزي و داروﯾـﯽ ﺟﻬـﺎن از
ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهاي در ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﺧـﻮردار
اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔـﺮان دﻧﯿـﺎ ﺑـﻪ اﯾـﺮان
ﺗﻌﻠـﻖ دارد ) Arsalan et al., 2006; Mohammad-Abadi et al.,
 .(2006ﮐﺎﺑـﺎﻟﺮو -ارﺗﮕـﺎ و ﻫﻤﮑـﺎران ) Caballero-Ortega et al.,

 (2000اﻇﻬـﺎر داﺷـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ زﻋﻔـﺮان اﯾـﺮان ،داراي ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈـﺖ
 - 1اﺳﺘﺎد ،ﮔﺮوه زراﻋﺖ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت ،داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
 - 2اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ ،ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻋﻠـﻮم و ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﻏﺬاﯾﯽ ،اﯾﺮان
 - 3داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘـﺮي اﮔﺮواﮐﻮﻟـﻮژي ،ﮔـﺮوه زراﻋـﺖ و اﺻـﻼح ﻧﺒﺎﺗـﺎت ،داﻧﺸـﮑﺪه
ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
)*  -ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(Email: akooch@um.ac.ir :
DOI: 10.22067/jag.v10i3.32435

ﮐﺮوﺳﯿﻦ ،ﭘﯿﮑﺮوﮐﺮوﺳـﯿﻦ و ﺳـﺎﻓﺮاﻧﺎل ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﺮان ﺑـﺰرگﺗـﺮﯾﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه زﻋﻔﺮان در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از  95درﺻـﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮان ﺑﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺧﺘﺼﺎص دارد ) Kafi et

 .(al., 2002اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي و ﺟﻨـﻮﺑﯽ ،دو ﻗﻄـﺐ ﻋﻤـﺪه
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ﺗﻮﻟﯿــﺪ زﻋﻔــﺮان در ﮐﺸــﻮر ﻣﺤﺴــﻮب ﻣــﯽﺷــﻮﻧﺪ ) & Mollafilabi

ﮐﻪ وزن ﺑﻨﻪ ،اﺛﺮ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮي ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻨﻪﻫـﺎي دﺧﺘـﺮي و ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ آن

 .(Shoorideh, 2009ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه در اﯾـﺮان در ﺳـﺎل

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻞ در زﻋﻔﺮان داﺷﺖ ) .(Kumar et al., 2009ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺧـﯽ

 1390ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  72162ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  70000ﻫﮑﺘﺎر آن ﺑـﻪ دو

دﯾﮕﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﺆﯾﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﮔﻞآوري زﻋﻔﺮان ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎﺷـﺖ

اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺧﺮاﺳـﺎن رﺿـﻮي و ﺟﻨـﻮﺑﯽ ) 57000ﻫﮑﺘـﺎر ﺑـﻪ ﺧﺮاﺳـﺎن

ﺑﻨﻪﻫﺎي ﻣﺎدري درﺷـﺖﺗـﺮ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ) Singhetal, 1994; Nassiri

رﺿﻮي و  13000ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ( اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ) Jihad

 .(Mahallati et al., 2008ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﺎﺷﺖ ﺑﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎ وزن ﺑﻨﻪ ﺑﯿﺶ

 .(Keshavarzi Khorasan Razavi, 2012ﺑــﺪﯾﻬﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ از

از  10ﮔﺮم ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ در زراﻋﺖ زﻋﻔﺮان ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ

ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات زﻋﻔﺮان ﺑﻪ روش ﺻﺤﯿﺢ ﻣـﯽ-

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ).(Sadeghi, 1993

ﺗﻮان درآﻣﺪ ارزي ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ را ﺑﺮاي ﮐﺸﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﻨﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻞﻫﺎ

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶدﻫﻨﺪه ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑـﻮم-

ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﻠﺪﻫﯽ ﺑﺮاي ﺑﻨﻪﻫـﺎي ،22/5

ﻧﻈﺎمﻫﺎي زراﻋﯽ ،اﻣﺮي اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد

 26/5 ،23/5ﮔﺮم ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ  2/6 ،3/4 ،2/2ﮔﻞ ﺑﻪازاي ﻫﺮ ﺑﻨﻪ

ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد ) .(Koocheki et al., 1997ﻋﻮاﻣـﻞ

در ﺳﺎلﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ ).(Mashayekhi et al., 2006

زﯾﺎدي ﻧﻈﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ،ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ،ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ ،آﺑﯿﺎري ،ﺗـﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷـﺖ،

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮي ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﻪﻫﺎي درﺷـﺖﺗـﺮ از

ﮐﺎرﺑﺮد اﻧﻮاع ﮐﻮدﻫﺎ اﻋﻢ از ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾـﮏ و ﺣﯿـﻮاﻧﯽ در ﺗﻌﯿـﯿﻦ

ﺗﻮان ﮔﻞآوري ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ) .(Sadeghi, 2012اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در

ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ارزﺷﻤﻨﺪ زﻋﻔﺮان ﻧﻘﺶ ﺑـﻪﺳـﺰاﯾﯽ دارﻧـﺪ .از

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ

ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻧﻮاﺣﯽ زﻋﻔﺮانﮐﺎري ﺳﻨﺘﯽ اﯾـﺮان

ﺷﺪن وزن ﺑﻨﻪ زﻋﻔﺮان ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮔﻠﺪﻫﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدي در ﺳـﺎل

ﻣﺮﺑـﻮط ﺑــﻪ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺑﻨــﻪﻫــﺎي ﮐﻮﭼـﮏ و ﺑــﺎ وزن ﮐــﻢ ﻣــﯽﺑﺎﺷــﺪ

اول ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ) ;Mollafilabi, 2012; Benabaji et al., 2012

)(Hemmati- Kakhki & Hosseini, 2003؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در اﺳـﭙﺎﻧﯿﺎ

 .(Gowhar et al., 2012ﻣﻼﻓﯿﻼﺑﯽ ) (Mollafilabi, 2012ﮔﺰارش

از ﺑﻨﻪﻫﺎي درﺷﺖ ،ﺑﺎ وزن ﺑﺎﻻ و ﺳﺎﻟﻢ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﺷـﻮد ) Rashed-

ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﻪﻫﺎي ﺗﺎ ﺷﺶ ﮔﺮم در ﺳﺎل اول از ﺗﻮان ﮔﻞآوري ﺑﺮﺧﻮردار

.(Mohassel et al., 1989

ﻧﺒﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﻞ و ﺗﻌﺪاد ﺟﻮاﻧﻪ از ﺑﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎ وزن  30ﮔﺮم ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

از آنﺟﺎ ﮐﻪ در زﻋﻔﺮان ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ زاﯾﺸﯽ ﻗﺒﻞ از رﺷﺪ روﯾﺸﯽ رخ

ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  3/6و  7/3ﺟﻮاﻧﻪ از ﻫﺮ ﺑﻨـﻪ ﺑـﻪدﺳـﺖ آﻣـﺪ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ

ﻣﯽدﻫﺪ ) ،(Kafi et al., 2002ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﺧﯿـﺮه اﻧـﺪامﻫـﺎي

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺿﻮاﻧﯽﻣﻘﺪم و ﻫﻤﮑـﺎران ) Rezvani Moghaddam et al.,

زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي ﺑﺮ ﮔﻠـﺪﻫﯽ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ

 (2013ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎ ﮐﻤﺘـﺮ از  5ﮔـﺮم ﺑـﻪ

ﻋﻤﻠﮑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .رﻣﻀﺎﻧﯽ ) (Ramezani, 2000ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ وزن

ﺑﯿﺸﺘﺮ از  8ﮔﺮم ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد وزن ﮐﻼﻟﻪ در ﻫﺮ دو ﺳـﺎل ﺑـﯿﺶ از 100

ﺑﻨﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻞ زﻋﻔﺮان در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﮔﺰارش ﮐﺮد ﮐﻪ اﺛﺮ وزن ﺑﻨﻪ ﺑﺮ

درﺻﺪ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ وزن

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻞ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد ،ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﻪﻫـﺎي درﺷـﺖ ﻧـﻪ

ﺑﻨﻪ ﻣﺎدري و ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻋﻔﺮان ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻨﻪﻫﺎي درﺷﺖﺗﺮ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻞ در ﺳﺎل اول ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻌﺪاد

ﺑﻨﻪﻫﺎي دﺧﺘﺮي ﺑﺰرگﺗﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ

ﺑﻨﻪﻫﺎي دﺧﺘﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮔﻠﺪﻫﯽ و اﻓـﺰاﯾﺶ ﮐـﺎراﯾﯽ

) Badyiyala & Saroch, 1977; Kaushal & Upadhyay,

ﻣﺰرﻋﻪ در ﺳﺎلﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮاي

2002; Omidbaigi et al., 2002; Nassirri Mahallati et al.,

ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎ وزن ﺑﯿﺸﺘﺮ از  8ﮔﺮم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻨﻪﻫﺎي
درﺷﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل اول از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻨﻪﻫﺎي دﺧﺘﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ و درﺷﺖﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﻞ-
آوري و ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﻣﺰرﻋــﻪ را در ﺳــﺎلﻫــﺎي ﺑﻌــﺪ اﻓــﺰاﯾﺶ ﻣــﯽدﻫﻨــﺪ
) .(Ghasemi Rooshnava et al., 2009ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ﻣﺎﻧــﺎ
) (Mana, 2003ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ وزن ﺑﻨﻪ زﻋﻔـﺮان ﺑـﻪﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﯽداري
ﮔﻠﺪﻫﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ

 .(2008ﻣﻮﻟﯿﻨـﺎ و ﻫﻤﮑـﺎران ) (Molina et al., 2005دﻟﯿـﻞ ﺑﻬﺒـﻮد
ﻋﻤﻠﮑﺮد را در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﻪﻫﺎي درﺷﺖﺗﺮ ﺑـﻪ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺳـﻠﻮﻟﯽ
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺴﺮﯾﻊ در وﻗﻮع ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻄﺮ ﺑﻨـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ اﻓـﺰاﯾﺶ
اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺒﺰ ﺷﺪن و ﺗﻌﺪاد ﺑﺮگﻫﺎ ،درﺻﺪ ﮔﻞآوري و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮔﻠﺪﻫﯽ
زﻋﻔﺮان را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﮐﺎﺷـﺖ
ﺑﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  10ﮔﺮم ﺗﻮﺻﯿﻪ
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ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ وزن ﺑﻨﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﮔﻠﺪﻫﯽ زﻋﻔﺮان...

ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(Pandy & Srivastava, 1979ﺗﻔﺎوت ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ در

وﯾﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ داﻣﻨﻪ

ﻗﻄﺮ ﺑﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان ﺗـﺎ ﺳـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﮔـﺮدد

وﺳﯿﻊ وزن ﺑﻨﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﮔﻠﺪﻫﯽ زﻋﻔﺮان در ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺸﻬﺪ

) .(Molina et al., 2010ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ وزنﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻨـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ

اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻄﺮ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎي زراﻋﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﻄﺮ ﺑﻨﻪ  ،ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ
).(Molina et al., 2010
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ زﻋﻔﺮان در ﮐﺸﺎورزي اﯾﺮان و ﻧﻘﺶ
ﺑﻪﺳﺰاي آن در ﺻـﺎدرات ﺟﻬـﺎﻧﯽ ،اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زراﻋﺖ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ وزن ﺑﻨـﻪ ﻣـﺎدري
زﻋﻔﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد آن دارد ،وﻟﯽ ﺗـﺎﮐﻨﻮن از وزن
ﺑﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ ﮐﺸﺖ ﺑﺮاي ﮔﻠﺪﻫﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
رﺷﺪ ﺑﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻪ در

ﻣﻮاد و روشﻫﺎ
اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ  10ﺗﯿﻤﺎر و
ﺳﻪ ﺗﮑﺮار در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي داﻧﺸـﮕﺎه ﻓﺮدوﺳـﯽ
ﻣﺸـﻬﺪ )ﻋــﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎﯾﯽ  36درﺟــﻪ و  16دﻗﯿﻘــﻪ ﺷــﻤﺎﻟﯽ و ﻃــﻮل
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  59درﺟﻪ و  36دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺮﻗﯽ و ارﺗﻔﺎع  985ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ( در
ﺳــﺎل زراﻋــﯽ  1390-91اﺟــﺮا ﺷــﺪ .ﻗﺒــﻞ از ﮐﺎﺷــﺖ ﺟﻬــﺖ ﺗﻌﯿــﯿﻦ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎك از ﻋﻤﻖ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  30ﺳـﺎﻧﺘﯽﻣﺘـﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪول .(1

ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﮔﯿﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ،از اﻫﻤﯿﺖ
ﺟﺪول  - 1ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎك
Table 1- Soil physical and chemical properties of soil
ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ

)دﺳﯽزﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ

)درﺻﺪ(

)EC (dS.m-1
1.638

Organic
)carbon (%
0.599

ﻣﺘﺮ(

اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ
pH

ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ )ﻣﯿﻠﯽ-

ﻓﺴﻔﺮ )ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم

ﻧﯿﺘﺮوژن

ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم(

ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم(

)K (mg.kg-1

)P (mg.kg-1

)N (%

270

33

0.054

8.15

)درﺻﺪ(

رس

ﺳﯿﻠﺖ

)درﺻﺪ(

)درﺻﺪ(

Clay
)(%
43

Silt
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30

36.77
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ده ﮔﺮوه وزﻧﯽ ﺑﻨﻪ ﻣﺎدري ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻤﺘﺮ از -12 ،6/1-10 ،2/1-6 ،2

ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﻪﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻞ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﻪﻫﺎي ﺗﮏ ﮔـﻞ ،دو

 20/1-24 ،18/1-20 ،16/1-18 ،14/1-16 ،12/1-14 ،10/1و

ﮔﻞ ،ﺳﻪ ﮔﻞ ،ﭼﻬﺎر ﮔﻞ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﻨﻪﻫـﺎي دﺧﺘـﺮي و ﺗﻌـﺪاد

ﺑﯿﺸﺘﺮ از  24ﮔﺮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﯿﻤﺎر ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻣﺎدهﺳﺎزي

ﺑﻨﻪﻫﺎي دﺧﺘﺮي در ﮔﺮوهﻫﺎي وزﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  8-12 ،4-8 ،4و ﺑﯿﺸﺘﺮ از

زﻣﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺨﻢ اوﻟﯿﻪ ،دﯾﺴﮏ و ﻟﻮﻟﺮ ا ﻧﺠﺎم و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐـﺮت-

 12ﮔﺮم ﺑﻮد .در ﻃﯽ دوره ﮔﻠﺪﻫﯽ زﻋﻔﺮان ،ﺗﻌﺪاد و وزن ﮔﻞ و وزن ﺗﺮ

ﺑﻨﺪي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  1×1ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ردﯾﻒ  20ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ )ﺗﺮاﮐﻢ

ﮐﻼﻟﻪ ﺑﻪﺻﻮرت روزاﻧﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﮔﻠـﺪﻫﯽ ﻧﯿـﺰ وزن

 50ﺑﻨﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﺷﺪ .ﺑﯿﻦ ﮐﺮتﻫﺎ  40ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و ﺑﯿﻦ ﺑﻠﻮكﻫﺎ ﯾﮏ

ﺧﺸﮏ ﮐﻼﻟﻪ ﺑﺮاﺳﺎس روش ﻫﻮا ﺧﺸﮏ در ﺳﺎﯾﻪ ﺑـﺎ ﺗـﺮازوي 0/0001

ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﺮو در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎﺷﺖ ﺑﻨﻪﻫﺎ در

ﮔﺮم ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ .ﺗﻌـﺪاد ﮐـﻞ ﺑﻨـﻪﻫـﺎ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد

 13ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه در ﻋﻤﻖ  15ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺧﺎك ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺖ اﻧﺠﺎم

ﺑﻨﻪﻫﺎي دﺧﺘﺮي ﮔﺮوهﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ از ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﻣﻌـﺎدل

ﮔﺮﻓﺖ .اوﻟﯿﻦ آﺑﯿﺎري ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﮐﺎﺷﺖ و دوﻣﯿﻦ آﺑﯿﺎري ﺑﻪﺻﻮرت

 0/25ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪﮔﻠﯽ ﺑﻨﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺟﺎي

ﺳﺒﮏ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از آﺑﯿﺎري اول ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺧـﺮوج ﺟﻮاﻧـﻪ-

ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن ﮔﻞﻫﺎ از اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻏﻼف ﺟﺎم در ﻫﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ،ﮔﻞﻫـﺎ

ﻫﺎي ﮔﻞﻫﺎي زﻋﻔﺮان از ﺧﺎك اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در ﻓﺎﺻﻠﻪ دو آﺑﯿﺎري ﻧﯿﺰ ﯾﮏ

ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺎﺧﻦ از زﯾﺮ ﺟﺎم ﮔﻞ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﯿﻠﻪ ﻏﻼف ﮔﻞ

ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻠﻪﺷﮑﻨﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫـﺮز ﻧﯿـﺰ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ردﯾﺎﺑﯽ ﻇﻬﻮر ﮔـﻞﻫـﺎي

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺿﺮورت در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ رﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎي ﺑﻌﺪي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي آﻧـﺎﻟﯿﺰ دادهﻫـﺎ از

ﺑﺮداﺷﺖ دﺳﺘﯽ ﮔﻞﻫﺎ در اواﺳـﻂ آﺑـﺎن ﻣـﺎه ﺑـﻪﺻـﻮرت روزاﻧـﻪ و
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻨﻪ در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺧﺮداد ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺻﻔﺎت اﻧـﺪازه-

ﻧﺮماﻓﺰار  SAS 9.1اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن
ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪاي داﻧﮑﻦ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
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ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ وزن ﺑﻨﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﮔﻠﺪﻫﯽ زﻋﻔﺮان...

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ
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ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﻨﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻞ زﻋﻔﺮان ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪﻃـﻮريﮐـﻪ
ﺑﻨﻪﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮ از  2ﮔﺮم ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮔﻞ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ اﺛﺮ داﻣﻨﻪ وزن ﺑﻨﻪ ﻣﺎدري ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﺷﺪ

ﺗﻌﺪاد ﮔﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎ  20/1-24و ﺑﯿﺸﺘﺮ از  24ﮔﺮم ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ

و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻤﯽ زﻋﻔﺮان در ﺟﺪول  2اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ  1/250/000و  1/300/000ﮔﻞ در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮد )ﺷﮑﻞ .(1

ﺗﻌﺪاد ﮔﻞ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ،ﺗﻌﺪاد ﮔـﻞ زﻋﻔـﺮان
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽداري ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﻣﻨـﻪ وزﻧـﯽ ﺑﻨـﻪ ﻣـﺎدري ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ
)) (p≤0/01ﺟﺪول  .(2ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  1ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ،
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ﺷﮑﻞ  - 1ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺛﺮ وزن ﺑﻨﻪ ﺑﺮﺗﻌﺪاد ﮔﻞ زﻋﻔﺮان
Fig. 1- Mean comparisons for the effect of corms weight on flower number of saffron
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎي داراي ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﮑﻦ داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداري ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ).( p≤0/05
Means with the different letters have significant difference according to Duncan’s test (p≤0.05).

از آنﺟﺎ ﮐﻪ وزن ﺑﻨﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﯿـﯿﻦﮐﻨﻨـﺪه ﻇﺮﻓﯿـﺖ

آوري ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﻨﻪﻫﺎي درﺷﺖﺗﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻞﻫـﺎي ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﺗﻮﻟﯿـﺪ

ﮔﻠـﺪﻫﯽ زﻋﻔـﺮان ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ) Kafi et al., 2002; Molina et al.,

ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .ﭘﺎﻧـﺪي و ﻫﻤﮑـﺎران )(Pandy et al., 1973

 ،(2005ﻟﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﻨﻪ ﻣﺎدري ،ﺗﻌﺪاد ﮔـﻞ ﻧﯿـﺰ ﺑﻬﺒـﻮد ﯾﺎﻓـﺖ.

ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻄﺮ ﺑﻨﻪ ،رﺷﺪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﻌـﺪاد

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻨﻪﻫﺎي ﻣﺎدري از ذﺧﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار

ﮔﻞ زﻋﻔﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﻮده و درﺷﺖﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ

ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﻪﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻞ ،ﺗﮏ ﮔﻞ ،دو ﮔﻞ ،ﺳﻪ ﮔﻞ ،ﭼﻬﺎر

ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﻠﺪﻫﯽ را ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،

ﮔﻞ و ﺑﯿﺸﺘﺮ :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾـﺎﻧﺲ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ اﺛـﺮ وزنﻫـﺎي

ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻨﻪﻫﺎي ﻣﺎدري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﺄ اﺻﻠﯽ ﻣﻮاد
ذﺧﯿﺮهاي ﺑﺮاي ﺗﺸـﮑﯿﻞ و ﺗﮑـﻮﯾﻦ ﮔـﻞﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳـﺎزﻧﺪه ﻣـﻮاد
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ .اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ دﯾﻤﺎﺳـﺘﺮ و روﺗـﺎ
) (Demaastro & Ruta, 1993ﮐﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻧﺪازه ﺑﻨﻪ ﺑﺮ ﮔـﻞ-

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻞ در ﺑﻨﻪ زﻋﻔﺮان ﻣﻌﻨﯽدار ) (p≤0/01ﺑﻮد )ﺟﺪول
 ،(3ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ در وزن ﺑﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ از دو ﮔﺮم 99/34 ،درﺻﺪ ﺑﻨﻪﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ
ﮔﻞ و وزنﻫﺎي  20/1-24و ﺑﯿﺸﺘﺮ از  24ﮔﺮم داراي ﺻﺪ درﺻﺪ ﮔﻠﺪﻫﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول.(4
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ﺟﺪول  - 4درﺻﺪ ﺑﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎ و ﺑﺪون ﮔﻞ زﻋﻔﺮان در وزنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﻪ
Table 3- Percentage of saffron corms with and without flower affected by different weights

وزن ﺑﻨﻪ )ﮔﺮم(

ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﻪ )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

)Corm weight (g
12.1-14 14.1-16

>24

20.1-24

18.1-20

16.1-18

100

100

93.5

93.5

89.5

0

0

6.5

6.5

10.5

) Corm number (No.m-2

10.1-12

6.1-10

2.1-6

>2

83

81.5

66

18

0.66

17

18.5

34

82

99.34

ﺑﺎ ﮔﻞ
With flower

ﺑﺪون ﮔﻞ
Without flower

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول  4ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﻨـﻪ

ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﻪﻫﺎي درﺷﺖﺗﺮ ،ﺗﻌﺪاد ﮔﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و از

ﻣﺎدري  ،درﺻﺪ ﮔﻠﺪﻫﯽ ﺑﻨﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮريﮐـﻪ ﮔﻠـﺪﻫﯽ

ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ) ;Mashayekhi, 2006

ﺑﺮاي ﺑﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎ وزن ﮐﻤﺘﺮ از  2و  6- 2/1ﮔﺮم ﺑـﻪ ﻧـﺪرت رخ داد ،در

 .(Molina et al., 2010ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺻـﺎدﻗﯽ )(Sadeghi, 1993

ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﻨﻪﻫﺎي  16/1-18ﮔﺮم ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻪ ﮔﻞ و ﺑﯿﺸـﺘﺮ

ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮔﻠـﺪﻫﯽ ﺑﻨـﻪﻫـﺎي ﺑـﺎ وزن ﭘـﺎﯾﯿﻦ

ﺷﺪ )ﺟﺪول .(4اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﻨﻪﻫﺎي ﻣـﺎدري

ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) Mashayekhi et

درﺷﺖﺗﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ وﺟﻮد ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎي ﻓﻌـﺎل و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد

 (al., 2006ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ وزن ﺑﻨﻪ ﻣﺎدري ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮔﻠﺪﻫﯽ و ﺑﻪﺗﺒﻊ

درﺻﺪ ﺑﻨﻪﻫﺎي ﮔﻞآور ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻞ ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ  .(2ﺑـﺎ

آن ﺗﻌﺪاد ﮔﻞ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ وزن ﺑﻨﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﻪﻫـﺎي دو ،ﺳـﻪ ،ﭼﻬـﺎر ﮔـﻞ و ﺑﯿﺸـﺘﺮ
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ﺷﮑﻞ  - 2ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺛﺮ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ وزن ﺑﻨﻪ ﻣﺎدري ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﻪﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻞ ،داراي ﯾﮏ ،دو ،ﺳﻪ ،ﭼﻬﺎر ﮔﻞ و ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻋﻔﺮان
Fig. 2- Mean comparisons for the effect of different corm weights on corm number without flower and with one, two, three,
four and more flowers of saffron
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎي داراي ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﺰء ،ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﮑﻦ داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداري ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ).(p≤0/05
Means with the different letters for each component have significant difference according to Duncan’s test (p≤0.05).

وزن ﺗﺮ ﮔﻞ و وزن ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ ﮐﻼﻟﻪ :وزن ﺗﺮ ﮔﻞ و وزن ﺗﺮ

ﺑﻨﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )) (p≤0/01ﺟﺪول  .(2ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ ﺑﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎ وزن -20

و ﺧﺸﮏ ﮐﻼﻟﻪ زﻋﻔﺮان ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽداري ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ وزنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

 20/1-24 ،18/1و ﺑﯿﺸﺘﺮ از  24ﮔﺮم از ﻧﻈﺮ وزن ﮔﻞ ،وزن ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ وزن ﺑﻨﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﮔﻠﺪﻫﯽ زﻋﻔﺮان...
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ﮐﻼﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي وزﻧﯽ ﺑﺎ وزن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ )ﺷﮑﻞﻫﺎي

ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه وزﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه وزﻧﯽ 6/1-10

 3و  .(4ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،وزنﻫﺎي 20/1-24و ﺑﯿﺸـﺘﺮ از  24ﮔـﺮم از وزن

ﮔﺮم 75 ،درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺸﺎن داد )ﺷﮑﻞ .(3

ﺧﺸﮏ ﮐﻼﻟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎي وزﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ،

500
a
c
d

300

d
e

200
f

f

100
g

g

-1

400

) Flower yield (kg.ha

b

0
4
>2

4

-2

0
.1
20

-2

1
8.

8
-1
1

6
1
6.

1

-1

4
1
4.

-1

1

2
1
2.

-1

1

.1
10

0
-1

6
1
6.

1-

2.

<2

)Corm weight (g
ﺷﮑﻞ  - 3ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺛﺮ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ وزن ﺑﻨﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻞ زﻋﻔﺮان
Fig. 3- Mean comparisons for the effect of different corm weights on flower yield of saffron
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎي داراي ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﮑﻦ داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداري ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ).( p≤0/05
Means with the different letters have significant difference according to Duncan’s test (p≤0.05).
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ﺷﮑﻞ  - 4ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺛﺮ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ وزن ﺑﻨﻪ ﺑﺮ وزن ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ ﮐﻼﻟﻪ زﻋﻔﺮان
Fig. 4- Mean comparisons for the effect of different corm weights on fresh and dried stigma weights of saffron
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎي داراي ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﮑﻦ داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداري ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ).( p≤0/05
Means with the different letters have significant difference according to Duncan’s test (p≤0.05).
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ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻮﻟﯿﻨـﺎ و ﻫﻤﮑـﺎران ) Molina et al.,

ﺷﮑﻞ  5ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﻨﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ

 (2002; Molina et al., 2005ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻧﺪازه ﺑﻨﻪ ﻣﺎدري ﺑﻪوﯾﮋه

ﺑﻨﻪﻫﺎي دﺧﺘﺮي ﺷﺪ ،ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﻪ دﺧﺘﺮي ﺑﺮاي وزن ﺑﻨـﻪ -6

در ﺳﺎل اول ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ را ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد دارد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﺎ

 2/1ﮔﺮم  18ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﻪ دﺧﺘﺮي ﺑﻨﻪ ﻣﺎدري ﺑﺎ وزن ﮐﻤﺘﺮ از  2ﮔﺮم

ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه دﯾﮕـﺮان ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد ) ;Sadeghi, 2012

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻮد .وزن ﺑﻨﻪ ،اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽداري ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻨﻪﻫﺎي دﺧﺘﺮي و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ

& Mollafilabi, 2012; Benabaji et al., 2012; Daneahvar
.(Jamalpour, 2012

آن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻞ در زﻋﻔﺮان داﺷﺖ ) ،(Kumar et al., 2009ﺑﻪﻃﻮري-
ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﻪﻫﺎي ﻣﺎدري درﺷﺖﺗﺮ از ﻃﺮﯾـﻖ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﻨـﻪ

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﻨﻪﻫﺎي دﺧﺘﺮي :اﺛـﺮ وزن ﺑﻨـﻪ ﻣـﺎدري ﺑـﺮ ﺗﻌـﺪاد

دﺧﺘﺮي ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻞ در ﮔﯿﺎه زﻋﻔﺮان اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽﮔﺬارد ) Demastor

ﺑﻨﻪﻫﺎي دﺧﺘﺮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﮏ درﺻﺪ ﻣﻌﻨـﯽدار ﺑـﻮد

 .(& Ruta, 1993ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﻪﻫﺎي ﺑﺰرگﺗﺮ

)ﺟﺪول  .(2ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﻨﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﻨـﻪﻫـﺎي دﺧﺘـﺮي ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه

و درﺷﺖﺗﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻨﻪ دﺧﺘﺮي

اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ وزنﻫﺎي ﺑﻨﻪ ﮐﻤﺘـﺮ از  2و ﺑﯿﺸـﺘﺮ از 24

ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ ).(McGimpsey et al., 1997

ﮔﺮم ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ  2555000و  63000ﺑﻨﻪ دﺧﺘﺮي در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻨﻪ دﺧﺘﺮي را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ )ﺷﮑﻞ  .(5ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در
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ﺷﮑﻞ  - 5ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺛﺮ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ وزن ﺑﻨﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﻪ دﺧﺘﺮي زﻋﻔﺮان
Fig. 5- Mean comparisons for the effect of different corm weight on number of daughter corm of saffron
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎي داراي ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﮑﻦ داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداري ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ).( p≤0/05
Means with the different letters have significant difference according to Duncan’s test (p≤0.05).

ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﻪ ﻫﺎي دﺧﺘﺮي در ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وزﻧـﯽ :اﺛـﺮ

 .(2ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ وزنﻫﺎي  14/1-16و ﮐﻤﺘﺮ از  2ﮔﺮم ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ 115

وزن ﺑﻨﻪ ﻣﺎدري ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﻪﻫﺎي دﺧﺘﺮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه زﻋﻔﺮان در ﮔﺮوه-

و  25ﺑﻨﻪ دﺧﺘﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﻪ دﺧﺘﺮي ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻬـﺎر

ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وزﻧﯽ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﮏ درﺻﺪ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد )ﺟـﺪول

ﮔﺮم را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﻪﻫﺎي دﺧﺘﺮي ﺑﺎ
وزن  4-8ﮔﺮم ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزنﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ از  24و 10/1-12
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.(6  اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ )ﺷﮑﻞ2/1-6  و2

12  ﮔـﺮم و ﺑﯿﺸـﺘﺮ از8-12  ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﻪﻫﺎي دﺧﺘـﺮي.ﮔﺮم ﺑﻮد
 ﮔﺮم و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ وزنﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮ از24 ﮔﺮم ﺑﻪ وزن ﺑﯿﺸﺘﺮ از
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 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺛﺮ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ وزن ﺑﻨﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﻪﻫﺎي دﺧﺘﺮي در ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وزﻧﯽ ﺑﻨﻪ زﻋﻔﺮان- 6 ﺷﮑﻞ
Fig. 6- Mean comparisons for the effect of different corm weights on number of daughter corms in different weight groups of
saffron
.( p≤0/05)  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﮑﻦ داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداري ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎي داراي ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت
Means with the different letters have significant difference according to Duncan’s test (p≤0.05).

اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﻨﻪ ﻣﺎدري ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت روﯾﺸﯽ و زاﯾﺸﯽ زﻋﻔﺮان
.ﺗ ﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺖ

ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
 ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘـﺮم16496/2 ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح از ﻣﺤﻞ ﭘﮋوﻫﻪ ﺷﻤﺎره
ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺪﯾﻦوﺳـﯿﻠﻪ
.ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﯽﺷﻮد

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﻨﻪ ﻣﺎدري زﻋﻔﺮان از
ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﻪ دﺧﺘﺮي ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد و وزن ﺗـﺮ ﮔـﻞ
. ﺑﻬﺒﻮد وزن ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ ﮐﻼﻟﻪ را ﺑـﻪدﻧﺒـﺎل داﺷـﺖ،ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﻨﻪﻫﺎ ي ﺑﺎ وزن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣـﻮاد ذﺧﯿـﺮهاي ﺑﯿﺸـﺘﺮ و
 ﺗﻌـﺪاد،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎي روﯾﺸﯽ و زاﯾﺸـﯽ
 ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ، ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ.ﮔﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
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Introduction
Saffron (Crocus sativus L.) as a spice crop, additive, and flavoring is applied in food industries. Saffron also
is applied in medicine as a drug. It has a specific site in Iran exports, so that 90% of saffron production belongs
to Iran. In 2016 Iran has been the largest producer of saffron with 336 ton and cultivation area of 105270 ha.
Provinces of Khorasan-Razavi and Southern Khorasan are the two main centers of saffron production in Iran.
Environmental factors have considerable effects on quantitative and qualitative characters of saffron. Low yield
of saffron in traditional farming systems can be due to application of small size corms. Corm size or corm weight
is one of the most important factors affecting saffron yield. Research in this regard and finding out a standard
size for planting saffron are among research directions for saffron research and development.

Materials and Methods
This experiment was arranged as randomized complete block design (RCBD) with 10 treatments and three
replicates at the research farm of college of agriculture, Ferdowsi University of Mashhad (latitude 36 and 16
north and longitude 59 and 36 east and altitude 985m) in cropping year of 2012-2013. Ten weight groups of
mother corms were as follows: <2, 2.1-6, 6.1-10, 10.1-12, 12.1-14, 14.1-16, 16.1-18, 18.1-20, 20.1-24 and >24 g
as treatments. Land preparation included primary plough, disc and leveler and then to plot the land as 1×1 m
with between rows 20 cm as plant density of 50 corms.m-2. Picking saffron flowers occurred in late October as
daily basis and corm lifting occurred in June. Measured characters were, number of corms without flowers,
number of one flower corms, number of double flower corms, number of three flower corms, four flower corms
and higher ones, total number of sister corms, number of sister corms in weight groups of <4, 4-8, 8-12, and >12
g. Data analysis was performed with SAS 9.1 and mean comparisons with duncan’smultiple range test at p ≤0.0
5.

Results and Discussion
Corm weight is very important in flowering capacity of saffron. So, by increasing weight of mother corm,
number of flowers may improve. Based on results obtained from variance analysis, number of saffron flowers
was affected significantly by weight corms of mother corms (p≤0.01). By increasing corm weight number of
saffron flowers increased so that corms less than 2 g produced least flowers and highest number of flowers
related to 20.1-24 and 24 g corms with 1250000 and 1300000 flowers.ha-1. These findings have been confirmed
another place. Findings of this research showed that the most critical factor affecting saffron flowering is corm
weight that is among the few factors affect flowering. We know that there is a positive relationship between
corm diameter and corm weight. Some authors apply corm diameter and some other use corm weight but most
authors use corm weight.

Conclusion
It was concluded that increasing weight of mother corms through increasing number of sister corms caused to
increase number of flowers that finally was followed by improvement of dry stigma. Increasing mother corm
weight had positive effects on all vegetative and reproductive characters of saffron.
Keywords: Daughter corm, Dry weight of stigma, Fresh weight of stigma, Number of flower
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بهینهسازی مصرف کود در گندم ( )Triticum aestivum L.با استفاده از شاخص تغذیه نیتروژن
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کوچکی1

تاریخ دریافت1392/12/03 :
تاریخ پذیرش1393/05/01 :

نصیری محالتی ،م ،.و کوچکی ،ع .1397 .بهینهسازی مصرف کود در گندم ( )Triticum aestivum L.با استفااد از اتا ت تیه ته نیفترو .
بوماناسی کشاورزی.647-665 :)3(10 ،

چکیده
بهمنظور نعیین اا ت تیه ه نیفرو برای ارقام گندم ( )Triticum aestivum L.آزما شی مزرعهای با آرا ش فاکفور ل در قالب طتر بوتو -
های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا اد .دو فاکفور آزما ش عبارت بودند از سه رقم گندم (چمرا  ،گاسکو و سا ونز) و چهار ستح مصترف نیفترو
(صار 110 ،55 ،و  170کیووگرم در هکفار) .میزا ماد شک و درصد نیفرو قسمت های هوا ی طی پنج نوبت در دور راد رو شی انداز گیری اتد.
با اسفااد از ا ن داد ها غوظتهای بحرانی و منحنی بحرانی رقیق اد نیفرو محاسبه و با منحنی رقیق اد مرجع برای گندم مقا سه اد .منحنتی
حاصل از ا ن تحقیق غوظتهای بحرانی را کمفر از منحنی مرجع برآورد کرد ،البفه ضرا ب معادله بهضرا ب منحنی مرجع نزد ک و با آ قابتل مقا سته
بود .بهطور کوی ،منحنی رقیق اد و جهب بحرانی نیفرو کمبود ،کاا ت و بیش بود نیفرو در قسمت های هوا ی گندم را در سحو مخفوف مصرف
ا ن نهاد به وبی توصیف کرد .در تیمارهای ااهد و  55 kg N.ha-1هر سه رقم گندم در ارا ط محدود ت نیفرو قرار داافند .در حالیکه در تیمار
 170 kg N.ha-1مقدار نیفرو تجمع اففه در گیا بیشفر از نیاز رادی بود ،در تیمار  110 kg N.ha-1جهب نیفترو در ارقتام تحتت بررستی بته
مقاد ر بحرانی بسیار نزد ک بود .اا ت تیه ه نیفرو ( )NNIاز نسبت غوظت انداز گیری اتد نیفترو در قستمت هتوا ی بته نستبت بحرانتی آ
محاسبه اد .در تیمارهای ااهد و  55 kg N.ha-1مقدار  NNIدر تمام دور رو شی کمفر از ک بتود در حتالیکته در تیمتار  110 kg N.ha-1در
حدود ک و در تیمار  170 kg N.ha-1بین  1تا  1/3قرار داات .اا ت تیه ه نیفرو در مرحوه گودهی رابحه معنیداری بتا عموکترد نستبی ارقتام
گندم داات و حداکثر عموکرد هر سه رقم تحت بررسی در  NNIبین  0/9-1حاصل اد .بین پروتئین دانه و  NNIدر مرحوه گودهی نیز رابحه حتی
معنیداری وجود داات .بر اساس اففههای ا ن تحقیق با اسفااد از اا ت تیه ه نیفرو که بر مبنای منحنی رقیق اد ا ن نهاد محاسبه میاتود
میتوا برآورد دقیقی از سرعت راد محصول ،تولید ماد شک ،عموکرد و تا حدودی پروتئین دانه بهدست آورد و مقدار بهینته کتود نیفترو را بترای
دسفیابی به هر سححی از عموکرد دانه تعیین نمود.
واژههای کلیدی :پروتئین دانه ،جهب بحرانی نیفرو  ،عموکرد دانه ،غوظت بحرانی نیفرو  ،منحنی رقیق اد بحرانی نیفرو

مقدمه

1

مهمتر ن ا ن اهداف میبااند (;Dobermann & Cassman, 2004

کشاورزی که در قر گهافه صرفاً بر تولیتد بیشتفر مفمرکتز بتود

 .)Singh, 2005از سوی د گر در میا انواع نهاد های ایمیا ی مورد

امروز عالو بر عموکرد ،اهداف ز ستمحیحی و اکولو کی د گتری

اسفااد در نظامهای را ج ،کودهتای نیفرو نتی بیشتفر ن ستهم را در

متد ر ت سیستفمهتای زراعتی،

افزا ش تولید محصوالت زراعی در طی قر گهافه داافهاند .در طی

عواقب ز ستمحیحی مصرف نهاد ها ،کیایت محصتول تولیتد اتد ،

 40سال گهافه مصرف کودهای نیفروز در سح جها هات برابر و

کارا ی اسفااد از نهاد ها و بهطورکوی ،پا داری نظتام نولیتد از جموته

به موازات آ تولید غها از بوم نظام های کشاورزی دو برابر اد است

را نیز دنبال میکند .پیامتدهای رو

( .)Eickhout et al., 2006در ا را نیز در فاصوه سالهای  1350تا
 -1اسفاد ،گرو اگروتکنولو ی ،دانشکد کشاورزی ،دانشگا فردوسی مشهد
)Email: mnassiri@um.ac.ir
(* -نو سند مسئول:
DOI: 10.22067/jag.v10i3.32578

 1390مصرف کودهای نیفرو نی در بومنظام های تولید گندم نه برابتر
و عموکرد گندم حدود  3/5برابر افزا ش اففته (

Nassiri Mahallati
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 .)& Koocheki, 2013با ا ن حال آلودگیهای محیط ز ستت نظیتر

معادل غوظت بحرانی آ حاظ اود ،منحنتی رقیتق اتد اصتحالحاً

پرغها ی 1آبهای ایر ن و اکوسیسفمهای آبتی و مستا ل مترتبط بتا

منحنی رقیق اد بحرانی نیفترو  4نامیتد متیاتود (

تیییر اقویم از ک سو و تضمین امنیت غها ی از ستوی د گتر ،بهبتود

 .)Lemaire, 2002در واقع غوظت بحرانی نیفرو  ،غوظتت مبنتا در

کارآ ی مصرف نیفرو

در بومنظام های زراعی را بته چتالش مهمتی

پیش روی محققین تبتد ل کترد

استت ( ;Lemaire et al., 2008a

.)Fageria & Baligar, 2005
مصرف نیفرو

هر مرحوهای از راد و در هر ارا ط محیحی است و مقا سه نیفترو
موجود در قسمت هوا ی با مقاد ر بحرانی آ  ،کمبود ،کاا ت و بهطور-
کوی وضعیت نیفرو

ارز ابی واکنش گیاها زراعی به نیفرو

& Gastal

در گیتا را بتا دقفتی بتاال مشتخت متیستازد

معموالً با برآورد کارا ی

( .)Houles et al., 2007محققین مخفوف با استفااد از ا تن ماهتوم

و نیز بر اساس منحنیهای بازد نزولی بین عموکرد و

بررسیهای جامعی را برای تعیین نیازهای کودی محصوالت زراعی و

Cassman et al.,

ارا ته کترد انتد

میزا مصرف کودهای نیفرو
 )2002ولی هر دو رو

صورت میگیترد (

تابع محیط بود  ،بسیار مفییرنتد و بتهمقتدار

مصرف ،زما مصرف و نوع کود نیفرو

بسفگی دارند .تعمتیم نفتا ج

ا ن آزما شات بهدلیل ا فالفات محیحتی در میتزا بارنتدگی ،درجته
حرارت و تشعشع ناای از محل و سال ،باعث برآورد بیش از اندار نیاز
واهد اتد ( .)Scharf, 2001بنتابرا ن بترای

کودی گیا به نیفرو

بهینهسازی مصرف ا ن نوع کود بهمنظور حصول حداکثر بهر وری ،به
رو ها ی نیاز است که از قحعیت بیشفری بر وردار بااند.
تحقیقات انجام اتد در طتی  30ستال گهاتفه منجتر بته ارا ته
رهیاففی کاربردی بر اساس اکوفیز ولو ی جهب و توز تع نیفترو
گیاها زراعی اد

در

استت ( Lemaire & Gastal, 1997; Lemaire

 .)& Gastal, 2009گتر ن وود و همکتارا (

Greenwood et al.,

 )1990نشا دادند که در ارا ط عرضه کافی نیفرو  ،وضعیت ا تن
نهاد در گیا در طی فصل راد تابع نجمع ماد شک می بااد ،به-
از طر ق سرعت راد محصول تنظیم متی

عبارت د گر جهب نبفرو

اود .بر اساس ا ن نظر ته نیفترو
گیاها با افزا ش وز

موجتود در قستمتهتای هتوا ی

شک رقیق میاود و ا ن رابحته آلتومفری را

میتوا بهوسیوه مدلی ر اضی که بهمنحنی رقیق اد  2موسوم است

پیشبینی سرعت راد بتر استاس وضتعیت نیفترو

(

Olesen et al., 2002; Mills et al., 2009; Cassman et al.,

.)2002
اا ت تیه ه نیفرو  5کته عبارتستت از نستبت غوظتت واقعتی
نیفرو

گیا به غوظت بحرانی آ اا صی است کته سترعت نجمتع

ماد شک را در مرحوهای از راد بر استاس میتزا جتهب نیفترو
توصیف کرد و به کمک آ میتوا عموکرد ماد شک مورد انفظار
در هر مقدار مصرف نیفرو

را بهصورت کمی برآورد کرد و از آ به-

عنوا ابزاری برای توصیههای کتودی استفااد نمتود (

& Lemaire

.)Gastal, 1997; Gastal & Lemaire, 2002
بخش عمد پژوهشهای انجام اتد در ا ترا بتر توصتیههتای
کودی در جهت افزا ش عموکرد تمرکز اففه استت و تالم محالعتات
کاربردی در مورد الگوهای بهینه مصرف کودها کامالً محسوس متی-
بااد .محالعات انجتام اتد در متورد مصترف کودهتای نیفرو نتی در
گیاها زراعی از جموه گنتدم در ا ترا عمتدتاً بته اجترای آزما شتات
توصیه کودی محدود میبااد .اجرای ا ن نوع آزما شات کته در ستا ر
کشورها نیز مفداول می بااند بهمنظور مقا سه عموکترد در تیمارهتای
مخفوف کودی و در نها ت توصیه مقدار مناستب کتود بترای حصتول

بهصورت کمی توصیف کترد ( .)Greenwood et al., 1991بنتا بته

عموکرد باال صورت میگیرد .نفا ج ا ن آزما شتات بستیار مفییتر بتود

در قستمت

( )Koocheki et al., 2013و تصمیمگیری بر اساس اففههتای ا تن

تعر ف غوظت بحرانی نیفترو  3حتداقل درصتد نیفترو

هوا ی است که حداکثر ماد شک را تولید میکند و در باالتر از ا تن
غوظت ،جهب بیشفر نیفرو

باعث افزا ش وز

شک نخواهتد اتد

( .)Lemaire & Gastal, 1997چنا چه عرضه نیفرو
راد گیا به انداز ای بااد که درصد نیفرو

در طی دور

قسمت هتوا ی همتوار

1- Eutrophication
2- Dilution curve
3- Critical nitrogen concentration

پژوهشها داوار است .ارز ابی وضعیت نیفرو
منحنی رقیق اد نیفرو

گیا از طر ق تعیتین

بهندرت در تحقیقات انجام اد در ا ترا

بررستی اتد استت .رستفمی ( )Rostami, 2009در آزما شتی ا تن
منحنی را برای ارقام ذرت ( )Zea mays L.برآورد نمود تتا بتهعنتوا
4- Critical nitrogen dilution curve
5- Nitrogen nutrition index

بهینهسازی مصرف کود در گندم...

معیاری جهت کود دهی مناسب مورد اسفااد قرار گیرد ،ولی در حتال
حاضر اطالعات منفشر اد ای در مورد اا ت تیه ه نیفترو

کاات بهصورت رد ای و با تراکم  350بوته در مفرمربع در تتار
 17و  18مهر ما  1378انجام اد .هر کرت آزما شی دارای  10رد ف

در ا ن تحقیق منحنیهای رقیق اد و جهب بحرانتی نیفترو
بترای گنتتدم ( )Triticum aestivum L.بتترآورد و تتا استتفااد از آ
اا ت تیه ه نیفرو

صورت گرفت (جدول .)1

گنتدم

در ا را در ا فیار نمیبااد.
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در ارقام مخفوف محاستبه اتد و امکتا بته-

کارگیری ا ن اا ت بهمنظور بهینهسازی مصترف نیفترو

کاات بهطول پنج مفر و با فاصوه  25سانفیمفر بین رد فها بود و در
نفیجه مساحفی معادل  12/5مفرمربع داات .فاصوه بین کرتها و بین
بوو ها بهترتیب  1و  2/3مفر در تظر گرففه اد.

در ا تن

گیا مورد ارز ابی قرار گرففه است.

آزما ش بهصورت فاکفور ل و در قالتب طتر بوتو هتای کامتل
تصادفی با سه تکرار اجرا اد .فاکفورهای مورد بررستی اتامل چهتار
سح نیفرو

(صتار 110 ،55 ،و  170کیوتوگرم در هکفتار نیفترو

الت) و سه رقم گندم پتا یز (چمترا  ،CHAگاستکو

مواد و روشها

سا ونز  )SIOبود ،سحو نیفترو

محل و نحوه اجرای آزمایش

پژوهش حاضر در مزرعه تحقیقاتی دانشکد کشتاورزی دانشتگا
فردوسی مشهد در ستال زراعتی  1387-88اجترا اتد .زمتین محتل
آزمتتا ش در ستتالهتتای  1385و  1386بتتهترتیتتب ز تتر کشتتت جتتو
( )Hordeum vulgare L.و در آ ش قرار داات .ا محل آزما ش
دارای بافت سیوت لومی و میزا ماد آلی آ  0/3درصد بود .نمونته-
گیری ا جهت تعیین صوصیات ایمیا ی آ پتیش از کااتت در

 ،GASو

بتا مصترف کتود اور ()N = %46

تأم ین اد .دو ستوم از هتر تک از ستحو نیفترو

همترا بتا 160

کیووگرم در هکفار کود فساات در هنگام کاات و باقیماند نیفرو

در

اوا ل ارد بهشت  1388در کرتها توز ع اد .برای جوتوگیری از بتروز
تنش شکی کرتهای آزما شی با انجام پنج نوبت آبیاری در اترا ط
محووب رطوبفی حاظ ادند .مزرعه آزما شی در تار  17ارد بهشتت
 1378بر عویه افه ک نوبت سمپاای اد.

تتتار  13مهرمتتا  1378از دو عمتتق  0-20و  20-40ستتانفیمنتتری
جدول  -1خصوصیات شیمیایی خاک محل آزمایش
Table 1- Soil chemical properties of the experimental field

وزن مخصوص
ظاهری
(گرم بر سانتیمتر
مکعب)
)BD (g.cm-3
1.57
1.98

پتاسیم

فسفر

(میلیگرم بر

(میلیگرم بر

کیلوگرم)

کیلوگرم)

)K (mg.kg-1

)P (mg.kg-1

125
100

9.0
6.4

نیتروژن

عمق (سانتی-

(درصد)

(درصد)

(درصد)

متر)

)NO3-N (%

)NH4-N (%

)N (%

)Depth (cm

نیتروژن نیتراتی

4.18×10-4
4.03×10-4

وز

اندازهگیریها

نیتروژن آمونیومی

39×10-4
35×10-4

0.084
0.070

0-20
20-40

شک نمونهها پتس از شتک اتد در دمتای  70درجته

دو سوم مساحت هر کرت آزما شی برای نمونهگیریهای تخر بی

سانفیگراد بهمدت  72ساعت ،تعیین گرد د .مواد گیاهی شک اتد

در طی دور راد و باقیماند برای تعیتین عموکترد ا فصتاا افتت.

آسیاب و میزا کل نیفرو

قسمتهای هوا ی در طتی دور رو شتی

نمونهگیریها ازمرحوه پنجهزنی آغاز و در طی دور راد رو شی ادامه

(پنجهزنی تا گودهی) و نیز در محصول برداات اد بهرو

کجوتدال

افت .بد ن صورت که در پنج نوبت به ترتیتب 189 ،177 ،155 ،130

انداز گیری و بر حسب درصد از وز

و  208روز پس از کاات هر بار  0/2مفرمربتع از گیاهتا هتر کترت

دانه در هر کرت بر اساس  14درصد رطوبت تعیین اد .میزا پروتئین

برداات اتدند .در انفهتای دور راتد و رستیدگی کامتل ( 28ترداد

دانه با ضرب کرد درصد نیفرو

آ در ضر ب ثابت  6/25بهدستت

 )1387کل ماد شک تولید اد (دانه و کا ) در ک سوم هر کترت

آمد.

پس از حهف حاایهها برداات اد.

شک محاسبه گرد د .عموکترد
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نداافه بااد ،ولی غوظت نیفرو

تعیین غلظتهای بحرانی نیتروژن
غوظت نیفرو
حداقل غوظت نیفرو
تیمارهای نیفرو

در هر نقحهای از منحنتی رقیتق اتد بحرانتی

نما ش ساد ای از موقعیت ا ن نقتاط در اتکل  1ارا ته اتد استت.

مشاهد اد در ک تار معین در بین تمتام

در هر تار انداز گیری محل تقتاطع دو تط

است که حداکثر ماد شک را تا آ تتار تولیتد

کرد است .ا ن نقحه نشا دهند غوظفی از نیفرو
عویرغم مصرف مقاد ر باالترکود نیفرو

غوظت بحرانی نیفرو

ما ل و قا م است  ،تط ما تل از طر تق رگرستیو بتین نقتاطی کته
ا فالف ماد شک و غوظت نیفرو

است کته در آ

آ ها مفاتاوت استت بتهدستت

میآ د و ط قا م از بین نقاطی که ماد شک آ ها تاتاوت معنتی-

و افزا ش غوظتت نیفترو

در قسمتهای هوا ی گیا  ،عموکرد ماد شتک افتزا ش معنتیداری

داری ندارد عبور میکند (اکل  .)1در ارا ط ( )aمقدار ماد شک و
غوظت نیفرو

نخواهد داات.
رو

آ بهطور معنیداری بیشتفر بااتد،

در نقاط  P1و  P2بهطور معنیداری مفاتاوت استت و

در نقاط  P4 ،P3و  P5غوظت نیفرو

آماری مربوط به تعیین منحنی رقیق اد بحرانی نیفرو

ا فالف معنیداری داافه ولی

توسط جاسفه و همکارا ( )Justes et al., 1994ارا ه اد است .بته

تااوت بین مقاد ر ماد شک از نظر آمتاری بتیمعنتی استت .محتل

ا ن منظور در هر تار نمونهگیری مقدار ماد شک تولید اد (تتن

تقاطع ط رگرسیو بین نقاط  P1و  P2با ط قا م بتین نقتاط ،P3

در هکفار) و نیز غوظت نیفرو

در ماد شتک قستمتهتای هتوا ی

 P4و  P5غوظت بحرانی نیفرو

در ا ن ارا ط را مشخت میسازد.

مورد مقا سه آماری قرار متی-

در ارا ط ( )bنقحه بحرانی محل تقاطع ط رگرسیو بین سه نقحه

گیرند .برای تعیین غوظت بحرانی در هر تتار نمونتهگیتری بته سته

 P2 ،P1و  P3با ط قا م بین نقاط  P4و  P5است ،با د توجه داات

نقحه انداز گیری ( ا بیشفر) نیاز واهد بود ،بهطوریکه حتداقل در دو

ط رگرسیو حداقل به دو نقحه و برای عبتور حتط

گیا ( )%در تیمارهای مخفوف نیفرو

نقحه انداز گیری ،مقدار ماد شک ( )DMو غوظتت نیفترو

()N

که برای براز

قا م حداقل به ک نقحه انداز گیری نیاز میبااد.

مفناظر با آ نقاط بهطور معنیداری افتزا ش ابتد و حتداقل در تک
نقحه مقدار ماد شک نسبت به نقحه قبل از ود افزا ش معنیداری

شکل  -1خصوصیات آماری دادههای مورد نیاز ( )و روش تعیین غلظتهای بحرانی نیتروژن ( )در هر یک از تاریخهای نمونهگیری ،در دو شرایط
( )aو ()b
(به نقل از جاسته و همکاران ،))from Justes et al., 1994( ،جهت توضیحات بیشتر به متن مراجعه شود.
Fig. 1- Statistical criteria of required data points () for determination of critical nitrogen concentrations () for each
)sampling date in conditions (a) and (b
(adopted from Justes et al., 1994), see text for details.

بهینهسازی مصرف کود در گندم...

نتایج و بحث

تعیین منحنی رقیق شدن و شاخص تغذیه نیتروژن

پس از محاسبه غوظتهای بحرانی نیفرو  ،منحنی رقیق اتد
با براز

معادله  1به ا ن نقتاط بترآورد اتد (

Lemaire & Gastal,

 .)1997ا ن معادله ک تابع نما ی مناتی استت کته کتاهش غوظتت
نیفرو

قسمتهای هوا ی گیا بتا افتزا ش وز

شتک را توصتیف

میکند:
()1
که در آ  : Nc ،غوظث بحرانی نیفترو

درصد نیفرو

نیفرو

تجمع ماد شک را بهطور معنیداری ( )P<0.05تحت نأثیر

بترای تولیتد  1تتن

مشاهد نشد ،بهعبتارت د گتر واکتنش

( :DM ،)%وز

بتا

در طی دور راد ثابت میماند و اگر  b=1بااد تجمع
در گیا بهصورت کسا پیش میرود ،البفه در

عمل مقدار  bهموار بین صار و ک قرار دارد.
( )DMمیتزا جتهب بحرانتتی نیفترو

تولید اد در پا ا دور راد بین  15تا  16تن در هکفار بود .مصرف

شتک

با افزا ش ماد شک استت .اگتر  b=0بااتد

با ضرب کرد طرفین معادلته  1در وز

بررسی تااوت معنیداری نداات (اکل  )2–aو میتزا متاد شتک

( 155روز بعد از کاات) آاکار اد (اکل  .)2-bبهعالو اثتر مفقابتل

شک را نشا میدهد .ضر ب  bنشتا دهنتد الگتوی

ماد شک و نیفرو

نفا ج نشا داد که روند تجمع ماد شک در سه رقم گندم تحت

NC  a  DM b

ماد شک و :bضر بی است که ادت کتاهش غوظتت نیفترو
کاهش درصد نیفرو

تجمع ماده خشک و نیتروژن

قرار داد ،بهطوریکه تااوت بین سحو کودی از دومین نمونتهگیتری

قسمت هوا ی (تن در هکفار) :a ،غوظت نیفرو
افزا ش وز
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معنیداری بین رقم و نیفرو

ارقام گندم تحت بررسی به سحو نینرو

کسا بتود .بتاراکوو و

همکارا ( )Barraclough et al., 2010نشا دادنتد کته تاتاوت در
پاس به نیفرو

بین ارقام قد م و جد د گندم معنیدار ولتی در میتا

نوتیپهای جد د که برای ارا ط پر نهاد اصال اد اند چندا بارز
نمیبااد.
نفا ج آزما شات مربوط به عموکرد ماد شک ارقام گنتدم کشتور

شتک قستمت هتوا ی
در

است ( Shahsavari & Saffari, 2005; Bahrani & Tahmasebi,

هکفار) از معادلته  2محاستبه اتد ( )Lemaire & Gastal, 2008در

.)2006; Naroki et al., 2009; Miran Zadeh & Emam, 2010

ا ن معادله ضر ب  10برای تبد ل واحد است:

کوچکی و همکارا ( )Koocheki et al., 2013با اجترای فراتحویتل

()2
اا ت تعه ه نیفرو

( ،NUCکیوتوگرم نیفتترو

در واکنش به کود نیفرو

بسیار مفنوع بود و دامنه تیییرات آ ز تاد

NUC  10a  DM 1b

( )NNIدر هر تار نمونهگیری از معادلته

 3تعیین گرد د (:)Lemaire & Gastal, 2009

بر روی نفا ج نحقیقات مرتبط با نأثیر نیفرو
که بهطور کوی تأثیر نیفرو

بر غالت نشتا دادنتد

بر تولید ماد شک گندم معنیدار بتود

و باالتر ن میزا ماد شک قستمت هتوا ی بتا مصترف 100-120

Na
()3
Nc
که در آ  :Naدرصد واقعی نیفرو (انداز گیری اد ) در قسمت
هوا ی و  :Ncدرصد بحرانی نیفرو میبااد که با اسفااد از منحنتی
رقیق اد بحرانی (معادله  )1بتر استاس مقتدار وز شتک در هتر
تار نمونهگیری برآورد میاود.
داد های هر تار نمونتهگیتری بتهطتور جداگانته متورد تجز ته
وار انس قرار گرفت و میانگینها بتا اجترای آزمتو  LSDدر ستح
احفمال پنج درصد مقا سته اتدند .تجز تههتای آمتاری بتا نترمافتزار
 Minitab, ver. 16.0و براز معادالت با اسفااد از نرمافزار Slide
 write, ver. 2.0انجام اد.
NNI 

کیووگرم نیفرو

در هکفار حاصل میاود .نفا ج تحقیتق حاضتر نیتز

حاکی از آ است که سحو نیفرو

باالتر از  110کیووگرم در هکفار

تأثیر معنیداری بر تجمع ماد شک گندم نداات (اکل .)2-b
ا فالف در جهب نیفرو

توسط قسمت هوا ی از اولتین نمونته-

گیری بین سحو کودی مشاهد اد و تا انفهای راتد رو شتی (208
روز پس از کاات) مشهود بود ،بهعالو تااوت بین تیمارهای نیفرو
در طی راد افزا ش افت (اکل  ،)3-aبهطوریکه در زما گوتدهی
بیشفر ن ( 243کیووگرم در هکفار) و کمفر ن ( 107کیووگرم در هکفار)
مقدار جهب ا تن نهتاد بتهترتیتب در نیمتار 170کیوتوگرم در هکفتار
نیفرو

و ااهد حاصتل اتد .ارقتام گنتدم تحتت بررستی در جتهب

نیفرو

در آ هتا نیتز در

نااوت معنیداری نداافند و تجمع نیفترو

سحو مخفوف کودی کسا بود.
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شکل  -2تجمع ماده خشک قسمت هوایی در ارقام گندم  )a(0و در سطوح مختلف مصرف نیتروژن (.)b
حوط عمودی مقاد ر  LSD5%برای مقا سه در هر تار نمونهگیری میبااند= CHA( .چمرا  = GAS ،گاسکو  = SIO ،سا ونز ،مقاد ر = Nکیووگرم در هکفار)
Fig. 2- Dry matter accumulation in wheat cultivars (a) and in different nitrogen levels (b).
)Vertical bars show LSD5% for each sampling date. (CHA=Chamran, GAS=Gascogen, SIO=Sionez and N levels in kg.ha-1

با افزا ش ماد شک ،در تمام ستحو کتودی غوظتت نیفترو

تخصیت مواد بین اندامهاست ،ز را با افزا ش متاد شتک معمتوالً

قسمتهای هوا ی کاهش افت (اکل  .)3-bبا وجتودیکته تاتاوت

نسبت بر به ساقه کاهش می ابتد و بنتابرا ن در طتی راتد مقتدار

بین مقاد ر ماد حشک در دو نمونهگیری اول چندا بارز نبود (اتکل

بیشتتفری کتتربن بتته ستتاقههتتا تخصتتیت متتی ابتتد (

 )2-bولی ا فالف در درصتد نیفترو
نیفرو

قستمت هتوا ی بتین ستحو

از اولین تار نمونهگیری معنیدار اد .ا ن امر نشا میدهد

اگرچه نیفرو

& Belanger

 .)Richards, 2000در نفیجه بافتتهتای ستا فمانی در مقا سته بتا
بافتهای مفابولیکی وز بیشفری می ابند و چو مقتدار نیفترو

در

عامل اصوی ا فالف در تجمع ماد شتک متیبااتد،

بافتهای سا فمانی کمفر است ،لها در مجموع با افتزا ش وز گیتا ،

در بافتهای گیا بتهمراتتب ستر عتتر از

کاهش واهد افتت (.)Gastal & Lemaire, 2002

ولی کاهش غوظت نیفرو

کاهش راد آغاز میاود .با افزا ش مقدار نیفرو
 110کیووگرم در هکفار ،غوظت نیفرو

مصرفی از صار به

و مقتدار متاد شتک تولیتد

غوظت نیفرو

بتا افتزا ش

انداز گیریها نشا داد است که کاهش غوظت نیفرو

ماد شک عمدتاً به دلیل کاهش (رقیتق اتد ) درصتد نیفترو

در

اد در تمام تار های نمونهگیری بهطور معنتیداری افتزا ش افتت

ساقه است و میزا نیفرو

( حوط نقحهچتین در اتکل  ،)3-bدر حتالیکته بتا افتزا ش مقتدار

ماند ا بهطور جز ی کاهش می ابد (.)Gastal & Lemaire, 1997

نیفرو

مصترفی بته  170کیوتوگرم در هکفتار بتاوجودیکته درصتد

نیفرو

قسمت هوا ی افزا ش افت ،ولی تااوت معنیداری در تولیتد

ماد شک با تیمار  110کیووگرم نیفرو

مشاهد نشتد .ا تن نفتا ج

بهوضو نشا میدهد که حفی در صورت عرضه کافی نیفترو
با افزا ش وز

شک درصد نینرو

منحنی بحرانی رقیق شدن نیتروژن

در اکل  4-aنحو تعیین غوظتهای بحرانی نیفرو

بر استاس

نیتز

معیارهای مهکور در اتکل  1نشتا داد اتد استت .حتوط ما تل

قسمتهای هوا ی گیا کتاهش

و متاد شتک

می ابد ،بهعبارت د گر نوعی رقیق اد نیفرو

در بافتهای گیاهی

صورت میگیرد.
رقیق اد نیفرو

بر با افزا ش ماد شک تقر بتاً ثابتت

حاصل رگرسیو بین نقاطی است که مقدار نیفترو

آ ها ا فالف معنیداری دارند و ط عمودی از بین نقاطی عبور کرد
که عویرغم افزا ش درصد نیفرو  ،ماد شک آ هتا تاتاوت معنتی

در قسمتهای هوا ی عمدتاً ناای از الگتوی

داری ندارد .ادآوری میاود که ا ن نقاط با انجتام مقا ستات آمتاری

بهینهسازی مصرف کود در گندم...

جداگانه در هر تار نمونتهگیتری بتر روی میتاتگین ارقتام گنتدم در
سحوخ مخفوف مصرف نیفرو
رقیق اد نیفرو

انفحاب اد اند .غوظتهتای بحرانتی،

با افزا ش وز

شک را به وبی توصیف کرد در

نفیجه منحنی رقیق اد بحرانی نیفرو

با براز
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تابع توانی مناتی

(معادله  )1به ا ن نقاط بهدست آمد و نفا ج با منحنی ارا ه اد توسط
جاسفه و همکارا ( )Justes et al., 1994مقا سه اد (اکل .)4-b

شکل  (a -3روند تغییرات جذب نیتروژن در قسمتهای هوایی گندم در سطوح مختلف مصرف کود ،خطوط عمودی مقادیر  LSD5%برای مقایسه در
هر تاریخ نمونهگیری میباشند (b .تغییرات درصد نیتروژن قسمت هوایی بر حسب تجمع ماده خشک در سطوح مختلف مصرف کود
حوط نقحه چین داد های مربوط به هر نار نمونهگیری را مشخت میکنند .حوط عمودی و افقی بهترتیب مقاد ر  LSD5%برای مقا سه بین درصد نیفرو و ماد شک
در هر تار نمونهگیری میبااند.
Fig. 3- a) Changes in nitrogen uptake by shoot at different N fertilizer levels, vertical bars show LSD 5% for each sampling
date. b) Changes in nitrogen concentration of shoots with dry matter accumulation at different N fertilizer levels, dotted lines
indicate data points for each sampling date.
Vertical and horizontal bars show LSD5% respectively, for N concentration and dry matter at each sampling date.

غوظتهای بحرانی محاسبه اد در ا تن تحقیتق منحنتی رقیتق
اد بحرانی نیفرو

در گنتدم را کمفتر از منحنتی مرجتع جاستفه و

همکارا ( )Justes et al., 1994برآورد کرد .ضر ب  aبهدست آمتد
در ا ن تحقیتق ( )4/89کمفتر از مقتدار  5/35در منحنتی مرجتع بتود
بنابرا ن ،غوظت نیفرو

مورد نیاز برای تولید تک تتن متاد شتک

فرانسه و در سحو مخفوف نیفرو

اجرا اد بود انفخاب کردنتد و در

نفیجه منحنی مرجع ارا ه اد توسط ا ن محققین دامنه وسیعتتری از
را در بر دارد.

ارا ط اقویمی و عرضه نیفرو

منحنی رقیق اد بحرانی نشا میدهد که میزا جهب نیفرو
توسط گیا تنها تابع نیفرو

موجود در محتیط ر شته نبتود بوکته از

حدود  0/46درصد کمفر برآورد اد است ،در حالیکه تاتاوت ضتر ب

طر ق سرعت راد محصول (تجمع ماد شک) نیز کنفرل میاود و

 bمحاسبه اد در ا تن محالعته و منحنتی مرجتع (بتهترتیتب /433و

هر دو بهطور همزما سرعت جتهب ا تن نهتاد را تنظتیم متیکننتد

 )0/442ناچیز میبااد در نفیجه الگتوی کتاهش غوظتت نیفترو

بتا

افزا ش ماد شک مشابه و دو منحنی موازی بودند (اکل .)4-b

( .)Dordas, 2011گتر ن وود و همکتارا (

Greenwood et al.,

 )1990معادله رقیق اد بحرانی را برای گیاها  C3و  C4بهترتیب

ا فالف مشاهد اد بین ضرا ب دو منحنی ناای از تعداد نقتاط

 NC(%)=5.7×DW-0.5و  NC(%)=4.1×DW-0.5بهدستت آوردنتد و

Justes et

در بر گونههای  C4باعتث کمفتر

انفخاب اد برای براز

تابع است .جاستفه و همکتارا (

 )al., 1994داد های درصد نیفترو

و متاد شتک را از نفتا ج 11

آزما ش مخفوف که در فاصوه سالهای  1984-93در مناطق مخفوتف

بیا داافند غوظت کمفر نیفرو

بود ضر ب  aدر ا ن گیاها ( )4/1نسبت بته گونتههتای )5/7( C3
است.
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شکل  (a -4مقادیر اندازهگیری شده غلظت نیتروژن و ماده خشک قسمت هوایی (×) که بر اساس معیارهای آماری ذکر شده در متن انتخاب شده
اند و غلظت بحرانی نیتروژن ( )در هر تاریخ نمونهگیری (b .برازش منحنی رقیق شدن به غلظتهای بحرانی محاسبه شده (منحنی توپر) و
مقایسه آن با منحنی مرجع برای رقیق شدن نیتروژن در گندم (منحنی نقطه چین)
Fig. 4- a) Measured values of nitrogen concentration and shoot dry matter ( ×) selected based on statistical criteria mentioned
in the text and the critical N concentration () for each sampling date. b) Nitrogen dilution curve fitted to the calculated
)critical concentrations (solid curve) compared with the reference N dilution curve for wheat (dotted curve

محالعات بعدی نشا داد که ضرا ب معادله رقیق اد بحرانی در
بین گونههتای  C3نیتز تاتاوتهتای ز تادی دارد (

Lemaire et al.,

( )Colnenne et al., 1998تتتتا  0/52در کفتتتا (
 )Flenet et al., 2006( )usitatissimum L.و بتترنج

Linum
( Oryza

 .)2008bا ن معادله برای گونههای مخفوف زراعتی از جموته ونجته

 )Sheehy et al. 1998( )sativa L.مفییر است و در اغوتب گیاهتا

( )Lemaire & Gastal, 1997( )Medicago sativa L.نختتود

زراعی بین  0/3-0/4قرار دارد ،بهعالو بین گونههای  C3و  C4و نیز

) )Ney et al., 1997( (Cicer arietinum L.پنبته ( Gossypium

تک لپهایها و دو لپهایها ا فالف قابل تتوجهی د تد نشتد استت.

 )Xiaoping et al., 2007( )herbaceum L.آففتتتابگردا

میانگین مقدار ضر ب  aدر گیاها  C3معادل  4/75و دامنته آ بتین

( )Debaekea et al., 2012( )Helianthus annuus L.برآورد اد

 5/35در گن تدم ( )Justes et al., 1994تتتا  4/5در گوجتتهفرنگتتی

استتت .ضتتتر ب  bبتتین  0/25در کوتتتزا ()Brassica napus L.

( )Tei et al., 2002( )Solanum lycopersicum L.قترار دارد .در

بهینهسازی مصرف کود در گندم...

حالیکته ضتر ب  aدر گیاهتا  C4کمفتر و بترای ذرت (

& Plenet
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در فاصوه بین منحنی بحرانی و حد باال ی آ درصد بیشتفر نیفترو
تجموتی1

 )Lemaire, 1999و سورگوم (Plenet & ( )Sorghum bicolor L.

باعث راد بیشفر نخواهد اد و در نفیجه جتهب بiصتورت

 )Cruz, 1997بهترنیب  3/4و  3/9برآورد اد است .محالعات نشتا

صورت می گیرد ( .)Houles et al., 2007در ز ر منحنی رقیق اد

داد که مقاد ر  aو  bدر منحنی رقیق اد بحرانی در دامنه وسیعی

بحرانی گیا در ارا ط محدود ت تا کمبتود نیفترو

از ارا ط اقویمی و بین وار فههای ک گونه زراعی ثابتت متیبااتند.

نفیجه با کاهش راد مواجه واهد اد ،حد پا ین منحنی رقیق اتد

برای مثال لما ر و همکارا ( )Lemaire et al., 2007نشا دادند که

نشا دهند حداقل غوظت نیفرو

برای گندم ،ذرت و کوزا ضرا ب محاستبه اتد در منتاطق معفدلته در

است (.)Lemaire et al., 2008a

ارا ط نیمهگرمسیری نیز صادق هسفند و بنتابرا ن ،ضترا ب  aو  bرا
میتوا بهعنوا

صوصیات ذاتی گیاها زراعی در نظر گرفت.

در اکل  5پراکندگی درصد نیفرو

قسمت هوا ی و وز

انداز گیری اد در نمونهگیریهای مخفوف نسبت بته منحنتی رقیتق
اد بحرانی نشا داد اد است .حد بتاالی منحنتی رقیتق اتد
بحرانی حداکثر تئور ک جتهب نیفترو

را در مقتاد ر مخفوتف متاد

شک نشا میدهد .در باالی منحنی بحرانی جتهب نیفترو
ماد شک نبود و به نیفرو

تتابع

قسمت هتوا ی بترای تتداوم راتد

بر ا ن اساس منحنتی رقیتق اتد بحرانتی توصتیف دقیقتی از
وضعیت نیفرو

شک

قترار دارد و در

در ا ن آزما ش را بهدست می دهد .نفتا ج حتاکی از

آ است که راد گنتدم در اتاهد و تیمتار  55کیوتوگرم نیفترو
هکفار دارای محتدود ت نیفترو
کیووگرم نیفرو

بتود  ،در حتالیکته در تیمتار 170

در هکفار دارای بیش بود نیفرو

 110کیووگرم نیفرو

در

میبااد و مصرف

در هکفار میزا ا ن نهتاد در قستمت هتوا ی

گیا را در حد بحرانی حاظ کرد است (اکل .)5

موجود در ا بستفگی دارد در واقتع

1

شکل  -5منحنی استاندارد رقیق شدن بحرانی نیتروژن در گندم (منحنی توپر) و پراکنش نقاط اندازهگیری شده در تاریخهای مختلف نمونهگیری
منحنیهای نقحه چین حد باال و پا ین محنی رقیق اد را بر اساس نفا ج ا ن تحقیق و منحنیهای ط چین ا ن حدود را بر اساس منحنی مرجع نشا میدهند.
Fig. 5- Critical nitrogen dilution curve of wheat (solid curve) and distribution of measured values in different sampling dates
Dotted curves indicate upper and lower range of the dilution curve obtained in this study, broken curves are upper and lower range of
reference dilution curve.

1- Luxury
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منحنی بحرانی جذب نیتروژن

منحنی جهب بحرانی نیفرو
داد های وز

شک و جهب نیفرو

دهند محدود ت نیفرو

(اکل  )6که با براز

معادله  2به

بهدست آمد نیز بهوضو نشا

برای راتد ارقتام گنتدم تحتت بررستی در

سحو صار و  55و جهب محووب ا ن نهاد با مصترف 110کیوتوگرم
نینرو

درصد نیفرو

جتهب اتد

در گیا کاهش اففه ،ولی مقدار نیفترو

بهدلیل افزا ش وز
نیفرو

شک افزا ش می ابد .در واقتع جتهب و تجمتع

در گیاها بهطور همزما هم به میزا نیفرو

توسط ا

فراهم اتد

و هم به سترعت راتد محصتول (سترعت تحمتع متاد

در

شک) بسفگی دارد ( .)Gastal & Lemaire, 2002نفا ج ارا ه اتد

جهب اد بیشتفر از میتزا بحرانتی آ (جتهب

بهازای واحد ماد شتک

در هکفار است ،در حالیکه در نیمار  170کیووگرم نیفرو

هکفار مقدار نیفرو

تجمع نیفرو

از سرعت تجمع ماد شتک کمفتر بتود و در نفیجته

در اکل  6نشا میدهد که جهب نیفرو

با افزا ش ماد شک کاهش می ابد بهعبارت د گر ،با افتزا ش وز

تجموی) بود است.
لما ر و گاسفال ( )Lemaire & Gastal, 2009بیا دااتفند کته

شک ،گیا برای حصول حتداکثر سترعت راتد بته مقتدار کمفتری

ضر ب  1-bدر معادله جهب بحرانتی (معادلته  )2بیتا کننتد نستبت

کتاهش

سرعت نسبی تجمع نیفرو

(  ) dN  1بهسرعت راتد نستبی گیتا

نیفرو

نیاز دارد و در نفیجه میزا تقاضای روزانته نیفترو

واهد افت.

dt N

(  ) dW  1میبااد ،بنابرا ن چو مقدار ا تن ضتر ب کمفتر از تک
dt W

است ،حفی اگر نیفرو

به میزا کافی در ا فیار گیتا بااتد ،سترعت

شکل  -6منحنی جذب بحرانی نیتروژن در گندم و مقایسه آن با مقدار نیتروژن جذب شده توسط گیاه در سطوح مختلف مصرف نیتروژن
داد ها میانگین  3رقم گندم تحت بررسی میبااند.
Fig. 6- Critical nitrogen uptake curve of wheat compared with the actual nitrogen uptake by plant at different N application
rates
Data points are average of 3 wheat cultivars.

میزا مصرف نیفرو  ،مقتدار  NNIافتزا ش افتت و در تیمتار 170

شاخص تغذیه نیتروژن

طی دور راد رو شی تیییرات اا ت تیه ه نیفرو

) (NNIدر

کیووگرم نیفرو

در هکفار در نمام دور راد رو شی ک ا بتاالتر از
در هکفتار

سه رقم گندم تحت بررسی الگوی مشابهی داات ،در نفیجه میتانگین

ک بود ،در حالیکه در تیمار ااهد و  55کیووگرم نیفترو

سه رقم نیز ا ن روند را به وبی آاکار سا ت (اتکل  .)7بتا افتزا ش

در تمام تار های نمونهگیری مقداری کمفر از ک دااتت و بتهطتور

بهینهسازی مصرف کود در گندم...

معنیداری کمفر از سحو باالتر مصرف نیفرو
اا ت تیه ه نیفرو

تابع مقدار نیفرو

بود.
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 ،)Debaeke et al., 2006( 0/25-1/5در گنتدم بهتار 0/34-1/43

عرضه اد بتود بته-

عالو در طی فصل راد نیز تیییترات قابتلتتوجهی دارد .نفتا ج ا تن

( )Ziadi et al., 2010و در کفتتا بتتین ( 0/46-1/16

Dordas,

 )2011بود است.

تحقیق نیز نشا داد که میانگین ا ن اتا ت در ارقتام گنتدم تحتت

با توجه به تعر ف غوظت بحرانی NNI=1 ،نشتا متیدهتد کته

بررستی بتین  0/5تتتا  1/3قترار دارد (اتکل  .)7ا تتن تیییتر در ستتا ر

سرعت راد محصول معادل سرعت راتد پفانستیل (حتداکثر سترعت

اد است برای مثال دامنه تیییترات  NNIدر

راد در ارا ط عرضه کافی نیفرو ) میبااد و مقاد ر  NNIکمفتر از

Marino et al.,

را مشتخت

محصوالت نیز گزار

طتی فصتل راتد در رای گتراس بتین ( 0/4-1/6

 ،)2004در ذرت  )Ziadi et al., 2008( ،0/23-1/3در گنتدم دوروم

ک ادت کاهش سرعت راد در اثر محدود ت نیفرو
میسازد (.)Debaekea et al., 2012

شکل  -7تغییرات شاخص تغذیه نیتروژن ( )NNIطی دوره رشد رویشی در ارقام گندم تحت بررسی و در میانگین ارقام
حوط عمودی نشا دهند مقاد ر  LSD5%در هر تار نمونهگیری میبااند.
( = CHAچمرا  = GAS ،گاسکو  = SIO ،سا ونز ،مقاد ر = Nکیووگرم در هکفار)
Fig. 7- Nitrogen nutrition index (NNI) during the vegetative growth period in the studied wheat cultivars and averaged over
cultivars
Vertical bars show LSD5% for each sampling date.
(CHA=Chamran, GAS=Gascogen, SIO=Sionez, N levels in kg.ha-1).

کاهش سرعت راد محصول در ارا ط کمبود نیفرو

هم ناای

از کاهش سح بر و در نفیجه جهب کمفر تشعشع و هتم از طر تق

کاهش ففوسنفز بهدلیل نقش نیفرو

در سا فما ایمیا ی آنز مهای

ففوستنفزی استت ( .)Gastal & Lemaire, 2002لمتا ر و همکتارا
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( )Lemaire et al., 2008bبیا دااتفند کته گیاهتا ممکتن استت
الگوهای مخفوای از نظر تخصیت نیفرو

.)Jeuffroy et al., 1999; Stöckle & Debaeke, 1997

موجود بین راد بر ها و

تداوم ففوسنفز داافه بااند ،ولی ا ن الگوها به درسفی اتنا فه نشتد

شاخص تغذیه نیتروژن و عملکرد

است .کاهش کارآ ی مصرف نور بهعنوا مهمتر ن واکنش گیاها به

عموکرد نسبی (عموکرد هر رقم نسبت به حداکثر عموکترد آ ) بتا

مورد توافق محققتین استت ( ;Olesen et al., 2002

مقدار  NNIدر مرحوه گودهی رابحهای غیر حی داات و در هر سته

 .)Muurinen & Peltonen-Sainio, 2006بترای مثتال ،جاستفه و

رقم گندم تحت بررسی حداکثر عموکرد دانه زمتاتی حاصتل اتد کته

همکارا ( )Justese et al., 2000رابحه حی معنیداری بین کارآ ی

در مرحوه گودهی معادل ک بود (اکل  .)8در

کمبود نیفرو

مصرف نور کوزا و اا ت تیه ه نیفرو

اا ت تیه ه نیفرو

بهدست آوردند و نشا دادند

هر سه رقم گندم با افزا ش  NNIعموکترد نستبی ابفتدا بته سترعت

که حداکثر کارآ ی مصرف نور در  NNI=1حاصل میاتود و در ا تن

افزا ش افت و در مقاد ر  NNI<0/95تقر باً ثابت اد ،بهطتوریکته

صورت سرعت راد محصول نیز به پفانسیل ود متیرستد .توصتیف

تجمع بیشفر نیفرو

در قسمت هوا ی ( )NNI<1تأثیری بر افتزا ش

کارآ ی مصرف نور و سرعت راد بر اساس  NNIدر مدلهای اتبیه-

عموکرد نداات.

سازی راد گندم نیتز بتهکتار رففته استت (

;Brisson et al., 2003

شکل  -8رابطه بین شاخص تغذیه نیتروژن ( )NNIدر مرحله گلدهی با عملکرد نسبی در ارقام گندم تحت بررسی
( = CHAچمران = GAS ،گاسکوژن = SIO ،سایونز)
Fig. 8- Relation between nitrogen nutrition index (NNI) at flowering and relative yield in the studied wheat cultivars
)(CHA=Chamran, GAS=Gascogen, SIO=Sionez

میوز و همکارا ( )Mills et al., 2009اظهار داافند که در اغوب

همکتتارا ( )Debaeke et al., 2006در گنتتدم دوروم و ز تتادی و

گیاها زراعی سرعت راد در  NNI=0/8به مقدار پفانسیل رسید تا

همکتارا ( )Ziadi et al., 2010در گنتدم بهتار بیشتفر ن عموکترد

بسیار به آ نزد ک میبااتد ،بتهعتالو در  .NNI=0/2راتد تقر بتاً

نسبی را در  NNI=1مشاهد کردند .د با ک و همکارا

( Debaekea

مفوقف واهد اد ( .)Lemaire et al., 2008aدر کوزا نیز رابحه غیر-

 )et al., 2012با بررسی رابحه عموکرد دانه با اا ت تیه ه نیفرو

در مرحوه

در آففابگردا ( )Helianthus annuus L.بیا داافند کته اگتر چته

حی معنیداری بین عموکرد دانه و اا ت تیه ه نیفرو

اد و بر اساس نفا ج ا ن تحقیق عموکترد نستبی در

حداکثر عموکرد دانه در  NNI=1حاصل اد ،ولی راد ز اد گیاها در

 NNI=0/9معادل ک بتود ( .)Justes et al., 2000البفته د با تک و

ا ن ارا ط باعث ایوع بیماریهای قتارچی اتد کته ممکتن استت

گودهی گزار

بهینهسازی مصرف کود در گندم...
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از اندامهتای رو شتی بته

عموکرد را تا حدودی کاهش دهد بنابر ا تن  NNI=0/9را بترای ا تن

بین ارقام گندم بااد .بعد از گودهی نیفرو

گیا توصیه کردند.

دانههای در حال پر اد انفقال می ابد و میزا انفقال در نوتیپهای

میزا پروتئین دانه در ارقام گندم تحت بررستی بستفه بته مقتدار

مخفوف گندم مفییر میبااد ،بنابرا ن تااوت بین ارقام کی از عوامتل

مصرف اد بین  12تا  15درصتد در تیییتر بتود و رابحتهای

ا جاد تنوع ز اد در داد هتای آزما شتی استت (.)Oury et al., 2003

در مرحوه گودهی داات البفه عویرغم

بخشی از تیییرات توصیف نشد بهوسیوه رگرسیو ممکن است ناای

معنیدار بود ا ن رابحه ضر ب تبیین رگرسیو از  0/47تجاوز نکترد

از ارا ط محیحی (تنش آب ،درجه حرارت بتاال و نظتا ر آ ) در طتی

قادر بود تا  47درصتد

دور پر اد دانه بااد .بروز ا ن ارا ط باعث کاهش وز دانه اتد

از تیییرات مشاهد اد در پروتئین دانه ارقام گنتدم را توصتیف کنتد.

و در نفیجه درصد پروتئین افزا ش می ابد .ادت تأثیر ا ن عوامتل در

جاسفه و همکارا ( )Justes et al., 1997نیز رابحه حی بین ا ن دو

نوتیپهای گندم مفااوت بود و باعث تنوع درصد پروتئین بین ارقتام

نیفرو

حی با اا ت تیه ه نیفرو

(اکل  .)9به بیا د گر ،اا ت تید ه نیفرو

مفییر را در ارقام گندم با  r2=0/38گزار

کرد اند .بهنظر میرسد که

میاود (.)Kramer, 1979; Pask et al., 2012

پا ین بود ضر ب تبیین در ا ن رابحه بهدلیل تنتوع درصتد پتروتئین

شکل  -9رابطه بین شاخص تغذیه نیتروژن ( )NNIدر مرحله گلدهی با درصد پروتئین دانه در ارقام گندم تحت بررسی
( = CHAچمران = GAS ،گاسکوژن = SIO ،سایونز)
Fig. 8- Relation between nitrogen nutrition index (NNI) at flowering and grain protein content in the studied wheat cultivars
)(CHA=Chamran, GAS=Gascogen, SIO=Sionez

شک در ارقام گندم در پاس به مقاد ر مخفوف مصرف نیفرو

نتیجهگیری
در فرآ ندهای مربوط بته جتهب و توز تع نیفترو
زراعی و برآورد دقیق وضعیت نیفرو

در گیاهتا

در گیا در ارز ابی کمبتود ا تن

نهاد و مد ر ت کوددهی در نظتامهتای کشتاورزی پا تدار از اهمیتت
و ژ ای بر وردار است .تفا ج ا تن تحقیتق نشتا داد کته بتر استاس
غوظتهای بحرانی نیفرو

و منحنی رقیق اد حاصتل از آ متی-

توا کمبود ا جهب بیش از نیاز نیفرو

در گنتدم را بتا دقتت قابتل

قبولی ارز ابی نمود .اا ت تیه ه نیفرو

نیز تیییترات تجمتع متاد

را در

طی دور راد به وبی توصیف کرد و رابحه معنیداری با عموکرد دانه
و درصد پروتئین ارقام گندم داات .ا ن رهیافت را میتوا بر استاس
نفا ج آزما شات مرتبط با مصترف کودهتای نیفترو

در متورد ستا ر

محصوالت زراعی نیز بکار برد و از آ بهعنوا ابزاری برای توصتیه-
های کودی اسفااد کرد .البفه استفااد از ا تن رو
گیریهای مکرر نیفرو

مستفوزم انتداز -

در طی فصل راد است که تتا حتدودی پتر

هز نه و وقت گیر میبااد .از آ جا کته اتا ت تیه ته نیفترو

بتا

1397  پاییز،3 شماره،10  جلد،نشریه بوم شناسی کشاورزی

قدردانی
1356 بودجه ا ن تحقیق از محل اعفبارات طتر پژوهته اتمار
 توسط معاونت پژوهشی دانشگا فردوسی مشتهد1387/12/12 مورخ
.تأمین اد که بد نوسیوه سپاسگزاری میاود

Debaeke et al., 2006;
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( میزا کوروفیتل بتر رابحته قتوی دارد

) می توا با برآورد ا ن رابحته و تخمتینProst & Jeuffroy, 2007
 روای دقیق و در عین حال سر ع و ارزا بترای، میزا کوروفیل بر
.در گیاها زراعی طراحی نمود

تعیین اا ت تیه ه نیفرو
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Introduction
Crop response to nitrogen (N) is usually evaluated by N use efficiency and diminishing return curves
between yield and applied N fertilizers. However, both methods are highly variable due to environmental
conditions and are dependent to the amount, timing and type of N fertilizers. Extending the results of such
studies will led to overestimation of crop N requirements as a result of differences in precipitation, temperature
and radiation across locations and years. Therefore optimizing fertilizer use for maximum productivity should be
based on methods with higher certainty. Nitrogen nutrition index i.e. the ratio of actual N concentration in plant
tissues to the critical N concentration is more reliable measure for fertilizer recommendation because of its
stability over environmental fluctuations. However, for development of N nutrition index the critical dilution
cure should be specifically established for each crop. In this papers N nutrition index is estimated for different
wheat cultivars and tested for evaluation of grain yield in response to N application rates.

Materials and Methods
To determine N nutrition index for wheat cultivars, a field experiment was conducted with factorial
arrangement based on complete randomized block design with three replications. Experimental factors included
three wheat cultivars (Chamran, Gaskogen and Sionez) and four N application rates (0, 55, 110 and 170 kg N ha1
). Shoot dry matter and N concentration was measured in five sampling during vegetative growth period. Using
these data critical N concentrations and critical N dilution curves were calculated and compared with the
previously established reference dilution curve for wheat crop. Nitrogen nutrition index (NNI) was then
calculated as the ratio between measured shoot N (%) and the critical N concentration. Using NII grain yield and
protein content of wheat cultivars was compared under different levels of N fertilizer.

Results and Discussion
Critical concentration of nitrogen was slightly underestimated by the curve obtained in this study compared
to reference curve. However, estimated coefficients of the dilution curve were closed to those of reference curve
of wheat crop. Overall, nitrogen deficiency, sufficiency and excess in shoot dry matter were properly described
by the estimated critical dilution and critical uptake curves. All wheat cultivars were nitrogen limited in no
fertilized control and with application of 55 kg N ha-1 however, in 170 kg N ha-1 shoot nitrogen content was
more than amount required for optimal growth and in 110 kg N ha -1 nitrogen uptake was closed to critical values.
In unfertilized control and 55 kg N ha-1 NNI was lower than 1 during the whole vegetative growth period.
However, in 110 kg N ha-1 NNI was almost 1 and in 170 kg N ha-1 varied between 1-1.3. A significant relation
was obtained between NNI at flowering and relative yield of wheat cultivars and grain yield of three cultivars
reached to its maximum at NNI between 0.9-1. Grain protein was also linearly correlated with NII at flowering.

Conclusion
Based on the results nitrogen nutrition index calculated from critical dilution curve could be used as a
1- Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ferodwsi University of Mashhad,
Iran
(*- Corresponding Author Email: mnassiri@um.ac.ir)
DOI: 10.22067/jag.v10i3.32578

1397  پاییز،3 شماره،10  جلد،نشریه بوم شناسی کشاورزی

664

powerful tool for precise estimation of crop growth rate, dry matter accumulation, grain yield and protein and to
optimize the amount of N fertilizer required for any predefined yield level.
Keywords: Critical N concentration, Critical N dilution curve, Critical N uptake, Grain yield, Grain protein
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بررسی خصوصیات علوفهای کشت مخلوط جو ( )Hordeum vulgare L.با خلر ( Lathyrus

 ،)sativus L.نخود علوفهای ( ،)Pisum avestum L.ماشک گل خوشهای ()Vicia villosa L.
و ماشک مجاری ( )Vicia paninica L.تحت تأثیر تراکم کاشت در شرايط ديم
سرحد بهرامی 1و وريا

ويسانی*2

تاریخ دریافت1393/04/16 :
تاریخ پذیرش1396/04/18 :

بهرامی ،س ،.و ویسانی ،و .1397 .بررسی خصوصیات علوفهای کشت مخلوط جو ( )Hordeum vulgare L.باا خلار (،)Lathyrus sativus L.
نخود علوفهای ( ،)Pisum avestum L.ماشک گل خوشهای ( )Vicia villosa L.و ماشک مجاری ( )Vicia paninica L.تحت تأثیر تراکم کاشت
در شرایط دیم .بومشناسی کشاورزی.665-678 :)3(10 ،

چکيده
کشت مخلوط با استفاده از عوامل زمان و مکان عالوه بر بهبود روشهای تولید از جنباه زیساتمحیطای و ساالمت انساان تاوان افا ایل تولیاد
محصوالت کشاورزی را دارا میباشد .بهمنظور بررسی اثر تراکم بوته و نسبتهای کشت مخلوط گیاهان علوفهای یک ساله شامل :خلارLathyrus ( ،
 ،)sativus L.نخود علوفهای ( ،)Pisum avestum L.ماشک گل خوشهای ( )Vicia villosa L.و ماشاک مجااری ( Vicia paninica
 )L.بر عملکرد کمی و کیفی جو ( ،)Hordeum vulgare L.در قالب طرح پایه بلوک کامل تصاادفی در ساه تکارار در ایساتااه تحيیيااتی دیام
کردستان در سال زراعی  1392-93انجام گرفت .تیمارهای مورد بررسی ترکیبای از پانس ساطر تاراکم  300 ،250 ،200 ،150 ،100بوتاه در مترمربا
گیاهان علوفهای و چهار نسبت بذور این گیاهان ( 50 :50 ،75 :25 ،100 :0و  )0 :100در کشت مخلوط با جو بودناد .نتاایس نشاان داد کاه بیشاترین و
کمترین ميادیر عملکرد علوفه تر و خشک به ترتیب از تیمارهای کشت خالص جو و کشت خالص گیاه علوفهای با تراکم  100بوته در مترمرب به دسات
آمد .نسبتهای  75درصد نخود علوفهای 25+درصد جو در تراکم  250بوته در مترمرب و  50درصد ماشک گل خوشهای 50+درصد جو در تاراکم 300
بوته در مترمرب به ترتیب با  0/94و  0/86تن در هکتار بیشترین ميادیر پروتئین خام را دارا بودند .نسبتهای کشت  75درصد خلار 25+درصاد جاو در
تراکم 75 ،درصد نخود علوفهای 25+درصد جو در تراکم 50 ،درصد ماشک گل خوشهای 50+درصد جو در تراکم و  50درصد ماشک مجاری 50+درصد
جو در تراکم به ترتیب با  1/16 ،1/26 ،1/19و  1/13نسبت برابری زمین نسبت به سایر نسبتهای کشت برتری داشتند.

واژههای کليدی :عملکرد ،غالت ،کیفیت علوفه ،نسبت برابری زمین

مقدمه

1

کشت مخلوط میتواند م ایای مشخصی را برحسب درجه تنوع در
 -1کارشناس مرک تحيیيات کشاورزی و مناب طبیعی کردستان
 -2استادیار ،گروه زراعت ،دانشکده علوم کشاورزی و صانای دانشاااه آزاد اساالمی
واحد علوم و تحيیيات تهران
)Email: weria.wisany@gmail.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jag.v10i3.37021

زمان و مکان داشته باشاد ( .)Lithourgidis et al., 2006از م ایاای
مهم کشت مخلوط مواردی مانند اف ایل تولید ،استفاده بیشتر از مناب
محیطی ،کنترل علفهای هرز و کاهل خسارت آفات و بیماریهاا را
میتوان نام برد .کشت مخلوط بياوالت و غاالت روشای متاداول در
کشاورزی سنتی کشورهای در حال توسعه به شمار مایآیاد .اساتفاده
مطلوب از مناب در دسترس و اف ایل کارایی زمین (

Dhima et al.,

 ،)2007تولیااد علوفااه باکیفی ات و اف ا ایل بهاارهوری (

Al-Masri,
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 ،)1998پایاداری عملکارد ( )Lithourgidis et al., 2011و کنتارل

 80 ،120و  100کیلااوگرم از بااذور ماشااک معمااولی ،ماشااک گاال

;Balabanli & Turk, 2006

خوشاهای و ماشاک مجااری و قاره داغ ( )Karadag, 2004مياادیر

 )Vasilakoglou et al., 2008از م ایای کشات مخلاوط بياوالت و

 80 ،80 ،100و  120کیلوگرم از بذور ماشک معمولی ،ماشک مجاری،

غالت در ميایسه با کشت خالص این گیاهان به شمار میرود .کشات

ماشک گل خوشاهای و خلار را باهترتیاب در کشات خاالص مبناای

مخلوط خلر ( )Lathyrus sativus L.و ماشک گل خوشهای ( Vicia

مطالعات کشت مخلوط قارار دادناد .توناا و اورک (

 )villosa L.با غالت ،بهویژه در مورد گونههایی که دارای ساقههاای

 )2007در ارزیابی کشت مخلوط ماشک معمولی با یوال( می ان باذر

& Tan

ماشک معمولی و یوال( را در کشات خاالص باهترتیاب  120و 180

.)Serin, 1996; Soya et al., 1996; Sebahttin et al., 2004

کیلوگرم در هکتار در نظر گرفت استفاده از گیاهان علوفهای یک ساله

کشت خلر و ماشک گل خوشهای باا جاو (،)Hordeum vulgare L.

در تناوب زراعی بهعنوان پشتوانه هر سیستم زراعای پایادار باهشامار

یااوال( ( ،)Avena sativa L.گناادم (،)Triticum aestivum L.

میآید.

آفاااات و علااافهاااای هااارز (

ضعیف هستند مفید بوده و از ورس آنها جلوگیری میکناد (

چاااودار ( )Secalem ontanum L.و تریتیکالااه (

Tuna & Orak,

Triticosecale

با کشت گیاهان علوفهای یکساله در سالهاای آیال دیامزارهاا،

 )wittmack L.ضامن حفاتات فی یکای بوتاههاا از خطار ورس ،در

عالوه بر کنترل فرسایل و حفاتات خااک و آب ،تيبیات بیولاويیکی

کنترل رشد علفهای هرز ،کاهل زمان رسیدگی و افا ایل عملکارد

نیتروين ،اف ایل مواد آلی ،بهبود خواص فی یکی و شایمیایی خااک و

بذور این گیاهاان باهدلیال جلاوگیری از خوابیادگی ما ثر مایباشاد

جبران بخشی از کمبود علوفه ،اساتفاده از کاود ساب حاصاله از ایان

Mueller & Troup-Kristensen, 2001; Ceglarek et al.,

گیاهان ضمن کااهل تياضاا بارای مصار( کودهاای شایمیایی ،در

 .)2004مخلوط علوفه غالت و بيوالت در ميایسه با مصار( خاالص

اف ا ایل بهاارهوری محصااوالت و گیاهااانی کااه متعاقااب آن کشاات

آنها از مواد معدنی ،پروتئینها ،ویتامینها و کربوهیدراتهاای کاافی

میگردد ،م ثر میباشد .با عنایت به اینکه تاکنون تحيیياات چنادانی

برخوردار بوده و بهدلیل ارزش غذایی باال ،رجحانپذیری بیشتری برای

در ارتباط با تأثیر کشت مخلوط و تراکم کشت بر خصوصیات علوفهای

دام دارد که این امر نيل مهمی را اف ایل فرآوردههای دامی ایفا می

خلر ،نخود علوفهای ( ،)Cicer arietinum L.ماشک گل خوشاهای و

نماید ( .)Serin et al., 1999در مطالعات یو و همکاران ( Yau et al.

ماشک مجاری ( ،)Vicia paninica L.در شرایط دیم در کشور انجام

 )2003که به مدت شل سال در شمال لبناان اجارا گردیاد ،در باین

نارفته و همچنین با در نظر گرفتن م ایای متعادد کشات مخلاوط در

گیاهان علوفه ای مورد بررسی در تناوب با کشت جو ،ماشک معماولی

بهبود کمیت و کیفیت عملکرد گیاهاان علوفاهای ،تحيیاخ حاضار باا

بهدلیل تولید بیشترین ميدار علوفه خشک و دانه ،مناسابتارین گیااه

هد( بررسی تأثیر تراکم بوته و نسبتهای مختلاف تاراکم بوتاه بار

Lithourgidis et

عملکرد کمی و کیفای علوفاه در زراعات مخلاوط گیاهاان علوفاهای

(

علوفهای معرفی گردید .لیسورگیدس و همکااران (

 )al., 2006مصر(  170کیلوگرم در هکتار باذر ماشاک معماولی در

یکساله با جو انجام گرفت.

کشت خالص را ،مبنای بررسیهای خود در نسبتهای کشت مخلاوط
بااا جااو و تریتیکالااه منظااور نمااود .قااره داغ ( )Karadag, 2004در
مطالعات خود ،کشت گیاهان علوفهای یکساله را جایا ینی مناساب،
برای تناوب رایس غاالت  -آیال در منااطخ خشاک و نیماهخشاک
دیمزارهای ترکیه معرفی که میتواند نيل مهمی را در جبران بخشی
از کمبود علوفه دام ایفا نماید.
استفاده از گیاهان علوفه ای یکساله در تناوب زراعای باهعناوان
پشتوانه هر سیستم زراعی پایدار به شمار مایآیاد .یوکلاو و همکااران
( )Yolcu et al., 2009ميادیر  100کیلوگرم از باذور خلار و ماشاک
معمولی ،صباح الدین و همکااران ( )Sebahttin et al., 2004مياادیر

مواد و روشها
بهمنظور بررسی اثر تراکم بوته و نسبتهای مختلف تراکم بوته بر
عملکرد کمی و کیفای علوفاه در زراعات مخلاوط گیاهاان علوفاهای
یکساله با جو ،آزمایشی در ایستااه تحيیياتی دیام قااملو ،شاهر قاروه
استان کردستان انجام گرفت .در آزمایل چهاار گیااه علوفاهای خلار،
ماشک مجاری ،ماشک گل خوشهای و نخود علوفهای کشات گردیاد.
آزمایل در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی باا  16تیماار در ساه
تکرار اجرا شد .تیمارهای مورد بررسی ترکیبی از پنس سطوح پنس سطر
تراکم  300 ،250 ،200 ،150 ،100بوته در مترمرب گیاهان علوفاهای
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و چهار نسبت کشت مخلوط تراکم بوته جو با ایان گیاهاان (،100 :0

توصااایههاااای بخااال خااااک و آب ( 80کیلاااوگرم کاااود اوره

 50 :50 ،75 :25و  )0 :100بودند .هر کرت آزمایشی شامل شل خط

( 120 ،)NH2CONH2کیلااااااوگرم دی آمونیااااااوم فساااااافات

پنسمتری به فواصل  20سانتیمتر و به مساحت شال مترمربا باود.

( 80 ،)(NH4)2HPO4کیلوگرم ساولفات پتاسایم (  ))K2SO4مصار(

برخی از خصوصیات فی یکی و شیمایی خاک محل آزمایل در جدول

گردید .ميادیر بذور مصرفی بر مبنای وزن صد داناه بارای هریاک از

 1آورده شده است .ميادیر کاود مصارفی بار اسااس آزماون خااک و

کرتهای آزمایشی محاسبه گردید.

جدول  -1برخی از خصوصيات فيزیکی و شيمایی خاک محل آزمایش
Table 1- Some physical and chemical properties of the soil in the experiment site

مس

آهن

روی

منيزیم

فسفر

پتاسيم

هدایت الکتریکی

(ميلیگرم بر

(ميلیگرم بر

(ميلیگرم بر

(ميلیگرم بر

(ميلیگرم بر

(ميلیگرم بر

(دسیزمينس بر

کيلوگرم خاک)

کيلوگرم خاک)

کيلوگرم خاک)

کيلوگرم خاک)

کيلوگرم

کيلوگرم

متر)

خاک)

خاک)

Cu (mg.kg-

Fe (mg.kg-

Zn (mg.kg-

Mg (mg.kg-

P (mg.kg-

K

)1soil

)1soil

)1soil

)1soil

)1soil

(mg.kg)1soil

1.3

9.74

1.02

222.1

10.5

450

pH

بافت
Texture

ECe
)(dS.m-1

0.81

7.5

شنی لومی
Sandy lumi

 5/83یا ×6/25درصد نیتروين = درصد پروتئین خام

کشت بهصاورت پاایی ه و باا اساتفاده از رقام جاو پاایی ه آبیادر
(زودرس ،مياوم به تنل خشکی ،متحمل به سرما ،مياوم به ری ش ،دو

با ضرب ميادیر عملکرد علوفه خشاک در درصاد پاروتئین خاام،

ردیفه با متوسط ارتفاع  57سانتیمتر و وزن ه ار دانه بین  33الای 43

عملکرد پاروتئین خاام بارای هرکادام از تیمارهاا توساط رابطاه زیار

گرم) با تراکم کاشت  300بوتاه در مترمربا انجاام گرفات .برداشات

محاسبه شد (.)AOAC, 1980

علوفه تر زمانی که اولین غال(های گیاهان علوفهای بهخوبی توساعه

معادله ()2

یافته که در این زمان جو در مرحله شیری و ابتدای خمیری بود ،انجام

عملکرد علوفه خشک ×درصد پروتئین خاام = عملکارد پاروتئین

گردید .در زمان برداشت ،بوتههای  2ردیف میاانی باا رعایات فاصاله

خام

نیممتر از ابتدا و انتهای هر کرت بهعنوان اثار حاشایهای ،از ارتفااع 2

جهت ارزیابی م یت کشت مخلاوط برکشات خاالص از شااخص

سانتیمتری سطر زمین قط و وزن تر آنهاا تاوزین گردیاد .نموناه

نسبت برابری زمین  )LER(1بر اساس فرمول زیر استفاده به عمل آمد

آزمایشااهی از علوفه تر تیمارها به آزمایشااه منتيال و باه مادت 72

( .)Mead & Willey 1,980; Caballero et al., 1995

ساعت در آون  65درجه سانتیگراد قرار داده شد .پس از تعیین درصد

معادله ()3

رطوبت آنها ،درصد ماده خشک و عملکارد علوفاه خشاک محاسابه

)LER = (Yab / Yaa) + (Yba / Ybb

گردید ( .)AOAC, 1980از نمونههای مااده خشاک تیمارهاا ،جهات

 : Yabعملکرد گونه  aدر کشت مخلوط

تعیین ميادیر درصد نیتروين و پروتئین خاام اساتفاده گردیاد .پاس از

 : Yaaعملکرد گونه  aدر کشت خالص

تعیین درصد نیتروين هرکدام از گیاهان با استفاده از دستااه کجلادال

 : Ybaعملکرد گونه  bدر کشت مخلوط

( ،)Kejeltec Auto Analyzer 1030ميادیر درصد نیتاروين جاو در

 : Ybbعملکرد گونه  bدر کشت خالص

عدد  5/83و برای گیاهان علوفهای در عادد  6/25ضارب و باه ایان

تج یه و تحلیل دادهها با استفاده از نرماف ار  MSTAT-Cانجام و

ترتیب ميادیر درصد پروتئین خام با استفاده از رابطه زیر تعیین گردیاد

میاناینها با استفاده از آزمون دانکان در ساطر احتماال پانس و یاک

(.)AOAC, 1980

درصد ميایسه شدند.

معادله ()1

1- Land Equivalent Ratio
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چهار گیاه خلر ،ماشک گل خوشاهای ،ماشاک معماولی و مجااری در

نتایج و بحث

کشت مخلوط با جو متفاوت بود.

عملکرد علوفه تر

نتایس به دست آمده از تج یه واریانس داده ها (جدول  )2حاکی از
آن است که تراکم بوته و نسبتهای کشت مخلوط خلر با جو ،بهطاور
معنیداری در سطر احتمال یک درصد ،عملکرد علوفه تر گیاه خلار را
تحت تأثیر قرار داد .همچنین نتایس بهدست آماده از تج یاه واریاانس
دادهها (جدول  )2نشان میدهد که تراکم بوتاه و نسابتهاای کشات
مخلوط نخود علوفهای با جو ،بهطور معنیداری در سطر احتمال یاک
درصد ،عملکرد علوفه تر گیاه نخود علوفهای ،ماشک گل خوشاهای و
ماشک مجاری را تحت تأثیر قرار داد.
بیشترین و کمترین ميادیر عملکرد علوفه تر را باهترتیاب کشات
خالص جو و کشت خالص خلر در ترکم  100بوته در مترمرب به خاود
اختصاص دادند (جدول  .)3در ميایسه نسابتهاای مشاابه تیمارهاای
متعلخ به کشت مخلوط جاو  +خلار باا افا ایل تاراکم خلار ،مياادیر
عملکرد علوفه تر نی اف ایل نشان داد .بهطوریکه بیشاترین مياادیر
عملکرد علوفه تراز تراکمهای خلر در سطوح  250بوته در مترمربا و
 300بوته در مترمرب حاصل شدند (جدول  .)3ميایسه میاناین دادهها
نشان داد که بیشترین و کمترین ميادیر عملکرد علوفه تر بهترتیاب در
کشت مخلوط  %75نخود علوفهای %25 +جو و کشت خاالص نخاود
علوفه ای در ترکم  100بوته در مترمرب مشااهده گردیاد (جادول .)4
همچنین بیشترین و کمترین ميادیر عملکارد علوفاه تار باهترتیاب از
تیمارهای کشت خالص جو و کشت خالص ماشک گال خوشاهای باا
تراکم  100بوته در مترمرب بهدست آمد (جدول  .)5نتایس ،گویاای آن
است که بیشترین و کمترین ميادیر عملکارد علوفاه تار باهترتیاب از
تیمارهای کشت مخلوط  %50مجاری  %50 +جو با تاراکم  100بوتاه
در مترمرب و کشت خالص ماشاک مجااری باا تاراکم  150بوتاه در
مترمرب به دست آمد (جدول .)6
نتایس مطالعه دوساله آل باایرا و همکااران (
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Albayrak et al.,

 )2004روی ارزیااابی عملکاارد کماای و کیفاای گیاهااان ماشااک گاال
خوشهای ،ماشک مجاری و ماشک معمولی در کشت خالص و مخلوط
با تریتیکاله ،نشان داد که بیشترین و کمترین عملکرد علوفاه تار باه-
ترتیب از کشت ماشک گل خوشهای با  30تن در هکتار و مجاری باا
 25تن در هکتار حاصل شد .در یک تحيیخ دیار که توساط قاره داغ
( )Karadag, 2004انجام گرفت ،دامنه تغییارات عملکارد علوفاه تار

عملکرد علوفه خشک

نتایس تج یه واریانس دادهها نشاان مایدهاد کاه تاراکم بوتاه و
نسبتهای کشت مخلوط خلر با جو ،عملکرد علوفه خشاک خلار را در
سطر احتمال یک درصد تحت تأثیر قارار داد (جادول  .)2بیشاترین و
کمترین ميادیر عملکرد علوفه خشک بهترتیب از کشت خاالص جاو و
کشت خالص خلر با تراکم  100بوته در مترمرب بهدست آماد (جادول
 .)3بین تراکمهای مختلف کشت خالص خلر از نظار عملکارد علوفاه
خشک ،تفاوت معنیدار مشاهده ناردید .تراکم با نسابتهاای مشاابه
اختالط بذور ،میاناین عملکرد علوفه خشک حاصل از کشت مخلاوط،
تفاوت معنیداری را در سطر احتمال یک درصد با کشت خالص ایان
گیاه در تراکمهای مشابه نشان داد .میاناین عملکارد علوفاه خشاک
حاصل از نسبت کشت  %75خلر  %25 +جو در تراکمهای ،150 ،100
 250 ،200و  300بوته در مترمربا و در نسابت کشات  %50خلار +
 %50جو بیشتر از کشت خالص این گیاه در تاراکم هاای مشاابه باود
(جدول  .)3بر اساس نتایس جدول تج یه واریانس دادههاا (جادول ،)2
تیمارهای آزمایشی بهطور چشمیاری عملکارد علوفاه خشاک نخاود
علوفهای ،ماشک گل خوشهای و ماشک مجاری را تحات تاأثیر قارار
دادند .نتایس نشان داد که بیشترین و کمترین مياادیر عملکارد علوفاه
خشک بهترتیب از کشت مخلوط  %50نخاود علوفاهای %50 +جاو و
کشت خالص نخود علوفهای حاصل شد (جدول .)4بهطوریکه کشات
مخلوط  %50نخود علوفهای %50 +جو باعث افا ایل  127درصادی
عملکرد علوفه خشک نسبت به کشات خاالص نخاود علوفاهای شاد
(جدول.)4
بهطوریکه در جدول  5مشاهده مایگاردد بیشاترین و کمتارین
ميادیر عملکرد علوفه خشک بهترتیب از کشت خاالص جاو و کشات
خالص ماشک گل خوشهای با تراکم  100بوتاه در مترمربا مشااهده
شد .کشت مخلوط  %50ماشک گل خوشهای  %50+جو باعث اف ایل
 158درصدی عملکرد علوفه خشک نسبت به کشات خاالص ماشاک
گل خوشه ای در تراکم کاشت  300بوته در مترمرب گردید .همچناان
که در جدول  6مشاهده میگردد بیشترین و کمترین مياادیر عملکارد
علوفه خشک بهترتیب از کشت مخلوط  %50ماشک مجاری %50+جو
و کشت خالص ماشک مجاری با تراکم  100بوته در مترمرب حاصال
شدند (جدول .)6
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جدول  -3مقایسه ميانگين تراکم بوته و نسبتهای کشت مخلوط خلر با جو بر ميانگين عملکرد علوفه تر ،علوفه خشک ،نسبت برابری زمين و
عملکرد پروتئين خام
Table 3- Effect of seed rate and the ratio of green pea intercropping with barley on forage yield, dry matter, LER and crude
protein yield

عملکرد

عملکرد علوفه

پروتئين خام

نسبت برابری

(تن در هکتار)

خشک

زمين

(تن در هکتار)

Crude
protein yield
)(t.ha-1
0.44h
0.41j
0.39l
0.52d
0.48f
0.55b
0.40k
0.43i
0.43i
0.54c
0.46g
0.61a
0.50e
0.48f
0.61a
0.41j

LER

Dry matter
)(t.ha-1

1.00ab
0.75c
0.72c
1.00ab
1.00ab
0.95b
0.85c
1.00ab
0.84c
0.94b
1.00ab
1.11a
0.96b
1.00ab
1.19a
0.87c

2.02e
5.74cd
5.71cd
9.48a
2.1e
7.09bc
6.64bcd
2.19e
5.34d
7.49b
2.11e
7.92b
7.77b
2.25e
7.28bc
6.35bcd

عملکرد علوفه تر

نسبتهای تراکم بوته

تراکم بوته در

(تن در هکتار)

Plant density ratios

مترمربع

Fresh yield
)(t.ha-1
*6.22e
10.81d
13.43bcd
18.56a
6.10e
14.40bc
13.65bcd
6.42e
10.48d
14.59bc
5.58e
16.6ab
12.73cd
6.07e
14.44bc
13.19bcd

Plant density
m2
Greenpea %100
Barley %25 + Greenpea %75
Barley %50 + Greenpea %50
Barley %100
Greenpea %100
Barley %25 + Greenpea %75
Barley %50 + Greenpea %50
Greenpea %100
Barley %25 + Greenpea %75
Barley %50 + Greenpea %50
Greenpea %100
Barley %25 + Greenpea %75
Barley %50 + Greenpea %50
Greenpea %100
Barley %25 + Greenpea %75
Barley %50 + Greenpea %50

 100درصد خلر
 75درصد خلر  25+درصد جو
 50درصد خلر  50+درصد جو
 100درصد جو
 100درصد خلر
 75درصد خلر  25+درصد جو
 50درصد خلر  50+درصد جو
 100درصد خلر
 75درصد خلر  25+درصد جو
 50درصد خلر  50+درصد جو
 100درصد خلر
 75درصد خلر  25+درصد جو
 50درصد خلر  50+درصد جو
 100درصد خلر
 75درصد خلر  25+درصد جو
 50درصد خلر  50+درصد جو

100
100
100
150
150
150
200
200
200
250
250
250
300
300
300

*میاناینهای دارای حداقل یک حر( مشترک فاقد اختال( آماری معنیدار به روش دانکن در سطر احتمال  %5میباشند.
*Means with the same letter for each stage are not significantly different based on Duncan’s Multiple Range test; P≤0.05.

اف ایل محصول کشت مخلوط در ميایسه با کشت خالص را مای

در مخلوط ذرت ( )Zea mays L.و لوبیا ()Phaseolus vulgaris L.

توان به تفاوت در سیستم ریشاه ایان گیاهاان و اساتفاده مطلاوب از

نسبت برابری زمین بیل از واحد بوده ،ولی هناامی که از غادههاای

شرایط محیطی نسبت داد .کشت گیاه جاو باا ریشاههاای ساطحی و

تيبیت نیتروزن در لوبیا جلوگیری به عمل آمد هر دو گیاه برای جاذب

افشان در مجاورت گیاهان علوفه ای که دارای ریشههای عمیخ مای-

نیتروين با یکدیار رقابت کرده و ميدار نسبت براباری زماین از یاک

باشد که این امر موجب میشود ریشه این گیاهان در طبيات مختلاف

کمتر گردید .نتاایس حاصال از ایان تحيیاخ باا نتایجیوسال و آوسای

خاک پراکنده شده و در مجموع آب و ماواد غاذایی بیشاتری از یاک

()Yucel & Avci, 2009؛ وآتیس و همکاران)Atis et al., 2012( ،

حجم معینی از خاک جذب گردد .تيبیت بیولاويیکی نیتاروين توساط

مطابيت دارد .این محييین اف ایل عملکرد علوفه خشک در تیمارهای

ریشههای گیاهان علوفهای یکای دیاار از عوامال ما ثر در افا ایل

کشت مخلوط را به کارایی باال در استفاده مطلوب از شرایط محیطی و

کارایی کشت مخلوط این گیاهان بهشمار میآید .بهطوریکه میتاوان

مناب قابل در دسترس نسبت دادند.

گفت گیاهان خلر ،نخود علوفاهای ،ماشاک گال خوشاهای و ماشاک

قرهداغ ( )Karadag, 2004در آزمایشای عملکارد علوفاه و داناه

مجاری در کشت مخلوط از نیتروين اتمسافر و گیااه جاو از نیتاروين

چهار گیاه خلر ،ماشک گل خوشهای ،ماشک معماولی و مجااری را در

موجود در خاک استفاده نموده و به ایان ترتیاب از نظار جاذب ماواد

کشت مخلوط با جو به مدت دوسال ( )2001 -2003مورد بررسی قرار

غدایی بهعنوان مکمل یکدیار عمل نمودهاند.

داد .در نتایس حاصل ،عملکرد گیاهان علوفهای در کشت مخلاوط باه-

مظاهری ( )Mazaheri, 1993در مطالعات خود بیان نمود ،اگرچه

شدت تحت تأثیر گیاه جو قرار گرفت بهطوریکه درصد سهم عملکرد
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واقعی گیاهان علوفهای از کل عملکرد علوفه خشک ،به مراتب کمتار
از عملکرد پیل بینی بود .لیتورگیدس و همکاران (

Lithourgidis et

معمولی در کشت خالص و مخلوط با گندم و جو آزمایشی را به مادت
دو سال ( )2003-2005در شرایط اقلیمی شمال یونان اجرا نمودند.

 ) al., 2007جهات ارزیاابی عملکارد کمای و کیفای علوفاه ماشاک
جدول  -4مقایسه ميانگين تراکم بوته و نسبتهای کشت مخلوط علوفه تر نخود علوفهای با جو بر ميانگين عملکرد علوفه تر ،علوفه خشک ،نسبت
برابری زمين و عملکرد پروتئين خام
Table 4-Effect of plant density and seed ratio of chickpea intercropped with barley on forage yield, dry matter, LER and
crude protein yield and LER

عملکرد پروتئين خام
(تن در هکتار)

عملکرد علوفه خشک
نسبت برابری زمين

(تن در هکتار)

Crude protein yield
)(t.ha-1

LER

Dry matter
)(t.ha-1

0.52defg

1.00ab

2.55f

عملکرد علوفه
تر
(تن در هکتار)

نسبتهای تراکم بوته

تراکم بوته در

Plant density ratio

مترمربع
Plant
density per
m2

Forage yield
)(t.ha-1
*6.99g

Field pea %100

 100درصد نخود علوفه ای

0.60cd

0.82c

7.5abc

13.44abcd

%25 + Field pea %75

0.48defg

1.05ab

7.21bc

13.38abcd

0.41g

1.00ab

8.46a

15.17a

 75درصد نخود علوفه ای
 25+درصد جو
 50درصد نخود علوفه ای
 50+درصد جو
 100درصد جو

-

0.47efg

1.00ab

3.12ef

8.12fg

Field pea %100

 100درصد نخود علوفه ای

150

0.71bc

1.09ab

7.79ab

15.45a

%25 + Field pea %75

0.53defg

0.96b

6.69bc

12.43bcde

0.75b

1.00ab

3.59ef

11.81de

Barley
%50 + Field pea %50
Barley
Field pea %100

 75درصد نخود علوفه ای
 25+درصد جو
 50درصد نخود علوفه ای
 50+درصد جو
 100درصد نخود علوفه ای

0.59cde

1.26a

5.53d

10.21ef

%25 + Field pea %75

0.55def

1.13a

7.04bc

13.61abcd

0.78b

1.00ab

3.15ef

7.93fg

Barley
%50 + Field pea %50
Barley
Field pea %100

 75درصد نخود علوفه ای
 25+درصد جو
 50درصد نخود علوفه ای
 50+درصد جو
 100درصد نخود علوفه ای

0.94a

1.21a

7.75ab

14.73ab

%25 + Field pea %75

0.46fg

0.90b

5.69d

13.96abcd

0.80b

1.00ab

3.73e

8.61fg

Barley
%50 + Field pea %50
Barley
Field pea %100

 75درصد نخود علوفه ای
 25+درصد جو
 50درصد نخود علوفه ای
 50+درصد جو
 100درصد نخود علوفه ای

0.57def

0.93b

6.52cd

12.23cde

%25 + Field pea %75

0.56def

1.03ab

8.51a

14.42abc

 75درصد نخود علوفه ای
 25+درصد جو
 50درصد نخود علوفه ای
 50+درصد جو

Barley
%50 + Field pea %50
Barley
Barley %100

Barley
%50 + Field pea %50
Barley

100
100
100

150
150
200
200
200
250
250
250
300
300
300

*میاناینهای دارای حداقل یک حر( مشترک فاقد اختال( آماری معنیدار به روش دانکن در سطر احتمال  %5میباشند.
*Means with the same letter for each stage are not significantly different based on Duncan’s Multiple Range test; P≤0.05.

نتایس حاصل از تحيیخ نشان داد که عملکرد علوفه تر و خشک در

فتوسنت ی ( 1)PARو همچنین جذب بااالتر عناصار غاذایی و آب در

شرایط کشت مخلوط اف ایل پیدا کرد .جذب بیشتر تشعشاعات فعاال

کشت مخلوط میتواند دلیال اصالی افا ایل وزن خشاک در کشات
1- Photosynthetic Active Radiation
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مخلوط نسبت به کشت خالص باشد .همچنین اف ایل عملکرد مااده

( )Caballero et al., 1995و اصااالن و گاال کاان( ،

خشک در کشت مخلوط نسبت به تککشتی را میتاوان باه افا ایل

)Gulcan, 1996؛ و باس باگ و همکااران)Basbag et al., 1999( ،

فراهمی نیتروين از طریخ تيبیت زیستی نیتاروين توساط خلار ،نخاود

مطابياات داشاات .محييااان اخیاار ،نساابت کشاات  %50بيااوالت

علوفه ای ،ماشک گل خوشه ای و ماشک مجاری نسبت داد .از آنجاا

علوفهای %50+غالت دانه ری را جهت کشت مخلوط توصیه نمودند.

& Aslan

که نیتروين یکی از عناصر غذایی م ثر بر میا ان فعالیات آنا یمهاای

از نظر رقابت چنین استنباط میشود که گونههای مختلف گیااهی

فتوست ی و در نتیجه می ان تجم ماده خشک گیاهان است ،بناابراین

در مجاورت یکدیار برای جذب عنصر بخصوصی رقابت نمینمایند یا

حضور خلر ،نخود علوفهای ،ماشک گل خوشهای و ماشک مجاری در

بهعبارت دیار ،اثر رقابت برون گونهای مساوی و یاا کمتار از رقابات

کنار جو به اف ایل تجم ماده خشک کل در کاانوپی کشات مخلاوط

درون گونهای است .در چنین حالتی گیاهان نه تنها با یکدیار رقابات

منجر شده است.

نمینمایند بلکه مکمل یکدیار هم هستند .باهعلات اساتفاده ما ثر از
مناب موجود ،می ان کمیت و کیفیت در کشت مخلوط اف ایل مییابد.

نسبت برابري زمين ()LER

جذب بیشتر تابل فعال فتوسنت ی ،آب و تيبیت بیولويیک نیتروين در

میاناین ميادیر نسبت برابری زمین ،در تیمارهاای نسابت تاراکم

کشت مخلوط میتواند دلیل اصالی افا ایل عملکارد آن نسابت باه

بوته  %75خلر %25 +جو با تراکم های  150و  250بوته در مترمرب و

کشت خالص باشد بهعبارت دیار ثبات تولید در کشت مخلوط بیشاتر

همچنین نسبت تراکم بوته  %50خلر %50+جو با تراکمهای 200100

است .در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص از آب و مناب به طاور

و  300بوته در مترمرب بیل از عدد یک بوده که بیانار م یت کشات

مطلوبتری استفاده میشود و عملکرد بیشتری تولید میکنند.

مخلوط این دو گیاه نسبت به تککشتی آنها از نظر میاناین عملکرد
علوفه خشک میباشد (جدول  .)3همچنین در تیمارهای نسبت تاراکم

پروتئين خام

بوته  %75نخود علوفهای  %25 +جو با تراکمهای  150و  200بوته در

تجم پروتئین خام در بافتهای گیاهی یکی از مهمترین ویژگی-

مترمرب و در نسبت تراکم بوته  %50نخاود علوفاهای  %50 +جاو باا

های کیفی گیاهان علوفهای بوده که همواره برای ارزیابی کیفی علوفه

تراکمهای  200 ،100و  300بوته در مترمرب مياادیر نسابت براباری

بهویژه در سیستم کشت مخلوط مورد استفاده قرار میگیارد (

زمین بیل از عدد یک میباشد که بیانار م یت کشت مخلوط این دو

 .)et al., 2009نتایس حاصل از تج یاه واریاانس دادههاا ،گویاای آن

گیاه نسبت به تککشتی آنها از نظر میاناین عملکرد علوفه خشاک

است که بین سطوح مختلف تراکم بوته و نسبتهای کشات مخلاوط

میباشد (جدول .)4

خلر و ماشک مجاری با جو از لحاظ پروتئین خام اخاتال( معنایداری

Yolcu

نتایس بهدست آمده از این تحيیاخ نشاان داد کاه مياادیر نسابت

وجود نداشت (جدول  .)2در حالیکاه ساطوح مختلاف تاراکم بوتاه و

برابری زمین ،در تراکمهای  100و  150بوتاه در مترمربا باا نسابت

نسبتهای کشت مخلوط نخود علوفهای و ماشک گل خوشهای با جو،

تراکم بوته  %75ماشک گل خوشهای %25 +جو و تاراکم هاای ،100

عملکرد پروتئین خام را بهطور معنیداری بهترتیب در ساطر احتماال

 200و  300بوته در مترمرب با نسبت تراکم بوتاه  %50ماشاک گال

یک و پنس درصد تحت تأثیر قرار دادند (جدول  .)2کشت مخلاوط 75

خوشه ای %50+جو بیل از عدد یک میباشد که بیانار م یت کشات

درصد نخود علوفهای  25 +درصد جو در تراکم  250بوته در مترمربا

مخلوط این دو گیاه نسبت به تککشتی آنها از نظر میاناین عملکرد

باعث اف ایل  129درصدی عملکرد پروتئین خاام نسابت باه کشات

علوفه خشک میباشد (جدول  .)5میاناین ميادیر نسبت برابری زماین

خالص جو گردید (جدول  .)4همچنین ميایسه میاناین دادههاا حااکی

نشااان داد کااه در تیمارهااای نساابت تااراکم بوتااه  %50ماشااک

از آن است که بیشترین و کمترین ميادیر عملکرد پاروتئین خاام باه-

مجاری %50+جو با تراکمهای  100و  150بوته در مترمربا بایل از

ترتیب از نسبت کشت  %50ماشک گل خوشهای %50+جو در تاراکم

عدد یک بوده که بیانار م یت کشت مخلوط این دو گیااه نسابت باه

 300بوته در متر مرب و کشت خالص ماشک گل خوشهای در تاراکم

تککشتی آنها از نظر میاناین عملکرد علوفه خشک میباشد (جدول

 100بوته در مترمرب بهدست آمد (جدول .)5

 .)6نتااایس حاصاال از ایاان بررساای ،بااا نتااایس کابااایرو و همکاااران

673

بررسی خصوصیات علوفهای کشت مخلوط جو...

جدول  -5مقایسه ميانگين تراکم بوته و نسبتهای کشت مخلوط علوفه تر ماشک گل خوشهای با جو بر ميانگين عملکرد علوفه تر ،علوفه خشک،
نسبت برابری زمين و عملکرد پروتئين خام
Table 5- Mean comparisons of plant density and seed ratio of hairy vetch intercropped with barley on forage yield, dry
matter, LER and crude protein yield
عملکرد علوفه
تراکم بوته در
عملکرد علوفه تر
عملکرد پروتئين خام
نسبتهای تراکم بوته
نسبت برابری
خشک
مترمربع
هکتار)
در
(تن
(تن در هکتار)
Plant density ratios
زمين
(تن در هکتار)
Plant
Forage yield
)(t.ha-1

Crude protein yield
)(t.ha-1

LER

Dry matter
)(t.ha-1

0.33h

1.00

1.55d

*5.02f

0.61cd

1.02ab

6.58bc

15.28bc

0.69b

1.08a

6.17c

17.69b

0.61c

1.00b

9.28a

21.06a

0.43g

1.00b

2.11d

6.54ef

0.64bc

1.15a

6.95bc

17.36bc

0.51fg

0.94bc

7.42bc

15.36bc

0.50fg

1.00b

2.37d

7.6ef

0.53ef

1.00b

6.36bc

15bcd

0.53def

1.10a

7.74b

17.17bc

0.58cdef

1.00b

2.77d

7.73ef

0.51fg

0.89c

6.05c

12.41d

0.60cde

0.95bc

7.39bc

16.16bc

0.61cd

1.00b

2.89d

8.7e

0.50fg

0.92bc

6.43bc

14.55cd

0.86a

1.16a

7.47bc

17.62b

density per
m2

Hairy %100
vetch
Hairy vetch %75
Barley %25 +
Hairy vetch %50
Barley %50 +
Barley %100
Hairy %100
vetch
Hairy vetch %75
Barley %25 +
Hairy vetch %50
Barley %50 +
Hairy %100
vetch
Hairy vetch %75
Barley %25 +
Hairy vetch %50
Barley %50 +
Hairy %100
vetch
Hairy vetch %75
Barley %25 +
Hairy vetch %50
Barley %50 +
Hairy %100
vetch
Hairy vetch %75
Barley %25 +
Hairy vetch %50
Barley %50 +

 100درصد ماشک گل خوشهای
 75درصد ماشک گل خوشهای 25+
درصد جو
 50درصد ماشک گل خوشهای 50+
درصد جو
 100درصد جو
 100درصد ماشک گل خوشهای
 75درصد ماشک گل خوشهای 25+
درصد جو
 50درصد ماشک گل خوشهای 50+
درصد جو
 100درصد ماشک گل خوشهای
 75درصد ماشک گل خوشهای 25+
درصد جو
 50درصد ماشک گل خوشهای 50+
درصد جو
 100درصد ماشک گل خوشهای
 75درصد ماشک گل خوشهای 25+
درصد جو
 50درصد ماشک گل خوشهای 50+
درصد جو
 100درصد ماشک گل خوشهای
 75درصد ماشک گل خوشهای 25+
درصد جو
 50درصد ماشک گل خوشهای 50+
درصد جو

100
100
100

150
150
150
200
200
200
250
250
250
300
300
300

*میاناینهای دارای حداقل یک حر( مشترک فاقد اختال( آماری معنیدار به روش دانکن در سطر احتمال  %5میباشند.
*Means with the same letter for each stage are not significantly different based on Duncan’s Multiple Range test; P≤0.05.

بهطوریکه کشت  %50ماشک گل خوشهای %50+جو در تاراکم

ناشی شده باشد .مکانیسمهای احتمالی انتيال نیتروين از لاوم به گیاه

 300بوته در مترمرب باعث اف ایل  40درصدی عملکرد پروتئین خام

مجاور در کشت مخلوط عبارت از تراوش مستيیم ،پوستاندازی گرهها

نسبت به کشت خالص ماشک گل خوشهای گردید (جادول  .)5علات

و پوسیدگی ریشهها ،شستشوی برگی و تج یه برگهای ریخته شاده

این اف ایل میتواند از قدرت تيبیت نیتروين بیشاتر در خااک توساط

است (.)Marschner, 2003

گیاه لاوم و بهبود شرایط محیطی مناسب تر برای ج ء دیار مخلاوط

1397  پاییز،3 شماره،10  جلد،نشریه بوم شناسی کشاورزی
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 نسبت، علوفه خشک، مقایسه ميانگين تراکم بوته و نسبتهای کشت مخلوط علوفه تر ماشک مجاری با جو بر ميانگين عملکرد علوفه تر-6 جدول
برابری زمين و عملکرد پروتئين خام در منطقه تحت بررسی
Table 6- Mean comparisons of plant density and plant density ratio of hungarian vetch intercropped with barley on forage
تراکم بوته در
مترمربع

yield, dry matter, LER and crude protein yield
نسبتهای تراکم بوته
عملکرد علوفه خشک عملکرد علوفه تر
Plant density ratios
)(تن در هکتار
)(تن در هکتار

Plant density
per m2
100

100

100

150

150

150

200

200

200

250

250

250

300

300

300

 درصد ماشک100
مجاری
 درصد ماشک75
 درصد25+ مجاری
جو
 درصد ن ماشک50
 درصد50+ مجاری
جو
 درصد جو100
 درصد ماشک100
مجاری
 درصد ماشک75
 درصد25+ مجاری
جو
 درصد ن ماشک50
 درصد50+ مجاری
جو
 درصد ماشک100
مجاری
 درصد ماشک75
 درصد25+ مجاری
جو
 درصد ن ماشک50
 درصد50+ مجاری
جو
 درصد ماشک100
مجاری
 درصد ماشک75
 درصد25+ مجاری
جو
 درصد ن ماشک50
 درصد50+ مجاری
جو
 درصد ماشک100
مجاری
 درصد ماشک75
 درصد25+ مجاری
جو
 درصد ن ماشک50
 درصد50+ مجاری
جو

Forage yield
(t.ha-1)

Dry matter
(t.ha-1)

Hungarian %100
vetch

7.05i*

Hungarian %75
Barley %25 + vetch

نسبت
برابری زمين

عملکرد پروتئين خام (تن در
)هکتار

LER

Crude protein yield
(t.ha-1)

2.35g

1.00ab

0.49k

16.27c

8.54b

0.95b

0.70d

Hungarian %50
Barley %50 + vetch

19.45a

10.55a

1.13a

0.77a

Barley %100

18.07b

9.97a

1.00ab

0.57g

Hungarian %100
vetch

6.61i

2.72g

1.00ab

0.52j

Hungarian %75
Barley %25 + vetch

14.15def

8.28b

0.91b

0.73b

Hungarian %50
Barley %50 + vetch

14.19def

6.83de

1.07a

0.73b

Hungarian %100
vetch

7.57hi

2.65g

1.00ab

0.56h

Hungarian %75
Barley %25 + vetch

14.07def

7.03cde

0.89c

0.71c

Hungarian %50
Barley %50 + vetch

13.07ef

7.44cd

0.82c

0.55i

Hungarian %100
vetch

7.48hi

2.64g

1.00ab

0.52j

Hungarian %75
Barley %25 + vetch

12.91f

6.63e

0.79c

0.68e

Hungarian %50
Barley %50 + vetch

14.32de

7.81bc

0.87c

0.70d

Hungarian %100
vetch

8.39gh

2.51g

1.00ab

0.46m

Hungarian %75
Barley %25 + vetch

9.28g

5.51f

0.67d

0.48l

Hungarian %50
Barley %50 + vetch

14.39d

7.47cd

0.93b

0.58f

. میباشند%5 *میاناینهای دارای حداقل یک حر( مشترک فاقد اختال( آماری معنیدار به روش دانکن در سطر احتمال
*Means with the same letter for each stage are not significantly different based on Duncan’s Multiple Range test; P≤0.05.
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...بررسی خصوصیات علوفهای کشت مخلوط جو

 اگرچه در بیشتر موارد کشات خاالص جاو عملکارد علوفاه.دست آمد

نتایس تحيیيی نشان داد که کشت مخلوط نخود با گنادم در تماام

، باا ایان وجاود،خشک بیشتری را نسبت به سایر تیمارهاا را دارا باود

 و عملکرد شده اساتLER تیمارها سبب اف ایل نسبت برابری زمین

علوفه مخلوط جو با گیاهان علوفهای بهدلیل تعادل بهتر عناصر غذایی

.)Jahansooz et al., 2007( که با نتایس این آزماایل مطابيات دارد

و همچنین می ان پروتئین خام بیشاتر نسابت باه کشات خاالص جاو

) اتهاار داشاتند کاهKrause & Krause, 2003( کراوس و کراوس

 همچنین در بیشتر موارد برتری کشت مخلوط جو.ترجیس داده میشود

 حدود دو هفته بعد از جوانهزنی،تيبیت بیولويیکی نیتروين در گیاه خلر

با گیاهان علوفهای با توجه باه نسابت براباری زماین بیشاتر از یاک

(آغاز و بیشترین ميدار تيبیت در مرحله شروع گلدهی تا تشکیل غال

+ گیااه علوفاهای%75  بنابراین نسبتهای تراکم بوته.مشاهده گردید

90-200  دامنه تغییارات تولیاد نیتاروين در ایان گیااه.اتفا میافتد

 جو از نظر عملکرد علوفه خشک%50+ گیاه علوفهای%50  جو و%25

 درصاد نیتاروين80 کیلوگرم در هکتاار گا ارش گردیاده کاه حادود

 بهدلیل غالب بودن گیاه جاو در رقابات.و پروتئین خام توصیه میشود

.تولیدی در اندام های هوایی گیاه ذخیره میشود

با گیاهان علوفه ای و همچنین برای دستیابی به ترکیب علوفه متعادل
%75  بهتر اسات از نسابت کشات،از نظر عناصر غذایی مورد نیاز دام
. جو در شرایط دیم استفاده گردد%25 + گیاه علوفهای

نتيجهگيری
نتایس بهدست آمده از این تحيیخ نشان داد که بیشترین و کمترین
ميادیر عملکرد علوفه تر و خشک بهترتیب از تیمارهای کشت خاالص
 بوته در متر مربا باه100 جو و کشت خالص گیاه علوفهای با تراکم
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Introduction
Cereals and legumes are considered as important forage crops, because of their nutritional value, especially
protein content in legumes and crude fiber in cereals. Intercropping may be a useful strategy to grow crops
simultaneously, offering to improve resource utilization such as solar radiation, nutrients and water during
growth and development. This is also an important method for sustainable crop production, particularly when
inputs are limited. Higher yields have been documented for intercropping of beans and maize , barley and peas,
oats and vetches wheat and peas, and wheat and beans. Using time and space, in addition, improving plant
production methods in terms of environmental and human health, intercropping can increase agricultural
production. In order to increasing soil fertility and improving plant growth and quality, in medicinal plants
cultivation, elimination or reduction of chemical fertilizers, is very important. In terms of competition, this
means that the components are not competing for the same ecological niches and then the interspecific
competition is weaker than the intraspecific competition for a given factor. Intercrops can be more effective than
sole crops in preempting resources used by weeds and suppressing weed growth, because complementary
patterns of resource use and facilitative interactions between intercrop components can lead to a greater capture
of light, water, and nutrients. Several indices such as land equivalent ratio (LER), time equivalent ratio (ATER),
and relative value total (RVT), land utilization efficiency (LUE), relative crowding coefficient (K), and
aggressivity (A) are used to describe the competition and the economic advantage of intercropped plants.

Materials and Methods
In order to study the effect of plant density and intercropping ratio of annual forage legumes includes: grass
pea (Lathyrus sativus L.), field pea (Pisum avestum L.), hairy vetch (Vicia villosa L.) and hungarian vetch (Vicia
pannonica L.) on quantitative and qualitative barley performance in a randomized complete block design with
three replications were conducted in Kurdistan Agricultural Research (Sanandaj) stations under rainfed condition
during 2013 growing season. The treatments included five levels of legume seed densities (100, 150, 200, 250,
300 plant.m-2) and four seeding ratios (100% legume, 75% legume + 25% barley, 50% legume + 50% barley and
100% barley).In this experiment, fresh forage yield, dry matter, crude protein yield and land equivalent ratio
(LER) were recorded. The crops were managed according to organic farming practices without pesticide or
fertilizer use. No mechanical weeding was performed after sowing. Combined analysis of variance was
performed using SAS version 9.1 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) (SAS Institute Inc. 1988). Means of the
treatments were compared, using Generalized Linear Model (GLM) method and the least significant difference
(LSD) test at the 5% probability level. The data showed normal distribution and no transformation was required.

Results and Discussion
Results showed that the highest and lowest fresh forage yield and dry matter yield were obtained from pure
1- Researcher of Research Center of Agriculture and Natural Resources of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
2- Assistant Professor of Department of Agricultural Sciences and Food Industry, Research Branch, Islamic Azad
University, Tehran, Iran.
(*- Corresponding Author Email: Weria.wisany@gmail.com)
DOI: 10.22067/jag.v10i3.37021
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barley and pure legumes in 100 plant.m2 seed density, respectively. Intercropping ratio of 75% field pea+ 25%
barley at 250 plant.m-2 density and 50% hairy vetch+ 50% barley at 300 plant.m-2 density with 0.94 and 0.86
t.ha-1 produced maximum crude protein yields, respectively. Intercropping ratio of 75% grass pea+25% barley at
300 plant/m-2 density, 75% field pea+ 25% barley at 200 plant.m-2 density, 50% hairy vetch+ 50% barley at 300
plant.m-2 density and 50% hungarian vetch+ 50% barley at 200 plant.m-2 density, with 1.19, 1.26, 1.16 and 1.13
LER values, respectively, performed the best efficiency in resources utilization in intercropping system.

Conclusion
Based on these results, it can be concluded that intercropping of annual forage legumes includes: grass pea,
field pea, hairy vetch and hungarian vetch with barley is a way for increasing productivity per unit area.
Keywords: Forage quality, Land equivalent ratio, Poaceae, Yield

نشریه بوم شناسی کشاورزی

Journal of Agroecology
Vol. 10, No.3, Fall 2018, p. 679-698

جلد  ،10شماره  ،3پاییز  ،1397ص679-698 .

کاربرد نهادههای بومسازگار در زراعت گاوزبان ایرانی ( )Echium amoenum Fisch. & Mey.در
شرایط مشهد
محمد بهزاد امیری ،1پرویز رضوانیمقدم *2و محسن

جهان3

تاریخ دریافت1394/06/15 :
تاریخ پذیرش1394/11/06 :
امیری ،م.ب ،.رضوانی مقدم ،پ ،.و جهان ،م .1397 .کاربرد نهادههای بومسازگار در زراعت گاوزبان ایرانیی ( & Echium amoenum Fisch.

 )Mey.در شرایط مشهد .بومشناسی کشاورزی.679-698 :)3(10 ،

چکیده
بهمنظور بررسی اثر اسیدهای آلی ،ریزوباکترهای محرک رشد گیاه و گونه های مختلی میویوریزا بیر عرلویرد و اجیزای عرلویرد گاوزبیان ایرانیی
( )Echium amoenum Fisch. & Mey.پژوهشی در دانشگاه فردوسی مشهد در سه سال زراعی متیوالی  1391-92 ،1390-91و  1392-93بیه-
صورت اسپلیتپالت در زمان در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تورار انجام شد .هفت نوع اصالحکننده خاک و کود بیولوژیك مختل شامل
 -1اسید هیومیك -2 ،اسید فولویك -3 ،نیتروکسین (حاوی باکتریهای  Azotobacter spp.و  -4 ،)Azospirillum spp.بیوفسفر (حاوی باکتری
هیای  Bacillus sp.و  -5 ،)Pseudomonas sp.بیوسیولفور (حیاوی بیاکتری  -6 ،)Thiobacillus spp.میویوریزا (حیاوی قیار Glomus
 )mosseaeو  -7میووریزا (حاوی قار  )Glomus intraradicesو عدم استفاده از کود بهعنوان تیرار شاهد در کرتهای اصلی و زمان (سیالهیای
زراعی دوم و سوم) در کرت های فرعی قرار گرفتند .نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین مقدار عرلورد گل خشك ( 1004کیلوگرم در هوتار) در نتیجیه
کاربرد اسید هیومیك به دست آمد .کاربرد اسیدهای آلی هیومیك و فولویك وزن دانه در بوته را بهترتیب  38و  25درصد و تعداد دانه در بوته را بهترتیب
 19و  17درصد نسبت به شاهد افزایش دادند .کودهای اسید فولویك ،نیتروکسین ،بیوفسیفر ،بیوسیولفور ،میویوریزا ( )Glomus mosseaeو میویوریزا
( )Glomus intraradicesنیز بهترتیب افزایش  30 ،26 ،4 ،20 ،27و  28درصدی عرلورد گل خشك را در مقایسه با شاهد سیبب شیدند .بیشیترین
شاخص برداشت گل و دانه بهترتیب در نتیجه استفاده از میووریزا ( )Glomus intraradicesو اسید هیومیك حاصل شد.
واژههای کلیدی :اسید هیومیك ،بیوسولفور ،شاخص برداشت گل ،میووریزا ،نیتروکسین

مقدمه

1

در عصر حاضر با وجود پیشرفت و توسعه چشرگیر کاربرد داروهای
شیریایی ،هنوز گیاهان دارویی و انیواع داروهیای حاصیل از آنهیا در
مقیاس وسیعی مورد استفاده قرار میگیرنید ،بیهطیوریکیه در برخیی
کشورها از اجزاء جداییناپذیر سیستم دارویی و درمانی محسیوب میی
شوند ( .)Ghasemi, 2009عواملی نظیر عدم دسترسی اکثریت مردم،
 -1استادیار ،مجترع آموزش عالی گناباد
 2و  -3استاد و دانشیار گروه اگروتونولوژی و اصالح نباتیات ،دانشیوده کشیاورزی،
دانشگاه فردوسی مشهد
)Email: rezvani@ferdowsi.um.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jag.v10i3.49639

بهویژه جوامع کم درآمد به خدمات بهداشتی و درمانی ،هزینههای زیاد
تولید داروهای شیریایی ،کاهش اثرات درمانی داروهای شیریایی بیه-
دلیل مقاومت عوامل بیراریزا به آنها و ایجاد عوارض جانبی ،منجیر
شده تا روز به روز رویورد جوامع بشری به طب سنتی و درمان با گیاه
مثبتتر شود .با توجه بیه سیهم گیاهیان داروییی در تولیید داروهیای
مصرفی ،محال است روزی بتوان هره مواد دارویی را از صنعت گرفت
و از نقش و اهریت مواد طبیعی در تهیه این داروها چشمپوشیی کیرد.
گیاهان دارویی بهدلیل ماهیت طبیعی و وجود ترکیبات دارویی با بیدن
سازگاری بهتری دارنید و معریو ف فاقید عیوارض ناخواسیته داروهیای
شیریایی هستند (.)Ghasemi, 2009
گاوزبان ایرانی با نیام علریی (

& Echium amoenum Fisch.
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 )Mey.گیاهی چند ساله و متعلق به خانواده گاوزبیان 1مییباشید و در

بیولوژیك ازتوباکتر 3و آزوسپیریلیوم 4و باکتریهای حلکننده فسیفات

طب سنتی ایران از جایگاه ویژهای برخوردار است .عصاره گلبرگهای

دارای اثر مثبت بر شاخصهای رشدی و میزان اسیان

گییاه داروییی

این گییاه تسیویندهنیده ،ضیدالتهاب و ضید درد هسیتند و خاصییت

مرزنجییوش ( )Origanum majorana L.بودنیید .سییان زگوین و

ضدمیوروبی دارنید ( )Nooriyan Soroor et al., 2013و منجیر بیه

هرواران ( )Sanches Govin et al., 2005در آزمایشی اثر کودهای

افزایش ظرفیت ایرنی سلولها میشوند ( .)Heidari et al., 2006در

بیولوژیك را در دو گیاه دارویی بابونه آلرانی ( Matricaria recutita

کتب دارویی ایران باستان مثل کتاب قانون و تحفهالحویم از عصیاره

 )L.و هریشهبهیار ( )Calendula officinalis L.بررسیی و گیزارش

گلهای این گیاه بهعنوان مادهای آرامبخش کیه در درمیان اضیبراب

کردند که کاربرد این کودها در هریشهبهار باعیث افیزایش عرلویرد و

نقش دارند یاد شده است ،ضرن اینوه امروزه ثابت شده است استفاده

بهبود کیفیت گیاه شد ،درحالیکیه در بابونیه افیزایش عرلویرد را بیه

از این گیاه در درمان سرماخوردگی و وسواس نییز بسییار می ثر اسیت

هرراه داشت ،ولی اثیری بیر کیفییت آن نداشیت .قرییب و هرویاران

( .)Sayyah et al., 2009این گیاه در مناطق شرالی کشور از گلستان

( )Gharib et al., 2008طی آزمایشی گلخانهای در گیاه مرزنجیوش

تا اردبیل و استان قزوین و در دامنههای رشته کوههای البرز بهصورت

گییزارش کردنیید کییه کودهییای آلییی و بیولوژیییك شییامل کرپوسییت،

خودرو پراکنش دارد (.)Sayyah et al., 2009

 Azotobacterو  Azospirillumبر شیاخصهیای رشیدی و مییزان

در سالهای اخیر کاربرد فرآوردههیای زیسیتی در تذذییه گیاهیان

اسان

گیاه اثرات قابلتوجهی داشت .شا ن ( )Shaalan, 2005طی

زراعی بهعنوان راهوارهای بنیادین برای توسعه سیستمهای میدیریت

آزمایشی در گیاه دارویی گاوزبان اروپیایی ()Borago officinalis L.

تلفیقی تذذیه گیاه و بهمنظور افزایش کریی و کیفیی میواد ذیذایی در

گزارش کرد که ارتفاع گیاه ،تعداد شاخه فرعی ،وزنتر و خشك گل و

واحد سبح از طریق تلفیق روشهیای تذذییه معیدنی و آلیی گیاهیان

و آلفالینولنییك اسیید بیا کیاربرد

برگ ،عرلورد بیذر ،درصید اسیان

Manafee & Kloepper,

باسیییلوس( 5بییاکتری حییلکننییده فسییفات) و آزوسییپیریلیوم و سییبوح

 .)1994در سیستمهای کشاورزی پایدار ،استفاده از منابع تجدیدپذیری

مختل کرپوست افزایش یافت و بهترین حالیت از کیاربرد تیوام ایین

که حداکثر محاسن اکولوژیوی و حداقل مضرات زیستمحیبی را دارا

تیرارها بهدست آمد.

زراعیی موردتوجیه قیرار گرفتیه اسیت (

باشند ،امری ضروری است ( .)Kizilkaya, 2008کودهای بیولوژییك
مادهای شیامل انیواع مختلی

ریزموجیودات آزادزی بیوده ( Vessey,

میووریزا از مهم ترین موجودات هرزیست با گیاهان هستند که به
یك راسته

مونوفیلتیك6

به نام

گلومرومیووتا7

تعلق دارنید و تقریبیاف در

 )2003کیییه توانیییایی تبیییدیل عناصیییرذذایی اصیییلی را از فیییرم

تریام اکوسیسیتمهیای خشیوی حضیور دارنید (.)Zhu et al., 2010

& Rajendran

میووریزاها هرزیستهای اجباری هستند و با  70تیا  90درصید گونیه

 .)Devaraj, 2004برخی از این ریزموجودات اثرات مفیدی در بهبیود

های گیاهی کره زمین هرزیستی نشان میدهنید و کیربن میورد نییاز

رشد گیاه دارند و از آنها تحتعنوان ریزوباکترهای محرک رشد گییاه

برای توریل چرخه زندگیشان را از گیاه میزبان بیهدسیت مییآورنید

( )PGPR2ییاد مییشیود ( .)Abdul Jaleel et al., 2007کودهیای

( .)Zhu et al., 2010میووریزا ضیرن بهبیود جیذب عناصیر ذیذایی

ذیرقابییلدسییترس بییه فییرم قابیلدسییترس دارنیید (

بیولوژیك از طریق موانیسمهای مختلفی نظیر افزایش دسترسیی بیه
نیتروژن بهوسیله تثبیت نیتیروژن ( ،)Sahin et al., 2004آزاد کیردن
متابولیتها ،تولید هورمونهای گیاهی نظیر اکسین ،افزایش جذب آب
و میییواد ذیییذایی و کنتیییرل بیولوژییییك پیییاتوژنهیییای خیییاکزاد
( )Egamberdiyeva, 2005باعث بهبود رشد گیاه میشیوند .فاتریا و
هرویاران ( )Gharib et al., 2008گیزارش کردنید کیه کودهیای

1- Boraginaceae
2- Plant growth promoting rhizobacteria

بهوییژه فسیفر ( ،)Roesti et al., 2006باعیث بهبیود سیاختار خیاک
( )Rillig et al., 2006و افزایش مقاومیت بیه تینشهیای محیبیی
( )Marulanda et al., 2007میشیود .در آزمایشیی ،تلقییح ریحیان
( )Ocimum basilicum L.با گونیههیای مختلی میویوریزا باعیث
افزایش معنیدار ارتفاع ساقه ،تعداد و سبح برگ ،زیستتوده ،طیول و
3- Azotobacter
4- Azospirillum
5- Bacillus
6- Monophyletic Phylum
7- Glomeromycota

کاربرد نهادههای بومسازگار در زراعت گاوزبان ایرانی...

میزان انشعابات جانبی ریشه و هر نین میزان اسان

گیاه در مقایسه

با شاهد شد ( .)Copetta et al., 2006کاپور و هرویاران (
 )et al., 2004گزارش کردند که تلقیح بیذر رازیانیه (

Kapoor
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 2000میلییییگیییرم در لیتیییر اسیییید هیومییییك بیییهدسیییت آمییید
(.)Mohammadipour et al., 2012

Foeniculum

با توجه به اهریت و نقش گاوزبیان ایرانیی بیهعنیوان ییك گییاه

 )vulgare Mill.با میووریزا ،بهدلییل افیزایش بیاروری فسیفر خیاک

دارویی ،نوته حائز اهریت در تولید این گییاه ،بهبیود خیوام کریی و

گیاه شد.

کیفی آن بدون کاربرد نهادههای مضر شیریایی میباشد و از آنجیایی

محفییوو و شییر الییدین ()Mahfouz & Sharaf-Eldin, 2007

که تحقیقات در زمینه اثرات کاربرد نهادههای اکولوژیك بر عرلویرد و

گزارش کردند که تیرار استفاده توام آزوسپریلیوم و میووریزا منجر بیه

اجزای عرلورد این گیاه اندک است ،این پیژوهش بیا هید بررسیی

تولید بیشترین عرلورد دانه گیاه دارویی رازیانه شد.

کاربرد برخی نهادههای بومسازگار در زراعیت گاوزبیان ایرانیی انجیام

باعث افزایش معنیدار رشد و هر نین بهبود عرلورد اسان

قسرت اعظم هوموس خاکهای مناطق گرمسییری و معتدلیه را،

گرفت.

هیومین تشویل میدهد .اسیید هیومییك بیا وزن مولویولی 30-300
کیلودالتون و اسید فولویك با وزن مولوولی کرتر از  30کیلودالتون به-
ترتیب سبب تشویل کرپلو

پاییدار نیامحلول و محلیول بیا عناصیر

میورو میگردند ( .)Karr, 2001اسید هیومییك دارای درصید کیربن
بیشتری نسبت به اسید فولویك بوده ،ولیی اسیید فولوییك ،اکسییژن
بیشتری نسبت به اسیید هیومییك دارد (

Samavat & Malakooti,

 .)2005کودهای هیومیوی با اکثر کودهای شییریایی سیازگار بیوده و
قابل اختالط میباشند ،در آب بهخوبی حلشده و میتیوان آنهیا را از
طریق محلولپاشی ،مصر خاکی و سیستمهای آبیاری تحیت فشیار
مورد استفاده قرار داد .تأثیر این کودهیا بیر رشید گییاه مروین اسیت
بهصورت مستقیم (افزایش کیل وزن خشیك گییاه) و ییا بیهصیورت
ذیرمستقیم (افزایش راندمان مصر کود و کیاهش فشیردگی خیاک)
باشد ( .)Samavat & Malakooti, 2005اسید هیومیك با افیزایش
ظرفیت تبادل کاتیونی ،ظرفیت نگهداری آب در خاک و هر نین فعال
کردن چرخه تنف  ،فتوسنتز و تولید آمینواسید و آدنوزینتری فسفات،
باعث افزایش رشد گیاهان میشیود ( .)Sidari et al., 2006در ییك
پژوهش ،اثر سبوح مختل اسیید هیومییك بیر خصوصییات کریی و
کیفیی گییاه سیویا ( )Glycine max L.مبالعیه و گیزارش شید کیه
بیشترین عرلورد دانه در سبح  1000میلییگیرم بیر کیلیوگرم اسیید
هیومیك بهدست آمد ،ضرن اینکه کاربرد  2000میلیگرم بر کیلوگرم
از این اسید آلی نیز بهبود ارتفاع بوته ،وزن هزار دانه و تعداد ذال در
بوته را نسبت بیه شیاهد در پیی داشیت ( .)El-Baz et al., 2012در
پژوهشی دیگر ،اثر سبوح مختل اسید هیومیك (صیفر،1000 ،500 ،
 2000و  4000میلیگرم در لیتر) بر عرلویرد و اجیزای عرلویرد گییاه
دارویی هریشهبهار بررسی و گزارش شید کیه بیشیترین وزن خشیك
اندام هوایی ،ارتفاع و تعداد گل و برگ در بوتیه در اثیر کیاربرد تیریار

مواد و روشها
این پژوهش در مزرعیه تحقیقیاتی دانشیوده کشیاورزی دانشیگاه
فردوسی مشهد در زمینی به مساحت حدود  500متر مربع در سه سال
زراعیییی متیییوالی  1391-92 ،1390-91و  1392-93بیییهصیییورت
اسپلیتپالت در زمان در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بیا سیه
تورار انجام شد .هفت نوع اصالحکننده خاک و کود بیولوژیك مختل
شامل  -1اسیید هیومییك

(POW HUMUS®, Bioactive 85%

WSG,
HUMIN
TECH,
Germany,
®
) -2 ،www.humintech.comاسییید فولویییك ( Fulvital Plus
WSP, Bioactive 75% WSG, HUMIN TECH, Germany,
 -3 ،)www.humintech.comنیتروکسییین (حییاوی بییاکتریهییای

 Azotobacter spp.و  ،Azospirillum spp.بیا  CFU=108کلیونی
در میلیلیتر در زمان تولید کیود) -4 ،بیوفسیفر (حیاوی بیاکتریهیای
 Bacillus sp.و  ،Pseudomonas sp.بییا  CFU=107کلییونی در
میلیلیتر در زمان تولیید کیود) -5 ،بیوسیولفور (حیاوی بیاکتریهیای
 Thiobacillus spp.با

CFU=108

کلونی در میلیلیتر در زمان تولید

کود) -6 ،میووریزا (حاوی قار  )Glomus mosseaeو  -7میویوریزا
(حاوی قار  )Glomus intraradicesو عدم استفاده از کود بهعنوان
شاهد در کرتهای اصلی و زمان (سیالهیای زراعیی دوم و سیوم) در
کرتهای فرعی قرار گرفتند.
قبل از انجام آزمایشات مزرعهای ،بیهمنظیور تعییین خصوصییات
فیزیوی و شیریایی خاک ،از عرق صفر تا  30سانتیمتری خاک محل
آزمایش نرونهبرداری انجام گرفت که خصوصیات فیزیوی وشییریایی
آن در جدول  1نشان داده شده است.

682

نشریه بوم شناسی کشاورزی ،جلد  ،10شماره ،3پاییز 1397

جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعهآزمایشی
Table 1- Physical and chemical characteristics of experimental field soil

هدایت الکتریکی

اسیدیته

(دسیزیمنس بر متر)

pH

1.2

7.4

)EC (dS.m-1

پتاسیم

فسفر

نیتروژن

(میلیگرم بر کیلوگرم)

(میلیگرم بر کیلوگرم)

(میلیگرم بر کیلوگرم)

)K (mg.kg-1

)P (mg.kg-1

)N (mg.kg-1

Texture

418

13.7

15.6

لوم سیلتی

جهت آمادهسازی زمین با تأکید بیر عرلییات زراعیی اکولوژییك،
خاکورزی حداقل انجام شد ،بهاینترتیب کیه پی

بافت

Silty loam

بیوسولفور 400 ،کیلوگرم گوگرد در هوتار ( )Thomas, 1984به خاک

از انجیام دیسیك

کرتهای مربوطه اضافه شد.

سبك ،کرتهای آزمایشی با ابعاد  4/80×2/50متر ایجاد شیدند .بیه-

اولین آبیاری بالفاصله پی

از کاشیت و آبییاریهیای بعیدی بیه

منظور تلقیح میووریزا ،خاک حاوی ایین قیار هیا بیر اسیاس توصییه

فاصله هر هفت روز یكبار تا آخر فصل رشد بیه روش نشیتی انجیام

شرکت سازنده بهمیزان  20گرم بهازای هر بوته در هنگام کاشت زییر

شد .بهدلیل کودی بودن ماهیت تیرارها و جلوگیری از اختالط تیرارها

بیذور قییرار داده شید .بییذرهای گاوزبییان ایرانیی از مزرعییه تحقیقییاتی

با هم ،برای هر بلوک آزمایشی یك لوله آبیاری جداگانه در نظر گرفته

دانشوده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه و اواخر فیرودینمیاه

شد .کاربرد اسیدهای آلی در دو نوبت بیهصیورت محلیولپاشیی روی

 1391در ردی هایی به فاصله  50سانتیمتر و بیا فاصیله روی ردیی

برگ ها در مراحل شش تا هفت برگی و قبل از گلدهی انجام گرفت و

 40سانتیمتر از یودیگر کشت شدند .هرزمان با کاشیت و بیهمنظیور

در دومین و سومین سال زراعی ( 1391-92و  )1392-93نییز هریین

اعرال کودهای بیولوژیك (نیتروکسین ،بیوفسفر و بیوسیولفور) ،مییزان

میزان کود در اختیار گیاه قرار گرفت .محلولپاشی بیه هنگیام ذیروب

دو لیتر در هوتار از این کودها بر اسیاس توصییه شیرکت سیازنده بیا

آفتاب و توسط پرپ دستی با حجم پاشش  400لیتر در هوتیار انجیام

بذرهای هر یك از کرتهای آزمایشی بسته به تیرار آزمایشی مربوطه

شد .اسید هیومیك و اسیدفولویك مورد استفاده در آزمایش ،بهترتییب

آذشته شدند ،ضرن اینکه در هر سه سال زراعی میورد مبالعیه ،ایین

با نامهای تجاری پوهوموس و فولویتال ،گرانول قابیل حیل در آب بیا

کودها در مرحله شش تا هفتبرگی هرراه با آب آبیاری به کرتهیای

منشاء معدنی (کشور آلران) بودند (جدول .)2

مربوطه اضافه گردیدند .زم به ذکر است که بیرای افیزایش کیارایی
جدول  -2خصوصیات اسید هیومیک و اسید فولویک مورد استفاده
Table 2- Characteristics of used humic acid and fulvic acid

اسید هیومیک
Humic acid

سایر مواد

اسید هیومیک

آهن

نیتروژن آلی

اکسید پتاسیم

pH

Other
)materials (%

(درصد)

(درصد)

(درصد)

)Fe (%

)Organic nitrogen (%

)Potassium oxid (%

Humic acid
)(%

9-10

1.1

0.8

1.1

12

85

اسیدیته

(درصد)

(درصد)

نام تجاری
Trade name

پوهوموس
WGS85%

اسید فولویک
Fulvic acid

سایر مواد

مس

گوگرد

منیزیم

روی

pH

Other
)materials (%

(درصد)

(درصد)

(درصد)

)S (%

)Mg (%

)Zn (%

Cu
)(%

4-5

2

5-6

6-7

2.5

1

اسیدیته

(درصد)

(درصد)

آهن

اسید فولویک

(درصد)

(درصد)

)Mn (%

Fe
)(%

Fulvic acid
)(%

2.5

4

75

منگنز
(درصد)

نام تجاری
Trade name

فولویتال
WGS75%
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برای رسیدن به تراکم مناسب ،پی
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از رسییدن گییاه بیه مرحلیه

وزن خشك گل در بوته را نسبت به شاهد سبب شدند ،کود بیولوژیك

چهاربرگی عرلیات تنك انجام گرفت .بهمنظور کنترل عل های هیرز،

بیوسولفور و میووریزا ( )Glomus mosseaeنیز بهترتییب از افیزایش

تنها سه نوبت وجین دستی در سال اول (بیهترتییب  30 ،15و  45روز

 25و  27درصییدی وزن خشییك گییل در بوتییه در مقایسییه بییا شییاهد

پ

از کاشت) و یك نوبت وجین دستی در هر یك از سالهای دوم و

سوم ( 30روز پ

برخوردار بودند (جدول .)4

از رشد مجدد گیاه در سال دوم و سوم) انجام شید.

تعداد گل در بوته بهطور معنیداری تحتتیأثیر اسییدهای آلیی و

در زمان آمادهسازی زمین و در طول دوره رشد ،هیچگونه علی کیش،

کودهای بیولوژیك مختل قرار گرفت (جدول  ،)3بهطیوریکیه اکثیر

آفتکش و قار کش شیریایی استفاده نشد.

کودهای مورد استفاده در آزمایش در هیر دو سیال زراعیی منجیر بیه

در سالهای زراعی دوم و سوم ( 1391-92و  ،)1392-93از ابتدا

افزایش تعداد گل در بوته نسبت به شاهد شدند (جدول  .)5اسیتفاده از

تا انتهای فصل گلدهی ،گلهای ترام سبح کرتهای آزمایشیی بیه-

اسیدهای آلی هیومیك و فولویك تعداد گل در بوته را بهترتییب  36و

صورت روزانه برداشت و وزن تر و خشك گیلهیا انیدازهگییری شید.

 34درصد در سال زراعیی دوم و بیهترتییب  33و  32درصید در سیال

مجروع وزن خشك گلها در طی دوره گلدهی بهعنوان عرلورد گیل

زراعی سوم نسبت به شاهد افیزایش داد (جیدول  .)5کیود بیولوژییك

در هر کرت در نظر گرفته شد ،ضرن اینکه سه بوته از هر کرت بیه-

بیوسولفور نیز بهترتیب افزایش  31و  26درصدی تعداد گل در بوته را

طور تصادفی انتخاب و در طول مرحله گلدهی تعداد گیلهیای آنهیا

در سالهای زراعی دوم و سوم نسبت به شاهد سبب شد (جدول .)5

شرارش شدند و وزن تر و خشك گل آنهیا تعییین گردیید .در اواخیر

تعداد گل در بوته تحتتأثیر دو گونیه میویوریزای میورد مبالعیه

فصل رشد ،با آذاز مرحله رسیدگی دانهها و خشك شدن اندام هیوایی

( Glomus mosseaeو  )Glomus intraradicesبهترتیب  31و 22

گیاه ،یك مترمربع از هر کرت (تعداد سه بوتیه از هیر کیرت) بیهطیور

درصد در سال زراعی دوم و بهترتیب  32و  21درصد در سیال زراعیی

تصادفی انتخاب و صفاتی نظیر تعداد دانه در بوته ،وزن دانه در بوتیه،

سوم در مقایسه با شاهد افزایش یافت (جدول  .)5کودهای هیومیك با

عرلورد دانه ،عرلورد ماده خشك ،شاخص برداشت گل و دانیه آنهیا

اکثر کودهای شیریایی سازگار بوده و قابل اختالط مییباشیند ،در آب

اندازهگیری شد .برای تعیین عرلورد دانه و عرلورد ماده خشك ،بوته-

بهخوبی حلشده و میتوان آنها را از طرییق محلیولپاشیی ،مصیر

های ترام سبح کرتهای آزمایشی با رعایت اثر حاشییهای از سیبح

خاکی و سیستمهای آبیاری تحت فشار مورد استفاده قیرار داد .تیأثیر

زمین برداشت و وزن دانه و عرلورد ماده خشك آنها تعییین گردیید.

این کودها بر رشد گیاه مرون است بهصورت مسیتقیم (افیزایش کیل

شاخص برداشت گل و دانه بهترتیب از درصد نسیبت عرلویرد گیل و

وزن خشك گیاه) و یا به صورت ذیرمستقیم (افزایش راندمان مصر

دانه به عرلورد ماده خشك بهدست آمد.

کود و کیاهش فشیردگی خیاک) باشید (

تجزیه و تحلیل واریان

Samavat & Malakooti,

دادهها ( )ANOVAو ترسییم نرودارهیا

 .)2005باکتریهای موجود در کودهای بیولوژیك در کنترل قار های

با استفاده از نرمافزارهیای  MS Excel Ver. 11 ،SAS Ver. 9.1و

بیراریزا م ثر بیوده ( )Pal et al., 2001و از طرییق سیاز و کارهیای

 Slide Write Ver. 2و مقایسیه مییانگینهیا بیا اسیتفاده از آزمیون

مختلفی از جرله تولیید سییدروفورها ،سینتز آنتیی بیوتییك هیا ،تولیید

حداقل تفاوت معنیدار و در سبح احترال پنج درصد انجیام شید .زم

هورمون های گیاهی ،افزایش جذب فسفر توسط گیاه ،تثبیت نیتیروژن

به ذکر است که با توجه به چند ساله بودن گاوزبان ایرانی و جرعآوری

و سنتز آنزیم هایی که مقدار اتیلن در گیاه را تنظییم مییکننید ،سیبب

اطالعات در دو سال زراعیی ( 1391-92و  ،)1392-93بیرای نشیان

تحریك رشد گیاه میگردند ( .)Abdul Jaleel et al., 2007بررسیی

دادن اثر سال در نتایج ،آنالیز دادهها بهصورت اسپلیت پیالت در زمیان

اثر کودهای بیولوژیك مختلی بیر عرلویرد و اجیزای عرلویرد گییاه

انجام شد.

دارویی سرخارگل ( )Echinacea angustifolia DC.نشیان داد کیه

نتایج و بحث
وزن خشک گل و تعداد گل در بوته

اسید هیومیك و اسید فولویك بهترتیب افزایش  35و  26درصدی

ترامی کودهای بیولوژیك میورد مبالعیه (کیاربرد جداگانیه و ترکیبیی
نیتروکسین ،بیوفسفر و بیوسولفور).
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بهبود خصوصیات کری و کیفی گیاه را بیه هریراه داشیتند ،ولیی

 200تا  300گرم در هوتار اسید هیومیك ،عرلورد دانه و عرلورد ماده

بیشترین وزن خشك برگ ،عرلورد ماده خشك ،طول ریشیه و تعیداد

خشك تولییدی ذرت ( )Zea mays L.را بیهترتییب  25و  23درصید

گل در بوته در تیریار ترکیبیی نیتروکسیین و بیوفسیفر مشیاهده شید

نسبت به شاهد افزایش داد ،ضرن اینکه در شیرایط اسیتفاده از ایین

( .)Agha Alikhani et al., 2013حسییینیمزینییانی و هییادیپییور

اسید آلی ،وزن هزار دانه و تعداد دانه در بوته نیز در مقایسه بیا شیاهد

( )Hoseini Mazinani & Hadipoor, 2014گیزارش کردنید کیه

افزایش یافت ( .)Sarir et al., 2005قاسری و هرواران (

اسییتفاده از کودهییای نیتروکسییین ،سییوپرنیتروپالس و میوییوریزا وزن

 )et al., 2013اثر کودهای زیستی مختلی را بیر عرلویرد و اجیزای

خشك گل در بوته هریشه بهار را بهترتییب از افیزایش  14 ،19و 11

عرلورد گیاه دارویی اسفرزه ( )Plantago ovata Forssk.بررسیی و

درصدی در مقایسه با شاهد برخوردار ساخت.

گزارش کردند که کاربرد جداگانه و ترکیبی ازتوباکتر با میووریزا بهبود

Ghasemi

خصوصیات کری و کیفی گیاه را به هرراه داشت ،بهطیوریکیه تعیداد
وزن و تعداد دانه در بوته

اثر اسیدهای آلی و کودهیای بیولوژییك بیر وزن دانیه در بوتیه و

دانه در سنبله در گیاهان تحتتیأثیر ازتوبیاکتر و ازتوبیاکتر بیهعیالوه
میووریزا بهترتیب  18و  41درصد بیشتر از شاهد بود.

تعداد دانه در بوتیه معنییدار بیود (جیدول  .)3کیاربرد اسییدهای آلیی
هیومیك و فولویك وزن دانه در بوته را بیهترتییب  38و  25درصید و

عملکرد گل خشک و عملکرد دانه

تعداد دانه در بوته را بهترتیب  19و  17درصد نسبت به شاهد افیزایش
دادند (شول .)1

اثر اسیدهای آلی و کودهای بیولوژیك مختلی بیر عرلویرد گیل
خشك معنیدار بود (جدول  ،)3بهطیوریکیه تریامی کودهیای میورد

کودهای بیولوژیك نیتروکسین و بیوسولفور بیهترتییب منجیر بیه

استفاده در آزمایش منجر به افزایش عرلورد گیل خشیك نسیبت بیه

افزایش  8و  11درصدی تعداد دانه در بوته در مقایسه با شیاهد شیدند

شاهد شدند که البتیه بیشیترین مقیدار عرلویرد گیل خشیك (1004

(شول  .)1وزن دانه در بوته نیز در شرایط کاربرد بیوسولفور  29درصد

کیلوگرم در هوتار) در نتیجه کاربرد اسید هیومیك بهدست آمد (شول

نسبت به شاهد افزایش یافت (شول  .)1هر دو گونه میووریزای میورد

.)2

مبالعه افزایش وزن و تعداد دانه در بوته را نسیبت بیه شیاهد در پیی

کودهای اسید فولویك ،نیتروکسین ،بیوفسفر ،بیوسولفور ،میووریزا

داشتند ،بهطوریکه وزن دانه در بوته تحیتتیأثیر کودهیای میویوریزا

( )Glomus mosseaeو میووریزا ( )Glomus intraradicesنیز به-

( )Glomus mosseaeو میوییوریزا ( )Glomus intraradicesبییه-

ترتیب افزایش  30 ،26 ،4 ،20 ،27و  28درصدی عرلورد گل خشك

ترتیب  28و  18درصد بیشتر از شاهد بود و تعداد دانه در بوته نییز در

را در مقایسه با شاهد سبب شیدند (شیول  .)2عرلویرد دانیه بیهطیور

شرایط استفاده از کودهای میووریزا ( )Glomus mosseaeو میووریزا

معنیداری تحتتأثیر اسیدهای آلی و کودهای بیولوژیك قرار گرفیت،

( )Glomus intraradicesبیهترتییب از افیزایش  19و  11درصیدی

بهطوریکه کودهیای اسیید هیومییك ،اسیید فولوییك ،بیوسیولفور و

نسبت به شاهد برخوردار شد (شول .)1

میووریزا ( )Glomus mosseaeبهترتییب افیزایش  21 ،22 ،32و 16

بهنظیر مییرسید کیه اسییدهای آلیی از طرییق کیالتکننیدگی

درصدی عرلورد دانه را در مقایسه با شاهد بههرراه داشتند (شول .)2

عناصیرذذایی ( )Verlinden et al., 2009و کودهیای بیولوژییك از

بهنظر مییرسید کیه اسییدهای آلیی میورد مبالعیه از طرییق بهبیود

طریق توسعه سیستم ریشیهای ( ،)Chen, 2006بهبیود وزن و تعیداد

خصوصیات فیزیوی ،شیریایی و بیولوژیوی خیاک (

دانه در بوته را سبب شدند .در یك پژوهش گزارش شد که استفاده از

 )2007شرایط مساعدی را برای رشد مبلوبتر گیاه فراهم کردند ،لذا

نهادههای اکولوژیك مختل (اسید هیومیك ،نیتروکسین ،میویوریزا و

افزایش عرلورد گل و دانه در شرایط کاربرد این کودها منبقی بهنظر

استفاده ترکیبی این کودها) منجر به بهبود خصوصیات کری و کیفی و

میرسد.

بهویژه وزن و تعداد دانه در بوته گندم ( )Triticum aestivum L.شد
( .)Massoud et al., 2013در پژوهشی دیگر ،گزارش شد که کاربرد

Natesan et al.,
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شکل  -1مقایسه میانگین اثر نهادههای بومسازگار بر وزن و تعداد دانه در بوته گاوزبان ایرانی
Fig. 1- Mean comparisons for the effect of eco-friendly inputs on seed weight and number of Iranian Ox-Tongue

برای هر صفت ،میانگینهای دارای حرو مشترک ،اختال معنیداری بر اساس آزمون دانون در سبح احترال پنج درصد ندارند.
In each trait, means followed by the same letters are not significantly different (p≤0.05), at 5% probability level.

در یك پژوهش ،اثر سبوح مختل اسید هیومیك بر خصوصییات

که کاربرد میووریزا ( )Glomus etunicatumنقش م ثری در بهبیود

کری و کیفی گیاه سویا مبالعه و گزارش شید کیه بیشیترین عرلویرد

عرلورد دانه آفتابگردان ( )Helianthus annuus L.داشیت .در ییك

دانه در سبح  1000میلیگرم بر کیلوگرم اسید هیومیك بدسیت آمید،

پژوهش ،گزارش شد که اثر میویوریزا ( )Glomus intraradicesبیر

ضرن اینکه کاربرد  2000میلیگرم بر کیلوگرم از این اسید آلیی نییز

اجزای عرلورد ،عرلورد دانه ،عرلورد بیولوژیك ،شیاخص برداشیت و

بهبود ارتفاع بوته ،وزن هزار دانه و تعداد ذال در بوتیه را نسیبت بیه

محتوی و عرلورد اسان

رازیانیه و زنییان ()Carum copticum L.

شیاهد در پیی داشیت ( .)El-Baz et al., 2012گونیههیای مختلی

معنیدار بود ،به طوریکه تلقیح با میووریزا بهترتیب باعث افزایش 35

میووریزا احترا ف از طریق تولید متابولیتهیا و هورمیونهیای گییاهی

و  85درصدی عرلورد این دو گیاه دارویی شد (

نظیر اکسین ( )Benabdellah et al., 2011باعث بهبود عرلورد گل

 .)2013در پژوهشی دیگر ،اثر میووریزا بر خصوصیات کریی و کیفیی

Glomus

گیاه دارویی کدو پوستکاذذی ( )Cucurbita pepo L.مورد مبالعیه

 )mosseaeخصوصیات کری و کیفی گیاه دارویی شیوید ( Anethum

قرار گرفت و گزارش شد که در شرایط کیاربرد ایین کیود بیولوژییك،

 )graveolens L.و بهویژه عرلورد دانیه ایین گییاه را  32/5درصید

خصوصیات مورفولوژیوی گیاه و بهویژه رشد اندامهای زایشی گیاه به-

و دانه گیاه شیدند .گیزارش شید کیه تلقییح بیا میویوریزا (

نسبت به شاهد افزایش داد ( .)Hashemzadeh et al., 2013برخیی
دیگر از محققین ( )Heidari & Karami, 2014نیز گیزارش کردنید

Shabahang et al.,

طور چشرگیری افزایش یافت (.)Baghdadi et al., 2012
کودهای بیولوژیك از طریق موانیسمهای مختلفی نظیر افیزایش
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دسترسی به نیتروژن بهوسیله تثبیت نیتروژن (،)Sahin et al., 2004

( )Kapoor et al., 2007( )Lavandula stoechas L.گزارششیده

آزاد کردن متابولیتهیا ،تولیید هورمیونهیای گییاهی نظییر اکسیین،

اسییت .آزاز و هروییاران ( ،)Azzaz et al., 2009بییا بررسییی تییأثیر

افزایش جذب آب و مواد ذذایی و کنترل بیولوژیك پاتوژنهای خاک-

کودهای بیولوژیك بر روی گیاه رازیانه گزارش کردند کیه اسیتفاده از

زاد باعث بهبیود رشید گییاه مییشیوند (.)Egamberdiyeva, 2005

تیرار ازتوباکتر نسبت به شاهد ،باعث افیزایش  18درصیدی عرلویرد

اثرات مثبت کودهای بیولوژیك در بهبود کری و کیفی برخی گیاهیان

گیاه شد .سان زگوین و هرویاران ()Sanches Govin et al., 2005

دارویی از جرله شوید ( ،)Kapoor et al., 2002رازیانه ( Kapoor et

در آزمایشی اثر کودهای بیولوژیك را در دو گیاه دارویی بابونه آلریانی

 ،)al., 2004سییاهدانیه (،)Shaalan, 2005( )Nigella sativa L.

و هریشه بهار بررسیی و گیزارش کردنید کیه کیاربرد ایین کودهیا در

Vestberg et

هریشه بهار باعث افزایش عرلورد و بهبود کیفیت گیاه شد ،درحالیکه

Richter et al.,

در بابونه افزایش عرلورد را به هرراه داشت ولی اثری بیر کیفییت آن

مرزنجوش ،زیره سییاه اروپیایی (( )Carum carvi L.
 ،)al., 2005آویشین (( )Thymus vulgaris L.

 )2005و ریحیییان ( )Copetta et al., 2006و اسیییبوخودوس

نداشت.

شکل  -2مقایسه میانگین اثر نهادههای بومسازگار بر عملکرد گل خشک و عملکرد دانه گاوزبان ایرانی
Fig. 2- Mean comparisons for the effect of eco-friendly inputs on dry flower yield and seed yield of Iranian Ox-Tongue

برای هر صفت ،میانگینهای دارای حرو مشترک ،اختال معنیداری بر اساس آزمون دانون در سبح احترال پنج درصد ندارند.
In each trait, means followed by the same letters are not significantly different (p≤0.05), at 5% probability level.

در هییر دو سییال زراعییی اثییر مثبییت اسیییدهای آلییی و کودهییای

و نیتروکسین بهترتیب  14و  11درصید نسیبت بیه کیاربرد کودهیای

بیولوژیك بر عرلورد گل خشك مشهود بود ،ولی عرلورد گل خشیك

مشابه در سال زراعی سوم افزایش یافت (شول  .)3بهنظر میرسد که

در نتیجه استفاده از کودهایی نظییر اسیید هیومییك و نیتروکسیین در

افزایش عرلورد گل خشك سال دوم نسبت به سال سوم بیه کیاهش

سال زراعی دوم بیشتر از سال زراعی اول بود ،به ایین ترتییب کیه در

تعداد شاخههای گلدهنده در سال سوم نسیبت بیه سیال دوم میرتبط

سال زراعی دوم عرلورد گل خشك تحتتأثیر کودهای اسید هیومیك

باشد.
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شکل  -3تغییرات برخی از صفات مورد بررسی در گاوزبان ایرانی در دو سال زراعی مختلف (در هر صفت ،سال دوم مبنای مقایسه قرار گرفت)
Fig. 3- Changes of some studied traits in Iranian OX-Tongue in 2 different growing seasons (In each trait, base of comparison
)has been second year

هرانطور که در شول  4مشاهده میشود راببه بین عرلورد گل
خشك و تعداد گل در بوته راببهای قوی و مثبت بیود ( )r= 0/81و از

افزایش تعداد گل در بوته شد (جیدول  ،)5لیذا افیزایش عرلویرد گیل
خشك در شرایط کاربرد این کودها منبقی بهنظر میرسد.

آنجاییکه استفاده از اسیدهای آلی و کودهیای بیولوژییك منجیر بیه

شکل  -4رابطه بین عملکرد گل خشک و تعداد گل در بوتهی گاوزبان ایرانی در شرایط کاربرد نهادههای بومسازگار
Fig. 4- Relationship between dry flower yield and flower number per plant of Iranian Ox-Tongue in conditions of ecofriendly inputs application
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محفییوو و شییر الییدین ()Mahfouz & Sharaf-Eldin, 2007

عملکرد ماده خشک

بهطور کلی ترامی کودهای مورد مبالعه منجر به افزایش عرلورد
ماده خشك نسبت به شاهد شدند ،به این ترتیب که اسید هیومییك و

گزارش کردند که تیرار استفاده توام  Azospirillumو میووریزا منجر
به تولید بیشترین عرلورد دانه گیاه دارویی رازیانه شد.

اسید فولویك عرلورد میاده خشیك را بیهترتییب  25و  20درصید در
مقایسه بیا شیاهد افیزایش دادنید ،کودهیای بیولوژییك نیتروکسیین،

شاخص برداشت گل و دانه

بیوفسفر و بیوسولفور بهترتیب افزایش  12 ،10و  15درصدی عرلویرد

شاخص برداشت گل و دانه بهطور معنیداری تحتتأثیر اسیدهای

ماده خشك را نسبت به شاهد سبب شدند و هر دو میویوریزای میورد

آلی و کودهای بیولوژیك مختل قرار گرفتند (جدول  ،)3بهطوریکیه

مبالعیه ( Glomus mosseaeو  )Glomus intraradicesعرلویرد

بیشترین شاخص برداشت گل و دانه بیهترتییب در نتیجیه اسیتفاده از

ماده خشك را بهترتیب از افزایش  15و  12درصدی نسبت بیه شیاهد

میویوریزا ( )Glomus intraradicesو اسیید هیومییك حاصیل شید

برخوردار کردند (شول  .)5بهنظر میرسد که اسیدهای آلی و کودهای

(جدول  .)4کودهای بیولوژیك نیتروکسین و بیوسولفور نییز بیهترتییب

Verlinden et al.,

منجر به افزایش  10و  13درصدی شاخص برداشت گل در مقایسه با

بیولوژییك از طرییق فراهریی عناصیر ذیذایی (

 )2009و بهبود خصوصیات فیزیوی و شیریایی خیاک (

Natesan et

 )al., 2007منجر به افزایش عرلورد مادهی خشك گیاه شدند.

شاهد شدند (جدول  .)4کاربرد کیود میویوریزا ()Glomus mosseae
شاخص برداشت گل را  27درصد نسبت به شاهد افزایش داد (جیدول

خزائی و بنایان ( )Khazaee & Banayan, 2011با محلولپاشی

 .)4بهنظر میرسد که کودهای بیولوژییك احتریا ف از طرییق توسیعه

اسید هیومییك بیر گییاه داروییی زوفیا ()Hyssopus officinalis L.

سیسییتم ریشییهای گیییاه ،خصوصیییات مورفولییوژیوی گیییاه را بهبییود

گزارش کردند که استفاده از این ماده آلی زیستتودهی اندام هوایی و

بخشیدند.

را به میزان قابلتوجهی نسبت به شیاهد افیزایش داد.

هرزیستی با میووریزا اثرات سوء ناشیی از فقیر عناصیر ذیذایی و

محردیپور و هرواران ( )Mohammadipour et al., 2012گزارش

تنشهای شوری و خشوی را کیاهش ( )Sirrenberg et al., 2007و

کردند که تعداد گل در بوته ،وزن خشك اندام هوایی ،ارتفاع و عرلورد

رشد گیاه و جذب عناصر ذذایی را افزایش مییدهید ( Roesti et al.,

ماده خشك گیاه دارویی هریشه بهار تحتتأثیر اسید هیومیك افزایش

 .)2006در یییك پییژوهش گییزارش شیید کییه در نتیجییه کییاربرد کییود

یافت .درزی و هرواران ( )Darzi et al., 2012با بررسی اثر کودهای

بیولوژیك و اوره ،شاخص برداشت دانیه و عرلویرد دانیه گییاه میاش

زیستی مختل را بر خصوصیات کری و کیفیی گییاه داروییی گشینیز

( )Vigna radiata L.در مقایسه با شاهد افزایش یافت ( Mondal et

( )Coriandrum sativum L.گزارش کردند کیه بیشیترین عرلویرد

 .)al., 2013در پژوهشی دیگیر گیزارش شید کیه کیاربرد جداگانیه و

ماده خشك در تیرار تلقییح تیوام  Azotobacterو  Azospirillumو

هرزمان کود بیولوژیك باکتری حلکننده فسفات و میووریزا منجر بیه

بیشترین عرلورد دانه در تلقیح بیا  Azospirillumبیهدسیت آمید .در

بهبود ارتفاع ،وزن دانه در بوته ،وزن هزار دانه ،عرلورد میاده خشیك،

پژوهشی دیگر گزارش شد که استفاده از کودهای زیستی نیتروکسین،

عرلوییرد دانییه و در نهایییت شییاخص برداشییت گیییاه عییدس (

بیوفسفر و بیوسولفور منجر به افزایش عرلویرد میاده خشیك ،ارتفیاع

 )culinaris Medikus.در مقایسیه بیا شیاهد شید (

بوته ،تعداد ساقه فرعی و تعداد گل در بوته سیرخارگل در مقایسیه بیا

 .)2013در آزمایشی ،تلقیح ریحان با گونههای مختل میووریزا باعث

کود شیریایی و شاهد شد ،ضرن اینکیه اسیتفادهی ترکیبیی از ماییه

افزایش معنیدار ارتفاع ساقه ،تعداد و سبح برگ ،زیستتوده ،طیول و

تلقیح نیتروکسین و بیوفسفر بیشترین میزان عرلویرد میاده خشیك را

میزان انشعابات جانبی ریشه و هر نین میزان اسان

گیاه در مقایسه

سبب شد (.)Agha Alikhani et al., 2013

با شاهد شد (.)Gupta et al., 2006

عرلورد اسان

کاپور و هرویاران ( )Kapoor et al., 2004گیزارش کردنید کیه
تلقیح بذر رازیانه با میووریزا ،بهدلیل افزایش باروری فسفر خاک باعث
افزایش معنیدار رشد و هر نین بهبیود عرلویرد اسیان

گییاه شید.

Lens

Bera et al.,
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شکل  -5مقایسه میانگین اثر نهادههای بومسازگار بر عملکرد مادهی خشک گاوزبان ایرانی
Fig. 5- Mean comparisons for the effect of eco-friendly inputs on dry matter yield of Iranian Ox-Tongue

میانگینهای دارای حرو مشترک ،اختال معنیداری بر اساس آزمون دانون در سبح احترال پنج درصد ندارند.
Means followed by the same letters are not significantly different (p≤0.05), at 5% probability level.

نتیجهگیری
استفاده از اسیدهای آلیی و کودهیای بیولوژییك در هیر دو سیال
زراعی مورد مبالعه منجر به بهبود خصوصیات کری و کیفی گیاه شد،
بهعنوان مثال کودهای نیتروکسین ،بیوفسفر و بیوسولفور تعداد گل در
بوته را بهترتیب  5 ،11و  31درصد در سال زراعی دوم و بهترتیب ،10
 7و  26درصد در سال زراعی سوم نسبت به شاهد افزایش دادند .اسید
هیومیك در مقایسه با سایر کودهای آلی و بیولوژیك مورد مبالعیه از
تأثیرگذاری بیشتری در بهبود عرلورد و اجزای عرلورد گاوزبان ایرانی

برخوردار بود ،بهطوریکه بهویژه در سال زراعی دوم بیشیترین مقیدار
صفاتی نظیر عرلورد گل خشك ،عرلورد دانه ،عرلورد ماده خشك و
وزن و تعداد گل و دانه در بوته در شرایط استفاده از این کود بهدسیت
آمد .بهطور کلی یافتیههیای ایین پیژوهش نشیان داد کیه اسیتفاده از
نهادههای اکولوژیك ضرن افزایش عرلورد و اجزای عرلورد گاوزبیان
ایرانی میتواند وابستگی به کودهیای شییریایی و مخیاطرات زیسیتی
آنهییا را کییاهش داده و در جهییت توسییعه کشییاورزی پایییدار و حفی
سالمت بومنظام مورد توجه قرار گیرد.
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Introduction
In recent years, the effect of ecological inputs on soil properties and plant growth characteristics has received
renewed attention. Although the utilization of mineral fertilizers could be viewed as the best solution in terms of
plant productivity, this approach is often inefficient in the long-term in tropical ecosystems due to the limited
ability of low-activity clay soils to retain nutrients. Biofertilizer is a substance which contains living
microorganisms which, as applied to seed, plant surfaces, or soil, colonizes the rhizosphere or the interior of the
plant and promotes growth by increasing the supply or availability of primary nutrients to the host plant.
Biofertilizers add nutrients through the natural processes of nitrogen fixation, solubilizing phosphorous and
stimulating plant growth through the synthesis of growth-promoting substances. Biofertilizers can be expected to
reduce the use of chemical fertilizers and pesticides. Humic substances are a group of heterogeneous molecules
that are bonded together by weak forces; therefore, they have a high chemical stability. This material included of
65 to 80 percent of total soil organic matter. Humic acid influences soil fertility through its effect on the waterholding capacity of the soil. Humic acids make important contributions to soil stability and soil fertility leading
to exceptional plant growth and micronutrient uptake. Mycorrhiza arbuscular fungi are other coexist
microorganisms that improves soil fertility, nutrients cycling and agroecosystem health. Mycorrhizal fungi are
the most abundant organisms in agricultural soils. Many researchers have pointed to the positive roles of
mycorrhizal fungi on plants growth characteristics. Echium amoenum is a wild perennial herb and known in Iran
as Ox-Tongue. It is one of the important medicinal plants in Iranian traditional medicine. Petals of Iranian OxTongue have been advocated for a variety of effects such as demulcent, anti-inflammatory and analgesic,
especially for common cold, anxiolytic, sedative and other psychiatric symptoms including obsession in folk
medicine of Iran. Despite of many researches on the effect of organic acids and biofertilizers on different crops,
information on the effects of these factors for many medicinal plants is scarce, therefore, in this study effect of
eco-friendly inputs in cultivation of Echium amoenum in conditions of Mashhad was studied.

Materials and Methods
In order to evaluate organic acids, plant growth rhizobacteria and different species of mycorrhiza on yield
and yield components of Iranian Ox-Tongue (Echium amoenum), a split plots experiment in time based on
RCBD design with three replications was conducted in 2011-2014 growing seasons, in Ferdowsi University of
Mashhad, Iran. Seven different types of soil amendments and biofertilizers concluded humic acid, fulvic acid,
Nitroxin® (containing Azotobacter spp. And Azospirillum spp.), Biophosphorous® (containing Bacillus sp. and
Pseudomonas sp.), Biosulfur® (containing Thiobacillus spp.), Mycorrhiza (Glomus mosseae), Mycorrhiza
(Glomus intraradices), and no fertilizer as control and agronomic years (2 and 3 agronomic years) assigned to
main and sub plots, respectively.

Result and Discussion
The results showed that the highest dry flower yield obtained in humic acid treatment. Humic acid and fulvic
acid increased seed weight per plant 38 and 25% and seed number per plant 19 and 17% compared to control,
1- Assistant Professor, University of Gonabad, Iran.
2 and 3- Professor and Associate Professor, Department of Agrotechnology and Plant Breeding, Faculty of Agriculture,
Ferodwsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: rezvani@ferdowsi.um.ac.ir)
DOI: 10.22067/jag.v10i3.49639
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respectively. Fulvic acid, nitroxin, biophosphorous, biosulfur, mycorrhiza (Glomus mosseae) and mycorrhiza
(Glomus intraradices) increased dry flower yield 27, 20, 4, 26, 30 and 28% compared to control, respectively.
The highest flower and seed harvest index obtained in mycorrhiza (Glomus intraradices) and humic acid
treatments, respectively. It seems that different species of mycorrhiza improved morphological characteristics
and yield of Echium amoenum due to provide better conditions to absorption and transportation of nutrient to the
plant. It has been reported that organic acids provided favorable conditions for plant growth and development
through improvement of physical, chemical and biological properties of the soil, therefore, it can be concluded
that improvement of most of studied traits in the present study were due to use of organic acids.

Conclusion
In general, the findings of this research showed that application of ecological inputs, while increasing yield
and yield components of Iranian Ox-Tongue, can reduce dependence on chemical inputs and their environmental
risks and can be used to develop sustainable agriculture and protect the health of the environment.
Keywords: Biofertilizer, Flower Harvest Index, Health of Environment, Humic acid, Mycorrhiza,
Sustainable Agriculture
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ارزيابي كارايي مصرف نيتروژن در نظامهاي زراعي توليد گندم ()Triticum aestivum L.
حميدرضا توكلي كاخکي ،1مهدي نصيري محالتي ،*2عليرضا كوچکي ،2محسن جهان 3و عليرضا

بهشتي4

تاریخ دریافت1394/12/23 :
تاریخ پذیرش1395/05/13 :

توکلی کاخکی ،ح ،.نصیری محالتی ،م ،.کوچکی ،ع ،.جهان ،م ،.و بهشتی ،ع .1397 .ارزيابی کارايی مصرف نیتروژن در نظامهای زراعی تولید
گن م ( .)Triticum aestivum L.بومشناسی کشاورزی:)3(10 ،

چكيده
نظام های رايج کشاورزی برای حفظ و تقويت حاصلخیزی خاک به کودهای شیمیايی بهويژه کودهای نیتروژندی وابتدته مدیباشدن .گرچه مصدرف
کودهای نیتروژنی نقش قابل توجهی در افزايش عملکرد داشته است ،اما مصرف بیرويه آن با کاهش کارايی مصرف نیتروژن همدراه بدوده اسدت .ايد
پژوهش بهمنظور بررسی و تجزيه و تحلیل ،رون تغییرات کارايی مصرف نیتدروژن و تيیدی سده نتد ی اجدزای کدارايی در نظدامهدای زراعدی گند م
( )Triticum aestivum L.با استفاده از م ل  CENTURYانجام ش ه است .نتايج بهدست آم ه در اي مطاليه نشان داد که میانگی کارايی مصرف
نیتروژن در نظامهای زراعی گن م اي مطاليه  28/3کیلوگرم دانه بهازای هر کیلوگرم نیتروژن فراه يا قابل جذب خاک بدود .نظدامهدای زراعدی گند م
(ت ريز ،شیراز ،گرگان) باالتري و در مقابل نظام های زراعی (کرمان ،بیرجن  ،زابل) کمتري کارايی مصرف نیتروژن را دارا بودن  .بررسدی روند تغییدرات
عملکرد در مقابل کارايی مصرف نیتروژن نشان داد با افزايش يک واح کارايی مصرف نیتروژن ،عملکرد با شی ی ميادل 0/14ت افزايش يافتده اسدت .از
طرفی هم تتگی مث ت و مينیداری بی کارايی مصرف نیتروژن با کارايی ت يل ( )r=0.73 p≤0.01و جذب نیتروژن ( )r=0.69 p≤0.01بدهدسدت
آم  .همچنی  ،تفکیک سه نت ی اجزای کارايی مصرف نیتروژن حاکی از آن بود که در دامنه مصرف  80-120کیلوگرم نیتروژن در هکتار سه نتد ی
اجزای کارايی جذب و ت يل بهترتیب  64و  36درص بود که با افزايش مصرف نیتروژن بهمیزان  121-160کیلوگرم در هکتار سه نت ی کارايی جذب
به  33درص وکارايی ت يل به  67درص تغییر يافت .بهنظر میرس در نظامهای تولی گن م هنگامی که جزء غالب کارايی جذب میباش م يريت زراعی
و استفاده از روش های اصالحی زمانی که جزء غالب کارايی ت يل میباش به عنوان رهیافتهای پیشنهادی در جهت به دود کدارايی مصدرف نیتدروژن
مورد توجه میباشن .
واژههاي كليدي :آنالیز اجزاء کارايی ،کارايی ت يل نیتروژن،کارايی جذب نیتروژن ،هم تتگی
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ریوی
)Email: mnassiri@um.ac.ir
(* -نويتن ه متئول:
DOI: 10.22067/jag.v10i3.54239

زراعی اسدت ( .)Gastal et al., 2014پايد اری و توسديه بتدیاری از
نظامهای تولی ی بهصورت متتقی و غیرمتتقی وابتته بده نیتدروژن
موجدود در خداک مدیباشد ( .)Delgado & Shaffer, 2008بیشدتر
بودن سود حاصل از نت ت محصول اقتصادی به کود مصرفی موجدب
ش ه در چن دهه اخیر استفاده از کودهای نیتروژنی توسد کشداورزان
افزايش ياب ( )Gastal et al., 2014اي امر کاهش مقد ار تولید بده
ازای واح نهاده مصرف ش ه را در سیتت های زراعی به همراه داشته
اسددت ( .)Grassini & Cassman, 2012ال تدده صددرفنظددر از
هم تددتگی افددزايش عملکددرد بددا نیتددروژن ()r =0.93کدده در سددط
نظام های زراعی غالت و ح وبات گزارش ش ه است ،شکل استفاده از
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نیتروژن نیز در طی سالهای ( )1961-2007از فرم کود آلی و تث یدت
بیولوژيکی به استفاده از کود صنيتی تغییر يافتده اسدت (

Conant et

ش  ،کارايی مصرف نیتروژن در نظامهای تولی ی گن م آبدی بدی 27
الی 60کیلوگرم دانه بهازای هر کیلوگرم نیتروژن متغیر بدود (

Pathak

سدمینوف و همکداران ( Semenov et al.,

 .)al., 2013بهعنوان مثال در حالی که در سدال  2011مصدرف کدود

 .)et al ., 2003همچنی

نیتروژنی  108میلیون ت گزارش ش ه است اي رقد در سدال 2015

 )2007در پژوهشی با استفاده از م ل  Siriusکارايی مصرف نیتروژن

به  114میلیون ت افزايش يافته است (.)Group, 2012

را در نظامهای تولی ی گن م انگلتدتان و اسدنانیا مدورد بررسدی قدرار

تيريدش شداخا کدارآيی مصدرف نیتدروژن ()NUE1

دادن  ،نتايج اي محققی نشان داد م يريت نیتدروژن و شدراي آب و

ع ارت است از نتد ت عملکدرد دانده بدهازای هدر واحد نیتدروژن در

هوايی بیشتري تغییرات را درکارايی مصرف نیتروژن ايجاد مینمايد .

بر اسدا

گیدداه (نیتددروژن خدداک ن نیتددروژن کددود مصددرفی) کدده از

آنها بیان داشدتن در صدورت عد م محد وديت رطدوبتی  51درصد

حاصلیرب دو جزء کارايی جذب نیتروژن ( )NUpE2و کارايی ت د يل

تغییرات کارايی مصرف نیتروژن ناشی از م يريت نیتروژن و  32درص

نیتروژن ( )NUtE3حاصل ش ه اسدت ( .)Moll, 1982در ايد رابطده

متأثر از شراي آب و هوايی و درصورت مح ود بودن رطوبت بدیش از

کونات و همکداران ( )Conant et al., 2013بیدان داشدتن در سدط

 40درص تغییرات ناشی از شراي آب و هوايی و میزان بارن گی است

دسددتر

رابطه نصیری محالتی و کدوچکی ( & Nassiri Mahalati

نظامهای زراعی دنیا  40درص از نیتروژن مصدرف شد ه بازيافدت يدا

در همی

جددذب مددیشددود .همچنددی نتددايج ارزيددابیهددای تددیلم و همکدداران

 )Koocheki, 2014اظهار داشتن  ،کدارايی جدذب نیتدروژن در بدوم

( )Tilman et al., 2002نشدان داد کده افدزايش مصدرف کودهدای

نظامهای گن م کشور  35/5درص میباش  .در مقابدل کدارايی ت د يل

نیتروژنددی کددارايی مصددرف نیتددروژن را از 70کیلددوگرم گند م بددهازای

نیتروژن با میانگی  40کیلوگرم دانه بهازای هر کیلوگرم نیتروژن جذب

هرکیلوگرم نیتروژن در سال  1960به  22کیلدوگرم دانده بدهازای هدر

ش ه در طی دوره اي مطاليه رون ی صيودی داشته است.

کیلوگرم نیتروژن در سال  2001کاهش داده است .نصیری محالتی و

گرچه م لهای مختلفی بهمنظور ش یهسازی چرخده نیتدروژن در

کدوچکی ( )Nassiri Mahallati & Koocheki, 2014بدا بررسدی

نظام های زراعی وجود دارن  ،امدا انتخداب مناسدب يدک مد ل بدرای

رون تغییرات مصرف و بهرهوری نیتروژن در نظامهای تولی گند م در

ارزيابی چن ان کار سادهای نیتت ،زيرا انتخاب م ل مناسب به آگاهی

طی دورهای  40ساله ( )1350-1389اظهدار داشدتن  ،میدانگی رشد

کافی از توانايی و مح وديتهای م ل و همچنی چگدونگی مد يريت

ساالنه مصرف کود نیتروژنی و عملکرد در بومنظامهدای تولید گند م

نظام زراعی مورد مطاليه بهعنوان ه ف وابتته میباشد

ايران در طی  4دهه بهترتیب  9/5و  3/4برابر ش ه است .ون سدنفورد

 .)& Shaffer, 2008م لهای ش یهسازی فرآين های نیتروژن بدرای

و مکون ( )Van Sanford & MacKown, 1986در بررسی خود بدر

دامنهای از شراي محیطی و مشکالت زيتتمحیطی از ق یدل تلفدات

روی  25ژنوتیپ گن م زمتتانه دريافتن که سه نت ی کارايی جدذب

ناشی از شتتشوی نیتروژن ،آزاد ش ن گازهای گلخاندهای و تدأثیر آن

نیتروژن از کارايی مصرف نیتدروژن  54درصد مدیباشد کده تقري دا

بر تغییر اقلی و همچنی م يريت نیتروژن در بومنظامها تيريش ش ه-

اهمیت يکتانی با سه نت ی کارايی ت يل نیتروژن يينی  46درصد

ان ( .)Shafer et al., 2010جزئیات تشري ش ه در اي م لها بتیار

داشت .داگا و وينز ( 12 )Dhugga & Waines, 1989ژنوتیپ گند م

متفاوت بوده بهنحوی که تي ادی از مد لهدا از پیچید گی و جزئیدات

نددان و دو ژنوتیددپ گندد م دوروم را در سدده سددط  175 ،75و 275

بیشتری در ش یهسازی فرآين ها برخوردارن ودر مقابل برخی از م لها

کیلوگرم محتوی نیتروژن (خاک ن کود) مورد ارزيابی قرار دادن  .آنها

کامال ساده میباشن .

( Delgado

بیان داشتن که با افزايش محتوی نیتروژن خاک سه نتد ی کدارايی

در رابطه با مصرف کود در ايران نیز شدراي مشدابهی وجدود دارد

ت يل بهعنوان جزء غالب در کارايی مصرف نیتروژن افزايش میيابد .

بهطوری که بیش از  61درص از مصرف کود به اسدتفاده از کودهدای

مطاليهای که در هن با استفاده از مد ل  QUEFTSانجدام

داد و در بدی اندواع کودهدای نیتروژندی دربدوم-

بر اسا

نیتروژنی اختصدا

نظامهای زراعی کود اوره با دارا بودن سه  90درص ی حائز رت ۀ اول
1- Nitrogen Use Efficiency
2- Nitrogen Uptake Efficiency
3- Nitrogen Utilization Efficiency

مصرف میباش ( .)Statistical year book,2013از اي رو با توجده
به یرورت و اهمیت شناخت پويايی نیتروژن در بومنظامهدای زراعدی

ارزیابی کارایی مصرف نیتروژن در نظامهای زراعی تولید گندم...
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گن م تحقیق حایر با ه ف ،مطاليه ارزيابی کارايی مصرف نیتروژن و

نظامهای زراعی وجود دارند  ،ابتد ا انتخداب مناسدبتدري مد ل کده

تيیی سه نت ی اجزای تشکیلدهن ه کارايی مصدرف در نظدامهدای

تطابقپذيری بهتری با شدراي اجدراء را دارا بدود ،انجدام شد  .درايد

تولی گن م آبی ،ايران طراحی و اجراء ش ه است.

مطاليده از مد

ل Parton & Rasmussen, ( CENTURY ver.4.6

 )1994; Parton, 1996بهمنظدور شد یهسدازی جريدان نیتدروژن در

مواد و روشها
خصوصیات اقلیمی مناطق مورد بررسی

در اي مطاليه ابت ا  14منطقه انتخداب و اطالعدات مدورد نیداز از
نظامهای تولی ی گن م آبی آنها جمعآوری ش  .مناطق مورد بررسدی
در اي مطاليه شامل؛ آذربايجان شرقی (ت ريدز) ،اصدفهان (اصدفهان)،
ال رز (کدر)) ،خراسدان جندوبی (بیرجند ) ،خراسدان ریدوی (مشده )،
خوزستان (اهواز) ،سمنان (شاهرود) ،سیتتان وبلوچتتان (زابل) ،فار
(شیراز)،کرمان (کرمان)،کرمانشاه (کرمانشاه)،گلتتان (گرگان) ،هم ان
(هم ان) و اردبیل (پار آباد مغان) بود .عالوه بر دادههای جغرافیدايی
و مکانی مورد نیاز اطالعات زراعی هر يدک از منداطق مدورد مطاليده
شامل تناوب ،تاريخ کاشت ،برداشت ،تراک بوتده ،میدانگی عملکدرد،
مق ار مصرف کود در هکتار ،زمدان و نحدوه تقتدی کدود ،مقد ار آب
مصرفی ،تاريخ آخري آبیاری ،زمان آمادهسازی اولیده و ثانويده بتدتر
کاشت و میزان بقايای محصول ق لی بدا تنظدی پرسشدنامه از مراکدز
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع ط یيی و مصاح ه بدا کشداورزان
پیشددرو ،جمددعآوری شدد  .همچنددی دادههددای اقلیمددی بلندد مدد ت
ايتتگاههای سینوپتیک و هواشناسی مورد نیاز از سدازمان هواشناسدی
کشور و پژوهشک ه اقلی شناسی اخذ ش ه است .در اي رابطه دادههای
اقلیمی ورودی به م ل شامل متوس درجده حدرارت بیشدینه وکمینده
ماهانه ،انحراف ميیار درجه حدرارت حد اقل و حد اکثر ماهانده ،جمدع
بارن گی ماهانه و انحراف ميیار بارن گی ماهانه بود که بهمنظور بررسی
دقیق تر ،اطالعات هواشناسی ايتتگاههای سینوپتیک دردامنده زمدانی
 15سال ( 2014-2000میالدی) مورد بررسی و مطاليده قدرار گرفدت
(ج ول .)1
با توجه به تغییرات مکانی ،دادههای خداک شناسدی مدورد نیداز از
مطاليات تفصیلی ،نیمهتفصیلی و همچنی نقشه های خداک شناسدی،
موسته تحقیقات خاک و آب کشور ،تهیه ش (ج ول .)1
شبیهسازی پویایی نیتروژن

م لهای متفاوتی بدرای شد یهسدازی پويدايی نیتدروژن در بدوم-

نظام های زراعی گن م استفاده ش  .مد ل قدادر اسدت بدا تلفیدق اثدر
متغیرهددای اقلیمددی ،خدداک و م د يريت زراعددی امکددان ش د یهسددازی
فرآين های چرخه نیتروژن ( )Nرا درسیتت های مختلش از جملده بدوم
نظامهای زراعی فراه آورد ( .)Parton et al., 1992نتدايج خروجدی
در اي م ل در فاصله زمانی يک ماهه ارائه میشود و محاس ه ت خیدر
و تيرق پتانتیل ( )PETدر م ل تابيی از متوس درجه حرارت ح اقل
و ح اکثر ماهانه میباش ( .)Linacre, 1977متغیرهای مکانی شامل؛
طول و عرض جفرافیايی و ارتفاع ،متغیرهای اقلیمدی؛ متوسد درجده
ح اقل و ح اکثر ماهانه ،جمع بارن گی ماهانده ،انحدراف ميیدار درجده
حرارت ح اقل و ح اکثر ماهانه متغیرهای گیاهی شامل؛ نوع محصول،
شاخا برداشت ،درجه حرارت بهینه رش  ،درجه حرارت پايه ،حد اکثر
عمددق ريشدده و ارتفدداع ،متغیرهددای مد يريتی شددامل؛ تدداريخ کاشددت،
برداشت ،نحوه آمادهسازی بتتر بذر ،زمان ،مق ار و نوع کود مصدرفی،
مق ار آب مصرفی ،عمدق آبیداری و مقد ار بقايدا از جملده مهد تدري
متغیرهای ورودی اي م ل است .در ادامه از خروجدیهدای بدهدسدت
آم ه شامل عملکرد اقتصدادی و بیولوژيدک ( ،)g.m-2مقد ار نیتدروژن
جذب ش ه ( ،)g.m-2مق ار کل نیتروژن مي نی خاک در عمدق توسديه
ريشه ( )g.m-2و مق ار نیتروژن خدالا مصدرف شد ه از طريدق کدود
( )g.m-2بهمنظور محاس ه شاخا هدای مدورد مطاليده اسدتفاده شد .
جهت محاس ه مق ار نیتروژن مي نی خاک از روش رگرسدیون خطدی
استفاده ش  ،ب ي منظور ،رابطه ( )SMN1با مقد ار مداده آلدی خداک
( )SOM2که از نتايج مطاليات تفصیلی و نیمهتفصیلی بهدسدت آمد ه
بود ،مورد بررسی قرار گرفت.
اعتبار سنجی مدل

بهمنظور اعت ار سدنجی مد ل از دادههدای آزمدايشهدای مزرعده
چن ي منطقه که بر اسا

تولی درشراي عملکرد پتانتدیل مد يريت

ش ه بودن  ،استفاده ش (ج ول .)2

1 - Soil Mineral Nitrogen
2 - Soil Organic Matter
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 ویژگیهاي جغرافيایی و اقليمی مناطق مورد مطالعه-1 جدول
Table 1- Geographical and climate characteristics of the studied regions

منطقه
Region

اصفهان
Esfahan

اهواز
Ahvaz

بیرجن
Birjand

پار آباد
parsabad

ت ريز
Tabriz

زابل
Zabol

شاهرود
Shahrod

شیراز
Shiraz

)کر
Karaj

کرمانشاه
Kermanshah

کرمان
Keman

گرگان
Gorgan

مشه
Mashhad

هم ان
Hamedan

عرض

جغرافيایی

جغرافيایی

Longitude
(⁰E)

Latitude
(⁰N)

Texture

51⁰ 40 ̷

32⁰ 37 ̷

رسی لومی

48⁰ 40 ̷

31⁰ 20 ̷

رسی سیلتی

59⁰ 12 ̷

32⁰ 52 ̷

لومی شنی

47⁰ 55 ̷

39⁰ 39 ̷

رسی لومی

46⁰ 17 ̷

38⁰ 05 ̷

لومی شنی

61⁰ 29 ̷

31⁰ 2 ̷

لوم

54⁰ 57 ̷

36⁰ 25 ̷

لوم

52⁰

̷

ارتفاع از

كربن آلی

متوسط بارندگی

-ساالنه (درجه سانتی

)(درصد

)ساليانه (ميلیمتر

)گراد

Organic
carbon (%)

Annual mean
Rainfall (mm)

Annual
mean temperature
(⁰C)

Altitude (m)

0.41

145

17.02

1551

0.45

192

26.59

22.6

0.20

132

16.86

1491

0.6

286

15.53

31.9

0.49

243

13.66

1361

0.19

38

23.15

489

0.28

140

15.67

1349

0.65

298

18.46

1484

0.54

267

15.63

1312

0.52

379

15.60

1318

0.23

118

16.78

1764

0.80

515

18.11

0

0.38

220

15.93

999

0.58
308
12.1
L
† CL=  لومی رسی، SiC =  رسی سیلتی، SL=  لومی شنی، L =  لوم، Sicl = لومی رسی سیلتی
CL= clay loam; =silty clay; SL= sandy loam; L=loam; Sicl= silty clay loam

1741

29⁰

36

متوسط درجه حرارت

††

طول

بافت

CL
SiC
SL
CL
SL
L
L

لومی رسی
سیلتی

32

̷

سطح دریا
)(متر

SiCL
50⁰ 54 ̷

35⁰ 55 ̷

لوم

47⁰ 9 ̷

34⁰ 21 ̷

لومی رسی
سیلتی

L

SiCL
56⁰

58

̷

54⁰ 24 ̷

30⁰

16

̷

36⁰ 54 ̷

لوم
L

لومی رسی
سیلتی
SiCL

59⁰ 38 ̷

36⁰ 16 ̷

لوم

48⁰ 32 ̷

34⁰ 52 ̷

لوم

L

.  محاس ه ش1/72 درص ماده آلی از حاصلیرب درص کرب آلی در
Percentage of the organic matter was obtained by multiplying organic carbon percentage by 1.72. (Jimenez & Garcia, 1992)

ارزیابی کارایی مصرف نیتروژن در نظامهای زراعی تولید گندم...
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جدول  -2آزمایشهاي انتخاب شده براي تعيين اعتبار مدل
Table 2- Selected experiments for model validation

منبع
Source
Bahrani & sarvestani
)(2007

عرض جغرافيایی

طول جغرافيایی

منطقه

)Latitude (⁰N

)Longitude (⁰E

̷

33

̷

29⁰

36

52⁰

)Khaseh serjani et al. (2011

̷ 30⁰ 17

̷ 57⁰ 05

Gerami et al.
)(2013

̷ 31⁰ 09

̷ 48⁰ 41

Madhej et al
)(2009

̷ 32⁰ 20

̷ 40⁰ 20

Pourazari et al.
)(2011

̷ 32⁰ 32

̷ 51⁰ 23

Farshid et al.
)(2012
& Shahabifar
Daryashenas
)(2004
Bakhshaie et al.
)(2014

̷ 32⁰ 56

̷ 59⁰ 13

̷ 35⁰ 55

̷ 50⁰ 54

̷ 36⁰ 16

̷ 59⁰ 38

Taghipoor
)(2005

̷ 36⁰ 30

̷ 54⁰ 57

Hosseni
)(2011

̷ 37⁰ 45

̷ 54⁰ 30

Anabi Melani
)(2007

̷ 38⁰ 05

̷ 46⁰ 17

نوع داده

Region

Type of data

شیراز

کاربرد کود نیتروژن

Shiraz

Nitrogen application

کرمان

کود نیتروژن

Kerman

N-Fertilizer

اهواز

کود نیتروژن

Ahvaz

N- Fertilizer

اهواز

کود نیتروژن

Ahvaz

N- Fertilizer

اصفهان

کود نیتروژن

Esfahan

N- Fertilizer

بیرجن

کاربرد کود نیتروژن

Birjand

Nitrogen application

کر)

کاربرد کود نیتروژن

Karaj

Nitrogen application

مشه

کود نیتروژن

Mashhad

N- Fertilizer

شاهرود

کود نیتروژن

Sahroud

N- Fertilizer

گرگان

کود نیتروژن

Gorgan

N- Fertilizer

ت ريز

آبیاری و کود نیتروژن

Tabriz

Irrigation and N- fertilizer

در اي پژوهش ارزيابی اعت ار م ل ،با استفاده از سه شاخا جذر

در ميادلههای ( 1و  pi )2و  oiبهترتیب مقادير پیشبیندی شد ه و

تطابق2

واقيی و  میانگی مقادير واقيدی مدیباشد  nRMSE .بدهصدورت

و یرايب رگرسیونی خطی بی مقادير واقيی و مقادير پیشبینی شد ه

درص اختالف نت ی مقادير پیشبینی ش ه در برابدر مقدادير واقيدی و

Yang et al.,

شاخا  dدر دامنه (  )0-1بیان میشود .نزديک بودن اي شاخا به

مجموع مربيات نرمال ش ه خطا ( ، )nRMSE1شاخا  dيا
انجام ش  .شاخا  nRMSEبا استفاده از ميادله (( )1

ع د  1نشاندهن ه اعت ار بیشتر م ل میباش .

.)2014
n

ميادله ()1

100
o

)2
.

 Oi

i

(p
i 1

n

nRMSE 

و شاخا  dبا استفاده از ميادله ( )Willmott, 1982( )2محاس ه

مصرف نیتروژن

کارايی جذب مق ار نیتروژن برداشت ش ه توس گیاه بدهازای هدر
واح نیتروژن موجود در خداک (نیتدروژن کدود ن نیتدروژن ميد نی) و

ش.

ميادله()2

محاسبببه رببارایی ببدیل وبببدیی و جنببا ی ا ب ای 3رببارایی

n


2
 i  i 



i 1

d  1  n
   i       i   2 
 

i 1

1- Normalized-root mean square error
2- Index of agreement

کارايی ت يل اقتصادی نیتروژن که در اي تحقیق به اختصار کدارايی
ت يل نیتروژن نامی ه میشود ،شامل مق ار دانه تولی ش ه بهازای هدر
واح نیتروژن جذب ش ه توس گیاه با استفاده از ميادلدههدای ( 3و)4
بهدست آم (.)Weih et al., 2011
3- Component analysis
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Nu
Ns  f

ميادله ()3

استفاده از نرمافزار  )Institute SAS, 2005( SAS 9.1.3انجام ش .

NUpE 

نتایج و بحث

Gw
ميادله ()4
Nu
در ايد ميدادالت  NUpEکدارايی جدذب نیتدروژن ( Nu ) g g-1

با توجه به اي که درآزمايشهای مزرعده اطالعدات کدافی بدرای

نیتروژن جذب ش ه توس گیاه ( )g.m-2و  Ns+fنیتروژن مصرف شد ه

اعت ارسنجی کارايی جذب ،ت يل و مصرف نیتروژن در سط منداطق

( )g.m-2شامل جمع کل نیتدروژن ميد نی خداک ن نیتدروژن کدودی،

مورد بررسی وجود ن اشت .از اي رو ،برای اعت ارسنجی اي مطاليه از

 NUtEکارايی ت يل نیتروژن ( )g.g-1و  Gwوزن دانه تولی شد ه بدر

دادههای آزمايشهای مزرعه گن م در مناطق مدورد مطاليده کده بده-

حتدب ( )g.m-2مدیباشدن (.)Weih et al., 2011کدارايی مصدرف

منظور بهدست آوردن عملکرد پتانتیل م يريت ش ه بودن استفاده ش

اقتصادی نیتروژن که بهاختصار کارايی مصرف نیتروژن )g.g-1( NUE

(ج ول  .)2نتايج تيیی اعت ار م ل برای عملکرد گن م در مناطق مورد

نامی ه میشود (ميادله  )5از حاصلیرب ميادلههدای  3و  4بدهدسدت

مطاليه نشان داد کده مد ل بدرآورد مطلدوبی در پدیشبیندی پتانتدیل

آم .

عملکرد را دارا میباش  .عملکرد مشاه ه ش ه در مناطق مورد مطاليده

NUtE 

وعیین اعتبار مدل

NUE  NUpE  NUtE

در مح وده  3/12 – 7با میانگی  5/1ت در هکتار و عملکرد شد یه-

 NHI1شاخا برداشت نیتروژن (درص ) ط ق ميادله  6محاس ه

سازی ش ه در دامنه  2/44 – 6/47بدا میدانگی  4/62تد در هکتدار

ميادلهه()5

متغیر بود .مقاديرشاخا  nRMSEو dبرای عملکرد دانده بدهترتیدب

ش (.)Foulkes et al., 2009
Gn
× 100
Nu

ميادله ()6

 16/11درص و  0/85بهدست آم که مقدادير قابدلق دولی مدیباشد .

NHI 

چنانچه مق ار جذر میانگی مربيات نرمال ش ه خطا در دامنده 10-20

Gn؛ نیتروژن دانه ( )g.m-2میباش .
بهمنظور تيیی سه نت ی هدر يدک از اجدزای کدارايی مصدرف
نیتروژن (کارايی جذب و ت يل) از تجزيه آندالیز اجدزای اسدتفاده شد
).(Moll et al., 1982
ميادله ()7

مقادير مشاه ه شد ه دارد ( .)Wallach & Goffinet, 1989ديهدی
فرد و همکاران ( )Deihimfard et al., 2015برای اعت ارسنجی م ل
 APSIMو تخمی عملکرد گن م و تيیدی خدالء عملکدرد در اسدتان

)log( NUE)=log(NUpE) + log(NUtE

چنانچدددده )log  NUE  , log(NU p E) , log(NU t E

بهترتیب y, x 1, x 2

درص میانگی عملکرد مشاه ه ش ه باشد  ،مد ل بدرآورد مناسد ی از

باش .

خراسان از شاخا  nRMSEو  dبرای اعت دارسدنجی مد ل اسدتفاده
کردند  .ايد پژوهشدگران مقد ار ايد دو شداخا را بدرای عملکدرد
بیولوژيک بهترتیب  5/1درص و  0/89گدزارش کردند  .در مطاليدهای

در اي صورت سه کارايی جذب در کارايی مصدرف از ميادلده 8

که برای پیشبینی تولی پتانتیل ذرت دانهای در شمال شدرق ايدران

) (Moll et al., 1982بهدست می آي .

انجام ش  ،مق ار جدذر میدانگی مربيدات خطدا و شداخا  ،dتوسد

ميادله ()8

م ل  CERES-CORNبهترتیب  4/41درص و  0/86گزارش ش ه است

Sy

= (ryx i ) S x i

2

y

2

y

i

x
i =1

( .)Sanjani et al., 2012نتايج بهدست آم ه از رگرسیون خطدی در ايد

مطاليه نشان داد کده مد ل قدادر بده توصدیش  64درصد از تغییدرات

کدده در آن  ryx iیددريب هم تددتگی  x iو  yو  S x iو S y
x
بهترتیب انحراف ميیدار  iو  yمدیباشد و سده کدارايی ت د يل

مشاه ه ش ه عملکرد دانه در مناطق مورد بررسی میباش (شکل .)1
رارایی نیتروژن

نیتروژن نیز بهروش مشابهی بدرآورد مدیشدود .در ادامده محاسد ات

ارزيابی خروجی م ل برای مقاديرکارايیهای نیتدروژن در منداطق

مربوط به تيیی یرايب هم تتگی و بدرازش ميدادالت رگرسدیون بدا

مدورد مطاليدده نشدان داد ،مقد ار کدارايی مصددرف نیتدروژن در دامندده
 9/29-38/70با میدانگی  28/30کیلدوگرم دانده بدهازای هرکیلدوگرم

1- Nitrogen Harvest Index

نیتروژن فراه متغیر بود.

ارزیابی کارایی مصرف نیتروژن در نظامهای زراعی تولید گندم...

y = 0.76x + 730.85

nRMSE=16.1
1
d= 0.
85
R² = 0
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شكل  -1مقایسه مقادیر مشاهده شده و پيشبينی شده عملكرد گندم در مناطق مورد مطالعه
خ پیوسته و نقطه چی بهترتیب خ  1:1و رگرسیون خطی میباش (.)n=21
Fig. 1- Comparison of observed and simulated wheat grain yield in the studied regions
Solid Line (1:1 line) and dotted line are fitted regression line, respectively (n=21).

بر اسا

نتايج بهدسدت آمد ه بیشدتري مقد ار کدارايی مصدرف

جذب ش ه در مناطق مورد بررسی متغیر بود .بیشتري مقد ار کدارايی

نیتروژن برحتب کیلوگرم دانه بهازای کیلوگرم نیتدروژن فدراه  ،بده-

ت يل نیتروژن در شیراز  ،4/66ت ريز  44/48و اهواز  42/69و کمتري

ترتیددب در ت ريددز ،38/70شددیراز  36/17و گرگددان 33/20و در مقابددل

آن در اصدفهان  29/29و کرمدان  29/68مشداه ه شد  .مقد ارکارايی

کمتري کارايی مصرف نیتروژن عم تا در مناطق جنوبی نظیر کرمدان

جذب نیتروژن در مناطق مورد مطاليه متفاوت بود .نتايج بهدست آم ه

19/29و زابل  19/91مشاه ه ش (شکل  .)2همچنی نتايج بدهدسدت

از خروجی م ل نشان داد که متوس مق ار کدارايی جدذب در منداطق

آم ه نشان داد که مق ار کدارايی ت د يل نیتدروژن در دامنده -44/66

مورد ارزيابی  0/75کیلدوگرم نیتدروژن جدذب شد ه بدهازای کیلدوگرم

 29/29با میانگی  37/61کیلوگرم دانه بدهازای هرکیلدوگرم نیتدروژن

نیتروژن مصرف ش ه بود (شکل .)2

1.00

NUpE

NUtE

)NUpE(kg kg-1

0.60
0.40
0.20

)NUE and NUtE(kg kg-1

0.80

NUE

45
40
35
30
25
20
15
10

شكل  -2مقادیر كارایی مصرف ( ،)NUEتبدیل ( )NUtEو جذب نيتروژن ( )NUpEگندم در مناطق مورد مطالعه
Fig. 2- Amounts of Nitrogen use efficiency, Nitrogen utilization efficiency and Nitrogen uptake efficiency of wheat in studied
regions

اصوال کشاورزی بهعنوان يکی از مهمتري فيالیتهای اقتصدادی

عالوه بدر مد يريت زراعدی بدیش از هدر چیدز بده شدراي اقلیمدی و
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خصوصیات فیزيکی خداک منطقده وابتدته مدیباشد  .در ايد رابطده

نیتروژنی در نظام های زراعی گن م آبی اي مناطق بوده ،بلکده حجد

علیجدانی و همکداران ( )Alijani et al., 2011بدر م ندای دادههدای

قابل توجه بارن گی ها در طی فصل رش  ،پايی تر بودن میانگی درجه

ترکی ی  14استان کشور به بررسی اثر درجده حدرارت و بارند گی بدر

حرارت ح اکثر و بیشتر بودن درص ماده آلی خاک بهعندوان يکدی از

عملکرد گن م آبی پرداختن  .نتايج اي پژوهشگران نشان دادکه عالوه

خصوصیات فیزيکی ،شیمیايی تأثیرگذار خاک سد ب شد ه اسدت کده

بر متغیرهای فیزيکی (نهادههای مصرفی) متغیر بارن گی اثدر مث دت و

شاخا کارايی مصرف نیتروژن در اي مناطق بیشتر از سداير منداطق

درجه حرارت اثر منفی بر عملکرد گن م آبی داشدته اسدت .در تحقیدق

مورد مطاليه باش  .همچنی عواملی مانن باالتر بودن متوس مصدرف

حایر بهنظر می رس که بیشتر بودن شاخا کارايی مصرف نیتروژن

کود نیتروژنی و همچنی کمتر بودن حج بارن گیهدا در طدی فصدل

در ت ريز ،شیراز و گرگان نه تنها ناشی از م يريت مصرف کمتدر کدود

رش و باالتر بودن میانگی درجه حرارت ح اکثر که کوتاه ش ن فصل

جدول  -3نيتروژن ناشی از مصرف كود و سایر ویژگیهاي اقليمی مناطق مورد مطالعه
Table 3- Nitrogen use of fertilizer and others climate characteristics of the studied regions

متوسط درجه

متوسط درجه

حرارت حداقل

حرارت حداكثر

ساالنه (درجه

ساالنه (درجه

متوسط بارندگی فصل
رشد (ميلیمتر)

ماده آلی خاک
(درصد)

نيتروژن كو د مصرفی

Mean rainfall of
growing season
)(mm

Soil organic
)matter (%

)N of fertilizer (g.m-2

0.70

12.88
12.88

(گرم بر متر مربع)

سانتیگراد)

سانتیگراد)

Annual mean
minimum
)temperature (⁰C

Annual mean
maximum
)temperature (⁰C

9.67

24.36

144

19.51

33.67

189

0.77

8.70

25.02

131

0.34

8.05

10.17

20.90

250

1.03

18.4

7.93

19.38

229

0.84

9.20

15.49

30.80

38

0.32

8.05

10.10

21.24

131

0.48

11.50

10.45

26.46

296

1.11

11.73

9.41

21.91

257

0.92

16.10

7.29

23.92

374

0.89

13.80

7.93

25.64

116

0.39

13.80

12.63

23.61

454

1.37

9.20

9.42

22.44

216

0.65

12.65

4.19

20.00

301

0.99

11.50

منطقه
Location

اصفهان
Esfahan

اهواز
Ahvaz

بیرجن
Birjand

آباد

پار

Parsabad

ت ريز
Tabriz

زابل
Zabol

شاهرود
Shahrod

شیراز
Shiraz

کر)
Karaj

کرمانشاه
Kermansh
ah

کرمان
Kerman

گرگان
Gorgan

مشه
Mashhad

هم ان
Hamedan
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رش را بههمراه دارد و در نهايت کمتر بودن درص ماده آلی خاک

بهمنظور بررسی اثر کود نیتروژن بر کارايی مصرف نیتروژن ارقام گن م

و اثر متقابل اي متغیرها در کاهش شاخا کارايی مصدرف نیتدروژن

در شراي اقلیمی گرگان انجام ش  ،با استفاده  270،180،90کیلدوگرم

مناطقی مانن کرمان و زابل مؤثر بوده است (ج ول.)3

کود اوره در هکتدار بدهترتیدب مقد ارکارايی مصدرف ،20/59 ،26/26

آينهبن و همکداران ( )Ayneband et al., 2011تدأثیر سدطوح

17/53کددارايی جددذب  0/54 ،0/64 ،0/79و کددارايی ت دد يل ،33/64

متفدداوت  100 ،50و  150کیلددوگرم نیتددروژن در هکتددار را در ارقددام

 32/79 ،3/12کیلوگرم بر کیلدوگرم گدزارش شد (

مختلش گن م مورد ارزيابی قرار دادند آنهدا مقد ار شداخا کدارايی

 .)2013نصددیری محالتددی وکددوچکی (

جذب ،ت يل و مصرف نیتروژن ارقام ج ي و قد ي گند م در شدراي

 )Koocheki, 2014در بررسی رون تغییرات مصرف و ت يل نیتروژن

آب و هوايی اهواز را به ترتیب در دامنده 30/7 – 43 ، 0/54 – 0/75

در نظامهای تولی گن م ايران نشان دادن  ،میانگی  40سداله (-1389

و  16/7 – 32/4کیلددوگرم بددر کیلددوگرم ،گددزارش نمودن د  .م د حج و

 )1350کارايی جذب نیتروژن در بومنظامهای گن م کشور  35/5درص

همکاران ( )Mdhej et al., 2009در مطاليهای با مصرف  100 ،50و

بود .اي محققی  ،میانگی کارايی ت يل نیتروژن را  40کیلوگرم دانده

 150کیلوگرم نیتروژن در هکتار کارايی مصرف نیتروژن ژنوتیپ هدای

بهازای کیلوگرم نیتروژن جذب ش ه گزارش نمودن کده در طدی دوره

گن م در شراي بهینه اهواز را بهترتیب  21 ،32و  18کیلوگرم دانه بده

مطاليه رون ی صيودی داشته است.

Hosseni et al.,

& Nassiri Mahalati

ازای کیلوگرم نیتروژن مصرف ش ه اعدالم نمودند  .در آزمايشدی کده
جدول  -4ضریب همبستگی پيرسون بين متغيرهاي مختلف در مناطق تحت بررسی
Table 4- Pearson correlation coefficient between different variables in the studied regions
1
2
3
4
5
6
7
8
*0.50

**0.67

0.47

*0.50

**0.81

**0.93

0.48

*0.59

0.43

0.42

**0.75

**0.85

*0.60

**0.70

0.49

*0.52

**0.84

0.09

0.49

-0.01

**0.67

0.04

**0.69

0.03

**0.93

**0.73

**0.91

 -1ماده آلی خاک ()%
)1-Soil organic matter (%

 -2بارن گی (میلیمتر)
)2-Precipitation (mm

 -3عملکرد (کیلوگرم در هکتار)
) 3-Yield (Kg.ha-1

 -4عملکرد بیولوژيک (کیلوگرم در هکتار)
)4-Biological yield(kg.ha-1

 -5کارايی جذب نیتروژن (کیلوگرم در کیلوگرم)
5-Nitrogen uptake efficiency
)(kg.kg-1

 -6کارايی ت يل نیتروژن(کیلوگرم در کیلوگرم)
6 -Nitrogen utilization efficiency
)(kg.kg-1

-7کارايی مصرف نیتروژن(کیلوگرم در کیلوگرم)

**0.68

7-Nitrogen use efficiency
)(kg.kg-1

 -8شاخا برداشت نیتروژن (درص )
1

8-Nitrogen harvest index
)(%

* و ** بهترتیب مينیدار بودن در سط پنج و يک درص میباش .
* and ** are significantly at 0.05 and 0.01percent, respectively.

نتايج بهدست آم ه از رابطه یرايب هم تتگی پیرسون در مناطق

داندده ( )r=0.85 p≤0.01( ، )r=0.93 p≤0.01و بددا عملکددرد

تحت بررسی نشان داد رابطه مق ار ماده آلی خاک بدا میدانگی 0/77

بیولوژيک ( )r=0.75 p≤0.01( ،)r=0.81 p≤0.01مث ت و مينیدار

درص و بارن گی سالیانه با میانگی  234میلیمتر بهترتیب با عملکدرد

بود ،هم تتگی مث ت و مينیدار محتوی کرب آلی خاک و بارن گی با
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عملکرد دانه و عملکرد بیولوژيک گند م توسد سداير محققدیق نیدز

افزايش کارايی ت يل نیتروژن همراه ن ود .هم تدتگی کدارايی جدذب

Sainju et al., 2009; Mikanová et al.,

نیتروژن بدا عملکدرد دانده ( )r=0.52 p≤0.05و عملکدرد بیولوژيدک

 .)2012هم تتگی ماده آلی خاک و بارن گی سالیانه با کارايی مصرف

( )r=0.67 p≤0.01مث ت و مينیدار بود ،ولی ايد هم تدتگی بدرای

نیتروژن بهترتیب مقدادير ( )r=0.67 p≤0.01و( )r=0.59 p≤0.05را

کارايی ت يل نیتروژن مشاه ه نشد  .چندی نتیجده توسد گداجیو و

نشان داد که بهنظر میرس در شدراي محیطدی کده میدزان رطوبدت

همکداران ( )Gaju et al., 2011در فرانتده و انگلتدتان و نصدیری

مح ود باش میزان بارن گی میتوان بر تغییرات مق ار کارايی مصدرف

محالتدی وکدوچکی ()Nassiri Mahalati & Koocheki, 2014

گدزارش شد ه اسدت (

نیتروژن مؤثر باش در اي رابطه سمینوف و همکاران (

Semenov et

برای بومنظدامهدای تولید گند م در ايدران نیزگدزارش شد ه اسدت.

 )al., 2007بیان داشتن در شراي محیطی با مح وديت رطوبت بیش

هم تتگی شاخا برداشت نیتروژن بدا عملکدرد (،)r=0.60 p≤0.05

از  40درص ،کارايی مصرف نیتروژن متدأثر از شدراي آب و هدوايی و

کارايی ت يل ( )r=0.93 p≤0.01و کارايی مصرف نیتروژن (

میزان بارن گی است .همچنی نتدايج نشدان داد ،هم تدتگی مث دت و

 )p≤0.01مث ددت و مينددیدار بددود (جدد ول  .)4فولددک و همکدداران

r=0.73

( )Foulkes et al., 2009اظهدار داشدتن در صدورت فدراه بدودن

 )p≤0.01و جذب نیتروژن ( )r=0.69 p≤0.01وجود دارد (جد ول .)4

نیتروژن پتانتیل عملکرد با شاخا برداشت نیتروژن در گند م رابطده

تحقیقددات انجددام شد ه توسد سدداير محققددی نیددز ،تددأثیر مث ددت دو

مث ت و مينیدار خواه داشت.

مينیداری بی کارايی مصرف نیتدروژن بدا کدارايی ت د يل (

جزءکارايی ت يل و جذب را برکارايی مصرف نیتروژن مورد تأيی قرار
داده اسدت (

Moll et al., 1982; Paponov et al., 1996; Hirel

and Lemaire, 2006; Semenov et al., 2007; Dawson et
.)al., 2008

هم تتگی مث ت و مينیداری بی کارايی جذب و ت يل نیتروژن
مشاه ه نش ( )r=0.03 p≥0.05به ع ارتی افزايش جذب نیتروژن بدا

r=0.68

نتايج حاصل از برازش رگرسیون خطی برای محتوی ماده آلدی و
نیتروژن مي نی خاک نشان داد  84درص از تغییرات مشاه ه ش ه اي
متغیرها توس بارن گی سالیانه توجیه میشود ( .)R2=0.84بهع دارتی
افزايش میانگی بارن گی سالیانه به افزايش محتوی نیتروژن مي نی و
ماده آلی خاک در مناطق مورد مطاليه منتهی ش ه است (شکل .)3

1.60

(a

0.80
y = 0.002x + 0.228

600

R² = 0.
400

)SOM (%

1.20

0.40
0.00
200

0

)Annual precipitation (mm

شكل -3تغييرات مقدار ماده آلی ( )SOMو محتوي نيتروژن معدنی خاک( )SMNبه عنوان تابعی از بارندگی ساليانه در مناطق مورد مطالعه
شیب خ رگرسیون بر حتب ماده آلی به ازای میلی متر بارن گی (  )aو نیتروژن به ازای بارن گی ( )bمیباش .
Fig. 3- Soil organic matter and soil mineral nitrogen content as a function of annual precipitation in studied regions
Slope of the regression line is percent of SOM per mm precipitation (a) and SMN per precipitation (b).
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16.00

16.00

8.00

y = 0.906x + 0.814
R² = 0.96
15.00
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9.00

7.00

4.00
5.00
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شكل  -4تغييرات مقدار عملكرد بيولوژیک گندم به عنوان تابعی از بارندگی ساليانه و نيتروژن جذب شده در مناطق مورد مطالعه
شیب خ رگرسیون بر حتب عملکرد بیولوزيک به ازای بارن گی (  )aو نیتروژن جذب ش ه (  )bمیباش .
Fig. 4- Biological yield of wheat as a function of precipitation and nitrogen uptake in studied regions
Slope of the regression line is biological yield per mm precipitation (a) and biological yield per nitrogen uptake (b).

بارن گی يکی از عوامل مؤثر بر تغییرات محتوی کرب آلی خاک
محتوب می شود .نتايج بررسدی هدای انجدام شد ه توسد گدابرون و
همکاران ( )Gabarrón-Galeote et al., 2015نشان داد در شدراي

نوعی رابطه آلومتری بی نیتروژن جذب شد ه و تجمدع مداده خشدک
وجود خواه داشت (.)Greenwood et al., 1991
رون تغییرات کارايی مصرف نیتروژن و عملکرد در مقابدل مقد ار

اقلیمی اسدنانیا و طدی يدک دوره سدی سداله (1971-2000مدیالدی)

ماده آلی خاک نشان داد که افزايش مق ار ماده آلی با افزايش شاخا

هم تتگی محتوی کرب آلی خداک بدا بارند گی سدالیانه (، )r=0/61

کارايی مصرف نیتروژن وعملکرد همراه است (شکل  .)5بهطور کلدی،

میانگی درجه حرارت ( )r=0/39و ت خیر و تيدرق پتانتدیل ()r=0/47

خصوصیات کیفی خاک بهطور مؤثری تحدت تدأثیر میدزان مداده آلدی

بوده است .نتايج بهدست آم ه از اي پدژوهش نشدان دادکده افدزايش

خاک قرار دارن  .ماده آلی خداک نده تنهدا بدر خصوصدیات فیزيکدی و

بارن گی سالیانه در مناطق مورد مطاليه با افزايش عملکدرد بیولوژيدک

شیمیايی خاک مؤثر است ،بلکه عملکرد محصول و پاي اری اقتصدادی

همراه بود در اي رابطه شیب خ برازش ش ه نشان داد کده عملکدرد

و زيتتمحیطی نظامهای زراعی بهصورت غیر متدتقی تحدت تدأثیر

بیولوژيک بهمیزان 15کیلوگرم بهازای هر میلیمتدر بارند گی افدزايش

مق ار ماده آلی خاک قرار مدیگیدرد ( .)Oelofse et al., 2015نتدايج

يافته است .همچنی  ،بررسی مقادير پیشبیندی شد ه نیتدروژن جدذب

ارائه ش ه در شکل  5نشان میده که افزايش مق ار ماده آلدی خداک

ش ه و عملکرد بیولوژيک نشدان داد کده رابطده خطدی بدی عملکدرد

در مناطق مورد بررسی با افزايش عملکرد و همچنی کارايی مصدرف

بیولوژيک و جذب نیتروژن وجود دارد بهع ارتی  96درص از تغییدرات

نیتروژن همراه بوده است .کمتري و بیشتري مق ار مداده آلدی خداک

عملکرد بیولوژيک بهوسیله میدزان نیتدروژن جدذب شد ه پدیشبیندی

 0/33و 1/38درص بود که بهترتیب بده زابدل وگرگدان تيلدق داشدت

میشود (شکل .)4

(ج ول  .)1با توجه به مقادير درص ماده آلی خداک عملکدرد در بدوم-

بهنظر می رس افزايش بارن گی سالیانه بهافزايش میزان نیتدروژن

نظامهای تولی ی گن م بی  2الی  6ت در هکتدار متغیدر بدود .شدیب

فراه خاک منتهی ش ه که به دن ال آن افزايش عملکرد ماده خشدک

رگرسیون خطی برازش ش ه نشان داد که با افزايش يک درص مداده

نتايج هیدرل و لمداير ( & Hirel

آلی خاک مق ار عملکرد  3/5ت در هکتدار و مقد ار کدارايی مصدرف

را بههمراه داشته است .همتو با اي

 )Lemaire, 2006نیز بیان داشتن که جذب نیتروژن توسد گیداه در

نیتروژن بهمیزان  12کیلوگرم دانه بهازای هر کیلوگرم نیتروژن فدراه

طی مرحله رش رويشی بهطور متتقی با فرآين تجمدع مداده خشدک

افزايش میياب (شکل  .)5اي انتظار وجود دارد که افزايش مق ار ماده

میباش  .بهع ارتی در شرايطی که نیتدرژون فدراه شد ه و يدا

آلی خاک با فرض مقادير باالتراز  2درصد احتمداال ن ايد بدهصدورت

مرت

مورد تقایا برای رش مطلوب نزديک بهمق ار ح اقل مورد نیداز باشد

پیوسته منجر به افزايش کارايی مصرف نیتروژن شود .بهطوری که در
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(شکل )5 bنشدان داده شد ه اسدت بیشدتري مقاديرکدارايی مصدرف

آرژانتی نشان داد که رون افزايشی بی مق ار کرب آلی با عملکرد و

نیتروژن  36-38کیلوگرم دانه بهازای هرکیلوگرم نیتدروژن فدراه در

جود دارد (.)Lal, 2010

مقادير  0/9- 1/1درص ماده آلی خاک بهدست آمد ه اسدت .ارزيدابی
تأثیر تغییرات کرب بر عملکرد محصوالت زراعی در روسدیه ،چدی و
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شكل  -5تغييرات مقدار عملكرد و كارایی مصرف نيتروژن ( )NUEگندم بهعنوان تابعی از مقدار ماده آلی ( )SOMدر مناطق مورد مطالعه
شیب خ رگرسیون بر حتب عملکرد ( )aو کارايی مصرف نیتروژن ( )bبهازای درص ماده آلی خاک میباش .
Fig. 5- Yield and NUEof wheat as a function of SOM in studied regions
Slope of the regression line is yield t.ha-1 (a) and NUE kg.kg-1 (b) per SOM percent.
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شكل  -6تغييرات عملكرد بهعنوان تابعی از مقدار نيتروژن جذب شده و كارایی مصرف نيتروژن ( )NUEدر مناطق مورد مطالعه
شیب خ رگرسیون بر حتب ت در هکتار عملکرد بهازای گرم بر متر مربع نیتروزن جذب ش ه ( )aوکیلوگرم برکیلوگرم کارايی مصرف نیتروژن ( )bمیباشن .
Fig. 6- Yield as a function of nitrogen uptake and NUE in studied regions
Slope of the regression line are yield t.ha-1 (a) per g.m-2 nitrogen uptake and yield t.ha-1 per kg.kg-1 NUE (b).

برازش رگرسیون خطی بی مق ار عملکرد دانه بهعنوان تدابيی از

در هکتار ميادل با جذب  100کیلوگرم نیتروژن در هکتدار بدود ،امدا از

مق ار نیتروژن جذب ش ه (شکل  )6نشان داد که  74درصد تغییدرات

طرفی تولی  5ت دانه در هکتار با جذب  100–150کیلوگرم نیتروژن

مشاه ه ش ه عملکرد توس مق ار نیتروژن جذب ش ه توجیه میشدود

در هکتار همراه بود .بهنظر میرس واريانس مشاه ه ش ه بی عملکرد

( .)R2=0/74باوجود آنکه در اي بررسی رگرسیونی عملکرد  3/5تد

و مق ار نیتروژن جذب ش ه میتواند ناشدی از تغییدرات اقلیمدی بدی

ارزیابی کارایی مصرف نیتروژن در نظامهای زراعی تولید گندم...
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مناطق مورد مطاليه باش (شکل  .)6aنتايج پژوهش پاتاک و همکاران

شاخا برداشدت نیتدروژن ( )NHIکده درواقدع نشداندهند ه نتد ت

( )Pathak et al., 2003در شراي اقلیمدی هند نشدان داد کده بدی

نیتروژن دانه به نیتروژن جذب ش ه میباش بدهعندوان يدک شداخا

تولی دانه گن م و جذب نیتروژن رابطه خطدی وجدود دارد ()R2=0/61

کیفدی توجده دارد (

اي پژوهشگران بیان داشتن تولید يدک تد دانده گند م در شدراي

 .)2014نتايج بهدست آم ه در اي مطاليه نشان داد ،رابطه خطی بدی

متفاوت اقلیمی هن به جذب  15-47کیلوگرم نیتروژن نیاز دارد.

شاخا برداشت نیتروژن ( )NHIو کارايی مصدرف نیتدروژن ()NUE

Barraclough et al., 2010; Gastal et al.,

با وجودی که در اي پژوهش افدزايش مصدرف کدود بدا کداهش

وجود دارد ( ( )R2=0/47شکل  .)7نتايج بهدست آم ه حاکی از آن بود

کدددارايی مصدددرف نیتدددروژن همدددراه بدددود (Y=-0.194X+53.23

که در مناطق مورد مطاليه مق ار شاخا برداشت نیتروژن از  57/5تدا

 .)R2=0.47اما نتايج بهدست آم ه نشان داد که افدزايش عملکدرد در

 72/2درص متغیر بود .شیب خ برازش ش ه نشدان داد کده افدزايش

هکتار با افزايش کارايی مصدرف نیتدروژن همدراه اسدت ()R2=0/49

يک واح کارايی مصرف نیتدروژن برحتدب کیلدوگرم برکیلدوگرم بدا

(شکل  .)6bبهنظر می رس که استفاده از ارقام اصالح شد ه گند م بدا

افزايش  0/62درص شاخا برداشت نیتروژن همراه میباش  .بنابراي

شاخا برداشت باال که قابلیت مناس ی نیز در کارايی ت يل نیتدروژن

بهنظر می رس ارقامی که از لحاظ مق ار پروتئی کیفیت بهتری داشته

را دارا باشن می توان هم تتگی مث ت بی کارايی مصرف نیتدروژن و

باشن اصوال بايتتی از کارايی مصرف نیتروژن بیشدتری نیدز برخدودار

عملکرد را بههمراه داشته باش  .رون تغییرات عملکرد در مقابل کارايی

باشن  .آبل و و همکاران ( )Abeledo et al., 2008بدا مقايتده ارقدام

مصرف نیتروژن بیانگرآن است که افزايش يک واح کدارايی مصدرف

ج ي د و ق د ي ج دو ( )Hordeum vulgare L.در شددراي اقلیمددی

نیتروژن ،افزايش  145کیلوگرم دانه را بههمراه خواه داشت .مطاليده

آرژانتی نشان دادن که شاخا برداشت نیتدروژن و کدارايی مصدرف

ارزيابی رون تغییدرات کدارايی مصدرف نیتدروژن و عملکدرد گند م در

نیتروژن در ارقام ج ي جو بیشتر از ارقام ق يمی میباشد  .مطاليدهای

ايتتگاه رتامتت انگلتتان در دامنه زمانی  100ساله با استفاده از م ل

کدده توس د براسددلوو همکدداران ( )Barraclough et al., 2010در

 Siriusنشان داد افزايش مصرف نیتروژن بی صفر تا 230کیلوگرم در

ايتتگاه رتامتت انگلتتان انجدام شد  ،نشدان داد ،تغییدرات شداخا

هکتار در شراي مطلوب رطوبتی با افزايش عملکرد و کارايی مصدرف

برداشت نیتدروژن  39رقد گند م بدا مصدرف  200 ،100 ،50و 350

نیتروژن همدراه بدوده اسدت ( .)Semenov et al., 2007بتدیاری از

کیلوگرم نیتروژن در هکتار در دامنه  69الی  98درص متغیر بود.

پژوهش های انجام ش ه عالوه بر شاخا کارايی مصرف نیتروژن بده

75.00
70.00

60.00

y = 0.62x + 47.743
R² = 0.47

40.00

35.00

55.00

30.00

25.00

)(kg.kg-1

NUE

20.00

)NHI (%

65.00
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15.00

شكل -7تغييرات شاخص برداشت نيتروژن ( )NHIگندم به عنوان تابعی از كارایی مصرف نيتروژن ( )NUEدر مناطق مورد مطالعه
شیب خ رگرسیون بر حتب درص شاخا برداشت نیتروژن بهازای کیلوگرم بر کیلوگرم کارايی مصرف نیتروژن میباش .
Fig. 7- NHI of wheat as a function of NUE in studied regions
Slope of the regression line is percent of NHI per kg.kg-1 of NUE.
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جنا ی ا

 )& Koocheki, 2014نشان داد طی چهار دهه گذشته مق ار کارآيی

ای رارایی مصرف نیتروژن

بهمنظور تيیی سه نت ی هر يک از اجزای تشکیلدهن ه کارايی

جذب نیتروژن در بومنظام های تولی گند م کشدور نتد تا پدايی و در

مصرف در بومنظامهای گن م اق ام به آندالیز اجدزای کدارايی مصدرف

ح ود  35/5درص بود .همچنی اي پژوهشگران اظهار داشدتهان کده

نیتروژن ش  .نتدايج آندالیز اجدزاء در گدروه ( )1شدامل بیرجند  ،زابدل،

علیرغ به ود کارايی ت د يل نیتدروژن در طدی چهدار دهده گذشدته،

شاهرود،گرگان ،شیراز ،ت ريز و هم ان نشان داد با مصرف نیتروژن در

کارآيی مصرف اي نهداده روند ی نزولدی را بدههمدراه داشدته اسدت.

دامنه  80-120کیلوگرم در هکتار سه نت ی کارايی جدذب نیتدروژن

همچنددی بررسددی انجددام شد ه بددرای  12ژنوتیددپ گن د م نددان (

( )NUpEو ت د يل نیتدروژن ( )NUtEبدهترتیدب  0/64و  0/36بددود.

 )aestivum L.و دو ژنوتیدپ گند م دوروم ( )T. turjidum L.نشدان

همچنی در گروه ( )2شامل اهواز ،اصفهان،کرمان ،مشه  ،کرمانشداه،

داد سه نت ی کارايی جذب و ت يل نیتروژن بدرای سدطوح مصدرف

آباد مغان با دامنه مصرف  121-160کیلدوگرم نیتدروژن

 175 ،75و  275کیلوگرم نیتروژن در هکتدار بدهترتیدب ،0/41-0/59

کر) و پار

در هکتددار سدده نتد ی کددارايی جددذب نیتددروژن ( )NUpEو ت د يل

 0/27-0/73و  0/11-0/89بددوده اسددت (

نیتروژن ( )NUtEبدهترتیدب  0/33و  0/67بدود (جد ول  .)5در ايد

.)1989

رابطه نتايج مطاليه نصیری محالتی و کوچکی (

T.

Dhugga & Waines,

Nassiri Mahalati

جدول  -5سهم هر یک از اجزاي كارایی در مجذور مربعات كارایی مصرف نيتروژن ( )NUEگندم در مناطق مورد مطالعه
Table 5- Contribution of the component traits to the sum of squares of NUE of wheat in the studied regions

بر اسا

سهم اجزاء
Sxi/Sy

ryxi

نيتروژن مصرفی(كيلوگرم در هكتار)

Fraction of components
∑xiy/∑y2

N-Applied
)(kg.ha-1

-

-

-

-

y

0.780
0.482

0.820
0.685

0.64
0.33

80-120
121-160

x1

0.584
0.763

0.616
0.878

0.36
0.67

80-120
121-160

x2

Log

اجزاء
Component

کارايی مصرف نیتروژن
NUE

کارايی جذب نیتروژن
NUpE

کارايی ت يل نیتروژن
NUtE

خروجی م ل در اي مطاليه ،متغیرهای م يريت مصرف

تأمی حاصلخیزی بهشمار میرود ،اما هزينههای اقتصادی مترتب بدر

نیتروژن و سال س ب ش در آنالیز اجزاء ،سه نتد ی کدارايی ت د يل

مصرف و آلدودگیهدای زيتدتمحیطدی ناشدی از مصدرف کودهدای

نیتروژن در مقايته با کارايی جذب در بومنظامهدای گند م گدروه ()2

نیتروژنی نگرانیهای را ايجاد کدرده اسدت .برخدی بررسدیهدا نشدان

بیشتر باش  .بهنظر میرس با توجده بده یدريب هم تدتگی شداخا

می ده که به ود کارايی مصرف نیتروژن نه تنها همدراه بدا افدزايش

برداشت نیتروژن و کدارايی ت د يل ( )r=0.93 p≤0.01کیفیدت دانده

سود اقتصادی خواه بود بلکه کاهش تولی گازهای گلخانهای به ازای

تولی ی گروه ( )2در مقايته با گروه ( )1بداالتر باشد  .همچندی ايد

هر کیلوگرم محصول تولی ش ه را نیز بههمراه خواه داشت (

انتظار وجود دارد که در شرايطی که سه کارايی جذب بیشدتر باشد ،

 .)et al., 2011نتايج بهدست آم ه از اي مطاليه نشان داد که کارايی

نقش م يريت سیتت های زراعی و در صورتی که سه کارايی ت يل

مصرف نیتروژن در بومنظامهای تولی گن م با محتوی ماده آلی باالتر

بیشتر باش راه رد اصالح ژنوتیپها از اهمیت بیشتری برخوردار باش .

(بیشتر يا متاوی يک درص ) مانن شیراز و گرگان بیشتر از نظامهدای

Gaju

تولی ی گن م با محتوی کمتر ماده آلی خاک ( )≤0.4%مانند کرمان و

نتيجهگيري
هر چن استفاده از کودهای صنيتی نیتروژنی سريعتري راه بدرای

زابل میباش  .ال ته بهنظر میرس  ،کمتر بودن درص ماده آلی خاک از
يک آستانه ح اقل ( )≥ 0.6%همراه با اثر شراي تنش خشکی سد ب
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...ارزیابی کارایی مصرف نیتروژن در نظامهای زراعی تولید گندم

( يدا عد م همزمدانی اسدتفاده از کدود و تقایدای گیداه

میشود که عملکرد و مق ار کارايی مصرف نیتروژن در حد اقل مقد ار

) و مصرف يکنواخت کود برای تمدام موقيیدتهدایBaligar, 2005

خود قرار داشته باش که در اي صورت بهدلیل پدايی بدودن پتانتدیل

مکانی مزرعده علدیرغد تندوع فراهمدی نیتدروژن موجدود در خداک

تولی در اي گونه نظامها امکان به ود کارايی مصرف نیتروژن نیدز بدا

) و در نهايت کاربرد نیتروژن صرفا بدر اسداHurley et al., 2004(

 در مقابل در نظامهای بدا محتدوی مداده.مح وديت مواجه خواه بود

 در.) اشاره کردSylvester-Bradley et al., 1990( افزايش عملکرد

 امکان به ود کارايی با ايجداد تغییدر،آلی بیشتر از يک آستانه ح اقلی

مقابل در آن دسته از بومنظام های که کدارايی ت د يل نیتدروژن جدزء

، در اي صورت.در اجزای کارايی مصرف نیتروژن وجود خواه داشت

غالب میباش با توجه به یريب باالی هم تدتگی شداخا برداشدت

اي انتظار وجود دارد که در نظامهايی که جزء غالب در کارايی مصرف

) اصددالح ژنوتیددپهدداr=0.93 p≤0.01( نیتددروژن و کددارايی ت د يل

نیتروژن کارايی جذب میباش م يريت زراعدی نقدش اساسدی داشدته

بهمنظور افزايش کیفیت دانه از جمله راهکارهای پیشنهاد شد ه بدرای

 در اي رابطه از مهمتري عوامل م يريتی که بر کاهش کدارايی. باش

. به ود کارايی مصرف نیتروژن میباشن

جذب نیتروژن در بومنظامها مؤثر میباشن میتوان به تطابق یديیش

Fageria &
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Introduction
Nitrogen fertilizers, plays an essential role in crop production and additionally its application has
environmental drawbacks. So, nitrogen dynamics between cropping systems and environment is one of the most
important agronomic management practices. Improving nitrogen use efficiency (NUE) is an important target in
wheat cropping systems, it increases profitability through greater yields and reduction of the greenhouse gas
emissions associated with the production and it could be reduce environmental hazards. There are many
definitions related to NUE in the context of crop production and as well as in the literature review. One of the
fundamental definition related to Moll et al (1982). According to Moll et al. (1982) definitions’ NUE as grain
dry matter yield per unit of nitrogen available from the soil and fertilizer and divided it into two components 1Nitrogen-uptake efficiency that is crop nitrogen uptake to nitrogen available and 2- Nitrogen-utilization
efficiency which is grain dry matter yield to crop nitrogen uptake. Wheat is one of the most extend cultivated
crops in the world. It is estimated in Iran, about 2.3 million ha of wheat cropping systems are under irrigated
cultivation. The specific objectives of the present study were to 1- investigation and analysis nitrogen use
efficiency variations and its components in wheat cropping systems by using simulation model.2-Determine how
nitrogen use efficiency and its components (component analysis) is affected by nitrogen fertilizer levels.

Materials and Methods
We used CENTURY model to evaluate nitrogen use efficiency in wheat cropping systems. For this purpose
14 wheat cropping system from different locations were selected. Soil data was collected from Soil and Water
Research Institute and weather data from 2000 to 2014 were obtained from Iran Meteorological Organization for
14 selected stations.The CENTURY model simulates the long-term dynamics of Carbon (C), Nitrogen (N), for
different Plant-Soil Systems. The model can simulate the dynamics of agricultural crop systems. The crop
systems have different plant production submodels which are linked to a common soil organic matter submodel.
The soil organic matter submodel simulates the flow of C, N through plant litter and the different inorganic and
organic pools in the soil. CENTURY model runs in monthly time step with calculating monthly precipitation
(cm), monthly mean of minimum and maximum temperature (c°), site latitude and longitude, sand, silt and clay
(%), soil bulk density (g/cm3), rooting depth (cm), C and N content of the top 20 cm of soil and management
information such as planting date, first and last month of wheat growth, number and amounts of fertilization,
amount of irrigation water and its schedules are required. For model validation we used three statistical measures
including Normalized Root Mean Squared Error (nRMSE), Willmott (1982) index or (d index) and linear
regression coefficients between actual values and predicted values.

Results and Discussion
Results, revealed that average nitrogen use efficiency in wheat cropping systems of Iran was 28.3 kg grain
per kg of nitrogen applied. The highest and lowest mean nitrogen use efficiency were 36.02 and 21.26 kg grain
per kg N that observed respectively in (Tabriz, Shiraz, Gorgan) and (Kerman, Zabol, Birjand). Regression of
nitrogen use efficiency vs. yield showed that with increasing nitrogen use efficiency, yield is raised (b=0.14 kg
1- Instructor Research of Crop and Horticultural Science Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and
Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran.
2 and 3- Professor and Associated Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture,
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kg-1). Separation of nitrogen use efficiency to its components indicated that on range of value (80-120 kgha-1)
use of nitrogen, relative contribution of nitrogen uptake and utilization efficiency separately were 64 and 36
percent. When use of nitrogen fertilizer was increased up to value (121-160 kg ha-1) relative contribution of
nitrogen uptake and nitrogen utilization was changed to 33 and 67 percent, respectively.

Conclusion
It seems that, when in cropping system nitrogen uptake will be dominant, agronomic management practice
and in versus, if nitrogen utilization efficiency will be more important choice of superior cultivars are
emphasizes the improvement of nitrogen use efficiency.
Keywords: components analysis efficiency, correlation, utilization efficiency, uptake efficiency, simulation
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چکیده
بهمنظور بررسی تآ ثیر اندازه و عمق جایگذاری بقایای گیاهی بر دینامیک کربن و نیتروژن آلی ،آزمایشی بهصورت کرتهای دوبار خرد شده در ساه
تکرار و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه روی بقایای گندم ( )Triticum aestivum L.بهروش کیف کلش اجرا گردید .فاکتورهای
مورد بررسی شامل مدت زمان خوابانیدن بقایای گیاهی در چهار سطح ( 3 ،2 ،1و  4ماه) ،عمق جایگذاری بقایای گیاهی در چهار سطح ( 30 ،15 ،5و 45
سانتیمتر) و اندازه بقایای گیاهی در سه سطح ( 0/2تا  1 ،0/5تا  2و  5تا  10سانتیمتر) بودند که بهترتیب در کرتهای اصلی ،فرعی و فرعای -فرعای
قرار داده شدند .پس از سپری شدن فواصل زمانی خوابانیدن ،کیفهای کلش از خاک خارج و پس از اندازهگیری وزن بقایای گیاهی باقیمانده در آنهاا
میزان کربن آلی نیتروژن کل بقایا اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که بیشترین مقدار هدر رفت کربن و نیتروژن آلی چهار ماه پس از خوابانیدن ،زمانیکه
بقایای گیاهی گندم با اندازه  0/2تا  0/5سانتیمتری در عمق  30سانتیمتری خاک جایگذاری شدند اتفاق افتاد .در مقابل کمترین مقدار هدر رفت کربن
و نیتروژن آلی یک ماه پس از خوابانیدن ،زمانیکه بقایای گیاهی گندم با اندازه  5تا  10سانتیمتری در عمق پنج سانتیمتاری خااک جایگاذاری شادند
صورت پذیرفت .در این آزمایش  49/73تا  54/07درصد از کربن آلی و  34/48تا  39/78درصد از نیتروژن آلی بقایای گنادم در یاک دوره چهاار ماهاه
وقتی بقایای گیاهی گندم بهترتیب در عمق  5و  30سانتیمتری خاک جایگذاری شدند تلف گردید .از نتایج چنین اساتناا مایشاود زماانیکاه کمااود
رطوبت خاک عامل محدودکننده برای تجزیه بقایای گیاهی است ،افزایش عمق جایگذاری بقایا با قرار دادن بقایا در الیه مرطوب خااک باعاا افازایش
سرعت معدنی شدن کربن و نیتروژن آلی می شود .همچنین خرد کردن بقایای گیاهی با افزایش سطح ویژه و سطح تماس بقایا با خاک ،باعاا افازایش
سرعت تجزیه بقایا میشود.
واژههای کلیدی :بقایای گیاهی گندم ،سرعت تجزیه بقایای گیاهی ،مدت زمان خوابانیدن

مقدمه

1

ماده آلی خاک شامل زیستتاوده و ترشاحات میکروبای ،بقایاای
گیاهی و جانوری تازه ،نیمهتجزیه شده و کامالً پوسیده بوده کاه طای
قرنها در خاک تجمع نموده است .وقتی بقایای گیاهی به خاک اضافه
میشوند ،باا اولاین لملاه موجاودات سااپروفیت ،قنادها ،نشاساته و
ترکیاات پروتئینی بهسرعت تجزیه مایشاوند ،در لاالیکاه ترکیااات
 2 ،1و  -3بهترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد ،استاد ،گروه علاوم خااک ،دانشاکده
کشاورزی ،دانشگاه زنجان و استادیار ،گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه
جیرفت
)Email: saeid55@gmail.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jag.v10i3.56880

سلولزی ،چربی ،موم و لیگنین باهکنادی تجزیاه مایشاوند .لیگناین
مقاومترین ماده موجود در ماده آلی که تجزیاه آن باهکنادی صاورت
میگیرد .پروتئینها به اسیدهای آمینه و اسیدهای آمینه باه گااز دی-
اکسیدکربن و نیتاروژن معادنی تجزیاه شاده و سارعت ایان فعال و
انفعااااالت ،باااه نساااات کاااربن باااه نیتاااروژن بساااتگی دارد
( .)Berg & MacClaughtery, 2008کااربن فااراوانتاارین عنصاار
موجود در مواد آلی است که در صورت فقدان فرآیناد تجزیاه ،معادنی
نشده و عمالً چرخه کربن در خاک متوقف میگاردد .از ساوی دیگار،
فزونی بیش از لد سرعت تجزیه باعا افزایش تولید دیاکسایدکربن
در هوا و افزایش دمای کره زمین و آبشویی مواد معدنی خاک میشود.
نیتروژن آلی خاک پس از معدنی شدن بهصورت یونهاای آمونیاوم و
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نیترات در میآید تا برای گیاهاان قابال جاذب باشاد (.)Tate, 2000

تغییر کرده که این امر نیز میتواند بر سرعت تجزیاه آنهاا تأثیرگاذار

مواد آلی نقش اساسی در تأمین مواد معدنی و انرژی مورد نیاز گیاهان

باشد .بنابراین با تغییر اندازه بقایای گیاهی و تنظیم عماق جایگاذاری

و موجودات خاک دارد و با کالته کردن عناصار ذاذایی ،آنهاا را باه

آنها در خاک میتوان دینامیاک و سارعت تجزیاه بقایاایگیااهی را

شکل قابل جذب گیاه در خاک نگه میدارد ،مواد آلی خاکدانهساازی و

کنترل نمود .مطالعات نشان میدهد که بقایای گیااهی کاه باا خااک

توسعه ریشه را افزایش داده و نفوذپذیری خاک و راندمان آب مصرفی

مخلو میشوند نسات به بقایایی که در سطح خاک قارار مایگیرناد

را افزایش میدهد ( .)Blume et al., 2015باههماین دلیال در چناد

ساریعتار تجزیاه مایشاوند ( .)Guntinas et al., 2012طرفادار و

دهه اخیر در اکوسیستمهای کشاورزی مواد آلی مورد توجه زیااد قارار

همکاااران ( )Tarafdar et al. 2001گاازارش کردنااد کااه فعالیاات

گرفته و پژوهشهای بسیاری در راستای ذخیره کردن آن در خااک و

بارای فعالیات میکروبای و

چگااونگی ماادیریت آن در جهااان انجااام شااده اساات (

دهیدروژناز میتواند بهعنوان یک شاخ

& Puget

میزان زیستتوده میکروبی در نظر گرفته شود در آزمایش آنهاا ایان

 .)Drinkwater, 2001اما متأسفانه در ایران کاربرد وسایع کودهاای

شاخ

تحت تأثیر اندازه کلاش گنادم ( )Triticum aestivum L.و

شیمیایی برای دستیابی به عملکرد باالتر باعا شده اسات کاه فقار

اختال آن با خاک قرار گرفت و باالترین میزان فعالیت میکروبای یاا

خاکها از لحاظ مواد آلی کاه ناشای از وجاود آب و هاوای خشاک و

لداکثر میزان تولید دیاکسید کربن ،پس از مخلو کاردن کلاش باا

نیمهخشک در بسیاری از نقا است نادیده گرفته شود و جایگاه ماواد

خاک ،ابتدا در کلش پودر شده و بعد در کلش باا انادازه  0/9ساانتی-

آلی تا لدودی ناشناخته باقی بماند .سرعت تجزیاه کاربن و نیتاروژن

متری مشاهده شد و با افزایش اندازه کلش گنادم سارعت تجزیاه آن

آلی به ویژگیهای فیزیکای ،شایمیایی و بیولاوژیکی خااک ،ویژگای

کاهش یافت .بهطور کلی  21درصد تغییر در فعالیت دهیادروژناز باه-

بقایای گیاهی مانند اندازه و کیفیات آنهاا (مقادار نیتاروژن و نساات

دلیل تغییر در اندازه کلش بود و برای تجزیه سریع کلاش گنادم الزم

 )C/Nو همچناین بااه عواماال محیطاای ماننااد دمااا ،رطوباات ،تااابش

بود که طول آن از یک ساانتیمتار تجااوز نکناد ( Tarafdar et al.,

خورشید ،بارنادگی و اکسایژن قابال دساترس بارای مصارع جامعاه

 .)2001با این لال بقایای گیاهی خیلی ریز نیز با مواد معدنی پوشیده

( Angers & Recous, 1997; Berg et al.,

شده و از تجزیه میکروبای در اماان مایماناد .زماانیکاه جایگاذاری

میکروبی بستگی دارد

et al., 2012; Zibilske & Bradford,

2000; Guntinas

 .)2007سرعت تجزیه ماده آلای در دماای نزدیاک باه صافر درجاه
سانتیگراد خیلی پایین است ،اما با افزایش دما ،ثابات سارعت تجزیاه
ماده آلی به شدت افزایش مییابد ،چون فعالیات جامعاه میکروبای باا
افزایش دما (دمای بهینه  30تا  45درجه سانتیگراد) افزایش مییاباد،
اما رابطه فعالیات جامعاه میکروبای و درجاه لارارت بساته باهگوناه
میکروبی متفاوت اسات ( .)Berg & McClaugherty, 2003ماواد
آلی در شرایط بیهوازی بهطور نااق

و باا سارعت خیلای کمتار در

مقایسه با شرایط هوازی تجزیه میگردد ( .)Oades, 1993وقتی کاه
خاک از آب اشااع و خلل و فرج بزرگ نیز از آب پر میشاوند ،تجزیاه

سطحی بقایا بهدلیال خشاک شادن ساریع خااک ساطحی و نااودن
رطوبت کافی سرعت تجزیه را محدود میکند جایگذاری خیلی عمیق
بقایا نیز با محدود کردن تهویه از سرعت تجزیه میکاهاد .باههماین
دلیل تأثیر عمق جایگذاری بقایا و اندازه آنها بر سرعت معدنی شادن
کربن آلی کامالً مشخ

نیست و الزم اسات تحقیقاات بیشاتری در

این زمینه انجام شود ) .)Li et al., 2013; Tarafdar, 2001بههمین
دلیل هدع این تحقیق بررسی تأثیر عمق جایگذاری و اندازه بقایاا بار
دینامیک کربن و نیتروژن آلی در شرایط آب و هوای سرد و خشک بود.

مواد و روشها

مواد آلی بهدلیل سرعت کم انتشار اکسیژن به محل فعالیت موجاودات

آزمایش در استان زنجان ،شهرستان زنجان و در مزرعاه دانشاگاه

خاک ،محدود میگردد .جامعه میکروبی خااک بارای تجزیاه بقایاای

زنجان در عرض شمالی  36/41درجه ،طاول شارقی  48/29درجاه و

گیاهی نیاز به اکسیژن و مواد ذذایی دارند و میزان اکسیژن در عماق-

ارتفاع  1663متر از سطح دریا و در شرایط آب و هوایی سرد و خشک

های مختلف خاک متفاوت است ( .)Kisselle et al., 2001بههماین

بهصورت کرتهای دو بار خرد شده در قالب طرح بلاوکهاای کامال

دلیل جایگذاری بقایا در اعماق مختلف خاک میتواند بر دینامیک آن-

تصادفی در سه تکرار و بهروش کیفکلش 1اجرا گردیاد .مادت زماان

ها مؤثر باشد ،با تغییر اندازه بقایای گیاهی سطح تماس آنها با خااک
1- Litter bag
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خوابانیدن بقایا در چهار سطح ( 3 ،2 ،1و  4ماه) در کرت اصلی ،عمق

سانتیمتر بهترتیب ریز ،متوسط و بزرگ) در کرت فرعی -فرعی قارار

جایگذاری بقایا در چهار سطح ( 30 ،15 ،5و  45سانتیمتار) در کارت

داده شدند و نتایج تجزیه بقایاای گیااهی در جادول  1گازارش شاده

فرعی و اندازه بقایاا در ساه ساطح ( 0/2تاا  1 ،0/5تاا  2و  5تاا 10

است.

جدول  -1ویژگیهای شیمیایی بقایای گندم
Table 2- Chemical characteristics of the Wheat residues

نسبت کربن به نیتروژن

نیتروژن کل (درصد)

کربن آلی (درصد)

C/N
52.83

)Total nitrogen (%
0.84

)Organic carbon (%
44.38

هدایتسنج ( ، )Rhoades, 1996نیتروژن کل خاک پس از هضم باا

نمونهبرداری و تجزیه خاک:

برای انجام این تحقیق از عمق صفر تاا  45ساانتیمتاری خااک

سولفات پتاسیم ،پودر سلنیوم ،اسید سولفوریک و آب اکسیژنه باهروش

محل آزمایش یک نمونه مرکب تهیه و بهمنظور بررسی ویژگایهاای

کجلدال ( )AOAC, method 978.04و میزان کاربن آلای باهروش

فیزیکی و شیمیایی ،پس از هوا خشک شادن از الاک  2میلایمتاری

واکلی و بالک با اساتفاده از بایکروماات پتاسایم در مجااورت اساید

Gee & Bauder,

سولفوریک ذلای انادازهگیاری شاد (.)Nelson & Sommer,1982

عاور داده شد .بافات خااک باه روش هیادرومتر (

 pH ،)1986خاااک در گاال اشااااع بااه کمااک دسااتگاه  pHمتاار

نتایج تجزیه خاک در جدول  2نشان داده شده است.

( ، )Thomas, 1996هدایت الکتریکی در گل اشااع به کمک دستگاه
جدول  -2برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیای خاک مورد مطالعه
Table1- Selected physical and chemical characteristics of the studied soil

هدایت الکتریکی
واکنش

کربن آلی

(دسی زیمنس

(درصد)

بر متر)
pH

)EC (dS.m-1

7.90

0.76

Organic
)carbon (%
1.12

نیتروژن کل

بافت

(درصد)
Total nitrogen
)(%
0.11

نمونهبرداری و تجزیه بقایای گیاهی

رس (درصد)

سیلت

شن

(درصد)

(درصد)

Texture

)Clay (%

)Silt (%

Clay loam

33

24

Sand
)(%
46

تهیه کیفهای کلش

بقایای گیاهی گنادم (شاامل سااقه و بارگ) بعاد از انتقاال باه

 20گرم بقایای گیاهی با اندازههای مختلف ( 0/2تا  1 ،0/5تا  2و

آزمایشاگاه در انادازههاای مختلاف ( 0/2تاا  1 ،0/5تاا  2و  5تاا 10

 5تا  10سانتیمتر) در داخل کیسههای توری (به ابعاد  15×20سانتی-

سانتیمتر) خرد و در آون با دمای  50-60درجاه ساانتیگاراد خشاک

متر و قطر منافذ  0/5میلیمتر) ریخته شده و سپس در اعماق مختلف

شدند .مقداری از این بقایا برای تعیین ویژگیهای شیمیایی آسایاب و

خاک ( 30 ،15 ،5و  45سانتیمتر) در اول تیرماه دفن شادند .خااک-

کاربن آلای در ایان نموناه باهروش اکسیداسایون تار (

& Nelson

های لاوی کیفهای کلش به کماک سیساتم آبیااری قطارهای و در

 )Sommer,1982و نیتروژن کل بقایاای گیااه یونجاه (

Medicago

فواصل زمانی مشخ

آبیاری شدند.

 )sativa L.پس از هضم با اسید سولفوریک ،اسید سالیسایلیک و آب
اکسایژنه باهروش کجلادال انادازهگیاری شاد (
.)978.04

AOAC, method

زمان نمونهبرداری و نحوه آمادهسازی بقایای گیاهی

کیفهای کلش دفن شده در خاک در فواصل زماانی مختلاف (،1
 3 ،2و  4ماه) از خاک خارج و به آزمایشگاه منتقل گردید .وزن بقایای
گیاهی باقیمانده داخل کیفهایکلش پاس از خشاک شادن در آون
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(دمای  50-60درجه سانتیگراد) اندازهگیری و بقایا جهت تجزیههاای

نیتروژن آلی داشت (جدول  .)3نتایج نشان داد کاه باا گذشات زماان

بعدی آسیاب شدند ( .)Austin & Vivanco, 2006در بقایای گیاهی

میزان هدررفت کربن و نیتروژن آلی افزایش یافت بهطاوریکاه یاک

Nelson

ماه پس از خوابانیدن بقایا مقدار هدررفت کاربن و نیتاروژن آلای باه-

 )& Sommer,1982و نیتروژن پس از هضام باا اساید ساولفوریک،

ترتیب به میزان  37/45و  31/87درصد و چهار ماه پس از خوابانیدن

اسید سالیسیلیک و آب اکسایژنه باهروش کجلادال انادازهگیاری شاد

بقایا مقدار هدررفت کربن و نیتروژن آلی بهترتیب به میازان  61/11و

( .)AOAC, method 978.04مقدار هدررفت کربن و نیتاروژن آلای

 40/35درصد اندازهگیری گردید (شکلهاای  1و  )2همچناین نتاایج

در هر ماه از کسر مقدار کربن و نیتروژن باقیمانده در کیفهای کلش

تجزیه واریانس دادهها نشان داد که بازه زمانی خوابانیادن بقایاا تاأثیر

در آن ماه از مقدار کربن و نیتروژن باقیمانده در کیفهاای کلاش در

معنیداری در سطح التمال پنج درصد بر میزان ثابت سارعت تجزیاه

ماه ماقال آن محاساه گردید و از جمع هدررفت کربن و نیتروژن آلای

کربن و نیتروژن آلی داشت (جادول تجزیاه واریاانس گازارش نشاده

هر ماه با ماه قاال مقادار هادررفت تجمعای در طای گذشات زماان

است) .مقایسه میانگین دادهها نشاان داد کاه بیشاترین مقادار ثابات

محاساه گردید .ثابت سرعت تجزیه با استفاده از معادله Mt=M0 e-kt

سرعت تجزیه کربن و نیتروژن آلای باهترتیاب باهمیازان  0/0157و

که در این معادله  tزمان K ،ثابات سارعت تجزیاه M0 ،وزن بقایاای

( 0/011روز ) 1/برای اولین ماه خوابانیدن و کمترین مقدار ثابت سرعت

گیاهی بر (گرم) در زماان صافر و  Mtوزن بقایاای گیااهی (گارم) در

تجزیه کربن و نیتروژن آلی بهترتیب بهمیزان  0/001و ( 0/0009روز)1/

سیکلهای زمانی میباشد (.)Olson, 1963; Song et al., 2011

برای آخرین ماه خوابانیدن اندازهگیری شد (شکلهای 3و .)4

باقیمانده کربن آلی در این نمونه بهروش اکسیداسیون تار (

دادههای لاصل از آزمایش به کمک نرمافزار  SAS 9.1تجزیاه و

فرآیند تجزیه مواد آلی در طی گذشت زمان بر میازان آزادساازی

مقایسه میانگینها توسط آزمون چند دامنهای دانکن در سطح التماال

عناصر ذذایی از مواد آلی و در نتیجه دسترسای گیاهاان باه عناصار

نارمافازار Excel

ذذایی موجود در خاک تأثیرگذار است .آگاهی از فرآیند زماانی تجزیاه

پنج درصد صورت گرفت و برای رسام نمودارهاا از

مواد آلی و هماهنگسازی زمان انتشار مواد ذذایی از بقایا با زمان نیاز

استفاده گردید.

گیاه بسیار مهم است .چون با هماهنگساازی آزادساازی ،زماان آزاد-

نتایج و بحث

سازی عناصر عذایی را با زمان نیاز گیاه همزمان کنایم و در نتیجاه از

تأثیر مدت زمان خوابانیدن برر میرزان هردر ر رر کررب و

هدررفت مواد ذذایی قابل جذب در اثر شستشاو ،روانااب و فرساایش

نیتروژن آلی و ثابر سرعر تجزیه آنها

جلوگیری میشود (.)Berg & McClaugherty, 2003

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که مدت زماان خوابانیادن
بقایا تأثیر معنیداری در سطح التمال پنج درصد بر هدررفت کاربن و

a

60

b

50

c

40
30
20
10

شکل  -1اثر مدت زمان خوابانیدن بر میزان هدررفت کربن آلی

0

Fig. 1- Effects of incubation periods of plant residues on organic carbon loss

)Organic carbon loss (%
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Table 3- Analysis of variance (Mean of Squares) showing the effects of incubation periods, depth of placement and size of

منبع تغییرات

wheat residues on dynamics of organic carbon and nitrogen
ثابت سرعت تجزیه
هدررفت نیتروژن هدررفت کربن
درجه
کربن آلی
)آلی (درصد
)آلی (درصد
آزادی

Main error

عمق جایگذاری
Placement depth (PD)

عمق جایگذاری × مدت زمان خوابانیدن
PD × IP
اشتااه فرعی
Sub error

اندازه بقایا
Size of residues (SR)

مدت زمان خوابانیدن× اندازه بقایا
IP ×SR
عمق جایگذاری× اندازه بقایا
PD× SR
مدت زمان خوابانیدن× عمق جایگذاری × اندازه بقایا
IP× PD× SR
 فرعی-اشتااه فرعی
Sub-Sub error

df

Organic
carbon loss
(%)

Organic
nitrogen loss
(%)

3

4104.9**

494.168**

0.00040150**

0.00040797**

8

42. 7

6.561

0.00000594

0.00000039

3

116.2**

180.761 **

0.00001402**

0.00001453**

9

20.6 ns

3.076 ns

0.00000256ns

0.00000163ns

24

25.9

17.568

0.00000298

0.00000149

2

167.4**

107.662 *

0.00002385**

0.00000902*

6

18.2 ns

14.6597 ns

0.00000340ns

0.00000209ns

6

13.1 ns

14.530 ns

0.00000197ns

0.00000149ns

18

20.9 ns

4.294 ns

0.00000295ns

0.00000067ns

64

13.0

24.799

0.00000207

0.00000285

6.92

13.59

12.62

24.80

ضریب تغییرات
C.V (%)

 ذیرمعنیدار:ns  پنج درصد و، بهترتیب معنیداری در سطح یک:* ** و

Organic nitrogen loss (%)

**and *: Significant at 1% and 5% levels of probability, respectively, ns: none significant

43
41
39
37
35
33
31
29
27
25

نیتروژن آلی

Organic carbon
decomposition
rate constant
(Day-1)

S.O.V

مدت زمان خوابانیدن
Incubation periods (IP)
اشتااه اصلی

ثابت سرعت تجزیه

b
c
d

 اثر مدت زمان خوابانیدن بر میزان هدررفت نیتروژن آلی-2 شکل

Fig. 2- Effects of incubation periods of plant residues on organic nitrogen loss

Organic nitrogen
decomposition rate
constant (Day-1)
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a

b
b

c

4 th month

2 nd month

3 rd month

Organic carbon decomposition
)rate constsnt (day -1
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Fig. 3- Effects of incubation time intervals on organic carbon decomposition rate constant
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Fig. 4- Effects of incubation time intervals on organic nitrogen decomposition rate constant

محققین گزارش کردند در اقلیمهای خشاک و نیماه خشااک در

ماند .در مرلله سوم سرعت تجزیه بقایا نزدیک به صفر است و کاهش

فصولی از سال (فروردین تا آبان) که دمای مناسب برای تجزیه بقایای

وزن تجمعی بقایا به لد نهایی خاود مایرساد ( )Fog, 1988کاه باا

گیاهی وجود دارد رطوبت خاک که متأثر از بارندگی است تعیین کننده

یافتههای ما مطابقت داشت.

سرعت تجزیه بقایای گیاهی بوده و بیشترین هدررفت و ثابت سارعت
تجزیه کربن در ماههاای فاروردین و اردیاهشاات باود (

Shafiei et

 .)al., 2016تجزیه بقایای گیاهی شامل سه مرلله اسات در مرللاه

تأثیر عمق جایگذاری بقایای گیاهی بر میزان هدرر ر کرب
و نیتروژن آلی و ثابر سرعر تجزیه آنها

اول که سرعت آن زیااد اسات ماواد محلاول در آب ،سالولز و همای

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که عمق جایگذاری بقایای

سلولزهای پوشیده نشده با لیگنین تجزیه میشاوند و در ایان مرللاه

گندم تأثیر معنیداری در سطح التمال پنج درصد بر میزان هادررفات

وزن بقایای گیاهی لدود  40درصد کاهش ماییاباد .در مرللاه دوم،

کربن و نیتروژن آلی و ثابت سرعت تجزیه آنها داشت (جدول .)3

تخریب لیگنین سرعت تجزیه بقایا را کنترل میکناد و در نهایات ،در

با افزایش عمق جایگذاری بقایا (تا عمق  30سانتیمتری) میازان

مرلله تولید شاه هوموس (مرلله سوم) سطح لیگنین تقریااً ثابت می-

هدررفت کربن و نیتروژن آلی افزایش یافات باهطاوریکاه بیشاترین
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مقدار میانیگن این پارامترها (بهترتیب به میزان  54/1و  39 /8درصد)

تجزیه بقایا در الیههای سطحی نسات به الیاه زیارین خااک باشاد.

در عمق  30سانتیمتری و کمتارین مقادار آنهاا (باهترتیاب  49/7و

هدررفت کمتر کربن و نیاروژن آلی در عمق  45سانتیمتاری نساات

 34/5درصد) در عمق پنج سانتیمتری خاک مشاهده شد (شکلهای5

به عمق  30سانتیمتری میتواند بهدلیل کماود تهویه باشاد .بررسای

و  .)6همچنین مقایسه میانگین دادهها نشان داد کاه بیشاترین مقادار

اثر عمق بر معدنی شدن کربن و نیتروژن آلی در شرایط آب و هاوایی

ثابت سرعت تجزیه کربن و نیتروژن آلی بهترتیب به میازان  0/012و

مدیترانهای نشاان داد کاه جایگاذاری عمیاق بقایاا (عماق  20و 40

( 0/0076روز ) 1/در عمااق  30سااانتیمتااری و کمتاارین مقاادار ثاباات

سانتیمتری) نسات به جایگذاری سطحی بقایا (عمق  5سانتیمتاری)

سرعت تجزیه کربن و نیتروژن آلای باهترتیاب باهمیازان  0/0105و

سرعت تجزیه و معدنی شدن کربن و نیتروژن آلی را باهدلیال تاأمین

 -1( 0/0061روز) در عمااق  5سااانتیمتااری خاااک اناادازهگیااری شااد

رطوبت ،افزایش داد ( )Rovira & Vallejo, 1997که با یافتاههاای

(شکلهای 7و  .)8که علت آن را میتوان وجود شرایط مطلوب بارای

این پژوهش مطابقت دارد .بعضی از محققان نیز اختالع معنیداری در

تجزیه بقایای گیاهی (رطوبت ،دماا و تهویاه) در ایان عماق دانسات.

سرعت معدنی شدن کربن آلی بقایای گیاهی که با خاک مخلو شده

تابش مستقیم آفتاب منجر به کاهش میزان رطوبت خااک ،در الیاه-

بودند و همان بقایا که در سطح خاک قارار داشاتند مشااهده نگردیاد

های سطحی (عماق  5و  15ساانتیمتاری) نساات باه الیاه زیارین

(.)Abiven & Recous, 2007

(عمق 30سانتیمتری) میشود که میتواند دلیل التمالی سرعت کمتر

b

c

15
30
)Placement depth (cm

45

Organic carbon loss
)(%

a

b

55
54
53
52
51
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49
48
47

5

شکل  -5اثر عمق جایگذاری بقایا بر میزان هدررفت کربن آلی
Fig. 5- Effect of residues placement depth on organic carbon loss

میانگینهای دارای لرع مشترک در سطح پنج درصد بر اساس آزمون دانکن اختالع معنیداری ندارند.
Means with the same letter are not significantly different at 5% level of probability based on Duncans test.
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15
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42
40
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5

شکل  -6اثر عمق جایگذاری بقایا بر میزان هدررفت نیتروژن آلی
Fig. 6- Effects of residues placement depth on organic nitrogen loss

میانگینهای دارای لرع مشترک در سطح پنج درصد بر اساس آزمون دانکن اختالع معنیداری ندارند.
Means with the same letter are not significantly different at 5% level of probability based on Duncans test.
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شکل  -7اثر عمق جایگذاری بقایا بر میزان ثابت سرعت تجزیه کربن آلی
Fig. 7- Effects of residues placement depth on organic carbon decomposition rate constant

میانگینهای دارای لرع مشترک در سطح پنج درصد بر اساس آزمون دانکن اختالع معنیداری ندارند.
Means with the same letter are not significantly different at 5% level of probability based on Duncans test.
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شکل  -8اثر عمق جایگذاری بقایا بر میزان ثابت سرعت تجزیه نیتروژن آلی
Fig. 8- Effects of residues placement depth on organic nitrogen decomposition rate constant

میانگینهای دارای لرع مشترک در سطح پنج درصد بر اساس آزمون دانکن اختالع معنیداری ندارند.
Means with the same letter are not significantly different at 5% level of probability based on Duncans test.

در مقابل بعضی از محققان گزارش کردند که سرعت معدنی شدن

ریز ،متوسط و بزرگ بهترتیاب  51/4 ،54/1و  36/7 ،38/1 - 50/6و

کربن آلی دو نوع بقایاای گیااهی ساویا ) (Glycine max L.و ذرت

 35/1درصد بود (شکلهای  9و  .)10همچنین مقایسه میانگین دادهها

( )Zea mays L.که در سطح خاک قرار داشتند نسات به هماان ناوع

نشان داد که بیشترین مقدار ثابت سرعت تجزیه کربن و نیتروژن آلای

بقایای گیاهی که با خاک مخلو شده بودند بهخاطر دسترسی جامعاه

بهترتیب به میزان  0/0121و ( 0/0072روز ) 1/در اندازه ریز و کمترین

میکروبی به اکسیژن زیادتر ،بیشتر بود (.)Li et al., 2013

مقدار ثابت سرعت تجزیه کربن و نیتروژن آلی باهترتیاب باه میازان
 0/0107و ( 0/0064روز ) 1/در اندازه بزرگ مشاهده شاد (شاکلهاای

تأثیر اندازه بقایرای گیراهی برر میرزان هردرر رر کررب و

 11و  .)12طرفدار و همکاران ( )Tarafdar et al., 2001بیان کردناد

نیتروژن آلی و ثابر سرعر تجزیه

که با کاهش اندازه بقایا ،تماس خاک با بقایا زیاد شاده و تعاداد ذرات

اندازه بقایای گیاهی تأثیر معنیداری در سطح التمال پنج درصاد

بقایا در والد لجم خاک افزایش مییابد که این امر منجر باه توزیاع

بر میزان هدررفت کربن و نیتروژن آلی و ثابت سارعت تجزیاه آنهاا

بهتر مکانهای تجزیه در خاک و دسترسی بیشتر جامعه میکروبی باه

داشت (جدول  .)3مقدار هدررفت کربن و نیتروژن آلی برای اندازههای

بقایا میشود که در نهایت ،تجزیه بیشتر بقایای گیاهی را بههمراه دارد

تأثیر اندازه و عمق جایگذاری بقایای گیاهی بر دینامیک کربن و نیتروژن آلی
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( .)Tarafdar et al., 2001نتایج پژوهش دیگری نیز نشان داد که در

 0/25میلیمتر نسات به اندازههای دیگار کمتار باود کاه دلیال آن را

کوتاه مدت سرعت تجزیه بقایا در ذرات کوچکتر ( 0/02سانتیمتری)

تثایت بقایای گیاهی با کلوئیدهای خاک بیاان کردناد ( Sims et al.,

نسات به ذرات بزرگتر ( 5سانتیمتری) بیشتر بود ،اماا در دراز مادت

.)1970

( 301روز) تفاوتی بین سرعت تجزیه بقایای با اندازه مختلف مشااهده

اثرات متقابل دوگانه و سهگاناه عماق جایگاذاری ،انادازه بقایاا و

نگردید ( .)Iqbal et al., 2011محققان نشان دادند که در خاک شنی،

مدت زمان خوابانیدن بر میزان هدررفت کربن و نیتروژن آلی و ثابات

تولید گاز دیاکسیدکربن با کاهش انادازهی بقایاای گیااهی افازایش

سرعت تجزیه آنها معنیدار ناود (جدول .)3

یافت اما در خاک رسی ،تولید آن در بقایای گیااهی باا قطار کمتار از
a
b

Average

Fine

b

Organic carbon loss
)(%

55
54
53
52
51
50
49
48

Coarse

Size of plant residues
.

شکل  - 9اثر اندازه ذرات بقایای گیاهی بر میزان هدررفت کربن آلی
Fig. 9- Effects of size of plant residues on organic carbon loss
)(Fine= 0.2-0.5 cm; Average= 1-2 cm; Coarse= 5-10 cm

میانگینهای دارای لرع مشترک در سطح پنج درصد بر اساس آزمون دانکن اختالع معنیداری ندارند.
Means with the same letter are not significantly different at 5% level of probability based on Duncans test.

ab
b

Organic nitrogen
)loss (%

a

39
38
37
36
35
34
33

Coarse
Average
Fine
Size of plant residues

شکل  -10اثر اندازه ذرات بقایا بر میزان هدر رفت نیتروژن آلی
Fig. 10- Effects of size of plant residues on organic nitrogen loss
)(Fine= 0.2-0.5 cm; Average= 1-2 cm; Coarse= 5-10 cm

میانگینهای دارای لرع مشترک در سطح پنج درصد بر اساس آزمون دانکن اختالع معنیداری ندارند.
Means with the same letter are not significantly different at 5% level of probability based on Duncans test.
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Organic carbon decomposition rate
constant (day -1)

0.0125
0.012
0.0115
0.011
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 اثر اندازه ذرات بقایا بر میزان ثابت سرعت تجزیه کربن آلی-11 شکل

Fig. 11- Effects of size of plant residues on organic carbon decomposition rate constant
(Fine= 0.2-0.5 cm; Average= 1-2 cm; Coarse= 5-10 cm)

.میانگینهای دارای لرع مشترک در سطح پنج درصد بر اساس آزمون دانکن اختالع معنیداری ندارند

Organic nitrogen decomposition
rate constant (day-1)

Means with the same letter are not significantly different at 5% level of probability based on Duncans test.
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0.0072
0.007

ab
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 تأثیر اندازه ذرات بقایا بر میزان ثابت سرعت تجزیه نیتروژن آلی-12 شکل
Fig. 12- Effects of size of plant residues on organic nitrogen decomposition rate constant
(Fine= 0.2-0.5 cm; Average= 1-2 cm; Coarse= 5-10 cm)

.میانگینهای دارای لرع مشترک در سطح پنج درصد بر اساس آزمون دانکن اختالع معنیداری ندارند
Means with the same letter are not significantly different at 5% level of probability based on Duncans test.

 ولی سرعت تجزیه در اعمااق،خاک سرعت تجزیه بقایا را افزایش داد
 سانتیمتر التماالً بهدلیل محدود شدن تهویه و در اعماق30 بیشتر از
 سانتیمتر بهدلیل کاهش میازان رطوبات قابال دساترس30 کمتر از
.کاهش یافت

نتیجهگیری
با گذشت زمان مقدار هدررفت کاربن و نیتاروژن آلای افازایش و
همچنین با ریزتر شدن انادازه بقایاای گیااهی سارعت تجزیاه بقایاا
- ساانتی30(  جایگذاری بقایای گیاهی در عمق مناسب.افزایش یافت
متری) از طریق تأمین رطوبت و اکسیژن ماورد نیااز جامعاهمیکروبای
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Introduction
Prediction of mineralization rate of organic carbon and nitrogen amounts of plant residues is important due to
plant nutrient management, carbon dioxide production and environmental issues. Plant residues characteristics
such as total nitrogen content (N), carbon: nitrogen (C/N), lignin content and particle size, Soil characteristics
(texture, structure, pH and the microbial population) and Climate (temperature and moisture) are the most
important factors affecting plant residues decomposition. Decomposition process of plant residues is influenced
by substrate quality, decomposer community and environmental factors. Within a given climatic region, litter
chemistry is the main determinant of litter decomposition. Litter decay and nutrient release are controlled by the
litter quality, including the nitrogen (N) concentration of the litter, the carbon to nitrogen (C/N) ratio, as well as
other chemical properties.

Materials and methods
To investigate the effects of size and placement depth of plant residues on organic carbon and nitrogen
dynamics, a split – split plot layout based on a randomized complete block design and three replications was
conducted using litter bag method. The factors were depths of incubation periods of plant residues (1, 2, 3 and 4
months), placement of plant residues (5, 15, 30 and 45 cm) and sizes of plant residues (0.2 - 0.5, 1 - 2 and 5 - 10
cm) which were located in main, sub and sub-sub plots respectively. At the end of the incubation period, the
litter bags were pulled out of the pots; after the weights of the remaining plant residues in the bags were
measured, the residue organic carbon was measured via the dry combustion method at 450°C for 5 h and the
total nitrogen via the kjeldahl method. We analyzed the collected data during desert-lab studies by SAS/STAT
software release 9.1. Statistical differences among size and placement depth of plant residues and time duration
were determined using a generalized linear model (Proc GLM), P ≤ 0.05 and LSMEANS, which allows mean
comparisons even when data points are missing.

Results and discussion
Results of data variance decomposition indicated that size and placement depth of plant residues had a
significant effect on carbon and nitrogen loss at the probable level of 1℅ .The highest organic carbon and
nitrogen loss were measured after four month of incubation and when the size and the depth of placement of
plant residues were 0.2 - 0.5 and 30 cm, respectively. The lowest organic carbon and nitrogen loss were also
obtained after the first month of incubation and when the size and the depth of placement of plant residues were
5 - 10 and 5 cm, respectively. After four months of incubation 49.73 and 54.07% of organic carbon and 34.48
and 39.78 of organic nitrogen of plant residues mineralized when the depths of placement of plant residues were
5 and 30cm respectively. Aridity, soil hilling and availability to nutrients are determining factors of the carbon
cycle in the decomposition process. Conceptually and analytically advanced models from diverse studies suggest
three factors affecting decomposition in arid ecosystems: quality and quantity of the organic matter under
decomposition, the physical environment (including temperature, precipitation and soil type) and the nature and
entity of the decomposing organs in the soil.

Conclusion
From the results it was concluded that when the soil moisture level is a limiting factor for plant residue
1 1, 2 and 3- MSc. Student, Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan and
Assistant professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Jiroft, Iran, respectively.
(*- Corresponding author Email: saeid55@gmail.com)
DOI: 10.22067/jag.v10i3.56880
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mineralization, increasing the depth of placement of plant residues enhances the rate of mineralization of organic
carbon by providing sufficient moisture for plant residues decomposition. The results also showed that reducing
plant residues particle size with increases the surface area and plant residues contact with the soil, enhances the
rate of decomposition of plant residues.
Keywords: Incubation periods, Residue decomposition rate constant, Wheat residue
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پهنهبندیآگروکلیماتیک کاشت نخود ) (Cicer arietinum L.با روش  AHPدر محیط GIS

مورد مطالعه :استان اردبیل
بهروز سبحانی *1و یوسف حسن

زاده2

تاریخ دریافت1395/06/02 :
تاریخ پذیرش1396/01/26 :

سبحانی ،ب ،.و حسن زاده ،ی .1397 .پهنهبندی آگروکلیماتیک کاشت نخودد ) (Cicer arietinum L.بوا وو

 AHPدو محوی  .GISمودود

مطالعه :استان اودبیل .بدمشناسی کشاووزی.733-746 :)3(10 ،

چکيده
يكی از وو های برنامه ويزی کشاووزی تعیین و شناسايی نداحی مناسب برای کاشت گیاهوان زوايوی و بوابی بور اسوا شوراي آب و هودايی و
فیزيدگرافی است .اين امر ،کشاووزان وا قادو می سازد که خساوت ناشی از شراي نامناسب اقلیمی بر محصدل وا دو طدل دووه وشد بوه حوداقل برسوانند.
نخدد ) (Cicer arietinum L.يكی از محصدالت زوايی دو استان اودبیل است که حدود  5272هكتاو از اواضی استان زير کشوت ايون گیواه زوايوی
است .هدف از اين تحقیق ،شناسايی نداحی مناسب استان اودبیل برای کشت نخدد دو محی  GISاست .برای اين منظدو ،ابتدا نیازهای مطلدب اقلیموی
دو طدل دووه وشد نخدد تعیین گرديد ،سپس داده های مدود مطالعه از قبیل ،باوندگی ،دما ،اوتفاع ،شیب ،خاک و کاوبری اواضی جمعآووی شدند .هرکدام
از دادهها با استفاده از وو  AHPتحلیل شدند و ضريب وزنی معیاوهای اصلی ،فريی و زير گزينهها مشخص شدند .دونتیجه ضريب وزنوی معیاوهوای
اصلی از قبیل اقلیم با  ،0/603تدپدگرافی  ،0/245خاک  0/114و کاوبری اواضی  0 /038تعیین گرديد .دو مرحله بعد ،نقشههای مدضديی مدودنیاز برای
هريک از دادهها مدودمطالعه دو محی  GISتهیه و برای هريک از پلیگدنهای نقشه ،ضريب وزنی لحاظ شد و هريک از نقشهها بر اسا وو AHP
دو محی  GISطبقهبندی شدند .دو نهايت با تلفیق نقشهها ،نقشه نهايی پهنهبندی کشت نخدد دو استان اودبیل دو چهاو کال تهیه گرديد کوه حودود
 18دوصد از مساحت استان خیلی مناسب 45 ،دوصد مناسب 25 ،دوصد متدس و  12دوصد نامناسب برای کشت نخدد است.
واژههای کليدی :اقلیم کشاووزی ،دادههای جدی ،يدامل فیزيدگرافی ،تناسب اواضی ،نیازهای مطلدب اقلیمی

مقدمه

استفاده قراوگرفته است و میتدانود بوهينودان الگوديی بورای اوزيوابی

1

شناخت مشخصههای اقلیمی و تأثیر آن ووی گیاهان زوايی يكی
از مهمترين ياملهای مؤثر دو افوزاي

يملكورد و بواال بوردن تدلیود

است .با شناخت دقیق تأثیر هريک از يناصر اقلیمی ووی محصودالت
کشاووزی می تدان يملیات کشاووزی وا طدوی تنظیم کرد توا بهتورين
شراي برای وشود و نمود گیواه دو منطقوه فوراهم شودد .پهنوهبنودی
آگروکلیماتیک يكی از انداع اوزيابی اسوت کوه دو ايون تحقیوق مودود
 2 ،1بهترتیب دانشیاو و دان آمدخته کاوشناسی اوشد اقلویمشناسوی ،اقلویم
شناسی ،دانشكده يلدم انسانی ،دانشگاه محقق اودبیلی
)Email: sobhani@uma.ac.ir
(* -نديسنده مسئدل:
DOI: 10.22067/jag.v10i3.57287

اواضی ،برنامه ويزی و مديريت بهتر از منابع اواضی مدوداسوتفاده قوراو
گیرد ) .(Sarmadian & Taati., 2015پهنوهبنودی آگروکلیماتیوک،
يک منطقه وا بر اسا

تدانايیهای آن از لحاظ استعداد اواضی ،تدلیود

و قابلیت اواضی تقسیمبندی مینمايد و سوامانه اطاليوات جارافیوايی
يكووی از ابزاوهووای مووؤثر دو پهنووهبنوودی آگروکلیماتیووک مووی باشوود.
).(Kanouni et al., 2009
دو سال زوايوی  1392-93مجمودع سوطز زيور کشوت ،تدلیود و
يملكرد نخدد ) (Cicer arietinum L.دو ايران به ترتیب  528هوزاو
هكتاو 269 ،هزاو تن و  493کیلودگرم دو هكتواو اسوت

.(Ministry

) Jihad & Agriculture, 2014تدلید جهانی نخودد دو سوال 2013
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بالغ بر  13/1میلیدن تن بدده که سطحی معادل  13/54میلیدن هكتاو
با متدس يملكرد  955کیلدگرم دو هكتاو بهدستآمده است

يدامل مؤثر دو طدل دووه وشد اين گیاه میباشود

Kanouni et al.,

(FAO,

) .2011دو مناطق مديترانه ای ،کشت زمستانه نخدد نسبت به کشوت

) 2013و ايران پس از کشودوهای هنود ،پاکسوتان ،ترکیوه و اسوترالیا

بهاوه آن 60 ،تا  70دوصد يملكرد بیشوتری داود ) .(Singh, 1991دو

پنجمین کشدو تدلیدکننوده نخودد دو دنیوا اسوت (.)Kanouni, 2016

شراي آب و هدايی منطقه سراوان ،کاشوت پوايیزه نخودد نسوبت بوه

اين محصدل دو دنیا پس از لدبیا وتبه سدم و دو جندب آسیا وتبوه اول

دوجوه حوراوت مدفقیوتآمیوز اسوت

وا دو بین حبدبات داود

).(Pirzadeh Mogadam et al., 2014

کشت بهاوه با تدجه بوه افوزاي

) .(Zafaranieh et al., 2015نخدد محصودلی اسوت کوه بوه اقلویم

شناخت متایرهای آب و هدايی و اثر آنهوا ووی گیواه زوايوی

خنک نیازمند است و میانگین دوجه حراوت ووزانوه بهینوه بورای ايون

يملكرد و بواال بوردن

محصدل  17دوجوه سوانتیگوراد بوا حوداقل  10و حوداکرر  23دوجوه

تدلید هست .با دو نظر گرفتن شوراي الزم و بهورهگیوری از فنواووی

سانتیگراد می باشد .جدانه زدن محصدل تحوت توأثیر حوراوت خواک

مناسب برای تحلیل دادهها از جمله  GISمیتودان نتیجوه مطلودب و

است .دو مناطق استدايی ،کشت نخدد تا اوتفاع  1500متر قابل ووي

متناسب با محی دستيافت ) .(Nasrollahi et al., 2015دو اسوتان

است ) .(Naderi et al., 2013بنابراين ،پهنوهبنودی آگروکلیماتیوک،

کرمانشاه با استفاده از دادههای اقلیمی و يدامل محیطی ،مكوانيوابی

میوزان بوازدهی کشوت محصودالت

نخدد ،يكی از مهم ترين يدامل مؤثر دو افزاي

کشوت نخودد تدسو لوالفقواوی و همكواوان (

اطاليات مفیدی وا دو خصود

Zolfgahari et al.,

مختلف و مناسب ترين مكان برای تدلید هر محصدل ،جهت موديريت

بیشوترين توأثیر وا دو طودل

متمرکز منابع و برنامهويزی الگدی کشوت مناسوب منطقوه ،دو اختیواو

دووه وشد نخدد داود .نتايج اوزيابی تناسب اواضوی شهرسوتان آق قوال

قراو می دهد .مسايد بددن آب وهدای استان اودبیل برای کشت بهواوه

جهت کشت نخدد با استفاده از منطق بدلین و فراينود سلسوله مراتبوی

نخدد مدجب تدسعه کشت اين محصودل دو اسوتان شوده اسوت .ايون

کوایمی و صوادقی )(Kazemi & Sadegi, 2014

تحقیق باهدف پهنهبندی آگروکلیماتیک اسوتان اودبیول بورای کشوت

نشان داد که حدود  27دوصد زمینهای کشاووزی شهرسوتان آق قوال

محصدل نخدد ،شناسايی تدانمندیهوا ،اسوتعدادها و محودوديتهوای

برای کشت نخدد مناسب می باشد.

اواضی به منظدو برنامهويزی کشاووزی ،با بروسی متایرهای اقلیموی و

 )2015انجام و نتايج نشان داد که باو

) (AHPتدسو

مطالعات متعددی دو مدود نق

هريک از يناصر اقلیمی دو طودل

محیطی با وو

 AHPدو محی  GISانجام شده است.

دووه وشد محصدل نخدد انجام شده است کوه بوه چنود مودود اشواوه
میشدد .نخدد گیاهی اسوت دو نوداحی سردسویر دو فصول بهواو و دو
نداحی گرمسیر دو فصل پايیز کشت میشودد

(Soltani & Sinclair,

مواد و روشها
موقعيت جغرافيايي استان اردبيل

) 2012کشت نخدد بهاوه از وطدبت لخیرهشده دو خاک کوه از فصول

استان اودبیل دو شمال برب ايران بین مختصوات جارافیوايی 37

(Malhotra

دوجه و  4دقیقه تا  39دوجه و  42دقیقه يرض شمالی و  47دوجوه 3

) .& Singh, 1991اين محصدل ،سرشاو از پروتئین و نشاسته بدده و

دقیقه تا  48دوجه  55دقیقوه طودل شورقی واقوع اسوت .مسواحت آن

& .(Sadeghipour

 17953کیلدمترمربع ،حدود  1/09دوصد مساحت کل کشدو وا تشكیل

 Aghai, 2012نخوودد بووهدلیوول قووراو گوورفتن دو تنوواوب بووا گنوودم

میدهد (شكل  .)1اين استان يكی از قطبهای مهم کشاووزی اسوت

( )Triticum aestivum L.و جود ) ،(Hordeum vulgare L.نقو

که دو مجمدع اواضوی کشواووزی آن دو حودود  718614هكتواو (40

زمستان مانده است دو مرحله جدانهزنی استفاده میکنود
دو جیره بذايی از اهمیت زيادی برخدوداو اسوت

بسیاو مهم دو حفظ و بقای کشاووزی داود و يامل افزاي
نظامهای تدلیدی کشاووزی به شماو میوود

پايداوی دو

دوصد کل مساحت استان) است .از اين مقداو نیز  234336هكتاو آبی،

;(Naseri et al., 2015

 451155هكتاو ديم و  33123هكتاو وا بابات میده تشكیل مویدهود

).Jalillian et al., 2005
بهوبم تدلید و اصالح اوقام پر محصدل ،آب و هدا از مهومتورين

)(Ministry Jahad & Agricultural, 2014

پهنهبندیآگروکلیماتیک کاشت نخود

مدودنیاز دو محی  GISتهیه گرديد و وتبهبندی هر اليوه بور اسوا

دادهها

دادههای اقليمي :دادههای اقلیمی مدودمطالعه دو اين تحقیوق،
طی دووه آماوی  25ساله (سالهای  1988تا  2013میالدی) تهیه شد
و بر اسا

نیاز مطلدب اقلیمی طدل دووه وشد گیاه نخدد اين دادههوا

اوزيابی شدند و برای هريک از ايستگاههوای مدودمطالعوه بوهصودوت
نقطهای وزندهی به يمل آمد و دو نهايت نقشه وقدمی برای هريوک
از دادههای اقلیمی بر اسا

نیاز مطلدب اقلیمی نخودد تهیوه شود .بوا

تلفیق کلیه نقشههای اقلیمی نقشه پهنوهبنودی اقلیموی کشوت نخودد
استان اودبیل تهیه گرديد.
عوامل فيزيوگرافي :نقشههای شیب ،جهت و اوتفاع از سوطز
دويا با اسوتفاده از مودل وقودمی اوتفواع ) (DTM1اسوتان اودبیول دو
مقیا

735

 1:50000دو محی  GISتهیه و بر اسا

نیاز مطلدب اقلیمی

کشت نخدد ،وزندهی ايمال و نقشه طبقهبنودی بورای کشوت نخودد
تهیه شد .با تلفیق نقشههای فدقالذکر نقشه يدامل فیزيدگرافی کشت
نخدد استان اودبیل تهیه گرديد.
دادههای خاک :به منظدو تهیوه نقشوه وقودمی خواک از مرکوز
تحقیقات و آب خاک کشدو و از مرکز تحقیقات جهاد کشاووزی استان
اودبیل اطاليوات يموق خواک تهیوه شود .پوس از جموع آووی ايون
اطاليات از وو

دوونيابی نقشه يمق خاک استان تهیه شد .با تدجه

به اينكه دو کشدو ايران و همچنین دو منطقه بوی

از  98/28دوصود

سطز کشت نخدد بهصدوت ديم کاشته میشودد

(Ministry Jahad

) .& Agricultural, 2014لذا دو اين تحقیق به نقو

يموق خواک

اهمیت بیشتری دادهشده است.
نقشه کاربری اراضي :اين نقشوه از اداوه کول منوابع طبیعوی
استان اودبیل به مقیا

و ضعیف صدوت گرفت.
فرآيند

تحليل سلسله مراتبي2

با تدجه به اينکه يدامل محیطی جهت تعیین پهنهبنودی اواضوی
فراوان بدده و داوای اهمیت يكسانی نیز نمیباشد ،لوذا بورای اوزيوابی
دقیقتر و تصمیمگیری الزم بدد تا اهمیت نسبی هر يامول مشوخص
شدد .دو اين تطبیق جهت اهمیت و اوز

متایرهوا از فرآينود سلسوله

مراتبی استفاده شد.
بوهمنظودو وزندهوی بوه معیاوهوا بوا وو

 ،AHPابتودا مسووئله

تصمیمگیری که همان يافتن نداحی مستعد کشت گیاه نخدد میباشد،
بهصدوت دوخت سلسله مراتبی که شامل يناصر تصمیمگیوری اسوت،
تجزيه شد .دو سطز اول هدف اصلی ،دو سطز دوم معیاوهوای اصولی
تأثیرگذاو دوکشت محصدل (يناصر اقلیمی ،يدامل فیزيدگرافی ،خواک
و کاوبری اواضی) و دو سطز سدم زيرشاخهها يا زير معیاوهای هرکدام
از يدامل سطز دوم دستهبندی شدند .تعیین وزنها بهوسیله نرمافوزاو
 Expert Choiceانجام شد .مقايسههای زوجی اين تحقیق دو قالوب
ماتريسهای مقايسه زوجی و بر اسا

طیف نوه قسومتی ( 1تورجیز

يكسان و نه معادل ترجیز کامل) صدوت گرفت (جدول .)2
نتايج مقايسات زوجی ووی  nشاخص میتدانود دو يوک مواتريس
نظور

) (n×nبهصدوت معادله  1نشان داده شدد .دو اين مواتريس

تصمیمگیرنده دو مدود میزان اوجحیت ينصر  iام نسبت به ينصر  jام
میباشد ) .(Saaty, 2008ماتريسهوای مقايسوه زوجوی هور يوک از
معیاوها و زير معیاوها دو اوتباط باهم محاسبه گرديد.

 1/50000تهیه شود .بوا کموک ايون نقشوه،

نداحی زوايی بهويژه کشتهای ديم و آبی استان استخراج شد.
نيازهاي مطلوب اقليمي جهت کشت نخود

برای پهنهبندی مناطق مستعد کشت نخدد ،جهت انطباق نیازهای
محیطی گیاه زوايی با خصدصیات اواضوی ،ابتودا نیازهوای اقلیموی بوا
استفاده از منابع مدجدد تعیین و وتبهبندی گرديد که دو جدول  1نشان
داده شد .سپس بر اسا

جدول نیاز اقلیمی نخدد ،دو چهاو طبقه بسیاو مناسب ،مناسب ،متدس

معادله ()1

=A
=A

دو اين پژوه

برای پهنهبنودی کشوت نخودد مواتريس مقايسوه

زوجی معیاوهای اصلی از قبیل؛ اقلویم ،تدپودگرافی ،خواک و کواوبری
اواضی استفاده شده است (جدول .)3

متایرهای اين جودول اليوههوای اطاليواتی
1- Digital terrin model

)2- Analytic hierarchy process (AHP
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 شرايط اقليمي مطلوب برای کشت نخود-1 جدول
Table1- Favorable climatic conditions for for pea cultivation

کالس

خيلي مناسب

مناسب

متوسط

ضعيف

Class

Very Suitable

Suitable

Average

Weak

اوز گذاوی کال ها

4

3

2

1

500-600

400-500

300-400

25-30

20-25

15-20

50-60

40-50

30-40

12-15

9-12

6-9

21-25

17-21

15-17

12-25

24-28

20-24

16-20

12-16

3-6

0-3

0-3

1500-2000

1000-1500

500-1000

4-7

7-11

11-15

0-2

2-8

8-12

0-400

400-800

800-1200

200

150

100

Valuation class

دووه وشد

باو

Growing season rainfall

دمای دووه وشد
Temperature growth period

وطدبت نسبی
Relative humidity

دمای جدانهزنی
Germination temperature

دمای گلدهی
Flowering temperature

دمای وسیدگی
Handle temperature

متدس حداقل دما
Average minimum temperature

سايات آفتابی
Sun shine

سريت باد
Wind speed

شیب
Slope

اوتفاع
Altitude

يمق خاک
Soil depth

10-15

(Khoshhal Dastjerdi & Mostafavi, 2013) ( و خدشحال دستجردی و مصطفدیPotop et al., 2012)  پدتدب و همكاوان:منبع
References: Potop et al., 2012 and Khoshhal Dastjerdi & Mostafavi, 2013

 مقادير ترجيحات در تصميمگيری-2 جدول
Table 2- Preferred values in decision-making
مقدار عددی
Numerical value
9
7
5
3
1
2,4,6,8

ترجيحات
Perference
Extremely preferred

ترجیز کامل
Very strongly preferred

ترجیز خیلی قدی
strongly preferred

ترجیز قدی
Moderately preferred

ترجیز کم
Equally

ترجیز يكسان
Preferences intermediate

ترجیحات بینابین

736
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جدول  -3ماتريس مقايسه زوجي و وزندهي معيارهای اصلي
Table 3- Paired comparison matrix and weighting main criteria

کاربری اراضي
Land use

خاک
Soil

توپوگرافي
Topography

اقليم
Climate

9

7

6

1

7

6

1

6

1

1
0.038

0.114

0.245

ماتريس معیاو فريی اقلیم از قبیل دمای فروودينماه ،دموای دووه
وشد ،دمای دووه گلدهی ،دمای دووه وسیدگی ،دمای متدس  ،بواو

0.603

معيارهای اصلي
The main criteria
اقلیم
Climate
تدپدگرافی
Topography
خاک
Soil
کاوبری اواضی
Land use
ضريب اهمیت
Impact factor

محاسبه نرخ سازگاری
نسبت اندک استحكام؛) (CIبراندکس میوانگین ) (RIبور اسوا

دووه وشد ،وطدبت نسبی و تبخیر دو جدول  ،4مواتريس معیواو فريوی

معادله ( )3تعريف شد:

کاوبری اواضی دو جدول  ،5ماتريس معیاو فريی يمق خاک دو جدول

معادله ()3

 6و معیاو فريی فیزيدگرافی از قبیل شیب ،جهت و اوتفاع دو جدول 7
مشاهده میشدد که ضريب اهمیت هريوک معیاوهوا وا دو طودل دووه
وشد نخدد بهترتیب اهمیت دو جدول ها نشان میدهد.

تعیین میشدد .دوصدوتیکه نرخ سازگاوی ،کدچکتر يوا مسواوی 0/1
داد .دو بیور ايون صوودوت ،تصومیمگیرنوده بايوود دو مقايسوات زوجووی

با محاسبه هر يک از ماتريسهای مقايسوه زوجوی معیاوهوا ،وزن
آنها محاسبه گرديد و شاخص ناسازگاوی هر يک از معیاوها از معادله
( )2برآوود گرديد.
CI=n-1

دو معادله 2؛  ،CIشاخص ناسازگاوی n ،مرتبه مواتريس و
بزوگترين مقداو ويژهماتريس اولديتبندی هستند.

RI؛ (شاخص ناسازگاوی تصادفی) مقداوی است کوه از جودول 8
باشد ،دو مقايسات زوجی ،سازگاوی وجدد داود و میتدان کاو وا اداموه

محاسبه شاخص ناسازگاري

معادله ()2

CR= CI
RI

تجديدنظر کند.
نتووايج بروسووی سووازگاوی موواتريس مقايسووه زوجووی معیاوهووا،
زيرمعیاوها و گزينههای کشت نخدد دو جدول  9اوائهشوده اسوت کوه
نرخ ناسازگاوی دو همه ماتريسهای مقايسه زوجی کمتر از  0/1است.
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 ماتريس معيارهای اقليم-4 جدول
Table 4- The criteria matrix of climatic parameters
بارش دوره
معيارها
Criteria
دمای فروودين
April
temperature
باو دووه وشد
Growing
season
rainfall
دمای دووه وشد
Temperature
growth
period
وطدبت
Humidity
متدس دما
Average
Temperature
دمای دووه
گلدهی
Temperature
flowering
تبخیر
Evaporation
دمای دووه
وسیدگی
Temperature
of maturity
باد
Wind
ضريب اهمیت
Impact
factor

دمای دوره

دمای فروردين
April
temperatures

رشد
Growing
season
Rainfall

دمای دوره رشد
Temperature
growthperiod

رطوبت
Humidity

متوسط دما
average
temperature

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

1

2

دمای دوره گلدهي
Temperaturefloweringperiod

تبخير
Evaporation

رسيدگي
Temperature
ofmaturity

1

0.304

0.216

0.154

0.108

0.076

0.053

0.037

 ماتريس معيارهای کاربری اراضي-5 جدول
Table 5- Land use criteria matrix

مراتع جنگل

کاربری اراضي

زراعت

اراضي ديم

Landuse

Agriculture (water)

Dry lands

زوايت آبی

1

3

6

9

1

3

6

1

3

Irrigated lands

اواضی ديم
Dryfarming lands

مراتع و جنگل
Pastures and forests

Pastures and forests

ساير کاوبریها
ضريب اهمیت

Other land uses

1

Other land uses
Impact factor

ساير کاربریها

0.524

0.269

0.142

0.072

0.026

پهنهبندیآگروکلیماتیک کاشت نخود
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جدول  -6ماتريس معيارهای عمق خاک
Table 6- Soil depth criteria matrix
>100

100

150

200

7

6

2

1

6

2

1

2

1

عمق خاک (سانتيمتر)
)Depth soil (cm
200
150
100
>100

1
0.115

0.06

0.284

ضريب اهمیت

541.0

Impact Factor

جدول  -7ماتريس معيارهای توپوگرافي
Table 7- Topography criteria matrix

جهت
Aspect

شيب
Slope

ارتفاع
Altitude

3

2

1

2

1

معيارها
Criteria
اوتفاع
Altitude

شیب
Slope

جهت

1

Aspect
0.297

0.164

0.539

ضريب اهمیت
Impact Factor

جدول  -8شاخص ماتريس تصادفي
10
1.49

)Table 8-the random matrix index (RI
3
4
5
6
7
8
9
0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.42 1.45

).& Sadegi, 2014

نتايج و بحث
هر يک از دادههای مدود مطالعه ،بور اسوا

وو

تحقیوق و بوا

معيار درجه حرارت :دوجه حراوت از يدامول تعیوینکننوده دو

دوون

جارافیای گیاهوان زوايوی و بوابی اسوت ) .(Fraiedi, 2007دموا دو

تدجه به نیاز مطلدب اقلیمی نخدد ،اوز گذاوی شدند و با وو

هريک از مراحل وشد نخدد داوای اهمیت ويوژه مویباشود .تحقیقوات

يابی دو محی  GISنقشه هرکدام به شرح زير تهیه شد:
معيار بارش :باو

از مهم تورين يناصور اقلیموی تأثیرگوذاو دو

يملیات کشاووزی است و ندسانات آن دو يملكرد محصدل قابلتدجوه
است ) .(Fallah Ghalhari et al., 2015تحقیقات نشان داده که دو
مناطقی که میزان باوندگی ساالنه  400-500میلویمتور اسوت بورای
کشت نخدد مسايد است ) .(Chalakian, 2012بور اسوا
باو

2
0

n
RI

مقوادير

ايستگاههای هداشناسی استان حدود دو دوصود خیلوی مناسوب،

 25دوصد مناسب 23 ،دوصد متدس و  50دوصد نامناسب برای کشت
نخدد هست .دو شهرستان آق قال باو

ساالنه بیشتر از  400میلوی-

متر ،نداحی مناسب برای کشت نخدد مكانيابی شده است

(Kazemi

انجامشده نشان داد که دمای مناسب بورای جدانوهزنوی نخودد 9-12
دوجه سانتیگراد ،گلدهی  17-21دوجه سانتیگراد ،وسیدگی 20-22
دوجه سانتیگوراد اسوت

(Nezami et al., 2010; Namdarian et

) al., 2015لالفقاوی و همكاوان ) (Zolfaghari et al., 2015نیز دو
استان کرمانشاه دمای  20دوجه سانتیگراد وا بورای جدانوه زنوی19 ،
دوجه سانتیگراد وا برای گلدهوی و  28دوجوه سوانتیگوراد وا بورای
وسیدگی نخدد تعیین کرده اند .نتايج حاصل از تلفیوق زيور معیاوهوای
دما نشان داد که حدود  4/36دوصد از مسواحت اسوتان بورای کشوت
نخدد خیلی مناسب 15/64 ،دوصد مناسوب 50/48 ،دوصود متدسو و

740
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 29/8دوصد که دمای کمتر از حد آسوتانه وشود داونود مناسوب بورای

محی  GISبا همديگر تلفیق و نقشه نهايی اوزيابی کشوت محصودل

کشت نمی باشند .دوجه حراوت باالتر از  25دوجه سانتیگوراد دو دووه

يناصر اقلیمی تهیه گرديد (شكل  .)1نتوايج نشوان داد

گلدهی نخدد مقداو بالفهای تشكیل شده وا دو گیاه کاه
بايث کاه

داده و

يملكرد میشدد ).(Summerfield, 1987

که حدود  37دوصود خیلوی مناسوب 21 ،دوصود مناسوب 20 ،دوصود
مناسب و  22دوصد نامناسب برای کشت نخودد بور اسوا

معيار ارتفاع :پستیو بلندی يک ناحیوه تعیوینکننوده اوز
ناحیه برای انجام فعالیتهای زوايی و باغ است .زيرا افوزاي

نخدد بر اسا

آن

دادههوای

يناصر اقلیمی است.

اوتفواع

به نديی از يدامل يمده محدودکننده زوايت و بابداوی محسدب می-

پهنهبندي آگروکليماتيک کشتت نختود بتا تل يتد دادههتاي

شدند ( .)Naderi et al., 2013دو استان گلستان دو محودوده منطقوه

اقليمي و فيزيوگرافي

آق قال اوتفاع  1000متر از سطز دويا برای کشت نخدد مناسوب موی

يالوه بر بروسی نق

مستقل دادههای اقلیمی و فیزيودگرافی دو

باشد ) (Kazemi & Sadegi, 2014کشت نخدد دو استان اودبیل دو

پهنهبندی کشت نخدد که دو شكلهای  1و  2نشان داده شده اسوت.

دشت ماان تا اوتفاع  800متر و ساير مناطق تا  1500متری از سوطز

پوس از تهیوه تموام اليوههووای اطاليواتی و تعیوین يدامول مووؤثر دو

دويا مناسب است ).(Chalakian, 2012

امكانسنجی مناطق مستعد کشت نخدد و با تجزيه و تحلیل دادههای

معيار شيب :نقشه شویب از نقشوه تدپودگرافی دو محوی
استخراج گرديد .بر اسا

GIS

نیاز مطلودب کشوت نخودد دو شویبهوای

مختلف که جدول  1نشان دادهشده است ،شیب دو توا هشوت دوصود،
شیب مناسب برای کشوت نخودد تعیوین شوده اسوت

.(Chalakian,

) 2012نتايج حاصل تحلیل نقشه شیب نشان داد که حدود  45دوصد
خیلی مناسب 22 ،دوصد نامناسب و  33دوصد نامناسب بورای کشوت
است.
معيارخاک :خاک دو فرآيند وشد محصدالت زوايی و بابی نق
مؤثر داود .مناسبترين خاکها برای وشد نخدد خاکهای شنی ،وسی،
لدمی شنی و لدمی وسی (ياوی از نمکهوای محلودل) اسوت .نتوايج
حاصل از نقشه خاک اسوتان نشوان داد کوه حودود  45دوصود خیلوی
مناسب 22 ،دوصد مناسب و  33دوصد نامناسوب بورای کشوت نخودد
است.
معيار کاربری اراضي :از کل مساحت استان  40دوصد اواضی
کشاووزی 56/5 ،دوصد مرتوع 2/9 ،دوصود جنگول و موابقی وا سواير
کاوبریها تشكیل میدهد .استان اودبیل با داشوتن بواالترين کواوبری
اواضی کشاووزی نسبت بوهکول وسوعت اسوتان ،وتبوه اول وا دو بوین
استانهای کشدو داواست.
با تلفیق يناصر اقلیمی از قبیل مقادير باو های طدل دووه نخدد،
دماهای طدل وشد و وطدبت نسبی ويژگی هرکدام از دادهها بر اسا
نیاز مطلدب اقلیمی برای کشت نخدد ،بر اسا
ماتريس زوجی آنها تهیه شد .بر اسا

وشد نخدد اقدام شود .نتوايج نشوان داد کوه حودود  18دوصود خیلوی
مناسب 45 ،دوصد مناسب 25 ،دوصد متدس و  12دوصد استان برای
کشت نخدد نامناسب می باشد .لوالفقاوی و همكاوان

(Zolfagari et

) al., 2015نیز با مطالعه دادههای اقلیمی و محیطی مكانيابی کشت
نخدد ديم دو استان کرمانشاه به اين نتیجه وسیدهانود کوه حودود 0/1
دوصد مساحت استان داوای شراي بسیاو خدب 26/4 ،دوصود شوراي
خدب و  73/5دوصد شراي متدسطی برای کشت نخدد داود .همچنین
نتايج حاصل از يدامل تأثیر گذاو برکشت نخدد دو شهرسوتان آق قوال
نشان داد که معیواو اقلویم بوا وزن  ،0/619داوای بواالترين اهمیوت و
تدپودگرافی بوا اوز

وزنووی  0/110دو وتبوه آخور قووراو گرفتوه اسووت

) .(Kazemi & Sadegi, 2014با وزندهی به نقشههای تهیهشوده
بر اسا

وو

 ،AHPاز سامانه اطاليات جارافیايی ) (GISبهمنظدو

تلفیووق و همپدشووانی نقشووههووا اسووتفاده شوود و نقشووه پهنووهبنوودی
آگروکلیماتیک کشت نخدد تهیه گرديود (شوكل  .)2نقشوه حاصول دو
چهاو کال

به شرح زير طبقهبندی گرديد.

 -1نداحی خیلی مناسب ،شامل دشت اودبیل و شومال شهرسوتان
مشكینشهر میباشد که منطبق بور مناسوبتورين نوداحی کشواووزی
استان است و محدوديت برای کشوت نخودد وجودد نوداود حودود 18

پهنهبندي کشت نخود بر اساس عناصر اقليمي

وو

فضايی به کمک  GISبه تهیه نقشههای معیاوهای مؤثر دو طدل دووه

 AHPتحلیل و

مدل همپدشانی اليوههوا ،دو

دوصد از مساحت استان اودبیل وا تشكیل میدهد.
 -2نداحی مناسب که اين نداحی دو اطراف شهرستانهای خلخال
و کدثر ،سريین ،نیر ،بیله سداو وا تشكیل میدهند .محودوديت يموده
دو اين مناطق نیاز آبوی ،حوداقل دموا اسوت کوه حودود  45دوصود از

پهنهبندیآگروکلیماتیک کاشت نخود

مساحت استان به خدد اختصا

مساحت استان وا تشكیل میدهد.
 -3نداحی که برای کشت نخدد دو حد متدس هستند ،معیاوهوای
شیب ،يمق خاک ،اوتفاع و ندسانات دمايی يامل يمده دو محودوديت
کشت می باشد کوه شوامل نوداحی جنودبی ،شومالی اسوتان و اطوراف
شهرستان مشكین شهر وا تشكیل مویدهنود کوه حودود  25دوصود از
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داده است.

 -4نداحی که نامناسوب بورای کشوت نخودد مویباشود کوه بوهيلوت
کدهستانی بددن منطقه ،برودت هدا و نبدد افق مناسب خواک امكوان
کشت با محدوديت شديد مداجه است که حدود  12دوصد از مسواحت
استان وا تشكیل میدهد.

شکل  -1پهنهبندی کشت نخود بر اساس عناصر اقليمي
Fig. 1- Zoning chickenpea cultivation based on climatic elements

شکل  -2پهنهبندی آگروکليماتيک کشت نخود بر اساس عناصر اقليمي و فيزيوگرافي
Fig. 2- Zoning Agroclimatic of chickempea based on physiographic and climatic elements
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شاخص سازگاری
Compatibility
index

معیاوها
Criterions
0.016

جدول  -9بررسي سازگاری معيارها و زير معيارها
Table 9- The compatibility criteria and sub-criteria
شاخص سازگاری
عناصر عوامل اقليمي
گزينهها
Compatibility
Elements and
Options
index
climati cfactors
دمای فروودين
April temperatures
باو دووه وشد
Growing season
rainfall
دمای دووه وشد
Temperature
growth period
وطدبت
Humidity
متدس دما
Average
temperature
دمای دووه گلدهی
اقلیم
Temperature
flowering period
0.035
Climate
تبخیر
Evaporation
دمای دووه وسیدگی
Temperature of
maturity
باد
Wind
اوتفاع
تدپدگرافی Topography
Altitude
شیب
slope
0.007
جهت
Direction
خاک
Soil
کاوبری اواضی
Land use
منابع :محاسبات نگاوندگان

شاخص سازگاری
Compatibility
Index
0.017

0.081

0.175
0.011

0.056

-0.029
0.022

0.368
0.0037
0.045
0.015
0.013
0.021
0.0037

Sources: Author's calculations

نتيجهگيری
شناسووايی اسووتعدادها و محوودوديتهووا و اولديووتبنوودی آنهووا،
بهنحدیکه بهترين بهورهبورداوی از محوی صودوت گیورد ،از طريوق
مطالعه جامع اقلیمی-کشاووزی امكانپذير است .کشت نخودد يوالوه
بر تأمین بذای انسان و دام ،از اجزاء مهوم الگدهوای کشوت و يامول
افزاي

پايداوی دو نظامهای تدلیدی کشاووزی به شماو میوود .نتايج

وزندهی حاصل از يافته تحقیق نشوان داد کوه هرکودام از دادههوای
مدود مطالعه دو پهنهبندی کشت نخدد مؤثر هستند ،چنانکه دو جدول
 10نشان دادهشده میزان سازگاوی هر يوک از دادههوا کومتور از 0/1
است که بیانگر دقت وزندهی به دادهها میباشد.
دو بین معیاوهای اصلی ،اقلیم  ،0/603تدپودگرافی  ،0/245خواک
 0/114و کاوبری اواضی  /038و معیاوهای فريوی اوتفواع بوا ضوريب
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طودل دووه وشود نخودد و ويايوت تقوديم

با تدجه به تدزيع باو

 و باونودگی بوا ضوريب0/304  دما با ضوريب اهمیوت،0/539 اهمیت

 مناطق ديمزاو مرکز استان (دامنههای شورقی و شومالی،زوايی کشت

بی تری وا دو مكانيابی کشت

 بهترتیب اولديت نق0/216 اهمیت

 دو.کده سبالن) نداحی مناسب برای کشت ايون محصودل موی باشود

 نتايج بروسی شاخص سازگاوی معیاوهوا نشوان مویدهود.نخدد داوند

بعد از گلدهی يامل

مناطق دشت نیاز آبی و ندسان دمايی بهخصد

) کلیه معیاوهای مدود استفاده داوای شاخص سازگاوی کمتر9 (جدول

.محدوديت کشت نخدد محسدب میشدد

 میباشند که بیانگر تأثیرگذاوی دادههوا دو طودل دووه وشود و0/1 از
.دقت وزن انتخابی است
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Introduction
In many parts of the world, there is not enough precise information about suitable land for cultivation.
Understanding climate and the required parameters during the growth period of crops is the most important
factor in the zoning Agroclimate. In Iran, lentils with acreage of 240 thousand hectares and the production of 166
thousand tons per year after the peas in second place is important. Agro-ecological zoning is one of the land
evaluating method that can be used to find better lands and improve the planning and management of land
resources. The purpose of this research, zoning Agroclimatic Ardabil Province for the cultivation of lentils, In
order to identify the characteristics of land resources for the planning and organize and optimal land, Assessing
of land suitability, in any of the zone by using AHP is Agroclimatic.
Material and Methods
Ardabil Province is in northwestern Iran, with an area of 17953 square kilometers, 1.09 percent of the
country's total area. The present study was conducted across Ardabil Province which is located in 37° 25' and
39° 42' N latitude and between 47° 03' and 48° 55' E longitude. Data used in this research; climatic factors such
as rainfall, temperature, relative humidity, sunshine duration and degree-days during the growing season are the
data of 37 synoptic and meteorological and data physiographic such as elevation, slope, aspect, soil and land use
map of the study area were collected from relevant organizations. By performing the necessary calculations
using SPSS and EXCEL software, the database was frormed in GIS environment. Then for each of the
parameters in the GIS environment with generalized point data, linear and polygon surrounding surfaces
(Interpolation) were performed, as the data layers and maps. Each of the layers of the study, based on favorable
climatic requirements lentils were categorized based on AHP.
Results and Discussion:
According to the purpose of this study, the role of the main criteria such as Climate, Soil, Physiography and
land use criteria selected under Options AHP were calculated and then using the weighted important factor,
weight and final weight of all criteria were determined.
Lentil planting zoning based on climatic factors: Data of climatic elements during the growing season
lentils have an influential role. The sudden change of climate data is effective on crop yield. In this study, the
rate of climate data based on hierarchical, weight coefficient was determined as follows: Temperature 0.382,
precipitation 0.250, humidity 0.160, sunshine hours 0.101, evaporation 0.064 and wind 0.043. By overlaying
maps of climatic elements, about 20.42 percent with a very suitable, 37.75 percent was suitable, 24.47 percent
average and 17.34 percent of conditions are unsuitable for cultivation of lentils.
Zoning planting lentils, based on physiographic factors: For evaluation the cultivation of lentils, map each
datas, elevation, slope and aspect were prepared in GIS environment. Based on the favorable climatic lentils
product to physiographic factors, weighting layers were based on AHP. Therefore, the height by a factor of
0.614, slope 0.268 and slope were determined 0.117. By combining maps of physiographic province, 22.68
percent has a very suitable, 21.11 percent sutitable, 17.33 percent average and 38.86 percent conditions are
1 and 2- Associate Professor and Graduate M.Sc.Student of the Department of Climatology, Climatology, Faculty of
Humanities, Mohaghegh Ardebil University, Iran, Respectively
(*- Corresponding Author Email: sobhani@uma.ac.ir)
DOI: 10.22067/jag.v10i3.57287
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unsuitable for cultivation of lentils.
Zoning lentil cultivation, on the basis of physiographic and climatic elements: By combining all the
maps of climatic and physiographic factors that were prepared based on hierarchical method weighting
coefficient, the final zoning map Agroclimate lentil cultivation in this province was prepared. Based on the final
map, in Ardebil province about 17% very suitable, 32% was suitable, 27% moderately and 24% had poor
conditions for the cultivation of lentils.
Conclusion
This study aimed to Agroclimate land zoning for planning agriculture in the province of Ardabil. Based on
the favorable climate condition for lentil crop, land evaluation of each data was done for production of lentils. So
the the main criteria including; climate 0.565 factor, physiographic by a factor of 0.262, soil 0.188 and land the
highest weight by a factor of 0.055 respectively has an effective role in the lentils, as well as minimum
temperature during the growing season and maximum temperatures and low rainfall (during seed germination
and flowering) altitude and the high slope is the limiting factor for the cultivation of lentils in the province.
Keywords: AHP, Ardabil Prvince, Climate, GIS, Lentil Crop, Physiography
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بررسی اثرات پرایمینگ و تنش کمآبی بر رشد و عملکرد آفتابگردان آجیلی
()Helianthus annuus L.
امیررضا صادقی بختوری ،*1بهمن پاسبان اسالم 2و نسترن حاجیزاده

اصل3

تاریخ دریافت1395/06/13 :
تاریخ پذیرش1396/01/16 :

صادقی بختوری ،ا.ر ،.پاسبان اسالم ،ب ،.و حاجیزاده اصل ،ن .1397 .بررسی اثرات پرایمینگ و تنش کمآب ی ب ر رش و ممکر رد آفت ابرردان
آجیکی ( .)Helianthus annuus L.بومشناسی کشاورزی.747-763 :)3(10 ،

چکیده
بهمنظور بررسی اثر پرایمینگ و تنش کمآبی بر رش و ممکررد آفتابرردان آجیکی ( )Helianthus annuus L.آزمایشی در دانشراه شهی م نی
آذربایجان بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بکوکهای کامل تصادفی با سه تررار در تابستان  1393اجرا ش  .تیمارهای آزمایش شامل فاکتور پرایمینگ
در چهار سطح (آب با نیتروکسین ،آب با اکسین ،آب مقطر (شاه ) و ب ون پرایمینگ) و فاکتور تنش کمآبی در سه مرحکه (ساقه رفتن ،پ ر ش ن دان ه و
شاه (ب ون تنش در کل دوره رش )) بودن  .نتایج آزمایش نشان داد که تمامی صفات مورد بررسی تحت تأثیر اثرات اصکی پرایمینگ و تنش کمآبی قرار
گرفتن  .پیش تیمار کردن بذرها سبب افزایش معنیداری در سرمت رش مطکق بوته و طبق ،قطر طبق ،تع اد دانه در طبق ،وزن هزار دانه ،ممکررد دانه و
نسبت مغز دانه به کل دانه و کاهش درص دانههای پوک در طبق ش  .اما تنش کمآبی بامث کاهش تمامی صفات ،بهجز درص دانههای پ وک گردی .
تنش کمآبی در مرحکه پر ش ن دانه بامث بیشترین کاهش ممکررد دانه در بوته در واح سطح گردی  .بیشترین مق ار ممکررد دان ه در پرایمین گ آب ب ا
نیتروکسین به دست آم  .نتایج ککی این تحقیق ،بیانرر این بود که پرایمینگ کردن بذور بامث کاهش اثرات سوء تنش کمآبی از طریق تحریك رش و
تقسیم سکولی و افزایش بنیه اولیه گیاهچه ش ه و همچنین میتوان در افزایش اجزای ممکررد و ممکررد آفتابرردان آجیکی مامکی مؤثر برای دستیابی ب ه
کشاورزی پای ار باش .
واژههای کلیدی :پیشتیمار بذر ،تنش رطوبتی ،ممکررد دانه

مقدمه

 )napus L.و بادامزمینی ( )Arachis hypogaea L.چهارمین دان ه

1

روغنها از مواد مم ه و اساسی در تغذیه انسان بهشمار میرون و
از طرف دیرر نیاز به تأمین روغ ن س بب اف زایش کش ت دان هه ای
روغنی در ایران و جهان طی سالهای اخیر ش ه است .در بین گیاهان
زرامی ،آفتابرردان بهمنوان یری از منابع مهم تأمینکنن ه روغن غی ر
قابل انرار اس ت ) .(Seile et al., 2017آفت ابرردان (
 )annuus L.پ

از س ویا ( ،)Glycine max L.کک

Helianthus

زا ( Brassica

روغنی زرامی یكساله جهان است که ب ه خ اطر روغ ن خ وراکی آن
کشت میشود ) .(Jamshidi et al., 2009در هم ین راس تا ،توس عه
کشت آفتابرردان بخش مهمی از برنام هه ای کش اورزی را تش ریل
میده  .بر اساس گزارش فائو سطح زیر کشت آفت ابرردان در ای ران
طی سالهای اخیر ح ود  82500هرتار ب ا می انرین ممکر رد ح ود
 2680کیکوگرم در هرت ار ب وده اس ت ( .)FAO, 2015آفت ابرردان
آجیکی از محصوالتی اس ت که مم ت اً بهصورت آجیکی و بعض اً در
برخی صنایع غذایی مورد اس تفاده داش ته و در بین ایرانیان و برخی

 1و  -3بهترتیب استادیار و دانشجوی سابق کارشناسی ارش  ،گروه زرامت و اص الح
نباتات ،دانشر ه کشاورزی ،دانشراه شهی م نی آذربایجان
 -2دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
)Email: sadeghi.amir1@yahoo.com
(* -نویسن ه مسئول:
DOI: 10.22067/jag.v10i3.58044

کش ورهای جهان جایراه ویژهای دارد

(Choobforoush-Khoei et

) .al., 2012از دی گاه تغذیه ،روغن آفتابرردان بهدلیل داشتن مق ادیر
فراوانی از اسی های چرب اشباع نش ه نظی ر اس ی اولئی ك و اس ی
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لینولئیك میباشن که در حالت معمول بهترتیب  20و 70درص ک ل

ب ذر م یباش  .مطالع ات زی ادی درب اره ت أثیرات فیزیول وژیری و

(Pal et al.,

حبوب ات انج ام ش ه و

اسی های چ رب دان ه آفت ابرردان را تش ریل م یده
).2015

بیوشیمیایی پرایمینگ روی دانههای مختک

نتایج نشان داده است که تیمار پرایمینگ قادر به بهبود فرآین جوان ه

تنشهای محیطی از موامل مهم کاهش محصوالت کشاورزی در

زنی و ایجاد مقاومت تحت ش رایط ت نش اس ت .م الوه ب ر ت أثیرات

دنیا هستن و گیاهان در طول دوره رش در معرض تنشهای غیر زن ه

پرایمینگ روی بهبود رش و جوانهزنی گیاهان و افزایش مقاومت آن-

محیطی مختکفی ق رار م یگیرن ) .(Xu, 2016در ب ین ت نشه ای

ها به تنشهای محیطی است .شیوهه ای مختک

پرایمین گ بام ث

محیطی ،خشری مهمترین مامل مح ودکنن ه در تولی محص والت

افزایش فعالیت آنزیمهای هی رولیزی ش ه ،بهمکت قابکی ت دسترس ی

کشاورزی در سراسر دنیا بوده ک ه ب یش از  45درص از زم ینه ای

آسان گیاهچه به مواد غذایی در طول جوانهزنی ،در بذرهای پرایمینگ

کشاورزی بهطور دائم در مع رض خش ری ق رار دارن  .ل ذا در آین ه،

ش ه ،جوانه زنی سریعتر اتفاق افتاده و همچنین در زم ان کوت اهت ری

بیشترین تالشها در جهت تولی بیشتر محص ول در ش رایط ک مآب ی

فرآین جوانهزنی ترمیل میشون ) .(Nonami et al., 1995براساس

خواه بود بهمبارت دیرر ،بای محصول بیشتری در ازای هر قطره آب

مطالعات صورت گرفته پرایمینگ بذر در شرایط مزرم های نی ز نت ایج

تولی کرد ) .(Sinaki et al., 2007یری از مهمت رین م یریته ای

رضایتبخشی را در گیاهان مختک به همراه داشته است .بهطوری که

مزرمه برای دستیابی به شرایط مطکوب رش جامعه گیاهی و ممکر رد

با کاهش پتانس یل ماتری ك خ اک و ت نش ناش ی از آن ،اث ر مبب ت

مناسب ،تأمین آب کافی میباش تا گیاه در مراحل حساس دچار تنش

پرایمینگ ب ذر گیاه ان ذرت ( )Zea mays L.و پنب

ه ( Gossypium

رطوبتی نرردد.

 )herbaceum L.بر صفات وزن خشك و طول ان امهای هوایی گیاه

خشری بهطور نامطکوبی جوانهزنی ،رش گی اه و در نهای ت تولی

گزارش ش

ه است ).(Murungu et al., 2004

محصول را تحت تأثیر قرار میده  .تنش خشری ،یری از تنشه ای

بنابراین با توجه به اهمیت بسیار باالی گیاه آفت ابرردان و بهب ود

چن بع ی است و سبب اثرات فیزیولوژیری متف اوتی در گیاه ان م ی

م یریت آب کشاورزی بهمنظور تولی محصوالت با ح اقل مصرف آب

شود ) .(Ramírez et al., 2011میزان خسارت وارده به گی اه در اث ر

و اینکه اطالمات مح ودی در زمین ه ک اربرد پرایمین گ در ش رایط

تنش خشری بسته به طول دوره ت نش خش ری ،زم ان وق وع ت نش،

تنش کمآبی روی گیاه آفتابرردان ص ورت گرفت ه اس ت انج ام ای ن

فراوانی وقوع تنش خشری ،نوع گیاه و ویژگیهای ذاتی خاک متفاوت

تحقیق ضروری بهنظر رس ی  .ه ف اص کی از انج ام ای ن آزم ایش،

میباش (.)Joshi et al., 2014

ارزیابی اثرات مببت و منفی پرایمینگ تحت شرایط تنش کمآبی روی

آفتابرردان به دلیل وجود سیستم ریش های گس ترده و دارا ب ودن

برخی صفات مهم آفتابرردان آجیکی میباش .

کرکهای زبر و خشن در ساقه ،برگ و دم برگ ت ا ح ودی در براب ر
خشری متحمل است ) .(Angadi & Entz, 2002با اینحال ،ت نش
مح ودیت آب در دوره گک هی ،تع اد دان ه در طب ق و در مرحک ه پ ر
ش ن دانهها ،ممکررد دانه را بهنحو قابل مالحظهای کاهش م یده
).(Mazaheri laghab et al., 2001
جوانهزنی اولین مرحکه نمو گیاه است که از مراحل مهم و حساس
در چرخه زن گی گیاهان ب وده و ی ك فرآین ککی ی در س بز ش ن
گیاهچه میباش  .این مرحک ه از رش ب هش ت تح ت ت أثیر موام ل
محیطی ب هوی ژه دم ا و رطوب ت خ اک ق رار م یگی رد ،جوان هزن ی
غیرهمزمان و کن  ،یری از صفات نامطکوب بذر گیاهان زرام ی م ی-
باش ) .(Najafi et al., 2010راهرارهایی که محققان برای بهب ود و
یرنواختی جوانهزنی و سرمت سبز ش ن پیشنهاد میکنن پرایمین گ

مواد و روشها
آزم ایش حاض ر در دانش راه ش هی م نی آذربایج ان ب ا ط ول
جغرافیایی  45درجه و  93دقیقه شرقی و مرض جغرافیایی  37درجه و
 81دقیقه شمالی و  1318/8متر ارتفاع از سطح دریای آزاد قرار گرفته
است ،در اردیبهشت ماه سال  1393بهصورت فاکتوریل در قالب ط رح
بکوکهای کامل تصادفی با سه تررار انجام گرفت .تیمارهای آزمایش
شامل دو مامل تنش کمآبی در مرحکه (س اقه رف تن ،پرش ن دان ه و
ب ون تنش) و پرایمینگ (آب و نیتروکسین ( 0/05گ رم در ی ك لیت ر
آب) ،آب و اکسین ( 0/05گرم در ی ك لیت ر آب) ،آب مقط ر و ب ون
پرایمینگ) و با سه تررار بود .در این بررسی از ی ك رق م آفت ابرردان
آجیکی توده محکی صوفیان استفاده ش  .ب ذور مربوط ه از مح له ای

بررسی اثرات پرایمینگ و تنش کمآبی بر رشد و عملکرد آفتابگردان آجیلی...

فروش بذر از شهرستان صوفیان واقع در آذربایجان شرقی تهیه ش .
بر اساس آمار هواشناس ی می انرین بارن گی ای ن ناحی ه 273/1
میکیمتر در سال میباش که بیش ترین مق ار آن  42/4میک یمت ر در
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جکوگیری از خسارت گنجشك در مرحکه تشریل و پر ش ن دانه ،تمام
طبقها توسط توری پوشان ه ش ن  .پ

از رس ی گی فیزیولوژی ك در

کرتهای مربوطه ،ممل برداشت انجام پذیرفت.

اردیبهشت ماه و کمترین مق ار آن  22/3میکیمتر در ش هریور م اه در
یك دوره  10ساله رخ داده است .می انرین دم ای س الیانه  11درج ه

صفات مورد اندازهگیری

سانتیگراد ،میانرین ح اکبر و ح اقل دم ای س الیانه  16/5و 2/78

در زمان برداشت دو بوته از ابت ا و انتهای ردی هر کرت حذف و

درجه سانتیگراد میباش  .میزان رس ،سیکیت و شن بهترتیب 28 ،30

پنج بوته از هر کرت برداشت ش ن  .نمونهها بع از برداشت ب ه م ت

و  42درص و دارای خاک با بافت لومی بوده و مق ار کربن آلی خ اک

یك هفته در مقابل آفتاب قرار داده ش ن تا بهص ورت کام ل خش ك

در ح ود  0/72درص و  pHخ اک در ح ود  8/1در نوس ان ب ود.

شون .

آمادهسازی زمین مورد نظر در پاییز س ال  1392انج ام ش  .ممکی ات

سرعت رشد مطلق بوته :در مرحکه ساقه رفتن دو بوته از هر

ترمیکی شامل شخم سطحی زمین ،کودپاشی و دیس كزن ی در نیم ه

کرت ج ا ش  .این دو بوته در دمای  75درجه سانتیگراد به م ت 48

اول فروردین سال  1393صورت گرفت.

سامت در آون خشك و سپ

قبل از کاشت ،جوی و پشتههایی به فواصل  60س انتیمت ر و در

تررار ش  .سپ

راستای شمال -جنوب ایجاد گردی  .کاش ت در ت اری  11اردیبهش ت

گردی .

سال  1393انجام ش  .هر کرت آزمایشی دارای چهار ردی کاشت ب ه

معادله ()1

طول سه متر تشریل ش ه بود .کاشت بذور در محل داغ آب بهصورت

س

وزن ش ن  .ای ن ک ار  10روز بع نی ز

با استفاده از مع له ( )1زیر سرمت رش بوته محاسبه

رمت رش

ق

مطک

دستی و به روش کپهای انجام گردی  .فاصکه کپهها از هم  30سانتی-
متر بود (تراکم  55000بوته در هرتار) و در هر کپه  3ت ا  4ب ذر ق رار
داده ش  .بع از کاشت ،آبیاری در همان روز انجام گرفت .جوان هزن ی
 11الی  15روز بع از کاشت صورت گرفت .آبی اری ب هروش ج وی و
پشته با دور آبیاری هفت روز انجام ش  .وجین اول پ

از ظهور برگ-

های لپهای و وجین دوم در مرحکه  10تا  12برگی انج ام ش  .تن ك
کردن بوتهها بهدلیل احتمال حمکه کرم مفتولی ریشه (آگری وتی ) در
مرحکه  6تا  8برگی صورت پذیرفت .ممکیات پرایمینگ  48سامت قبل

بوته
سرعت رشد مطلق طبق :در مرحکه  50درص گک هی طب ق
دو بوته از هر کرت ج ا ش  .این دو طبق در دمای  75درجه س انتی-
گراد بهم ت  48سامت در آون خشك و سپ
روز بع نیز تررار ش  .سپ

وزن ش  .این ک ار 10

با استفاده از فرمول زیر سرمت رش طبق

معادله ( )2محاسبه گردی (.)Paseban Eslam, 2015
معادله ()2

از کاشت انجام ش بهطوری که بذرها به م ت  16سامت در محکول-
ب ه م ت  24س امت در س ایه

قطر طبق :با استفاده از متر در موقع برداشت در دو جهت مم ود

های مورد نظر خیسان ه ش ه و سپ

خشك ش ن  .آبیاری بر اساس تیمارهای آزمایش اممال گردی  .اممال

بر هم ،بر حسب سانتیمتر (برای پنج بوته از هر کرت) ان ازهگی ری و

زمان آبیاری با استفاده از تشتك تبخیری (به قطر  120/7سانتیمتر و

میانرین آنها محاسبه ش .

ممق  25سانتیمتر) که از قبل در مزرمه مستقر ش ه بود انجام گرفت.
میزان تبخیر از تشتك روزانه در سامت  7/5صبح یاداشت ش  .آبیاری

تعداد دانه در طبق :تع اد دانه در هر طبق ( برای پنج بوته از هر
کرت) بهصورت دستی شمارش گردی .

ککیه کرتها تا مرحکه ساقه رفتن بهصورت یرسان انجام ش  .آبی اری

وزن هزار دانه :از هر طبق بهص ورت تص ادفی  400م د دان ه

ت نش خش ری ب ا اس تفاده از آم ار

وزن ه زار دان ه ب ا اس تفاده از

کرت های دارای س طوح مختک

برداشت ش ه از تشتك تبخیر و ج ول محاسبه تبخیر از تشت کالس
Aانجام ش  .تنش کم آبی در دو مرحکه ساقه رفتن و گک هی گیاه ب ر
اساس  80میکی متر تبخی ر از تش تك تبخی ر ص ورت گرف ت .ب رای

انتخاب ش ه و توزین گردی ه س پ
میانرین کل طبقها بهدست آم .

درصد دانههای پوک در هر طبق :از طری ق معادل ه ( )3تعی ین
گردی (.)Seyahjani et al., 2010
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سنبکه و سایر شاخصهای رش در گن م ()Triticum aestivum L

مع له ()3

ت أثیر معن یداری دارد ) .(Sharifi & Hagh Nia, 2006محقق ان
نشان دادن که اممال پرایمین گ روی ب ذر ب هط ور معن یداری وزن
نسبت وزن مغز به وزن کل دانه :مق ار  20گ رم دان ه از ه ر
نمونه ج ا و پ

از پوستگیری و توزین مغز ،نسبت وزن مغز دانه ب ه

خشك کل گیاه را در مقایسه با شاه افزایش میده

.(Moradi et

) al., 2009مقایسه می انرین س رمت رش مطک ق بوت ه در س طوح
مختک تنش کمآبی مشخص نمود که بیشترین کاهش سرمت رش

کل دانه تعیین گردی .
عملکرد دانه در بوته :با تعیین ممکررد در تك بوته ک رته ا
(پنج بوته از هر کرت) و ممکررد کل کرت تعیین گردی .

مطکق بوته مربوط به تنش در مرحکه ساقه رفتن بود و اختالف معن ی
داری با شاه داشت ،اما تنش در مرحکه پر ش ن دانه اختالف معن ی-
داری با شاه نشان ن اد (ج ول  .)2تنش ش ی منجر به بس ته ش ن
روزنهها و کاهش جذب دیاکسی کربن ش ه و ب هط ور غیرمس تقیم

آنالیز آماری

دادهه ا

تولی ماده خشك را کاهش میده و در نهای ت ،از وزن ت ك بوت ه

در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه بکوکهای کامل تصادفی و مقایس ه

کاسته میشود .با افزایش درص رطوبت ،میزان ماده خشك تولی ش ه

آزمون دانرن توسط نرم افزار MSTAT-

در واح سطح افزایش پی ا میکن  .در مطالع های محقق ان گ زارش

 Cانجام گرفت .همبستری ساده ص فات م ورد بررس ی در ن رماف زار

کردن که بیشترین وزن خشك ساقه و برگ آفتابرردان را در ش اه و

 SPSSنسخه  16محاسبه گردی  .ب رای رس م ج اول و نموداره ای

کمترین آن را در تیمار اممال تنش کمبود آب بهدست آم

مربوطه نیز از نرمافزار  EXCEL 2013استفاده ش .

).2004

نتایج و بحث

سرعت رشد مطلق طبق

بع از اطمینان از توزیع نرمال باقیمان هها ،تجزیه واریان
میانرین صفات با استفاده از

تجزیه واریان

سرعت رشد مطلق بوته

تجزیه واریان

دادهها نشان داد که پرایمین گ و ت نش ک مآب ی

روی صفت سرمت رش مطکق بوت ه در س طح احتم ال ی ك درص
معنیدار بودن (ج ول  .)1مقایسه میانرین سطوح مختک

پرایمین گ

نشان داد که بیش ترین س رمت رش مطک ق بوت ه ب ه تیم ار آب ب ا
نیتروکسین و کمترین آن مربوط به ش اه ب ود .مص رف نیتروکس ین
وزن خشك گیاه را در مقایسه با شاه افزایش داد .این تیمارها بهدلیل
فراهمی نیتروژن توانستهان وزن خشك بیش تری را نس بت ب ه س ایر
تیمارها ایجاد کنن که در نتیجه افزایش وزن خشك سرمت رش بوته
نیز افزایش یافته است .تیمارهای آب با نیتروکس ین و آب ب ا اکس ین
اختالف معنیداری با شاه داشتن ولی تیمار آب مقطر اختالف معنی-
داری با شاه نشان ن اد (ج ول  .)2اس تفاده از ک وده ای بیولوژی ك
بامث آزاد ش ن هورمونه ای رش گی اه در خ اک م یش ود و ای ن
موضوع ب ه طورمس تقیم ی ا غی رمس تقیم بام ث بهب ود رش و نم و
محصوالت زرامی م یگ ردد ) .(Sajadi Nik et al., 2011محقق ان
دیرر نیز گزارش کردن کود بیولوژیك نیتروکس ین ب ر ارتف اع ،ط ول

(Halaji,

دادهها نشان داد که پرایمینگ بذر و تنش کمآبی

روی صفت سرمت رش مطکق طب ق در س طح احتم ال ی ك درص
معنیدار بودن (ج ول  .)1مقایسه میانرین سطوح مختک

پرایمین گ

مشخص نمود که تیمارهای آب با نیتروکسین و آب با اکسین اختالف
معنیداری با شاه داشتن  ،ولی تیمار آب مقطر اختالف معنیداری ب ا
شاه نشان ن اد .بیشترین سرمت رش مطکق طبق مرب وط ب ه تیم ار
آب با نیتروکسین و کمترین آن مربوط به شاه بود (ج ول  .)2در این
تیمارها بهمکت تحریك رش و استفاده بهین ه از من ابع ،م اده خش ك
بیشتری در واح سطح تولی ش و بهمکت استقرار سریعتر گیاهان ب ه
دنبال جوانهزنی زودتر ،فتوس نتز اف زایش یاف ت و در نتیج ه تولی و
تجمع ماده خشك در واح سطح از سایر تیمارها بیشتر بود که این نیز
بامث افزایش سرمت رش طب ق گردی  .محقق ین گ زارش کردن
سرمت رش محصول س ویا و ب رنج ) (Oryza sativa Lدر گیاه ان
پرایمینگ ش ه نسبت به گیاهان شاه بیشتر بود و نیز نشان دادن که
اممال روشهای مختک پرایمینگ س بب اف زایش معن یدار س رمت
رش محصول در برنج گردی

).(Farooq et al., 2006
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دیرر محققان معتق ن افزایش سرمت رش مم تاً در نتیجه جوانه

تنش در مرحکه ساقه رفتن بود (ج ول  .)2در شرایط آبی اری مح ود،

زنی سریعتر و استقرار یرنواختت ر بوت هه ا در تیماره ای پرایمین گ

کمبود رطوبت قابل دسترس خاک موجب اختالل در فتوس نتز و م م

(Ghassemi-Golezani et al.,

رش کافی به همراه بیشتر ش ن رقابت برای تخصیص مواد فتوسنتزی

) 2008نیز نتایج مشابهی را گزارش کردهان  .مقایسه میانرین س رمت

بین ان امهای گیاه و در نهایت ،کاهش وزن و می زان حج م تولی ی

رش مطکق طبق در سطوح تنش کمآبی مشخص نمود ک ه بیش ترین

ان ام زایش ی (طب ق) م یش ود ( .)Daneshian et al., 2005نت ایج

کاهش سرمت رش مطکق طبق مربوط به تنش در مرحکه ساقه رفتن

آزمایش نشان میده که ح اقل خشری بر ان ازه مخزن ت أثیر منف ی

بود و با شاه اختالف معنیداری داشت .ک اهش می زان فتوس نتز در

میگذارد .بنابراین ،بهخوبی واضح است که تنش خشری میتوان ه م

شرایط تنش خشری و تحریك پیری برگ و در نتیجه ک اهش تولی

با تأثیر بر منبع و هم بر مخزن سبب کاهش ممکررد نهایی شود .اث ر

مواد فتوسنتزی یك دلیل مم ه کاهش سرمت رش میتوان باش که

تنش خشری روی کاهش قطر طبق توسط سایر محققان نیز گ زارش

با نتایج بهدست آم ه از تحقیق حاضر مطابقت دارد .در ای ن آزم ایش

ش ه است ).(Andria et al., 1995; Soleymani et al., 2016

است .قاسمیگلنازی و همر اران

تنش در مرحکه پر ش ن دانه اختالف معنیداری با ش اه نش ان ن اد
(ج ول  .)2تنش در هر مرحکه از رش گی اه ک ه اتف اق بیافت بام ث
کاهش وزن خشك طبق میگردد ،گزارش ش ه ک ه س طوح مختک

تعداد دانه در طبق

تع اد دانه در طبق یر ی دیر ر از ص فات بس یار مه م در تعی ین

تنش کمآبی بر روی وزن خشك طبق تأثیر معنیداری میگ ذارد و از

ممکررد دانه آفتابرردان است که متأثر از میزان آب قابل دسترس گیاه

وزن خشك طبق کاسته میشود که این کاهش بام ث اف ت س رمت

است و تحت ش رایط ک مآب ی ک اهش م ییاب  .براس اس ج ول 1

(Halaji,

پرایمینگ و تنش کمآبی برای صفت تع اد دان ه در طب ق در س طح

رش طبق میشود که با نتایج به دست آم ه مطابق ت دارد
).2004

احتمال یك درص معنیدار ش ن  .با توجه به مقایس ه می انرین تع اد
دانه در طبق در سطوح پرایمینگ تیمارهای آب با نیتروکسین و آب با

قطر طبق

اکسین اختالف معنیداری با شاه داشتن و تیمار آب مقط ر اخ تالف

پرایمینگ بذر و تنش کمآبی بر صفت قطر طبق در سطح احتمال

معنیداری با شاه نشان ن اد که بیشترین تع اد دانه در طبق مرب وط

یك درص معنیدار بودن (ج ول  .)1مقایسه می انرین قط ر طب ق در

به تیمار آب با نیتروکسین بود (شرل  .)1به نظر میرس ت أثیر مبب ت

سطوح مختک پرایمینگ نشان داد که بیشترین قطر طبق مرب وط ب ه

این باکتریها بر ان امهای زایشی سبب افزایش تع اد دان ه در طب ق

تیمار آب با نیتروکسین و کمترین آن مربوط به تیمار آب مقط ر ب ود.

گردی ه است .محققان گ زارش کردن ک ه اس تفاده از ب اکتریه ای

ریز جان اران موجود در کودهای زیستی که در مح یط ریش ه اس تقرار

اد دانه در نیام سویا میگردد ( (Sogut,

محرک رش سبب افزایش تع

یافتهان تأثیر مببت ی ب ر رش گی اه از جمک ه قط ر طب ق دارن ای ن

 .2006هری

موجودات با سنتز موادی از جمکه اکسین میتوانن رش و تربیر سکولی

که پرایمینگ بذر بامث افزایش تع اد دانه در ردی ذرت میگ ردد .در

را افزایش داده و بهتبع آن ،قطر طبق را نیز افزایش دهن  .در تحقی ق

مطالعهای محققان گزارش کردن که پرایمینگ ب ذر موج ب اف زایش

حاضر تیم ار آب مقط ر اخ تالف معن یداری ب ا ش اه ن اش ت ول ی

تع اد دانه نخود در واح سطح میگردد

تیمارهای آب با نیتروکسین و آب ب ا اکس ین اخ تالف معن یداری ب ا

) al., 2008در تحقیق حاضر نتایج مقایس ه می انرین س طوح ت نش

شاه نشان دادن (ج ول  .)2بر مبن ای بررس یه ای انج ام ش ه در

کمآبی روی صفت تع اد دانه در طبق نشان داد ،تنش در مرحکه ساقه

آفتابرردان ،مصرف کودهای زیستی بامث اف زایش قط ر طب ق ش ه

رفتن و تنش در مرحکه پر ش ن دانه اختالف معنیداری با هم ن اش ته

است ( .)Akbari et al., 2009قطر طبق در هر سه مرحکه تنش ک م

ولی با شاه اختالف معنیداری داشتن که بیشترین کاهش در تع اد

آبی اختالف معنیداری با هم داشتن و بیش ترین ک اهش مرب وط ب ه

دانه در طبق مربوط به تنش در مرحکه ساقه رفتن بود (شرل .)2

و همراران ) (Harris et al., 2007نیز گزارش دادن

.(Ghassemi-Golezani et
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جدول  -2مقایسه میانگین اثر نوع پرایمینگ و تنش خشکی بر برخی صفات آفتابگردان
Table 2- Mean comparisons of effects of priming and drought stress in sunflower characteristics

درصد دانههای پوک

نسبت وزن مغز به

قطر طبق

سرعت رشد مطلق

سرعت رشد مطلق

در طبق

وزن کل دانه

(سانتیمتر)

طبق (گرم بر روز)

بوته (گرم بر روز)

Percentage of
unfilled seeds

Kernel to seed
ratio

Head
)diameter (cm

Head growth rate
)(g.day -1

Plant growth rate
)(g.day -1

14.99b

0.50a

24.24a

6.66a

*10.89a

14.80b

0.51a

24.71a

6.79a

12.06a

0.45b

22.13b

5.79b

9.47b

19.76a

0.46b

22.24b

5.72b

8.83b

22.57a

0.38c

24.99b

7.15a

15.33b

0.51b

19.14c

4.56b

7.70b

13.89c

0.55a

25.88a

7.01a

12.02a

Treatments

تیمارها
پرایمینگ
Priming

19.53a

آب و اکسین
Water and auxin

آب و نیتروکسین
Water and nitr auxin

آب مقطر
Hydro priming

شاه (ب ون خیسان ن)
Control

تنش کمآبی
Water stress
11.23a

تنش در مرحکه پر ش ن دانه
Water deficit stress at
seed filling stage

تنش در مرحکه ساقه رفتن
Water deficit stress on
during stem stage

شاه (ب ون تنش)
Control

* میانرینهایی که برای هر جزء در هر ستون دارای حروف مشابه میباشن  ،اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانرن در سطح احتمال پنج درص ن ارن .
* Means within a column for each component followed by the same letters have not significantly difference based on Duncan test
(p≤0.05).

طرح اولیه گلها در آفتابرردان قبل از مرحکه گک هی شروع م ی-

نمای

).(Vilalobos et al., 1996

شود ،زیرا براساس تعری شروع گک هی زم انی اس ت ک ه گ له ای
شعامی طبق شروع به باز ش ن میکنن و واض ح اس ت ک ه در ای ن

وزن هزار دانه

هنرام بخش مم های از رش و نمو گلآذین انج ام ش ه اس ت .ل ذا

وزن دانههای آفتابرردان به منوان یری از اج زای مه م ممکر رد

اممال تنش خشری قبل از دوره گلدهی که در ای ن تحقی ق مرحک ه

است که کمیت آن به مرحکه پر ش ن دانهه ا وابس ته اس ت .در ای ن

ساقه رفتن میباش  ،سبب کاهش تع اد گ ل و نهایت اً تع اد دان ه در

آزمایش وزن هزار دانه تحت تأثیر ه ر دو ف اکتور پرایمین گ و ت نش

گلآذین میگردد .در اثر کاهش فتوسنتز بهواسطه تنش خشری ،تولی

کمآبی قرار گرفت و این دو فاکتور در سطح احتمال یك درص معنی-

سکولهای بنیادی کاهش یافته و در نتیجه تع اد دانه کمتری در طبق

دار ش ن  ،اما اثر متقابل این دو فاکتور معنیدار نش (ج ول  .)1طب ق

تولی میشود ،همچنین در مرحکه رویش ی کمب ود آب بام ث ک اهش

مقایسه میانرین پرایمینگ آب با نیتروکسین و آب با اکسین اخ تالف

ق رت منبع در انتقال مواد فتوسنتزی ش ه و همین مامل در افت تع اد

معنیداری با هم ن اشته ولی با شاه اختالف معنیداری نشان دادن .

گکچههای بارور سطح طبق و در نتیجه تع اد دانه در طبق مؤثر م ی-

بیشترین وزن هزار دانه مربوط به تیمار آب با نیتروکس ین و کمت رین

باش ) .(Baydar et al., 2010نتایج سایر محققان نیز نش ان داد ک ه

وزن هزار دانه مربوط به آب مقطر بود (شرل  .)3کمبود نیتروژن بامث

تع اد دانه در طبق تحت تأثیر شرایط محیطی ح اد ط ی دوره زم انی

متوق ش ن رش ان امهای هوایی بهخصوص دانهها میگردد.

قب ل از ش روع گ ردهافش انی و ت ا م تی بع

از آن تغیی ر م ی-
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شکل  -1مقایسه میانگین تأثیر روشهای مختلف پرایمینگ بر تعداد دانه در طبق آفتابگردان
Fig. 1- Mean comparisons for the effect of different methods of priming on number of seed per head of sunflowers
* میانرینهای دارای حروف مشابه اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانرن در سطح احتمال پنج درص ن ارن .
* Means followed by the same letters have not significantly difference based on Duncan test (p≤ 0.05).

1200
b

1000
800

600
400
200

Number of seed per head

a

b

0
Control (Without
)Stress

During Stem Stage
Water Stress

During Grain Filling

شکل  -2مقایسه میانگین تاثیر تنش کم آبی بر تعداد دانه در طبق آفتابگردان
Fig. 2- Mean comparisons for the effect of deficit water stress on number of seed per head of sunflowers
* میانرینهای دارای حروف مشابه اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانرن در سطح احتمال پنج درص ن ارن .
* Means followed by the same letters have not significantly difference based on Duncan test (p≤ 0.05).

در این آزمایش با مصرف نیتروکسین وزن هزار دانه افزایش یافت

آفتابرردان داشتن

(Pirasteh Anousheh et al., 2010; Rezvani

این امر میتوان بهدلیل کارآیی ج ذب و مص رف اوره بیش تر گیاه ان

) .Moghaddam et al., 2015در مطالعهای محقق ین نی ز اف زایش

حاصل از بذرهای پرایم ش ه نسبت به گیاهان حاصل از بذرهای پرایم

وزن هزار دانه گن م در اثر پرایمینگ بذور را گزارش نمودن

نش ه باش  .کودهای زیستی تأثیر معنیداری در افزایش وزن هزاردان ه

) .et al., 2006طبق گزارش محققین تکقیح بذر با نیتروکسین افزایش

(Farooq
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معن یدار در وزن هزاردان ه کنج ( )Sesamum indicum L.ایج اد
کرده است ) .(Sajadi Nik et al., 2011مقایسه میانرین وزن ه زار
دانه در سطوح تنش کمآبی نشاندهن ه این بود ک ه ت نش در مرحک ه

عملکرد دانه در واحد سطح

در تحقیق حاضر تجزیه واریان

دادهها نشاندهن ه این ب ود ک ه

ساقه روی با شاه اختالف معنیداری ن اشت ،در ح الیک ه ت نش در

پرایمینگ و تنش کمآبی برای ممکررد دانه در واح س طح معن یدار

مرحکه پر ش ن دانه اختالف معنیداری با ش اه نش ان داد .بیش ترین

بودن (ج ول  .)1در نتیجه مقایسه میانرین سطوح مختک پرایمین گ

کاهش در وزن هزار دانه مربوط به تنش در مرحکه پر ش ن دان ه ب ود

مشخص ش ک ه بیش ترین ممکر رد ب ه تیم ار آب ب ا نیتروکس ین و

(شرل  .)4در شرایط تنش رقابت دانههای موجود در یك طبق ،بر سر

کمترین ممکررد مربوط به شاه بود (شرل  .)5افزایش ممکر رد ب ه-

مصرف مواد فتوسنتزی مح ود بامث کاهش وزن هزار دانه میگ ردد.

وسیکه پرایمینگ بذر ،میتوان به دلیل جوان هزن ی بهت ر ،رش س ریع

همچن ین از دالی ل ک اهش وزن ه زار دان ه در ش رایط دی م (ت نش

گیاهچه ،استقرار مناسب و در نهایت ،استفاده مطکوب از مواد غذایی و

خشری) نسبت به حالتی که آبیاری ترمیکی انجام ش ه است ،میتوان

موامل محیطی باش  .در این آزمایش تیماره ای آب ب ا نیتروکس ین و

به کاهش انتقال مواد از آون آبرش که مواد اصکی را ت أمین م یکن

آب با اکسین اختالف معنیداری با هم ن اشته ولی با ش اه اخ تالف

اشاره کرد .همچنین تنش کمآبی ،فتوسنتز و مصرف مواد فتوسنتزی را

معنیداری نشان دادن  .تیمار آب مقطر اختالف معن یداری ب ا ش اه

در برگهای در حال توسعه کاهش میده در نتیجه ،خشری بهط ور

نش ان ن اد (ش رل  .)6ب اکتریه ای مفی موج ود در نیتروکس ین

غیرمستقیم ،میزان مواد فتوسنتزی صادر ش ه از برگه ا را ب هس مت

(ازتوباکتر و آزوسپیریکیوم) قادرن ب ا ترش ح هورم ونه ای رش ب ه

دانه کاهش میده ( .)Brown, 1971آبی اری در مرحک ه دان هبن ی

افزایش ممکررد کمك کنن  .همچنین دیرر محقق ان گ زارش کردن

بامث افزایش ان وختههای غذایی و پرش ن دانهها و درنتیجه اف زایش

که پرایمینگ بذور ذرت بامث بهتر ش ن استقرار ،رش گی اه ،گک هی

وزن دانه آفتابرردان میگردد ).(Mazaheri Laghab et al., 2001

زودتر و ممکررد بیشتر ش

).(Harris et al., 2002

شکل  -3مقایسه میانگین تأثیر روشهای مختلف پرایمینگ بر وزن هزار دانه آفتابگردان
Fig. 3- Mean comparisons for the effect of different methods of priming on 1000-seed weight of sunflowers
* میانرینهای دارای حروف مشابه اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانرن در سطح احتمال پنج درص ن ارن .
* Means within a column followed by the same letters have not significantly difference based on Duncan test (p≤ 0.05).
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شکل  -4مقایسه میانگین تأثیر تنش کمآبی بر وزن هزار دانه آفتابگردان
Fig. 4- Mean comparisons for the effect of deficit water stress on 1000-seed weight of sunflowers
* میانرینهای دارای حروف مشابه اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانرن در سطح احتمال پنج درص ن ارن .
* Means within a column followed by the same letters have not significantly difference based on Duncan test (p≤ 0.05).

پیش تیمار کردن بذر با هورمونهای رش گیاهی نه تنها جوان ه-

تنش در مرحکه پر ش ن دانه بود .تنش در مرحکه ساقه رفتن اخ تالف

زنی و سبز ش ن بکره رش و ممکررد نهایی گیاه را نیز تح ت ش رایط

معنیداری با شاه ن اشت (شرل  .)6کمبود آب میتوان سبب بس ته

مادی و تنش آبی افزایش میده  .تأثیر کود زیس تی ب ر پارامتره ای

ش ن روزنهها ش ه ،در نتیجه میزان گاز کربنیك ورودی به گی اه نی ز

رش  ،ممکررد و اجزای ممکررد آفتابرردان بررسی و مشخص ش ک ه

کاهش مییاب که به دنبال آن میزان فتوسنتز کم ش ه و ای ن مس ئکه

کاربرد آنها صفتهای کیفی را در مقایسه با شاه (م م مصرف کود

سبب کاهش اجزاء ممکررد و در نهایت ،کاهش ممکررد ک ل بوت ه در

زیستی) بهبود بخش ی ( .)Shehata & El-Khawas, 2003ممکر رد

واح سطح میگردد .برخی از محققین مکت مم ه افت ممکر رد دان ه

دانه کنج تحت تأثیر تیمار نیتروکسین قرار گرفت و تکقیح بذر با ک ود

در اثر تنش خشری را کاهش فتوسنتز جاری و انتقال مج د مواد ط ی

زیستی نیتروکسین اف زایش  8/5درص ی ممکر رد دان ه را ب هدنب ال

دوره پر ش ن دانه میدانن  .وقتی که گی اه در مع رض ت نش خش ری

داشت ) .(Sajadi Nik et al., 2011ممکررد دانه در گیاهانی که بذر

قرار میگیرد ،برای این که از اثرهای تنش فرار کن اق ام ب ه کوت اه

آنها پرایمینگ ش ه بود نسبت به گیاهان پرایمین گ نش ه در تم ام

کردن چرخه زن گی خود میکن  .بنابراین ،بهدلیل کوتاهتر ش ن ط ول

سطوح مص رف ک ودی نیت روژن ب هص ورت معن یداری بیش تر ب ود

دوره پر ش ن دانه و تأثیر منفی ت نش ک مآب ی برفتوس نتز ج اری در

) .(Harris et al., 2007از دالیل مهم دیرری که م یت وان در ای ن

نهایت ،مواد منتقل ش ه به دانه کاهش و وزن هزاردانه کم میشود که

زمینه بیان نمود نقش هورم ونه ا در ای ن زمین ه اس ت .در واق ع در

این نیز بامث کاهش ممکررد میش ود

تیمارهای تحت تنش میزان هورمون اسی آبسیزیك افزایش م ییاب

) Postini, 1998فررس و همراران ) )Fereres et al., 1986نش ان

که این هورمون نیز بهنوبه خود از فعالی ت اکس ین و س یتوکینین ک ه

دادن که تنش خشری بامث کاهش ممکررد دانه در تمام ژنوتیپهای

تقسیم و افزایش طول سکولها را بر مه ه دارن جک وگیری م یکن

مورد مقایسه آفتابرردان ش که مک ت آن ک اهش تع اد دان ه و وزن

( .)Andria et al., 1995از طرف ی ،مقایس ه می انرین ممکر رد در

دانهها بوده است.

سطوح تنش کمآبی نشان داد که بیشترین کاهش ممکررد مربوط ب ه

& .(Jafarzadeh Knarsry

بررسی اثرات پرایمینگ و تنش کمآبی بر رشد و عملکرد آفتابگردان آجیلی...

757

شکل  -5مقایسه میانگین تأثیر روشهای مختلف پرایمینگ بر عملکرد دانه آفتابگردان
Fig. 5- Mean comparisons for the effect of different methods of priming on seed yield of sunflower
* میانرینهای دارای حروف مشابه اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانرن در سطح احتمال پنج درص ن ارن .
* Means within a column followed by the same letters have not significantly difference based on Duncan test (p≤ 0.05).

شکل  -6مقایسه میانگین تأثیر تنش کم آبی بر عملکرد دانه آفتابگردان
Fig. 6- Mean comparisons for the effect of deficit water stress on seed yield of sunflower
* میانرینهای دارای حروف مشابه اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانرن در سطح احتمال پنج درص ن ارن .
* Means within a column followed by the same letters have not significantly difference based on Duncan test (p≤0.05).

نسبت وزن مغز به وزن کل دانه

طبق ج ول  1هر دو فاکتور پرایمینگ و تنش کمآبی برای صفت

اختصاص داشت .تیمارهای آب با نیتروکسین و آب با اکس ین ب ا ه م
اختالف معنیداری ن اشته ولی ،با ش اه اخ تالف معن یداری نش ان

نسبت وزن مغز به کل دانه در سطح احتمال یك درص معنیدار ش .

دادن  .تیمار آب مقطر اخالف معنیداری با شاه ن اش ت (ج ول .)2

مقایس ه می انرین س طوح پرایمین گ نش ان داد ک ه تیم ار آب ب ا

محققین گزارش کردن که مصرف کامل سولفات پتاسیم م ورد نی از و

نیتروکسین بامث بیشترین افزایش در نسبت وزن مغز به کل دانه ش .

مصرف اوره همراه با تکقیح بذر بهصورت توأم با دو نوع ک ود زیس تی

کمترین مق ار نسبت وزن مغز به ک ل دان ه نی ز ب ه تیم ار آب مقط ر

نیتروژنه ازتوباکتر و نیتروکسین ،بیشترین ت أثیر مبب ت را ب ر اف زایش
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درص مغز دانههای آفتابرردان داشته اس ت .نت ایج مقایس ه می انرین

اختالف معنیداری ب ا ش اه ن اش ت ،ول ی ب ین تیم اره ای آب ب ا

سطوح تنش کمآبی مشخص نمود که هر سه سطح تنش ک مآب ی ب ا

نیتروکسین و آب با اکسین با شاه اختالف معن یداری مش اه ه ش

هم اختالف معنیدار داشتن و بیشترین کاهش در نسبت وزن مغز ب ه

(ج ول  .)2کاربرد میرروارگانیسمهای حلکنن ه نیت روژن در زرام ت

کل دانه مربوط به تنش در مرحکه پر ش ن دانه بود (ج ول  .)2س ایر

آفتابرردان میتوان مسیر انتشار و ج ذب نیت روژن را کوت اه نم وده و

محققین نتیجه گرفتن که تنش خش ری بام ث اف زایش وزن پوس ت

موجب سهولت دسترسی منصر نیتروژن برای گیاه گردد و همچنین از

دانهها و کاهش درص مغز به دانه آفتابرردان گردی که با نتیجه ب ه-

طریق بهبود تغذیه سایر مناصر ،بر تع اد دانه پر در طب ق م ؤثر باش

دست آم ه مطابقت دارد ) .)Khalilvand, 2006در مطالع های وق وع

( .)Moradi et al., 2009با توجه به نقش نیتروژن در افزایش تقسیم

تنش رطوبتی بامث کوچك تر ش ن دانه و افزایش درص پوست دانه-

و رش سکولی و افزایش در فرآین فتوسنتز و انتقال مواد آسمیالتی ،ب ا

& (Jafarzadeh Knarsry

به کار بردن کود زیستی نیتروکسین مح ودیت مخزن ت ا ح ودی از

ها و کاهش درص مغ ز دان هه ا گردی

بین رفته و انتقال مواد فتوسنتزی به سمت دانهها بامث پر ش ن دان ه

).Postini, 1998

و افزایش ابعاد دانه گشته و به دنبال آن درص دانههای پوک ک اهش
م ییاب

درصد دانههای پوک در طبق

پوکی دانهها یری از فاکتوره ای م ؤثر در ک اهش ممکر رد دان ه

(Choobforoush Khoei et al., 2012; Sajadi Nik et

) .al., 2011بین هر سه س طح ت نش ک مآب ی اخ تالف معن یداری

آفتابرردان است که در صورت بروز م یتوان بام ث ک اهش ش ی

مشاه ه ش که تنش در مرحکه پر ش ن دانه بیش ترین اف زایش را در

ممکررد دانه شود .در تحقیق حاضر پرایمینگ و تنش ک مآب ی ب رای

درص دانههای پوک در طبق بامث ش (ج ول  .)2سایر محققان نی ز

صفت درص دانههای پوک در طب ق در س طح احتم ال ی ك درص

در مطالعات خود روی آفتابرردان افزایش تع اد دانه پ وک را ب هدلی ل

معنیدار ش (ج ول  .)1مقایسه میانرین سطوح پرایمین گ نش ان داد

تنش کمآبی گزارش نمودن که با نتایج تحقی ق حاض ر مطابق ت دارد

که کمترین درص دانه پوک در تیم ار آب ب ا نیتروکس ین و بیش ترین

).(Brown, 1997; Najafi, 2010

درص دانه پ وک در تیم ار آب مقط ر حاص ل ش  .تیم ار آب مقط ر
جدول  -3ضرایب همبستگی ساده بین صفات مورد بررسی در آفتابگردان آجیلی تحت شرایط تنش کمآبی و پرایمینگ
Table 3- Correlation coefficients between measured traits of sunflower nuts under water deficit stress and priming
conditions
8

7

6

4

5

3

2

1
1

1

1

0.279

1

**0.817

0.01

1

**0.835

**0.839

0.19

1

**0.711

*0.404

**0.633

**0.492

1

**0.449

0.15

0.005

0.144

**0.667

1

**0.741

0.323

0.0490

-0.186

0.0290

**0.682

**-0.924

**-0.746

*-0.392

-0.114

0.086

-0.08

**-0.705

* و ** بهترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج و یك درص
* and ** Significant at P < 0.05 and P < 0.01, respectively.

صفت
Trait

ممکررد دانه در بوته1-
1- Seed yield per plant

سرمت رش مطکق بوته2-
2-Absolute growth rate of plant

سرمت رش مطکق طبق3-
3- Absolute growth rate of head

قطر طبق4-
4- Head diameter

تع اد دانه در طبق5-
5- No. of seeds per head

وزن هزار دانه6-
6- 1000 seeds weight

نسبت وزن مغز به وزن کل دانه7-
7- Kernel to seed ratio

درص دانههای پوک در طبق8-
8- Percentage of unfilled seeds
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مشاه ه گردی .

مواد پرورده کافی به دانهها و بامث پوکی دانهها م یش ود .محقق ین
گزارش کردن که تنش خشری بامث تولی  21/5درص دانه پ وک در
حالی ک ه در آبی اری کام ل  9/9درص م یباش

.(Ghaffaripor,

) 2004محققان دیرری به این نتیجه رسی ن که درص پ وکی دان ه
حساسترین صفت نسبت به خشری م یباش  ،زی را ک ه کمب ود آب
منجر به پوکی ش ی دانهها میگردد ).(Razi & Assad, 1998

نتیجهگیری
در سیستمهای کشاورزی ممکررد بهطور چشمریری تح ت ت أثیر
شرایط محیطی میباش  .مام ل مح ودکنن ه در پتانس یل ممکر رد
محصوالت ،تنشهای غیرزن ه م یباش  .البت ه بس ته ب ه مر انیزم
سازگاری گیاه و م یریت زرامی متفاوت میباش  .در آزم ایش حاض ر
نتایج نشان داد که اممال تنش کمآبی بام ث ک اهش معن یداری در

همبستگی صفات مرتبط با عملکرد

ضرایب همبستری صفات مورد ان ازهگیری نشان داد که ممکر رد
دانه همبستری مببت و معنیداری با تع اد دان ه در طب ق ،وزن ه زار
دانه ،نسبت وزن مغز به کل دانه اما همبستری منفی و معن یداری ب ا
درص دانههای پوک در طبق داشت (ج ول .)3
تع اد دانه در طب ق از جمک ه ص فات م ؤثر ب ر ممکر رد دان ه در
آفتابرردان است و وجود همبستری مبب ت و معن یدار ای ن ص فت در
سطح احتمال یك درص با ممکررد نشاندهن ه همین واقعی ت م ی-
باش  .نتایج آزمون نشان داد که مق ار ضریب همبستری ب ین ص فات
وزن هزار دانه و ممکررد دانه در سطح احتم ال ی ك درص مبب ت و
معنیدار است .همبستری بین نسبت وزن مغز به کل دانه ب ا ممکر رد
دانه در سطح احتمال یك درص مببت و معن یدار ب ود ک ه بیش ترین
همبستری ممکررد دانه با نسبت وزن مغز به کل دانه است .ب ین وزن
هزار دانه با تع اد دانه در طبق همبستری مببت و معن یداری وج ود
داشت .همبستری بین درص دانههای پوک در طبق و ممکررد دانه در
سطح احتمال یك درص منفی و معن یدار ب ود (ج ول  .)3یعن ی ب ا
افزایش تع اد دان هه ای پ وک ممکر رد دان ه ک اهش یافت ه اس ت.
همبستری منفی بین درص دانههای پوک و وزن ه زار دان ه در گی اه

سرمت رش مطکق بوته و طبق ،تع اد دانه در طب ق ،وزن ه زار دان ه،
ممکررد دانه در بوته و نسبت وزن مغز به کل دانه و افزایش معن یدار
درص دانههای پوک در طبق و اممال پرایمینگ بامث افزایش معنی-
داری در صفات سرمت رش بوته و طبق ،تع اد دان ه در طب ق ،وزن
هزار دانه ،ممکررد دانه در بوته و نسبت وزن مغز به کل دانه و کاهش
معنیدار درص دانههای پوک در طبق ش  .درحالی اث ر متقاب ل ت نش
کمآبی و پرایمینگ برای ه ی ک ام از ص فات معن یدار نش چ ون
پرایمینگ بامث کاهش اثرات تنش کمآبی ش ه است و بیشترین تأثیر
مببت از نیتروکسین حاصل ش ه است .با کاهش میزان آب مص رفی و
به دنبال آن بروز تنش کمآبی ،از ممکررد آفتابرردان کاسته ش  .اما ،با
به کارگیری کودهای زیستی بهصورت پیش تیمار از بروز اثرات منف ی
تنش کمآبی روی صفات مورفولوژیری و ممکررد این گیاه کاسته ش .
بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که به کارگیری کود زیستی نیتروکسین
ضمن ک اهش مص رف کوده ای ش یمیایی و ن اش تن مواق ب س وء
زیستمحیطی روش مناسبی برای تولی س الم و پای ار محص والت
میباش و کود زیستی نیتروکسین در شرایط تنش کمآبی بامث بهبود
شاخصهای رش و ممکررد دانه آفتابرردان آجیکی ش .

منابع
Akbari, P., Ghalavand, A., and Modarres Sanavy, S.A.M. 2009. Effects of different nutrition systems and biofertilizer
(PGPR) on penology period yield and yield components of sunflower (Helianthus annuus L.). Journal of Science
)and Natural Research 2(3): 119-134. (English with Persian in Summary
Andria, R., Chiaranda, F.Q., Magliulo, V., and Mori, M. 1995. Yeild and soil water uptake of sunflower sown in spring
and summer. Agronomy Journal 87: 1122-1128.
Angadi, S.V., and Entz, M.H. 2002. Root system and water use patterns of different height sunflower cultivars.
Agronomy Journal 94: 136-145.
Baldini, M.F., Cecconim, G., Vanozzi, P., and Benvenuti, A. 1998. Effect of drought on yield reduction in different

1397  پاییز،3 شماره،10  جلد،نشریه بوم شناسی کشاورزی

760

sunflower hybrids. Helia 14: 71-76.
Baydar, H., and Erbas, S. 2005. Influence of seed development and seed position on oil, fatty acids and total tocopherol
contents in sunflower. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 29: 179- 186.
Brown, C.L. 1977. Effect of data of final irrigation on yield components of sunflower. Agronomy Journal 54: 19-23.
Chimenti, C., Pearson, A., and Hall, J. 2002. Osmotic adjustment and yield maintenance under drought in sunflower.
Field Crops Research 75: 235-246.
Choobforoush Khoei, B., Roshdi, M., Jalili, F., and Ghaffari, M. 2012. The effect of biofertilizers on the yield and yield
components of sunflower nuts in the Khoy region. Agronomy Journal (Pajouhesh & Sazandegi) 103: 132-139. (In
Persian with English Summary)
Daneshian, J., Ardakani, M.R., and Habibi D. 2005. Effect of drought stress on yield and quantitative characteristics of
new sunflower hybrids. Proceedings of the 2nd International Conference on Integrated Approaches to Sustain and
Improve Plant Population under Drought Stress, Roma, Italy, 24-28 September, 2005. P. 406.
Food and Agriculture Organization (FAO). 2015. Statistics: FAOSTAT agriculture. Available at Web site
http://fao.org/crop/statistics.
Farooq, M., Basra, S.M.A., Warraich, E.A., and Khaliq, A. 2006. Optimization of hydro priming techniques for rice
seed invigoration Seed Science. Technology 34: 529- 534.
Fereres, E., Gimenez, C., and Fernandez, J.M. 1986. Genetic variability in sunflower cultivars under drought.
Australian Journal of Agricultural Research 37: 573- 582.
Ghaffaripor, A. 2004. Drought effect on yield and quantitative and qualitative attributes in new sunflower hybrids. MSc.
AIU. Karaj Branch, Karaj, Iran. (In Persian with English Summary)
Ghassemi-Golezani, K., Sheikhzadeh-Mosaddegh, P., and Valizadeh, M. 2008. Effects of hydro priming duration and
limited irrigation on field performance of chickpea. Research Journal of Seed Science 1(1): 34-40. (In Persian with
English Summary)
Halaji, H. 2004. The effect of efficiency water and plant density on yield and yield components of sunflower Azargol .
Master Thesis. Borojerd Azad University, Borojerd, Iran 150 pp. (In Persian)
Harris, D., Rashid, A., Hollington, P.A., Jasi, L., and Riches, C. 2002. Prospects of improving maize yields with ‘onfarm’ seed priming. Sustainable Maize Production Systems for Nepal: Proceedings of Maize Symposium held at
Kathmandu, Nepal, 3–5 December, 2002, P. 180-185.
Harris, D., Rashid, A., Miraj, G., Arif, M., and Shah, H. 2007. Seed priming with zinc sulphate solution-A costeffective way to increase the maize yields of resource-poor farmers. Field Crops Research 102: 119-127.
Jafarzadeh Knarsry, M., and Postini, K. 1998. Effect of drought stress in various stages of growth on morphological
parameters and yield components of sunflower (Helianthus annus L). Iranian Journal of Agriculture Science 29(2):
353-361. (In Persian with English Summary)
Jamshidi, E., Aghaalikhani, M., and Ghalavandm, A. 2009. Effect of defoliation intensity at different reproductive
stages on seed and oil yield in sunflower (Helianthus annuss L.). Iranian Journal of Crop Science 10(4): 349-361.
(In Persian with English Summary)
Joshi, B., Garg, A., Rls, S., and Ap, T. 2014. The altered output of Aloe vera L. Burm. f. Crop under differential water
stress conditions. Journal of Natural Remedies 4(1): 112-118.
Kalhori, J. 2002. Effect of drought stress in various stages of growth on yield and yield components of oil sunflower.
Master of Thesis. Faculty of Agriculture, University of Tehran, Iran. (In Persian with English Summary)
Khalilvand, E. 2006. Effect of drought on two sunflower (Helianthus annuss L.) hybrid yield and yield components in
different density MSc. Thesis. IAU. Tabriz Branch, Iran. (In Persian with English Summary)
Mazaheri laghab, H., Nouri, F., Hamid, Z.A., and Vafaei, H. 2001. Effects of supplemental irrigation on important
agronomy traits of three cultivars of sunflower in dry farming. Agricultural Research 3: 33-43. (In Persian with
English Summary)
Moradi, M., Madani, H., Malboubi, M.A., and Pilehvari Khomami, R. 2009. Comparison the effect of biologic fertilizer
with chemical on oil sunflower (Helianthus annus L.) in Arak condition. New Findings in Agriculture 3(2): 167177. (In Persian with English Summary)
Murungu, S., Chiduza, C., Nyamugafat, P., Clark, L.J., Whalley, W.R., and Finch-Savage, W.E. 2004. Effects of ‘onfarm seed priming’ on consecutive daily sowing occasions on the emergence and growth of maize in semi-arid
Zimbabwe. Field Crops Research 89: 49-57.

761

...بررسی اثرات پرایمینگ و تنش کمآبی بر رشد و عملکرد آفتابگردان آجیلی

Najafi, S., Taheri, G., and Jafarnejad, A. 2010. Evaluation of the effect of seed priming on the characteristics of Maize
(Zea mayz L.). Var. 704. The International Congress of Water, Soil, Plant and Agricultural Mechanization Science.
Islamic Azad University of Dezful, Iran. 2-3 March. (In Persian)
Nonami, H., Tanimoto, K., Tabuchi, A., Fukwjama, T., and Hashimoto, Y. 1995. Salt stress under hydroponic
conditions causes changes in cell wall extension during growth. Seed Science Research 396: 91-98.
Pal, U.S., Patra, R.K., Sahoo, N.R., Bakhara, C.K., and Panda, M.K. 2015. Effect of refining on quality and
composition of sunflower oil. Journal of Food Science and Technology 52(7): 4613-4618.
Paseban Eslam, B. 2015. Effects of planting date on grain yield, yield components and oil content of safflower spring
cultivars in Tabriz. Sustainable Agriculture and Production Science 25(2): 155-164. (In Persian with English
Summary)
Pirasteh Anousheh, H., Imam, Y., and Jamali Ramin, F. 2010. Comparative effect of biofertilizers with chemical
fertilizers on sunflower (Helianthus annuus L.) growth, yield and oil percentage in different drought stress levels.
Journal of Agroecology 2(3): 492-501. (In Persian with English Summary)
Ramírez, I., Estay, D., Stange, C., and Cardemil, L. 2011. Superoxide dismutase is a critical enzyme to alleviate
oxidative stress in Aloe vera (L.) Burm. Plants subjected to water deficit. Plant Ecology and Diversity 5(2): 183-195.
Razi, H., and Assad, M.T. 1998. Evaluating variability of important agronomic traits and drought tolerant criteria in
sunflower cultivars. JWSS-Isfahan University of Technology 2 (1): 31-44. (In Persian with English Summary)
Sajadi Nik, R., Yadavi, A., Balouchi, H.R., and Farajee, H. 2011. Effect of chemical (Urea), organic (Vermicompost)
and biological (Nitroxin) fertilizers on quantity and quality yield of sesame (Sesamum indicum L.). Journal of
Sustainable Agriculture and Production Science 21 (2):87-101. (In Persian with English Summary)
Seiler, G.J., Qi, L.L., and Marek, L.F., 2017. Utilization of sunflower crop wild relatives for cultivated sunflower
improvement. Crop Science 57: 1-19.
Seyahjani, E.A., Farhvash, F., Khorshidi Benam, M.B., and Sadeghi, A. 2010. Studying the effect of drought stress on
yield and yield components of three sunflower cultivars. Environmental Stresses in Crop Sciences 3(1): 59-68.
Soleymani, F., Ahmadvand, G., and Safari Sanjani, A.A. 2016. The Effect of chemical, biological and organic
nutritional treatments on sunflowers yield and yield components under the influence of water deficit stress. Journal
of Agroecology 8(1): 107-119. (In Persian with English Summary)
Sharifi, Z., and Hagh Nia, G.H. 2008. Effect of nitroxin biofertilizer application on grain yield and yield components of
wheat (cv. Sabalan). In 2nd National Conference on Agro Ecology in Iran, 17 th-18th October, Gorgan, Iran, p. 123.
(In Persian)
Shehata, M.M., and EL-Khawas, S.A. 2003. Effect of two bio fertilizers on growth parameters, yield characters,
nitrogenous components, nucleic acids content, minerals, oil content, protein profiles and DNA banding pattern of
sunflower yield. Pakistan Journal of Biological Sciences 6(14): 1257-1268.
Sinaki, J.M., Heravan, E.M., Shirani, Rad, A.H., Noormohammadi, G., and Zarei, G. 2007. The effects of water deficit
during growth stages of canola (Brassica napus L.). Journal of Agricultural and Environmental Sciences 2(4): 417422.
Sogut, T. 2006. Rhizobium inoculation improves yield and nitrogen accumulation in soybean (Glycine max L.)
cultivars better than fertilizer. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 34: 115-120.
Vilalobos, F.J., Hall, A.J., Ritchie, J.T., and Orgaz, F. 1996. Oil crop–Sun. A development, growth, and yield model of
the sunflower crop. Agronomy Journal 88: 403-415.
Xu, Y. 2016. Envirotyping for deciphering environmental impacts on crop plants. TAG. Theoretical and Applied
Genetics. Theoretische Und Angewandte Genetik 129: 653-673.

Journal of Agroecology
Vol. 10, No.3, Fall 2018, p. 747-763

نشریه بوم شناسی کشاورزی

1397  پاییز،3 شماره،10  جلد، نشریه بوم شناسی کشاورزی762
747-763 . ص،1397  پاییز،3  شماره،10 جلد

Studying of Seed Priming and Water Stress Effects on Growth and Yield of
Sunflower Nuts (Helianthus annuus L)
A.R. Sadeghi Bakhtevari1* , B. Paseban Eslam2 and N. Hajizadeh Asl3
Submitted:03-09-2016
Accepted: 05-0-2017
Sadeghi Bakhtevari, A.R., Paseban Eslam, B., and Hajizadeh Asl, N. 2018. Effects evaluation of seed priming and
deficit water stress on growth and yield of sunflower confectionary. Journal of Agroecology. 10(3): 747-763.
Introduction
Water stress is one of the most important environmental stresses that affect the germination, growth and yield
of plants. Seed priming is a technology that positively influences seedling establishment in many crops and may
improve field performance under adverse environmental conditions. Seeds can be primed using different media
such as tap water (hydro-priming), low water potential solutions (osmo-priming) such as polyethylene glycol or
salt solutions, solid matrix (matri-priming), and plant growth regulators (hormonal priming). Nitroauxin and
auxin are the rich source of macro-nutrients, micro-nutrients, vitamins, enzymes and hormones of plant growth
promoters. Therefore, the use of these media in sustainable agriculture causes the rapid growth of oil seed plants.
Limited information is available about the response of sunflower under water deficiency conditions in priming,
so the aim of this research was to study the growth and yield of these species under these conditions.
Materials and Methods
An experiment was conducted in 2014 at the field research station of the Faculty of Agriculture of Azerbaijan
Shahid Madani University, Iran. The experiment was laid out as a randomized complete block design arranged in
a factorial with three replications. Priming factor included (water treatment and nitro auxin, water and auxin,
hydro-priming and control (without priming)) and factor water stress include (stress during stem stage, stress
during grain filling stage and control (normal)).The seed priming 48h before sowing were treated with the water
and nitro auxin, water and auxin and hydro-priming for 16h, after priming, seeds are air-dried back near to the
original weight. Seedlings planted by hand on 2 may 2014 by density of 38000 plants ha -1 (60×30 cm). Weeds
were controlled by hand during crop growth and development as required. At maturity, five plants randomly
were harvested from each plot and plant growth rate, head growth rate, head diameter, No. of seed per head,
1000 seed weight, seed yield per plant and kernel to grain ratio, husk to grain ratio and percentage of unfilled
seeds were recorded. The data were analyzed by SPSS 16 software. The means were compared using the Duncan
multiple range test at p ≤0.05. Excel software was used to draw figures.
Results and Discussion
Analyses of variance of the data showed that all traits were affected by water stress and seed priming main
effects. Priming of seeds increased significantly the absolute growth rate, head diameter, grain number, 1000
seeds weight, grain yield and kernel to grain ratio and husk to grain ratio was reducing the percentage of unfilled
seeds per head. Water stress also reduces all traits except unfilled seeds per head, which enhances it. Water stress
at the grain filling stage was causing the most reduction of grain yield per unit area.
The increase in growth and yield of sunflower with seed priming treated nitro auxin and auxin could be due
to the fact that by promoting germination and providing more uptakes of phosphorus and nitrogen. Reduction in
the growth and yield under water stress could be the result of a preferential allocation of biomass production to
the roots or a reduction in chlorophyll content and, consequently, photosynthesis efficiency. Seed yield
decreased on account of water deficit stress. Decrease in seed weight and increase in unfilled seeds were the
main reasons for decreasing in seed yield. Decrease in seed yield due to decrease in yield components, especially
seed weight has been reported by other researchers previously. The increase in Percentage of unfilled Seeds
under water stress could be due to the fact that water stress effect on available assimilates during seed filling
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DOI: 10.22067/jag.v10i3.58044

763

...بررسی اثرات پرایمینگ و تنش کمآبی بر رشد و عملکرد آفتابگردان آجیلی

stage and decreases sink capacity and leads to unfilled seeds and low seed weight.
Conclusion
In conclusion, this study showed that application of seed priming play useful role in improving the growth,
yield and performance components of sunflower, and also the seed priming with auxin and nitro auxin, were
better than seed hydro-priming, this can be related to the chemical properties of these compounds. The results of
this study indicate that pre-treatment of seeds are effective in increasing yield and yield components of
sunflower seeds in order to avoid adverse effects of water stress.
Keywords: Seed priming, Seed yield, Water stress
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تأثیر جمعیت علفهرز تاجخروس ( )Amaranthus retroflexus L.بر عملکرد روغن و ترکیب
اسیدهای چرب دانه کرچک ()Ricinus communis L.
علیرضا پیرزاد  ،*۱ناصر جعفرزاده ،٢هاشم هادی 3و رامین

ملکی4

تاریخ دریافت1395/06/16 :
تاریخ پذیرش1396/02/09 :

پیرزاد ،ع ،.جعفرزاده ،ن ،.هادی ،ه ،.و ملکی ،ر .1397 .تأثیر جمعیت علفهرز تاجخروس ( )Amaranthus retroflexus L.بر عملکررد رونرو و
ترکیب اسیدهای چرب دانه کرچک ( .)Ricinus communis L.بومشناسی کشاورزی.765-774 :)3(10 ،

چکیده
کرچک ( )Ricinus communis L.از مهمتریو گیاهان زراعی با ارزش است که در صنایع داروسازی ،آرایشی و صنعت کراربرد ررراوان دارد .بره
منظور بررسی اثرات تداخلی تاجخروس ( )Amaranthus retroflexus L.بر عملکرد ،درصد رونو و ترکیب اسیدهای چرب گیاه کرچرک آزمایشری
بهصورت راکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادری در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان نربی (ارومیه) در سرا  1392اجررا
شد .عامل او شامل تراکمهای  5 ،4 ،3و  6بوته در مترمربع کرچک و عامل دوم تراکمهای صفر 10 ، 5 ،و  15بوته در مترمربع تاجخروس برود .نترای
نشان داد عملکرد رونو کرچک تحت تأثیر تراکمهای کرچک ،تاجخروس و اثر متقابل آنها قرار گررت ،ولی ترکیب اسیدهای چرب رونو کرچک رقط
تحت تأثیر معنیدار تراکمهای تاجخروس بودند .با توجه به نتای بهدست آمده با ارزایش تراکم تاجخروس کاهش  20-38درصدی در عملکرد دانره39 ،
درصدی در عملکرد رونو کرچک نسبت به کشت خالص (بدون علف هرز) مشاهده شد .با توجه به ویژگیهای منحصر بهررد رونو کرچک که ناشی از
ریسینولئیک اسید است با ارزایش تراکم تاجخروس ،ایو اسید چرب تا  19درصد کاهش و پالمتیک اسید ( 74درصد) و اسرتئاریک اسرید (  108درصرد)،
لینولئیک اسید ( 12درصد) و اولئیک اسید ( 64درصد) در مقایسه با کشت خالص کرچک ارزایش یارت .بهطورکلی ،نتای نشان داد علفهرز تاجخرروس
وحشی در تراکمهای  10و  15بوته در مترمربع عالوه بر کاهش عملکرد دانه و رونو با تغییر در ترکیب اسیدهای چررب باعرک کراهش کیفری رونرو
کرچک نیز میشود.
واژههای کلیدی :اسید اولئیک ،اسید پالمتیک ،اسید ریسینولئیک ،تداخل ،عملکرد رونو

مقدمه

ررریون 5از مهمتریو گیاهران زراعری برا ارزش اسرت کره در صرنایع

432 1

کرچک با نام علمی ( )Ricinus communis L.متعلر بره تیرره

داروسازی ،آرایشی و صنعت کراربرد ررراوان دارد (.)Oguniyi, 2006
کرچک رقابتکننده قوی با علفهرای هررز نیسرت و علرت آن را در
طوالنی بودن ظهور گیاهچه ( 10-21روز پس از کاشت) و رشد کنرد

 -1استاد گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
 -2استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان نربری ،سرازمان
تحقیقات وآموزش کشاورزی ایران
 -3استادیار گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
 -4استادیار جهاد دانشگاهی ارومیه
)Email: a.pirzad@urmia.ac.ir
(* -نویسنده مسئو :
DOI: 10.22067/jag.v10i3.58693

گیاهچره در اوایرل دوره رشرد مریداننرد (.)Oplinger et al., 1990
شینگو و همکاران ( )Shinggu et al., 2011طی تحقیقات خرود بره
ایو نتیجه رسیدند که در چهار هفته او بعرد از ظهرور گیاهچرههرای
کرچک ،علفهای هرز سبب حداقل  10-15درصرد کراهش عملکررد
میگردند .از طرف دیگر ،آزودو و همکاران ()Azevedo et al., 2001
5- Euphorbiaceae
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در بررسیهای خود به ایو نتیجه رسیدند که رقابت علفهای هررز برا

ژنوتیرر  ،اکولرروژی ،موررولرروژی ،ریزیولرروژی ،عملیررات زراعرری

کرچک ممکو است عملکرد را تا  86درصرد کراهش دهرد .در ایرران

( ،)Sabzalian et al., 2008; Cosge et al., 2007نوسرانات درجره

Rezvani

حرارت ( ،)Fayyaz et al., 2005تاریخ کاشت و برداشت ( Gupta et

 .)Moghaddamet al., 2004با توجه به رشرد اولیره کنرد کرچرک،

 ،)al., 1994شرایط توپوگراری ( )Turan et al., 2010گزارش شرده

توانایی آن در جذب منابع نسربت بره دیگرر گیاهران رعیف اسرت و

است .از مهمتریو عوامل محیطری کره ترأثیر عمردهای برر کمیرت و

کاهش محصو کرچک در اثر حضور و رقابت علفهای هرز گرزارش

کیفیت مواد مؤثره گیاهان دارویی دارند میتوان به نرور ،ترراکم گیراه،

شررده اسررت ( .)Maciel et al., 2007بررسرری هررای جعفرررزاده و

آب ،عناصر نذایی ،حرارت ،موقعیت جغراریایی و عوامرل مربرو

بره

همکاران( )Jafarzadeh et al., 2016حداکثر تولیرد مراده خشرک و

خاک و نیره اشاره کرد ( .)Palerich,1987ر وانی مقدم و همکاران

شاخص سطح برگ کرچک در کشت خالص بود که با ارزایش ترراکم

( )Rezvani Moghaddam et al., 2004و ولدآبادی و همکاران ( et

تاج خروس از مقدار آن صفات کاسته شد.

 )Valadabadi al., 2010بیشتریو عملکرد دانه و رونو کرچرک را

تحقیقات انجام شده برروی کرچرک بسریار نراچیز اسرت (

مهمتریو مراده تشرکیل دهنرده دانره کرچرک ،رونرو و ترکیرب

بهترتیب در تراکمهای  4و  5/5بوته در مترمربع گزارش کردند.

اسیدهای چرب آن است .رونو حاصل از کرچک بهعلرت براال برودن

تاجخروس ریشه قرمز ( )Amaranthus retroflxus L.از خانواده

نقطه ذوب و نیز بهدلیل سفت برودن در سراختو لروازم پالسرتیکی و

تاج خروس 1که از سرعت رشد و قدرت تولیرد برذر ررراوان برخروردار

حال های صنعتی کاربرد گستردهای دارد .ایرو دامنره کراربرد ،دلیرل

است ( )Mitich,1997و بهعلت تی رشرد نامحردود ،روز کوتراهی و

Gana et

سیستم رتوسنتزی چهار کربنه ،قدرت رقابت باالئی در شررایط دمرایی

 .)al.,2013گروه هیدروکسیل اسید ریسنولیک خاصیت ویسرکوزیته و

باال ،رطوبت کم و شدت نرور براال دارد (.)Guo & Al-khatib,2003

پایداری نسبتا باالیی در مقابل اکسیداسیون بره رونرو کرچرک مری-

تاجخروس یکی از علرفهرای هررز مهرم و خطرنراک اسرت کره در

بخشد .رونو کرچک یکی از معدود رونوهای طبیعی با ویژگیهرای

محدوده وسیعی در دنیا باعک ایجاد خسارت به گیاهان زراعی میشود

خاص است .رونو کرچک به دلیل دارا بودن اسید چرب ریسرینولیک

( .)Aguyoh & Masiunas, 2003ایو گیاه با برخرورداری از ارتفراع

( 12هیدروکسی اولئیک اسید) با ررمو  C12H22OHCOOHدر نروع

بلند ،از طری جذب نور ،بهخصوص با گیاهان زراعری پاکوتراه رقابرت

خود بینظیر است .ایو اسید چرب از یک زنجیر  18کربنه تشکیلشده

میکند و ذخیره ماده خشک خود را ارزایش میدهد (

یارته است که یک باند مضاعف ررم سیس بیو اتمهای کربو  9و 10

.)2007

اساسی برای تداوم تقا ای جهانی رونرو کرچرک اسرت (

و یک گروه هیدروکسیل در اتم کربو  12دارد (شرکل ( )1

Salimon

.)et al., 2010

Santos et al.,

با توجه به جایگاه ویژه کشت کرچک و اهمیرت تراجخرروس بره
عنوان علفهرز شایع و از عوامل مهم کاهش عملکرد ایو گیاه زراعی
( ،)Grichar et al., 2012شناخت جنبههای اکوریزیوژیکی رقابت ایو
دو گیاه در تراکمهای مختلف با کرچک از اهمیرت خاصری برخروردار
است .از آنجایی کره در خصروص واکرنش گیراه کرچرک مخصوصرا
تغییرات رونو و اجزاء آن به علفهررز اطالعرات کمری در دسرترس

شکل  -1ساختارشیمیایی اسید ریسینولئیک
Fig. 1- Chemical structure of Ricinoleic acid

سایر اسیدهای چرب شناسایی شده در رونو دانه کرچرک شرامل
لینولئیک اسید ( %2/25تا  ،)%4/73پالمتیک اسید ( %0/9ترا ،)%2/13
اولئیک اسید ( %3/05تا  ،)%4/22استئاریک اسید ( %0/55تا ،)%1/54

است .بنابرایو ،با توجه به اهمیت مو وع ،به منظور بررسی اثر تراکم-
های تراج خرروس برر روی عملکررد دانره ،میرزان رونرو و ترکیرب
اسیدهای چرب که از عوامل مهم در کیفیت رونو کرچرک محسروب
میشود ،ایو آزمایش به اجرا در آمد.

لینولنیک اسید ( %1/35تا  ،)%2/88دیهیدروکسری اسرتئاریک اسرید
( %0/51تا  )%0/85و ایکوزانوئیک اسید ( )%0/86بودند ( Salimon et

 .)al., 2010محتوای رونو و ترکیرب اسریدهای چررب تحرت ترأثیر

1- Amaranthaceae

تأثیر جمعیت علفهرز تاجخروس...
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تاجخروس سا قبل از مزارع اطراف جمعآوری و ترا زمران کشرت در

مواد و روش
ایو آزمایش در مزرعره تحقیقراتی مرکرز تحقیقرات کشراورزی و
منابع طبیعی آذربایجان نربی (ایستگاه ساعتلو) در سرا زراعری -93
 1392که دارای خاک لومی -شنی بود اجرا گردید .سایر خصوصریات
ریزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش ترا عمر  30سرانتیمترر در
جدو  1ارائه شده است .مختصات ایو محل در عرض جغراریایی 37
درجه و  44دقیقه و  18ثانیه شمالی و طو جغراریایی  45درجه و 10
دقیقه و  53ثانیه شرقی با ارتفاع  1338متر از سطح دریا بروده کره در
 27کیلومتری شما نرب شهرستان ارومیه واقع شده اسرت .در ایرو
تحقی از کرچک رقم مبارکه اصفهان استفاده شد .کشت ایو رقم بره
همراه تاجخروس ریشه قرمز به طور همزمان در تاریخ  14خرداد بره-

دمای چهار درجره سرانتیگرراد نگهرداری و قبرل از کاشرت در یرک
آزمایش جوانهزنی ارزیابی شدند .بر اساس نتای آزمایشرگاهی درصرد
جوانهزنی بذور کرچک  96و بذور تاجخرروس  92تعیریو شرد .زمریو
مورد آزمایش در پاییز  1392شرخم خرورده و سرپس عملیرات ثانویره
تسطیح و راروبندی زمیو بعد از مساعد شدن شرایط محیطی در رصل
بهار انجام گردید .پس از آمادهسازی زمیو ،برر اسراس نترای آزمرون
خاک 250 ،کیلوگرم در هکتار از کود رسفات آمونیوم و  150کیلوگرم
در هکتار سولفات پتاسیم در اوایل بهار و کود نیتروژنه به شکل اوره و
به مقدار  180کیلروگرم در هکترار در دو قسرمت مسراوی بره هنگرام
کاشت و بعد از تنک به زمیو ا اره شد.

صورت کپهای روی پشتهها و با دست انجام گرررت .برذور علرفهررز
جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیائی خاک محل آزمایش
Table 1- Soil physical and chemical properties of experimental site

رس

سیلت

شن

فسفر قابل جذب

پتاسیم قابل جذب

نیتروژن

اسیدی

ماده آلی

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(میلیگرم بر

(میلیگرم بر کیلوگرم)

(کیلوگرم در

ته

(درصد)

Clay
)(%

Silt
)(%

Sand
)(%

کیلوگرم)

Available Potassium
)(mg.kg-1

هکتار)

pH

O.M
)(%

12

55

33

8

0.89

Available
Phosphorus
)(mg.kg-1
12

425

Nitrogen
)(kg.ha-1
400

کرتهای آزمایشی به مساحت  15مترمربع در ابعراد  5×3مترر در

طو پن متر بود .راصله بیو تکرارها دو متر و بیو کرتها یک ردیف

نظر گررته شد .برای سبز شدن بهتر برذرها بالراصرله بعرد از کاشرت

نکاشت منظور شد .علفهای هرز در طو رصل رشد بهروش دسرتی

اولیو آ بیاری صورت گررت .آبیاری های بعدی برا توجره بره و رعیت

کنتر شدند .برداشت نهایی کرچک در  15مهر انجام گررت .بهمنظور

خاک و نیاز گیاه به روش نرقابی انجام شد .استقرار گیاهچههای تاج-

تعییو عملکرد دانه و درصد رونو در مرحله رسیدن ریزیولوژیک از هر

خروس در کلیه کرتها در طرریو ردیفهرای کاشرت بره راصرله 10

کرت چهار مترمربع با در نظر گررتو اثر حاشیهای کف بر شرده و بره

سانتیمتر از ردیف گیراه زراعری تنظریم گردیرد .آزمرایش برهصرورت

آزمایشگاه منتقل شدند .پس از پراک کرردن و خشرک کرردن برذور،

راکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصرادری در سره تکررار

نمونههای خشک شده بهوسیله آسیاب ،خرد شده و سرپس میرزان 50

انجام گردید .عامل او شامل ترراکمهرای  5 ،4 ،3و  6بوتره در مترر

گرم برای رونوگیری در دستگاه سوکسله با حال ان-هگرزان مرورد

مربع کرچک و عامل دوم تراکمهای صفر (عدم حضور علف هررز)،5 ،

استفاده قرار گررت .پس از آن حرال موجرود برا اسرتفاده از دسرتگاه

 10و  15بوته در مترمربع تاج خروس بود .ترراکمهرای مرورد نظرر از

تقطیر در خأل جدا شده و میزان رونو و عملکرد رونرو (حاصلضررب

طری کاشت بذور در مقادیر بیشتر از تراکم مورد نظر و سرپس تنرک

عملکرد دانه و درصد رونو) محاسبه شد (

دستی گیاهچهها حاصل شد .بعد از سبز شدن بوتههای کرچک و تاج-

 .)et al., 2005برای تعییو نوع و مقردار اسریدهای چررب رونرو ،از

خروس برای ایجاد تراکم مناسب در مرحله چهار برگی تنک شد .هرر

دستگاه کروماتوگراری گازی ( )GCاستفاده شرد .برهمنظرور تجزیره و

کرت دارای پن ردیف کاشت با راصله  60سانتیمتر از یکردیگر و بره

تحلیل متیل استراسیدهای چرب ،از دستگاه گاز کروماتوگراری مجهرز

Azadmard- Damirchi
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به ستون مویینی سیلیکایی ( )TRCN100با طرو  100مترر و قطرر

نتایج و بحث

 0/25سانتیمتر با قطرر الیره داخلری  0/25میکرومترر اسرتفاده شرد.

اثر متقابل بیو تراکم کرچک و تراکم تاجخروس در سطح احتما

تجزیه و تحلیل دادههای آزمایش با استفاده از نررماررزار  SAS 9.1و

یک درصد بر عملکرد دانه و عملکرد رونو دانه کرچک معنیدار برود.

مقایسه میانگیوها با استفاده از آزمون دانکرو در سرطح احتمرا پرن

تراکم تاجخروس تأثیر معنیداری در سرطح احتمرا یرک درصرد برر

درصد انجام شد.

درصد رونو دانه کرچک داشت (جدو .)2

جدول  – 2تجزیه واریانس صفات عملکرد دانه ،درصد و عملکرد روغن کرچک در تراکمهای تاجخروس
Table 2- Analysis of variance for grain yield, oil percent and yield in castor bean under densities of pigweed

عملکرد روغن

درصد روغن

عملکرد دانه

درجه آزادی

منبع تغییرات

Oil yield

Oil Percent

Seed yield

df

S.O.V.

2845

1.85

16697.43

2

بلوک

**583153

0.75ns

**2915544.8

3

**196380

**8.39

**810493.19

3

**5220

0.48ns

**2068865

9

خطا

1085

1.38

592034

30

Error

13.95

12.7

14.05

Block

تراکم کرچک
)Castor bean density (C

تراکم تاج خروس
)Redroot pigweed density (R

اثر متقابل
C×R

ضریب تغییرات (درصد)
)C.V (%

 nsو** :بهترتیب نیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتما یک درصد
ns and **:non-significant and significant at P≤0.05, respectively.

عملکرد دانه کرچک

شدت رقابت بیو گونهای بوتههای تاجخروس کاسته شد .ایو روند ترا

مقایسه میانگیو ترکیبات تیماری حاکی از آن است که بیشتریو

تراکم پن بوته در مترمربرع ادامره داشرته و سرپس احتمراال برهدلیرل

عملکرد دانه ( 2664کیلوگرم در هکتار) از تراکم شش بوته کرچک در

ارزایش رقابت درون گونهای بیو بوتههای کرچرک از اررزایش تروان

کشت خالص (بدون علفهرز) بهدست آمد که تفاوت معنریداری نیرز

رقابت بیو گونهای آنها نسبت به بوتههای تاجخروس جلوگیری کرده

با تراکم پن بوته کرچک در کشت خالص (2591کیلوگررم در هکترار)

است .نتای ایو آزمایش نشان داد بهترریو ترراکم در شررایط کشرت

نداشت .کمتریو عملکرد دانه ( 924کیلوگرم در هکترار) نیرز از ترراکم

خالص کرچک و در شرایط رقابت با علف هرز تاج خروس تراکم پرن

سه بوته کرچک و  15بوته تاجخروس در هر مترمربع بهدست آمد که

بوته در مترمربع کرچک است ،هر چند تفراوت معنریداری برا ترراکم

نسبت به تیمار سه بوته کرچک در کشت خرالص  94درصرد کراهش

شش بوته در مترمربع کرچک نداشت .بررسریهرای ر روانیمقردم و

نشان داد (جدو  .)3در ایو ترکیب تیماری (سره بوتره کرچرک و 15

همکرراران ( )Rezvani Moghaddam et al., 2004نشرران داد

بوته تاجخروس در هر مترمربع) تعداد کم بوته گیراه زراعری در واحرد

عملکرد دانه کرچک تحت تأثیر تراکمهای کرچک قرار گررت .آنهرا

سطح و تراکم باالی بوتههای تاجخروس ،قدرت رقابت برون گونرهای

بیشتریو عملکرد کرچک را از تراکم چهار بوته در مترمربع به میرزان

از طرف تاجخروس را اررزایش داد کره در نتیجره بره عملکررد پراییو

 1400کیلوگرم در هکتار بهدست آوردند .تولنار و همکاران ( Tollenar

کرچک منجر شد .از طرف دیگر با اررزایش ترراکم کرچرک در واحرد

 )et al.,1998و تیرزدا ( )Teasdal, 1998گرزارش کردنرد کره برا

سطح قدرت رقابتی بوتههرای کرچرک اررزایش یارتره و در نتیجره از

ارزایش تراکم سرویا ( )Glycine max L.و ذرت ( )Zea mays L.در

تأثیر جمعیت علفهرز تاجخروس...
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شرایط تداخل با علفهای هرز عملکررد اررزایش مرییابرد .زیمیردا
( )Zimdal, 1980نیز کاهش عملکرد سورگوم ( Sorghum bicolor

 )L.را با ارزایش تراکم تاجخروس گزارش کرد.

عملکرد روغن دانه کرچک

باتوجه به ایوکه عملکرد رونو حاصلضرب عملکرد دانه و درصرد
رونو میباشد ،بنابرایو معنیدار شدن عملکرد رونو متأثر از عملکرد

درصد روغن دانه کرچک

دانه میباشد .بیشتریو عملکرد رونو درکشرت خرالص شرش بوتره

اثر تراکمهای مختلف تاج خروس بر درصد رونو کرچرک معنری

کرچک مشاهده شد و با ارزایش تراکم تاج خروس ازصفر تا  15بوتره

دار ( )P≤0.01بود .بیشتریو درصد رونو دانره کرچرک مربرو بره

درمترمربع عملکرد رونو تا  32درصد نسبت به کشت خالص کراهش

کشت خالص کرچک ( 44/39درصد) بود که در حضور علفهررز تراج

یارت .میانگیو عملکرد رونو در تراکمهای 4 ،3و  5بوتره کرچرک و

خروس میزان آن کاهش یارت ،ولی بیو تراکمهای  10 ، 5و  15بوته

 15بوته تاجخروس در متر مربع بهترتیب  24 ،39و  22درصد کمتر از

در مترمربع تاج خروس تفاوت معنیداری مشاهده نشد .مقردار رونرو

کشت خالص کرچک در همان تراکمها بود (جدو  .)3ر وانی مقردم

در دانه کرچک یک صرفت ژنتیکری اسرت امرا تحرت ترأثیر شررایط

و همکاران ( )Rezvani Moghddam et al., 2004گرزارش کردنرد

محیطی ،تاریخ کاشت ،عملیات زراعی و زمان برداشت قرار مریگیررد

در تراکمهای مختلف کرچک درصد رونو اختالری با هم ندارنرد ،امرا

) .(Koutroubas et al., 1999; Shaheen, 2002با توجه به ایوکه

از نظر عملکررد رونرو اخرتالف معنریداری وجرود دارد .درآزمایشری

رونو یک صفت چندژنی است .بنابرایو ،احتما ایوکره همره ژنهرا

تیمارهای نیتروژن و تراکم گیاهی در کرچک بررسی و نتای نشان داد

تحت پوشش تنشهای محیطری قررار گیرنرد کرم اسرت ( Arshi et

که اثر تراکم گیاهی بر عملکرد رونو و درصد رونرو معنریدار نبرود

.)al.,1996

(.)Valadabadi et al., 2010
جدول –3مقایسه میانگین عملکرد دانه و عملکرد روغن دانه کرچک در تراکمهای مختلف کرچک و تاجخروس

Table 3-Means comparisons of castor seed and seed oil yield of castor bean affected by different pigweed densities

تراکم کرچک

عملکرد روغن

عملکرد دانه کرچک

تراکم تاجخروس

(کیلوگرم در هکتار)

(کیلوگرم در هکتار)

(بوته در مترمربع)

(بوته در مترمربع)

Oil yield
)(kg.ha-1
656g
631g
543h
405i
882e
792f
689g
642g
1172a
1046b
946cd
893de
1214a
1062b
966c
793f

Castor yield
)(kg.ha-1
*1488i
1475i
1250j
924k
1977fg
1834h
1580h
1490i
2591a
2360bc
2160de
2065ef
2664a
2448b
2238cd
1863gh

Redroot density
)(Plants.m-2
0
5
10
15
0
5
10
15
0
5
10
15
0
5
10
15

Castor density
)(Plants.m-2

3

4

5

6

*میانگیوهای دارای حروف مشترک در هر ستون اختالف معنیداری بر اساس آزمون چند دامنهای دانکو در سطح احتما پن درصد ندارند.
*Means followed by the letters in each column are not significantly different based on Duncan test (p≤0.05).
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اسیدهای چرب در کرچک در سطح احتما پن درصد معنری دار برود

ترکیب اسیدهای چرب دانههای کرچک

نتای تجزیه واریانس نشران داد ترراکم تراجخرروس برر ترکیرب

(جدو .)4

جدول  -4تجزیه واریانس اسیدهای چرب کرچک در تراکمهای تاجخروس
Table 4- Analysis of variance (mean of squares) for fatty acids compositions of castor bean affected as pigweed densities

لینولئیک

لینولنیک

استئاریک

اولئیک

پالمتیک

Linolenic

Stearic

Oleic

Palmitic

0.17

5.92

0.32

15.52

0.005

0.32 ns

1.87 ns

1.02 ns

5.24 ns

0.18 ns

24.56ns

**5.97

**39.64

**29.16

**76.54

**0.31

**610.76

3

0.33 ns

2.03 ns

0.78 ns

3.14 ns

0.11 ns

15.29 ns

9

0.69

5.87

2.54

7.46

0.11

54.57

30

10.7

19.29

23.8

28.76

12.28

11.56

Linoleic

ریسینولئیک

درجه آزادی

منابع تغییر

Ricinoleic

df

S.O.V.

60.35

2
3

بلوک
Replication
تراکم کرچک
)Castor density (C
تراکم تاج خروس
)Redroot pigweed density (R
اثر متقابل
C×R
خطا
Error

ضریب تغییرات (درصد)
)C.V (%

 nsو** :بهترتیب نیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتما پن درصد.
ns and **: non-significant and significant at P≤0.05, respectively.

در ایو آزمایش همانند درصد رونو ،اجزای تشکیل دهنده رونرو

نتای بررسی حا ر مبنی بر اختصاص بیشتر ترکیبات تشکیلدهنده به

هم شامل میزان اسیدهای چرب رونو کرچک تحت تأثیر تراکمهرای

اسیدهای چرب نیراشباع مطابقت دارد .با ارزایش تراکم تراج خرروس

علفهرز تاجخروس قرار گررتند .مقایسه میانگیوها نشان میدهد کره

به  15بوته در مترمربع ریسینولئیک اسید ( 19درصرد) کراهش یاررت،

بیو ترکیب اسیدهای چرب بهدست آمده در تراکمهرای مختلرف تراج

ولرری پالمتیررک اسررید ( 74درصررد) و اسررتئاریک اسررید ( 108درصررد)

خروس تفاوت معنیداری وجود دارد .ریسینولئیک اسید بهمقردار 71/7

لینولئیک اسید ( 12درصد) و اولئیک اسید ( 64درصرد) در مقایسره برا

درصد که بیشتریو ویژگیهای ارزشمند کرچک بدان نسبت داده می-

کشت خالص کرچک ارزایش نشان داد (جدو  .)5بررسری جردو 5

شود ،درکشتهای خالص اسید چرب نالب دانه کرچرک برود .میرزان

همچنیو نشان میدهد تراکم پن بوته در مترمربع تاجخروس تفراوت

ایو اسید از دانههای کرچک هندوستان و برزیل بهترتیرب  94و 90/2

معنیداری با کشت خالص کرچک از نظرر کراهش اسریدهای چررب

درصد بهدسرت آمرد ( )Gupta et al., 1951کره از نمونرههرای ایرو

نداشته است .بنابرایو ،وجود ایو تعداد تاجخرروس در مرزارع کرچرک

بررسی باالتر است .مقدار کرم ریسرینولئیک اسرید در دانرههرای ایرو

قابل تحمل است ،چرا که کاهش عملکرد دانه و رونو نیرز در سرطح

آزمایش به نظر میرسد ناشری از ژنوتیر و شررایط اقلیمری متفراوت

 .)3کلینکمو و اولیور ( & Klingman

باشد .در ایو راستا بررسیهای امیدبیگی و علیر الو (

پن درصد معنیدار نبود (جدو

& Omidbagi

 )Oliver, 1994در مطالعات خود به ایو نتیجه رسیدند که علرفهررز

 )Alirezalo, 2011نشان دادندکه میزان رونو و ترکیرب اسریدهای

تاجخروس در تراکمهای پاییو نیز قدرت رقابت بیشتری دارد .در ایرو

چرب رونو کرچک تحت تأثیر آب و هوای محل کشت قررار داشرت.

تحقی کرچک با برخورداری از ارتفاع بلند و رشرد قابرل توجره خرود

بهطوریکه بیشترریو میرزان ریسرینولئیک اسرید از منطقره ارومیره

توانست در تراکمهای پاییو تاجخروس ،قدرت رقابتی آن را کمتر کند.

( 88/94درصد) گرزارش شرد .میرزان اسریدهای چررب نیراشرباع در

بهنظر میرسد حداقل در ایو گیاه زراعی ایو مو وع همخوانی ندارد.

مناط سرد بیشتر از مناط گرم میباشد ( )Jose et al., 1991که با
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...تأثیر جمعیت علفهرز تاجخروس

 مقایسه میانگین محتوی اسیدهای چرب کرچک در تراکمهای تاجخروس-5 جدول
Table 5 – Mean comparison of fatty acids compositions of castor bean in different densities of redroot pigweed

تراکم تاج خروس
)(بوته در مترمربع
Pigweed density
(Plants.m-2)
0
5
10
15

ریسینولئیک

لینولئیک

)(درصد

)(درصد

Ricinoleicm (%)

Linoleic (%)

71.73 a*
68.18 a
57.70b
58.01b

2.89 a
2.71ab
2.66ab
2.50 b

)پالمتیک (درصد
Palmitic (%)
6.69 b
8.02 b
11.68 a
11.59 a

اولئیک

استئاریک

)(درصد

)(درصد

Oleic (%)

Stearic (%)

5.02 b
5.76 b
7.77 a
8.26 a

3.67c
5.49bc
7.23ab
7.66a

)لینولنیک (درصد
Linolenic (%)
7.47b
6.99b
8.39a
8.34a

.*میانگیو های دارای حروف مشترک اختالف معنی داری بر اساس آزمون چند دامنهای دانکو در سطح احتما پن درصد ندارند
*Means followed by the letters are not significantly different based on Duncan test (p≤0.05).

 بوته در مترمربع تراج15  و10 اسیدهای چرب تحت تأثیر تراکم های
خروس قرار گررت و روری است برای حصو حداکثر عملکرد دانره
و رونو و باالبودن میزان اسید ریسرینولئیک ایرو علرفهررز کنترر
 بهنظر میرسرد در ترراکمهرای پراییو تراجخرروس در زراعرت.گردد
 امرا بررای، شاید رورتی بر کنترر ایرو علرفهررز نباشرد،کرچک
جلوگیری از ارزایش بذر ایو علفهرز در خاک عملیات مدیریتی برای
.کنتر علفهرز تاجخروس نیاز باشد

نتیجهگیری
،رقابت علفهرز تاجخروس در ایو آزمایش توانست عملکرد دانه
رونو و مهمتریو اسید چرب موجود در رونو دانه کرچک را به مقدار
 رونو کرچک بهدلیل دارا بودن اسید چررب.قابل توجهی کاهش دهد
 برر اسراس.ریسینولیک ویژگیهای خاصی به ایرو رونرو داده اسرت
-نتای ایو آزمایش تراکم گیاه زراعی بر عملکرد دانه و رونو تأثیر به
سزایی داشت که برای دستیابی به حداکثر بازده رونو تراکم پن بوته
 عملکرد دانه و رونو و ترکیرب.در مترمربع کرچک قابل توصیه است
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Introduction
Castor bean, as an important commercial oil-based by products are used in the manufacture of several
commercially important commodities like surfactants, coatings, greases, pharmaceuticals, cosmetics, polyesters,
polymers. Castor bean is a non-edible oilseed crop which produces an oil rich in Ricinoleic acid, commonly over
80%. The seeds of castor consist of 40-60% by weight of the most useful natural plant oil. Interactive effects
among species on inter-species populations are called interference. Interference is one of the main issues on the
eco-physiology of plant populations where weeds impose negative effects by approaching the plant to compete
in light, water and nutrient elements availability and results in reduced growth and yield. Various reasons have
been attributed for the low productivity of crops, among them weed competition is the most important. Redroot
pigweed belongs to the Amaranthaceae family, as an important competitor to slow growth of the castor bean
plant, can deprive it from nutrients.The purpose of this research was determining the effects of redroot pigweed
plant density interference on the yield of oil and fatty acids composition of castor bean plant to increase quantity
and quality of oil.
Materials and Methods
To evaluate the effects of Pigweed interference on yield, oil content and fatty acid composition of castor oil
plant, a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with three replications
at the Center for Agricultural Research in West Azerbaijan (Urmia) (Saatlu station: 37°44´18 ״N Latitude and
45° 10´ 53 ״E Longitude, at 1338 m above sea level) with silty-sandy soils. The first factor included Castor plant
densities (3, 4, 5 and 6 plants per square meter) and the second was Amaranth densities (zero, 5, 10 and 15 plants
per square meter). Castor seeds cv. Mobarakeh were planted with red root pigweed simultaneously on 14 June
2013. After Soxhlet extraction, fatty acid analysis was performed by Gas Chromatography. Data were analyzed
with SAS 9.1 software.
Result and Discussion
The results showed the significant effects of castor and amaranth densities, and their interaction effects on the
castor oil yield, but only significant effect of amaranth density on the fatty acid composition. According to the
results, increasing Amaranth density caused to reduction of 20-38% in castor grain yield, 39% in oil yield
compared to pure cultures (without weed). Due to the unique characteristics of ricinoleic acid, it was reduced
19% by increasing pigweed density, but the palmitic acid (74%) and stearic acid (108%), linoleic acid (12%) and
Oleic acid (64%) were increased compared with pure cultures (weed free). The results of the survey indicated
that the pigweed at densities of 10 and 15 plants per square meter is one of the most important factors affecting
yield, oil content and fatty acid composition. In this experiment, Amaranth weed caused to significant reduction
of the yield of castor grain, oil and major fatty acids. In this regard, pigweed control at the beginning of the
growing season will be effective to reduce seed production, in order to reducing crop yield loss and reduce the
scope of its release in the next years. In general, despite the importance of castor plant there has been limited
1- Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Urmia University, Iran.
2- Assistant Professor of Research and Education Agricultural of West Azarbayjan Center (AREEO), Iran.
3- Assistant Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Urmia University, Iran.
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research work carried out on the crop in Iran to increase the crop competitive ability. In this present study, the oil
content, oil yield and fatty acids composition of Iranian castor bean oil have been outlined. The results of this
experiment showed that changes in oil content and fatty acid composition is depending on environmental
conditions such as competition with weed and the Pigweed is a competitive weed which significantly reduces
the quantitative (seed and oil) and qualitative (oil composition) yield.
Conclusion
Increasing pigweed density decrease grain yield, oil yield and fatty acids composition of castor bean. The
amount of this reduction was related to pigweed density. On the other hand, 6 plants/m2 of Castor bean can be
recommended for reducing pigweed damage in Castor bean.
Keywords: Interference, Oil yield, Oleicacid, Palmitic acid, Ricinoleic acid
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چکیده
تفبا ار ا ( )Helianthus annuus L.از گیاها زراعی است ره همنظور تولید روغن یا تجیل زراعت میشو  .همنظور ارزیا ی امکاا نااااراری
تفبا ار ا ر شرای ت و هوایی اسبا ررمانااه این پژوهش ر و خش گلخانه و مزرعه تحقیقاتی پر یس رااورزی و منا ع طبیعای انااااه رازی
ررمانااه ر و سال ( )1393 – 94انجام شد .تزمایش ر سال اول هصورت فاربوریل و ر قالب طرح لوکهای رامل تصا فی ا چهار تکرار او راه
فاربورها شامل سه روش راشت (رات مسبقیم ذر ،رات نااا چهار هفبهای و رات نااا شش هفبهای) و و تاریخ راشت (رات زو هناام و رات
زما معمول) و  .تزمایش ر سال وم هصورت طرح لوکهای رامل تصا فی ا سه تکرار اجارا شاد راه تیمارهاا شاامل نااااراری چهاار هفباهای
زو هناام (تیمار رتر سال اول) و رات مسبقیم ذر (شاهد) و  .نبایج سال اول ناا ا ره یابرین ما ه خاک تولید شاده و اارترین سا ح ار
مر وط ه نااا چهار هفبه ای زو هناام و ره جهت تکرار تزمایش رای رات ر سال وم انبخا شاد .نباایج پاژوهش ر ساال وم نااا ا راه
ناااراری ر مقایسه ا رات مسبقیم ذر هطور معنی ار اعث افزایش تعدا ر  ،س ح ر  ،ما ه تازه و خاک وته ،ارتفاع وته ،تعدا انه ر طبق،
وز مغز و وز پوست انه ،عملکر انه و وز صد انه شد.
واژههای کلیدی :اجزای عملکر  ،روش راشت ،عملکر انه ،رات مسبقیم ذر ،ما ه خاک

مقدمه

 .)2006خاکی از اصالیتارین عوامال غیرزناده محدو رنناده رشاد

1

تفبا ار ا ا ناام علمای ( )Helianthus annuus L.از گیاهاا
ومی نواحی مررزی قاره تمریکا می اشد ( )Khajehpour, 2012راه
هعنوا یک گیاه زراعی م مئن ر امنه وسیعی از شارای محی ای
عملکر قا لتوجهی ار ( .)Karimizade Asl et al., 2003یکی از
مهمترین مدیریتهای مزرعه رای سبیا ی ه شرای م لاو رشاد
جامعه گیاهی و عملکر مناسب ،تأمین ت رافی می اشد تاا گیااه ر
مراحل حساس رشاد چاار تانش رطاو بی ناار

( Roshdi et al.,

 3 ،2 ،1و  -4هترتیب اناجوی رارشناسی ارشد اگروارولوژی و اسابا یارا  ،گاروه
مهندسی تولید و ژنبیک گیاهی ،اناکده علوم و مهندسی رااورزی ،اناااه رازی
(* -نویسنده مسئول:

)Email: heidari1383@gmail.com
DOI: 10.22067/jag.v10i3.59751

گیاها زراعی ر مناطق خاک و نیماهخااک نیاا از جملاه ایارا
محسو میشو ( .)Jamshidi et al., 2009راشت ر تاریخ مناسب
ر مناطق مخبلف ،ضمن تأثیر ر رشد رویای و زایاای گیااه ،اعاث
افزایش از هی فبوسنبز ،انبقال موا فبوسنبزی و ذخیره ت ها ر انه-
ها شده و افزایش عملکار را سابب مایگار
 .)2008ا تاخیر راشت تفبا ار ا

( Daneshian et al.,

ر قروه ،تعدا و وز

انه ر طبق،

وز هزار انه و عملکر انه ه طور معنی اری راهش ،ولای رصاد
پوری افزایش یافت ( .)Mazahery-Laghab et al., 2012همچناین
تأخیر ر راشت زیره سابز ( )Cuminum cyminum L.ر ررماناااه
اعث رخور مراحل رشد زایای گیاه ا شرای هوای گرم تخر فصال
رشد و تنش شدید رطو ت و ر نبیجه راهش چامایر عملکار شاد
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( .)Heidari et al., 2009رات ناائی ه لیل جلاو اناداخبن فصال

و  30قیقه طول خاوری از نصفالنهار گرینویچ ا ارتفاع  1319مبر از

رشد ه تولید ذر یابر رمک میرند .همچنین ناااراری نسابت اه

س ح ریا انجام شد .ماخصات خاک محل اجرای تزمایش ر جدول

رات مسبقیم ذر ه سبب عدم رخور گیاهچهها ا سرمای یخبندا

 1ارائه شده است .تزمایش ر سال اول هصورت فاربوریل و ر قالاب

ا بدای فصل رشد و افزایش طول وره گلدهی ،اعاث افازایش تولیاد

طرح لوکهای رامل تصا فی ا چهاار تکارار انجاام شاد .فاربورهاا

رمی و ریفی ذر میگر ( .)Dong et al., 2005طی تزمایاای ار

شامل سه روش راشت (رات مسبقیم ذر ،رات نااا چهار هفبهای

روی رلزا ( )Brassica napus L.ر پنج تاریخ راشت ( 20و  30ت ا

و رات نااا شش هفبهای) و و تاریخ راشت (رات زو هناام (10

ه عنوا تاریخ راشات م لاو  20 ،10 ،و  30تذر اهعناوا تااریخ

فرور ین) و رات زما معماول (یاک ار یبهاات) او  .زماا هاای

راشتهای یرتار از م لاو ) و و روش راشات (راات مسابقیم و

ناااراری ا توجه ه تااریخ معماول راات مسابقیم اذر ر من قاه

ناااراری) گزارش شده است ره ا تاأخیر ر راشات ،فاصاله زماانی

انبخا گر یاد .از ت جاایی راه ر ساال اول هادد ارزیاا ی امکاا

راشت تا جوانهزنی ر رات مسبقیم و زما انبقال تا اسبقرار نااااها

ناااراری گیاه و  ،لاذا گیاهاا تاا ا بادای رشاد زایاای ر مزرعاه

افزایش ،اما طول وره گلدهی و عملکر انه راهش یافت .اهعاووه

ناهداری شدند و سپس ما ه خاک ت ها انادازهگیاری شاد ولای ر

اه

سال وم ره امکا ناااراری گیاه ه اثبات رسید گیاها تا رسایدگی

است ره رات ناایی سبب افزایش تعدا خورجین ر گیاه ،تعدا انه

فیزیولوژیک انه ر مزرعه اقی ماندند .تزمایش ر سال وم هصورت

& Rahnema

طرح لوکهای رامل تصا فی ا سه تکرار انجام شد .تیمارهاا شاامل

 .)Bakhshande, 2006یکی از عوامل مؤثر ر عملکر سن نااا گیاه

ناااراری چهار هفبهای زو هناام (تیمار رتر سال اول 10 ،فرور ین)

رنج ( )Oryza sativa L.می اشد ره ا افزایش سان ناااا عملکار

و رات مسبقیم ذر ر زما معمول (شااهد ،یاک ار یبهاات) او .

انه ،یوماس ،تعدا انه ر خوشه راهش ،اما وز هزار انه افازایش

تزمایش ر مسااحت تقریبای  100مبارمر اع انجاام شاد .هار رارت

یافات ( .)Guilani et al., 2003ر و روش راشات اه هنااام (21

تزمایای شامل پنج خ رات هطول چهار مبر ر نظر گرفباه شاد و

شهریور ماه) و یر هناام ( 5مهرماه) رلزا گزارش شاده اسات راه ر

فاصله خ وط  75سانبیمبر و فاصله وتهها روی خ اوط راشات20 ،

تاریخ راشت مهرماه ر مقایسه ا تاریخ راشت شاهریور مااه از تعادا

سانبیمبر و  .زمین حدو یکماه قبل از زما انبقال ناااها ه زمین

نبایج حاصل از مقایسه رات مسابقیم اذر و نااااراری نااا
ر خاورجین ،وز هازار اناه و عملکار اناه شاد (

ر وته ،ق ر طوقه ،وز خااک وتاه ،عملکار اناه و روغان

اصلی تما ه شد .ر رات مسبقیم ذر ر هر رپه سه ذر راشبه شاد،

ر

راسبه شده اسات ( .)Paseban Iaslam, 2009نباایج ررسای چهاار

سپس ر مرحله چهار رگی ه یک وته تنک گر ید .جهت تهیه نااا

ا راه

ر گلخانه 180 ،گلدا ا ق ر هفت سانبیمبر و ارتفاع  7/5سانبیمبار

یابرین عملکر انه ،تعادا غاود ر وتاه ،تعادا اناه ر غاود

تما ه و توس مخلوطی از یکسوم ماسه ،یکسوم راو امای راامو

مر وط ه تاریخ ناااراری  10ت ا و  .هعووه تاریخ راشات هیناه

پوسیده و یکسوم خاک پر و شش عد ذر تفبا ار ا (رقم سنقری و

روی عملکر اثر قا ل توجه اشت و تأخیر ر راشت ،موجاب رااهش

ا مصرد تجیلی) ر هر گلدا رات شد ره پس از سبز شد ه ساه

عملکر انه شد ( .)Golmohammadi & Nahvi, 2009ایان پاژوهش

وته ر هر گلدا تقلیل ا ه شد .پس از انبقال ناااها ه زمین اصلی

تاریخ ناااراری رلزا ( 10و  30ت ا  20 ،تذر و  10ی) ناا

همنظور ارزیا ی ناااراری تفبا ار ا

ر تاریخ راشات معماول و زو

هناام ر شهرسبا ررمانااه انجام شد.

مواد و روشها
این پژوهش ر و خاش گلخاناه و مزرعاه تحقیقااتی پار یس
رااورزی و منا ع طبیعی اناااه رازی ررمانااه ر سالهای زراعای
 1393-94و  1394-95ا موقعیت جغرافیایی  33رجه و 36قیقه تاا
 35رجه و  15قیقه عرض شمالی  45رجه و  24قیقه تا  48رجه

و عد از اطمینا از اسبقرار رامل گیاهچهها ،مبا رت ه تناک رار
ت ها ه یک وته گر ید .ر طول تزمایش ت یاری هصاورت مانظم و
هر هفبه یکبار هصورت جوی و پابهای انجام شد .رنبرل علفهاای
هرز هصورت سبی و طی و مرحله انجام گرفت .ر مرحله رسیدگی
چهار وته از ر یفهای میانی هر ررت انبخا و صفات مورفولوژیکی
شامل ارتفاع وته و ساقه اصلی ،ق ر ساقه ،تعدا ر  ،طول میاناره،
طول و عرض ر

ر مزرعه اندازهگیری شد و سپس رای اندازهگیری سایر

صفات ،نمونهها ه تزمایاااه منبقل و ر ت جا مور تزمایش قرار گرفت.

ارزیابی امکان نشاءکاری آفتابگردان...
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جدول  -1خصوصیات فیزيکي و شیمیايي خاك محل اجرای آزمايش
Table 1- Soil physical-chemical properties of experimental site
پتاسیم (میلي-
گرم بر کیلوگرم)
)K (mg.kg-1

فسفر (میلي-

نیتروژن

گرم بر

کل

کیلوگرم)

(درصد)

)P (mg.kg-1

)N (%

)OC (%

10

0.8

1.3

230

هدايت الکتريکي

کربن آلي
(درصد)

(دسيزيمنس در

اسیديته

بافت

عمق (سانتيمتر)

متر)

pH

Texture

)Depth (cm

)EC (dS.m-1
7.2

1.6

لوم رسی -سیلبی
Silty clay loam

0 – 30

جدول -2تجزيه واريانس (میانگین مربعات) صفات مورد مطالعه آفتابگردان در سال اول
Table 2- Analysis of variance (mean of squares) of studied traits of sunflower in the first year

سطح برگ
Leaf area

نسبت

وزن-

وزن-

وزن-

محتوای

برگ به

خشك

خشك

خشك

نسبي آب

ارتفاع

ساقه

کل

ساقه

برگ

برگ

بوته

شاخص
سبزينگي

درصد
زندهماني

درجه

منبع تغییرات

Survival
percent

آزادی
df

S.O.V

3

لوک

Leaf to
stem
ratio

Total
dry
weight

Stem
dry
weight

Leaf
dry
weight

Relative
water
content

Plant
height

SPAD

9124ns

**1.22

6.0ns

**25.9

**24.0

**583.0

40.1ns

6.041ns

97.4ns

**68154577

0.07ns

**2062.2

**512.1

**519.0

*404.9

**2845.7

0.001ns

24.6ns

1

**6820551

0.03ns

**197.5

*20.4

**50.4

18.5ns

**288.3

9.855ns

146.7ns

2

**9745139

0.18ns

**197.0

**33.2

**71.8

*359.8

*92.7

16.861ns

450.1ns

2

28.11

27.11

16.94

23.75

19.86

14.29

12.67

7.55

12.75

Block

تاریخ راشت ()S
Sowing date
)(S
روش راشت ()M
Planting
)method (M
M*S

ضريب تغییرات
()%
)C.V (%

 nsو * و ** :هترتیب عبارتند از غیرمعنی ار و معنی ار ر س وح احبمال  0/05و .0/01
ns, * and **: Non-significant and significant at the 5% and 1% levels of probability, respectively.

وز تر ر  ،وز تر ساقه ،وز تر گیاهچه ،وز خاک ر  ،وز

اندازهگیری شد .ر ها ه مدت  16تا  18سااعت ر ت مق ار قارار

خاک ساقه و وز خاک رل ا اسبفا ه از ترازوی قیق الکبرونیکی

ا ه شد و پس از ت وز اشباع ت ها اندازهگیری گر ید .سپس ر -

سابزینای1

ها همدت  24ساعت ر تو  70رجه گذاشبه و وز خاک ت ها نیز

( )SPADاز سبااه رلروفیلمبر اسبفا ه گر ید و هدایت روزناهای اا

ار از تقسایم تفاضال وز تار و

ا قت  0/001گرم اندازهگیری شد .رای تخماین مقادار

ه ست تمد .محباوای نسابی ت

اسبفا ه از سبااه پرومبر روی تخرین ر توسعه یافبه انادازهگیاری

خاک ر

شد .همنظور تعیین س ح ر از نرمافزار یجیمایزر (نسخه ،4.1.1.0

 .)& Kramer, 1980وز مخصاو

شررت سازنده مدرال سافبور) اسبفا ه شد (.)P30download, 2016
رای اندازهگیری محبوای نسبی ت

ر  ،ر یکی از وتهها ر هار

ر

ر تفاضل وز

تورم رامل و خاک حاصل شد ( Turner

ار از تقسایم وز خااک

ر س ح ر محاسبه شد .جهت اندازهگیری محبوای رلروفیال

( )aو ( )bا بدا یک گرم ر از هر ررت انبخا و رو یاک هااو

پوت را از قسمت پهنک ریده و وفاصله ر یک ریسه پوسبیکی و

چینی ریخبه شد و ه ت  20-40میلیلیبار اسابو  80رصاد اضاافه

ر فوسک یخ قرار ا ه شدند و پس از انبقال ه تزمایاااه ،وز تازه

گر ید .سپس محلول ر اخال ساانبریفوژ اا  5000 -10000ور ر
قیقه و ه مدت پنج قیقه قارار ا ه شاد و ایان روش تنقادر تکارار

1- Soil Plant Analysis Development

گر ید تا محلول یرنای اقی ماند .ر طول موجهای  647نانومبری
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رای رلروفیل ( )aو  663نانومبر رای رلروفیل ( )bمیزا جذ ناور

انه ،وز

انه ر طبق ،رصد پوسبه و رصد مغز انه او  .ا ههاای

قرائت شد و از معا لاههاای زیار رلروفیال ( )aو ( )bاه سات تماد

حاصل از یا اشت ر اریها و نمونهگیریهای صفات ماور نظار ،اه

(:)Arnon, 1949

رمک نرمافزار  SASنسخه  9.2تجزیه و تحلیل شاد .ارای مقایساه

)Chlorophylla = 12.7(A663) – 2.69(A645

میاناینهای مر اوط اه هریاک از تیمارهاا از روش  LSDر سا ح

)Chlorophyllb = 22.9(A645) – 4.68(A663
)Total Chlorophyll: 20.2 (A645) + 8.02(A663

احبمال پنج رصد اسبفا ه گر ید .رای ترسایم نمو ارهاا از نارمافازار

معا له ()1

صفات مر وط ه عملکر و اجزای عملکر شامل وز صد اناه،

 Excelاسبفا ه گر ید.

تعدا انه پر ،پوک و رل ر طبق ،ق ر طباق ،طاول ،عارض و ق ار
جدول  -3مقايسه میانگین صفات مورد مطالعه آفتابگردان در سال اول
سطح برگ
(سانتيمترمربع
در بوته)

Table 3- Mean comparison of measured traits of sunflower in the first year
محتوای نسبي
ارتفاع
وزنخشك کل
وزنخشك برگ
وزنخشك ساقه
برگ
آب
(سانتيمتر)
(گرم در بوته)
(گرم در بوته)
(گرم در بوته)
(درصد)
Plant
Total dry
Stem dry weight
)(g.plant-1

Leaf dry weight
)(g.plant-1

7.40

64.64
56.25

43.25
50.41

RWC
)(%

height
)(cm

43.00

تیمار
Treatment

Leaf area
)(cm2.plant-1

weight
)(g.plant-1

2708.0

16.86

9.46

6663.8

34.58

16.37

18.21

3930.2

25.59

14.58

11.01

52.82

1155.3

7.71

4.56

3.15

40.97

13.57

837.2

5.65

3.37

2.28

54.85

27.33

1198.6

8.05

4.77

3.27

53.24

30.25

4 weeks transplant, the usual
time

1167.1

4.19

3.17

2.26

11.59

6.62

)LSD (5%

ذرراری زو هناام
Early seeding

نااا  4هفبهای زو هناام
4 weeks transplant, early

نااا  6هفبهای زو هناام
6 weeks transplant, early

ذرراری زما معمول
Seeding, the usual time

نااا  4هفبهای زما معمول
4 weeks transplant, the usual
time

نااا  6هفبهای زما معمول

رات مسبقیم ذر شده است (جادول  .)5ر راات زو هنااام گیااه

نتايج و بحث

فرصت رشد رویای یابری اشبه ر نبیجه ارتفاع گیاه یابر خواهد

صفات مورفولوژیکی

تجزیه واریانس ا هها ناا

ا ره اثار مبقا ال تااریخ راشات و

روش راشت ر ارتفاع وته ر سال اول و اثار روش راشات ر ساال
وم ر ارتفاع وته ،طول ساقه ،تعدا ر سبز ،تعدا ر زر  ،معنی-
ار ولی ر عرض ر  ،طول ر  ،طاول میااناره ،غیرمعنای ار او
(جاادولهااای  2و  .)4مقایسااه میاااناین ر سااال اول ناااا

ا رااه

ارترین ارتفاع وته مر وط ه نااا شش هفبهای زو هناام و رمبرین
ارتفاع مر وط ه رات مسبقیم ذر زما معمول و (جدول  .)3نباایج
مقایسه میاناین ر سال وم ناا

ا ره نااااراری اعاث افازایش

ارتفاع وته ،طول ساقه ،تعدا ر سبز ،تعدا ر زر ر مقایسه اا

شد ( .)Asgarnezhad et al., 2015هنظار مایرساد علات رااهش
ارتفاع ا تأخیر ر راشت رخور گیاه اا شارای نامسااعد محی ای و
روتاه شد

وره رشد

اشد ( Rezvani Moghaddam & Motlagh,

 .)2007طی ررسیهای پیاین تأخیر ر تااریخ نااااراری اه لیال
رسیدگی یر هناام و راهش طول وره رشد موجاب رااهش ارتفااع
شد (.)Golmohammadi & Nahvi, 2009
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جدول  -4تجزيه واريانس صفات مورفولوژيکي آفتابگردان در سال دوم
Table 4- Analysis of variance of morphologic traits of sunflower in the second year

عرض
برگ

طول برگ

ارتفاع بوته

طول ساقه

Leaf
length

Plant
height

Stem
length

تعداد برگ

تعداد برگ

طول میانگره

درجه

Length of
internodes

آزادی
df

S.O.V

2

لوک

سبز

زرد

Green leaf
number

Yellow leaf
number

*91.19

7.03ns

*4357.7

*4384.6

12.61ns

0.57ns

0.36ns

2.47ns

13.53ns

*2716.1

*2977.9

*47.48

*1.11

0.11ns

1

1.19

3.27

134.4

133.8

2.52

0.04

3.35

2

6.06

8.66

9.16

11.56

6.05

9.40

14.30

Leaf
width

 nsو * :هترتیب ناا

منبع تغییرات

Block

تیمار
Treatment

خ ا
Error

ضريب تغییرات ()%
)C.V (%

هنده غیرمعنی ار و معنی ار ر س ح احبمال  5رصد

ns, * and **: Non-significant and significant at the 5% and 1% levels of probability, respectively.

جدول  -5مقايسه میانگین برخي صفات مورفولوژيکي آفتابگردان در سال دوم
Table 5- Mean comparison of some morphological traits of sunflower in the second year

ارتفاع بوته (سانتيمتر)

طول ساقه (سانتيمتر)

Plant height
)(cm

Stem length
)(cm

Green lead number

147.7

156.7

29.07

2.77

105.2

112.2

23.45

1.88

40.7

40.6

5.58

0.77

تعداد برگ سبز

تعداد برگ زرد

تیمار

Yellow lead number

Treatment

ناااراری
Transplanting

ذرراری
Seeding
)LSD (5%

غیرمعنی ار و (جدولهاای  2و  .)6مقایساه میااناین ر ساال اول

صفات فیزیولوژیکی

تجزیه واریانس ا هها ناا

ا ره اثار مبقا ال تااریخ راشات و

ناا

ا ره ارترین وز خاک تولید شده و س ح ر مر وط اه

اه

نااا چهار هفبهای زو هناام او و راات مسابقیم اذر اهصاورت

ساقه غیر معنی ار ولی ر س ح ر  ،وز خاک ساقه ،ار و رال،

ارتری نسبت ه راات مسابقیم

روش راشت ر شاخص سبزینای ،رصد زندهمانی و نسبت ار
محبوای نسبی ت

ر

روش راشت ر نسبت ر

زو هناام محبوای نسبی ت

ر

ر سال اول معنی ار و و ر سال وم اثار

ذر زما معمول اشت و رمبرین وز خااک تولیاد شاده و سا ح

ه ساقه ،وز خاک سااقه ،وز خااک

ر مر وط اه هار ساه روش راشات ر زماا معماول و رمبارین

ر و وز خاک رل ،وز تازه ساقه ،تازه ار و وز تاازه رال،
س ح ر و رلروفیل  aمعنی ار ولی ر وز مخصو
روزنااهای ،محبااوای نساابی ت

ر  ،هدایت

اار  ،رلروفیاال  bو رلروفیاال راال

محبوای نسبی ت
(جدول .)3

ر مر وط ه رات مسبقیم ذر زما معمول و
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جدول  -7مقايسه میانگین برخي صفات فیزيولوژيکي آفتابگردان در سال دوم
Table 7- Mean comparison of some physiological traits of sunflowers in the second year

نسبت

وزن خشك

وزن خشك

وزن خشك

برگ به

کل (گرم در

ساقه (گرم

برگ (گرم

وزن تازه
کل (گرم در
بوته)

وزن تازه

وزن تازه

ساقه (گرم

برگ (گرم

کلروفیل a

سطح برگ

Chlorophyll
)a (mg.g-1

Leaf area
)(cm2.plant-1

*366.6

ساقه

بوته)

در بوته)

در بوته)

Leaf to
stem
ratio

Total dry
weight
)(g.plant-1

Stem dry
weight
)(g.plant-1

Leaf dry
weight
)(g.plant-1

Total
fresh
weight
)(g.plant-1

در بوته)

در بوته)

Stem fresh
weight
)(g.plant-1

Leaf fresh
weight
)(g.plant-1

0.330

654.9

522.2

132.6

2333.3

1881.1

452.2

32.89

0.259

355.3

267.7

87.5

1483.3

1181.1

302.2

24.38

231.2

0.021

110.3

126.7

40.8

658.3

509.3

149.7

8.3

123.5

تیمار
Treatment

ناااراری
Transplanting

ذرراری
Seeding
)LSD (5%

نظر می رسد یکای از عوامال ماؤثر ر سابیا ی اه عملکار اار ر

عملکرد و اجزای عملکرد

تجزیه واریانس ا هها ناا

ا ره اثر روش راشت ر سال وم

ناااراری ،تعدا ر

یابر و س ح ر

ار و ه راه موجاب شاده

ر عملکر انه ،وز صد انه ،تعدا رل انه ر طبق ،تعدا انه پر ر

است گیاه از تاعاع خورشیدی اا راارایی اار اسابفا ه نماو ه و ر

طبق ،وز پوسبه و وز مغز انه معنی ار ولی ر شااخص ر اشات،

نبیجه ذخیره موا غذایی افزایش یافبه است .ناا ر یافباههاای رخای

ق ر انه ،عرض انه ،طول انه ،ق ر طبق ،تعدا انه پوک ر طباق،

محققا

ریافت یابر نور هویژه ر مراحل ا بدایی رشد رای سابقت

رصد پوسبه و رصد مغز غیرمعنی ار و (جادول  .)8نباایج مقایساه

گرفبن و رتری ر علفهرز ر میدا رقا ت سیار مهم و ه و موجب

ا ره ناااراری ر مقایساه اا راات مسابقیم اذر

حصول عملکر یابری میگار ( .)Ala et al., 2014همچناین ر

میاناین ناا

موجب افزایش عملکر انه ،وز صد انه ،تعدا انه پر ر طبق ،وز

ناااراری ر مقایسه ا رات مسبقیم ه لیل رنبرل علفهای هارز،

پوسبه و وز مغز انه شد (جدول  .)9تأخیر ر راشت فرصت و فضای

تسهیل ر اسبقرار گیاهچه ( ،)Rao et al., 2007وره رشد روتاهتار،

یابری رای اسبقرار علفهای هرز فراهم مایتور ر نبیجاه اعاث

گل هی سریعتر ( ،)Ghiasabadi et al., 2014توانسبه است عملکر

راااهش عملکاار ماایگاار ( .)Ghorbani et al., 2013نااا راین

ارتری تولید نماید .ر ررسیهاای یاار روی نااااراری هندواناه

ناااراری زو هناام موجب راهش رقا ت علفهای هارز و ر نبیجاه

( )Citrullus lanatus L.گزارش شده است راه ر روش نااااراری

افزایش عملکر ر مقایسه ا رات مسبقیم ذر میگر .

میوه زو رستر از رات مسبقیم و (.)Ghamkhar et al., 2011

قاا و عملکر یابر ممکن است مر وط ه سیسابم ریااهای اا
اسبقرار ارتر ر گیاهچه های مسن تر اشدره گیاه را قا ر اه جاذ
یابر ت و عناصر از خاک می رند (.)Shukla et al., 2011
ر ناااراری هعلت عدم رخور مراحل حساس گیاه اا شارای

نتیجهگیری
نبایج تزمایش ر سال اول ناا
تولید شده و س ح ر

ا راه یاابرین ماا ه خااک

مر وط ه نااا چهار هفبهای زو هنااام او

نامساعد محی ی و ه لیل ایجا پوشش گیااهی مناساب و همچناین

ره هعنوا هبرین تیمار رای راات ر ساال وم انبخاا شاد .از

اناه و ذخیاره ماوا فبوسانبزی ر اناه

نبایج سال اول چنین ه نظر میرسد ره ا افزایش سن نااا از چهاار

طورنی شد

وره پر شد

موجب افزایش وز هزار انه و ر نبیجه افزایش عملکر اناه مای-

ه شش هفبهای ،احبمار نااا ه سرما حساستر شده و مای پاایین

گر ( .)Rabiee et al., 2011رخی پژوهاارا افازایش معنای ار

هوا موجب خسارت اه گیااه و ر نبیجاه اعاث تولیاد ماا ه خااک

عملکر را ه افزایش اجزای عملکر همچو تعدا اناه و وز هازار

رمبری گر یده است.

انه مر وط انسبهاند ( .)Rezvani Moghaddam et al., 2008اه-
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 مقايسه میانگین برخي صفات عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در سال دوم-9 جدول
Table 9- Mean comparison yield and yield components traits of sunflowers in the second year

وزن مغز دانه
تیمار
Treatment

ناااراری
Transplanting

رات مسبقیم ذر
Direct seeding
LSD (5%)

)(گرم در بوته

وزن پوسته

تعداد دانه پر در

وزن صد دانه
)(گرم در بوته

عملکرد دانه

)(گرم در بوته

طبق

Hull weight
(g.plant-1)

Full seed number
per head

100-seed
weight
(g)

9.07

6.40

2556.7

15.47

176.2

6.50

4.33

1855.0

11.17

107.0

2.32

1.98

683.7

3.87

59.5

Dehulled
seed weight
(g.plant-1)

)(گرم در بوته
Seed yield
(g.plant-1)

 ضمنا ا نااااراری مایتاوا از.تواند جبرا هزینههای اولیه را نماید

ا ره ناااراری ر مقایساه اا

نبایج پژوهش ر سال وم ناا

 لذا اا توجاه. زما حمله تفات و امراض و علفهای هرز نیز فرار رر

، ارتفااع وتاه،رات مسبقیم اعث افزایش ما ه تازه و خااک وتاه

ه نبایج ه ست تمده میتوا راشت تفبا ار ا را هروش ناااراری

 عملکار اناه و وز، وز پوسبه و وز مغز انه،تعدا انه ر طبق

ا اسبفا ه از نااا چهار هفبهای زو هناام ر شرای ت و هوایی شهر

 ا وجو هزینههای ار ر تولید و انبقال نااا اه زماین.صد انه شد

. ررمانااه و مناطق ماا ه محل تزمایش توصیه نمو

 ما ه خاک تولید شده و عملکر اری انه مای،اصلی ر ناااراری
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Introduction
Sunflower (Helianthus annuus L.) is one of the plants cultivated for oil or seed. Sunflower oil contains many
useful fatty acids. One of methods to increase plant yield and decrease input consumption is transplanting.
Transplanting can increase seed yield components such as head number per plant, seed number per head, 1000seed weight. Transplanting increased seed yield and quality compared to direct seeding due to no frost at the
beginning of growth season and increasing flowering length. By delaying transplanting, seed germination or
transplant establishment is reduced. Time interval from seeding till beginning and terminating flowering length
can be reduced by delaying at seeding, but by transplanting flowering duration length increases. Drought losses
crop productions especially at plant critical growth periods such as seed filling stage. In arid and semi-arid areas
like Iran, water shortage leads farmers to plant low- water crops. By transplanting of sunflower, water can be
saved, because seedling can be grown by a little water in controlled condition. In addition, some plant growth
stages coincide with cool and rainy weather in spring. Many farmers use transplanting for warm season crops,
but transplanting of sunflower has not been well studied. This research was aimed to assess sunflower
transplanting under common sowing date and early sowing in Kermanshah climate condition.
Material and Methods
An experiment was conducted at greenhouse and research field, campus of agriculture and natural resources,
Razi University in 2015 and 2016. In the first year, factors included three planting methods (direct seeding, 4week transplanting and 6-week transplanting) and sowing date (early sowing, common date sowing). In the
second year, treatments included 4- week transplanting at early sowing (superior treatment in the first year) and
direct seeding (control). At harvesting stage, four plants per plot were selected and traits such as plant height,
stem height, stem diameter, leaf number, internode length, leaf width, leaf length, leaf fresh weight, stem fresh
weight, seedling fresh weight, leaf dry weight, stem dry weight and biomass were measured. Leaf greenness was
measured by SPAD device and stomatal conductance was measured by porometer device. Leaf area was
determined by digimizer software. Leaf relative water content, chlorophyll a and b, seed yield and yield
components also were measured. Data were analyzed by SAS software. Mean were compared using LSD test.
Results and Discussion
Analysis of variance of 2015 data, showed that planting method and planting date had significant effect on
plant height, leaf relative water content, dry matter and leaf area. 4-week transplant at early planting date had the
highest dry matter production and leaf area selected for the second year. It seems that by delaying in
transplanting, sunflower plant become more sensitive to cold air and low temperature damages plants, so lower
dry matter production was produced. Results of the second year showed that transplanting increased green leaf
number, leaf area, chlorophyll a, plant fresh weight, plant dry weight, leaf to stem ratio, stem length, plant
height, seed number per head, dehulled seed weight, hull weight, seed yield and 100-seed weight. It seems in
transplanting, maximum stem length, plant height, green leaf number and leaf area was occurred when sunlight
was maximum, so plant had higher radiation use efficiency and dry matter production. In addition, transplanting
had higher seed yield than seeding probably due to weed suppression, rapid establishment, shorter growth
duration and faster flowering. Transplanting increased seed yield and weight due to lack of coincidence of plant
critical stages to adverse environmental conditions, suitable plant cover, prolonging the grain filling period and
1, 2, 3 and 4- MSc. Student in Agroecology and Assistant Professors, Department of Plant Production and Genetics
Engineering, Faculty of Agricultural Science and Engineering, Razi University, Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: heidari1383@gmail.com)
DOI: 10.22067/jag.v10i3.59751
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store assimilates in grain.
Conclusion
In conclusion, it is suggested to plant 4-week sunflower transplant at early date in Kermanshah climate
condition.
Keywords: Direct seeding, Dry matter, Planting method, Seed yield, Yield components

788

نشریه بوم شناسی کشاورزی ،جلد  ،10شماره ،3پاییز 1397

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي
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ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ارﻗﺎم ﮔﻨﺪم ) (Triticum aestivum L.ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ،
زﯾﺴﺖﺗﻮده ،ﻣﺤﺘﻮاي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢﻣﺼﺮف ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل
1

ﺳﺤﺮ اﻓﻀﻠﯽ ﻫﺮﺳﯿﻨﯽ ،*1ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺗﻘﯽ زاده ،2ﻋﻠﯽ ﺑﻬﭙﻮري 2و ﻓﺮزاﻧﻪ ﻓﺮاﻣﺮزي
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ1395/08/25 :
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش1396/03/29 :

اﻓﻀﻠﯽ ﻫﺮﺳﯿﻨﯽ ،س ،.ﺗﻘﯽ زاده ،م.ص ،.ﺑﻬﭙﻮري ،ع ،.و ﻓﺮاﻣﺮزي ،ف .1397 .ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ارﻗـﺎم ﮔﻨـﺪم ) Triticum

 (aestivum L.ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،زﯾﺴﺖﺗﻮده ،ﻣﺤﺘﻮاي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢﻣﺼﺮف ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل .ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳـﯽ ﮐﺸـﺎورزي-803 :(3)10 ،
.789

ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ردﯾﻔﯽ ارﻗﺎم ﮔﻨﺪم ) (Triticum aestivum L.ﺑﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ،زﯾﺴﺖﺗﻮده و ﻣﺤﺘﻮاي ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻏـﺬاﯾﯽ ﮐـﻢﻣﺼـﺮف
ﺷﺎﺧﺴﺎره ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ،ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺰرﻋﻪاي در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ داراب ،داﻧﺸـﮕﺎه ﺷـﯿﺮاز در
ﺳﺎل زراﻋﯽ  1392-93اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .آزﻣﺎﯾﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﺸﺖ ﺗﯿﻤﺎر و ﺳﻪ ﺗﮑﺮار اﺟﺮا ﺷﺪ .ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﮐﺸـﺖ ﻣﺨﻠـﻮط
ردﯾﻔﯽ ارﻗﺎم ﮔﻨﺪم ) :I1ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي  +ﻻﯾﻦ  :I2 ،91-11ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي  +ﻻﯾﻦ  :I3 ،91-15ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﻻﯾـﻦ  + 91-11ﻻﯾـﻦ
 91-15و  :I4ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي  +ﻻﯾﻦ  + 91 -11ﻻﯾﻦ  ( 91-15وﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ آنﻫﺎ ) :S1ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﯿﺮودي :S2 ،ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻻﯾﻦ -11
 :S3 ،91ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻻﯾﻦ  91-15و  :S4ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺴﻞ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ  F2ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮده ﺑﺬري( ﺑﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽدار ﻣﺨﻠﻮط ژﻧﻮﺗﯿﭗﻫﺎ
در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ،زﯾﺴﺖﺗﻮده و ﻣﺤﺘﻮاي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز در ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺷـﯿﺮودي )39/33
ﺑﻮﺗﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زﯾﺴﺖﺗﻮده ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز در ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻻﯾﻦ  130) 91-11ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( و ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﯿﺮودي ) 121/3ﮔـﺮم در
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮاي آﻫﻦ ،روي ،ﻣﺲ و ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺷﺎﺧﺴﺎره ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻻﯾﻦ  91-15وﮐﺸـﺖ ﺧـﺎﻟﺺ
ﺷﯿﺮودي )ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ  275و  245/6ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم( ،ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﯿﺮودي ) 27/5ﻣﯿﻠـﯽﮔـﺮم در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم(،ﮐﺸـﺖ ﺧـﺎﻟﺺ ﻻﯾـﻦ 21/23) 91-15
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم درﮐﯿﻠﻮﮔﺮم( وﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﯿﺮودي ) 63/85ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم درﮐﯿﻠﻮﮔﺮم( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ درﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠـﻮط ﺷـﯿﺮودي +
ﻻﯾﻦ  91 -15ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  5/4ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ارﻗﺎم ﮔﻨﺪم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪوﯾـﮋه ﻋﻨﺎﺻـﺮ
ﮐﻢﻣﺼﺮف ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز و ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ آنﻫﺎ ﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻏﯿﺮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫـﺮز و اﻓـﺰاﯾﺶ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎه زراﻋﯽ ﮔﻨﺪم در اﮔﺮواﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :اﮔﺮواﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺗﺮاﮐﻢ ،ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻏﯿﺮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﯿﻄﯽ
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آﻣﺪ ) .(Kremen et al., 2012اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠـﻒﮐـﺶﻫـﺎي ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز اﻏﻠﺐ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑـﺮد
ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﺑﻪﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(Buhler et al., 2000اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮑﺮر از
ﻋﻠﻒ ﮐﺶﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻋﻠﻒﻫـﺎي ﻫـﺮز ﺑـﻪ دﻻﯾﻠـﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻي ﻋﻠﻒﮐﺶﻫﺎ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻋﻠﻒﻫﺮز ﺑﻪ ﯾﮏ
ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻠﻒ ﮐﺶ و آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣـﻮرد اﻧﺘﻘـﺎد و ﺳـﻮال
اﺳﺖ

) .(Buhler et al., 2000ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻒﮐﺶﻫﺎ
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ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﮐﺸﺎورزي ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫﺎي ﻣﺘﻌـﺪد ﺑـﺎ اﯾـﻦ
ﻫﺪف ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ) .(Agegnehu et al., 2006ﻣﺘﻨﻮع
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎي زراﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ ﺑﻪ-
ﻋﻨﻮان راهﺣﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻒﮐﺶﻫـﺎ در ﮐﺸـﺎورزي
ﻣﺪرن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(Shennan, 2008ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده ازﮐﺸـﺖ ﻣﺨﻠـﻮط ارﻗـﺎم ﯾـﺎ
ﻻﯾﻦﻫﺎي ﯾﮏ ﻧﻮع ﮔﯿﺎه زراﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻨـﻮع در
ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷـﯿﻮع آﻓـﺎت ،ﺑﯿﻤـﺎري ﻫـﺎ و
ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﺷﻮد ).(Finckh et al., 2000; Mundt, 2002

در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻋﻠﻒﻫـﺎي ﻫـﺮز ﺑـﻪ وﯾـﮋه در ﻧﻈـﺎمﻫـﺎي ﮐﺸـﺎورزي
ﮐﻢ ﻧﻬﺎده اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳـﺖ .(Schoofs & Entz, 2000; Liebman
)& Davis, 2000در ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠـﻮط ﺑـﻪ دﻻﯾـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫﻤﭽـﻮن
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ و ﺳـﺮﻋﺖ رﺷـﺪ اوﻟﯿـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ
ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ رﺷﺪ و ﻫﺠﻮم ﻋﻠﻒﻫـﺎي ﻫـﺮز ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮي
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻣﯿﺰان
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻒﮐﺶﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﮑﺎﻫﺪ؛ اﯾـﻦ
ﻣﻮرد ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺴـﺰاﯾﯽ ﻧﯿـﺰ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ) .(Schippers & Kropff, 2001در ﮐﺸـﺖ ﻣﺨﻠـﻮط
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي ﺻـﻮرت ﻣـﯽﮔﯿـﺮد و ﺑـﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑــﺪ ) .(Sanjani et al., 2009در ﯾــﮏ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻋﻠﻤــﯽ ﮔﺴــﺘﺮده
ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط و ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ وزن
ﺧﺸﮏ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز در ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﮐﺸـﺖ ﻣﺨﻠـﻮط در ﭘﻨﺠـﺎه درﺻـﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﺸـﺖ
درﺻﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮده اﺳﺖ & (Liebman
) .Dyck, 1993در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﮐﺸــﺖ ﻣﺨﻠــﻮط دو ﮔﯿــﺎه زراﻋــﯽ ارزن
) (Eleucinen coroconal L.و ﺳﻮﯾﺎ ) (Glycine max L.ﮔـﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﯿﺎه ارزن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ داﺷﺘﻦ ﻗﺪرت ﭘﻨﺠﻪزﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﻗﺎدر اﺳﺖ
از رﺷﺪ ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و
ﺟﻤﻌﯿـﺖ آنﻫـﺎ را ﮐـﺎﻫﺶ دﻫـﺪ ) .(Samarajeewa et al., 2006در
ﺑﺮرﺳــﯽ رﻗﺎﺑــﺖ ﻋﻠــﻒﻫــﺮز ﺗــﺎج ﺧــﺮوس وﺣﺸــﯽ ) Amaranthus
 (retroflexus L.در ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ و ﻣﺨﻠﻮط دو رﻗـﻢ ﺳـﻮﯾﺎ ﮔـﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮔﯿـﺎه
زراﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش زراﻋـﯽ در ﺟﻬـﺖ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗـﻮان
رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز و ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﺼـﺮف ﻋﻠـﻒﮐـﺶﻫـﺎ ﺑـﻪﮐـﺎر رود

).(Hosseini et al., 2011

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز در ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠـﻮط ،ﮔـﺰارشﻫـﺎي
ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل در اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺸـﺖ وﺟـﻮد
دارد .در ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﮔﯿﺎﻫـﺎن زراﻋـﯽ از ﻋﻮاﻣـﻞ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر ،آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﭘﻮﯾـﺎﯾﯽ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺮگ و ﺗﻔـﺎوت
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺑﯿﻦ اﺟﺰاي ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺴﺒﺖ
ﺑـﻪ ﮐﺸـﺖ ﺧـﺎﻟﺺ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽﯾﺎﺑـﺪ ) ;Baumann et al., 2002
 .(Mazaheri, 1998در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط دو رﻗـﻢ ﻫﯿﺒﺮﯾـﺪ ذرت
) (Zea mays L.ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ در ﮐﺸـﺖ
ﻣﺨﻠﻮط دو رﻗﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﮏﮐﺸﺘﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ارﻗـﺎم ﺑـﻮد ) Oveysi,
 .(2005ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ارﻗﺎم ﭘﺎﺑﻠﻨﺪ دﯾـﺮرس ﮔﯿـﺎه
ﮐﺘﺎن ) (Linum usitatissimum L.در ﻧﺴﺒﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺎ
ارﻗﺎم ﭘﺎﮐﻮﺗﺎه زودرس ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﺮﮐﯿـﺐﻫـﺎي ﮐﺸـﺖ
ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  2/5درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮐﺸـﺖ
ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺮﯾﮏ از ارﻗﺎم داﺷﺘﻨﺪ ) .( Gubbels & Kenachuko, 1987
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺰرﻋـﻪ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از
ﻃﺮﯾﻖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮔﯿﺎه زراﻋﯽ و ﻣﺼﺮف ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏـﺬاﯾﯽ ﻣﻮﺟـﻮد ،رﺷـﺪ و
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ و از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ارﻗﺎم ﮔﻨﺪم ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻣﺤﺼـﻮل و رﺷـﺪ
ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢﻣﺼﺮف ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ
را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﻫﺪف از اﺟﺮاي اﯾـﻦ آزﻣـﺎﯾﺶ ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ارﻗﺎم ﮔﻨﺪم ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ،زﯾﺴـﺖﺗـﻮده و ﻣﺤﺘـﻮاي
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز و ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﮔﯿـﺎه زراﻋـﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮاد و روشﻫﺎ
اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺨﺶ اﮔﺮواﮐﻮﻟـﻮژي داﻧﺸـﮑﺪه
ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ داراب ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز واﻗﻊ در  7ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮي
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داراب ،ﺑﺎ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  54درﺟﻪ و  33دﻗﯿﻘـﻪ ﺷـﺮﻗﯽ و
ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  28درﺟﻪ و  45دﻗﯿﻘﻪ ﺷـﻤﺎﻟﯽ و ﺑـﺎ ارﺗﻔـﺎﻋﯽ ﺣـﺪود
 1107ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎﻫﺎي آزاد ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣـﺎي ﺳـﺎﻻﻧﻪ  23درﺟـﻪ
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ  270ﻣﯿﻠﯽﻣﺘـﺮ در ﺳـﺎل زراﻋـﯽ
 1392-93اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي آزﻣﺎﯾﺶ ،از ﺧﺎك ﻣﺰرﻋﻪ آزﻣـﺎﯾﺶ
از دو ﻋﻤﻖ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  15و  15ﺗـﺎ  30ﺳـﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘـﺮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آﮔـﺮ،
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻫﻮا ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن و ﻋﺒﻮر از اﻟـﮏ
دو ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮي وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎك اﻧﺪازهﮔﯿـﺮي ﺷـﺪ

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ارﻗﺎم ﮔﻨﺪم...
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)ﺟﺪول  .(1آزﻣﺎﯾﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﺸﺖ

)ﻧﺸﺖ آب از داﺧﻞ ﺟﻮي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﺑﺬر روي ﭘﺸﺘﻪ( در

ﺗﯿﻤﺎر و ﺳﻪ ﺗﮑﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ردﯾﻔﯽ ارﻗﺎم

ﻃﻮل ﻓﺼﻞ رﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .دور آﺑﯿﺎري در ﻣﺎه ﻫﺎي آذر ،دي ،ﺑﻬﻤـﻦ و

ﮔﻨﺪم ) :I11ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي  +ﻻﯾﻦ  :I2،91-11 2ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط

اﺳﻔﻨﺪ  12روز و در ﻣﺎهﻫﺎي ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﻬﺸﺖ  8روز ﯾﮏﺑﺎر ﺑـﻮد.

ﺷﯿﺮودي  +ﻻﯾﻦ  :I3 ،91-153ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﻻﯾـﻦ  + 91-11ﻻﯾـﻦ

در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻋﻠﯿـﻪ ﻋﻠـﻒﻫـﺎي ﻫـﺮز ﺻـﻮرت

 91-15و  :I4ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي  +ﻻﯾﻦ  + 91 -11ﻻﯾﻦ -15

ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ از ﻋﻠـﻒﻫـﺎي ﻫـﺮز در ﻣﺰرﻋـﻪ آزﻣﺎﯾﺸـﯽ

 (91و ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ آنﻫﺎ ) :S14ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺷـﯿﺮودي :S2 ،ﮐﺸـﺖ

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ و وزن ﺧﺸﮏ ﮐﻞ ﻋﻠـﻒﻫـﺎي

ﺧﺎﻟﺺ ﻻﯾﻦ  :S3 ،91-11ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻻﯾـﻦ  91-15و  :S4ﮐﺸـﺖ

ﻫﺮز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎه زراﻋﯽ ﺑﻌﺪ از ﺣـﺬف ردﯾـﻒ ﻫـﺎي

ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺴﻞ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ  F2ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻮده ﺑﺬري( ﺑﻮد .ارﻗﺎم و ﻻﯾﻦﻫﺎي

ﺣﺎﺷﯿﻪ اي از ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﯾﮏ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﺗﺎرﯾﺦ  18اردﯾﺒﻬﺸﺖ

ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸـﺎورزي ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن

 1393ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ .ﺑـﺮاي اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي ﺗـﺮاﮐﻢ و وزن

داراب ﺗﻬﯿــﻪ ﺷــﺪﻧﺪ ،ﻣﻌﯿــﺎر اﻧﺘﺨــﺎب اﯾــﻦ ارﻗــﺎم داﺷــﺘﻦ ﺧﺼﻮﺻــﯿﺎت

ﺧﺸﮏ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ،در ﻫﺮ ﮐـﺮت ﯾـﮏ ﮐـﻮادرات ﯾـﮏ ﻣﺘـﺮﻣﺮﺑﻌـﯽ

ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﺠﻪ دﻫﯽ ،ارﺗﻔﺎع ،ﺗﻌﺪاد و زاوﯾﻪ ﺑـﺮگ ﺑـﻪ

ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫـﺮز آن ﺷـﻤﺎرش،

ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﺎج ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮔﻨﺪم ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ

ﺳﭙﺲ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻮادرات )ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ( ﺑﺮداﺷﺖ

از ﺗﻨﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول  (2ﺑﻮد و ﻧﺴﻞ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ  F2ﻫﻢ

و ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي وزن ﺧﺸﮏ و ﻣﺤﺘﻮاي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢﻣﺼﺮف ﺑﻪ

ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﮔﯿﺎﻫـﺎن زراﻋـﯽ در آن از ﺗﻨـﻮع

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي وزن ﺧﺸﮏ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫـﺮز

ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪﻣﺪت  48ﺳﺎﻋﺖ داﺧﻞ آون در دﻣﺎي  105درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد

زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي آزﻣﺎﯾﺶ ،ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﯾﺶ رﻫﺎ ﺷـﺪه

ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و ﺑﻌـﺪ از ﺧـﺮوج از آون ،وزن ﺧﺸـﮏ آن ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗـﺮازوي

ﺑﻮد .ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻣﺎدهﺳﺎزي زﻣﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﺷﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺷـﺨﻢ ،دﯾﺴـﮏ و

دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ  0/001ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ .اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي ﻋﻨﺎﺻـﺮ

ﺗﺴﻄﯿﺢ ﻟﯿﺰري ﻗﺒﻞ از ﮐﺎﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﮐﺮتﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﻮي

ﮐﻢﻣﺼﺮف ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﯽ ) (PG-990ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ

و ﭘﺸﺘﻪ آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ .اﺑﻌﺎد ﮐﺮتﻫﺎي ازﻣﺎﯾﺸﯽ دو در ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ

 PG Instrumentاﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺑﻪ روش ﻟﯿﻨﺪزوي و ﻧﻮرول ) Lindsay

ﮐﺮت ﻫﺎ ﻧﯿﻢﻣﺘﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﻠﻮكﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد و در ﻫﺮ ﮐـﺮت 14

 (& Norvell, 1978اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ دادهﻫﺎ ﺑـﺎ ﻧـﺮماﻓـﺰار

ردﯾﻒ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻄﻮط ﮐﺎﺷﺖ  20ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﺷﺖ آﻣـﺎده ﺷـﺪ.

 MSTAT-Cو ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ دادهﻫــﺎ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از آزﻣــﻮن

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎﺷﺖ ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﻢ آذر ﻣﺎه ﺳﺎل  1392روي

ﭼﻨﺪداﻣﻨﻪ اي داﻧﮑﻦ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻨﺞ درﺻﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺑﺮاي رﺳـﻢ

ﭘﺸﺘﻪﻫﺎي  20ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﮐﺎﺷﺖ ﺳﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻣﯿﺰان

ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻧﺮماﻓﺰار  Excel 2010اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

ﺑﺬر ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس  230ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘـﺎر در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ.
درﮐﺮتﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﯿﻤﺎر ،ﯾﮏ ﻃﺮف ﭘﺸﺘﻪ رﻗﻢ
اول و در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﭘﺸﺘﻪ رﻗﻢ دوم ﮐﺸﺖ ﺷﺪ و در ﮐﺮتﻫﺎي ﮐﺸـﺖ
ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻤﺎﻣﯽ ردﯾﻒﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺮت ﺑﻪ ﮐﺸﺖ آن رﻗﻢ اﺧﺘﺼـﺎص
داده ﺷﺪ .در ﮐﺮتﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط دو رﻗﻢ )ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي
 +ﻻﯾﻦ  ،91-11ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي  +ﻻﯾـﻦ  91-15و ﮐﺸـﺖ
ﻣﺨﻠﻮط ﻻﯾﻦ  + 91-11ﻻﯾﻦ  (91-15ﻣﯿﺰان ﺑﺬر ﻣﺼﺮﻓﯽ  50درﺻﺪ از
ﻫﺮ رﻗﻢ و در ﺗﯿﻤﺎر ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻪ رﻗﻢ )ﺷﯿﺮودي  +ﻻﯾﻦ + 91-11
ﻻﯾﻦ  33 (91-15درﺻﺪ از ﻫﺮ رﻗﻢ ﺑﻮد .آﺑﯿﺎري ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﻮي و ﭘﺸﺘﻪ
1- Intercropping
2- ERWYT-91-11
3- ERWYT-91-15
4- Sole cropping

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ
ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺠﺰﯾـﻪ وارﯾـﺎﻧﺲ )ﺟـﺪول  (3ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﺑﺮ ﺗﺮاﮐﻢ و زﯾﺴﺖﺗﻮده ﮐﻞ ﻋﻠﻒﻫـﺎي ﻫـﺮز ﻣﻌﻨـﯽدار
) (p≤0/01ﺑﻮد.
ﺗﺮاﮐﻢ ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز :ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫـﺮز ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ از ﺧـﺎﻧﻮادهﻫـﺎي
ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﺰرﻋﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺮﯾﮏ از آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ
در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﻮن ﻫﺪف اﻧـﺪازه-
ﮔﯿﺮي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﺑﻮد ،ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻞ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز در ﻫﺮ
ﺗﯿﻤﺎر ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪول  4و  5ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻋﻠﻒ ﻫﺮز ﻣﻮﺟـﻮد
در ﻣﺰرﻋﻪ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ را در ﺗﯿﻤﺎرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ(.
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ﺟﺪول  - 1ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ  -ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎك ﻣﺰرﻋﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ
Table 1- Soil physical and chemical characteristics of the experimental field

ﻋﻤﻖ
)ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ(
Depth
)(cm
0-15
15-30

ﻋﻤﻖ
)ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ(
depth
)(cm

0-15
15-30

ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
)دﺳﯽزﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ

ﺑﺎﻓﺖ
Texture

ﻟﻮم
ﻟﻮم
Loam

اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ

ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم(

ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم(

P
)(mg.kg-1

K
) (mg.kg-1
150
150

ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ
)درﺻﺪ(

ﻧﯿﺘﺮوزن
)درﺻﺪ(

Organic carbon
)(%

Nitrogen
)(%

2.64

0.04

0.06

52

1.59

0.04

0.12

60

آﻫﻦ
)ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم(

ﻣﻨﮕﻨﺰ
)ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم(

روي
)ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم
درﮐﯿﻠﻮﮔﺮم(

ﻣﺘﺮ(
EC
)(dS.m- 1

Loam

ﻓﺴﻔﺮ
)ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در

ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ
)ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در

pH

Fe
)(mg.kg-1

7.54

4.11

7.64

7.3

Mn
)(mg.kg-1

ﻣﺲ
)ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم
در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم(

Zn
)(mg.kg-1

4.87

Cu
) (mg.kg-1

1.48

1.91

1.69

1.7

1.63

ﺟﺪول  - 2ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ارﻗﺎم ﮔﻨﺪم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﯿﮑﺰاد و ﻫﻤﮑﺎران )(Nickzad et el., 2013
)Table 2-Characteristics of wheat cultivars used in the experiment Nickzad et el. (2013

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت

رﻗﻢ

Characteristics

Cultivar

ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺎﮐﻮﺗﺎه ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﻨﺠﻪ زﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،زاوﯾﻪ ﺑﺮگ ﻋﻤﻮدي و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ

ﺷﯿﺮودي

Semi dwarf, low tillering ability, erect leaf angle and high yield

Shirudi

ﭘﺎﺑﻠﻨﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﻨﺠﻪ زﻧﯽ ﺑﺎﻻ ،زاوﯾﻪ ﺑﺮگ ﻋﻤﻮدي و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﻮﺳﻂ

91-11

Tall, high tillering ability, erect leaf angle and average yield

ﭘﺎﮐﻮﺗﺎه ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﻨﺠﻪ زﻧﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،زاوﯾﻪ ﺑﺮگ ﻋﻤﻮدي و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ

91-15

Dwarf, average tillering ability, erect leaf angle and high yield

ﭘﺎﺑﻠﻨﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﻨﺠﻪ زﻧﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،زاوﯾﻪ ﺑﺮگ ﻋﻤﻮدي و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﻮﺳﻂ
Tall, average tillering ability erect leaf angle and average yield

ﻧﺴﻞ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ F2
Generation F2

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻈـﺎمﻫـﺎي ﮐﺸـﺖ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺗـﺮاﮐﻢ ﮐـﻞ

و ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداري داﺷﺖ )ﺟﺪول .(6

ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽداري ﮐﻤﺘـﺮ

ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﻻﯾﻦ  + 91-11ﻻﯾﻦ  (I3) 91-15ﺗﺮاﮐﻢ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز

از ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز درﮐﺸﺖ

را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﯿﺮودي ) (S1و ﮐﺸﺖ ﺧـﺎﻟﺺ ﻻﯾـﻦﻫـﺎي

ﺧﺎﻟﺺ ﺷﯿﺮودي ) S1ﺑﺎ  39/33ﺑﻮﺗﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗـﺮاﮐﻢ در

 (S2) 91-11و  (S3) 91-15ﺑــﻪﺗﺮﺗﯿــﺐ  45/85 ،55و  44/09درﺻــﺪ

ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﻻﯾﻦ  + 91-11ﻻﯾـﻦ  I3) 91-15ﺑـﺎ  17/33ﺑﻮﺗـﻪ در

ﮐﺎﻫﺶ داد .در ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﻮع ،آﺷﯿﺎنﻫﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾـﮏ

ﻣﺘــﺮﻣﺮﺑــﻊ( ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﺷــﺪ )ﺟــﺪول  .(6در ﻣﯿــﺎن ﺗﯿﻤﺎرﻫــﺎي ﮐﺸــﺖ

ﮐﻤﺘﺮي در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻠﻒﻫـﺎي ﻫـﺮز ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد ،در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺗﻌـﺪاد

ﺧﺎﻟﺺ،ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ رﻗﻢ ﺷﯿﺮودي داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﻋﻠﻒﻫﺮز ﺑﻮد

ﻋﻠــﻒﻫــﺎي ﻫــﺮز در واﺣــﺪ ﺳــﻄﺢ )ﺗــﺮاﮐﻢ( ﮐــﺎﻫﺶ ﻣــﯽﯾﺎﺑــﺪ
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،( و ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﻨﺪمBrassica napus L.)  وﮐﻠﺰاaestivum L.)

 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ.(Vandermeer, 1989)

 ﮐــﻪ،( ﮔــﺰارش ﺷــﺪه اﺳــﺖCicer arietinum L.) ﮐﻠــﺰا و ﻧﺨــﻮد

 ﻣﯿﺰان ﻫﺠﻮم ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز ﺑﻪﻣﯿـﺰان،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﻮع در ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط

ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﻦ اﺟﺰاي ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط در ﺳﺮﮐﻮب ﻋﻠﻒﻫﺎي

.( Schippers & Kropff, 2001) ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ

.(Szumigalski & Van Acker, 2005) ﻫﺮز اﺳﺖ

(Triticum ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز در ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﻨﺪم

 ﻣﺲ و ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز و ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﮔﻨﺪم ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﮐﺸﺖ، روي، ﻣﺤﺘﻮاي آﻫﻦ، زﯾﺴﺖﺗﻮده، ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺮاﮐﻢ- 3 ﺟﺪول
Table 3- Analysis of variance for density, biomass, Iron (Fe), Zinc (Zn), Copper (Cu) and Manganese (Mn) content of weeds
and wheat grain yield as affected by cropping system

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ

درﺟﻪ
آزادي

ﺗﺮاﮐﻢ

زﯾﺴﺖ ﺗﻮده

آﻫﻦ

روي

ﻣﺲ

ﻣﻨﮕﻨﺰ

ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ

S.O.V

Density

Biomass

Fe

Zn

Cu

Mn

Grain yield

ﺗﮑﺮار

df
2

33.04*

178.49ns

654.80ns

1.96ns

11.52*

23.09ns

0.15ns

7

157.66**

1479.62**

7545.87**

70.57**

24.08**

237.33**

2.37**

14

7.08

123.84

273.11

5.07

1.83

13.69

0.16

-

9.76

11.38

8.30

11

8.16

7.16

10.68

Replication

ﻧﻈﺎم ﮐﺸﺖ
Cropping
system

ﺧﻄﺎ
Error

ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات
()درﺻﺪ
C.V (%)

. ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﻨﯽدار در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻨﺞ و ﯾﮏ درﺻﺪ:**  * و، ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽدار:ns
ns: non- significant difference, * and **: significant at 5% and 1% probability, respectively.
 ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻋﻠﻒﻫﺮز ﺛﺒﺖ ﺷﺪه زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي آزﻣﺎﯾﺶ- 4 ﺟﺪول
Table 4- Weed species recorded in the field experiment

ﻧﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ

(ﺧﺎﻧﻮاده )ﺗﯿﺮه

Common name

Scientific name

Family

ﭼﭽﻢ

Lollium spp.

Rye grass

ﯾﻮﻻف وﺣﺸﯽ
Wild oat

ﺷﻮﮐﺮان
Hemlock

ﮔﻠﺮﻧﮓ وﺣﺸﯽ
wild safflower

ﺷﺎﺗﺮه
Fumitory

ﺟﻐﺠﻐﮏ
Cow herb

ﺧﺮدل وﺣﺸﯽ
Wild mustard

ﮔﻨﺪﻣﮏ
Chick weed

Avena fatua L.
Conium maculatum L.
Carthamus oxyacantha L.
Fumarium officinalis L.
Vacaria pyramdata L.
Sinapis arvensis L.
Stellaria media L.

ﮔﻨﺪﻣﯿﺎن
Poaceae

ﮔﻨﺪﻣﯿﺎن
Poaceae

ﭼﺘﺮﯾﺎن
Apiaceae

ﮐﺎﺳﻨﯿﺎن
Asteraceae

ﺷﻘﺎﯾﻘﯿﺎن
Fumariaceae

ﻣﯿﺨﮑﯿﺎن
Caryophyllaceae

ﺷﺐ ﺑﻮﯾﺎن
Brassicaceae

ﻣﯿﺨﮑﯿﺎن
Caryophyllaceae
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ﺟﺪول  - 5ﺗﺮاﮐﻢ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
)Table 5- Weeds density in experimental treatments (No per m- 2

ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ
Experimental treatments
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻋﻠﻒ ﻫﺮز
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ
I1 I2 I3 I4 S1 S2 S3 S4
Weed species
Total average
ﭼﭽﻢ
10 9 7 10 16 13 14 11
11
Lollium
ﯾﻮﻻف وﺣﺸﯽ
6 5 6 6
9
8
7
9
7
Avena fatua
ﺷﻮﮐﺮان
3
2 2 1 2
4
4
3
3
Conium maculatum
ﮔﻠﺮﻧﮓ وﺣﺸﯽ
2 1 1 2
3
2
3
4
2
Carthamus oxyacantha
ﺷﺎﺗﺮه
1 1 1 2
3
2
2
0
2
Fumarium officinalis
ﺟﻐﺠﻐﮏ
0 1 0 1
2
1
0
1
1
Vacaria pyramdata
ﺧﺮدل وﺣﺸﯽ
1 1 0 1
2
2
1
2
1
Sinapis arvensis
ﮔﻨﺪﻣﮏ
0 1 1 1
0
0
1
0
1
Stellaria media
 :I1ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي  :I2 ،91- 11 +ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي  :I3 ،91- 15 +ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط  :I4 ،91- 15 + 91- 11ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي  :S1 ،91- 15 + 91-11 +ﮐﺸﺖ
ﺧﺎﻟﺺ ﺷﯿﺮودي :S2 ،ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ  :S3 ،91- 11ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ  91- 15و  :S4ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ .F2
I1 : Intercropping of shirudi + 91-11, I2 : Intercropping of shirudi + 91-15, I3: Intercropping of 91-11 + 91-15, I4: Intercropping of
shirudi + 91-11 + 91-15, S1: shirudi sole cropping, S2: 91-11 sole cropping, S3: 91-15 sole- cropping and S4: F2 sole cropping.

زﯾﺴﺖﺗﻮده ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ

ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎت زراﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ،ﺗﺠﻤـﻊ ﻣـﺎده ﺧﺸـﮏ

ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﮐﺸﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زﯾﺴﺖﺗﻮده ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺎمﻫﺎي

ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ Asgharipour & Rafiei,

ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ارﻗﺎم ﮔﻨﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ و ﻧﻈـﺎمﻫـﺎي ﮐﺸـﺖ ﻣﺨﻠـﻮط

) .(2010; Moatali, 2013ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺎﻧﮓ و

زﯾﺴﺖﺗﻮده ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮏﮐﺸﺘﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑـﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ دادﻧﺪ )ﺟﺪول  .(6ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زﯾﺴﺖﺗﻮده ﮐﻞ ﻋﻠـﻒﻫـﺎي
ﻫﺮز در ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻻﯾﻦ  (S2) 91-11وﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﯿﺮودي )(S1

ﻫﻤﮑﺎران ) (Tang et al., 2009ﮐﻪ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ در ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠـﻮط
ارﻗـﺎم ﺑـﺮﻧﺞ ) (Oryza sativa L.زﯾﺴـﺖﺗـﻮده ﻋﻠـﻒﻫـﺮز ﺳــﻮروف
) (Echinochloa crus-galli L.ﺑﻪﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ

ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪﻣﯿﺰان  130و  121/3ﮔـﺮم در ﻣﺘـﺮﻣﺮﺑـﻊ و ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ وزن

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط اﻓﺰاﯾﺸـﯽ ذرت و ﻟﻮﺑﯿـﺎ ﭼﺸـﻢ

ﺧﺸﮏ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﻧﯿﺰ در ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي  +ﻻﯾـﻦ 91-15

ﺑﻠﺒﻠــﯽ ) (Vigna sinensis L.در ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﺸــﺖ ارﮔﺎﻧﯿﮏ،ﮐــﺎﻫﺶ

) (I2ﺑﻪﻣﯿﺰان  67/51ﮔـﺮم در ﻣﺘـﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ .زﯾﺴـﺖ ﺗـﻮده

زﯾﺴﺖﺗﻮده ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز در ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠـﻮط ﮔـﺰارش ﺷـﺪه

ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز در ﮐﺸـﺖ ﻣﺨﻠـﻮط ﺷـﯿﺮودي  +ﻻﯾـﻦ  (I2) 91-15در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﯿﺮودي ) ،(S1ﮐﺸﺖ ﺧـﺎﻟﺺ ﻻﯾـﻦ 91-11
) (S2و ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻻﯾﻦ  (S3) 91-15ﺑـﻪﺗﺮﺗﯿـﺐ  48/06 ،44/34و
 30/55درﺻﺪﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد .زﯾﺴﺖ ﺗﻮده ﻋﻠﻒﻫﺮز ﯾﮏ ﺧﺼﻮﺻـﯿﺖ

اﺳـﺖ ) .(Eskandari & Alizadeh-Amraie, 2016در ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت
ﻋﻠﻤﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ زﯾﺴﺖﺗﻮده ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﻣﺰرﻋﻪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﮐﺸـﺖ ﻣﺨﻠـﻮط ﮔـﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(Banik et al., 2006; Seyedi et al., 2012ﭘﻮﺷـﯿﺪه

ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺮ ﮔﯿﺎﻫـﺎن زراﻋـﯽ و

ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﺎك و ﺗﻨﻮع ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪﻋﻨـﻮان دو

ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آنﻫﺎﺳـﺖ ) .(Hussain et al., 2013ﻧﺘـﺎﯾﺞ

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻋﻨﻮان ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﮐـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ ﻋﻠـﻒﻫـﺎي ﻫـﺮز

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻋﻠﻒ ﻫـﺎي ﻫـﺮز ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ) ،(Poggio et al., 2004زﯾﺮا اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در دﺳﺘﺮس ﺑـﻮدن

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ارﻗﺎم ﮔﻨﺪم...
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ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮاي ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺤـﺪود ﺷـﺪن

ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ )دادهﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ( ﯾﮏ ﺗﺎج ﭘﻮﺷﺶ ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ

ﻧﻮر ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ

اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮاﻫﻤﯽ ﻧﻮر را ﺑﺮاي ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫـﺮز ﮐـﺎﻫﺶ دادﻧـﺪ ،در

) .(Willey, 1990در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻻﯾﻦ  91-11ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻨـﺪﺗﺮ

ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺷﺪ و ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ در ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

)داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ارﻗﺎم و رﻗﻢ ﺷﯿﺮودي ﺑﺎ
ﺟﺪول  - 6ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﺑﺮ ﺗﺮاﮐﻢ و زﯾﺴﺖﺗﻮده ﮐﻞ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز
Table 6- The effect of cropping systems on total weed density and weed biomass

زﯾﺴﺖﺗﻮده ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز

ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻞ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز

Weed biomass
)(g.m-2
79.20cd
67.51d
83.32cd
88.59c
121.31a
130a
97.22b
115.10ab

Total weed density
) (Plants.m-2
*21.67cd
21.33cd
17.33d
24.67cd
39.23a
31b
32 b
31b

ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﮐﺸﺖ
Cropping system
I1
I2
I3
I4
S1
S2
S3
S4

*ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎي داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﺮك در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﮑﻦ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداري ﻧﺪارﻧﺪ.
*Means with similar letters in each column have not significant different at 5% probability based on Duncan's test
 :I1ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي  :I2 ،91- 11 +ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي  :I3 ،91- 15 +ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط  :I4 ،91- 15 + 91- 11ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي  :S1 ،91- 15 + 91-11 +ﮐﺸﺖ
ﺧﺎﻟﺺ ﺷﯿﺮودي :S2 ،ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ  :S3 ،91- 11ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ  91- 15و  :S4ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ .F2
I1 : Intercropping of shirudi + 91-11, I2 : Intercropping of shirudi + 91-15, I3: Intercropping of 91-11 + 91-15, I4: Intercropping of
shirudi + 91-11 + 91-15, S1: shirudi sole cropping, S2: 91-11 sole cropping, S3: 91-15 sole- cropping and S4: F2 sole cropping.

ﻣﺤﺘــﻮاي ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻏــﺬاﯾﯽ ﮐــﻢﻣﺼــﺮف در ﺷﺎﺧﺴــﺎره

 43/40درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺲ در ﮐﺸﺖ ﺧـﺎﻟﺺ

ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز :ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي آﻫﻦ ،روي ،ﻣﺲ و

ﻻﯾﻦ  (S3) 91-15ﺑﻪﻣﯿﺰان  21/23ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن

ﻣﻨﮕﻨﺰ در ﺷﺎﺧﺴﺎره ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﻣﻌﻨﯽدار )  (p≤ 0/01ﺑﻮد )ﺟﺪول .(3
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮاي آﻫﻦ در ﮐﺸﺖ ﺧـﺎﻟﺺ ﻻﯾـﻦ  (S3) 91-15وﮐﺸـﺖ
ﺧﺎﻟﺺ ﺷﯿﺮودي ) (S1ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪﻣﯿـﺰان  275و  245/6ﻣﯿﻠـﯽﮔـﺮم در
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن در ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﻻﯾﻦ  + 91-11ﻻﯾﻦ 91-15
) (I3ﺑـﻪﻣﯿـﺰان  119/3ﻣﯿﻠـﯽﮔـﺮم در ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ )ﺷـﮑﻞ
.(1ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺘﻮاي آﻫﻦ در ﺷﺎﺧﺴﺎره ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز درﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠـﻮط
ﻻﯾﻦ  (I3) 91-15 + 91-11در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻻﯾﻦ 91-11
) ، (S2ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻻﯾﻦ  ( S3) 91-15و ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺷـﯿﺮودي )(S1

ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ  42/89 ،56/61و  51/42درﺻﺪ ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮاي روي
در ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﯿﺮودي ) (S1ﺑﻪﻣﯿﺰان  27/50ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم درﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن در ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﻻﯾﻦ  + 91-11ﻻﯾﻦ  (I3) 91-15ﺑـﻪ-
ﻣﯿﺰان  12/91ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷـﮑﻞ  .(2ﻣﺤﺘـﻮاي
روي ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز در ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﻻﯾﻦ  + 91-11ﻻﯾـﻦ 91-15
) (I3در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﯿﺮودي ) ،(S1ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻻﯾﻦ -11
 (S2) 91و ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻻﯾﻦ  (S3) 91-15ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ  43/07 ،53/05و

در ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠـﻮط ﺷـﯿﺮودي  +ﻻﯾـﻦ  (I2) 91-15ﺑـﻪﻣﯿـﺰان 13/03
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ ،(3اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠـﻮط
ﻣﯿﺰان ﻣﺲ ﺷﺎﺧﺴﺎره ﻋﻠـﻒﻫـﺎي ﻫـﺮز را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮐﺸـﺖ ﺧـﺎﻟﺺ
ﺷﯿﺮودي و ﮐﺸـﺖ ﺧـﺎﻟﺺ ﻻﯾـﻦ  91-15ﺑـﻪﺗﺮﺗﯿـﺐ  33/45و 38/6
درﺻﺪﮐﺎﻫﺶ داد .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻋﻠﻒﻫـﺎي ﻫـﺮز در ﮐﺸـﺖ
ﺧﺎﻟﺺ ﺷﯿﺮودي ) (S1ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  63/85ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
آن در ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﻻﯾـﻦ  + 91-11ﻻﯾـﻦ  (I3) 91-15ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان
 36/83ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم درﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ  .(4ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻨﮕﻨﺰ در
ﺷﺎﺧﺴﺎره ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز در ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﻻﯾﻦ  + 91-11ﻻﯾﻦ -15
 91ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﯿﺮودي ) ،(S1ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻻﯾﻦ 91-11
) (S2و ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻻﯾﻦ  (S3) 91-15ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ  335/63 ،41/89و
 37/9درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘـﻮاي ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﮐـﻢ ﻣﺼـﺮف
ﺷﺎﺧﺴﺎره ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز در ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﮐﺸـﺖ ﻣﺨﻠـﻮط در ﮐﺸـﺖ
ﻣﺨﻠــﻮط ﺷــﯿﺮودي  +ﻻﯾــﻦ  + 91-11ﻻﯾــﻦ  91-15ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﺷــﺪ
)ﺷﮑﻞﻫﺎي  1ﺗﺎ  (4ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﺧـﺎﻟﺺ ﺗﻔـﺎوت
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ﻣﻌﻨﯽداري ﻧﺪاﺷﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻪ داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ

ﻫﺮز در ﻧﻈـﺎم ﻫـﺎي ﮐﺸـﺖ ﻣﺨﻠـﻮط ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪﻋﻠـﺖ ﮐـﺎﻫﺶ

ﺗﻌﺪاد رﻗﻢ در ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﮐﺸـﺖ ﻣﺨﻠـﻮط اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ اﻧـﺪازه دﯾﮕـﺮ

زﯾﺴﺖﺗﻮده ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز در ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط در ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺳﻂ

ﮐﻪ زﯾﺴﺖﺗﻮده ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺟـﺬب ﻋﻨﺎﺻـﺮ

ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ،ﺗﯿﻤﺎرﻫـﺎي

ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑـﺪ ) Eskandri & Ghanbari,

ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺟـﺬب ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻏـﺬاﯾﯽ ﮐـﻢﻣﺼـﺮف ﺗﻮﺳـﻂ

 .(2010در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ زﯾﺴﺖﺗﻮده ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﮐﺸﺖ

ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﺧـﺎﻟﺺ ﺑـﻪﻣﯿـﺰان ﻗﺎﺑـﻞ

ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓـﺖ )ﺟـﺪول .(4

ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ .در اﻏﻠﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮔﯿﺎﻫـﺎن زراﻋـﯽ ،ﺗﻌﯿـﯿﻦ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢﻣﺼﺮف ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان و ﻣﺎﻫﯿﺖ رﻗﺎﺑـﺖ ﮔﯿﺎﻫـﺎن

ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ

زراﻋﯽ و ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷـﺪ ) .(Qasem, 1992ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﻨـﺎﺑﻊ

ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻢ ﻣﺼـﺮف در ﻋﻠـﻒ ﻫـﺎي ﻫـﺮز ﺑـﻪﺻـﻮرت

ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋـﯽ در

آﻫﻦ <ﻣﻨﮕﻨﺰ<روي ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺗﺤﻘﯿـﻖ )El-Gizway, 2012

ﮐﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط ردﯾﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ

&  (Salemدر ﺑﺮرﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ آﻫﻦ ،ﻣﻨﮕﻨﺰ و روي در ذرت

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط اﺣﺘﻤـﺎ ﻻً در رﻗﺎﺑـﺖ ﺑـﺎ

ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻢﻣﺼﺮف در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻤﺘﺮ

ﻋﻠﻒﻫـﺎي ﻫـﺮز ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﻧـﺪ ) .(Koocheki et al., 2001ﭼﻨـﺎنﭼـﻪ

از ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه آن در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑـﻮد و دﻟﯿـﻞ آن ﻣﻤﮑـﻦ

ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺠﺎور ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﺑﻪﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ

اﺳﺖ ﺑﻪﺳﺒﺐ آﻫﮑﯽ ﺑﻮدن ﺧﺎك ﻣﺰرﻋﻪ آزﻣﺎﯾﺸـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،زﯾـﺮا ﺟـﺬب

از رﺷﺪ ﺳﺒﺰﯾﻨﻪ اي و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺴﺖ ﺗﻮده ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ،

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐـﻢﻣﺼـﺮف در ﺧـﺎكﻫـﺎي آﻫﮑـﯽ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﯽﯾﺎﺑـﺪ

در ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد ) Coleman & Gill,

).( Eskandari & Mozafari, 2012

 .(2003ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺘﻮاي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢﻣﺼﺮف ﺷﺎﺧﺴﺎره ﻋﻠﻒﻫﺎي

ﺷﮑﻞ  - 1ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي آﻫﻦ ﺷﺎﺧﺴﺎره ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز
Fig. 1- Effect of cropping systems on Fe content of weeds shoot

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎي داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﮑﻦ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداري ﻧﺪارﻧﺪ.
Means with similar letters have not significant different at 5% probability based on Duncan's test.
 :I1ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي  :I2 ،91- 11 +ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي  :I3 ،91- 15 +ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط  :I4 ،91- 15 + 91- 11ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي  :S1 ،91- 15 + 91-11 +ﮐﺸﺖ
ﺧﺎﻟﺺ ﺷﯿﺮودي :S2 ،ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ  :S3 ،91- 11ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ  91- 15و  :S4ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ .F2
I1 : Intercropping of shirudi + 91-11, I2 : Intercropping of shirudi + 91-15, I3: Intercropping of 91-11 + 91-15, I4: Intercropping of
shirudi + 91-11 + 91-15, S1: shirudi sole cropping, S2: 91-11 sole cropping, S3: 91-15 sole- cropping and S4: F2 sole cropping.
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 ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي روي ﺷﺎﺧﺴﺎره ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز-2 ﺷﮑﻞ
Fig. 2- Effect of cropping systems on zinc (Zn) content of weeds shoot

.ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎي داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﮑﻦ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداري ﻧﺪارﻧﺪ
Means with similar letters have not significant different at 5% probability based on Duncan's test.
 ﮐﺸﺖ:S1 ،91- 15 + 91- 11 +  ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي:I4 ،91- 15 + 91- 11  ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط:I3 ،91- 15 +  ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي:I2 ،91- 11 +  ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي:I1
.F2  ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ:S4  و91- 15  ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ:S3 ،91- 11  ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ:S2 ،ﺧﺎﻟﺺ ﺷﯿﺮودي
I1 : Intercropping of shirudi + 91-11, I2 : Intercropping of shirudi + 91-15, I3: Intercropping of 91-11 + 91-15, I4: Intercropping of
shirudi + 91-11 + 91-15, S1: shirudi sole cropping, S2: 91-11 sole cropping, S3: 91-15 sole- cropping and S4: F2 sole cropping.

 ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺲ ﺷﺎﺧﺴﺎره ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز-3 ﺷﮑﻞ
Fig. 3- Effect of cropping systems on cooper (Cu) content of weeds shoot

.ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎي داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﮑﻦ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداري ﻧﺪارﻧﺪ
Means with similar letters have not significant different at 5% probability based on Duncan's test.
 ﮐﺸﺖ:S1 ،91- 15 + 91- 11 +  ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي:I4 ،91- 15 + 91- 11  ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط:I3 ،91- 15 +  ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي:I2 ،91- 11 +  ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي:I1
.F2  ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ:S4  و91- 15  ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ:S3 ،91- 11 ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ:S2 ،ﺧﺎﻟﺺ ﺷﯿﺮودي
I1 : Intercropping of shirudi + 91-11, I2 : Intercropping of shirudi + 91-15, I3: Intercropping of 91-11 + 91-15, I4: Intercropping of
shirudi + 91-11 + 91-15, S1: shirudi sole cropping, S2: 91-11 sole cropping, S3: 91-15 sole- cropping and S4: F2 sole cropping.
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ﺷﮑﻞ  - 4ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺷﺎﺧﺴﺎره ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز
Fig. 4- Effect of cropping system on manganese (Mn) content of weeds shoot

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎي داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﮑﻦ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداري ﻧﺪارﻧﺪ.
Means with similar letters have not significant different at 5% probability based on Duncan's test
 :I1ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي  :I2 ،91- 11 +ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي  :I3 ،91- 15 +ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط  :I4 ،91- 15 + 91- 11ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي  :S1 ،91- 15 + 91- 11 +ﮐﺸﺖ
ﺧﺎﻟﺺ ﺷﯿﺮودي :S2 ،ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ  :S3 ،91- 11ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ  91- 15و  :S4ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ .F2
I1 : Intercropping of shirudi + 91-11, I2 : Intercropping of shirudi + 91-15, I3: Intercropping of 91-11 + 91-15, I4: Intercropping of
shirudi + 91-11 + 91-15, S1: shirudi sole cropping, S2: 91-11 sole cropping, S3: 91-15 sole- cropping and S4: F2 sole cropping.

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل :ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻈـﺎمﻫـﺎي ﮐﺸـﺖ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﮑـﺮد داﻧـﻪ

ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،وﻗﺘﯽ دو رﻗﻢ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺼﻮرت

ﻣﻌﻨﯽدار ) (p≤0/01ﺑﻮد )ﺟﺪول  .(3ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻈﺎمﻫـﺎي ﮐﺸـﺖ

ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .در

ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ارﻗﺎم ﮔﻨﺪم ﺑﻪ-

ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﻮع ،ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎرآﯾﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ

ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽداري ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد

دراﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي زراﻋﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﺑـﻮد

داﻧﻪ درﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي  +ﻻﯾﻦ  I2) 91-15ﺑﻪﻣﯿﺰان 5/40ﺗـﻦ
در ﻫﮑﺘﺎر( وﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ درﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻻﯾﻦ  (S3) 91-15و
ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﯿﺮودي ) (S1ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪﻣﯿـﺰان  2/70و  2/80ﺗـﻦ در
ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ  .(5ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي  +ﻻﯾﻦ 91-15

) .(Mazaheri et al., 2002از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﺎﻻ در ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺰرﻋﻪ در ﺟﻬﺖ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻒﻫﺮز و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺼـﺮف ﻣﻨﺒـﻊ ﺗﻮﺳـﻂ
ﮔﯿﺎه زراﻋﯽ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺪه اﺳـﺖ ) .(Koocheki et al., 2001در اﯾـﻦ

ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﺧـﺎﻟﺺ ﻻﯾـﻦ  (S3) 91-15و ﮐﺸـﺖ

آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،زﯾﺴﺖﺗـﻮده )ﺟـﺪول  (6و ﻣﺤﺘـﻮاي ﻋﻨﺎﺻـﺮ

ﺧﺎﻟﺺ ﺷﯿﺮودي ) (S1ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ  50و  48درﺻﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ داد .اﻓـﺰاﯾﺶ

ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢﻣﺼﺮف آﻫﻦ ،روي ،ﻣﺲ و ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز )ﺷﮑﻞﻫﺎي

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻨﺎﯾﻊ

 1ﺗﺎ  (4در ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ارﻗﺎم ﮔﻨﺪم ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ آنﻫﺎ را

ﻋﻠﻤﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ارﻗـﺎم ﮔﻨـﺪم ﮔـﺰارش

در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﯿﺎه زراﻋﯽ ﺑﻪﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ و ﻫﻤـﯿﻦ

ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﮐﺸـﺖ ﻣﺨﻠـﻮط دو

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮐﺎرآﻣﺪ ﮔﯿـﺎه زراﻋـﯽ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ

رﻗﻢ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ ).(Zareh- FaizAbadi & Emamverdian, 2012

ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎﺷﺪ.

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ارﻗﺎم ﮔﻨﺪم...
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ﺷﮑﻞ  - 5ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﮔﻨﺪم
Fig. 5- Effect of cropping systems on wheat grain yield

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎي داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﮑﻦ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداري ﻧﺪارﻧﺪ.
Means with similar letters have not significant different at 5% probability based on Duncan's test.
 :I1ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي  :I2 ،91- 11 +ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي  :I3 ،91- 15 +ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط  :I4 ،91- 15 + 91- 11ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي  :S1 ،91- 15 + 91- 11 +ﮐﺸﺖ
ﺧﺎﻟﺺ ﺷﯿﺮودي :S2 ،ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ  :S3 ،91- 11ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ  91- 15و  :S4ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ .F2
I1 : Intercropping of shirudi + 91-11, I2 : Intercropping of shirudi + 91-15, I3: Intercropping of 91-11 + 91-15, I4: Intercropping of
shirudi + 91-11 + 91-15, S1: shirudi sole cropping, S2: 91-11 sole cropping, S3: 91-15 sole- cropping and S4: F2 sole cropping.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ،زﯾﺴﺖﺗﻮده و ﻣﺤﺘﻮاي ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢﻣﺼﺮف ﻋﻠﻒﻫـﺎي ﻫـﺮز و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻣﺤﺼـﻮل ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ .ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺗـﺮاﮐﻢ ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﺎده ﺧﺸـﮏ
ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و ﻣﺤﺘﻮاي آﻫﻦ ،روي ،ﻣﺲ و ﻣﻨﮕﻨـﺰ در
ﺷﺎﺧﺴﺎره ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ ﮐـﻪ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه رﻗﺎﺑﺖ ﻗﻮيﺗﺮ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز در ﻧﻈﺎم ﮐﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط و دﻟﯿﻠﯽ ﺑـﺮاي ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮدن ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻣﺤﺼـﻮل در
ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻮد .در ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﮐﺸﺖ
ﻣﺨﻠﻮط ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زﯾﺴﺖ ﺗﻮده و ﻣﺤﺘﻮاي ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻏـﺬاﯾﯽ ﮐـﻢﻣﺼـﺮف

ﺷﺎﺧﺴﺎره ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز در ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮودي -15 + 91-11 +
 91ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺗﺸﺪﯾﺪ رﻗﺎﺑـﺖ درونﮔﻮﻧـﻪاي
ﺑﯿﻦ ارﻗﺎم ﮔﻨﺪم در اﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ آنﻫﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺟـﺬب ﻋﻨﺎﺻـﺮ
ﮐﻢﻣﺼﺮف ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﺎﺧﺴﺎره ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﺑـﻪ ﺻـﻮرت آﻫـﻦ
<ﻣﻨﮕﻨﺰ< روي ﺑﻮد .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣـﯽﺗـﻮان
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿـﺮي ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﮐﺸـﺖ ﻣﺨﻠـﻮط ارﻗـﺎﻣﯽ از ﮔﻨـﺪم ﮐـﻪ داراي
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش
اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان رﻗﺎﺑﺖ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز و اﻓﺰاﯾﺶ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎه زراﻋﯽ در اﮔﺮواﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر رود.
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Introduction
Use of chemical herbicides has been very effective for weeds control mainly for reducing yield losses and
reduction of weed populations, but the frequently use of herbicides as the only weed management tool is
seriously being questioned because of herbicide costs, resistance of weed populations to one or multi herbicides
and environmental pollution. Reduce the use of chemical herbicides is one of the sustainable agriculture goals
and several alternatives with this purpose have been evaluated, recently. Therefore, diversification of cropping
systems by intercropping different species of crops has been proposed as a solution for reducing the use of
herbicides in modern agriculture.The main objective of current field experiment was to evaluate the growth and
micro nutrients content of weeds and crop yield in wheat cultivar intercropping systems.
Materials and methods
In order to investigate wheat-weed competition relationships and crop yield under intercropping and sole
cropping of wheat cultivars, an experiment was conducted at Darab faculty of Agriculture and Natural
Resources, Shiraz University, during the growing seasons 2013-2014. The experiment carried out using
randomized complete block design with eight treatments and three replications. Wheat cultivars and genotypes
were planted in four row intercropping systems and four sole cropping systems, including I1: intercropping of
shirudi + 91-11, I2: intercropping of shirudi + 91-15, I3: intercropping of 91-11 + 91-15, I4: intercropping of
shirudi + 91-11 + 91-15, S1: shirudi sole cropping, S2: 91-11 sole cropping, S3: 91-15 sole cropping and S4: F2
sole cropping. Different weed species were recorded in field experiment, but total weed density and total weed
dry matter were determined for each experimental plot. Weeds density were determined from each experimental
plot by using a quadrat of 1 × 1 m-2 randomly. Then all weeds in each quadrat were harvested and transformed to
laboratory for determining their biomass and micronutrients (Fe, Zn, Cu, and Mn) content. At harvest time, all
crops harvested in each plot, then crop yield was determined.
Result and Discussion:
Results showed that genotype mixtures had a significant effect to reduce the density, biomass and
micronutrients content of weeds. The highest and lowest weed density and biomass were observed in sole
cropping and intercropping systems, respectively. Intercropping systems of cultivars reduced weed population
and their dry matter more than sole cropping systems. Shirudi sole cropping (39.33 plant. m-2) showed the
highest weed density and the highest weed dry matter was observed in 91-11 sole cropping (130 g.m-2) and
shirudi sole cropping (121.3 g.m-2). The highest and the lowest micronutrients content of weeds including Iron
(Fe), Zinc (Zn), Cooper (Cu) and Manganese (Mn) were observed in sole cropping and intercropping systems,
respectively. The highest Fe, Zn, Cu and Mn content of weeds were observed in 91-11 and shirud sole cropping
(225 and 245.6 mg.kg-1, respectively), shirudi sole cropping (27.5 mg.kg-1), 91-15 sole cropping (21.23 mg.kg-1)
and shirudi sole cropping (63.85 mg.kg-1), respectively. The highest and lowest crop yield were observed in
shirudi + 91-15 intercropping (5.40 ton.ha-1) and 91-15 sole cropping (2.70 ton.ha-1), respectively. In overall
weeds micronutrients content and weed growth in intercropping systems decreased significantly in comparison
5 and 2- Former Graduated of Agroecology, Darab Faculty of Agriculture and Natural Resources, Shiraz University and
Assistant Professor of Agro-ecology Department, Darab Faculty of Agriculture and Natural Resources, Agroecology
Group, Shiraz University, Iran, Respectively
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to sole cropping systems. The results of this experiment showed that row intercropping of wheat cultivars can
reduce the weeds ability for use of environmental resources, therefore crop can utilize resources more efficiency
and increase its yield.
Conclusion
The results showed that wheat cultivars intercropping method limits environmental resources for weeds
growth and this have implication for non-chemical management of weeds and increasing crop yield in ecological
approach in agro-ecosystems. Thus, wheat cultivar intercropping systems can modify weed infestation in
cropping systems. The results of this study suggest that row- intercropping system of wheat cultivars have
potential to produce higher yield and less vulnerable to weed infestation than their sole cropping system, because
they can provide high genetic diversity.
Keywords: Agroecosystem, Density, Enviromental resources, Monoculture, Non-chemical management
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اثر نوع حاصلخیزکننده خاک و کشت مخلوط شنبلیله ( )Trigonella foenum-graecum L.و
اسفرزه ( )Plantago psyllium L.بر شاخصهای رشد گیاه اسفرزه با استفاده از روش تجزیه
عامل
سهیال قاسمی مهام ،*1سیف اله فالح 2و امیر
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قاسمی مهام ،س ،.فالح ،س ،.و دادرسی ،ا .1397 .اثر نوع حاصلخیزکننده خاک و کشت مخلوو نونیلیل

( Trigonella foenum-graecum

 )L.و اسفرزه ( )Plantago psyllium L.بر ناخصهای رند گیاه اسفرزه با استفاده از روش تجزی عامل .بوومنناسوی کشواورزی-822 :)3(10 ،
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چکیده
ب منظور بررسی اثر نوع کود و کشت مخلو ردیفی با ننیلیل ( )Trigonella foenum-graecum L.بر عملکرد کموی و کیفوی گیواه دارویوی
اسفرزه ( ،)Plantago psyllium L.آزمایشی ب صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با س تکرار در مزرعو تقيیيواتی دانشوااه
نهرکرد در سال زراعی  1392اجرا گردید .در این آزمایش فاکتور اول در چهار سطح ک نامل کشت خالص اسوفرزه ،نونیلیل  :اسوفرزه ( ،)1:2نونیلیل :
اسفرزه ( )1:1و ننیلیل  :اسفرزه ( )2:1و فاکتور دوم در س سطح کودی (کود گاوی ،کود تلفیيی ،کود نیمیایی) مورد ارزیابی قرار گرفتند .آنالیز دادهها بوا
استفاده از روش تجزی عامل منجر ب انتخاب چهار مؤلف جدید ند مؤلف پنجم دارای ارزش ویژه  0/981بود و ب همین دلیل در آنالیز دادهها و تفسویر
نتایج در نظر گرفت نشد .مؤلف های استخراجنده با روش کوارتیمکس چرخش یافتند تا بیشترین وزن مؤلف روی یک عامل قرار گیرد مؤلف هوای اول،
دوم ،سوم و چهارم ب ترتیب دربرگیرنده  18/3 ، 22 ،31/1و  8/3درصد تغییرات (واریانس) در کل دادههای گیاه اسفرزه بودند و هر س مؤلف در مجموع
حدود  79/7درصد از تغییرات (واریانس) دادهها را ب خود اختصاص دادند .همانگون ک در نتایج این تقيیق بیان ند ،عامل اول بیشترین توأثیر را بو -
صورت مستيیم بار  0/967 ،0/971و  0/762درصد ب ترتیب روی عملکرد موسیالژ ،موسالژ و فاکتور تورم دانت .عامل دوم نیوز بوا بوار عواملی ،0/93
 0/927و  0/77درصد از ب ترتیب بر روی صفات تعداد ناخ فرعی ،وزن هزار دان و طول سنیل دانت و اما عامل سوم بیشتر اثر بازدارندگی و بار منفی
بر عملکرد دان  ،تعداد دان در سنیل و عملکرد بیولوژیک با بار عاملی  -0/884 ،-0/902و  -0/837درصد دارا بود .در خصوص عامل چهارم نیز تنهوا بوا
بار عاملی  0/973درصد بر تعداد سنیل در بوت دانت .این امر بیانار تأثیر مثیت و معنیدار عامل دوم در این تقيیق بود .بر اساس نتوایج ایون آزموایش
استفاده از کود تلفیيی در برهمکنش با کشت مخلو ننیلیل و اسفرزه میتواند در افزایش مزیت نسیی کشت مخلوو موؤثر بانود و بو لقوا کواهش
مصرف کودهای نیمیایی میتواند در حفاظت از مقیط زیست اهمیت دانت باند.
واژههای کلیدی :تجزی چند متغیره ،کود تلفیيی ،گیاه دارویی ،همزیستی با گیاهان تثییت کننده نیتروژن

مقدمه

1

کشت گیاهان دارویی از دیرباز دارای جایااه ویژهای در نظامهای
کشاورزی سنتی ایران دانت و از نظر ایجواد تنووع و پایوداری ،نيوش

 1و  -2ب ترتیب دانشآموخت رنت آگرواکولوژی و دانشیار ،گروه زراعوت ،دانشوکده
کشاورزی ،دانشااه نهرکرد
 -3دانشجوی دکتری ،گروه ژنتیک و تولید گیواهی ،دانشوکده کشواورزی ،دانشوااه
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مهمی ایفا نموده است ( .)Bahrang, 2002در بین گیاهان دارویی دو

اولی مورد مطالع میباند .با استفاده از تجزی ب مؤلفو هوای اصولی

Trigonella

میتوان تعداد زیادی متغیر توضیقی همیسوت را بوا تعوداد مقودودی

 )foenum-graecum L.جزء گیاهان دارویی بسیار ارزنمند هسوتند.

متغیر توضیقی جدید و غیرهمیست ک فاکتور یوا مؤلفو هوای اصولی

گیواه اسوفرزه ( )Plantago psyllium L.و نونیلیل (

اسفرزه یکی از گیاهان دارویی مهم از تیره بارهنگ 1است ک از منابع
مهم تولید طییعی موسیالژ ب نمار میرود و معموالً حودود  25درصود
وزن بو ر را موسوویالژ تشووکیل موویدهوود ( .)Ghasemi, 2012گیوواه
ننیلیل گیاه مهم دیاری است ک از خانواده لاومینوزه بوده و در طب
سنتی ایران و ملل مختلف سوابي مصورف دیرینو دانوت و خوواص
درمانی چشمایری برای آن ذکر نده است (.)Nazari, 2013
نواهد حاکی از آن است ک نیوههای رایج ،تولیود آینوده را بو
قیمت افزایش تولید فعلی ب خطور انداختو و عالیوم زوال و نوابودی
برای تولید پایدار در گو ر زموان ،بویش از پویش آنوکار نوده اسوت
( .)Nassiri Mahallati et al., 2005بر این اساس ،مدیریت نظوام-
های کشاورزی باید مورد بازناری قرار گیرد و نظامهای نوینی طراحی
نوند ک اولویت آنها پایداری دراز مدت در عین حفظ تولید در کوتاه
مدت باند ( .)Senanayake, 1991در زراعت گیاهان دارویی استفاده
از روشهایی ک بتواند گیاهان دارویی با مواد مؤثره بیشتر تولید نماید،
ضروری ب نظر میرسد ) .(Rezaei-Chiyaneh, 2016عالوه بر این،
اسووتفاده از گیوواه لاوووم موویتوانوود سوویب افووزایش ثیووات و تنوووع در
اکوسیستمهای زراعی گردد ( .)Erik et al., 2010همچنوین مصورف
کودهای آلی در تلفیق با کودهای نیمیایی مویتوانود ضومن افوزایش
تولید ،از آلودگیهای زیست مقیطی جلوگیری کرده و سیب پایوداری
اکوسیستم نود (.)Vilela & Ravetta, 2001
ارزیابی دقیق تغییرات رند گیاه در مدیریتهای مختلوف اراضوی

نامیده مینوند ،جایازین نمود ( .)Tahmasebi, 2011غیورهمیسوت
بودن توابع خطی جدید (مؤلف هوای اصولی) بودان مفهووم اسوت کو
مؤلف های مورد نظر قادر ب ارائ حوداکثر اطالعوات موجوود در ابعواد
جدید و کوچکتر دادهها میبانوند ( .)Mohammadi, 2006بو ایون
ترتیب ن تنها بعد سیستم تيلیل مییابود ،بلکو مشوکل همراسوتایش
چندگان  4نیز پیش نمیآید .در این روش ،اغلب مویتووان بو سواختار
منطيی دادهها پی بورد و الاووی تغییورات نانوی از تیمارهوا را بهتور
مشخص و ترسیم کرد ( .)Ivanovska et al., 2007بو طوور کلوی،
این روش در پژوهشهای کشاورزی از کارایی باالیی برخووردار اسوت
( .)Moosavi et al., 2013پژوهشاران در پژوهشی با استفاده از آمار
چند متغیره ب این نتیج رسیدند ک تنوع کانت مقصوالت میتوانود
ب پایداری اکوسیستم کمک نماید ( .)Felice et al., 2012همچنوین
تجزی فاکتور میتواند اطالعات جدیدی از روابوط بوین ویژگویهوای
خاک استخراج کرده و آنها را ب مدیریت بهین اراضی زراعی مورتیط
سازد ( .)Temizel et al., 2015بنابراین ،هدف این پژوهش بررسوی
تغییرات صفات رویشی گیاه اسوفرزه در تیمارهوای مختلوف کوودی و
کشت مخلو ردیفی با اسوتفاده از روشهوای تجزیو چنود متغیوره و
انتخاب حساس ترین صفت رند بود.

مواد و روشها
اجرای آزمایش و اعمال تیمارها

زراعی ،تنها با اندازهگیری یک پارامتر ساده امکانپ یر نیست .ب همین

این آزمایش در مزرعو تقيیيواتی دانشوکده کشواورزی دانشوااه

دلیل تعیین همزمان چندین صفات رویشی ،مویتوانود روش مناسویی

نهرکرد در سال زراعی  1392-1393با عرض جغرافیایی  32درج و

برای پی بردن ب تغییرات رند گیاهان گونواگون در نورایط مختلوف

 21دقیي نمالی و طول جغرافیایی  50درج و  49دقیي نورقی و بوا

باند .در مطالعات زراعی برای سهولت ارزیوابی نواخصهوای انودازه

ارتفاع  2116متر از سطح دریا اجرا ند .بافوت خواک مقول آزموایش

گیرینده و تفسیر دقیقتر نتایج ،اسوتفاده از روشهوای تجزیو چنود

لومیرسی 7/96 pH ،و  1/011 ECدسیزیمنس بر متر ،کربن آلوی و

متغیوره سوودمند اسوت ( .)Bartholomew et al., 2008تجزیو بو

نیتروژن کل ب ترتیب  9/55و  0/82گرم بر کیلوگرم ،فسفر و پتاسویم

مؤلف های اصلی 2یا تجزی فاکتور 3یکوی از انوواع روشهوای تقلیول

قابل دسترس نیز ب ترتیوب  0/0108و  0/391گورم در کیلووگرم بوود

دادههای چند متغیره است ک هدف اصلی آن کاهش تعداد متغیرهای

(جدول .)1
آزمایش ب صوورت فاکتوریول در قالوب طورح بلووکهوای کامول

1- Plantaginaceae
2- Principal Components Analysis, PCA
3- Factor Analysis

4- Multicollinearity
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تصادفی با س تکرار اجرا گردید .در ایون آزموایش سو تیموار کوودی

ویژگیهای خاک (جدول  )1تعیوین نود .میوزان  80و  100کیلووگرم

نامل کود دامی ،تلفیيی (کود دامی+کود نیمیایی) و نیمیایی و چهار

نیتروژن در هکتار (از منیع اوره) ب ترتیب برای ننیلیل و اسفرزه 45 ،و

تیمار کشت مخلو نامل :کشت خالص اسفرزه ()P؛ دو ردیف ننیلیل

 56کیلوگرم اکسید فسفر در هکتار (از منیع سوپرفسفات تریپول) بو -

و یک ردیف اسفرزه (TP)2:1؛ یک ردیف ننیلیل و یک ردیف اسفرزه

ترتیب برای کشت ننیلیل و اسفرزه 28 ،و  36کیلوگرم در هکتار کود

(TP)1:1؛ یک ردیف ننیلیل و دو ردیف اسوفرزه ( )1:2موورد بررسوی

ریزمغ ی (نامل سولفات روی ،سولفات آهن ،سولفات مس و سولفات

قرار گرفتند .در تیمارهای نیمیایی و کود دامی ،ميادیر کودها براساس

منانز) ب ترتیب برای کشت ننیلیل و اسفرزه مصرف ند.

نیواز نیتروژنوی دو گیواه موورد آزموایش ( )Yazdani et al., 2004و
جدول  -1مشخصات خاک و کود گاوی مورد استفاده در آزمایش
Table 1- Characteristics of soil and cow manure used in the experiment

کود گاوی

خاک

واحد

مشخصات

Cow manure

Soil

Unit

Features

-

لوم رسی
Clay loam

-

6.23

1.011

dS.m-1

7.91

7.96

-

21.1

0.82

g.kg-1

278.1

9.55

g.kg-1

1.25

-

g.kg-1

0.657

-

g.kg-1

3.8

0.0108

g.kg-1

18.6

0.391

g.kg-1

23.14

0.68

mg.kg-1

47.11

8.73

mg.kg-1

254

8.09

mg.kg-1

21.15

0.91

mg.kg-1

13.18

11.64

-

بافت
Texture

هدایت الکتریکی
EC

اسیدیت
pH

نیتروژن
N

کربن آلی
Organic Carbon

کلسیم
Ca

منیزیم
Mg

فسفر
P

پتاسیم
K

روی
Zn

منانز
Mn

آهن
Fe

مس
Cu

کربن/نیتروژن
C/N

در تیمارهای کوود داموی ميودار 15625و  19531کیلووگرم کوود

نیمایی ب کار برده ند ( .)Khalili et al., 2014کانت هور دو گیواه

گاوی در هکتار ب ترتیب برای کشت خالص ننیلیل و کشوت خوالص

در تاریخ  26اردییهشت  1392انجام ند ابعاد کرتهوای آزمایشوی در

اسفرزه ب کار برده ند ک میزان مصرف تمام کودها متنواظر بوا تعوداد

این پژوهش  2/25×2/5متر و هر گیاه در  8ردیف کانوت بوا فاصول

ردیف هوای هور گیواه در تیمارهوای مختلوف در نظور گرفتو نود .در

خطو  25سانتی متر کشت ند فواصل بوت روی ردیف برای ننیلیل

تیمارهای تلفیيی نیز  50درصد از کوود داموی و  50درصود کودهوای

و اسفرزه ،ب ترتیب  8و  4سانتیمتور و توراکم گیواهی جهوت کشوت
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ویژه 4هر مقور بیشتر از یک باند ( .)Sharma, 1996در واقع عامول

ننیلیل و اسفرزه ب ترتیب  50و  100بوت در مترمربع در نظور گرفتو
ند ( .)Yazdani et al., 2004در این سال زراعوی میواناین حوداقل
دما  1/3و میاناین حداکثر دما  20/1درج ی سوانتیگوراد و میواناین
رطوبت نسیی نیز ب طور متوسط  45درصد بود .بر اساس این نورایط
مقیطی ،آبیاری هر دو تا نش روز یکبار با روش بارانی انجام گرفت.
در هر دوره آبیاری حدود  19لیتر و در طی  18دوره آبیاری توا مرحلو
بردانت حدود  300لیتر آب برای هر کرت استفاده ند .علفهای هرز

هایی انتخاب مینوند ک توصیفکننده حداقل

درصد از واریانس

کل هستند کو در آن p ،تعوداد متغیرهوای موورد اسوتفاده مویبانود
( .)Arminian et al., 2008معیوار انتخواب ( )SCطیوق معادلو زیور
مقاسی مینود (:)Ovalles et al., 1988
معادل ()1
ک در آنE ،؛ ارزش ویژه هر مقور یا عامل مویبانود .بو طوور

در طی دوره رند با وجیندستی کنترل ند.

کلی ،ب تعداد متغیرهای موجوود ،ارزش ویوژه وجوود دارد کو ميودار

اندازهگیری صفات رشدی برای گیاه اسفرزه

ب منظور تعیین اجزای عملکرد (با ح ف اثر حانی ای  0/5متر اول

عددی برخی از آنها ممکن است برابر صفر نود .برای انتخاب بوردار

هر کرت و ح ف دو ردیف کناری) برای گیاه اسفرزه 20 ،بوت ب طوور

ویژه مقورها یا ضرایب عامل بایستی قدر مطلق بردار ویژه هر مقوور

تصادفی از هر کرت ( 2/25×2/5متر) انتخاب و ب آزمایشوااه منتيول

از میزان معیار انتخاب ( )SCبیشتر باند .ضراییی کو در یوک عامول

ند .اجزای عملکرد برای گیاه اسفرزه نامل تعداد سنیل در بوت  ،تعداد

اینگون هستند ،متغیرهایی میبانوند کو بیشوترین توأثیر را در ایون

دان در سنیل  ،طول سنیل  ،درصد موسیالژ ،عملکرد موسیالژ ،فواکتور

عامل دانت و از سایر متغیرهوا اهمیوت بیشوتری دارنود (

تورم و تورم در هر گرم موسیالژ ب روش موسوی نیوک

(Mousavi

) ،nik, 2012وزن هوزار دانو  ،عملکورد دانو  ،عملکورد بیولوژیوک و

& Vilela

.)Ravetta, 2001
عاملهای انتخاب نده با روش

کوارتیمکوس5

چورخش یافتنود.

چرخش کوارتیمکس یک چرخش متعامد (عمود بور هوم) اسوت کو

ناخص بردانت مقاسی گردید.

اغلب متغیرهای با وزن مؤلف ( )Factor Loadingبواال و متوسوط را
تجزیه عامل

روی یک مؤلفو یوا عامول قورار مویدهود (

Bartholomew et al.,

برای تجزی و تقلیل دادهها و اسوتخراج الاووی دقیوق تغییورات

 .)2008این چرخش ب منظوور جداسوازی بهتور تیمارهوا و قرارگیوری

p

بیشترین وزن مؤلف روی یک عامل صورت گرفت .همچنوین قابلیوت

تیمارهای آزمایشی ،از روش تجزی عامل 1استفاده گردیود .هرگواه

متغیر وجود دانت باند؛ روش تجزی عامل منجر ب  pعامل یا مؤلف

اطمینان یا ضریب انتراک متغیرها 6نیز مقاسی و گوزارش نود .ایون

اصلی میگردد ک اولین عامل بیشوترین ميودار واریوانس را بو خوود

پارامتر ک از مجموع توان دوم وزن مؤلف ها در متغیر مربوط ب دست

اختصاص میدهد .ب طور کلی ،مجموع واریانسهای عامولهوای بو

می آید ،برآوردی از درصد واریانس نشان داده نده توسط این مؤلف ها

دست آمده با مجموع واریوانسهوای متغیرهوای اصولی برابور اسوت.

برای آن متغیر میباند .این پارامتر را ب عنوان قابلیت اطمینان متغیور

بنابراین ،عاملها دربرگیرنده تمامی تغییرپو یری موجوود در دادههوای

در نظور مویگیرنود (.)Ghodrati & Mirzaii Nodushan, 1997

اصلی میبانند .از بین تمامی عاملهای ب دست آمده ،عاملهایی باید

تجزی

آماری دادهها با استفاده از نرمافزارهوای  Minitab 16و IBM

انتخاب نوند ک مجموع آنها ،حداکثر تغییرپ یری دادهها را مونعکس

 SPSS statistics 23و تجزی

کند (.)Mohammadi, 2006

عامل با کمک نرمافزار Minitab 16

انجام ند.

اغلب انتخاب تعداد مقورها یا عاملها بر اسواس روش

کیسور2

و

بردار ویژه مقورها یا ضرایب عامل بر اساس معیوار انتخواب 3صوورت
میگیرد .در انتخاب مقورهوا بور اسواس روش کیسور بایسوتی ارزش

نتایج و بحث
همان طور ک در جدول  2مشاهده مینوود اثور کشوت مخلوو
ردیفی ،نوع کود و اثرات متيابل این عوامل بور تعوداد سونیل در بوتو

1- Factor Analysis, FA
2- Kaiser
3- Selection Criteria, SC

4- Eigenvalue
5- Quartimax rotation
6- Communality
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اسفرزه معنیدار نیودند (دادهها گزارش نشوده) .تعوداد دانو در سونیل

فراهمی مواد و عناصر غ ایی در مراحل ابتدایی و مراحل انتهایی رند

اسفرزه ب طور معنیداری تقت تأثیر کشت مخلو ردیفی و نوع کوود

نرایط مناسبتری بورای تولیود دانو هوای اسوفرزه دانوت و موجوب

قرار گرفت ( )p<0/001ولی اثرات متيابل دو عامول مو کور معنویدار

افزایش تعداد دان در سنیل ی اسفرزه دانت است.
تأثیر کشت مخلو ردیفی بور وزن هوزار دانو اسوفرزه در سوطح

نیودند (جدول  .)2در تیمارهوای نونیلیل  :اسوفرزه  2:1و  1:1و تیموار
کشت خالص اسفرزه حدود  33درصد تعداد دانو کمتوری نسویت بو

احتمال  0/1درصد معنیدار بود .ولی ،نوع کوود و اثورات متيابول ایون

تیمار ننیلیل  :اسفرزه  1:2مشاهده ند (نکل .)1

عوامل بر این صفت معنیدار نشد (جدول  .)2تیموار نونیلیل  :اسوفرزه

همچنین روند تغییرات در تعداد ناخ جانیی و طول سنیل اسفرزه

 1:2بیشترین وزن هزار دان اسفرزه را ب خود اختصاص داد (نکل .)3

همانند تغییرات تعداد دان در سنیل اسفرزه بوده است (دادهها گوزارش

ب نظر میرسد در تیمار ننیلیل  :اسفرزه  1:1و  2:1بوا افوزایش توراکم

نشده) .در تیمارهای ننیلیل  :اسفرزه  1:1و  2:1ب دلیل سوای انودازی

ننیلیل از وزن هزار دان گیاه دوم (اسفرزه) ب دلیل سای انودازی بوتو

گیاه دوم (ننیلیل ) بر روی اسفرزه ،نور کمتوری از خورنوید در اختیوار

ننیلیل و ایجاد نرایط نامناسب نور و در نهایت ،کواهش فتوسونتز در

بوت اسفرزه قرار گرفت و از تقریک گیاه در جهت ازدیاد ناخ جانیی

بوت از وزن هزار دان آن کاست نده است.
از آنجا ک با کاهش نسیت گیاه یا مساحت متعلق ب کانت گیاه

و افزایش طول سنیل اسفرزه کاست است .در تیموار نونیلیل  :اسوفرزه
 1:2در ميایس با سایر کشتهای ردیفی ،ب دلیل نفوذ بیشتر نوور بو

عملکرد دان آن نیز کاهش مییابد .بنابراین ،بورای تفسویر مشواهدات

درون کانوپی فتوسنتز گیاه بهتر بوده ک در نهایت ،سیب افزایش تولید

ارزیابی عملکرد دان مجموع دو گیاه مناسبتر میبانود .کشوتهوای

دان در سنیل اسفرزه ،افزایش طول سنیل و ازدیاد تعداد ناخ جانیی

ردیفی مختلف ،نوع کود در سطح  0/1درصد و اثرات متيابل دو عامل

نده است.

برای مجموع عملکرد دان ی گیاه ننیلیل و اسفرزه در سوطح احتموال

همچنین در تیمار کود تلفیيی بیشترین تعداد دان در سنیل اسفرزه

پنج درصد معنیدار بود.

مشاهده ند (نکل  .)2ب نظر مویرسود تیموار کوود تلفیيوی بو دلیول
جدول  -2نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر نوع کود و نسبت کشت مخلوط با شنبلیله بر  :MYعملکرد موسیالژ :M ،درصد موسیالژ،
 :IMتورم در هر گرم موسیالژ : HI ،شاخص برداشت :I ،فاکتور تورم :NLB ،شاخه جانبی :GW ،وزن هزار دانه :GY ،عملکرد دانه :NSS ،تعداد
دانه در سنبله و  :BYعملکرد بیولوژیک اسفرزه
Table 2- Results of ANOVA (Mean of squares) for effect of fertilizer type and intercropping ratio with trigonella on MY:
mucilage yield, M :The percentage of mucilage IM: Inflation per gram mucilage، HI: index harvest, I: Inflation factor, NLB:
Number of branches, GW: the weight of one thousand seeds, GY: Grain yield, NSS :The number of grains in spike and BY:
Biological yield of psyllium
BY

NSS
*

GY

GW

NLB

I

HI

IM

M

MY

3210ns

0.001ns

0.15ns

0.49ns

0.26ns

5.16ns

0.63ns

35.5ns

***0.28

***57.6

**6.09

***13.2

***286

***140

***24632

0.58ns

**5.63

2.69ns

**145

***97.9

***2873

1.68ns

***32.1

*62.9

***31.9

***898

1.46

18.7

0.26

37.7

5.62

7.88

9.45

7.75

5828ns

28.7

***24276808

***611

***2873562

**67626

*42.2

***92427

0.004ns

***659821

1.16ns

*3439

0.001ns

0.1ns

72438

8.23

1128

0.009

0.32

0.8

11.2

5.95

9.92

7.11

12.6

8.14

منبع تغییرات
S.O.V

تکرار
Replication
A

کشت مخلو
Intercropping
B

نوع کود
Fertilizer type
A×B

خطای آزمایشی
Error

ضریب تغییرات (درصد)

 ** ،* ،nsو *** :ب ترتیب بیانار عدم معنیداری و معنیدار بودن در سطح احتمال  1 ،5و  0/1درصد است.
ns,* , ** and ***: are insignificant and significant at 5, 1 and 0.1 percent probability levels respectively.

(%) C.V
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شکل  -1اثر کشت مخلوط با شنبلیله بر تعداد دانه در سنبله اسفرزه
Fig. 1- The effect of intercropping with trigonella on the number of seeds in spike of psyllium
تفاوت معنیدار میاناینها بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد میباند T .و  :Pنیز ب ترتیب نشاندهنده ننیلیل و اسفرزه میباند و اعداد داخل پرانتز بیانار الاوی

کشت هر یک از گیاهان در تیمار کشت مخلو میباند.
Significant difference in mean values based on the LSD test at 5 percent. T and P: are abbreviations of Trigonella foenum-graecum
and Plantago Psyllium, respectively; and the numbers in parentheses represent crop pattern of each plant.

شکل  -2اثر نوع کود بر تعداد دانه در سنبله اسفرزه
Fig. 2- The effect of fertilizer type on the number of seeds in spike of psyllium
تفاوت معنیدار میاناینها بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد میباند I ، M .و  :Cب ترتیب بیانار کود گاوی ،تلفیيی و نیمیایی میباند.
Significant difference in mean values based on the LSD test at 5 percent. M, I and C: are abbreviations of manure, integrated and
chemical fertilizer, respectively.

با توج ب نکل  4بیشترین مجمووع عملکورد دانو دو گیواه در

دیار برخوردار بوده ک همین امر موجب افزایش عملکرد دان جزء در

تیمار ننیلیل  :اسفرزه  2:1همراه با کود تلفیيی مشاهده ند ک در این

گیاه ننیلیل نده است ،یکسان بودن روند تغییرات مجمووع عملکورد

تیمار تأثیر عملکرد دان ی جزء ننیلیل بیشتر از عملکرد دانو اسوفرزه

دان ننیلیل و اسفرزه در نرایط کودهای مختلف نشاندهنده توأثیرات

بوده است .این مشاهدات نشان میدهد ک بوت ننیلیل  :اسوفرزه 2:1

یکسان تیمار کود گاوی و تلفیيی بر عملکرد این دو گیاه میباند.

در نرایط کود تلفیيی از قدرت فتوسنتزی باالتری نسیت ب تیمارهای
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شکل  -3اثر کشت مخلوط با شنبلیله بر وزن هزار دانه اسفرزه
Fig. 3- The effect of intercropping with trigonella on 1000-seed weight of psyllium

تفاوت معنیدار میاناینها بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد میباند T .و  :Pنیز ب ترتیب نشاندهنده ننیلیل و اسفرزه میباند و اعداد داخل پرانتز بیانار
الاوی کشت هر یک از گیاهان در تیمار کشت مخلو میباند.
Significant difference in mean values based on the LSD test at 5 percent. T and P: are abbreviations of Trigonella foenum-graecum
and Plantago Psyllium, respectively; and the numbers in parentheses represent crop pattern of each plant.

شکل  -4اثر کشت مخلوط و نوع کود بر عملکرد دانه شنبلیله و اسفرزه
Fig. 4- The effect of intercropping on grain yield of Trigonella foenum-graecum and Plantago Psyllium
تفاوت معنیدار میاناینها بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد میباند T .و  :Pنیز ب ترتیب نشاندهنده ننیلیل و اسفرزه میباند و اعداد داخل پرانتز بیانار

الاوی کشت هر یک از گیاهان در تیمار کشت مخلو میباند .ستونهای بیرنگ و ستونهای تیره ب ترتیب بیانار میاناین گیاه اسفرزه و ننیلیل میباند.
Significant difference in mean values based on the LSD test at 5 percent. T and P: are abbreviations of Trigonella foenum-graecum
and Plantago Psyllium, respectively; and the numbers in parentheses represent crop pattern of each plant. Colorless columns and dark
columns show mean of Trigonella foenum-graecum and Plantago Psyllium, respectively.

بر اساس نکل  4اثر تیمارهوای کوودی مختلوف در نسویتهوای

عملکرد جزء دان اسفرزه در مجموع عملکرد دان ی دو گیواه در تیموار

مختلف کشت برای گیاه اسفرزه یکسان بود و همچنین بیشترین تأثیر

ننیلیل  :اسفرزه  1:2در میان تیمارهای کودی مختلوف مشواهده نود
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(نکل  .)4نور یکی از مهمترین عوامول بورای انجوام عمول فتوسونتز

ند (نکل  )5ک علوت اصولی آن برتوری عملکورد بیولوژیوک جوزء

میباند ک در دوران قیل و بعد از گلدهی تواًثیر زیوادی بور عملکورد

ننیلیل تقت نرایط کودی م کور نسیت ب کود نیمیایی بوده است.

دارد ،در این مورد برای گیاه اسفرزه در تیمار ننیلیل  :اسوفرزه  1:2بو

افزایش عملکرد بیولوژیک جزء ننیلیل در تیمارهای نونیلیل  :اسوفرزه

دلیل نفوذ نور ب کانوپی این گیاه باالترین تعداد ناخ جوانیی ،تعوداد

 1:1و  2:1در نورایط کووود گواوی و کووود تلفیيوی بیشووتر از عملکوورد

دان در سنیل و طول سنیل و سوایر اجوزای عملکورد کو در نهایوت،

بیولوژیک جزء اسفرزه بود .ب نظر میرسد ک دلیل این پدیده عالوه بر

عملکرد دان بیشتری را برای اسفرزه نشان دادنود .ولوی در تیمارهوای

تفاوت در ماهیت گون  ،ممکن است مربو بو ارتفواع و سوطح بور

ننیلیل  :اسفرزه  2:1و  1:1اسفرزه گیاهی مغلوب بوده و نتوانسوت بو

بیشتر گیاه ننیلیل نسیت ب گیاه اسفرزه باند ک در نتیج توانست از

نقو مطلوب از عوامل مقیطی ب ویژه نور بهره بیرد .در نتیج  ،میوزان

نور بهره بیشتری بیرد و عملکرد خود را نسیت ب گیاه اسفرزه افزایش

تولید پایینی دانتند (نکل .)4

دهد .از آنجایی ک افزایش عملکورد بیولووژیکی توابع نواخصهوای

تأثیر نوع کود ،کشت مخلو ردیفی و اثرات متيابل این عوامل بر

رویشی و زایشی میباند ،در نرایط اسوتفاده از کوود تلفیيوی عناصور

مجموووع عملکوورد بیولوژیووک گیوواه نوونیلیل و اسووفرزه معنوویدار بووود

غ ایی قابل دسترس در مرحل گلدهی را افزایش و بعد از آن منجر ب

(جدول .)2براساس نتوایج حاصول از ميایسو میواناینهوای عملکورد

افزایش تجمع ماده خشک و عملکرد دان نده است و این عوامول در

بیولوژیک ،بیشوترین مجمووع عملکورد بیولوژیوک دو گیواه در تیموار

کنار هم در افزایش عملکرد بیولوژیکی مؤثر میبانند.

ننیلیل  :اسفرزه  2:1و  1:1در نرایط کود گاوی و کود تلفیيی مشاهده

شکل  -5اثر کشت مخلوط و نوع کود بر عملکرد بیولوژیک شنبلیله و اسفرزه
Fig. 5- The effect of intercropping on biological yield of trigonella and psyllium
تفاوت معنیدار میاناینها بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد میباند T .و  Pنیز ب ترتیب نشاندهنده ننیلیل و اسفرزه میباند و اعداد داخل پرانتز بیانار

الاوی کشت هر یک از گیاهان در تیمار کشت مخلو میباند .ستونهای بیرنگ و ستونهای تیره ب ترتیب بیانار میاناین گیاه اسفرزه و ننیلیل میباند.
Significant difference in mean values based on the LSD test at 5 percent. T and P are abbreviations of Trigonella foenum-graecum
and Plantago Psyllium, respectively; and the numbers in parentheses represent crop pattern of each plant. Colorless columns and dark
columns show mean of Trigonella foenum-graecum and Plantago Psyllium, respectively.

علیرغم اینک بیشوترین مجمووع عملکورد بیولوژیوک دو گیواه

گاوی و کود تلفیيی مشاهده ند ،ولی ميدار تأثیر عملکورد بیولوژیوک

ننیلیل و اسفرزه در تیمار ننیلیل  :اسفرزه  1:1و  2:1در نورایط کوود

جزء اسفرزه در این تیمارها بسیار انودک مشواهده نود ولوی در تیموار
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ننیلیل  :اسفرزه  1:2تأثیر عملکرد بیولوژیک جزء اسوفرزه در مجمووع

با توج ب جدول  2تأثیر نوع کود ،نسیتهوای کشوت مخلوو و

عملکرد بیولوژیک دو گیاه در بوین تیمارهوای کوودی مختلوف بسویار

اثرات متيابل این عوامل بر درصد موسیالژ معنیدار بود (.)p≤0/001

بیشتر بود (نوکل  .)5ایون افوزایش در عملکورد بیولوژیوک در تیموار

کیفیوت دانو اسوفرزه مربوو بو درصود موسویالژ آن مویبانود

ننیلیل  :اسفرزه  1:2نشان از کارآمدتر بودن این کشت مخلو ردیفوی

( .)Zahoor et al., 2004بیشترین ميدار درصود موسویالژ در کشوت

در میان سایر کشتهای مخلو برای گیاه اسفرزه بوده است.

مخلو  2:1و کشت خالص همراه با کود گاوی و تلفیيی مشاهده نود

تأثیر نوع کود ،نسیتهای کشوت مخلوو و اثورات متيابول ایون

(جدول  .)3باالبودن درصد موسیالژ در تیموار نونیلیل  :اسوفرزه  2:1و

عوامل بر ناخص بردانوت گیواه نونیلیل معنویدار بوود (جودول .)2

کشت خالص در نرایط کود تلفیيی و کود گاوی در ميایس با هموین

بیشترین ناخص بردانت اسفرزه در تیموار کشوت خوالص در نورایط

تیمووار در نوورایط کووود نوویمیایی بنووابر نتووایج کوووچکی و همکوواران

کود گاوی و کود تلفیيی مشاهده ند (دادهها گزارش نشوده) .بو نظور

( )Koocheki et al., 2013احتماالً ب دلیول افوزایش جو ب عناصور

میرسد در تیمار کشت خالص ب دلیل عملکرد دان کمتر (نوکل )4و

پتاسیم و سولفور عالوه بر عناصور غو ایی نیتوروژن و فسوفر در گیواه

عملکرد بیولوژیک نسیتآً باال (نکل  )5نسیت بو تیمارهوای مخلوو

اسفرزه و خصوصاً دان مربو

مینود.

دیار ناخص بردانت باالتری مشاهده ند.
جدول  -3اثر نوع کود و کشت مخلوط با شنبلیله بر درصد موسیالژ و تورم در هر گرم موسیالژ اسفرزه
Table 2- Effects of fertilizer type and intercropping with trigonella on percentage of mucilage and inflation per mucilage of
psyllium

کشت مخلوط

نوع کود

درصد موسیالژ ()%

تورم برای هر گرم موسیالژ (میلیلیتر)

Intercropping
P
)TP (2:1
)TP (1:1
)TP (1:2
P
)TP (2:1
)TP (1:1
)TP (1:2
P
)TP (2:1
)TP (1:1
)TP (1:2

Fertilizer type
M
M
M
M
I
I
I
I
C
C
C
C

)Percentage of mucilage (%
27.52a
27.33a
17.33b
17.27c
27.6a
27.5a
17.50b
17.41b
17.58b
17.71b
17.38b
17.30b

)Inflation per gram mucilage (ml
60.62a
61.57a
45.19b
44.7c
59.06a
57.44a
46.13b
44.04c
57.85a
58.36a
45.70b
44.43c

 :Mنشانار کود دامی :I ،کود تلفیيی :C ،کود نیمیایی :T ،کشت خالص ننیلیل  :TP(2:1) ،کشت مخلو دو ردیف ننیلیل و یک ردیف اسفرزه :TP(1:1) ،یک ردیف
ننیلیل و یک ردیف اسفرزه TP(1:2) ،یک ردیف ننیلیل و دو ردیف اسفرزه است .در هر ستون ،ميادیر میاناین ( )n=3دارای حروف مشاب  ،فاقد اختالف معنیدار هستند
()P<0/05
Intercropping of M, indicant manure fertilizer; I, integerated fertilizer; C, chemical fertilizer; T, monoculture Trigonella; TP(2:1),
;TP(1:2), two line Trigonella and one line Psyllium; TP(1:1), Intercropping of one line Trigonella and one line Psyllium
Intercropping of one line Trigonella and two line Psyllium. In each column, mean values (n=3) with the same letters have not
significant differences (p>0.05).

تأثیر نوع کود ،کشت مخلو ردیفی و اثرات متيابل این عوامل بر

هر گرم کاهش مییابد ک همین امر نشان میدهود کو بوا افوزایش

تورم در هر گرم موسیالژ معنیدار بود (جدول .)2با توج ب جودول 3

عملکرد بیولوژیک ک از صفات کمی بوت اسفرزه میبانود از ميوادیر

تیمار ننیلیل  :اسفرزه  1:2در بین تمام تیمارهای کودی کمترین ميدار

تورم در هر گرم موسیالژ کاست مینود.

تورم در هر گرم بورای گیواه اسوفرزه را نشوان داد .آنوالیز همیسوتای

تأثیر کشت مخلو ردیفی و نوع کود بر فاکتور تورم معنیدار بوود

صفات کیفی گیاه اسفرزه نشان داد تورم در هر گرم موسیالژ با فاکتور

( .)p≤0/01ولی ،اثرات متيابل این عوامل بر صفت ذکر نده معنویدار

تورم ب ر و ناخص بردانت گیاه اسفرزه ب ترتیوب همیسوتای مثیوت

نیود (جدول  .)2با توج بو نوکل ( 6الوف) ،تیموار کشوت خوالص و

(*** )0/44و (*** )-0/64منفی دانتند (دادهها گوزارش نشوده) .ایون

ننیلیل  :اسفرزه  1:2حدود  13درصد افوزایش در ميودار فواکتور توورم

مشاهدات نشان میدهد ک با افزایش ناخص بردانت ميدار توورم در

گیاه اسفرزه نسیت ب تیمار ننیلیل  :اسفرزه  2:1و  1:1نشان دادند .در
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بین تیمارهای مختلف کودی بیشترین ميدار فاکتور تورم در تیمار کود

عناصر غ ایی و مواد فتوسنتزی موجود در کود باعث بهیود میزان مواد

تلفیيی و گاوی ب دسوت آمود (نوکل 6ب) .احتمواالً افوزایش عرضو

ذخیره در دان و در نتیج افزایش فاکتور تورم نده است.

شکل  -6اثر کشت مخلوط ( )Aبا شنبلیله و نوع کود ( )Bبر فاکتور تورم اسفرزه
Fig. 3- The effect of intercropping with trigonella on inflation factor with psyllium
تفاوت معنیدار میاناینها بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد میباند T .و  :Pنیز ب ترتیب نشاندهنده ننیلیل و اسفرزه میباند و اعداد داخل پرانتز بیانار

الاوی کشت هر یک از گیاهان در تیمار کشت مخلو است I ،M .و  Cب ترتیب بیانار کود گاوی ،تلفیيی و نیمیایی میباند.
Significant difference in mean values based on the LSD test at 5 percent. T and P: are abbreviations of Trigonella and Psyllium,
respectively; and the numbers in parentheses represent crop pattern of each plant. M, I and C are abbreviations of manure, integrated
and chemical fertilizer, respectively.

شکل  -7اثر کشت مخلوط با شنبلیله و نوع کود بر عملکرد موسیالژ اسفرزه
Fig. 5- The effect of intercropping with trigonella and fertilizer type on mucilage yield of psyllium

تفاوت معنیدار میاناینها بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد میباند T .و  Pنیز ب ترتیب نشاندهنده ننیلیل و اسفرزه میباند و اعداد داخل پرانتز بیانار
الاوی کشت هر یک از گیاهان در تیمار کشت مخلو میباند.
LSD: 6
Significant difference in mean values based on the LSD test at 5 percent. T and P are abbreviations of Trigonella foenum-graecum
and Psyllium, respectively; and the numbers in parentheses represent crop pattern of each plant.
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تأثیر نوع کود ،کشت مخلو ردیفی و اثرات متيابل این عوامل بر
عملکرد موسیالژ در سطح احتمال  0/1درصد معنیدار بود (جدول .)2

تجزیه عامل

تیمار ننیلیل  :اسفرزه  2:1و  1:1در بین تمام تیمارهای کودی مصرف

پس از پردازش دادهها در روش تجزی عامول منجور بو انتخواب

نده کمترین و تیمارهای کشت خالص اسفرزه در نرایط کود تلفیيوی

چهار مؤلف جدید ند ک گزینش مؤلف ها (عاملها) بور اسواس روش

و کود نیمیایی بیشترین عملکرد موسیالژ را برای گیاه اسفرزه نشوان

کیسر ( )Sharma, 1996صوورت گرفوت .مؤلفو پونجم دارای ارزش

دادند (نکل  .)7با در نظر گرفتن اینک عملکرد موسیالژ از حاصول-

ویژه  0/981بود و ب همین دلیل ،در آنالیز دادههوا و تفسویر نتوایج در

ضرب عملکرد دان و درصد موسیالژ حاصل مینود ،میتوان دریافت

نظر گرفت نشد .مؤلفو هوای اسوتخراجنوده بوا روش کووارتیمکوس

ک احتماالً علت اصلی باال بودن عملکرد موسیالژ در این تیمارها باال

چرخش یافتند تا بیشترین وزن مؤلف روی یک عامل قرار گیرد.

بودن عملکرد دان (نکل  )4و درصد موسیالژ (جدول  )3میباند.
جدول  -4وزن مؤلفههای چرخشیافته شاخصهای رشد اسفرزه به روش  Quartimaxبرای استخراج چهار مؤلفه اصلی (عامل) بههمراه قابلیت
اطمینان یا ضریب اشتراک متغیر ( ،)Communalityواریانس توصیفی هر کدام از آنها و همچنین واریانس تجمعی کل دادهها
Table 4- Rotated factor loadings of psyllium growth indices using Quartimax rotation to extract four principal components
(factors) along with their communality, descriptive variance and cumulative variance of total dataset

ضریب اشتراک

عامل چهارم

عامل سوم

عامل دوم

عامل اول

متغیر

Communality
0.963
0.948
0.777
0.769
0.666
0.914
0.892
0.659
0.968
0.935
0.972
0.956
0.950

Fourth factor
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.973
0

Third factor
0
0
0
0
0
0
0
0
-0.902
-0.884
-0.837
0
0

Second factor
0
0
0
0
0
0.930
0.927
0.770
0
0
0
0
0

First factor
0.971
0.967
-0.873
-0.826
0.762
0
0
0
0
0
0
0
0

Variable
MY
M
IM
HI
I
NLB
GW
LS
GY
NSS
BY
NS
H

-

1.06

1.91

2.66

4.74

ارزش ویژه

-

8.3

18.3

22.0

31.1

-

Eigenvalue

واریانس یا تغییرات ()%
descriptive variance

واریانس یا تغییرات تجمعی ()%

31.1
53.1
71.4
79.7
Cumulative variance
ب کوچک مرتب نده و تنها وزن مؤلف های بزرگتر از  0/70برای تفسیر نتایج استفاده ندهاند :MY .عملکرد موسیالژ اسفرزه :M ،درصد

متغیرها بر اساس وزن مؤلف از بزر
موسیالژ :IM ،تورم در هر گرم موسیالژ : HI،ناخص بردانت :I ،فاکتور تورم :NLB ،ناخ جانیی : GW،وزن هزار دان  : LS،طول سنیل  :GY ،عملکرد دان  :NSS ،تعداد
دان در سنیل  :BY ،عملکرد بیولوژیک :NS ،تعداد سنیل در بوت و  :Hارتفاع.

Based on factor loadings, growth indices were arranged from the largest to the smallest values, and only factor loadings greater than
0.70 have been used to interpret the results. MY: Psyllium mucilage yield, M :percentage of mucilage IM: inflation per gram
mucilage، HI: index harvest, I: inflation factor, NLB: number of branches ، GW: 1000-seeds weight, LS : spike length, Gy: seed
yield, NSS :number of seed in spike, BY: biological yield NS: number of spikes per plant and H: height.

با توج ب دادههای جدول  ،4مؤلف های اول ،دوم ،سوم و چهوارم

مجموع حدود  79/7درصد از تغییرات (واریوانس) دادههوا را بو خوود

بوو ترتیووب دربرگیرنووده  18/3 ، 22 ،31/1و  8/3درصوود تغییوورات

اختصاص دادند .اولین مؤلف بیشترین واریانس را در بر گرفتو و بو -

(واریانس) در کل دادههای گیواه اسوفرزه بودنود و هور سو مؤلفو در

ها این درصد کاهش مییابد ( Mohammadi,

ترتیب برای سایر مؤلف
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 .)2006پژوهشوواران دیاوور نیووز همچووون موسوووی و همکوواران

سنیل گندم ب عنووان اولوین مؤلفو  ،بیشوترین واریوانس را بو خوود

( )Moosavi et al., 2013اذعان دانتند ک صفت تعداد سونیلچ در

اختصاص داد و پس از آن نیز ب ترتیب وایانس مؤلف ها کاهش یافت.

شکل  -8مختصات دو بعدی شامل عاملهای اول و دوم شاخصهای رشد اسفرزه
Fig. 8- Two-dimensional coordinates showing first and second factors extracted using growth indices of psyllium

 : MYعملکرد موسیالژ اسفرزه :M ،درصد موسیالژ :IM ،تورم در هر گرم موسیالژ : HI ،ناخص بردانت :I ،فاکتور تورم :NLB ،ناخ جانیی : GW،وزن هزار دان : LS ،
طول سنیل  :GY ،عملکرد دان  :NSS ،تعداد دان در سنیل  :BY ،عملکرد بیولوژیک :NS ،تعداد سنیل در بوت و  :Hارتفاع.
MY: Plantago Psyllium mucilage yield, M :The percentage of mucilage IM: Inflation per gram mucilage، HI: index harvest, I:
Inflation factor, NLB: Number of branches ، GW: 1000-seeds weight, LS : Spike length, GY: Seed yield, NSS :The number of seed in
spike, BY: Biological yield NS: Number of spikes per plant and H: Height.

در جدول  ،4همیستای متغیرها (بردار ویژه یا ضوریب عامول) بوا

عالمت منفی نشاندهنده ارتیا منفی متغیر مورد نظر بوا مقورهوای

چهار مقور اصلی نشان داده نده است .با افوزایش نوماره مؤلفو بو

استخراجنده است .همچنین ضریب انوتراک اغلوب متغیرهوای گیواه

سمت مؤلف چهارم از تعداد خصوصیات مهم در مؤلف کاست نده ب -

اسفرزه در این مطالع بواال ( )Communality≤0/66بوود (جودول.)4

طوری ک مؤلف اول بیشترین خصوصیات مهم را نامل مینود .برای

بنابراین اکثر پارامترهای اندازهگیری نده نيش ب سوزایی در اسوتخراج

کاهش بیشتر تعداد متغیرها وزن مؤلف هایی در نظور گرفتو نود کو

مؤلف های اصلی (عاملها) ،بیان تغییرات دادههای پژوهش و در نتیج

ميدار قدر مطلق آنها بیشتر از  0/70بانود .عالموت مثیوت ضورایب

تفکیک اثر تیمارهای کودی و کشت مخلو دانتند.

همیستای (بردار ویژه یوا وزن مؤلفو ) نشواندهنوده ارتیوا مثیوت و

اثر نوع حاصلخیزکننده خاک و کشت مخلوط شنبلیله...
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شکل  -9دیاگرام دو بعدی عاملهای اول و دوم تفکیککننده تیمارها بر اساس شاخصهای رشدی گیاه اسفرزه
Fig. 9- Biplot diagram of first and second factors separating treatments based on growth indices of psyllium

 : C1:1یکشت مخلو ک ردیف ننیلیل و یک ردیف اسفرزه ب همراه مصرف کود نیمیایی :C1:2 ،کشت مخلو یک ردیف ننیلیل و دو ردیف اسفرزه ب همراه مصرف کود
نیمیایی :C2:1 ،کشت مخلو دو ردیف ننیلیل و یک ردیف اسفرزه ب همراه مصرف کود نیمیایی :CP ،کشت خالص اسفرزه ب همراه مصرف کود نیمیایی :I1:1 ،کشت
مخلو یک ردیف ننیلیل و یک ردیف اسفرزه ب همراه مصرف کود تلفیيی :I1:2 ،کشت مخلو یک ردیف ننیلیل و دو ردیف اسفرزه ب همراه مصرف کود تلفیيی:I2:1 ،
کشت مخلو دو ردیف ننیلیل و یک ردیف اسفرزه ب همراه مصرف کود تلفیيی :IP ،کشت خالص اسفرزه ب همراه مصرف کود تلفیيی O:1:1 ،کشت مخلو یک ردیف
ننیلیل و یک ردیف اسفرزه ب همراه مصرف کود آلی :O1:2 ،کشت مخلو یک ردیف ننیلیل و دو ردیف اسفرزه ب همراه مصرف کود آلی :O2:1 ،کشت مخلو دو ردیف
ننیلیل و یک ردیف اسفرزه ب همراه مصرف کود آلی :OP ،کشت خالص اسفرزه ب همراه مصرف کود آلی.
C1:1: Intercropping of one line trigonella and one line psyllium with chemical fertilizer , C1:2 : Intercropping of one line trigonella
and two line psyllium with chemical fertilizer, C2:1: intercropping of two line trigonella and one line psyllium with chemical
fertilizer, CP: monoculture of psyllium with chemical fertilizer , I1:1: intercropping of one line trigonella and one line psyllium with
Integrated fertilizer, I1:2 : intercropping of one line trigonella and two line psyllium with Integrated fertilizer, I2:1: Intercropping of
two line trigonella and one line psyllium with integrated fertilizer, IP: monoculture of psyllium with integrated fertilizer, O1:1:
intercropping of one line trigonella and one line psyllium with organic fertilizer, O1:2 : intercropping of one line trigonella and two
line psyllium with organic fertilizer, O2:1: intercropping of two line trigonella and one line psyllium with organic fertilizer, OP:
monoculture of psyllium with organic fertilizer.

ميادیر بردار ویژه یا ضریب عامل ویژگیهای رندی گیاه اسوفرزه

یک بردار ویژه یا ضریب عامل نزدیک بو یوک بانود ،در نموودار دو

در مختصات دو بعدی نامل مؤلف های اصولی اول و دوم در نوکل 8

بعدی ،مقوری ک متغیر اولی مربوط را نشان میدهد ،با زاوی ای کم

نشان داده نده است .معموالً نمودارهای دو بعدی (دوگان ) ک نوامل

در امتداد عامل مورد نظر قرار میگیرد .همچنین اگور ایون ميودار بو

مؤلف های اصلی اول و دوم میبانند ،دربرگیرنوده حوداکثر اطالعوات

صفر نزدیک باند ،مقور متغیر اولی با عامل مورد نظور تيرییواً عموود

مورد نیاز تقلیلگر هستند ( .)Mohammadi, 2006اگر ميدار عددی

برهم نده و در نتیج سهم متغیر در این عامل اندک خواهود بوود .در
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این مطالع  ،تنها متغیرهایی ک بر اثر تیمار کودی یوا کشوت مخلوو

دیار با تشکیل کمپلکس با عناصر ریزمغ ی در خاک ،فراهمی آنهوا

تغییرات معنیدار نشان دادند (طیق روش آنالیز تک متغیوره) در روش

را بورای گیاهوان افوزایش مویدهنود (.)Figueiredo et al., 2008

تجزی عامل مورد استفاده قرار گرفتند .بنابراین ،با توج بو نوکل ،8

همچنین با افزودن منابع کربن (کود آلی) ب خاک ،منیع غ ایی بورای

اکثر خصوصیات اندازه گیری نده ،نسیت بو عامول اول و دوم زاویو

ریزجانداران فراهم نده و فعالیت جامع زیستی خاک بهیود موییابود.

کمی دانت و در نتیج دارای وزن 1برجست و باالیی در ایون عوامول

پیامد تقریک فعالیت ریزجانداران خاک ،بهیود نرایط زیستی ،کاهش

هستند .عالوه بر این ،طول خط هر متغیر (فاصل آن از مختصات) نیز

زمان بازگشت 2عناصر غو ایی در خواک و افوزایش فراهموی عناصور

اهمیت نسیی هر متغیر اولی را روی یک عامل نشان میدهد.

غ ایی برای گیاهان است ( .)Daneshian et al., 2011عامل دوم نیز

طیق جدول  4و نکل  ،8ب ترتیب متغیرهوای عملکورد موسویالژ

ب وضوح تأثیر کشت مخلو ردیفی را بیان کرد .افوزایش متغیرهوای

اسفرزه ،درصد موسیالژ ،فاکتور توورم ،توورم در هور گورم موسویالژ و

تعداد ناخ جانیی ،وزن هزار دان و طول سنیل در اثر کشت مخلوو

ناخص بردانت وزن بیشتری روی عامول اول دانوتند .تموامی ایون

نشان از افزایش باردهی گیاه اسفرزه دارد .در اثور تشوکیل همزیسوتی

متغیرها ب جز تورم در هر گورم موسویالژ و نواخص بردانوت ،دارای

ریزوبیوم-لاوم در مرزع و افزایش نیتروژن معدنی در خواک فعالیوت

بیشترین طول در جهت مثیت (ب دلیل عالمت مثیوت اعوداد) بودنود و

تمامی ریزجانداران از جمل باکتریهای حلکنندههای فسفات افزایش

کمترین زاوی را نسیت ب عامول اول نشوان دادنود .متغیرهوای تعوداد

یافت و افزایش فراهمی فسفر و نیتروژن در خاک منجور بو افوزایش

ناخ ی جانیی ،وزن هزار دان و طول سنیل نیز تقت تأثیر عامل دوم

باردهی گیاه اسفرزه ند .در این عامول ،تموامی کشوتهوای مخلوو

قرار گرفت و افزایش نشان دادنود .بوا توجو بو پوراکنش تیمارهوا در

ردیفی  1:2با انواع تیمارهای کودی سیب بهیوود نواخصهوای رنود

دیاگرام دو بعدی ،عامل اول اثور تیمارهوای کوودی را بور رنود گیواه

اسفرزه ندند .در واقع ،میتوان گفت ک زمانی اثر مثیوت نووع تیموار

اسفرزه نشان میدهد (نکل  .)9نتوایج ایون مشواهدات در عامول اول

کودی بر رند اسفرزه چشمایر است ک همراه با کشت مخلو ردیفی

نشاندهنده وابستای ندید اثر نوع تیمار کودی بو تیمارهوای کشوت

مناسب باند .در کشتهای مخلو ردیفی  1:1و  2:1بهیودی در رند

مخلو ردیفی بر بهیود رند گیاه اسفرزه است .این امر میتواند بیانار

اسفرزه حاصل نشد ،اما کشت مخلو ردیفی  1:2اثرات مثیتی بر جای

اثرات متيابل مثیت بین تیمار کوودی و سیسوتم همزیسوتی لاومینووز

گ انت .پژوهشاران پیشین نیز ب نتایج مشابهی دست یافتند و بیوان

باند .ناخصهای رند اسفرزه در تیمارهوای کشوت خوالص در کوود

کردند ک ویژگیهای رند گیاهان در نسیت کشوت مخلوو مناسوب

تلفیيی و آلی بهیود نسیی یافتنود ،اموا ایون اثور مثیوت در ميایسو بوا

بهیوود موییابود (

تیمارهای کشت مخلو آنها با کشت مخلو ردیفی  1:2کمتور بوود.

 .)Hauggaard-Nielsen et al., 2009با توج ب اینکو ایون گیواه

از طرف دیار ،تیمار کشت خالص درکوود نویمیایی از ایجواد نورایط

توان تشکیل سیستم همزیستی با باکتریهای دیآزوتوروف را

نودارد.

مناسب برای گیاه اسفرزه ناتوان بود و ویژگیهوای رنودی ایون گیواه

حضور یک گیاه تثییتکننده نیتروژن مانند نونیلیل مویتوانود اثورات

کاهش یافتند .این در حالی است ک تیموار کوود نویمیایی در کشوت

مطلوبی بر رند اسفرزه دانت باند .با توج ب حجم اندام هوایی گیاه

مخلو ردیفی  1:2کارآمد بوده و توانسوت نواخصهوای رنود گیواه

ننیلیل  ،این اثرات مطلوب فيط در کشت مخلو ردیفی مناسب بوروز

اسفرزه را افزایش دهد .میزان کربن آلوی در خواک مرزعو تقيیيواتی

میکند .چرا ک حجم اندام هوایی گیاه ننیلیل در کشتهای مخلوو

اندک بود و افزودن یک منیع آلی مانند کود گاوی توانست رند گیواه

ردیفی  2:1و  1:1مانع رسیدن نور ب گیاه اسفرزه نده و ناخصهوای

اسفرزه را بهیود دهد .افزایش کودهای آلی با بهیود نرایط فیزیکوی و

رند در گیاه اسفرزه در این کشتهای مخلو افت میکند .بنوابراین،

نیمیایی خاک ،جوان زنی ،رند و توسوع گیواه را در مراحول مختلوف

در کشت مخلو ردیفی  1:2گیاه اسفرزه هم فضای کافی برای رند و

بهیوود مویدهود ( .)Koocheki et al., 2016کودهوای آلوی ماننود

نمو دارد و هم میتواند از مزایای وجوود یوک سیسوتم همزیسوتی در

کودهای گاوی حاوی عناصر مورد نیاز رند گیاهوان بووده و از طورف

مزرع و افزایش نیتروژن معدنی در خاک استفاده کند.

;Rezaei-Chiyaneh & Gholinezhad, 2015

1- Factor loading
2- Turnover time
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 در این پژوهش اثر مثیت تیمار کودی زمانی بارز بوود کو.دانت باند
 در ایون الاووی. کشت نود1:2 گیاه اسفرزه در کشت مخلو ردیفی
کشت عالوه بر فضای مناسب برای رند و نمو و رسیدن نور کافی ب
 نیتروژن معدنی حاصل از سیستم همزیسوتی گیواه لاووم،گیاه اسفرزه
.نیز در اختیار اسفرزه قرار گرفت

سپاسگزاری
بدینوسیل از حمایتهای مالی دانشااه نهرکرد برای انجام این
.پژوهش تيدیر ب عمل میآید

نتیجهگیری
تجزی و تقلیل دادهها ب روننی بیانار تأثیر نوع تیمار کودی بور
 کواربرد کودهوای.عامل اول و کشت مخلو ردیفی بر عامل دوم بود
آلی ب تنهایی و در تلفیق با کود نیمیایی میتواند رند گیاه را بهیوود
دهد اما چنانچ این مدیریت با کواربرد سیسوتمهوای کشوت مخلوو
 عوامول متعوددی. افزایش رند گیاه چشمایر خواهد بوود،همراه نود
 اثرات متيابل بین گیاهوان، حجم اندام هوایی،مانند نور مورد نیاز گیاه
و رقابتهای بینگون ای میتواند اصول کشت مخلو را برای گیاهان
 بنابراین بایود توجو دانوت کو کشوت.مختلف دستخوش تغییر کند
مخلو در الاوهای کشت مناسب میتواند اثرات مثیوت را بو هموراه
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Introduction
In the cultivation of medicinal plants, employing practices that can increase the essential materials is of
necessary issues. Intercropping can improve the ecological diversity and stability in agro-ecosystems, increase
the yield and reduce the use of chemical compounds. In addition, application of integrated fertilizers on
agricultural soils may affect ecosystem sustainability, directly or indirectly, through changing the amount of
chemical fertilizers application. Integrated fertilizers not only increase the yield, but also prevent environmental
pollution. Accurate assessment of plant growth changes in various agricultural land management cannot be
achieved by measuring an individual simple parameter. For this reason, simultaneous determination of several
growth indicators can be a suitable method for monitoring the changes of plant growth in different conditions.
The use of multivariate analysis is a beneficial approach in agronomic studies, since the method can easily assess
the measured indices and more clearly interpret the results. Principal Components Analysis (PCA) or Factor
Analysis (FA) are among of multivariate analysis methods in which reducing the number of primary studied
variables is their initial aim. The purpose of this research was to evaluate the changes of psyllium growth indices
in different fertilizer treatments and different combinations of intercropping using multivariate analysis and
selection of the most sensitive growth indicator.
Materials and Methods
In order to evaluate the effects of different fertilizer types and intercropping ratios on the quantitative and
qualitative yield of psyllium, the study was setup as 3×4 full factorial arrangement based on a randomized
complete block design with three replications for each treatment over a period of 120 days. The treatments were
intercropping ratio (monoculture of psyllium, trigonella: psyllium (2:1), fenugreek: psyllium (1:1), fenugreek:
psyllium (1:2)) as the main plot factors and fertilizer types (cow manure, integrated fertilizer and chemical
fertilizer) as the sub-plot factors. In intercropping treatments, the amount of fertilizer consumption corresponded
to their intercropping ratio. Finally, 20 plants were randomly collected from each plot and were transferred to the
laboratory. Data obtained from the study were analyzed using multivariate analysis (Factor Analysis, FA).
Results and Discussion
Extracted factors were rotated by Quartimax rotation to set most of the factor loadings on the first factor.
Factor analysis led to the selection of four factors with eigenvalue greater than 1. The eigenvalue of fifth factor
was 0.981, so it was not considered in the analysis and interpretation of data. The first, second, third and fourth
factors were accounted for 31.1, 22, 18.3 and 8.3% of the variability of the data, respectively. These three factors
explained 79.7% of the original variability, totally (i.e., variance). Consequently, four factors were retained to
represent the original variability of the dataset. The first factor had 5 highly weighted variables with positive
loadings for mucilage yield, the percentage of mucilage and inflation factor and negative loadings for other
variables. The first factor, which included most of the qualitative and quantitative indicators as input variables,
1 and 2- Graduated Student of Agroecology and Associate Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture,
Shahrekord University, respectively.
3- Ph.D Student, Department of Genetics and Crop Production, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of
Rafsanjan, Iran.
(*- Corresponding Author Email: S.ghasemimaham@gmail.com)
DOI: 10.22067/jag.v10i3.60474
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clearly separated fertilizer treatments. Number of branches, during spike and the weight of one thousand seeds
loaded heavily on the second factor with a positive loading for all properties. The second factor noticeably
discriminated intercropping treatments. The effect of fertilizer treatments depended extremely on intercropping
ratio, due to positive interaction between fertilizer type and leguminous symbiosis. However, the positive impact
of fertilizer treatments was only related to appropriate intercropping ratio (1:2), probably due to suitable space
for psyllium growth.
Conclusion
Factor analysis was used successfully in discriminating the effects of fertilizer type and intercropping on
psyllium growth indicators. As a result, psyllium qualitative and quantitative properties were positively affected
by the first and second factors. The first and second factors were clearly affected by fertilizer type and
intercropping ratio, respectively. Therefore, these factors can be used for improving psyllium growth and
increasing its quality. Moreover, application of integrated fertilizer not only increase intercropping efficiency,
but also reduce environmental pollution.
Keywords: Integrated manure, Leguminous symbiosis, Medicinal plant, Multivariate analysis
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اثر محلولپاشی با عناصر بور و روی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره
) (Carthamus tinctorius L.در شرایط محدودیت آب انتهای فصل
سمیه سهیلی موحد ،1سعید خماری ،*2پریسا شیخ زاده 3و بهرام

علیزاده4

تاریخ دریافت1395/10/27 :
تاریخ پذیرش1396/01/15 :

سهیلی موحد ،س ،.خماری ،س ،.شیخ زاده ،پ ،.و علیزاده ،ب .1397 .اثر محلولپاشی با عناصر بور و روی بر عملکررد داهرو و اارزای عملکررد
گلرهگ بهاره ) (Carthamus tinctorius L.در شرایط محدودیت آب اهتهای فصل ،بومشناسی کشاورزی.823-840 :)3(10 ،

چکیده
بومنظور بررسی اثر محلولپاشی عناصر کممصرف بور و روی بر عملکرد و اازای عملکرد گلرهرگ ) (Carthamus tinctorius L.بهراره (رمرم
محلی اصفهان) تحت تنش خشکی آخر فصل ،دو آزمایش در مزرعوی تحقیقاتی داهشگاه محقق اردبیلی ،طی سالهای زراعری  1392-93و 1393-94
بوصورت اسپیلیت فاکتوریل در مالب طرح پایو بلوک های کامل تصادفی با سو تکرار اهجام گرفت .کرت اصلی شرامل سرو سرمح محردودیت آب (=S1
آبیاری کامل تا اهتهای فصل =S2 ،ممع آبیاری از مرحلوی گلدهی و  =S3ممع آبیاری از مرحلو داهوبندی) و کرت فرعی دربرگیرهده ترکیرب فاکتوریرل
عناصر ریز مغذی بور ( B2= 350 ،B1=0و  B3=700میلیگرم بر کیلوگرم) و روی ( Zn2=1000 ،Zn1=0و  Zn3=2000میلیگرم برر کیلروگرم) برود.
صفات مورد ارزیابی شامل ارتفاع بوتو ،تعداد طبق بارور در بوتو ،تعداد طبق هابارور در بوتو ،تعداد داهو در طبق ،تعداد داهو در بوتو ،درصد پوکی داهو ،وزن
هزارداهو ،عملکرد داه و ،عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بودهد .هتایج هشان داد کو تنش خشکی در مرحلو گلدهی و داهوبندی بوصرورت معنریداری
عملکرد داهو را هسبت بو تیمار شاهد (آبیاری کامل) کاهش داد (بوترتیب  7/94و  8/25درصد) .عالوه بر آن وزن هزار داهو ،تعداد داهو در بوتو و عملکررد
بیولوژیک هیز تحت اثرات منفی تنش خشکی مرارگرفتند .اثرات متقابل عناصر ریزمغذی بور و روی ،در تمام صفات مورد بررسی بواز عملکرد بیولوژیک
و ارتفاع بوتو معنیدار بود .تیمار  B3Z2باالترین افزایش عملکرد داهو را هسبت بو ( B1Z1شاهد) دارا بود ( 47/66درصد) .محلولپاشی عناصر بور و روی
در شرایط تنش در مرحلوی گلدهی و داهوبندی ،تعداد طبق هابارور در بوتو ،وزن هزار داهو و درصد پوکی داهو را ،بوطور معنیداری بهبود بخشرید .وارود
همبستگی مثبت و معنیدار بین عملکرد و سایر صفات مورد ممالعو هشان داد کو محلولپاشی عناصر ریزمغذی اگر در زمان مناسرب و برو مقردار بهینرو
مصرف گردد ،در مقاومت بو خشکی گیاه اثر مثبت خواهد گذاشت .بوطورکلی تیمارهای  B3Z2و  B2Z2در شرایط تنش در مرحلو گلدهی (بوترتیرب برا
افزایش عملکرد  %54/8و  %55/8هسبت بو تیمار  )B1Z1و داهوبندی (بوترتیب با افزایش عملکرد  %39/5و  %38/4هسبت بو تیمار  )B1Z1تواهسرتند ترا
حدود زیادی خسارت هاشی از محدودیت آب را در گلرهگ را ابران کنند.
واژههای کلیدی :عناصر ریزمغذی ،مرحلو گلدهی ،مقاومت بو خشکی

مقدمه

1

32

گلرهرگ ) (Carthamus tinctorius L.یکری از گیاهران داهرو
 2 ،1و  -3بوترتیب داهرشآموخترو دکترری فیزیولروژی گیاهران زراعری ،داهشریار و
استادیار گروه زراعت و اصالح هباتات ،داهشگاه محقق اردبیلی
 -4داهشیار مؤسسو تحقیقات اصالح و تهیو ههال و بذر کرج
)Email: saeid.khomari@yahoo.com
(* -هویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jag.v10i3.60741

روغنی چندمنظوره و از تیرهی کاسنی ) )Asteraceaeمریباشرد کرو
داهوی آن دارای  25تا  45درصد روغن و  12ترا  24درصرد پرروتئین
است .کیفیت روغن داهوی این گیاه در بین گیاهان داهوروغنی بودلیرل
میزان باالی اسید لینولئیک 73( 4تا  85درصد) باالترین مقردار اسرت
.عالوه بر تولید روغن ،کنجالو آن هیز هقش اساسی در ایره غذایی دام
دارد .همچنرین رهگیرزههرای موارود در گرلهرای آن دارای ارزش
4- Linoleic acid
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امتصادی هسبتا باالیی است ( .)Purdad, 2007این گیراه برو هرواحی

تنش میتواهد تا حدی بو گیاه در مقابل تنشهای محتلف کمک کند.

دارای بارهدگی کم با شرایط آب و هوایی خشک ،سازگار شده اسرت و

با محلولپاشی عناصر غذایی کممصرف میتوان وضعیت رشد گیراه را

بودلیل خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ویژهای هظیر ریشرو-

در شرایط تنش بهبود بخشید ( .(Alloway, 2004کمبود عنصر بور

های عمیق در خاک ،بوعنوان یک گیاه متحمل برو شررایط هامسراعد

در بین عناصر کممصرف پس از آهن و روی ،بزرگترین خسارت را برر

محیمی ،هظیر کمآبی ،سرما ،شوری و ملیایی بودن خاک شناختو شده

تولید وارد میسازد .مقدار بور در گیاهان بین  5تا  50پریپریام تغییرر

و در بسیاری از کشورها بوطرور گسرترده کشرت مریشرود ( Arnon,

میکند ،ولی این مقدار ممکن است در گیاهان و خراکهرای مختلرف

.)1972

متفاوت باشد .ومتی مقدار بور در گیاه کمتر از  15پیپیام باشد ،عالئم

خشکی یا تنش کمبود آب مهمتررین عامرل محیمری اسرت کرو

کمبود ظاهر میشود ) .(Shirani-Rad, 2003عنصر بور برای سرنتز

اثرات شدید منفی بر عملکرد محصوالت کشاورزی در سراسرر اهران

پروتئین ،تشکیل بذر و دیوارهی سلولی ،اواهوزهی داهوی گرده و رشرد

دارد ،بوخصوص هنگامی کو تنش آب در مرحلروی رشرد زایشری ر

لولو گرده ضروری است ).(Guertal, 2004

دهد ،تولید محصول را

بیشتر تحت تأثیر مرار میدهرد && Khana-

عنصر روی بوعنوان محدودکنندهترین عنصر کممصرف در تولیرد

) .)Selote Chopra, 2004اازای عملکرد گلرهگ شامل تعداد طبق

گیاهان زراعی در بخشهای مختلف اهان ممرح است

در گیاه ،تعداد داهو در طبق و وزن هزار داهو ،اثر متفاوتی برر عملکررد

) .al., 2000بوکارگیری عنصر روی اثر بسیار زیادی برر فرآینردهرای

داشتو و در مقابل تنش خشکی در مراحل مختلف رشد گیاه ،حساسیت

پایوی گیاه مثل متابولیسم و اذب هیتروژن ،افزایش کیفیت پرروتئین،

متفاوتی دارهد .آشری و همکراران ) (Ashri et al., 1974برا ممالعرو

فتوسنتز ،مقاومت در مقابل تنشهای زیستی و غیرزیستی و محافظت

روی  903رمم گلرهگ دریافتند کو مهمترین ازء عملکرد ،تعداد طبق

در مقابرل آسریبهرای اکسریداتیو دارد ( .(Cakmak, 2008بنرک

در گیاه است و و وزن بذر هیز تقریباً اثر مابل تواهی بر عملکرد هدارد.

( )Banks, 2004بیان داشت محلولپاشری عنصرر روی در سرویا (L.

در گیاه آفتابگردان ( )Helianthus annuus L.تنش آب در طی پرر

 )Glycine maxعملکرد داهو ،میزان پروتئین و میرزان روغرن داهرو را

شدن داهو ،مواب کاهش معنیداری در عملکرد داهو ،وزن صد داهرو و

افزایش داد .در آزمایش دیگری مصرف عناصرر ریرزمغرذی در مروارد

ممر طبق گردید ( .)Mekki et al., 1999همچنین هام و همکارانet

کمبود بوخصوص از طریق محلرولپاشری عملکررد و اارزاء عملکررد

) (Nam al., 1993گزارش دادهد کرو ترنش رطوبرت در لپروهنردی

بخشررید (Movahedi-Dehnavi al., 2007

گلرهررگ را بهبررود

(Mandal et

( )Cajanus cajan L.بوشردت وزن خشرک گیراه و عملکررد آن را

;Ravi et et;Lewis & McFarlane, 1986; Yari et al., 2015
; .)Moradi-Telavat et al., 2015 al., 2008عنصر یراد شرده را

تغییر میکرد؛ بوطوریکو تنش خشکی در مرحلوی گلدهی ،هسبت بو

در اسرررع ومررت در اختیررار گیرراه مرررار دهررد ،از اهمیررت زیررادی

تنش در مرحلوی مبل از گلدهی یا پر شدن داهو ،تأثیر بیشتری بر کل

برخوردار است ).

همچنین گزارش شرده کرو محلرولپاشری برور،

ماده خشک و عملکرد داهو داشت .تنش همزمران برا گلردهی موارب

پروتئین ،اسید چرب

کراهش عملکررد داهرو در حرردود  40-45درصرد شرد .در مرورد کلررزا

بذر ( )Dordas, 2006bرا در یوهجو ( )Medicago sativa L.بهبرود

( )Brassica napus L.هیز گزارش شده کرو کمبرود آب از مرحلروی

بخشیده است .محلولپاشی بور در زمان رشد و همو فعال گیاه کلزا ،در

گلدهی تا تشکیل داهو ،اثر شدیدی بر عملکرد و اازای عملکرد داشتو

خاکهایی کو کمبود این عنصر واود داشت ،سبب افرزایش عملکررد

و مهمترین ازء عملکرد کو تحت تاثیر تنش در مرحلوی گلدهی مرار

داهرو گردیرد ) .)Bowyzys & Krauz, 2000در پژوهشری دیگرر

میگیرد ،تعداد داهو در غالف است و صفت وزن هزار داهو ،در مرحلو-

بیوماس ،عملکرد داهو و میزان روغرن کنجرد ( Sesamum indicum

)& Merrien, 1996

 )L.با کاربرد  0/33میلیگرم در لیتر بور ،بو میزان  %42افزایش یافت؛

کاهش میدهد .میزان کاهش عملکرد با ارمام و مرحلو اعمرال ترنش

ی پر شدن داهرو تحرت ترأثیر مررار مریگیررد
.(Champolivier

یکی از اثرات تنش خشکی ،برهرمزدن تعرادل تغذیروای در گیراه

اولئیک1

( ،)Bellaloui, 2010عملکرد و کیفیرت

بر اثر کمبود شدید بور هیچ داهوای در گیاه کنجد تولید هشد ( Pratima

 .)et al., 1999محققان در بررسی عناصر روی و هیتروژن بر عملکرد

است ( .)Lewis & McFarlane, 1986تغذیو مناسب تحرت شررایط
1- Oleic acid

اثر محلولپاشی با عناصر بور و روی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره...
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و اازای عملکرد کلزا ،بیان کردهد کو اثر سولفات روی بر ارتفاع گیاه و
وزن هزار داهو معنیدار هشد؛ اما باعث افزایش معنیدار تعداد شاخوهای

مواد و روشها

ااهبی ،تعداد خوراین و عملکرد داهو شد ) .(Ahmadi, 2010در کلزا

بومنظور بررسی اثر محلولپاشی عناصرر کرممصررف برور و روی

کاربرد توأم عناصرر برور و روی ) (Azizi et al., 2011و در گلرهرگ

برعملکرد و اازای عملکررد گلرهرگ بهراره (رمرم محلری اصرفهان)،

کاربرد عنصر روی ) ،(Roshan et al., 2016باعث افزایش معنریدار

آزمایشی در مزرعو تحقیقاتی داهشگاه محقق اردبیلری ،برا مختصرات

عملکرد و اازای عملکرد و شاخص برداشت هر بوتو گردید .برا توارو

اغرافیایی  48دراو و  20دمیقو طرول شررمی و  8درارو و  5دمیقرو

بو اهمیت موضوع ،در این پژوهش تأثیر محلرولپاشری عناصرر برور و

عرض شمالی و با ارتفاع  1350متر از سمح دریا ،طی دو سال زراعری

روی بر عملکرد و اازای عملکرد گلرهگ بهاره در شررایط محردودیت

 1392-93و  1393-94اهجام شد .برخی ویژگیهرای املیمری محرل

آب اهتهای فصل مورد بررسی مرار گرفت.

اارای آزمایش در ادول یک ارائو شده است.

جدول  -1برخی اطالعات هواشناسی استان اردبیل طی فصل رشد گلرنگ در دو سال زراعی  1392-93و 1393-94
Table 1- Some meteorological data of Ardabil province during growth period of safflower during 2013-2014 and 2014-2015 growing
seasons
ماه Month

میانگین

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

Mean

September

August

July

June

May

April

17.3

12.4

18.8

19.8

19.4

17.8

15.3

29

100.8

0.6

0.4

12.2

24.5

35.4

17

13.3

16.9

20.4

19.9

17.9

12.9

24.1

58.3

48.9

0

3.6

7

26.5

سال
Year

)Max and min temperature (C°

میزان و پراکندگی بارش (میلیمتر)
)Rainfall pattern and amount (mm

میاهگین حدامل و حداکثر دما (دراو ساهتیگراد)
2015

های کامل تصادفی با سو تکرار اهجرام گرفرت .عامرل اصرلی شرامل

Meteorological data

میاهگین حدامل و حداکثر دما (دراو ساهتیگراد)
2014

آزمایشها بوصورت اسپیلیت فاکتوریل در مالب طرح پایو بلروک-

دادههای هواشناسی

)Max and min temperature (C°

میزان و پراکندگی بارش (میلیمتر)
)Rainfall pattern and amount (mm

کاشت 30ساهتیمتر و فاصلوی بوتوهرا روی ردیرف  10سراهتیمترر و
فاصلو بین کرتها  1/5متر و تراکم  33بوتو در متر مربع کاشتو شد.

سموح مختلف آبیاری در سو سرمح ( =S1آبیراری کامرل ترا اهتهرای

زمین محل اارای آزمایش در پرائیز شرخم و در بهرار سرال بعرد

فصل =S2 ،ممع آبیاری از مرحلروی گلردهی و  =S3ممرع آبیراری از

دیسک زده شد .سپس با استفاده از لولر تسمیح و بو صرورت اروی و

مرحلوی داهوبندی( و عامل فرعی شامل ترکیب فاکتوریرل دو عنصرر

پشتو درآمد .کودهای مصرفی شامل هیتروژن ،فسفر و پتراس براسراس

برور و روی برود کرو عامرل برور در سرو سرمح ( B2= 350 ،B1=0و

هتایج آزمون خاک (ادول  )2بوطور یکسان برای تمامی کرتها و بو-

 B3=700میلیگررم برر کیلروگرم) و عامرل روی هیرز در سرو سرمح

ترتیب  100کیلوگرم اوره 50 ،کیلوگرم فسفات آموهیم ،و  100کیلوگرم

( Zn2=1000 ،Zn1=0و  Zn3=2000میلیگرم برر کیلروگرم) اهتخراب

سولفات پتاسیم در هر هکتار اعمال شد .اولین آبیراری پرس از کاشرت

شدهد .محلولپاشی بور (بوصورت اسرید بوریرک) و روی (بروصرورت

صورت گرفت و آبیاریهای بعدی تا پایان فصل رشد ،بر اساس بافرت

سولفات روی) در یک مرحلو و در زمان  %50گلدهی اهجام شد.

خرراک و شرررایط آب و هرروایی اهجررام گرفررت .در طررول دورهی رشررد

عملیات کاشت طی دو سال متوالی و در تاریخهای  1393/2/22و

عملیات داشت ماهند مبارزه با علرفهرای هررز و  ...اهجرام گرفرت .در

 1394/2/22بوصورت دستی و در عمق  5ساهتیمتر اهجام شرد .برذور

پایان فصل رشد و پس از رسیدگی کامل تعداد  10بوترو از هرر کررت

در کرتهایی با مساحت  5/4متر مربع بو طول  3مترر و عررض 1/8

اهتخاب و ویژگیهای ارتفاع بوتو ،درصد پوکی داهو و اارزای عملکررد

متر بو صورت اروی و پشرتو و برا رعایرت فاصرلو برین ردیرفهرای

(تعداد طبق بارور در بوترو ،تعرداد طبرق هابرارور در بوترو ،تعرداد داهرو
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درطبق ،تعداد داهو در بوتو و وزن هزار داهو) اهردازهگیرری شرد .بررای

تقسیم عملکرد داهو بر عملکرد بیولوژیک تعیین شد.

تعیین عملکرد داهو ،و عملکرد بیولوژیک ،بوهنگام برداشرت برا حرذف

پس از امعآوری دادههرا ،تجزیرو و تحلیرل آمراری توسرط هررم

حاشیو از دو ردیف وسط هرر کررت دو مترر مربرع برداشرت گردیرد و

افزارهای  SASو  SPSSاهجام شد .مقایسرو میراهگین صرفات مرورد

میاهگین عملکرد داهو و عملکرد بیولوژیک محاسربو گردیرد .دادههرای

بررسی بو روش آزمون  LSDدر سمح احتمرال پرنج درصرد صرورت

مواود بو کیلوگرم در هکتار تبدیل شدهد .سپس شراخص برداشرت از

گرفت.

جدول  -2مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش
روی

بور

(میلیگرم

(میلیگرم

بر

بر

کیلوگرم)

کیلوگرم)

Zinc
)(mg.kg-1

Boron
)(mg.kg-1

0.95

5.49

Table 2- Soil physical and chemical characteristics of experimental location
هدایت
فسفر
پتاسیم
الکتریکی
سیلت
شن
رس
نیتروژن کل
(میلیگرم بر
(میلیگرم بر
)(%
)(%
(دسیزیمنس
)(%
)(%
کیلوگرم)

کیلوگرم)

Potassium
))mg.kg-1

Phosphorus
))mg.kg-1

174.9

26

Nitrogen
Total
)(%

0.47

بر متر)

()pH

Electrical
conductivity
)(dS.m-1

30.72

46.72

22.56

0.795

7.9

)(%
Organic
)matter (%

1.22

لقاح هقش مهمی دارد و برای تولید اکسین اهت رشرد سرلولی مرورد

نتایج و بحث

هیاز است .همچنین روی در افزایش طول لولوی گررده و زهردهماهردن

تعداد طبق بارور در بوته

هتایج تجزیو مرکب دادههای دو سال هشران داد کرو تعرداد طبرق
بارور در بوتو ،از بین تیمارهای آزمایشی ،تنها تحت ترأثیر بررهمکنش
بور و روی مرار گرفت (ادول  .)3بیشترین تعدد طبق بارور در بوتو در
تیمار محلولپاشی  14/822( B3Zn2طبق بارور در بوتو) بودست آمرد
کو با کلیو ترکیبات تیمراری برو ارز  B1Zn1و  B1Zn2و  ،B2Zn3در
یک گروه آماری مرار گرفت و تفاوت معنریداری برین آههرا مشراهده
هشد .افزایش در تعداد طبق بارور در بوتو در تیمار  B3Zn2هسربت برو
تیمار محلولپاشی ( B1Zn1آب مقمر) و محلولپاشی برا  B1Zn2برو-
ترتیب  13/53و 13/82درصد ،مشاهده شد )ادول .)5
پژوهشگران گزارش دادهد کو تعداد طبق برارور در بوترو گلرهرگ
تحت تاثیر تنش خشکی مرار هگرفرت ( .(Arab et al., 2016هرچرو
زمان اعمال تنش خشکی ،بو مرحلو تشکیل طبقها هزدیکترر باشرد،
اثر آن بر تعداد طبق و در ههایت بر عملکرد داهرو بیشرتر خواهرد شرد.
اعمال تنش خشکی پس از مرحلوی تشکیل طبقهرای اولیرو ،سربب
کاهش تعداد طبقهای ثاهویو میشود کو این طبقهرا در مقایسرو برا
طبقهای اولیو ،معموالً ممرر کمترری دارهرد (

sand
)(%

Silt
)(%

Clay
)(%

اسیدیته

ماده آلی

(Dajue & Mundel,

 .1996بوهظر میرسد کو مصرف عناصر بور و روی در مرحلو گلدهی
و دسترسی بیشتر گیاه در طی مراحل تشکیل طبقها و پرشردن داهرو،
منجر بو افزایش تعداد طبق بارور شده اسرت .روی در گرردهافشراهی و

تخمک هقش دارد و از طریق باال برردن مقردار کربوهیردرات و مرواد
حاصل از هماهندسازی و افزایش میزان اکسین در افزایش وزن میوه و
کاهش ریزش میوه مؤثر است ) .(Marschner, 1995از وظایف برور
میتوان بو رویش داهوی گرده ،رشد لولوی گرده ،الوگیری از تخریب
بافتها ،متابولیسم اسیدهوکلئیک ،اهتقال مندها ،تراوایی غشرا سرلولی،
تنظیم هورمونهای گیاهی و متابولیسرم اکسرین و فنرول اشراره کررد
) .(Kasraei, 1993در پژوهشی دیگر بور باعث کاهش تعداد گلچرو-
های عقیم و بهبود توسعوی غالفها در کلزا گردیرد

Nuttall et al.,

) .)1987سیدشریفی ) (Seyedsharifi, 2016با تحقیق بر روی سویا
هشان دادکو مصرف سولفات روی باعث افزایش تعداد غالف برارور در
بوتو میشود .در آزمایشی دیگر گزارش شد کو مصرف سرولفات روی
سبب کاهش خوراین بارور؛ ولی اسید بوریک سبب افزایش خروراین
بارور در کلزا گردید (.(Khiavi et al., 2011

پژوهشگران اثرات تنش کمآبی را در افرزایش هابراروری طبرق در
گلرهگ ( ،)Arab et al., 2016سنبلو و پنجرو در گنردم ( Triticum

 )Hosseinpanahi et al., 2012( )aestivum L.و اررررو
( (Karami et al., 2004( )Hordeum vulgare L.اثبرات همودهرد.
در سویا عنصر روی باعث کاهش غالفهای هابارور ( Seyedsharifi,

 (Sarawgi & Rajput, 2005; 2016شد.

اثر محلولپاشی با عناصر بور و روی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره...
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جدول  -4مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه گلرنگ در تیمارهای آبیاری در دو سال زراعی  1392-93و 1393-94
Table 4- Mean comparison for studied characteristics safflower genotypes affected on irrigation treatments during 2013-2014
and 2014-2015 growing seasons

عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار)

عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)

وزن هزار دانه (گرم)

Biological yield
)(kg.ha-1
22682

Seed yield
)(kg.ha-1
4796.3

20295

4415.4

20787
899.5

163.6

4400.5

تعداد دانه در بوته

1000-seed weight
)(g
29.6

472.71

S1

28.09

449.47

S2

Seed number per plant

434.83

28.94
0.321

S3
LSD0.05

26.5

 S2 ،S1و  :S3بوترتیب بدون ممع آبیاری ،ممع آبیاری در مرحلو گلدهی و ممع آبیاری در مرحلو داهوبندی
S1, S2 and S3: Full irrigation, without irrigation in flowering stage, without irrigation in seed fi lling stage, respectively.

جدول  -5مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه گلرنگ در برهمکنش تیمارهای بور×روی در دو سال زراعی  1392-93و 1393-94
Table 5- Mean comparison for studied characteristics of safflower affevted on interaction of boron×zinc during 20132014 and 2014-2015 growing seasons

شاخص برداشت

عملکرد دانه (کیلوگرم

(درصد)

در هکتار)

Harvest index
)(%
18.72

Seed number per
plant

تعداد دانه در طبق
Seed number per
capitule

تعداد دانه در بوته

تعداد طبق بارور در
بوته

Seed yield
)(kg.ha-1
3731.3

365.88

28.19

Fertile capitule per
plant
13.06

Zn1

18.16

3671.3

371.83

28.83

13.02

Zn2

24.58

5232.3

527.66

37.48

14.17

Zn3

18.72

3878.1

395.86

29.96

13.41

Zn1

25.09

5445.8

526.83

36.17

14.64

Zn2

20.16

4221.5

426.23

32.36

13.3

Zn3

21.64

4458.6

441.04

33.43

13.33

Zn1

24.66

5509.7

553.07

37.42

14.82

Zn2

22.14

4688
531.7

462.6

34.91

13.4

59.4

3.79

1.49

Zn3
LSD0.05

2.58

B1

B2

B3

 B2 ،B1و  :B3بوترتیب 350 ،0و  700میلیگرم بر کیلوگرم اسید بوریک Zn2 ،Zn1 .و  :Zn3بوترتیب  1000 ،0و  2000میلیگرم بر کیلوگرم سولفات روی
B1, B2 and B3: Zero, 350 and 700 mg.kg-1, Boric acid respectively. Zn1, Zn2 and Zn3: Zero, 1000 and 2000 mg.kg-1, Zinc sulfate,
respectively.

شاید بتوان مرگ یا کاهش باروری داهوهای گرده در طبرقهرای

تعداد طبق نابارور در بوته

تشکیلشده در شرایط تنش را یکی از دالیل افزایش تعداد طبرق غیرر

هتایج تجزیو واریاهس مرکب دادهها هشان داد کو اثر سراده برور و

بارور عنوان کرد .بوهظر میرسد حتی پرشدن داهوهای تشرکیل شرده

روی ،اثرات متقابل بور در روی و همچنین اثرات سوگاهرو آبیراری در

درون طبقها هیز بودلیل تغییر مسریر توزیرع اسریمیالتهرا در اهرت

بور در روی بر تعداد طبق هابارور در بوتو معنریدار اسرت (اردول .)3

مقابلو با تنش ،با مشکل موااو خواهند شد .لذا محلولپاشری عناصرر

مقایسو میاهگین اثرات سوگاهو آبیاری در بور در روی هشان داد کرو در

ریزمغذی از طریق فعال کردن سیستمهای دفاعی و کاهش هزینوهای

سموح محلولپاشی  B2Zn2و  B3Zn2و  B1Zn3تعداد طبق هابارور در

گیاه ،میتواهد اثر ابران کننردهی مابرل مالحظروای برر پارامترهرای

بوتو در شرایط بدون ممع آبیاری ) ،(S1بوترتیب با  %8/02و  %5/35و

رشدی در شرایط تنش داشتو باشد و عوارض تنش کمآبی را کراهش

 %5/35هسبت بو تیمار  B1Zn1کاهش یافرت .تیمرار  B1Z2بیشرترین

دهد.

تعداد طبق هابارور را دارا بود کو با کلیرو تیمارهرای آزمایشری بروارز
 B2Zn2و  B3Zn2و B1Zn3در یک گروه آماری مرار گرفت .همچنرین
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سموح محلولپاشی  B3Zn2و  B2Zn2در تیمار  S2بوترتیب با کراهش

هابارور را دارا بودهد .در سموح آبیاری  S2و  S3بیشرترین تعرداد طبرق

 %23/6و  %19/74هسبت بو تیمار  B1Zn1و در تیمار  S3بوترتیرب برا

هابارور متعلق بو تیمار  B1Zn1بود (ادول .)6

کاهش  % 31/9و  %29/96هسبت بو تیمار  B1Zn1کمترین تعداد طبق
جدول  -6مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه گلرنگ در برهمکنش تیمارهای آبیاری×بور×روی در دو سال زراعی  1392-93و -94
1393
Table 6- Mean comparison for studied characteristics of safflower affected on interaction of irrigation ×boron×zinc
during 2013-2014 and 2014-2015 growing seasons

عملکرد دانه (کیلوگرم در

پوکی دانه (درصد)

وزن هزار دانه (گرم)

تعداد طبق نابارور در بوته

Unfilled seed per capitule
)(%

1000-seed weight
)(g

Infertile capitule per
plant

3870.3

2.68

27.84

1.87

Zn1

3966.1

2.85

28.08

2.05

Zn2

5570.9

1.9

30.65

1.77

Zn3

4232.8

2.7

28.57

2.02

Zn1

5593.5

1.72

30.64

1.77

Zn2

4488.3

2.87

29.29

1.92

Zn3

4829.5

1.88

29.14

1.95

Zn1

5778.7

1.57

32.03

1.72

Zn2

4836.2

1.89

30.14

1.9

Zn3

3489.8

3.22

25.74

2.33

Zn1

3420

2.85

25.4

2.05

Zn2

5049.5

1.7

29.7

1.9

Zn3

3689.5

2.35

25.8

1.97

Zn1

5437.3

1.7

4182.5

2.35

31
27.03

1.87

Zn2

2.02

Zn3

4208.6

2.03

27.5

1.88

Zn1

5401.5

1.55

31.6

1.78

Zn2

4860.2

1.86

29.01

1.88

Zn3

3833.7

2.53

26.86

2.57

Zn1

3627.9

3.2

27.25

2.07

Zn2

5076.4

1.73

30.02

1.83

Zn3

3712

2.86

27.49

1.98

Zn1

5306.5

1.23

30.83

1.8

Zn2

3993.7

2.54

28.63

1.97

Zn3

4337.7

2.21

28.31

1.92

Zn1

5348.8

1.58

31.44

1.75

Zn2

4367.4

1.88

29.61

1.87

Zn3

944

0.757

3.42

0.263

LSD0.05

هکتار)
(Seed yield )kg.ha-1

 :بوترتیب 350 ،0و  700میلیگرم بر  B3و  B1 ،B2و ممع آبیاری در مرحلوی داهوبندی .ممع آبیاری در مرحلوی گلدهی بوترتیب بدون ممع آبیاری S3: ،و S1 ،S2

 :.بوترتیب  1000 ،0و  2000میلیگرم بر کیلوگرم سولفات روی Zn3و Zn1 ،Zn2کیلوگرم اسید بوریک.
B1, S1, S2 and S3: Full irrigation, without irrigation in flowering stage, without irrigation in seed filling stage, respectively.
Zn1, Zn2 and Zn3: Zero, 1000 and 2000 mg.kg-1, Zinc sulfate B2 and B3: Zero, 350 and 700 mg.kg-1, Boric acid, respectively.

B1

B2

S1

B3

B1

B2

S2

B3

B1

B2

B3

S3
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برای رسیدن بو این هتایج هیاز بو ذخیرهی کرافی عنصرر برور در گیراه

تعداد دانه در طبق

هتایج تجزیو واریاهس مرکب دادهها هشان داد کو اثرر سراده برور،

است .کمبود عنصر بور بوشدت بر هقاط رشدی اهتهایی و گلدهی گیراه

روی و اثرات متقابل بور در روی ،بر تعداد داهو در طبق معنریدار شرد

تأثیر میگذارد .تحت شرایط کمبود روی تولید ماده خشک کل مسمت

(ادول  .)3مقایسو میاهگین اثرات متقابل برور در روی هشران داد کرو

هوایی گیاه کاهش مییابد کو این بوویژه در ژهوتیپهای حساس برو-

بیشترین تعداد داهو در طبرق ،در تیمرار  B1Zn3مشراهده شرد کرو برا

علت آسیب فتواکسیداسریون ایجراد شرده در اثرر کمبرود روی اسرت

تیمارهای  B2Zn2 ،B3Zn2و  B3Zn3در یک گروه آماری مرار گرفتند

( .(Ahmadi et al., 2012گلدهی و تولید بذر در هنگام کمبرود روی

(ادول  .)5تعرداد داهرو در طبرق در تیمرار  B1Zn3هسربت برو تیمرار

بوشدت دچار اختالل میشود و در هتیجو تعداد داهوها در بوتو کراهش

محلولپاشی  32/95 B1Zn1درصد افزایش هشان داد.

مییابد  (Misagh et al., 2016؛ .)Ahmadi et al., 2012

تعداد داهو در طبق در وامع ظرفیت مخزنهای گیراه را مشرخص
میکند .هرچو تعداد داهروهرا زیرادتر باشرد ،گیراه دارای مخرزنهرای

وزن هزار دانه

بیشتری برای مواد پرورده تولیدشده است و هر عاملی کو این ارزء را

هتایج تجزیو واریاهس مرکب دادهها هشران داد اثرر سراده آبیراری،

افزایش دهد ،سبب افزایش عملکرد هیز خواهد شد .افزایش تعداد داهرو

بور ،روی ،اثرات متقابل آبیاری در روی و بور در روی و اثرات سوگاهو

در اثر مصرف عناصر ریزمغذی بور و روی ،هاشی از بهبود گردهافشاهی

تیمارهای آزمایشی (آبیاری در بور در روی) بر این صفت معنیدار شرد

(Roshan et

(ادول  .)3مقایسو میاهگین اثرات سوگاهو تیمارهای آزمایشری هشران

) .al., 2016تغذیررو گیرراه بررا عنصررر روی بررودلیررل افررزایش ذخیررره

داد کو در تنشهای  S2 ،S1و  S3محلولپاشری موارب افرزایش وزن

هیدروکربن داهوی گررده ،باعرث افرزایش طرول عمرر آن و درهتیجرو

هزار داهو شد و بیشترین وزن هرزار داهرو در کلیروی سرموح آبیراری

مواب افزایش گردهافشاهی و در ههایت تعداد بیشتر داهرو درخروراین

مربوط بو سمح محلولپاشری B3Zn2برود کرو در سرمح  S1برا کلیرو

میشود ( .)Porter, 1993بور رشد داهو گررده بروویرژه لولرو گررده را

سموح محلولپاشی بواز  B1Zn2 ،B1Zn1و  B2Zn1و در سرموح S2

تحریک میکند ( .(Marschner, 1995تحقیقات سایر محققران هیرز

و S3با  B1Zn3 ،B2Zn2و  B3Zn3در یک گروه آماری مررار گرفتنرد و

هشاندهندهی تأثیر مثبت عنصر بور بر تعداد داهو در خوراین در کلرزا

تفاوت معنیداری برین آههرا مشراهده هشرد (اردول  .)6همچنرین در

( )Grant & Baily, 1998و تعررداد داهررو در طبررق در آفتررابگردان

تیمارهای آبیاری  S2 ،S1و  ،S3محلولپاشی  B3Zn2تواهست بوترتیرب

( (Khan et al., 2015میباشد.

 10/09درصد 22/76 ،درصد و  17/08درصد وزن هزار داهو را هسربت

از املو تسهیل در حرکت داهو گرده اعالم شرده اسرت

بو تیمار محلولپاشی  B1Zn1افزایش دهد.
تعداد دانه در بوته

ومتی گیاه در معرض تنش خشکی مرار میگیرد ،برای ایرنکرو از

هتایج تجزیو واریاهس مرکب دادههای دو سال هشران داد کرو اثرر

اثرات تنش خشکی فرار کند ،امدام بو کوتاه کردن زهدگی خرود مری-

ساده بور ،روی و اثرات متقابرل برور در روی برر تعرداد داهرو در بوترو

کند؛ بنابراین بودلیل کوتاهتر شردن طرول دوره پرر شردن داهرو ،وزن

معنیدار شد (ادول  .)3مقایسو میراهگین اثررات متقابرل برور در روی

ههایی داهوها کم میشود .بور در تقسیم سلولی بافتهرای مریسرتمی،

هشان داد کو تیمرار  ،B3Zn2بیشرترین افرزایش تعرداد داهرو در بوترو

متابولیسم مواد هیدروکربندار و اهتقال آهها هقش دارد و از این طریرق

( 33/85درصد) را هسبت برو تیمرار محلرولپاشری  B1Zn1هشران داد

باعث افزایش درصد روغن و وزن هزار داهو میشرود

(ادول  .)5تعداد داهو در یک بوتو ،در وامع هتیجو حاصلضررب تعرداد

 al., 1997همچنین این عنصرر برا سراخت پرروتئین باعرث افرزایش

طبق در بوتو و متوسط تعداد داهو در هر طبق است کو هقش مهمی در

تحمل کلزا دربرابر تنشهای محیمی میگردد کو بسیار بااهمیت الوه

تعیین عملکرد داهو ایفا میکند .برذور تولیرد شرده برووسریلو گیاهران

میهماید ( .)Heydary-sharifabad, 2000اثر روی بر وزن هزار داهو

وابستو بو تشکیل گلهای کافی ،باروری کافی آهها و پر شدن بذور برا

گیاه را با تأ ثیر این عنصرر در کمرک برو گیراه بررای تحمرل شررایط

عناصر غذایی کافی و مناسب میباشند .تحقیقات هشان داده است کرو

هامملوب اهتهای رشد هظیر گرما و خشکی آخر فصل مرتبط داهستواهرد

.(Shorroks et
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) .(Movahedi-Dehnavi et al., 2007افزایش وزن هرزار داهرو در

محلولپاشی  B2Zn2مشاهده شد کو با سموح محلولپاشی ،B1Zn3

اثر مصرف عناصر ریزمغذی بور و روی میتواهد بودلیل افرزایش مرواد

B2Zn2و  B3Zn3اختالف معنیداری هشان هداد .همچنین عملکرد داهو

ذخیره شده و کاهش محدودیت منبع باشد کو موارب سررازیر شردن

در سموح آبیراری  S1و  S3برا محلرولپاشری تیمرار  B3Zn2بروترتیرب

مواد پرورده بو سوی داهو میشود .افزایش تعداد هیرام در گیراه ،تعرداد

 %49/3و  %39/52و در سرمح آبیراری  S2برا محلرولپاشری تیمرار

داهرو در هیرام و وزن هرزار داهرو در گیراه برادام

زمینری ( Arachis

 )hypogaea L.با مصرف عنصر روی ،بودلیرل هقرش حیراتی آن در

 %55/8B2Zn2هسبت بو تیمار محلولپاشی ( B1Zn1شراهد) افرزایش
هشان داد.

آهزیمهای فعال در فرآیندهای زیستی در گیاه اعرالم شرده اسرت کرو

کاهش عملکرد داهو در شرایط تنش خشکی توسط دیگر محققان

سبب افزایش اازاء عملکرد میشود ) .(Gobarah et al., 2006ورمرا

هیررز گررزارش شررده اسررت Yari et al., 2015;) .(Movahedi-

و همکاران ) (Verma et al., 2012گزارش کردهد کو افزایش اارزاء

Dehnavi et al., 2007

عملکرد بوویژه وزن هزار داهو در خرردل هنردی ( Brassica juncea

 )L.با مصرف بور بودلیل تأثیر مثبت آن بر افزایش میرزان فتوسرنتز و
متابولیسم کربوهیدراتها مریباشرد .افرزایش وزن هرزار داهرو در اثرر
مصررف برور در آفترابگردان ( Khan et al., 2015؛et al., 2013

 )Jabeenو سویا ) )Devi et al., 2012و همچنین با مصرف عنصرر
روی در گلرهررگKamaraki & Galavi, 2012) Movahedi-

 (Aytac et al., 2014; Dehnavi et al., 2009توسرط بسریاری از
پژوهشگران گزارش شده است.
عملکرد دانه

هتایج تجزیو واریاهس مرکب دادهها هشان داد کو اثر ساده آبیاری،
بور و روی و اثرات متقابل بور در روی بر صفت عملکرد داهو معنیدار
شد (ادول  .)3بیشترین عملکرد داهو در تیمار  S1مشاهده شد (ادول
 .)4کاهش عملکرد داهو در تیمارهای  S2و  S3بوترتیب  7/94درصد و
 8/25درصد هسبت بو  S1بود .مقایسو میاهگین اثررات متقابرل برور در
روی هشان داد کو تیمار  B3Zn2با افزایش  47/66درصرد هسربت برو
تیمار آب مقمر ( )B1Zn1بیشترین افزایش در عملکرد داهو را دارا برود
کو با سموح محلولپاشی  B2Zn2و  B1Zn3در یک گروه آماری مررار
گرفتو و تفاوت معنیداری بین آهها مشاهده هشد (اردول  .)5مقایسرو
میاهگین اثرات سوگاهو تیمارهای آزمایشی هشان داد کو در تنشهرای
 S2 ،S1و  S3محلولپاشی مواب افزایش عملکرد داهو شد و بیشترین
وزن عملکرد در سموح آبیاری  S1و  S3مربوط بو سمح محلرولپاشری
 B3Zn2بود کو در سمح  S1با سموح محلولپاشی  B2Zn2 ،B1Zn3و
 B3Zn3و در سمح  S3با سرموح محلرولپاشری  B2Zn2و  B1Zn3در
یک گروه آماری مرار گرفتند و تفاوت معنریداری برین آههرا مشراهده
هشد (ادول  .)6در سمح آبیاری  S2براالترین عملکررد داهرو در تیمرار

عملکرد داهو تابع اازاء عملکرد (شامل تعداد طبق بارور ،تعداد داهو
در بوتو و وزن هزارداهو) میباشد و تغییر در هر یک از اازاء سبب تغییر
در عملکرد خواهد شد .عناصر ریزمغذی بر وزن داهرو و عملکررد داهرو
تأثیر بسزایی دارهد ) .(Singh et al., 1996در این آزمایش محلرول-
پاشی روی و بور سبب افزایش معنیدار اازای عملکررد شرامل تعرداد
طبق بارور در بوتو ،تعداد داهو در طبق ،تعداد داهو در بوتو و وزن هرزار
داهو شد ،با تواو بو اینکو عملکرد تابع اازای عملکرد مریباشرد ،لرذا
عملکرد داهو هیز با محلولپاشی بور و روی افزایش هشان داد.
عنصر بور با تأثیر در فتوسنتز باعث اهتقال کربوهیدراتها میشود
و از آهجا کو در پایان ذخیره این مواد در داهو صورت میگیرد ،میتوان
اظهار همود کو محلولپاشی بور سبب افزایش عملکرد داهو مریگرردد،
) (Sangale et al., 1981; Ramesh et al., 1999خواهد شد.
براون و همکاران ) (Brown et al., 1993در توضیح هقرش روی
در میزان عملکرد عنوان کردهد کو شکلگیری اهدامهای زایشی هرر و
ماده و فرایند گردهافشاهی در اثر کمبود روی ،مختل میشوهد کو منجر
بو کاهش شدیدی در عملکرد میشود .آهها این امر را بو کاهش تولید
ایندولاستیکاسید هسربت دادهرد .همچنرین افرزایش عملکررد در اثرر
مصرف بور میتواهد بوعلت میزان کم بور مابل دسترس برای گیراه در
خاک و هقش اساسی این عنصر در گیاه باشد کو در متابولیسم گیراهی
و سرنتز اسریدهای هوکلئیرک هقرش دارد (.(Ghalavi et al., 2007.

محققان بیان کردهرد کرو محلرولپاشری عنصرر روی باعرث افرزایش
عملکررد داهرو در گیاهران کنجرد ( ،)Ahmadi et al., 2012کتران
( ،)Khiavi et al., 2011( )Linum usitatissimum L.کلررزا
( (Ebrahimian et al., 2015و گلرهرگ (Aytac et al., 2014

 (Movahedi-Dehnavi et al., 2009گردید .همچنین اثر مثبت بور
در افزایش عملکررد آفترابگردان ) ،(Khan et al., 2015چغنردر منرد
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( (Dordas et al., 2007) )Beta vulgaris L.پنبو ( Gossypium

تغییر اهردکی مریهمایرد

 (Dordas, 2006a) )herbaceum L.و یوهجو ((Dordas, 2006b

افزایش شاخص برداشت در اثر محلولپاشی روی و منگنرز در برخری

هتایج این آزمایش را تأیید میکند.

ارمرام گلرهرگ )Aytac et al., 2014؛ (Movahedy Dehnavy et

).(Eshghizadeh & ehsanzadeh, 2009

 al., 2007و همچنین با مصرف عنصرر ریرز مغرذی برور در گیاهران
آفتابگردان ( )Khan et al., 2015و یوهجو ( )Dordas, 2006bهتایج

عملکرد بیولوژیک

هتایج تجزیو واریاهس مرکب دادهها هشان داد کو اثر ساده آبیراری

آزمایش ما را تأیید میهماید .بهبود تسهیم ماده خشک بو سراختارهای

بر صفت عملکرد بیولوژِیک معنیدار شد (ادول  .)3بیشترین عملکررد

زایشی داهو (بهبود شاخص برداشت) از املو صفاتی است کو میتواهد

بیولوژِیک در تیمار بدون ممع آبیاری مشاهده شد (اردول  .)4سرموح

باعث بهبود عملکرد داهو شود .بنابراین چنین برو هظرر مری رسرد کرو

آبیاری  S2و  S3عملکرد بیولوژیک را بوترتیب  10/53و  8/36درصرد

افزایش مصرف بور و روی در شرایط تنش خشکی ،باعث بهبود توزیع

هسبت بو  S1کاهش دادهد .کاهش میرزان کربوهیردراتهرا و کراهش

هسبی فرآوردههای فتوسنتزی ،بین مخرازن امتصرادی (داهروهرا) و در

تولید مادهی خشک گیاه ،از اثرات ممعی افزایش ترنش خشرکی مری

هتیجو شاخص برداشت باشد.

باشرررد Keatinge and Cooper, 1984;) et al., 1984

 .(Aggrawalکاهش عملکرد بیولوژیک هاشی از کاهش تجمرع مراده

ارتفاع بوته

خشک بوده است .از آهجاییکو در مرحلوی گلردهی هیرز گیراه تجمرع

هتایج تجزیو واریاهس مرکب دادهها هشان داد کو ارتفاع بوتو تحت

ماده خشک را ادامو میدهد ،ممع آبیاری در این مرحلو باعرث آسریب

تاثیر هیچ یک از تیمارهای آزمایشی و اثرات متقابل آهها مرار هگرفرت.

بیشتری بو روهد تجمع ماده خشرک و در ههایرت عملکررد بیولوژیرک

(ادول  .)3عدم تآثیر تیمارهای مختلف بر ارتفاع بو این علت است کو

میگردد ،درحالیکو با ممع آبیاری در مراحل داهوبندی خسارت کمترر

گیاه در زمان اعمال تیمارهای آزمایشی کو در این آزمرایش مرحلروی

میشود .پژوهشگران دیگر با ممالعو در گیاهان گلرهگ ( Yari et al.,

 %50گلدهی میباشد ،بو حداکثر میزان ارتفاع خرود رسریده ،بنرابراین

 )2015; Mohsennia & Jalilian, 2012و آفتابگردان ( Allahdadi

اعمال تیمارها تغییری در ارتفاع بوتو ایجاد همیکند .در گلرهگ ارتفراع

 )et al., 2014اعالم همودهد کو محدودیت آب اثرر منفری برر تجمرع

بوتو مبل از مرحلو زایشی تعیین گردیده ،برا شرروع مرحلرو زایشری و

ماده خشک دارد.

شکفتن گلها رشد طولی متومف میگرردد

)Shrestha et al., 2006

; ،)Farokhinia et al., 2012بنابراین اعمرال تیمارهرا در مرحلروی
زایشی تغییری در ارتفاع بوتو ایجاد همیهماید.

شاخص برداشت

هتایج تجزیو واریاهس مرکب دادهها هشان داد کو اثر سراده برور و
روی و اثرات متقابل بور در روی بر صفت شاخص برداشرت معنریدار

درصد پوکی دانه

شد (ادول  .)3بیشترین شاخص برداشت در تیمار ( B2Zn2با افرزایش

هتایج تجزیو واریاهس مرکب دادهها هشان داد کو اثر اصلی برور و

 34/02درصد هسبت بو تیمرار  )B1Zn1مشراهده شرد کرو برا سرموح

روی ،اثرات متقابل بور در روی و اثرات سوگاهو آبیاری در بور در روی

 B1Zn3و  B3Zn2تفرراوت معنرریداری هداشررت (ارردول  .)5شرراخص

بر درصد پوکی داهو معنیدار شد (ادول .)3مقایسوی میراهگین اثررات

برداشت بروعنروان یرک خصوصریت فیزیولوژیرک ،پتاهسریل گیراه در

سوگاهوی آبیاری در بور در روی هشان داد کو حردامل پروکی داهرو در

اختصاص مواد فتوسنتزی بو داهو را هشان مریدهرد.در وامرع شراخص

سموح آبیاری  S1و  S2در تیمار  B3Zn2مشاهده شرد کرو هسربت برو

برداشت ،معیاری از کارآیی اهتقال مواد فتوسنتزی تولید شده در گیاه بو

تیمار شاهد بوترتیب  41/49درصد و  51/9درصد کاهش هشان دادهد.

داهو است .عدم تغییر شاخص برداشت در اثر تنش آبی توسط محققران

همچنین در سمح آبیاری  S3حدامل پوکی داهرو در تیمرار ( B2Zn2برا

(Farid & Ehsanzadeh,

کاهش  51/5درصد هسبت بو شاهد) مشاهده شد کو با سموح B3Zn2

دیگرر در گلرهرگ گرزارش شرده اسرت

) .2006بوهظر مریرسرد در مردیریت هروین گیاهران زراعری شراخص
برداشت یک رمم معین ،صفت ثابتی است کو حتری در شررایط ترنش

و  B1Zn3و  B3Zn3تفاوت معنیداری هداشت (ادول .)6
بوهظر میرسد کو محلولپاشی در مرحلو گلدهی مواب افرزایش

اثر محلولپاشی با عناصر بور و روی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره...
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میزان تلقیح شده و تعداد داهروهرای مغرزدار برو علرت افرزایش مرواد

بوهظر میرسد کو محلولپاشی بور و سولفات روی تا حدی از خسارت

فتوسنتزی افزایش یافتو ،درهتیجرو درصرد داهروهرای پروک در طبرق

وارده میکاهد.

کاهش مییابد .برمکی و همکاران بو این هتیجو رسیدهد کرو محلرول
پاشی با عناصر بور ،روی اثر معنیداری بر کاهش درصرد پروکی داهرو

اثر سال بر صفات مورد مطالعه

آفتابگردان داشرتو اسرت ) Kiran et al., 2014؛ (Barmaki et al.,

اثر سال بر کلیو صفات مورد بررسی در این آزمرایش برواسرتثنای

 .2010با تواو بو اینکو در شرایط تنش خشرکی هیرز محلرولپاشری

تعداد طبق هابارور در بوتو معنیدار بود (اردول  .)3مقایسرو میراهگین

عناصر تواهستو پوکی داهوها را بو میزان مابرل ترواهی کراهش دهرد،

صفات مورد بررسی (ادول  )7هشان داد کو در سال دوم ،صفات تعداد

میتوان هتیجو گرفت کو در شرایط تنش خشرکی عناصرر ریرزمغرذی

طبق بارور در بوتو ،داهو در طبق ،داهو در بوتو ،وزن هزار داهو ،عملکرد

میتواهند در تنظیم اسمزی هقش داشتو باشند .از طرف دیگرر مصررف

داهو ،عملکرد بیولوژیک ،شراخص برداشرت و ارتفراع بوترو بروترتیرب

ریزمغذیها ،سبب افزایش دوام سمح برگ و تولیرد مرواد فتوسرنتزی

 % 8/02 ،%14/62 ،%23/04 ،%5/52 ،%15/9 ،%5/45 ،%10/7و

بیشتر میشود کو این امر هیز در کاهش درصد پوکی داهوها مریتواهرد

 %7/9هسبت بو سال اول افزایش هشان دادهد .درصد پوکی داهو هیز در

موثر وامع شود .روی در تنظیم آب گیاه مؤثر اسرت و یکری از دالیرل

سال دوم  %19/67هسبت بو سال اول کراهش هشران داد .بروعبرارت

پوکی کاهش میزان آب است ) .(Salardini, 2007در هنگرام ترنش

دیگر ،در سال دوم کلیو صفات هسبت بو سال اول برتری داشتند.

خشکی از بین رفتن داهوی گرده و عدم تلقیح از عوامل ایجراد پروکی
جدول  -7مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه گلرنگ در سالهای زراعی ( 1392-93سال اول) و ( 1393-94سال دوم)
Table 7- Mean comparison for studied characteristics of safflower during 2013-2014 (the first year) and 2014-2015 (the second
year) growing seasons
وزن
عملکرد
عملکرد
تعداد
درصد
تعداد دانه تعداد دانه تعداد طبق
شاخص
ارتفاع
هزار
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number
number
per
capitule
)(%

Plant
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)(cm

Harvest
index
)(%

2.44

115.48

20.71

19807.5

1.96

124.6

22.37

22703.1

5006.17

0.136

2.35

0.949

734

134
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per
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Infertile
capitule
per plant

32.31

1.95

12.99

1.93

14.38

0.066

0.603

Biologicalal
yield
)(kg.ha-1

Seed
yield
)(kg.ha-1

1000seed
weight
)(g

4068.6

28.1

419.05

29.65

485.62

34.07

0.262

21.6

1.73

capitule
per
plant

Treatment

اول
The
first

سال

دوم

Year

The
second
LSD0.05

میاهگین دراو حررارت و بارهردگی در طری فصرل رشرد در سرال

تیمارهای آبیاری (بودهبال ومروع بارهردگی در زمران اعمرال ترنش در

 1393بوترتیب  17/3دراو ساهتیگراد و  29میلیمتر و در سال 1394

شهریور  )1394بین کرتهای اصلی در مزرعو شرایط یکنواختی ایجاد

بوترتیب  17دراو ساهتیگراد و  24/1میلیمتر بود (ادول  .)1بوعلرت

شد .عالوهبرآن بارهدگیهای فراوان و خنرکترر برودن هروا در زمران

واود بارهدگیهای زیاد در زمان اعمال تنش در دوره گلدهی و داهرو-

اعمال تنش در سال دوم اارای آزمایش هسربت برو سرال اول باعرث

بندی (در شهریور ماه  )94کلیرو صرفات مرورد بررسری در سرال دوم

طوالهیتر شدن طول دوره زایشی و تعداد روز تا داهوبندی و رسریدگی

اارای آزمایش تحت تأثیر تیمارهای آبیاری مرار هگرفتند .با توارو برو

گردیدهد .این عوامل منجر بو برتری صفات مورد بررسی در سرال دوم

اینکو تنش عموماً اثر مخرب و منفری برر عملکررد ،اارزاء عملکررد و

اارای آزمایش هسبت بو سال اول شد.

دیگر صفات مورد بررسی در این آزمرایش دارد ،برودلیرل عردم ترأثیر
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...اثر محلولپاشی با عناصر بور و روی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره

. در القای مقاومت بو خشکی گیاه اثرر خواهرد گذاشرت،مصرف گردد
 برور و تروام روی و برور در شررایط ترنش خشرکی،محلولپاشی روی
تواهست باعث بهبرود عملکررد و اارزای عملکررد و درصرد روغرن و
 ایرن مملرب را.(Misagh et al., 2016)پرروتئین در کنجرد شرود
(Movahedi- ؛Aghighi et al., 2012( پژوهشررگران در گلرهررگ

 گنردم،)Saeed et al., 2015(  آفترابگردان،Dehnavi et al., 2007
(Gerewal & Williams, 2000) ( و یوهجوKarim et al., 2012)

 مقدار، پژوهشهای بیشتری در راستای تعیین زمان دمیق.هشان دادهد
مصرف بهینو و شکل فرموالسیون مناسب کاربرد عناصر ریزمغذی بور
و روی اهت بهبود مابلیرت تحمرل ترنش خشرکی اهتهرای فصرل در
.محصوالت زراعی بوویژه گلرهگ بهاره مورد هیاز خواهد بود

نتیجهگیری
 در شرایط تنش در مرحلوB2Zn2  وB3Zn2  تیمارهای،بوطورکلی
 هسبت بو تیمرار%55/8  و%54/8 گلدهی (بوترتیب با افزایش عملکرد
 و%39/5 بدون محلولپاشی) و داهوبندی (بوترتیب با افزایش عملکرد
 هسبت بو تیمار بدون محلولپاشی) تواهستند ترا حردود زیرادی%38/4
.خسارت هاشی از محدودیت آب را در گلرهگ را ابران کنند
هتایج بودست آمده بووضوح هشان داد کو عملکرد داهو با صرفاتی
، تعرداد داهرو در طبرق، تعداد طبق بارور در بوترو،همچون ارتفاع بوتو
 عملکررد بیولوژیرک و شراخص، وزن هرزار داهرو،تعداد داهو در بوترو
برداشت همبستگی مثبت و معنیدار و با تعداد طبق هابارور در بوترو و
 وارود.)8 درصد پوکی داهو همبستگی منفی و معنیدار داشت (ادول
همبستگی معنیدار بین عملکرد و سایر صفات مورد ممالعو هشران داد
کو محلولپاشی عناصر ریزمغذی اگر در زمان مناسب و بومقدار بهینو
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Introduction
The stable nature of plants constantly makes them to expose to a variety of environmental conditions that are
often stressful and undesirable. Drought or water deficit stress is the most important environmental factor which has
severe negative impacts on crops yield, especially when the water deficit stress occurs in the flowering stage, it will
affect the crop production. The nutritional imbalance in plants is one of the effects of drought stress. Proper plants
nutrition under stress conditions may partially help plants against various stresses. The growth and yield of plants under
stress conditions can be improved by spraying foliar micro nutrients. Boron is essential for protein synthesis, seed and
cell wall formation, pollen germination and pollen tube growth. Zinc application has a significant impact on basic plant
processes such as metabolism and nitrogen uptake, improving the quality of protein structure, photosynthesis, resistance
to biotic and abiotic stresses in plants and their protection against oxidative damage. The aim of this study was to
investigate the effects of foliar spray of boron and zinc on yield and yield components of spring safflower (cv. Mahallie Esfahan) under late-season water deficit in Ardabil province.
Materials and Methods
The field experiment was conducted at the Research Farm of the University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
in 2014 and 2015. The experimental arrangement was split factorial based on a randomized complete block design with
three replications. The main-plot factor consisted of three levels of water treatments (S1: full irrigation until end of
season, S2: without irrigation in flowering, S3: without irrigation in seed filling) and the sub-plot factor included
factorial combination of Boron (B1: 0, B2: 350, B3: 700 ppm) and Zinc (Z1: 0, Z2: 1000, Z3: 2000 ppm). B was added as
Boric Acid (H3BO3) and Zn as Zinc Sulfate (ZnSO4). The treatments were applied during anthesis (when 50% of the
plants were at anthesis stage) as foliar applications (Dordas et al., 2007). All other agricultural practices (weeds control
and irrigation), were performed when they were required and as recommended for safflower production. The measured
traits included plant height, fertile and infertile capitoles per plant, grain number per capitole and plant, unfilled grain
percentage, 1000-kernel weight, grain yield, biological yield and harvest index. Analyses of variance and comparison of
means at P≤0.05 were carried out, using SAS 9.1 software. The means were compared using LSD test.
Results and Discussion
Combined analysis of variance of the data showed that year was significant for all the traits (except infertile
capitoles per plant). During the second year, there was no significant difference among all the treatments due to heavy
rainfalls. The results of the mean comparison of data showed that all parameters were superior in the second year
compared to the first year. Also Seed number per plant, 1000-kernel weight, seed yield and biological yield were
significantly affected by drought stress. The results demonstrated that water deficit stress at flowering and seed filling
stages significantly decreased grain yield compared to full irrigation (7.94% at flowering and 8.25% at seed filling). The
1, 2 and 3- Graduate, Associate Professor and Assistant Professors Department of Agronomy and Plant Breeding,
Faculty of Agriculture, Mohaghegh ardabili University, Ardabil, Iran, respectively.
4- Associate Professor, Department of Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and
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interaction effect of Boron×Zinc was significant in all considered characteristics (except plant height and biological
yield). The treatments of B3Z2, B2Zn2 and B1Zn3 had the greatest increase of these parameters in comparison with B 1Z1
(control). The treatment of B3Z2 had the greatest increase (47.66%) of grain yield in comparison with B 1Z1 (control).
Under stress conditions during flowering and grain filling stages, number of infertile capitoles per plant, 1000-grain
weight and grain hollowness were considerably improved through micronutrients foliar application. Boron and Zinc
foliar application significantly improved most traits under water stress levels.
Conclusion
The significant and positive correlation between yield and other studied traits showed that foliar application of
micronutrients at the right time and at right rate mediated drought stress tolerance in safflower plants. In general, Boron
and Zinc foliar application compared to the control could alleviate the drought stress damages on safflower.
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بررسی اثر تنش خشكی و عناصر کممصرف روی و منگنز روی صفات مورفولوژیک و عملكرد
گیاه ارزن معمولی )(Panicum miliaceum L.
اعظم گیدسكی *1و رضا

برادران2

تاریخ دریافت1395/12/19 :
تاریخ پذیرش1396/04/13 :

گیدسکی ،الف ،.و برادران ،ر .1397 .بررسی اثر تنش خشکی و عناصر کممصرف روی و منگنز روی صفات مورفولوژیک و عملکرد گیاه ارزن معمولی
) .(Panicum miliaceum L.بومشناسی کشاورزی.841-851:)3(10 ،

چكيده
بهمنظور بررسی اثر دور آبیاری و محلولپاشی عناصر کممصرف روی گیاه ارزن معمولی ( )Panicum miliaceum L.آزمایشی به صورت کررت
های خرد شده ،در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعهای در منطقهی سربیشه از توابع شهرستان بیرجنرد در سرال  1391انجرام شرد.
تیمارهای آزمایش شامل دور آبیاری در سه سطح ( 14 ،7و  21روز) و محلولپاشی عناصر کممصرف به چهار روش (محلولپاشی منگنز ،محلرولپاشری
روی ،محلولپاشی توأم منگنز و روی و بدون محلولپاشی) بهترتیب به کرتهای اصلی و فرعی اختصاص یافت .نتایج نشان داد که کاهش دور آبیراری
عمدتا از طریق افزایش صفات مورفولوژیک مانند ارتفاع گیاه ،تعداد برگ در بوته ،مساحت برگ پرچم ،طول پدانکل و طول خوشه سبب افزایش عملکرد
دانه شد .محلولپاشی عناصر کممصرف روی و منگنز نیز با افزایش ارتفاع گیاه ،تعداد برگ در بوته ،طول پدانکل و طول خوشه سبب افرزایش عملکررد
دانه شد .اثر تیمار دور آبیاری بر صفت شاخص برداشت دانه در خوشه معنیدار بود .کاهش دورآبیاری سبب افزایش شاخص برداشت دانه در خوشره شرد
( 17/96درصد نسبت به تیمار با دور آبیاری  21روز) .اثر محلولپاشی عناصر کممصرف بر صفت شاخص برداشت دانره در خوشره معنریدار برود .تیمرار
محلولپاشی عناصر کم مصرف سبب افزایش شاخص برداشت دانه در خوشه شد .اثر متقابل دور آبیاری و محلولپاشی عناصر کممصرف نیز در سرطح 5
درصد معنیدار شد .بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار دور آبیاری  7روزه و محلولپاشی توأم منگنز و روی با  222/6گرم در متر مربع بود .کرمتررین
عملکرد دانه هم مربوط به تیمار دور آبیاری  21روز و بدون محلولپاشی بود.کاهش دور آبیاری به  7روز و محلولپاشی عناصر کممصرف سبب افرزایش
صفات مورفولوژیک ،شاخص برداشت دانه در خوشه و عملکرد دانه شد .در شرایط تنش خشکی محلولپاشی عناصرر کرممصررف روی و منگنرز سربب
افزایش صفات مورفولوژیک و نهایتا عملکرد دانه گردید.
واژههای کليدی :دور آبیاری ،شاخص برداشت ،عملکرد دانه ،محلولپاشی

مقدمه

عامل محدودکننده در ایران بوده و این در حالی است که ایرن بشرش

1

تنش خشکی یکی از مهمترین تنشهای غیرزنده محیطی اسرت
که موجب کاهش عملکرد گیاهان زراعی ،به ویژه در مناطق خشک و
نیمه خشک جهان میشود ) .(Dastoor et al., 2014آب مهمتررین

بیش از  90درصد از آب استحصال شده کشرور را برهخرود اختصراص
میدهد .محدودیت این نهاده باارزش و ظرفیتهرای مناسرب بشرش
کشاورزی موجب کاهش تولید و عملکرد محصول برهازای میرزان آب
مصرفی میشرود ( .)Heidarypoor et al., 2014قاعردتا در شررایط
تنش شدید بهدلیل کاهش شدید آماس سلولی،کاهش رشرد و تقسریم

 1و  -2بهترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات،
واحد بیرجند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بیرجند ،ایران
)Email: r.baradaran@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jag.v10i3.61216 1

سلولها رشد رویشی گیاه کراهش مرییابرد ( Rahimizadeh et al.,

 .)2012تنش خشکی سبب کاهش تقسیم سلولی،کاهش رشد طرولی
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سلولها و در نتیجه کاهش رشد گیراه مریشرود (

بوته سورگوم دانهای ) (Sorgum bicolor L.در تیماری که بهوسیله

Ghanbari et al.,

 .)2011اعمال تنش رطوبتی بهویرژه در مراحرل نمرو ارزن (از مرحلره

منگنز و روی محلولپاشی شده بود بهدسرت آمرد

طویل شدن ساقه به بعد) باعث کاهش ارتفاع بوته و در نتیجه کاهش

) 2012کاربرد روی اختالف معنیداری در ارتفاع بوتره ارزن معمرولی

تولید و ذخیره مواد فتوسرنتزی مریشرود (.)Khazaee et al., 2005

ایجاد نمود ) .(NejhadHosseini et al., 2011بیشترین مقدار طول

Triticum

خوشه ارزن دمروباهی ( )Setaria italic L.مربوط به تیماری بود که

تررنش رطرروبتی موجررب کرراهش عملکرررد دانرره گنرردم (

 )aestivum L.گردید ( .)Senoubar et al., 2011تنش خشکی اثرر
معنریداری برر ارتفراع بوتره گیراه ارزن مرواریردی

.(Kazemi et al.,

بهصورت ترکیبی با روی و منگنز محلولپاشی شرده برود

(Asghari

) .Pour et al., 2012تیمارهایی که درآن آهن ،روی و منگنز برهکرار

(Pennisetum

) glaucum L.داشت ( .)Keshavars et al., 2011افزایش ترنش

رفته بود عملکرد دانه جو ( )Hodeum vulgare L.را برهترتیرب ،20

ذرت )(Zea mays L.

 17/5و  8/6درصد در مقایسه با شاهد افزایش دادنرد ( Babaeian et

گردیررد ) .(SookhtAbendani& Ramazani, 2012کررمآبیرراری

 .)al., 2005هدف از انجام این آزمایش بررسی اثرر ترنش خشرکی و

شاخص برداشت دانره در خوشره را برهطرور معنریداری کراهش داد

محلولپاشی عناصر کممصرف منگنز و روی و همچنرین بررسری اثرر

( .)Seghatoleslami et al., 2005ارزن یکری از غرالت سرنتی در

متقابل این دو صفت بر روی صفات مورفولوژیرک ،شراخص برداشرت

نواحی خشک و نیمهخشک مناطق گرمسیری محسوب میشود کره از

دانه در خوشه و عملکرد دانه گیاه ارزن معمولی بود.

آب موجررب کرراهش ارتفرراع سرراقه در

تحمل براییی نسربت بره ترنش خشرکی و شروری برخروردار اسرت
(.)Khazaee et al., 2005

مواد و روشها

عالوه بر تأمین آب ،تامین و عرضه عناصر غذایی گیاه ،برای نیل

این آزمایش در تابستان  1391در مزرعهای در شرهر سربیشره برا

به عملکرد و کیفیت مطلوب محصرویت کشراورزی ضررورت کامرل

طول جغرافیایی  59درجه و  13دقیقه و عرض جغرافیایی  32دقیقره و

دارد .در مناطق خشک و نیمهخشک نه تنها کمبود آب ،بلکره کمبرود

 53دقیقه انجام گرفت .ویژگریهرای خراك و آب محرل آزمرایش در

عناصر غذایی قابل جذب در خاك نیز همیشه محدود کننده رشد گیراه

جداول مربوطه آمده است.

میباشد ( .)Karimi et al., 2005عناصر کممصرف برای رشد طبیعی

عملیات آمادهسازی زمین شامل ششم ،دیسک و تسرطیح کننرده

گیاهان مورد نیاز هستند و ضمن شرکت در ساختار بعضی انردامهرا در

بود .پس از مشاهده نتایج آزمایش آنالیز خاك  67کیلوگرم فسرفات در

بسیاری واکنشهای بیوشیمیایی دخالرت دارنرد .کمبرود ایرن عناصرر

هکتار بهصورت سوپر فسفات تریپل 63 ،کیلروگرم پتاسریم در هکترار

گاهی بهعنوان محدود کننده جذب سایر عناصر غذایی و رشد میتواند

بهصورت سولفاتپتاسیم و  61کیلروگرم نیترروژن برهصرورت اوره بره

عمل کند ( .)Ramroodi et al., 2011محلرولپاشری برا ترکیبری از

زمین افزوده شد 122 .کیلوگرم نیتروژن در مراحل بعدی بعد از وجرین

منگنز و روی در مقایسه با سایر تیمارهرای محلرولپاشری منجرر بره
بیشترین مقدار پارامترهرای رشردی گیراه ارزن دمروبراهی (

بهصورت سرك به خاك داده شد.

Setaria

 )italic L.شد ( .)Asgharipour et al., 2012بیشترین مقدار ارتفاع
جدول  -1نتایج آزمایش آب محل انجام آزمایش
Table 1- Water properties of the experimental site
درصد
آنيونها (ميلی اکیواالن بر ليتر)
()MEq.L-1

سدیم

کاتيونها (ميلی اکیواالن برليتر)
-1

( )MEQ.L

تبادلی
SAR

HCo3
1.6

CO30

Cl47.2

SO4
23.06

14.36

هدایت

کل مواد

الكتریكی

محلول (ميلی

(دسیزیمنس

گرم بر ليتر)

بر متر

TDS
mg.l-1

(dS.m-1) EC

Ca++
10

Mg++
13.1

Na+
48.69

K+
0.07

6.63

4243

اسيدیته
pH

7.78
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جدول  -2نتایج آزمایش خاک محل انجام آزمایش

درصد
کربن

بافت

آلی

Texture

خاک
%CO

لوم -شنی
Loam- sandy

0.472

Table 2- Soil properties of the experimental site
هدایت
درصد مواد
الكتریكی
خنثی
پتاسيم
درصد اشباع
(دسی
درصد
شونده
(ميلیگرم بر
خاک %SP
زیمنس
نيتروژن
خاک
کيلوگرم
%N
بر ليتر)
)K(mg.kg-1
%T.N.V

فسفر
عمق

(ميلیگرم

اسيدیته

(سانتی

pH

بر

متر) Depth
)(cm

کيلوگرم)

7.79

0-30

EC
))dS.m-1

220

0.034

22.07

34.4

11.95

P(mg.kg
-1
)
5.00

ادامه جدول  -2نتایج آزمایش خاک محل انجام آزمایش
Continuation table 2- Soil properties of the experimental site

ميلیگرم بر کيلوگرم

درصد

mg.kg-1

%

منگنز

روی

مس

آهن

سيلت

رس

شن

Manganese
9.43

Zinc
0.50

Copper
0.70

Iron
2.11

Silt
52

Clay
12

Sand
40

طرح آزمایش بهصورت کرتهای خرد شده در قالرب بلروكهرای

درهم ضرب کرده و عدد برهدسرت آمرده را برر  10تقسریم کررده ترا

کامل تصادفی با سه تکرار بود .هر تکرار شامل سره کررت اصرلی در

میانگین طول در عرض برگ پرچم بهدست آیرد ایرن عردد را در 0/7

قالب سطوح آبیاری بود (دور آبیاری  ،7دور آبیاری  14و  21روز) .هرر

ضرب کردیم .بدین طریق مساحت برگ پرچم اندازهگیری شد .فاصله

کرت اصلی نیز شامل چهار کرت فرعی بودکه تیمار محلرولپاشری برا

بین خوشه و آخرین گره ساقه بهعنوان طول پردانکل در نظرر گرفتره

عناصر کممصرف روی آنها انجرام گرفرت (تیمرار محلرولپاشری برا

شد .طول پدانکل  10بوته اندازهگیری و میانگین آنها بهعنوان طرول

عناصر منگنز ،روی ،توام منگنز و روی و بدون محلولپاشی) .محلرول

پدانکل درج شد .میانگین طول خوشه  10بوته هرکرت به عنوان طول

پاشی با روی و منگنز بره میرزان پرنج در هرزار در دو مرحلره شرامل

خوشه ثبت شد .از  2متر مربع وسط هر کرت برداشت نهرایی صرورت

مرحلهی اول یکماه پس از سبز شدن و مرحله دوم زمران گرلدهری

گرفت .سپس دانهها از اندام هوایی جدا شده و وزن آنها گرفته شرد.

بود.

برای محاسبه عملکرد دانه در یک متر مربع عدد بهدست آمرده برر 2
در زمان کشت ،بذور به صورت متراکم کشت شدند .پرس از سربز

تقسیم شد .برای محاسبه شاخص برداشت دانره در خوشره تعرداد 10

شدن ،بوتهها با فاصله  2/5سانتیمتری تنک شدند .بهطوریکه تراکم

خوشه را انتشاب کرده و وزن آنها را اندازهگیری شد .سپس خوشههرا

نهایی بذرها  700000بوته در هکتار بود .بهمنظور تعیین ارتفاع ،تعرداد

را کوبیده و دانهها را جرداکرده و وزن آنهرا یادداشرت شرد .شراخص

برگ ،مساحت برگ پرچم ،طرول پردانکل و طرول خوشره و شراخص

برداشت از تقسیم وزن دانه ده خوشه بر وزن ده خوشه بهدست آمرد و

برداشت دانه در خوشه تعداد  10نمونه از هر کرت پس از حذف اثرات

عدد بهدسرت آمرده در صرد ضررب شرد (

حاشیهای انتشاب گردید .بررای انردازهگیرری ارتفراع گیراه ده بوتره از

.)2005

انتهای ساقه تا محل طوقه با متر اندازهگیری شرد و میرانگین آن بره

نتایج و بحث

عنوان ارتفاع گیاه ثبت شد .تعداد برگ  10بوته از هر کررت شرمارش
شد و میانگین آن به عنوان تعداد برگ در بوتره در نظرر گرفتره شرد.
برای محاسبه مساحت برگ پرچم طول و عرض برگ پرچم  10بوتره
از هر کرت به وسیله خطکش اندازهگیری شد .سرپس ایرن دوعردد را

Seghatoleslami et al.,

عملكرد دانه

تنش خشکی توانست اختالفی در سطح یرک درصرد در عملکررد
دانه ایجاد نماید (جدول  .)3بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب
مربوط به تیمار دورآبیاری  7و  21روز برود .تیمرار دور آبیراری 21روز
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نشریه بوم شناسی کشاورزی ،جلد  ،10شماره ،3پاییز 1397

نسبت به تیمار دور آبیراری  7روز  41درصرد کراهش نشران داد .دور

بیشتری را تولید و در دانهها بهعنوان مشزن ذخیره نمایرد

آبیاری  14روز نیز  %25/1کاهش نسبت بهدور آبیراری  7روز داشرت

) .al., 2009اثر متقابل تنش خشکی و محلولپاشی عناصر کممصرف

(جدول  .)4با افزایش تنش آبی سطح برگها ،ارتفاع و تعداد بررگهرا

در سطح  5درصد معنریدار شرد .در صرورت وجرود شررایط رطروبتی

محدود شده و در نتیجه میزان فتوسنتز و در نهایت عملکرد و اجرزای

مناسب جذب و انتقال مواد غذایی با سرعت و سهولت بیشتری صورت

عملکرد کاهش مییابد .هم چنین تنش خشکی باعث کراهش انتقرال

گرفته است .به همین دلیل درشرایط دور آبیراری  7روز ،اثرر محلرول

مواد غذایی به دانه ،تسریع رسیدگی دانه و کاهش فتوسنتز مریشرود،

پاشی عناصر کممصرف بر عملکرد دانه بیشرتر مریباشرد .در صرورت

لذا عملکرد دانه کاهش مییابد .اثر محلولپاشی توام روی و منگنز بر

وجود تنش خشکی نیز محلولپاشی تا حدودی سبب افزایش عملکررد

صفت عملکرد دانه در سطح  1درصد معنیدار شد (جدول  .)3محلرول

شده است .این امر بهدلیل نقرش عناصرر ریزمغرذی در فعالیرتهرای

پاشی توأم روی و منگنز بیشرترین عملکررد دانره ( %50/8نسربت بره

گیاهی از جمله تنفس و فتوسنتز اتفاق میافتد .لرذا در صرورت وجرود

تیمار شاهد) را بهخود اختصاص داد .محلولپاشری برا روی (برا 30/63

تنش خشکی با انجام محلولپاشی عناصر ریزمغذی میتوان عملکررد

درصد افزایش نسبت به شاهد) و محلولپاشی با منگنز (با  24/1درصد

دانه را بای برد .صفت عملکرد دانره همبسرتگی متبرت و معنریدار در

افزایش نسبت به شاهد) در رتبههرای دیگرر قررار گرفتنرد .کرمتررین

سطح  1درصد و  5درصد بهترتیب با ارتفاع بوته ،تعداد برگ در بوتره،

عملکرد دانه ( 113/96گرم در متر مربع) مربوط به تیمرار شراهد برود

طول خوشه و طول پدانکل و نیز با مساحت برگ پرچم داشت (جدول

(جدولهای  4و  .)5با توجه به نقش اساسی عنصر روی در گیراه کره

 .)5لذا با افزایش مقادیراین صفات میتوان عملکرد دانه را نیز افزایش

بهطور مستقیم در بیوسنتز مواد رشد ،همانند اکسین نقش دارند ،عنصر

داد.

(Zand et

روی میتواند سرلولهرای گیراهی بیشرتر و در نتیجره مرواد خشرک
جدول  -3نتایج تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) اجزای عملكردگياه ارزن معمولی تحت تأثير دور آبياری و محلولپاشی
Table 3- Analysis of variance (mean of squares) for yield components of common millet affected as irrigation regimes and
spraying

ارتفاع بوته
Height of
plant

تعداد برگ
Number
of leaf
per plant

مساحت
برگ
پرچم
Area of
flag leaf

طول

طول

خوشه

پدانكل

Panicle
height

Pedancle
height

عملكرد دانه
Grain yield

شاخص برداشت
(دانه /خوشه)
)HI (seed/panicle

درجه

منابع تغيير

آزادی

Source of
variations

Df

*229.679

0.187 ns

0.496 ns

**1.268

1.085 ns

238.181 ns

6.84ns

2

*199.205

*0.902

*4.081

**5.320

*17.674

**17547.861

*203.378

2

20.886

0.062

0.255

0.031

1.629

88.866

12.794

4

**117.420

**0.985

0.171 ns

**7.311

**11.655

**5138.151

**67.805

3

7.53 ns

0.094 ns

0.323 ns

0.41 ns

1.031 ns

*962.723

10.52 ns

6

12.681

0.160

0.547

0.670

1.319

304.844

8.224

18

10.39

8.74

16.94

8.109

23.16

12.146

5.767

تکرار
Replication

دور آبیاری

 * ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد
ns, *and**: are non significant and significant at 5 and 1 probability levels, respectively.

Irrigation
regimes
خطای اصلی Main
error
محلولپاشی Leaf
spraying
محلولپاشی× دور
آبیاری Leaf
×spraying
Irrigation
regimes

خطای فرعی
Sub error

ضریب تغییرات
)Cv(%
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فتوسنتز و کاهش جذب عناصرغذایی تعداد برگ کاهش مییابرد .اثرر

اثر تنش خشکی بر ارتفاع بوتره درسرطح  5درصرد معنریدار شرد

محلولپاشی بر تعداد برگ در بوتره در سرطح  1درصرد معنریدار شرد

(جدول  .)3تیماری که دورآبیاری  7روزه داشت ،بیشترین ارتفاع بوتره

(جدول  .)3بیشترین تعداد برگ با  16/8درصد افزایش از تیماری کره

( 38/58سانتیمتر) را بهخود اختصاص داد .تیماری که دور آبیراری 14

محلولپاشی توأم داشت بهدست آمد .بین تیمارهای دیگر تفاوت معنی

روزه داشت با  9/27درصد کاهش ارتفاع نسبت به آبیراری مطلروب در

داری دیده نشد .تیماری که محلولپاشی نشدهبود کمترین تعداد برگ

مرتبه بعدی قرار گرفت .کمترین ارتفاع بوته مربوط به تیماری بود که

را بهخود اختصاص داد ( 4/34برگ در بوته) (جدول  .)4علرت اصرلی

دورآبیاری  21روزه داشت که نسبت بره تیمرار آبیراری  7روزه 21/07

تعداد برگ بیشتر در تیمار محلولپاشی توام روی و منگنز نقش روی و

درصد کاهش نشان داد (جدول  .)4تنش خشکی سبب کاهش تقسریم

منگنز در ایجاد فتوسنتز مطلوب ،سنتز مواد مرورد نیراز گیراه و تنظریم

سلولی ،کاهش رشد طولی سلولها و در نتیجه کاهش رشد گیراه مری

کنندههای رشد میباشرد .محلرول پاشری عناصرر کرممصررف سربب

شود ( )Ghanbari et al., 2011لذا ارتفاع بوته در اثر ترنش خشرکی

افزایش تعداد برگ در بوته سورگوم دانهای میشود

کاهش مییابد .اثر محلولپاشی بر ارتفاع بوته درسطح  1درصد معنری

) .2012صفت تعداد بررگ در بوتره همبسرتگی متبرت و معنریدار در

دار شد (جدول  .)3کمترین ارتفاع بوته از تیمار شراهد برهدسرت آمرد

سطح  1درصد با ارتفاع بوتره و طرول پردانکل و همبسرتگی متبرت و

( 30/34سانتیمتر) .محلولپاشی با روی و محلولپاشی با منگنرز بره-

معنیدار در سطح  5درصد با صفت طرول خوشره داشرت (جردول .)5

ترتیب سبب  11/6درصد و  16/8درصد افزایش ارتفاع بوته نسبت به

برگ محل انجام فتوسنتز در گیاه است .لذا با افزایش آن دیگر صفات

تیمار شاهد شدند .محلولپاشی ترکیبی برا روی و منگنرز سربب 28/6

مورفولوژیک نیز افزایش یافت.

(Kazemi et al.,

درصد افزایش ارتفاع نسبت تیمار بدون محلولپاشری شرد (جردول .)4
این امر بهدلیل نقش عناصر کممصرف در فراینردهرای حیراتی ماننرد

مساحت برگ پرچم

فتوسنتز ،تنفس و فعالیتهای فیزیولوژیکی و بیولوژیکی اتفاق میافتد

تنش خشکی بر مساحت برگ پرچم اختالف معنیداری در سطح

( .)Bameri, 2012کمبود منگنز سبب کاهش فتوسنتز شده لذا رشرد

 5درصد ایجاد کرد (جدول  .)3بایترین مسراحت بررگ پررچم (4/88

گیاه کاهش یافته و از ارتفاع گیاه کم میشود .درنتیجه محلرولپاشری

سانتیمتر مربع) مربوط به دور آبیاری  7روز و بعد از آن دور آبیاری 14

عناصرکممصرف سبب افزایش ارتفاع بوته میشود .صفت ارتفاع بوتره

روز ( 4/42سانتیمتر مربع) بود که با هم در یک گروه قرار گرفتند .دور

همبستگی متبت و معنیدار در سطح  1درصد برا تعرداد بررگ ،طرول

آبیاری  21روزه 23/7 ،درصد کاهش در مساحت برگ پرچم نسبت بره

خوشه و طول پدانکل همبستگی متبت و معنیدار در سطح  5درصد با

تیمار با دور آبیاری  7روزه داشت (جدول  .)4تنش خشکی سربب مری

صفت مساحت برگ پرچم داشت (جدول  .)5طبیعی است که افرزایش

شود گیاه سریعتر وارد فاز زایشی شده و رشد برگ پرچم کامل نشرود.

ارتفاع بوته منجر به افزایش تعداد برگ در بوته و افزایش تعداد بررگ

همچنین غلظت عناصر در برگ پرچم کاهش یافته کره ایرن موضروع

در بوته سبب نیرومندتر شدن گیاه میشود .دلیل این امر بهترر شردن

نیز سبب کاهش رشد برگ میشود .اثر محلولپاشی بر مساحت بررگ

شرایط فتوسنتز میباشد.

پرچم معنیدارنشد (جدول  .)3احتمای عناصر کممصرف بیشترر روی
تعداد برگ اثر گذاشتهاند تا مساحت برگ .صفت مساحت برگ پررچم

تعداد برگ در بوته

همبستگی متبت و معنیدار در سطح  5درصد با ارتفراع بوتره و طرول

اثر تنش خشکی بر روی صرفت تعرداد بررگ دربوتره در سرطح 5

خوشه داشت (جدول  .)5افزایش یا کاهش این صفت سبب افزایش یا

درصد معنیدار شد (جدول  .)3تعداد برگ درتیمارهای آبیراری  7و 14

کاهش فتوسنتز در مرحله آخر رشد گیاه میشود .لذا برا افرزایش ایرن

روزه اختالف معنیدار نداشت ،اما با افزایش دورآبیاری به  21روز تعداد

صفت عملکرد دانه و طول خوشه افزایش مییابد.

برگ بهطور معنیداری کاهش یافت (بهمیرزان 10درصرد) (جردول .)4
درزمان تنش رطوبتی بهدلیل کاهش طول دوره رویشی ،کاهش میزان
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طول خوشه

سطح  1درصد معنیدار شد (جدول  .)3بیشترین طول پردانکل (6/61

اثرتنش خشکی بر صفت طول خوشه درسطح  1درصرد معنریدار

سانتیمتر) مربوط به تیماری بود که با روی و منگنز ترکیبری محلرول

شد (جدول  .)3بیشترین طول خوشه ( 10/83سرانتیمترر) مربروط بره

پاشی شده بود .تیمارهای محلولپاشی با منگنز و محلولپاشی با روی

تیماری بود که دور آبیاری  7روزه داشت .دور آبیاری  14و  21روزه با

 10/9درصد و  3/2درصد نسبت به تیمار بدون محلولپاشری افرزایش

 7/1درصد و  12/1درصد کراهش در ردیرفهرای بعرد قررار گرفتنرد

نشان دادند (جدول  .)4این امر میتواند بهدلیل نقش روی برر تنظریم

(جدول  .)4درشرایط خشکی انتهای فصل ،میرزان فتوسرنتز بره علرت

کنندههای رشد ،ماننرد هورمرون اکسرین و نقرش منگنرز در تشرکیل

بسته شدن روزنهها سریعا کاهش مییابد و اسیمیالتهای جاری برای

کلروفیررل و آزادسررازی اکسرریژن فتوسررنتزی باشررد

پرشدن دانهها کافی نشواهند بود بنابراین دانهها کوچکتر میشوند .از

) Tehrani, 1998درنتیجه درصورت اسرتفاده از عناصرر کرممصررف

آنجایی که طول خوشه تحت تأثیر اندازه و تعداد دانه قرار میگیرد لذا

روی و منگنز ،طول پدانکل افزایش مرییابرد .صرفت طرول پردانکل

با کاهش وزن دانه و تعداد دانره ،طرول خوشره نیرز کوتراه مریشرود

همبستگی متبت و معنیدار در سطح  1درصد با صفت طول خوشره و

( .)Kazemi et al., 2012اثر محلولپاشری روی و منگنرز برر طرول

صفت عملکرد دانه داشت (جدول  .)5پدانکل آخرین اندامی است کره

خوشه در سطح  1درصد معنیدار شد (جدول  .)3بیشترین طول خوشه

در گیاه سبز میماند ،لذا در مرحله آخر رشد کره فتوسرنتز بررگ قطرع

مربوط به تیماری بود که محلولپاشی ترکیبی منگنز و روی داشت که

شده است عمل فتوسنتز را انجام میدهد .پس با افزایش ایرن صرفت

 23/9درصد نسبت به تیمار بدون محلولپاشی بیشتر بود .محلولپاشی

میتوان طول خوشه را افزایش داد کره ایرن امرر منجرر بره افرزایش

با روی و محلولپاشی با منگنز به ترتیب با  18/5درصد و  15/4درصد

عملکرد دانه میشود.

&(Malakouti

افزایش نسبت به تیمار شاهد در ردیفهای بعد قرار گرفتند .کمتررین
طول خوشه ( )8/86مربوط به تیمار بدون محلولپاشی بود (جدول .)4

شاخص برداشت دانه در خوشه

کود روی ،هورمونهای تنظیمکننده رشرد را افرزایش داده و بیوسرنتز

تنش خشکی بر شاخص برداشت دانه در خوشه اختالف معنریدار

اکسین را افزایش میدهد ( .)Waraich et al., 2011منگنز هم نقش

در سطح  5درصد ایجاد کرد (جردول  .)3تیمراری کره دور آبیراری 7

اساسی در افزایش فتوسنتز دارد .لذا در صورتیکه از این دو عنصر کرم

روزه داشت ،بیشترین شاخص برداشت دانه در خوشره ( )53/46را بره

مصرف استفاده شود ،بهعلت افزایش رشد گیاه و افزایش مرواد ذخیرره

خود اختصاص داد .تیمراری کره دورآبیراری  14روزه داشرت ،برا 5/6

ای ،وزن هزار دانه و تعداد دانه افزایش یافته درنتیجه طول خوشه نیرز

درصد کاهش در مرتبه بعدی قرارگرفت .تنش خشرکی در دورآبیراری

افزایش مییابد .صفت طول خوشره همبسرتگی متبرت و معنریدار در

 21روز ،شاخص برداشت دانره در خوشره را  15/2درصرد کراهش داد

سطح  1درصد با عملکرد دانه داشت (جدول  .)5طرول خوشره رابطره

(جدول  .)4درصورت عدم موجود آب کافی انتقال مواد به اندام زایشی

مستقیمی با تعداد دانه و وزن هزار دانه دارد .بنابراین تغییر این صرفت

و خصوصا دانه کاهش یافته و شاخص برداشت دانه در خوشه کراهش

منجر به تغییر در صفت عملکرد دانه میشود.

مییابد .اثر محلولپاشی روی و منگنز برر شراخص برداشرت دانره در
خوشه در سطح  1درصد معنیدار برود (جردول  .)3بیشرترین شراخص

طول پدانكل

برداشت دانه در خوشه با  14/1درصد افزایش نسبت بره تیمرار شراهد

تنش خشکی بر طول پدانکل اختالف معنیدار در سطح  5درصرد

مربوط به تیماری بود که محلولپاشی توأم روی و منگنز داشت .بعد از

ایجاد کرد (جدول  .)3بیشترین طول پدانکل ( 6/17سانتیمتر) مربروط

آن محلولپاشی روی قرار داشت ( 9/1درصد افزایش نسبت به تیمرار

به تیماری بود که دور آبیاری  7روزه داشت و تیمارهای دورآبیاری 14

شاهد) .کمترین شاخص برداشت دانه در خوشره ( )46/34مربروط بره

و  21روزه به ترتیب با  32/4درصد و  39/3درصد کراهش در طرول

شاهد بود (جدول  .)4در صورت محلولپاشی ،بهدلیل افرزایش صرفات

پدانکل در ردیفهای بعد قرار گرفتند (جدول  .)4لذا تنش خشرکی از

مورفولوژیک وزن دانه ،تعداد دانه و در نهایت عملکررد دانره افرزایش

طریق بسته شدن روزنهها و کراهش کربوهیردرات سربب کراهش در

یافته و سبب افزایش شاخص برداشت دانه در خوشه میشود .میتوان

طول پدانکل شد .اثر محلولپاشی روی و منگنز بر طرول پردانکل در

این افزایش را بهدلیل بای رفتن فتوسنتز و افزایش انتقرال مرواد تولیرد
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شده به دانه نسبت به دیگر قسمتهای گیراه و افرزایش فعالیرتهرای
آنزیمی و فعالیتهای بیولوژیکی دانست .صفت شاخص برداشت دانره
در خوشه همبستگی متبت و معنیدار در سطح  1درصد با ارتفاع بوته،
تعداد برگ ،طول خوشه ،طول پدانکل ،مساحت برگ پرچم و عملکررد
دانه داشت (جدول  .)5با افزایش صفات مورفولوژیک گیراه برا قردرت
بیشتری میتواند دانه تولید کنرد بنرابراین شراخص برداشرت دانره در
خوشه افزایش مییابد.

نتيجهگيری
با توجه به نتایج بهدست آمده کاهش دور آبیاری با افزایش سطح
فتوسنتز کننده مانند ارتفاع گیاه ،مساحت بررگ پررچم ،طرول خوشره،
طول پدانکل و تعداد برگ در بوته میتواند سبب افزایش عملکرد دانه
شود.

جدول  -4نتایج مقایسه ميانگين صفات مورد بررسی تحت تأثير تيمارهای دور آبياری و محلولپاشی روی و منگنز در گياه ارزن معمولی
Table 4- Means comparisons of plant characteristics of common millet affected as irrigation regimes and spraying of
manganese and zinc

تعداد برگ
ارتفاع بوته

در بوته

مساحت
برگ

طول خوشه

طول پدانكل

پرچم

Panicle
height
)(cm

Pedancle
height
)(cm

عملكرد
دانه

شاخص برداشت
(دانه/خوشه)

Height of
)plant (cm

Number
of leaf
per plant

39.9ab

4.35cd

5.0a

36.89abc

4.53bcd

4.95ab

11.0abc

44.0a

5.46a

4.86abc

11.6a

7.97a

33.4bcd

4.46cd

4.82abc

9.5de

5.33bcd

134.7cd

13bc.36

4/86abc

27abc.4

9.9bcde

5.04bcd

125.5cde

48.5bc

32.8bcd

4.5cd

5.04a

10.8abcd

3.76de

141.3c

49.08bc

40.8ab

5.2ab

4.38abc

10.49abcd

7.1ab

177.4b

55.9a

30.4cd

4.5cd

4.33abc

9.0ef

3.98cde

109.6de

48.26bc

30.2cd

4.4cd

3.71bc

9.46cde

3.94cde

107.8de

45.88c

31.9cd

4.16cd

3.55c

9.57de

3.52de

118.7cde

47.55bc

33.0bcd

4.53bcd

4.06abc

10.67abcd

4.74cde

111.8cde

47.01c

22.6d

4.03d

3.58c

8.01f

2.78e

97.55e

40.87d

Area of
flag leaf
)(cm2

دور

Grain
yield
)(g. m-2

HI
)(seed/panicle

11.1ab

5.34bcd

191.3b

*52.93ab

6.05abc

186.8b

55.1a

222.6a

55.8a
49.9bc

محلولپاشی
Spraying

آبياری
Irrigatio
n
regimes

منگنز
Manganese

روی
Zinc

منگنز +روی
Manganese+
Zinc

7روزه
7 days

بدون محلول پاشی
No spraying

منگنز
Manganese

روی
Zinc

منگنز +روی
Manganese+
Zinc

 14روزه
14 days

بدون محلول پاشی
No spraying

منگنز
Manganese

روی
Zinc

منگنز +روی
Manganese+
Zinc

 21روزه
21 days

بدون محلولپاشی
No spraying

* میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد دارای تفاوت معنیدار نمیباشند.
* Means in each column followed by similar letter (s) are not significantly different at 5% probability level, using duncan,s multiple
range test
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Table 5- Simple correlations coefficient of experimental characteristics for common millet

ارتفاع بوته

تعداد برگ در بوته

Height of
plant

Number of leaf
per plant

ارتفاع بوته
Height of plant

تعداد برگ در بوته

Pedancle
height

Panicle
height

Grain
yield

0.592*

0.395 ns

1

0.827**

0.64*

0.666*

1

0.925**

0.903**

0.536 ns

0.733**

1

0.929**

0.722**

0.705*

0.796**

0.865**

1

0.912**

0.759**

0.709**

0.793**

0.898**

0.905**

Panicle height

عملکرد دانه

عملکرد دانه

1

Pedancle height

طول خوشه

طول خوشه

0.859**

Area of flag leaf

طول پدانکل

Area of flag leaf

طول پدانکل

Grain yield

) خوشه/شاخص برداشت (دانه
HI (seed/panicle)

/شاخص برداشت (دانه
)خوشه
HI (seed/panicle)

1

Number of leaf per plant

مساحت برگ پرچم

مساحت برگ پرچم

1

 درصد1  و5  * و ** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال،ns
ns, *and**: are non significant and significant at 5 and 1 probability levels, respectively.

 اثر عناصرر کرممصررف در شررایط رطروبتی مناسرب.معنیدار گردید

در شرایط بدون تنش خشکی حجم بیشتری از مواد فتوسرنتزی از

 همچنین در شرایط تنش خشکی محلولپاشی عناصر.افزایش مییابد

خوشه به دانه منتقل میشوند لرذا شراخص برداشرت دانره در خوشره

.کممصرف موجب افزایش صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه گردیرد

 محلولپاشی عناصر ریزمغرذی سربب افرزایش مقردار.افزایش مییابد

7 نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که با کاهش دور آبیراری بره

 عملکررد دانره و.صفات مورفولوژیک و افزایش عملکرد دانه میگردد

روز و محلولپاشی عناصر ریزمغذی میتروان صرفات مورفولوژیرک و

صفات مورفولوژیک گیراه ارزن معمرولی تحرت شررایط افرزایش دور

 بیشترین عملکرد دانه مربوط.عملکرد دانه ارزن معمولی را افزایش داد

 همچنین محلولپاشی عناصر کممصررف روی و.آبیاری کاهش یافت

 روزه و محلرولپاشری تروأم منگنرز و روی برا7 به تیمار دور آبیراری

منگنز موجب افزایش صفات مورفولوژیک و عملکررد دانره گیراه ارزن

. گرم در متر مربع بود222/6

 اثر متقابل دورآبیاری و محلولپاشی عناصرر کرممصررف.معمولی شد
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Introduction
Drought stress is one of the most important environmental abiotic stress causes a decrease in crop yield,
especially in arid and semi-arid regions of the world. Millet is a traditional cereal cultivating in arid and semiarid zones, tolerant to drought and salinity. The application of water stress, especially in the millet development
stages (from stem elongation to later), reduced plant height and resulted in decreased production and storage of
photosynthetic materials (Khazaee et al., 2005). In arid and semi-arid areas, not only water scarcity but also
absorbable nutrient elements deficiency in soil always restricts plant growth. Micronutrients are essential for
natural growth of plants and in addition to their cooperation in the structure of some organelles they are involved
in many chemical reactions. The shortage of these elements may sometimes act as limiting factor of absorption
of other nutrient elements and growth.spraying Manganese and Zn combining with the other spray treatments
resulted in the highest growth parameters of the Setaria italica. The aim of this experiment is to investigate the
effects of drought stress and spraying manganese and zinc micronutrients and their interactions on
morphological traits, harvest index, seed per panicle and seed yield of common millet.

Material and Methods
To investigate the effects of different irrigation intervals and foliar application of micronutrients on Panicum
miliaceum, an experiment was conducted as split plot arrangement based on randomized complete block design
with three replications in Sarbisheh agricultural research farm in south Khorasan province on 2012. Each
replication included three main plot factors based on irrigation levels (7, 14 and 21 days irrigation intervals).
Each main plot had four sub plot factors which treatment of foliar application with micronutrients were
conducted on them (foliar application treatment with manganese, zinc, manganese and zinc without foliar
application). Plant height, the number of leaves per plant, flag leaf area, peduncle length, panicle length, harvest
index of seed in the panicle and seed yield was measured.

Results and Discussion
Drought stress cause significant differences on plant height, the number of leaves per plant, flag leaf area and
peduncle length at 5% significance level and on panicle length and seed yield at 1% significance level. Drought
stress decreases morphological traits by reducing photosynthesis, growth period length and material partitioning
to organs. The effect of foliar application on plant height, panicle length, peduncle length and the number of
leaves in plant and seed yield was significant at 0.01 probability. Foliar application had not significant effect on
flag leaf area. Drought stress caused a significant difference at significance level of 5% on harvest index. The
highest harvest index (53/46) was related to 7-day irrigation interval treatment. In the absence of sufficient
water, material partitioning to reproductive organs and especially seed would be decreased which causes the
reduction of harvest index. The effect of Zinc and Manganese foliar application on harvest index was significant
at the significance level of 1%. The highest harvest index with 14.1% increase in compare to the control
treatment was related to Zinc and Manganese foliar application treatment. Increasing morphological traits
produced seed with higher power and finally harvest index of seed in panicle increased.

1 and 2- M.Sc. of Student and Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Birjand Branch,
Islamic Azad University, Birjand, Iran
(*- Corresponding Author Email: r.baradaran@yahoo.com)
DOI: 10.22067/jag.v10i3.61216

851

...بررسی اثر تنش خشكی و عناصر کممصرف روی و منگنز روی صفات مورفولوژیک و عملكرد

Conclusion
Considering achieved results, the decrease of irrigation interval can increase the photosynthetic surface and
consequently seed yield. Micronutrients foliar application also causes an increase in morphological traits and
seed yield. Spraying micronutrients increased seed weight, number of seed per panicle and seed yield. The
interaction of irrigation interval and micronutrients foliar application was significant too. The highest seed yield
was related to 7-day irrigation interval and manganese and zinc foliar application with 222.6 grams per square
meter.
Keywords: Common millet, Irrigation interval, Manganese, Morphological traits, Seed yield, Zinc
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ارزیابی عملکرد ،مصرف سوخت و شاخصهای انرژی در تولید پنبه
) (Gossypium hirsutum L.در استان گلستان
رضا عارفی ،*1افشین سلطانی 2و حسین عجم

نوروزی3
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عارفی ،ر ،.سلطانی ،الف ،.و عجم نوروزی ،ح .13973 .ارزیابی عملکرد ،مصرف سووت و اوات هوای انور ی در لول ون ه و

(Gossypium

) hirsutum L.در استان گلستان .بوما اسی کشاورزی.853-873:)3(10 ،

چکیده
این لحق ق با هنف بررسی م زان سوت و اات های انر ی در لول ن ه ) (Gossypium hirsutum L.در اهرستانهای علیآبواد کتوو و
آققال در استان گلستان طی سا های  94-93انجام ان .اطالعات از طریق مصاح حضوری با  100ه کار جمعآوری ان .مقادیر مصورف سووت و
انر ی برای هر یک از عمل ات زراعی مرل ط با لول ن ه در علیآباد و آققال مورد بررسی قرار گرف  .نتایج نشان داد ک عملکرد وش  2/8لن در هکتار
بنس آمن ک این مقنار معاد  154371مگا و در هکتار انر ی میباان .ب شترین مصرف انر ی با  41درصن از کل انر ی مصرفی مربوط ب عمل ات
آب اری بود و عمل اتهای لغذی و آمادهسازی زم ن در رل های بعنی قرار داات ن .مجموع انر ی ن روی کارگری  2262مگا و در هکتار محاس ان
ک ب لرل ب عمل ات برداا  ،آب اری و وج ن ،سل اک ی و واکاری از ب شترین ب کمترین مصرف انر ی کارگری را دااوت ن 61 .درصون از کول انور ی
( 10217مگا و در هکتار) ب طور غ رمستق م برای سات  ،لعم ر و نگهناری ادوات و ماا ن آالت ،لول ن بذر ،لول ن کود ن ترو ن ،لول ن کودهای فسفر،
لول ن کودهای هتاس م ،لول ن کودهای آلی ،لول ن حشرهکشها ،لول ن علفکشها و لول ن قارچکشها مصرف انه اس  .لول ن کود ن ترو ن بوا  30درصون
ب شترین سهم را نس ب سایر بخشهای انر یهای غ رمستق م داا در حالیک  39درصن از کل انر یهای مصرفی مربوط ب انر ِیهای مستق م و
از طریق بکارگ ری ن روی انسانی و مصرف سوت مصرف انه اس  .متوسط نس انر ی در مجموع مزارع برابر با  5/92بود .نتایج بررسی مقادیر کل
انر ی ورودی در مزارع نشان داد ک کمترین و ب شترین انر ی ورودی کل ب لرل ب برابر  15614و  43321مگا و در هکتار محاس ان.
واژههای کلیدی :انر ی تروجی ،انر ی مستق م ،انر ی ورودی ،ن روی انسانی

مقدمه

سطح زننگی انه ،موضوع انر ی ،چگونگی مصرف و افزایش کارآیی

1

موضوع انر ی در کشاورزی ب دل ل س ر صوعودی نورا انور ی و
سوت های فس لی و محنود بودن م وابع انور ی از اهم و ویو های
برتوردار اس  .با لوج ب ن از روز افزون ب انر ی و افزایش جمع و
جهانی ک م جر ب افزایش مصرف غذا و مصرف سران و ارلقاء ک فی
 1و  -3ب لرل ب دانشجوی دکتوری و دانشو ار دانشوکنه کشواورزی ،دانشوگاه آزاد
اسالمی واحن گرگان
 -2استاد دانشکنه کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و م ابع ط عی گرگان
(* -نویس نه مسئو )Email: arefi.reza@yahoo.com :
DOI: 10.22067/jag.v10i3.623491

مصوورف انوور ی و به و سووازی آن همووواره حووايز اهم و موویبااوون
( .)Almasi, 2005انر ی یکی از م احث مهم بوما اسوی کشواورزی
اس و در این ارل اط در نقاط مختلف جهان نس

انور ی تروجوی و

ورودی در اکوس ستمهای مختلوف کشواورزی محاسو اونه اسو .
اکوس ستمهای کشاورزی ،ب دو نهواده مختلوف انور ی یع وی انور ی
اکولو یکی و زراعی وابست

هسوت ن ( Hosier, 1985; Dehghanian

 .)and Koocheki, 1996مصرف فشرده انور ی در بووم نموامهوای
زراعی س ب بروز مشکالت عنینهای برای سالم اجتماعی و مح ط
زیس انه اس  .استفاده کارآمن از انر ی در بومنمامهای کشواورزی
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س ب کم سازی مشکالت زیسو مح طوی ،جلووگ ری از لخریوب

 34913/07مگا و در هکتار برآورد گردیون .در لحق قوات سولطانی و

م ابع ط عی و دست ابی بو کشواورزی هایونار بو ع ووان یوک نموام

همکاران ( )Soltani et al., 2013ب شوترین انور ی را جهو آمواده

لول نی اقتصادی میگردد .چ ن نمامهایی موی لوان ون در دراز مونت

سازی بسترکش با صرف  53درصن از کل انر ی مصورف اون و بو

غذایی

لرل ب آب اری با  15درصون و بردااو بوا  19درصون ب شوتر مصورف

ادام ح ات داده ،از نمر مح طی سودم ن و م اسب بوده ،ام

را با لک بر به سازی مصرف نهادههای تارجی ایجواد کورده و بور

ک نگان انر ی بودهانن و ن ز عمل ات کاا  7/2درصن انر ی ورودی

اساس راه ردهای بووماو اتتی درون نموام ،توود را ل مو م کورده و

را ب تود لعلق و سایر عمل ات کمتر از یک درصن انور ی را بو توود

لوانایی بازیابی یابن .ب ابراین ,ارزیابی بوم ا اتتی نمامهوای لول ون در

لعلق دادهانن ( .)Soltani et al., 2013در مح ط تشک م زان آب اری

کشاورزی برای اطم ان از سالم بهرهگ ری از م ابع ب لحاظ زیس

افزایش تواهن یاف و لذا م زان انر ی مصرفی ن وز افوزایش تواهون

مح طی و طراحی نمامهای لول نی ک در آنها سطوح باالی ستاده از

یاف (.)Tuti et al., 2012

نمام ،با لک برکم

انر ی فس لی ورودی حاصل میاود و ب ویو ه

در بررسی مؤینی اهرکی و همکواران

Moayedi shahraki et

در نمامهای لول ن محصوالت راه ردی در هر م طق ضوروری اسو .

) )al., 2010بر روی زراع زعفران ب شترین م زان مصرف انر ی در

انر ی را میلوان ب دو بخش انر یهای ورودی و انر یهای تروجی

سا او مربوط ب کود دامی با مقنار  91/16درصن از کل انر ی و در

لقس مب نی نمود کو در اکثور مطالعوات حاضور انور یهوای ورودی

سا دوم لا هو جم کوود اوره بوا مقونار  37/67درصون از کول انور ی

(مصرفی) ب دو بخش انر ی مستق م و انر ی غ رمستق م ط ق ب ونی

مصرفی اعالم نمود و همچ ن نس

انر ی لول ونی بو مصورفی در

میاونن ( Kaltsas et al., 2007; Turhan et al., 2008; Tipi et

طی یک دوره ه ج سال بهرهبرداری زعفران برابر  0/41برآورد گردین.

 .)al., 2009; Kizilaslan, 2009; Akcaoz et al., 2009در

یکی از رویکردهای م اسب در جه کاهش انر یهای ورودی و

س سووتمهووای لول وون گ اهووان زراعووی انوور ی ورودی اووامل انوور ی

از سوی دیگر افزایش انر یتروجی ،بررسی و ارزیابی اات های ب

Koocheki and

دس آمنه از مطالعات م طق ای می باان .این ک چ عواملی چگونو

تورا نی (اکولو یوک) و انور ی زراعوی هسوت ن (

 .)Hosseini, 1994; Schroll, 1994; Ozkan et al., 2004انر ی

و ب چ م زان ب شترین لأث ر را در مقنار این اات ها میگذارنون در

زراعی مستق م اامل آمادهسازی زم ن ،آب اری ،برداا  ،فرآوری هس

ک ار بررسی امکان جایگزی ی آنها با سایر عوامل و با در نمور گورفتن

از برداا  ،حمل و نقل نهادهها و محصو میاوود و انور ی زراعوی

مالحمات اقتصادی و ف ی ،در نهای میلوانن م جر بو به و سوازی

Alam et al.,

الگوی مصرف انر ی در لول نات کشاورزی گوردد (.)Witney, 1995

غ رمستق م کودهای ا م ایی و آف کشهوا هسوت ن (
 .)2005احمونی و آقواعل خوانی

(Ahamadi & Aghaalikhani,

) 2013در بررسوی مصورف انور ی در زراعو ه و

)Gossypium

) hirsutum L.در اسوتان گلسوتان ،سوهم انور ی مصورفی در موورد
سوت لراکتور و مولورهمپ را ب لرل ب برابر  24درصن و  30درصن و
ب طور کل 54 ،درصن انر ی مصورفی مربوطو بو سووت گازوي ول
گزارش نمودنن .کودها با  24درصن و مواد ا م ایی با  13درصن ن ز ب
لرل ب رل دوم و سوم را در مصرف انر ی داات ن و مجمووع انور ی
ورودی برای لول ن ه

در استان گلستان  31گ گا و بر هکتار اعالم

ان .ارزیابی بودج انر ی و بهرهوری آن در مزارع لول ن سو بزم وی
در استان کردستان لوسط ه اهی و کوافی ((Panahi & Kafi, 2012

نشان داد ک مقادیر کارایی مصرف انور ی ،انور ی ویو ه و بهورهوری
انوور ی و انوور ی تووال

در مووزارع لجوواری ب و لرل ووب 2/62 ،1/37

مگا و ب ازای هور ک لووگرم  0/38ک لووگرم بو ازای هور مگوا و

از طرفی آنال ز مصرف انر ی میلوانن نشانده ونه چگوونگی کواهش
انر ی ورودی ب نمام لول نی و افزایش کارایی انر ی باان (

Fluck

and Baird, 1980; Panesar & Fluck, 1993; Aggarwal,
)1995; Kaltsas et al., 2007; Strapatsa et al., 2006
رج وی و همکواران ) )Rajabi et al, 2012بور ارزیوابی مصورف

انر ی در لول ن گ نم در گرگان ب ان دااوت ن انور ی ورودی کودهوای
ا م ایی ( 45/8درصن) عمنلا ن ترو ن ( 38/3درصن) ب شترین سهم را
در کل انر یهای ورودی دارا بود و ب دن ا آن انر ی ورودی سوت
( 22/5درصن) قرار داا .
س گ و همکاران ( )Sing et al., 2002ن ز م زان کول سووت
مصرفی را برای  3محصو گ ونم ( ،)Triticum aestivum L.نخوود
س ز ( )Pisum sativum L.و ارزن صنفی ( Panicum miliaceum

 )L.در ه ن بررسی کردنن .نتایج آنها نشان داد کو بورای لول ون ایون
محصوالت ب لرل ب  22/3 ،59و  28/7ل تر در هکتار سوت گازوي ل

ارزیابی عملکرد ،مصرف سوخت و شاخصهای انرژی در تولید پنبه...
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و همچ ن  82/7 ،251/2و  59/7ک لووات در هکتار الکتریسو ت ن واز

باان کو مویلوانون زم وو سوواز ارایوو راهکارهووای به و سوازی

اس و ن ز جه ارزیابی سوت مصرفی برای لول ن گ ونم در م طقو

مصرف انر ی در این محصوو بااوون .اهوناف اصولی ایون لحق وق

آنتال ای لرک لحق قی انجام گردین و م زان کل سوت مصرفی برابر

اامل لع ن سهم نهادههای مختلف و ارزیابی مصرف سوت  ،انر ی

با  67/8ل تر در هکتار س ج نه ان ک از این مقنار عمل ات له بستر

و اات های انر ی در لول ن ه

در دو م طق علی آباد کتوو و آق

(تاکورزی) با  46/5ل تور ب شوترین سوهم را دارا بوود .ضومن ای کو

قالگلستان میباان.

عمل وواتهووای دیگوور نم وور بردااو ( ،)46/5ک توور آفووات ( 1ل توور)
کوددهی ( 0/6ل تر) ،حمل و نقل ( 5/7ل تر) و کااو ( 0/5ل تور) بو
لرل ب در رل های بعنی قرار داات ن (.)Kaltsas et al., 2007
ه و مهمتوورین و قوونیمیلوورین گ وواه ل فووی جهووان ،از ج و س
 Gossypiumمیباان .وجود ال اف مص وعی لا اننازههوای در صو ایع
را گرفت انن ولی ه وز ه

نساجی جای ه

ارزش و مقام تود را حفظ

کرده اس ( )Smith & Cothren, 1991در بازار جهانی ،دان ه

در

م ان ه ج دان روغ ی ،در مقام دوم قورار دارد و علو آن غ وی بوودن
ه

دان از مواد هرولئ ی و روغ ی میباان .متجاوز از یک قرن اس
مصرف توراکی دارد و ب عل مصرف متعوند جایگواه

ک روغن ه

وی های در ب ن محصوالت ص عتی ایران دارد و بو آن طوالی سوف ن
میگوی ن ( .)Anonymous, 1980-1994بر ط ق آمار فوايو ( FAO,

مواد و روشها
جامع آماری این ه وهش ،کشاورزان ه کاری بودنن ک بذر مورد
ن از توود را از مراکوز تونمات له و مویکردنون و چوون جموعآوری
اطالعات مورد ن از در طی سا زراعی انجام میان کشاورزانی کو از
طرف مراکز تنمات احتما همکاری بهتری را داات ن معرفوی اوننن
( 130کشاورز) .بر این اساس ،لعناد مزارع با استفاده از فرمو کوکران
 96،مزرع ب دس آمن ک ب م مور افزایش دق  100 ،کشواورز بو
صورت لصادفی انتخاب ان .بر اسواس فرموو کووکران  pو 0/5 ،q
مقنار  1/96 ،zو  0/05 ،dدر نمر گرفت ان N ،حجم جمع

آماری

و  nحجم نمون میباان.

 )2009چوو ن ،ه وون ،آمریکووا ،هاکسووتان و ازبکسووتان بزرگتوورین
لول نک نگان ه
کش ه

دان در دن ا هسوت ن.
از زمانهای بس ار قنیم در ایران معموو و رقوم ه و

مورد کش از نوع بومی بوده اس  .استان گلستان ن ز ب ع وان قطب
اصلی لول ن ه
زیرکش ه

ب سرزم ن طالی سف ن معوروف بووده اسو  .سوطح

لعناد  100مزرع ه

در اطراف اهرهای علی آباد و آق قال واقع

در استان گلستان ایران در دو سا زراعی  93و  94انتخاب اننن .این
مزارع طوری انتخاب اننن ک ط فی از کشاورزان را دربرگ رنن .کل و

در ایران در سا زراعوی  1351 -52معواد  380هوزار

عمل ات و الفاقات در طو فصل ران در این مزارع رصن گردین و ن وز

هکتار بوده ک استان گلستان با دارا بودن  180هزار هکتار سطح زیور

اطالعات کاملی از روش های ل پ ک لول ن و عمل ات زراعی در سال ان

کش  ،بزرگ لرین لول نک نه این محصو در ب ن استانهای مختلف

گذات جمعآوری گردین (جنو  ،)1این اطالعوات اوامل اسوتفاده از

کشور بوده اس  .این در حالی اسو کو در سوا هوای ات ور سوطح

ادوات ،سوت  ،کود ،آف کش و نمایر اینها بودنن .بنین م مور ابتنا

زیرکش این محصو در کل کشور بووی ه در اسوتان گلسوتان دارای

کل ی اعما زراعی ب  8بخوش له و ی زمو ن ،کااو  ،کووددهی،

رونن کاهشی بوده بطوریک سطح زیرکش آن در سوا زراعوی -93

حفاظ گ اه ،ک تر علفهای هرز ،آب اری ،برداا و حملونقول بو

 1392ب حنود  100هزار هکتار در کشور و  9هزار هکتوار در اسوتان

کارتان جه لحویل محصو لفک ک اننن ،سپس مقوادیر مختلوف

گلسوتان رسو نه اسو ( .)Department of Agriculture, 2013در

کاربرد نهادهها و اطالعات جامعلر در هر مرحل از کاا لوا بردااو

حا حاضر ب دل ل بحوران انور ی در جهووان ،ضوورورت مطالعوو و

جمعآوری و ث

یافتن راهکارهوایی بورای کاهش مصورف انور ی احساس میاود .با

اکسل محاس ات انجام و انر ی مصرفی برای نهادههای مختلف ه و

لوج ب جایگاه ه

در جهان و موقع

ممتواز اسووتان گلسووتان در

لول ن این محصو برآورد انر یهای ورودی ،کارایی انور ی و انور ی
وی ه در ایون محصوو یکوی از زم و هوای لحق قالی ضوروری موی

برآورد گردین.

گردینه و اطالعات جمعآوری انه از طریق نرمافزار
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جدول  -1مشخصات مدیریتی هر مزرعه برای کشت پنبه در استان گلستان
Table 1- Profile management of the farm for the cultivation of cotton in Golestan Province
عملکرد
(کیلوگرم
در هکتار)

تعداد
دفعات
سم
پاشی

تعداد
دفعات
وجین

میزان بذر
تعداد
آبیاری

نوع کود مصرفی

(کیلوگرم

دیسک

شخم

در هکتار)

The
Number Number
Yield
number
of
of
)(kg.ha-1
of
irrigations weeding
spraying

3550

3

2

5

2800

5

3

5

3300

7

3

5

3500

4

4

5

3700

4

3

5

2500

6

1

4

3300

5

2

6

2800

5

1

5

3700

5

1

6

3600

5

2

5

3500

6

0

9

2000

3

1

5

3550

6

2

8

2100

4

1

4

2200

5

2

6

2600

4

1

3

2500

4

2

5

3100

6

0

6

2700

3

1

5

3250

6

0

7

2700

4

1

5

3050

5

0

6

2300

4

1

6

4300

3

1

4

3150

4

1

4

3100

5

3

4

4200

3

2

4

3800

4

3

5

3500

4

2

4

3500

5

2

5

3400

5

2

5

3600

4

2

6

3200

3

2

5

2650

6

0

Potassium sulfate
سولفات هتاس م

مصرفی

تعداد

تعداد

6
=SOP

Amount
of
The
Number consumed
number
seed
of disks
of plow
energy
)(kg.ha-1

Fertilizer consumption

سوهر فسفات لریپل ،اوره و ح وانی

Urea, TSP, Animal manure
سوهرفسفات لریپل ،اوره
Urea, TSP
سپر فسفات لریپل
TSP
سوهرفسفات لریپل ،اوره
TSP, Urea
سوهرفسفات لریپل ،اوره
TSP, Urea
سپر فسفات لریپل
TSP
سوهر فسفات لریپل و کود ح وانی
TSP, Animal manure
سوهر فسفات لریپل
TSP
سوهرفسفات لریپل ،اوره
TSP, Urea
سوهرفسفات لریپل ،اوره
TSP, Urea
اوره
Urea
اوره
Urea
اوره و ح وانی
Urea, Animal manure
سوهرفسفات لریپل ،اوره
TSP,Urea
اوره
Urea
اوره
Urea
اوره
Urea
اوره
Urea
فسفات آمون م ،اوره
DAP, Urea
اوره
Urea
سوهرفسفات لریپل ،اوره
Urea, TSP
سوهرفسفات لریپل ،اوره
Urea, TSP
اوره
Urea
سوهر فسفات لریپل ،سولفات هتاس م
TSP, SOP
سوهرفسفات لریپل ،اوره
TSP,Urea
اوره و ح وانی
Urea, Animal manure
اوره و ح وانی
Urea, Animal manure
سوهر فسفات لریپل ،اوره  ،سولفات هتاس م و کود ح وانی
TSP, UREA, SOP, Animal manure
فسفات آمون م ،اوره
DAP, Urea
سوهرفسفات لریپل ،اوره
TSP,Urea
سوهرفسفات لریپل ،اوره
TSP,Urea
سوهر فسفات لریپل ،اوره و کود ح وانی
TSP,Urea, Animal manure
سوهرفسفات لریپل ،اوره
TSP, Urea
اوره
Urea

شماره
مزرعه /

سال

کشاورز

No. farm /
farmer

Year

60

5

0

1

93

60

7

1

2

93

50

7

1

3

93

50

4

1

4

93

40

3

0

5

93

60

8

0

6

93

60

5

0

7

93

50

3

0

8

93

48

3

0

9

93

55

3

0

10

93

40

3

0

11

93

50

3

0

12

93

60

3

0

13

93

40

3

0

14

93

40

3

0

15

93

40

3

0

16

93

65

5

0

17

93

65

3

0

18

93

40

4

0

19

93

60

4

0

20

93

40

3

0

21

93

40

3

0

22

93

47

7

0

23

93

45

6

1

24

93

55

4

1

25

93

55

4

1

26

93

40

3

0

27

93

55

4

1

28

93

60

3

1

29

93

50

4

1

30

93

50

6

1

31

93

50

4

1

32

93

60

5

1

33

93

55

3

0

34

phosphate
DAP= Diammonium
دی آمون م فسفات

Triple Super Phosphate
سوهر فسفات هتاس م
Macro fertilizers
کود ماکرو

93
=TSP
=NPK

ارزیابی عملکرد ،مصرف سوخت و شاخصهای انرژی در تولید پنبه...

ادام جنو یک
عملکرد
(کیلوگرم
در هکتار)

تعداد
دفعات
سم
پاشی

تعداد
دفعات
وجین

میزان بذر
تعداد
آبیاری

(کیلوگرم

دیسک

شخم

در هکتار)

The
Number Number
number
Yield
of
of
of
)(kg.ha-1
irrigations weeding
spraying

3200

5

1

7

2800

3

1

6

3250

6

0

6

3500

4

0

7

2300

3

0

5

3200

6

0

7

3650

6

2

5

3800

5

3

5

2700

3

3

3

3550

5

1

5

4000

3

2

5

3200

3

2

4

3700

4

2

3

3300

5

3

5

3400

3

2

4

3100

5

2

4

3800

4

2

4

3500

4

2

4

2500

4

3

3

2600

4

4

8

3100

2

2

6

1500

2

1

5

2200

4

3

4

1600

4

1

3

1800

4

4

4

2300

3

3

5

3200

4

3

8

3100

3

2

5

3000

3

3

5

2900

4

3

4

1800

2

2

4

2800

5

2

6

3600

3

2

5

Potassium sulfate
سولفات هتاس م

نوع کود مصرفی

مصرفی

تعداد

تعداد

=SOP

Amount
of
The
Number consumed
number
of disks
seed
of plow
energy
)(kg.ha-1

Fertilizer consumption

اوره
Urea
اوره
Urea
سوهرفسفات لریپل ،اوره
TSP,Urea
سوهر فسفات لریپل و کود ح وانی
TSP, Animal manure
سوهرفسفات لریپل و اوره
TSP, Animal manure
سوهرفسفات لریپل و اوره
TSP, Urea
سوهرفسفات لریپل و اوره
TSP, Urea
سوهرفسفات لریپل و اوره
TSP, Urea
سوهرفسفات لریپل و اوره
TSP, Urea
سوهرفسفات لریپل و اوره
TSP, Urea
سوهرفسفات لریپل و اوره
TSP, Urea
سوهرفسفات لریپل و اوره
TSP, Urea
فسقات آمون م و اوره
DAP, Urea
سوهرفسفات لریپل و اوره
TSP, Urea
دی فسفات آمون م و اوره
DAP, Urea
سوهر فسفات لریپل و ح وانی
TSP, Animal manure
سوهر فسفات لریپل ،اوره ،سولفات هتاس م و کود ح وانی
TSP, Urea, SOP, Animal manure
سوهر فسفات لریپل ،اوره ،سولفات هتاس م و کود ح وانی
TSP, Urea, SOP, Animal manure
اوره و کود ح وانی
Urea, Animal manure
اوره
Urea
اوره
Urea
اوره و کود ح وانی
Urea, Animal manure
سوهر فسفات لریپل ،اوره و کود ح وانی
TSP,Urea, Animal manure
دی فسفات آمون وم و کود ح وانی
DAP, Animal manure
اوره
Urea
اوره و کود ح وانی
Urea, Animal manure
سوهر فسفات لریپل ،اوره ،سولفات هتاس م و کود ح وانی
TSP, Urea, SOP, Animal manure
اوره ،سوهر فسفات لریپل و کود ح وانی
TSP,Urea, Animal manure
دی فسفات آمون وم و کود ح وانی
DAP, Animal manure
سولفات آمون وم
SOP
سولفات آمون وم
SOP
سوهر فسفات لریپل ،اوره و کود ح وانی
TSP,Urea, Animal manure
سوهرفسفات لریپل ،سولفات هتاس م و اوره
TSP, SOP, UREA

شماره
مزرعه /

سال

کشاورز

No. farm /
farmer

Year

50

3

0

35

93

60

3

0

36

93

40

3

0

37

93

50

4

0

38

93

30

2

0

39

93

50

2

0

40

93

50

5

1

41

93

45

4

1

42

93

45

6

1

43

93

55

4

0

44

93

50

5

1

45

93

60

6

2

46

93

40

6

1

47

93

65

6

0

48

93

55

6

1

49

93

60

7

0

50

93

40

5

2

51

94

45

4

0

52

94

35

6

2

53

94

35

3

0

54

94

40

5

0

55

94

65

4

1

56

94

55

2

0

57

94

30

3

0

58

94

35

5

0

59

94

50

6

1

60

94

55

6

0

61

94

40

4

0

62

94

40

3

0

63

94

55

4

2

64

94

60

4

0

65

94

55

6

0

66

94

45

5

1

67

94

Diammonium phosphate
دی آمون م فسفات =DAP

Triple Super Phosphate
سوهر فسفات هتاس م
Macro fertilizers
کود ماکرو

=TSP
=NPK
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ادام جنو یک
عملکرد
(کیلوگرم
در هکتار)

تعداد
دفعات
سم
پاشی

تعداد
دفعات
وجین

میزان بذر
تعداد
آبیاری

نوع کود مصرفی

(کیلوگرم

دیسک

شخم

مزرعه /

3300

4

1

5

3300

3

2

7

1900

4

3

3

1700

3

4

5

1900

5

2

4

3500

4

3

4

3800

5

3

6

3300

4

4

7

3200

5

4

4

3500

5

4

6

1700

5

1

8

1900

5

2

3

2800

7

4

5

2700

5

3

4

2900

4

3

4

3000

3

4

5

3500

5

2

5

2100

3

3

3

2500

2

2

6

2600

4

3

5

2400

5

4

4

2900

3

3

7

3000

4

2

6

1900

3

2

5

1300

5

1

3

900

3

1

2

1100

3

1

3

1700

2

2

4

2200

3

3

4

2100

3

2

5

1000

4

1

2

1200

3

1

4

1800

3

2

3
=SOP

Amount
of
Number consumed
of disks
seed
energy
)(kg.ha-1

Fertilizer consumption

سوهر فسفات لریپل ،اوره ،سولفات هتاس م و کود ح وانی
TSP, Urea, SOP, Animal manure
سوهر فسفات لریپل ،اوره و کود ح وانی
TSP,Urea, Animal manure
اوره
Urea
اوره
Urea
اوره
Urea
اوره و کود ح وانی
Urea, Animal manure
اوره ،کود ماکرو و ح وانی
Urea, NPK, Animal manure
سوهر فسفات لریپل ،اوره ،سولفات هتاس م و کود ح وانی
TSP, Urea, SOP, Animal manure
اوره و کود ح وانی
Urea, Animal manure
اوره و کود ح وانی
Urea, Animal manure
اوره
Urea
سوهر فسفات لریپل و اوره
Urea, TSP
اوره
Urea
اوره
Urea
سوهر فسفات لریپل ،اوره و ح وانی
TSP,Urea, Animal manure
سوهر فسفات لریپل ،اوره ،کود ح وانی
TSP,Urea, Animal manure
سوهر فسفات لریپل
TSP
سوهر فسفات لریپل ،اوره و سولفات هتاس م
SOP, TSP, Urea
سوهر فسفات لریپل و اوره
Urea, TSP
سوهر فسفات لریپل ،اوره و کود ح وانی
TSP,Urea, Animal manure
سوهر فسفات لریپل و اوره
Urea, TSP
سوهر فسفات لریپل ،اوره و کود ح وانی
TSP,Urea, Animal manure
سوهر فسفات لریپل و اوره
Urea, TSP
سوهر فسفات لریپل و اوره
Urea, TSP
سوهر فسفات لریپل و اوره
Urea, TSP
سوهر فسفات لریپل و اوره
Urea, TSP
سوهر فسفات لریپل و اوره
Urea, TSP
اوره و کود ح وانی
Urea, Animal manure
اوره و سولفات هتاس م
Urea, SOP
اوره و کود ح وانی
Urea, Animal manure
سوهر فسفات لریپل
TSP
سوهر فسفات لریپل
TSP
اوره
Urea

سال

کشاورز

در هکتار)

The
Number Number
number
Yield
of
of
of
)(kg.ha-1
irrigations weeding
spraying

Potassium sulfate
سولفات هتاس م

مصرفی

تعداد

تعداد

شماره

The
number
of plow

No. farm /
farmer

Year

45

2

0

68

94

50

3

0

69

94

55

4

0

70

94

50

2

0

71

94

40

5

0

72

94

50

6

0

73

94

45

5

1

74

94

35

4

0

75

94

50

5

0

76

94

45

4

0

77

94

60

6

0

78

94

50

4

0

79

94

55

6

2

80

94

50

4

0

81

94

50

5

0

82

94

45

4

0

83

94

55

6

0

84

94

55

4

0

85

94

45

3

0

86

94

40

5

0

87

94

40

4

0

88

94

45

4

0

89

94

55

5

0

90

94

60

6

0

91

94

50

4

0

92

94

50

3

0

93

94

55

3

0

94

94

45

5

0

95

94

45

6

2

96

94

50

4

1

97

94

55

6

0

98

94

60

5

1

99

94

60

4

0

100

Diammonium phosphate
=DAP
دی آمون م فسفات

Triple Super Phosphate
سوهر فسفات هتاس م
Macro fertilizers
کود ماکرو

94
=TSP
=NPK

ارزیابی عملکرد ،مصرف سوخت و شاخصهای انرژی در تولید پنبه...

انر ی را میلوان ب دو بخش انر یهوای ورودی و انور یهوای
تروجی لقس مب نی نمود کو در اکثور مطالعوات حاضور انور یهوای
ورودی (مصرفی) ب دو بخش انر ی مسوتق م و انور ی غ رمسوتق م
ط قو ب ونی مویاوونن (

Kaltsas et al., 2007; Turhan et al.,

2008; Tipi et al., 2009; Kizilaslan, 2009; Akcaoz et al.,

 .)2009ک انر ی مستق م از انر ی مصرفی سووت  ،ن وروی بورق و
ن روی انسانی مصرفی لشک ل و انور ی غ رمسوتق م از جموع انور ی
مصرفی جه لول ن و حمل و نقل کودهای ا م ایی ،انر ی مصورفی
برای لول ن و حمل و نقل سموم ا م ایی همچون علف کشها و آف
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محاسبه انرژی نیروی انسانی

برای کل مراحل عمل ات زراعوی و سواعات کوارگران در مزرعو
برحسب ساع در هکتار ث

میاود؛ سپس با ضریب ل نیل انور ی

مربوط ب ن روی انسانی برابور  1/96بو کول انور ی ورودی ن وروی
انسانی برای عمل اتهای زراعی مختلف برحسوب مگوا و در هکتوار
محاس گردین (.) Soltani et al., 2013
محاسبه انرژی مصرفی کودهای شیمیایی

ب م مور محاس انر ی در کودها ،وزن کود مصرفی (ک لوگرم در

کشها ،انر ی مورد ن از ب م مور سوات  ،لعم ور و نگهوناری ادوات

هکتار) در درصن ع اصر لشک ل ده نه آن ضرب و با استفاده ضوریب

کشاورزی ،انر ی موجود در بذر بنس میآین.

ل نیل مربوط انر ی کودها محاس ان .همچ ن سمومی ک حالو

با لوج ب مطالب ع وان انه م ای محاسو ات در ایون لحق وق

جامن دارنن ،وزن سم مصرفی (ک لوگرم در هکتار) در کسر ماده موؤثره

براساس دو اکل انور یهوای ورودی مسوتق م و غ رمسوتق م انجوام

موجود در آن ضرب ان ،سپس م وزان انور ی بوا اسوتفاده از ضوریب

میگردد و در نهای انر ی تروجی محصو (وش) محاس گردین.

ل نیل انر ی محاس ان ( .)Rajabi et al., 2012
P=W*Aa

در این رابط  :pوزن ماده مؤثره موجود در آف کش یا وزن مواده

برآورد سوخت مصرفی

ب م مور مصرف سوت  ،منت زمان هر عمل ات از آغاز لا هایوان
ب طور جناگان محاس گردین و سپس براساس رابط زیور محاسو
ان (.)Rajabi et al., 2011
FT= t * FH

ک  :FTسوت مورد ن از برای انجام عمل وات زراعوی در سوطح
یک هکتار (ل تر در هکتار) :t ،منت زمان کارکرد لراکتوور (سواع در
هکتار) و  :FHسوت مورد ن از لراکتور در یک ساع انجام عمل وات
(ل تر بر ساع ) میباان .سپس با ب دس آمنن م زان کول سووت
مصرفی (ل تور در هکتوار) بورای هور عمل وات ،مقونار انور ی ورودی
برحسب مگا و در هکتار با استفاده ضریب ل نیل مربوط ب عمل وات
محاس ان.

مغذی موجود در کود بر حسب ک لوگرم در هکتار؛  :Wوزن آف کوش
یا وزن کود برحسب ک لوگرم در هکتار و  :Aaکسر ماده مؤثره موجوود
در آف کش یا کسر ماده مغذی موجود در کود اس .
ج

محاسبه انرژی سموم شیمیایی

ب م مور ارزیابی مصرف انر ی در این بخش ،درصن مواده موؤثر
هر سم از طریق برچسب قوطی سم در دسترس قرار گرف و چگوالی
مربوط ب سموم مایع از طریق م ابع مختلف جموعآوری اون .سوپس
وزن مخصوص (ک لوگرم در ل تر) در درصن مواده موؤثره ،ضورب اون؛
سپس م زان مصرف انر ی برای علفکشها ،قارچکوشهوا و حشوره
کشها بر حسب مگا و بر هکتار با استفاده از ضریب ل نیل مربوط
حساب ان (.)Rajabi et al., 2012
PW=Pv*Aa*d

برآورد انرژی

در این رابط  :PW ،وزن ماده مؤثره موجود در آف کش بر حسب

محاس کل انر ی ورودی سوت در عمل اتهای زراعوی (له و
زم ن ،کاا  ،کودهی ،حفاظ کوددهی ،حفاظ گ اه ،آب اری و حمل
و نقل)  100مزرع لول ن ه

براساس ضریب ل نیل انور ی سووت

ک لوگرم در هکتار؛  :Pvحجم آف کش برحسب ل تور در هکتوار؛ :Aa
کسر ماده مؤثره موجود در آف کش؛  :dوزن مخصوص ماده مؤثره بر
حسب ک لوگرم در ل تر.

گازوي وول و ب ووزین بوو لرل ووب معوواد  38و  37مگووا و بوور ل توور
( )Hydrocarbon balance sheet in Iran, 2007محاسو اون
(.)Soltani et al, 2013

انرژی مصرفی برای ساخت ادوات و ماشین االت

برای محاس کل انر ی در این بخش معاد انر ی بورای ادوات
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و ماا ن االت ک عند ثاب  142/7مگا و بر ک لوگرم مویبااون در
وزن ادوات و ماا و ن آالت (ک لوووگرم) و موونت زمووان اسووتفاده از آن
(ساع در هکتار) ضرب و بر عمر مف ون ادوات و مااو ن آالت موورد
استفاده لقس م ان و انر ی سات  ،لعم ر و نگهناری و حمول و نقول
ماا ن آالت برحسب مگا و در هکتار محاس میگردد .عند ثاب و
معاد  142/7مگا و بر ک لوگرم اامل  86/38مگا و بر ک لووگرم

انرژی ویژه
SE=EI/GY

ک در آن  :SEانر ی وی ه (مگوا و در ک لووگرم) :EI ،مجمووع
انر ی ورودی ب مزرعو (مگوا و در هکتوار) و  :GYعملکورد دانو
(ک لوگرم در هکتار) میباان (.)Rajabi et al., 2011

برای سات  47/5 ،مگا و بر ک لوگرم برای لعم ر و نگهناری و 8/8
مگا و بر ک لوگرم بورای حمول و نقول ادوات و مااو ن آالت موورد
استفاده در مزارع میباان (.)Kaltsas et al., 2007
Em=(E*W/Lt)*t

در این رابط  :Em ،انور ی کواربرد ادوات و مااو ن آالت جهو
انجام عمل ات زراعوی (مگوا و در هکتوار)؛  :Eمعواد انور ی بورای

بهرهوری انرژی

کو در آن  :EPبهورهوری انور

EP=GY/EI
ی (ک لووگرم بور مگووا و ):GY ،

عملکرد (ک لوگرم در هکتوار) و  :EIمجمووع انور یهوای ورودی بو
مزرع (مگا و در هکتار) میباان (.)Rajabi et al., 2011

سووات  ،لعم وور و نگهووناری و حموول و نقوول ادوات و ماا و ن آالت
(مگا و بر ک لوگرم)؛  :Wوزن ادوات و ماا ن آالت (ک لوگرم) ؛ :Lt
عمر مف ن ادوات و ماا ن آالت (ساع )؛  :tمنت زمان کاربرد ادوات و
ماا ن آالت (ساع ).

ک در آن  :NEYعملکرد انر ی تال

NEY=EO-EI
(مگا و در هکتار):EO ،

مجمووع انور یهوای تروجوی از مزرعو (مگوا و در هکتوار) و :EI
مجموع انر یهای ورودی ب مزرعو (مگوا و در هکتوار) مویبااون

محاسبه انرژی بذر

برای محاس انور ی موجوود در بوذر ه و  ،مقونار بوذر مصورفی
(ک لوگرم در هکتار) در  50مزرع مورد بررسی ث
استفاده از ضریب ل نیل مربوط ب بذر ه

اون و سوپس بوا

کل انر ی موجوود در بوذر

برحسب مگا و در هکتار محاسو اون .هوس از بردااو محصوو
عملکرد مزرع ث

عملکرد انرژی خالص

ان و با استفاده از ضوریب ل ونیل انور ی (54/5

مگا و بر ک لوگرم وش– ال اف  +دان ) برحسوب مگوا و در هکتوار
م زان انر ی تروجی محاس گردین (.) Ozkan et al., 2004
با برآورد انر یهای ورودی و تروجی هارامترهای اات

ارزیابی

انر ی از ق ل نس

یا کارایی انر ی ،انر ی وی ه ،بهرهوری انور ی و

عملکرد انر ی تال

با استفاده از روابط زیر Sing et

برای هر مزرع

) ) al., 2002; Rajabi et al., 2011محاس ان.

بخشی از نمودارها و کل محاس ات آماری لوسط اکسل انجوام و
جه رسوم نموودار بواکس هوالت و نمودارهوای فراوانوی لجمعوی از
نرمافزار  SPSSاستفاده گردین.

نتایج و بحث
در ب ن مراحل مختلف مورد بررسی جه لول ن یک هکتار ه و ،
ب شترین م زان مصرف انر ی مربوط ب مرحل آب واری بوا  41درصون
کل انر ی صرف انه در طو دوره کش بوود (جونو  .)3افوزایش
لعناد آب اری لأث ر ب سزایی در افزایش مصرف سوت و انر ی داات
ب طوری ک ب شترین و کمترین انر ی مصرفی مربوط ب ب شوترین و
کمترین لعناد آب اری می باان .بعن از آب اری ب لرل ب مراحول لغذیو ،
آمادهسازی زم ن ،ک تر ا م ایی علفهای هرز و آفوات و کااو از

نسبت یا کارایی انرژی
ER=EO/EI

ک در آن  :ERنس

(.)Rajabi et al., 2011

رل های بعنی از نمر مصرف انر ی بودنون .احمونی و آقواعل خوانی

یا کارایی انر ی عندی اس بونون واحون،

) (Ahamadi & Aghaalikhani, 2013ن ووز در بررسووی مصوورف

 :EOمجموع انر یهای تروجی از مزرع (مگا و در هکتوار) و :EI

انر ی در زراع ه

ب نتایج مشابهی رس نه و ب شترین سهم انور ی

مجموع انر یهای ورودی ب مزرعو (مگوا و در هکتوار) مویبااون

مصرفی را مربوط ب عمل ات آب اری گزارش کردنن.

(.)Rajabi et al., 2011
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 معادل های انرژی های ورودی و خروجی های مورد استفاده در تولید پنبه-2جدول
Table 2- Inputs and outputs of energy used in the production of cotton
نوع نهاده یا ستاده

)واحد (هکتار

معادل انرژی

منبع

Type of input and output

Unit (in ha)

Energy equivalent

Reference

h

1.96

Ozkan et al., 2004

kg

33

Ozkan et al., 2004

kg

142.7

Kaltsas et al., 2007

kg

60.6

kg

60.6

Akcaoz et al., 2009

kg

6.7

Akcaoz et al., 2009

kg

11.1

Akcaoz et al., 2009

kg

0.3

Ozkan et al., 2004

L

38

Balance sheet hydrocarbon Iran., 2008

kwh

3.6

Pimental & Pimental., 2008

Kgai

278

Tzilivakis et al., 2005

Kgai

237

Tzilivakis et al., 2005

Kgai

99

Strapatsa et al., 2006

kg

54.5

Ozkan et al., 2004

ورودی ها (الف
A) Inputs
نیروی انسانی
Human labor
بذر پنبه
Cotton seeds
ماشین ها
Machinery
کودهای شیمیایی
Chemical fertilizer
نیتروژن
(a) Nitrogen
فسفر
(b) Phosphate
پتاسیم
(c) Potassium
کود آلی
Animal manure
گازوئیل
Gasoline
الکتریسیته
Electriciy
علف کش ها
Herbicides
حشره کش ها
Pesticides
قارچ کش ها
Fungicides
خروجی (ب
B) Output
وش
Lint
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جدول  -3انرژی های ورودی و خروجی تولید پنبه در استان گلستان (مگا ژول در هکتار)

)Table 3- Inputs and outputs energies of cotton production in Golestan Province (MJ/ha-1
درصد

میانگین

Percentage

Mean

ورودی ها و خروجی ها

Inputs and outputs
ورودی ها

Inputs
10

8

25

41

2

10

3

1

آماده سازی زم ن

2546.74663

Land preparation
کاا

2091.722498

Planting
لغذی

6457.119142

Nutrition
آب اری

10857.18505

Irrigation
وج ن ،واکاری و سل اک ی

574.1428

Weeding,Cultivation and crust-breaking
ک تر ا م ایی علف های هرز و آفات

2581.025253

Chemical control of weeds and pests
برداا

879.7852

Harvesting
حمل و نقل

338.878413

Transporting
کل

26326.60499

Total

خروجی

Output
وش

33423.5

ارزیابی مصرف سوت برای انجام عمل ات مختلف زراعی نشوان
داد ک عمل ات آب اری با  68درصن کل سوت مصرفی در لول ن ه و

Cotton

مصرف سوت در عمل ات آب اری نس

ب سایر عمل اتها میباان.

در جوونو  4م ووانگ ن انوور ی ن ووروی کووارگری در هوور یووک

ب شترین مصرفی را ب تود اتتصواص داده و عمل وات آموادهسوازی و

عمل اتهای زراعی اراي انه اس  .نتایج بررسی نشان داد ک عمل ات

ک تر ا م ایی علفهای هورز و آفوات در رل و هوای بعونی از نمور

برداا ب طور م انگ ن  879مگا و و با  39درصن سهم ب شترین و

مصرف سوت میباا ن (اکل  .)1بخشهای حمل و نقل ،کااو و

عمل ات آماده سازی ،کاا  ،لغذی  ،حمول و نقول و ک تور او م ایی

لغذی های نلرین مصرف سوت (اکل  )1و عمل واتهوای بردااو ،

علف هرز و آفات های نلرین سطح مصورف انور ی ن وروی انسوانی را

در استان گلستان بو دل ول

با دس  ،با لعناد زیادی کارگر و معموال در

وج ن ،واکاری و سل اک ی در لول ن ه

داات ن برداا س تی ه

ای ک در لمامی مزارع لوسط ن روی کارگری انجام گردینه بود بونون

س مرحل و ن ز ک تر علفهای هرز ،سل اک ی و وج ن با استفاده از

مصرف سوت بودنن .استخراج آب از چاههای عم ق و ن م عم ق بوا

ن روی کارگری جز عوامول اصولی افوزایش انور ی ن وروی کوارگری

همپهای دیزلی ،عمل ات آب اری در چ نین مرحلو جهو لوأم ن آب
مورد ن از ه

در طو دوره کش  ،اصلیلورین دالیول ب شوتر بوودن

مصرفی در برداا ه

در استان گلستان میباان (جنو .)4
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 نمودار باکس پالت مصرف سوخت برای عملیاتها زراعی تولید پنبه در استان گلستان-1 شکل
Fig. 1- Box plot diagram of fuel consumption for agricultural operations of cotton production in Golestan province

) میانگین انرژی نیروی کارگری در هریک از مراحل در تولید پنبه (مگا ژول در هکتار-4 جدول

Table 4- Average of labor force energy in each stage (MJ/ha-1)
مراحل تولید

میانگین

درصد

Producing stages

Mean

Percentage

9.896824

1

4.846296

0

18.5024

1

717.8304

32

574.1428

25

28.276528

1

879.7852

39

29.694

1

آماده سازی زم ن

Land preparation
کاا

Planting
لغذی

Nutrition
آب اری

Irrigation
 واکاری و سل اک ی،وج ن
Weeding, gap filling and crusting
ک تر ا م ایی علف های هرز و آفات
Chemical control of weeds and pests
برداا

Harvesting
حمل و نقل

Transporting
کل

Total

2262.974448
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جدول  -5میانگین انرژی مستقیم و غیر مستقیم در تولید پنبه (مگا ژول در هکتار)

)Table 5- Direct and indirect energy mean in cotton prodution (MJ/ha-1
درصد

میانگین

نوع انرژِی

Percentage

Mean

Type of energy

39

16142.61125

61

10183.99374

انرژِی مستقیم

Direct energy
انرژِی غیر مستقیم

Indirect energy
کل

26326.60499

جنو  5نشان میدهن ک از کول انور ی کو بورای لول ون ه و

Total

لول ن قارچکشها مصرف انه اس  .لول ن کود ن ترو ن بوا  30درصون
ب سایر بخشهوای انور یهوای غ رمسوتق م

مصرف انه اس  61 .درصن آن ( 10217مگا و در هکتار) ب طوور

ب شترین سهم را نس

غ رمستق م برای سوات  ،لعم ور و نگهوناری ادوات و مااو ن آالت،

داا (اکل  .)2در حالی ک  39درصن از کل انور یهوای مصورفی

لول ن بذر ،لول ن کود ن ترو ن ،لول ن کودهوای فسوفر ،لول ون کودهوای

مربوط ب انر ِیهای مستق م و از طریق بکارگ ری ن وروی انسوانی و

هتاس م ،لول ن کودهای آلی ،لول ن حشرهکشها ،لول ن علوفکوشهوا و

مصرف سوت مصرف انه اس .

شکل  -2سهم هر یک از بخشهای انرژیهای غیرمستقیم در تولید پنبه
Fig. 2- Contribution of each indirect energy sector in cotton production

اکل  3نشان مویدهون کو  86درصون از انور یهوای مسوتق م

همکواران ( )Taheri rad et al., 2015در بررسوی انتشوار گازهوای

در استان گلستان از م ابع غ رقابل لجنین لأم ن

گلخان ای ،لحل ل انر ی و هزی های لول ن ه و  ،م وزان نهوادههوای

میاود در واقع انر ی ک ب صورت سوت مولور همپهوا و مااو ن

سوت دیز و ماا نهای کشاورزی را جز هر مصرفلرین نهادههای

آالت مصرف میاود همگی از م ابع غ رقابل لجنین لأم ن میاوونن.

ع وان کردنن .متفاوت بودن منیری های زراعی و

مصرفی در لول ن ه

نهادههای هر مصرف انر ی در لول ن ه

ب لرل ب س نهاده کودهای

انر ی در لول ن ه

ارایط اقل می هر نمام لول ن برای هر گ اهی م زان مصرف هر نهواده

ا م ایی ،آب آب اری و سوت دیوز بورای اسوتان آنتال وا و سووت

را میلوانن مشخ

دیز  ،کودهای ا م ایی و ماا ن آالت برای اسوتان هالوای گوزارش

استفاده ب شتر از ادوات دیزلی و کودهای ا م ایی در منیری زراعی

اووننن (  )Dagistan et al., 2009; Yilmaz et al., 2005در
لحق ق رج ی و همکاران ) )Rajabi et al, 2012بر ارزیوابی مصورف

ک ن در کش ه و در اسوتان گلسوتان بو دل ول

مزرع این نهادهها را نس

ب سایر نهادهها ،هر مصرف نموده اس .

سموم ا م ایی آف کش ک برای لول ن ه

در مزارع نمون مورد

انر ی در لول ن گ نم در گرگان ،ب شترین انر ی مصرفی را مربوط بو

استفاده قرار گرف اامل :ک ف نور ،ابامکت ن ،استامی هراین ،دورسپان،

کودهای او م ایی و سوپس سووت را ب وان کردنون .طواهری راد و

الرویوون ،دان تووو  ،آننوسووولفان ،متاسوو توکس ،کووواکرون ،سوووین،

ارزیابی عملکرد ،مصرف سوخت و شاخصهای انرژی در تولید پنبه...

865

سایپرمترین و اوان بودنن ک م انگ ن انر یهوای غ رمسوتق م بورای

زمان م اسب سم هاای لأث ر ب سوزایی در کواهش مصورف سوموم و

سموم حشرهکش نشان داد ک کواکرون و الروین ب لرل ب  37و 36

کاهش مصرف انر ی می لوانن داات باان در ب ن علفکشهای مورد

درصن از کل انر ی مصرفی لول ون سوموم او م ایی آفو کوشهوا را

استفاده ب شترین مقنار و انر ی مصرفی مربوط ب علفکوش لورفالن

مصرف نمودهانن (اکل  .)4استفاده از سموم کوواکرون و الرویون بو

بود (اکل .)8

دل ل ک تر آف کرم قوزه ه

میباان .افوزایش مونیری مزرعو و

شکل  -3سهم هر یک از بخشهای انرژیهای مستقیم در تولید پنبه
Fig. 3- Contribution of each direct energy sector in cotton production

شکل  -4سهم آفت کشها پنبه در مصرف انرژیهای غیرمستقیم در تولید پنبه
Fig. 4- Contribution of cotton pesticides in indirect energy consumption in cotton production

نتایج بررسی مقادیر کل انور ی ورودی در موزارع نشوان داد کو

هرمصرفلرین مزرع در مقایس با کمترین مزرعو  2/7 ،برابور ب شوتر

کمترین و ب شوترین انور ی ورودی کول بو لرل وب برابور  15614و

بود .ب طوور م وانگ ن مقونار انور ی ورودی در موزارع ه و 26359

 43321مگا و در هکتوار محاسو اون .مصورف انور ی ورودی در

مگا و در هکتار محاس ان .م وانگ ن عملکورد وش بورای لموامی

866
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مزارع  2/8لن در هکتار بنس آمن کو ایون مقونار معواد 154371

کرد رج ی و همکاران ( )Rajabi et al., 2012حناکثر انور ی ورودی

مگا و در هکتار انر ی می باان (اکل  .)6طواهری راد و همکواران

و انر ی تروجی برای کش گ نم در استان گلستان را ب لرل ب برابر

( )Taheri Rad et al., 2014نتایج حاصل از مجموع انور ی ورودی

 21179و  120531مگا و در هکتار اعالم نمود.

برای لول ن ه

در استان گلستان را  28898مگا و بر هکتار گزارش

شکل  -5نمودار میزان انرژی مصرفی علف کشها در تولید پنبه
Fig. 5- Diagram of herbicides consumed energy in cotton production

شکل  -6نمودار میزان میزان انرژی ورودی و خروجی در تولید پنیه
Fig. 6- Diagram of input and output energies amount on cotton production

ارزیابی عملکرد

نتووایج ضوورایب هم سووتگی و نمودارهووای رگریسوو ون بوو ن

مع ی داری دارد (اکل  )7ب شترین عملکرد بنس آمنه از نمون هوای
مورد بررسی برابر  4300ک لوگرم در هکتار و کمترین عملکرد بنسو

عمل اتهای مختلف زراعی و عملکرد نشان میدهون کو عملکورد بوا

آمنه برابر  900ک لوگرم میباان (جنو  .)1در بررسی عملکرد نمونو

دفعات لکرار اخم ،دفعات لکرار دیسک ،دفعات لکرار آب واری ،مقونار

های مورد مطالع  ،منیری هوای زراعوی مختلفوی بوا نتوایج متفواولی

مصرف کود فسفر ،هتاس م و کود ح ووانی مصورفی رابطو مسوتق م و

مشاهنه می اود ،ولی یکی از دالیل اصلی افزایش عملکرد ،مونیری

ارزیابی عملکرد ،مصرف سوخت و شاخصهای انرژی در تولید پنبه...
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زراعی مزرع در لعند و زمان انجام هر یوک از عمل واتهوا و م وزان

برآورد ان .سال ان ب ش از  105هزار هکتار از زم نهای زراعی ایران

مصرف نهادها میبااون ،مونیری هوای زراعوی مختلوف بورای لموام

با م انگ ن عملکورد  2430ک لووگرم وش در هکتوار بو کشو ه و

نمون های مورد بررسی در جنو  1نشوان داده اونه اسو م وانگ ن

اتتصاص مییابن ( .)Anonymous., 2010

عملکرد برای نمون های مورد بررسی برابر  2850ک لووگرم در هکتوار

شکل  -7رابطه عملیاتهای مختلف کشت پنبه با عملکرد پنبه
Fig. 7- The various operations related to cotton yield of cotton

رابط ب ن لعناد اخم با عملکرد ه

(باال سم راس ) -رابط ب ن لعناد دیسک با عملکرد ه

(باال سم چپ)

)The relationship between the number of disks of cotton -The relationship between the number of plowing cotton yield (top right
)yield (top left

(وسط سم چپ)

رابط ب ن مقنار مصرف هتاس م در هکتار با عملکرد ه (وسط سم راس ) -رابط ب ن لعناد آب اری با عملکرد ه
)The relationship between the number of - The relationship between the amount of potassium in the yield of cotton (middle right
)watering the cotton yield (center left

رابط ب ن مقنار مصرف فسفر مصرفی در هکتار با عملکرد ه

(های ن سم راس ) -رابط ب ن مقنار مصرف کود ح وانی در هکتار با عملکرد ه

(های ن سم چپ)

)The relationship between the amount of -The relationship between the amount of phosphorus per hectare cotton yield (lower right
)manure per hectare cotton yield (lower left
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جدول  -6شاخص های ارزیابی انرژی در تولید پنبه در استان گلستان
Table 6- Energy assessment indicators in cotton production on Golestan Province
حداکثر

شاخص های ارزیابی انرژی

Maximum

Energy assessment indicators
نس

2.46

یا کارایی انر ی ()ER

)Energy rate (ER
انر ی وِی ه ( )SEمگا و در ک لوگرم

21.09

Special energy (SE) MJ/Kg-1
بهره وری انر ی ( )EPک لوگرم بر مگا و

0.21

Energy productivity (EP) Kg/MJ-1
عملکرد انر ِی تال

25,941.84

Net energy yield (NEY) MJ/he-1

ب طور کارا عمل نک ن و جایگاه م اسو ی بو لحواظ انور ی ورودی و

شاخصهای ارزیابی انرژی

نس

( )NEYمگا و در هکتار

انر ی ب انک نه راننمان یا کوارایی انور ی یوک س سوتم

انر ی تروجی نناات باان کمترین م وزان نسو

کوارایی انور ی را

انر ی در مجموع مزارع برابر با  5/92بود و حنود

تواهن داا  .لحق قات مشابهی در تصوص ارزیوابی کوارایی انور ی

 20درصن از مزارع دارای کارایی انور ی حونود  7بو بواال را دااوت ن

ه

لوسط سایر محقق ن انجام و کارایی انر ی لول ن ه و در اسوتان

(اکل  .)7نمون ای ک از نمر م زان مصرف انر ی ورودی و تروجوی

های آنتال ا و هالای لرک

اس  .متوسط نس

م اسبلرین مزرع در ب ن مزارع بااون ب شوترین نسو

یوا کوارایی

انر ی را تواهن داا و مزارعی ک مصرف نهادهها در مصرف انر ی

 0/74 ،و Dagistan et al., 2009; ( 2/36

 )Yilmaz et al., 2005در اسوتان ال ورز  1/85مگوا و در هکتوار
( )Pishgar-komleh et al., 2012گزارش گردینه اس .

شکل  -7فراوانی تجمعی کارایی انرژی در مزارع تولید پنبه
Fig. 7- Cumulative frequency of energy productivity on cotton production farms
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در رابط با انر ی وی ه ن ز ب شترین م زان  21مگا و در هکتار و

وی ه کمتر از  7مگوا و در ک لووگرم دااوت ن (اوکل  .)7داغسوتان و

ان (اکل  .)7الزم ب ذکور

همکاران ( )Dagistan et al., 2009انر ی وی ه را در مطالعو آنوال ز

اس ک انر ی وی ه عملکرد س ستم لول نی را در تصووص مصورف

مصرف انر ی در لول ن ه

در لرک  4/99مگا و بر ک لوگرم برآورد

انر ی نشان میدهن .کمترین م زان انر ی وی ه م اسبلورین مزرعو

کردنن در این لحق ق م انگ ن انور ی ویو ه برابور  9/88مگوا و بور

کمترین  4/79مگا و در هکتار مشخ

برای لول ن ه

میباان و ن ز حنود  20درصون موزارع م وزان انور ی

ک لوگرم برآورد انه اس .

شکل  -8فراوانی تجمعی انرژی ویژه (مگا ژول در کیلوگرم) در مزارع تولید پنبه
Fig. 8- Cumulative frequency of special energy on cotton production farms

در رابط بوا بهورهوری انور ی بو ن  0/21لوا  0/05ک لووگرم بور
مگا و متغ ر و م انگ ن آن برابر با  0/11ک لووگرم بور مگوا و بوود
(جنو  )6و م انگ ن عملکرد انر ی تال

داات ن .کاهش مصرف کودهوای ن تورو ن را از طریوق راههوای زیور
کاهش داد.
استفاده از کودهای ن ترو ن براساس آزمون تاک

 127گ گوا و در هکتوار

انط اق داد زمان کوددهی با ن از گ اه

برآورد گردینه اس .

به ود در روشهای کوددهی مان ن جایگزاری در تواک بو جوای

نتیجهگیری
نتایج ارزیابی مصورف انور ی در موزارع نشوان داد کو ب شوترین
مصرف انر ی مربوط ب انر ی هوای غ رمسوتق م ( 61درصون از کول
انر ی) اامل سات  ،لعم ر و نگهناری ادوات و مااو ن آالت ،لول ون
بذر ،لول ن کود ن ترو ن ،لول ن کودهای فسفر ،لول ن کودهوای هتاسو م،
لول ن کودهای آلی ،لول ن حشرهکشها ،لول ن علفکشها و لول ن قارچ
کش ها مصرف انه اسو  .کو در ایون بو ن سوهم لول ون کودهوای
ن ترو ن با  30درصن ب شترین مصرف و ن ز سات  ،لعم ر و نگهناری
ادوات و ماا ن آالت و لول ن کودهای آلی در رل و هوای بعونی قورار

هخش دستی و سانتریف و
استفاده از لرک ات بازدارننه ن ترویف کاس ون یا کود های هواوش
دار
استفاده از کودهای س ز
منیری زارع از طرق کاهش لعناد عمل وات تواکورزی اول و و
ثانوی  ،کاهش لعناد دور آب اری و آب اری براساس ن واز گ واه ،کواهش
لعناد سم هاایها و سم هاای در زمان م اسب باعوث کواهش انور ی
سات  ،لعم ر و نگهناری ادوات و ماا ن آالت تواهن ان.
ب شترین مصورف انور ی در بو ن انور یهوای مسوتق م (ن وروی
کارگری و سوت ) متعلق ب انر ی سوت میباان ک  86درصون از
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سوت و انر ی مصرفی جه آب اری را کاهش دهن یکی از مهمترین

انر یهای مستق م را سهم تود نموده اس کو سوهم عمموی از آن

عمل ات زراعی ک ب طور گسترده در مزارع انجوام مویاوود و سوهم

 عوامول.میبااون

زیادی از مصرف سوت را ب تود اتتصاص میدهن عمل وات اوخم

 نووع هموپ و، ن از گ واه،  مسطح بودن مزرع،زیادی مان ن باف تاک

 تاکورزی حفاظتی س سوتم اوخم قابول اجورا بورای کواهش. اس

، لعم ر و نگهناری ب موقع لجه وزات آب واری،لجه زات مورد استفاده

. مصرف سوت اس

 م وزان آب موجوود و نحووه دسترسوی و از همو،ارایط آب و هوایی

مربوط ب سوت مصرفی در طو دوره آب اری ه

مهمتر منیری کولاه منت و دراز منت زارع میلوانن م وزان مصورف
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Introduction
Energy is of particular important in agricultural inputs due to the increasing rate of consumption, fossil fuels
adverse impacts on the environment and limited sources. Due to the growing demand of energy, increasing
world population, increasing food consumption per capita and improvement of life quality, the energy, the way it
consumes and increasing its efficiency and optimization are very important. Moayedi et al (1388) indicated that
the highest energy consumption of the first year of saffron cultivation was related to manure application with a
16.91% of the total energy consumption and in the second to fifth to urea fertilizer with a 67/37% of the total
energy consumption. Similarly, energy production to consumption ratio over a period of five years of saffron
cultivation was estimated to be 41/0. Ahamadi & Aghaalikhani, (2013) reviewed the energy consumption of
cotton in the Golestan province. They considered the share of energy use in cotton in Golestan province, the
share of energy consumption in tractor fuel inputs and fuel pump to be 24%, 30% respectively, and 54% of the
energy was related to diesel fuel. Fertilizers had 24% and chemicals had 13% of energy consumption, and the
total energy input for the production of cotton in Alborz Province was announced to be 31 GJ per hectare.
Considering the energy crisis in the world, exploring the demand and consumption rate of energy and finding
solutions to reduce the consumption is of researcher’s priority globally. Considering the privileged position of
cotton production in the world and Golestan province of Iran, estimation of energy input and, efficiency are
among the main research areas leading to fruitful solutions of optimizing energy consumption of the product.

Materials and Methods
A hundred of cotton fields around the Aliabad and AqQala cities in Golestan province were selected during
two sowing years of 2014 and 2015. These farms were selected in such a way a number of farmers can be
included. Important dates of different operations and events were observed during the growing seasons in
selected fields. The data of typical production methods and cultivation practices were collected in last year
including the use of equipment and fuel, application of fertilizers and pesticides and so on. Accordingly, all
agricultural practices were divided into eight categories, including land preparation, planting, fertilizer
application , plant protection, weed control, irrigation, harvesting and transportation to factory or crop delivery,
primarily. Then, the different amounts of input use and more comprehensive information were collected and
recorded at every single stage from planting to harvesting.

Results and Discussion
The results showed that the highest energy consumption was related to irrigation with 41% of the total energy
and fertilizer application and land preparation were in the next positions. Labor force energy was calculated to be
2262 MJ.ha-1 related to harvesting, irrigation, cultivation, and crust-breaking. 61% of the total energy (10217
MJ.Ha-1) was used indirectly for the manufacturing, repair and maintenance of equipment and machinery, and
production of seed, nitrogen fertilizer, phosphate fertilizer, potassium fertilizer, organic fertilizer, t insecticides,
herbicides and industrial fungicides. Nitrogen fertilizer production consumed 30 percent of indirect energy
sources, the highest share, while 39 percent of the total energy consumption was related to direct energy through
1 and 3- Ph.D. Student and Associate Professor of Agriculture Department of Islamic Azad University of Gorgan
2- Professor of Agriculture Department of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
(*- Corresponding Author Email: arefi.reza@yahoo.com(
DOI: 10.22067/jag.v10i3.62349
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the use of human resources and fuel consumption. Average power ratio of total farms was equal to 92.5. The
results of levels of total energy input to fields showed that the minimum and maximum energy inputs were
15614 and 43321 MJ per hectare, respectively.

Conclusion
The results of this study showed that most of the direct energy (labor and fuel) consumption for cotton
production is related to fuel with 86 % of the total energy mostly used in irrigation practices. Several factors
such as soil texture, farm leveling, plant's feeding and protection, equipment and types of pumps, irrigation
equipment maintenance in a timely manner, weather conditions, the amount of water available and most
importantly short-term and long-term management are among areas which can reduce fuel and energy
consumption of irrigation practices in the cotton production farms of Golestan province.
Keywords: Cotton, Fuel, Input Energy, Output energy
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چکیده
استفاده بهینه از منابع و نهادهها یکی از اولین و اساسیترین اهداف توسعه کشاورزی پایدار است .در پژوهش حاضر ،پایداری بومنظاامهاای زراعای
یونجه ( )Medicago sativa L.و ذرت علوفهای ( )Zea mays L.دشت مراغه– بناب استان آذربایجانشرقی در سال  1393-1394ماورد ارزیاابی
قرار گرفت .بدین منظور ،اطالعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری با  110کشاورز به دست آمد .نتاای نشاان داد کاه کا
انرژی ورودی ،خروجی و انرژی خالص در بومنظامهای یونجه (به ترتیب  432920 ،48151و  384768مگاژول در هکتار) بیشاتر از ذرت علوفاهای (باه
ترتیب  217350 ، 35557و  181792مگاژول در هکتار) بود .همچنین ،شاخصهای کارایی مصرف انرژی و انرژی مخصوص در یونجه (به ترتیاب  9و
 15/8مگاژول بر کیلوگرم) مقادیر باالتری از ذرت علوفهای (به ترتیب  6/1و  4/1مگاژول بر کیلوگرم) را نشان داد .از نظر شاخصهای اقتصاادی ،علای
رغم پایین بودن هزینه ک تولید در ذرت علوفهای ( 1089دالر در هکتار) ،بیشترین ارزش ناخالص تولیدی ( 6447دالر در هکتار) و سود خالص (4193
دالر در هکتار) برای یونجه محاسبه گردید .مقایسه بومنظامها نشان داد که در واحد سطح ،تولید یونجه در مقایساه باا ذرت علوفاهای اثار بیشاتری بار
گرمایش جهانی داشته و نیز اثرات محیط زیستی بیشتری را ناشی از مصرف آفتکشها بر جای میگذارد .با این وجود ،از نظر شاخص کارایی اکولوژیک،
ارزش ناخالص محصول یونجه به ازای اثر محیط زیستی ایجاد شده ( 1/75دالر بر کیلوگرم  CO2در هکتار و  35/3دالر بر  )eq.بیشتر از ذرت علوفهای
( 1/5دالر بر کیلوگرم  CO2در هکتار و  26دالر بر  )eq.به دست آمد .به عبارتی ،اثرات محیط زیستی ناشی از تولید یونجه در واحد سطح بیشتر از ذرت
علوفهای و به ازای ارزش محصول تولیدی کمتر از ذرت علوفهای میباشد .شاخصهای بهرهوری زمین ،بهرهوری اقتصادی زمین ،بهرهوری آب آبیاری،
بهرهوری اقتصادی آب آبیاری و کارایی استفاده از کودهای نیتروژن ،فسفر و پتاسیم به ترتیب برای یونجه  140کیلوگرم در هکتار در روز 21/5 ،دالر در
هکتار در روز 4/1 ،کیلوگرم در متر مکعب 0/63 ،دالر در متر مکعب 335 ،کیلوگرم در کیلوگرم 1191 ،کیلوگرم در کیلوگرم و  1826کیلوگرم در کیلوگرم
و برای ذرت علوفهای  583کیلوگرم در هکتار در روز 22/9 ،دالر در هکتار در روز 8 ،کیلوگرم در متر مکعب 0/31 ،دالر در متر مکعب 565 ،کیلوگرم در
کیلوگرم 3553 ،کیلوگرم در کیلوگرم و  65525کیلوگرم در کیلوگرم به دست آمد .به طور کلی ،نتای نشان داد که تولید یونجه علیرغم مصارف انارژی
بیشتر و اثرات محیط زیستی باال در واحد سطح ،از نظر اقتصادی بر تولید ذرت علوفهای برتری دارد.
واژههای کلیدی :آفتکش ،بهرهوری آب ،کارایی انرژی ،کارایی مصرف کود ،گرمایش جهانی
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مقدمه
یکی از چالش های جدی کشااورزی در قارن بیسات و یکام ،تاممین
امنیت غذایی جمعیت در حال گسترش جهاان از مناابع پایاه محادود
نظیر زمین و آب و عناصر غذایی است .اماا ،توساعه کشااورزی بارای
پاسخ به این نیاز فزایناده باا افازایش چشامگیر مصارف نهاادههاای
شیمیایی نظیر کودهاا ،آفاتکاشهاا ،ساوختهاای فسایلی و ساایر
نهادههای پرانرژی در تولید محصوالت کشاورزی همراه شده است که
سالمت انسان و محیطزیست را به شدت تهدید میکناد

(Pimentel

) .et al., 2005افزایش جمعیت آفات مقاوم؛ از بین رفاتن موجاودات
غیرهدف نظیر پرندگان ،ماهی ها ،دوزیستان ،گردهافشانها و کرمهای
خاکی؛ آلودگی آب و هوا و ایجاد بیماریهای حاد و مزمن در انسان از
جمله اثراتی است که از مصرف بیرویاه و نامناساب آفاتکاشهاای
شایمیایی پدیاد مایآیاد ( .)Gill & Garg, 2014آلاودگی آبهاای
زیرزمینی با نیترات ،انتشار گازهاای گلخاناه ای ،تخریاب الیاه ازون،
کاهش تنوع زیستی در بومنظامهای خشکی و آبی ،آلودگی خاکها به
فلزات سنگین ،و سرشارسازی (یوتریفیکاسیون) 1بومنظامهاای آبای از
مهمترین اثرات محیط زیستی اسات کاه ناشای از مصارف بایرویاه
کودهای شیمیایی در تولید محصوالت کشااورزی اسات

(Chien et

) .al., 2009همچنین ،قسمتی از انتشار گازهای گلخانهای (حدود 10
تا  12درصد) در جهان به بخش کشاورزی مربوط میشود کاه عمادتا
ناشی از مصرف سوخت هاای فسایلی ،ساموم و کودهاای شایمیایی،
الکتریسیته و عملیات خاکورزی میباشد ( ;Camargo et al., 2013

 .)Mohammadi et al., 2014; Yousefi et al., 2016بناابراین،
ارزیابی کمی بومنظامهای زراعی از جنبههاای مختلاف مایتواناد باا
کمک به مدیریت مطلوب این بومنظامها تولید پایدار محصوالت را در
بلندمدت تضمین میکند.
در تحقیقااات متعااددی ،شاااخصهااای مربااوط بااه مصاارف اناارژی
( Beheshti Tabar et al., 2010; Mousavi-Avval et al.,
;2011; Azizi & Heidari, 2013; Sahabi et al., 2013

 ،)Mondani et al., 2015; Sahabi et al., 2016میازان انتشاار
گازهای گلخانهای ( Tzilivakis et al., 2005; Khoshnevisan et
 )al., 2013; Yousefi et al., 2016و مباحث اقتصادی (Ghorbani
& et al., 2011; Pishgar Komleh et al., 2011; Azizi

1- Eutrophication

 )Heidari, 2013; Sahabi et al., 2013; Sahabi et al., 2016در
تولید بسیاری از محصوالت زراعی ماورد بررسای قارار گرفتاه اسات.
همچنین ،اثرات محیط زیستی ناشی از مصرف آفتکشها ( & Cross
Edwards‐Jones, 2006; Deihimfard et al., 2014; Sharma
 ،)et al., 2015کارایی استفاده از منابع تولیاد نظیار آب ( Katerji et

 ،)al., 2008; Molden et al., 2010زماین ()Singh et al., 2010
و کودهاا ( )Prasad, 2009; Zhu et al., 2012در ماورد برخای از
محصوالت زراعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اسات کاه تماامی
این موارد میتوانند به عنوان شااخصهاای کمای در ارزیاابی میازان
پایداری یک بومنظام زراعی مورد استفاده قرار بگیرناد .در بسایاری از
این تحقیقات ،تنها یک یا چند شاخص از شاخصهای مورد اشااره در
مطالعه محصوالت زراعی انتخاب شدهاند که این موضوع دید جاامعی
از شرایط تولید محصول ،اثرات محیط زیستی و وضاعیت اقتصاادی را
به تصمیم گیرندگان ارائه نمی کناد .بناابراین ،مطالعاه همزماان ایان
شاخصها در ارزیابی کمی بومنظامهای زراعی از بعد محیط زیستی و
اقتصادی به مدیریت مطلوب در تولید پایادار ایان محصاوالت کماک
شایانی خواهد نمود.
محصول یونجه ( )Medicago sativa L.یکی از اصالیتارین مناابع
تممین کننده علوفه مورد نیاز دام در دشات مراغاه– بنااب باوده و باا
سااطح زیاار کشاات باایش از  4000هکتااار رتبااه دوم پاان از گناادم
( )Triticum aestivum L.را در بین محصوالت زراعی آبای منطقاه
به خود اختصاص میدهد .کشت ذرت علوفهای ( )Zea mays L.نیاز
در منطقه اگر چه طی  10سال گذشاته از  500هکتاار تجااوز نکارده
است اما به عنوان محصول کشت دوم نقش زیادی در تاممین علوفاه
مااورد نیاااز دام منطقااه ایفااا ماایکنااد .در مطالعااه حاضاار برخاای از
شاخصهای کمی پایاداری شاام  :الاف) کاارایی انارژی و پتانسای
گرمایش جهانی ،ب) اثر محیط زیستی آفتکشها ،ج) سود اقتصاادی
و د) کارایی استفاده از منابع آب ،زماین و کودهاا باه منظاور ارزیاابی
بومنظامهای یونجه و ذرت علوفهای مورد تحلی قرار گرفته است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه و گردآوری اطالعات

دشت مراغه -بناب با مساحت  330کیلومتر مربع جازو حوضاه آبریاز
دریاچه ارومیه بوده و در جنوب اساتان آذربایجاان شارقی و در شار
دریاچه ارومیه واقع شده است (شک .)1

کارایی بومشناختی -اقتصادی تولید یونجه...
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه (فیجانی و همکاران ())Fijani et al., 2013
)Fig. 1- Location of the study area (Fijani et al., 2013

طبق انادازهگیاریهاای انجاام شاده از ساال  1959الای 2009
میالدی در ایستگاه هواشناسی مراغه ،متوسط بارش این منطقه حدود

شدن شاخصهای ماورد بررسای ،تماامی ورودیهاا و خروجایهاای
سیستم تولید یونجه به صورت میانگین ساالنه بیان شده است.

 346میلیمتر و متوسط دمای ساالنه آن حدود  12/8درجه سانتیگراد

شاااخصهااای اناارژی طبااق معااادالت  1تااا  4محاساابه گردیااد

است .میزان تبخیر این منطقه حدود  1440میلیمتر اسات کاه چهاار

(Pimentel, 1980; Herrhz et al., 1995; Hatirli et al.,
):2006

برابر متوسط بارش منطقه میباشد .همچنین ،بار اساا

اقلایمنماای

کارایی مصرف انرژی:

آمبرژه ،اقلیم این دشت از ناوع سارد و خشاک محاسابه شاده اسات
(.)Fijani et al., 2013

معادله ()1

اطالعات مورد نیاز تحقیق شام تاریخ کاشات ،عملیاات زراعای،

بهرهوری انرژی:

نوع و میزان نهادههای مصرفی ،هزیناههاای تولیاد ،میازان عملکارد
محصول و در نهایت ساود اقتصاادی تولیاد محصاول باا اساتفاده از

معادله ()2

پرسشنامه و مصاحبه حضوری با  110کشاورز تولیاد کنناده یونجاه و
ذرت علوفهای در منطقه مورد مطالعه به دست آمد .همچناین ،قیمات
فااروش محصااول اصاالی و فرعاای از جهاااد کشاااورزی اسااتان
آذربایجانشرقی تهیه گردید.
محاسبه شاخصهای مربوط به انرژی

انرژی خالص:
معادله ()3

(مگاژول در هکتار) = انرژی خالص
انرژی مخصوص:
معادله ()4

برای محاسبه شاخصهای انارژی در محصاوالت ماورد مطالعاه،
انرژی نهادههای مصرفی شام بذر ،کود ،آفتکاشهاا ،ماشاینآالت،
آب ،نیروی انسانی و غیره که طی عملیات زراعی مورد اساتفاده قارار
میگیرند به همراه عملکرد محصول مطابق معادل انرژی آنها کاه در
جدول  1نشان داده شده است ،محاسبه گردید .به منظور قاب مقایسه

اناارژی ورودی (مگاااژول در هکتااار)– اناارژی خروجاای

انرژی ورودی در سیستمهاای زراعای را مایتاوان باه دو شاک
مستقیم و غیرمستقیم یا تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تقسیمبندی کرد .بر
اسا

این تقسیمبندیها ،انرژی مستقیم شام نیروی انسانی ،سوخت

دیزلی ،آب آبیااری و الکتریسایته و انارژی غیرمساتقیم شاام باذر،
کودهای شیمیایی ،کود حیوانی ،آفتکشها و ماشاینآالت مایباشاد
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( .)Yilmaz et al., 2005همچنین ،نیروی انسانی ،بذر ،آب آبیااری و

تجدیدناپذیر به شمار مایروناد ( .)Yilmaz et al., 2005در مطالعاه

کااود داماای بااه عنااوان اناارژی تجدیدپااذیر و الکتریساایته ،کودهااای

حاضااار ،انااارژی ورودی بااارای یونجاااه و ذرت علوفاااهای طباااق

شیمیایی ،سوخت دیزلای ،آفاتکاشهاا و ماشاینآالت جازو انارژی

دستهبندیهای مذکور محاسبه گردید.

جدول  -1معادل انرژی ورودی و خروجی در بومنظامهای زراعی یونجه و ذرت علوفهای
Table 1- Energy equivalents of input and output in alfalfa and corn silage production systems
الف) ورودی
واحد
انرژی معادل (مگاژول بر واحد)
منبع
-1
a)Inputs
Unit
) Energy equivalents (MJ unit
Reference
نیروی انسانی
hr
1.96
)De et al. (2001
Human labour
ماشینآالت
hr
62.7
)Mandal et al. (2002
Machinery
گازوئی
l
47.8
)Kitani (1999
Diesel
بنزین
l
46.3
)Kitani (1999
Gasoline
نیتروژن
kg
66.14
)Hatirli et al. (2006
Nitrogen
فسفر ()P2O5
kg
12.44
)Hatirli et al. (2006
Phosphate
پتاسیم ()K2O
kg
11.15
)Hatirli et al. (2006
Potassium
سولفور
kg
1.12
)Nagy (1999
Sulphur
کلسیم
kg
8.8
)Pimentel (1980
Calcium
علفکشها
l
85
)Kitani (1999
Herbicides
حشرهکشها
l
229
)Kitani (1999
Insecticides
قارچکشها
l
115
)Kitani (1999
Fungicides
الکتریسیته
KWh
12
)Kitani (1999
Electricity
آب آبیاری
m3
1.02
)Acaroglu (1998
Irrigation water
بذر یونجه
kg
28.1
)Tsatsarelis & Koundouras (1994
Alfalfa seed
بذر ذرت علوفهای
kg
15.7
)Canakci et al. (2005
Alfalfa seed
ب) خروجی
b) Outputs
یونجه
kg
15.8
)Tsatsarelis & Koundouras (1994
Alfalfa
ذرت علوفهای
kg
4.14
)Mohammadi et al. (2014
Corn silage

و متان ( )CH4در هر یک از نهادهها که در جدول  2نشاان داده شاده

محاسبه انتشار گازهای گلخانهای

میزان انتشار گازهای گلخانهای بهواساطه نهاادههاای شایمیایی

است محاسبه گردید .سپن ،پتانسی گرمایش جهانی در یاک هکتاار

()N2O

میزان انتشار هر یک از گازهای گلخانهای و ضریب اثر آنها

مطابق ضرایب انتشار دیاکسیدکربن ( ،)CO2اکسید نیتارو

بر اسا
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برای یک دوره  100ساله که برای  CO2برابر  ،1برای  N2Oبرابر 21

نهایت ،پتانسی گرمایش جهانی گازهای گلخانهای انتشار یافته بارای

و باارای  CH4براباار  310بااود محاساابه گردیااد ( .)IPCC, 1995در

معادل  CO2بیان گردید.

یک هکتار یونجه و ذرت علوفهای بر اسا

جدول  -2انتشار گازهای گلخانهای به ازای مصرف هر واحد نهاده ورودی
Table 2- Gaseous emissions (g) per unit of input

منبع

دیاکسیدکربن

اکسیدنیتروس

متان

ورودی

Reference

CO2

N2O

CH4

Input

)Kramer et al. (1999

3560

0.70

5.20

گازوئی

)Koga and Tajima (2011

2320

*

*

)Snyder et al. (2009

3100

0.03

3.70

)Snyder et al. (2009

1000

0.02

1.80

)Snyder et al. (2009

700

0.01

1.00

)Tzilivakis et al. (2005

61.20

8.82

0.02

)Lal (2004

6300

*

*

)Lal (2004

5100

*

*

)Lal (2004

3900

*

*

)IPCC (1995

1

310

21

محاسبه شاخصهای اقتصادی

برای محاسبه شاخص های اقتصادی از معادالت  5تاا  8اساتفاده
گردید (:)Zangeneh et al., 2010
معادله ()5

قیمت هر کیلوگرم محصول (دالر × )1عملکارد

محصول (کیلوگرم در هکتار) = ارزش ناخالص تولیدی
معادله ()6

کاا هزینااه تولیااد (دالر در هکتااار) – ارزش

ناخالص تولیدی (دالر در هکتار) = سود خالص
معادله ()7

)Diesel (l

بنزین
)Gasoline (l

نیتروژن
)Nitrogen (kg

فسفر
)Phosphate (kg

پتاسیم
)Potassium (kg

الکتریسیته
)Electricity (kwh

علفکش
)Herbicide (kg

حشرهکش
)Insecticide (kg

قارچکش
)Fungicide (kg
معادل CO2
CO2 equivalence factor

محاسبه ضریب اثر محیط زیستی آفتکشها

برای ارزیابی اثرات محیطزیستی آفتکشهای ماورد اسااتفاده از
روش ( EIQ2شاخص اثر محیطزیستی آفتکشهاا) اساتفاده شاد .در
این روش ،میزان سمیت (شام سمیت های مازمن ،پوساتی ،سامیت
برای ماهیها ،پرندگان ،بندپایان و زنبورهای عس ) ،آبشویی و تلفاات
سااطحی بااالقوه ،و نیمااه عماار خاااک و گیاااه باارای تخمااین میاازان
آسیب رسانی محیط زیستی مواد مؤثره آفتکشهای مربوطه ماد نظار
قرار میگیرد .مقدار عددی  EIQمیانگین سه جزء اصلی آسیب شاام
آسیب باالقوه بارای ساالمت کاارگران مزرعاه ،آسایب باالقوه بارای
مصاارفکنناادگان از طریااق اثاار مسااتقیم مااواد ساامی باقیمانااده در

معادله ()8

محصوالت غذایی و یا از طریق آلودگی آبهاای زیرزمینای و اثارات
منفای باالقوه باارای محایط زیسات شااام موجاودات زناده آباازی و
خشکیزی را نشان میدهد .بدین ترتیب ،این مدل مجموعه اطالعات
اثرات محیطزیستی مصرف آفتکشها به صورت یک عادد از طریاق

 -1نرخ دالر در مطالعه حاضر معادل  3400ریال در نظر گرفته شده است

2- Environmental impact quotient
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معادلهای مبتنی بر سه جزء اصلی بیاان شاده را ارائاه مایدهاد .ایان

نیز با تقسیم سود خالص (دالر در هکتار) بر طول دوره رشد محصاول

ضریب طبق معادله  9محاسبه گردید (:)Kovach et al., 1992

(روز) محاسبه گردید (.)Singh et al., 2010

معادله ()9
شاخصهای مصرآ آ آبیاری:

بهرررهوری آب آبیرراری :4ایاان شاااخص از تقساایم عملکاارد
که در این معادله =C ،سمیت مازمن =DT ،سامیت پوساتی،

=P

نیمهعمر در سطح گیاه =SY ،سیستمیک بودن =L ،پتانسی آبشاویی،

محصول (کیلوگرم در هکتار) بر حجام آب مصارفی در آبیااری (متار
مکعب) حاص میشود (.)Rodrigues and Pereira, 2009

 =Fساامیت باارای ماااهی =R ،پتانساای رواناااب =D ،ساامیت باارای

بهرهوری اقتصادی آب آبیاری :5برای محاسبه این شاخص،

=B

ارزش اقتصادی محصول تولید شده بر حسب دالر در هکتار بر حجام

پرندگان =S ،نیمه عمر در خاک =Z ،سمیت برای زنبور عسا  ،و
سمیت برای بندپایان سودمند میباشند.

مقدار  EIQو اجزای آن بارای هار آفاتکاش توساط اشانایور و

آب مصرفی در تولید محصول بر حسب متار مکعاب ،تقسایم گردیاد
(.)Rodrigues & Pereira, 2009

همکاران ( )Eshenaur et al., 1992-2015ارائه شده است .با توجاه
به این نکته که ممکن است درصد ماده ماؤثره یاک آفاتکاش ،دوز

شاخص مصرآ کودهای شیمیایی

مصرف آن و تعداد دفعات سمپاشی بارای هار فرموالسایون متفااوت

برای محاسبه کارایی مصرف کودهای نیتروژنی ،فسفر و پتاسایم،

باشد ،به همین دلی پن از محاسبه مدل ضریب اثر محیط زیستی ،از

از شاخص بهره وری جزئی که بیانگر مقدار محصول به دست آمده (بر

رابطه زیر برای محاسبه  EIQهر آفتکش در سطح مزرعاه اساتفاده

حسب کیلوگرم در هکتار) به ازای مقدار کود مصرفی (کیلوگرم) است،

میشود (:)Levitan, 2000

استفاده گردید (.)Mosier et al., 2004

معادله ()10

نتایج و بحث
شاخصهای انرژی

مقادیر ورودی  ،خروجی و انرژی معادل آنهاا در باومنظاامهاای
محاسبببه شبباخصهببای مربببوط بببه مصببرآ زمببی آ و

زراعی یونجه و ذرت علوفهای در جدول  3نشان داده شده است.
نیروی انسانی مورد نیاز برای بومنظامهای یونجه و ذرت علوفهای

کودهای شیمیایی

شاخصهای استفاده از زمین:

به ترتیب  814ساعت در هکتار ( 1596/2مگااژول در هکتاار) و 248

کارایی استفاده از زمین :1برای محاسابه کاارایی اساتفاده از

ساعت در هکتار ( 486/1مگاژول در هکتار) معادل  3/3درصاد و 1/4

زمین ،طول دوره رشد گیاه (بر حسب روز) بر  365روز تقسایم گردیاد

درصد از ک انرژی ورودی محاسبه گردیاد .اصاغریپاور و همکااران

(.)Singh et al., 2010

( )Asgharipour et al., 2016نیااروی انسااانی مااورد نیاااز باارای

کارایی تولید زمین :2برای محاسابه کاارایی تولیاد زماین بار
حسب کیلوگرم در هکتار در روز ،میزان محصول تولیدی بر طول دوره

محصول یونجه را برای ک دوره رشدی محصول حدود  884سااعت
در هکتار معادل  1773مگاژول در هکتار به دست آوردند.

رشد گیاه تقسیم گردید (.)Singh et al., 2010
کارایی اقتصادی تولید زمین :3کارایی اقتصادی تولید زماین
1- Land use efficiency
2- Land production efficiency
3- Economic land production efficiency

4- Irrigation water productivity
5- Economic irrigation water productivity

کارایی بومشناختی -اقتصادی تولید یونجه...
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جدول  -3مقادیر و انرژی ورودی و خروجی در بومنظامهای زراعی یونجه و ذرت علوفهای
Table 3- Inputs and outputs expressed as quantity and its energy equivalents per unit area for alfalfa and corn silage
production systems

معادل انرژی در واحد سطح (مگاژول در هکتار)

مقدار در واحد سطح (واحد در هکتار)

)Total energy equivalents (MJ.ha-1

)Quantity per unit area (per ha

واحد

یونجه

ذرت علوفهای

یونجه

ذرت علوفهای

Alfalfa

Corn silage

Alfalfa

Corn silage

1596.2
)(3.3%
1254
)(2.6%
21422.3
)(44.5%
5410
)(11.2%
286
)(0.6%

486.1
)(1.4%
984.4
)(2.8%
17672.4
)(49.7%
6137.8
)(17.3%
189.1
)(0.5%
8.9
)(0.03%

814

248

hr

20

15.7

hr

448

369.7

l

81.8

92.8

kg

23

15.2

kg

0

0.8

kg

0

0.3

0

kg

0

3.6

0

kg

3000
)(6.2%

0

10000

0

242.2
)(0.5%
648
)(1.3%
50
)(0.1%
6967.2
)(14.5%
6807.7
)(14.1%
435.5
)(0.9%

96.1
)(0.3%
297.7
)(0.8%
154.1
)(0.4%
1440.0
)(4%
6686.4
)(18.8%
1405.0
)(4%

2.85

1.1

l

2.83

1.3

l

0.435

1.3

l

580.6

120.0

KWh

6674

6555

m3

15.5

50.0

kg

432920
)(100%

217350
)(100%

27400

52500

kg

0
0.33
)(0.0007%
31.7
)(0.06%

سفیدپری و همکاران ( )Sefeedpari et al., 2012مصرف انرژی
در تولید ذرت علوفهای را مورد مطالعه قرار دادند .آنها انرژی معاادل

Unit

الف) ورودی
a)Inputs
نیروی انسانی
Human labour
ماشینآالت
Machinery
گازوئی
Diesel
نیتروژن
Nitrogen
فسفر ()P2O5
Phosphate
پتاسیم ()K2O
Potassium
گوگرد
Sulphur
کلسیم
Calcium
کود دامی
Farmyard
manure
علفکشها
Herbicides
حشرهکشها
Insecticides
قارچکشها
Fungicides
الکتریسیته
Electricity
آب آبیاری
Irrigation water
بذر
Seed
ب) خروجی
b) Outputs

عملکرد
Yield

مختلفی نظیر ضریب مکانیزاسیون ،نوع عملیات زراعی ،اندازه مزارع و
غیره قرار بگیرد.

نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید یک هکتار ذرت علوفهای را پاایین

ساعت کارکرد ماشین آالت بارای باومنظاامهاای یونجاه و ذرت

تر از پژوهش حاضر و حدود  44مگااژول ( 0/1درصاد از کا انارژی

علوفهای به ترتیب  20ساعت در هکتار ( 1254مگاژول در هکتاار باا

ورودی) در هکتار گزارش کردند .تفاوت در نیروی انسانی به کار رفتاه

سهم  2/6درصدی از کا انارژی ورودی) و  15/7سااعت در هکتاار

برای تولید محصوالت زراعی مختلف مایتواناد تحات تامثیر عواما

( 984/4مگاژول در هکتار با سهم  2/8درصدی از ک انرژی ورودی)

882

نشریه بوم شناسی کشاورزی ،جلد  ،10شماره ،3پاییز 1397

باه دسات آماد .یوسافی و محمادی ( Yousefi & Mohammadi,

و گوگرد است ( Ghasemi Mobtaker et al., 2010b; Zangeneh

 )2011انرژی ورودی مربوط به ماشین آالت در تولید یونجاه را 40/9

 .)et al., 2010; Mousavi-Avval et al., 2011از آنجاایی کاه

ساعت در هکتار معادل  2564مگاژول در هکتار با سهم  5/5درصد از

محصول یونجه قابلیت تثبیات زیساتی نیتاروژن را دارد ،لاذا مصارف

انرژی ورودی گزارش کردند .سفیدپری و همکاران ( Sefeedpari

کودهای نیتروژنای در کشات یونجاه نسابت باه محصاوالت زراعای

ک

 )et al., 2012این میزان را برای ذرت علوفهای حدود  2148مگاژول
در هکتار با  5/8درصدی از ک انرژی ورودی گازارش کردناد .دلیا

غیرلگوم نسبتا پایینتر میباشد.
در بین ورودیهای بومنظاامهاای ماورد مطالعاه ،آفاتکاشهاا

پایین بودن انرژی مربوط به ماشینآالت در مطالعه حاضار نسابت باه

کمترین سهم از ک انرژی ورودی را دارا بوده و سهم حشرهکاشهاا

گزارشات دیگر را میتوان به این موضاوع نسابت داد کاه در منطقاه

بیشتر از قارچکشها و علفکشها محاسبه گردید .گزارش بهشتیتبار

مورد مطالعه ،بخشی از عملیات برداشت محصاول باه ویاژه در ماورد

و همکاران ( )Beheshti Tabar et al., 2010نیز مؤیاد ایان مطلاب

یونجه نظیر ردیف کردن یا بستهبندی به صورت دستی انجام میگیرد

است که سهم آفتکشها از ک انرژی ورودی در تولیاد محصاوالت

که این موضوع سبب افزایش ساهم نیاروی انساانی و کااهش ساهم

زراعی کمتر از سایر ورودیها میباشد.

ماشینآالت از ک انرژی ورودی برای تولید محصول میگردد.

میزان انرژی ورودی از الکتریسیته مصرفی در بومنظامهای یونجه

گازوئی مصارفی در هار دو باومنظاام یونجاه و ذرت علوفاهای

و ذرت علوفهای به ترتیب  6967/2مگاژول در هکتار ( 14/5درصد) و

بیشترین سهم را در ک انرژی ورودی داشت .ایان میازان در یونجاه

 1440مگاژول در هکتار ( 4درصد) به دست آمد .در مطالعاات مشاابه

معادل  21422/3مگاژول در هکتار با سهم  44/5درصد از ک انارژی

انجام گرفته ،سهم انرژی الکتریسیته مصرفی از ک انارژی ورودی در

ورودی و در ذرت علوفااهای معااادل  17672/4مگاااژول در هکتااار بااا

تولید محصول یونجه بین  24/3الی  77/3درصد گزارش شاده اسات

سااهم  49/7درصااد از کا اناارژی ورودی بااود .یوساافی و محماادی

( & Ghasemi Mobtaker et al., 2010a; Yousefi

( )Yousefi & Mohammadi, 2011گازارش کردناد کاه گازوئیا

 .)Mohammadi, 2011; Asgharipour et al., 2016تفااوت در

مصرفی با انرژی معادل حدود  21418مگاژول در هکتاار ساهم 43/1

مقادیر گزارش شده را میتوان به سهم متفاوت هر یک از منابع تممین

درصدی از کا انارژی ورودی تولیاد یونجاه را باه خاود اختصااص

کننده انارژی بارای پمپااژ آب شاام ساوختهاای فسایلی (عمادتا

میدهد .سفیدپری و همکاران ( )Sefeedpari et al., 2012نیز میزان

گازوئی ) و نیروی الکتریسیته در مناطق مختلف تولید نسبت داد.

انرژی مربوط به مصرف گازوئیا را در تولیاد ذرت علوفاهای معاادل

در مطالعه حاضر ،انرژی معادل آب آبیاری به ترتیب برای یونجه و

 9685مگاژول در هکتار با سهم  26/5درصدی گزارش کردند .بخش

ذرت علوفااهای حاادود  6807/7مگاااژول در هکتااار ( 14/1درصااد) و

عمدهای از گازوئی مصرفی در منطقه مورد مطالعه برای ماشاینآالت

 6686/4مگاژول در هکتار ( 18/8درصاد) محاسابه گردیاد .در ساایر

کشاورزی و موتور پمپهای دیزلی برای پمپاژ آب به کار میرود.

مطالعات انجام گرفته ،این میازان بارای ذرت علوفاهای حادود 6372

در مورد یونجه ،مصرف کودهای شایمیایی پرمصارف (نیتاروژن،

مگااژول در هکتاار باا  9/2درصاد از کا انارژی ورودی (

Pishgar

فسفر و پتاسیم) از نظر انرژی معادل بعد از گازوئی  ،الکتریسایته و آب

 )Komleh et al., 2011و بارای یونجاه حادود  4135مگااژول در

آبیاری قرار میگیرد ،در حالیکه در مورد ذرت علوفهای ،انرژی معادل

هکتاار باا ساهم  8/3درصادی از کا

انارژی ورودی ( & Yousefi

کودهای شیمیایی پن از گازوئی و آب آبیاری در جایگاه بعادی قارار

 )Mohammadi, 2011گزارش شده است .میزان انارژی مرباوط باه

میگیرد .در بین کودهای مصرف شاده ،ساهم کاود نیتاروژن از کا

آب آبیاری در تولید محصوالت زراعی میتواناد تحات تامثیر عواما

انرژی ورودی قاب توجه و برای یونجاه و ذرت علوفاهای باه ترتیاب

مختلفی نظیر اقلیم ،نیااز آبای محصاول زراعای ،ناوع روش آبیااری،

 5410مگاژول در هکتار ( 11/2درصد از ک انارژی ورودی) و 6138

مدیریتهای زراعی و غیره قرار بگیرد.

مگاژول در هکتار ( 17/3درصد از ک انرژی ورودی) محاسبه گردیاد.

مقدار بذر مصرفی یونجه در منطقه مورد مطالعاه  62کیلاوگرم در

محققین مختلفی گزارش کردند که در تولید محصوالت زراعی ،ساهم

هکتار (معادل  1742مگاژول در هکتار) میباشد که با میانگین ساالنه

کودهای نیتروژنی از ک انرژی ورودی بیش از کودهای فسفر ،پتاسیم

 15/5کیلوگرم در هکتار (میانگین سااالنه چهاار ساال چرخاه تولیاد

کارایی بومشناختی -اقتصادی تولید یونجه...

یونجه) با انرژی معادل  435/5مگاژول در هکتار ،سهم  0/9درصادی
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ورودی سیستم گزارش کردند.

از ک انرژی ورودی را به خود اختصاص میدهد .این میزان در ماورد

ک انرژی ورودی برای بومنظامهای یونجه و ذرت علوفاهای باه

ذرت علوفهای  50کیلوگرم در هکتار معادل  1405مگااژول در هکتاار

ترتیب  48151مگاژول در هکتار و  35557مگاژول در هکتار محاسبه

میباشد که سهم  4درصدی از ک انرژی ورودی را به خود اختصاص

گردید (جدول  .)4همچنین ،میزان انرژی خروجی برای یونجه و ذرت

میدهد .در سایر تحقیقات ،سهم بذر یونجه از ک انرژی ورودی باین

علوفهای به ترتیب  432920مگاژول در هکتار و  217350مگاژول در

& Yousefi

هکتار به دست آمد .بدین ترتیب ،انرژی خالص بارای باومنظاامهاای

;Mohammadi, 2011; Ghasemi Mobtaker et al., 2012
 .)Asgharipour et al., 2016سفیدپری و همکااران ( Sefeedpari

یونجه و ذرت علوفهای به میازان  384768مگااژول در هکتاار بارای

 0/4الی  2/69مگاژول در هکتار گازارش شاده اسات (

 )et al., 2012انرژی معادل بذر مصارفی در تولیاد ذرت علوفاهای را
حدود  3000مگاژول در هکتار با ساهم  8/2درصادی از کا انارژی

یونجه و  181792مگاژول در هکتار برای ذرت علوفهای محاسبه شاد
(جدول .)4

جدول  -4مقادیر و انرژی ورودی و خروجی در بومنظامهای زراعی یونجه و ذرت علوفهای
Table 4- Indicators and different forms of energy use in alfalfa and corn silage production systems

یونجه

ذرت علوفهای

واحد

شاخص

Alfalfa

Corn silage

Unit

Indicator

48151

35557

MJ.ha−1

انرژی ورودی

432920

217350

MJ.ha−1

384768

181792

MJ.ha−1

9

6.1

-

15.8

4.1

MJ.kg−1

0.57

1.50

Kg.MJ−1

)36793 (74.4%

)26285 (73.9%

MJ.ha−1

)12643 (25.6%

)9273 (26.1%

MJ.ha−1

)10125 (20.5%

)8577 (24.1%

MJ.ha−1

)39312 (79.5%

)26980 (75.9%

MJ.ha−1

Inputs energy

انرژی خروجی
Output energy

انرژی خالص
Net energy

کارایی مصرف انرژی
Energy use efficiency

انرژی مخصوص
Specific energy

بهرهوری انرژی
Energy productivity

شکلهای انرژی
Forms of energy

انرژی مستقیم
Direct energy

انرژی غیر مستقیم
Indirect energy

انرژی تجدیدپذیر
Renewable energy

انرژی تجدید ناپذیر
Non-renewable energy

در سایر مطالعات ،میانگین ساالنه انرژی ورودی و انرژی خروجی

 )2012به ترتیب حدود  127077 ،36513و  90563مگاژول در هکتار

برای یونجه به ترتیب بین  49689تا  115795و  217887تا 240072

و توساط پیشاگار کوملاه و همکااران ( Pishgar Komleh et al.,

مگاژول در هکتارگزارش شاده اسات ( Yousefi & Mohammadi,

 )2011بااه ترتیااب  148380 ،68928و  79452مگاااژول در هکتااار

 .)2011; Ghasemi Mobtaker et al., 2012در مطالعاات مشاابه

گزارش شده است .با توجه به نتای مطالعه حاضر و تحقیقات قبلی می

صورت گرفته ،انرژی ورودی ،انرژی خروجی و انارژی خاالص بارای

توان بیان کرد که تولید یونجه در مقایسه با ذرت علوفهای باه انارژی

ذرت علوفاهای توساط سافیدپری و همکااران ( Sefeedpari et al.,

ورودی بیشتری نیاز دارد ،اما با توجه به عملکرد تولیدی این محصول
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که انرژی خروجی بیشتری را در مقایسه با ذرت علوفاهای تولیاد مای
کند ،از نظر بیالن انرژی (انرژی خالص تولیدی) میتواناد نسابت باه
ذرت علوفهای برتری داشته باشد.
مقایسه بومنظامهای یونجه و ذرت علوفهای از نظر شاخصهاای
انرژی نشان داد که مقادیر کارایی مصرف انرژی و انارژی مخصاوص
در یونجه (به ترتیب  9و  15/8مگاژول در هکتار) بیشتر از ذرت علوفه
ای (به ترتیب  6/1و  4/1مگاژول در هکتار) بود اماا مقادار بهارهوری
انرژی در ذرت علوفهای ( 1/5کیلوگرم بار مگااژول) بااالتر از یونجاه
( 0/57کیلوگرم بر مگاژول) به دست آمد (جدول  .)3در مطالعات قبلی
انجام شده ،مقدار کارایی مصرف انرژی برای ذرت علوفهای بین 2/27
الی Pishgar Komleh et al., 2011; Sefeedpari et al., ( 11/91

 )2012; Houshyar et al., 2015و بارای یونجاه باین  1/88الای
( 4/83

& Ghasemi Mobtaker et al., 2010a; Yousefi

 )Mohammadi, 2011; Asgharipour et al., 2016گزارش شاده
است .از آنجایی که در هر دو بومنظام مورد مطالعه ،سهم عمده انرژی
ورودی به مصرف گازوئی  ،کودهای شیمیایی و الکتریسیته مربوط می
شود ،لذا با مدیریت مناسب عملیات زراعی تاا حاد زیاادی مایتاوان
میزان انرژی مصرفی را کاهش و عملکارد محصاول را افازایش داد و
بدین ترتیب کارایی مصرف و بهرهوری انرژی را افزایش داد.
بررسی اشکال انرژی ورودی نشاان داد کاه در هار دو باومنظاام
یونجااه و ذرت علوفااهای ،سااهم اناارژی مسااتقیم باایش از اناارژی
غیرمستقیم و سهم انرژی تجدیدناپذیر بیش از انرژی تجدیدپذیر باود.
این نتیجه با یافتههای محققین دیگر نیاز مطابقات دارد (

Ghasemi

& Mobtaker et al., 2010b; Zangeneh et al., 2010; Azizi
 .)Heidari, 2013; Khoshnevisan et al., 2013محادود باودن

انرژیهای تجدیدناپذیر از یکسو و مشکالت محیط زیساتی ناشای از
مصرف این شک از انرژی ،ضرورت کااهش اساتفاده از انارژیهاای
تجدیدناپذیر و جایگزینی آنها با منابع انرژی تجدیادپاذیر را چنادین
برابر میکند .جایگزینی کودهای شیمیایی با کودهای دامی ،کود سبز،
کودهای زیستی؛ استفاده از سیستمهای بدون خاکورزی یا کمخااک
ورزی؛ مدیریت مصرف آب که با مصرف الکتریسیته یاا ساوختهاای
فسیلی برای پمپاژ آب آبیاری در ارتباط میباشد از جمله مواردی است
که میتواند در فرایند تولید محصوالت زراعی به کاهش سهم انارژی
های تجدیدناپذیر از ک انرژی ورودی کمک کند.

شاخصهای اقتصادی

بررسی شاخصهای اقتصادی نشاان داد (جادول  )5کاه میازان
ارزش ناخالص تولیدی در یونجه ( 6447دالر در هکتار) بیشتر از ذرت
علوفه ای ( 3150دالر در هکتار) است .همچنین ،علیرغم بااال باودن
ک هزینه تولید در کشت یونجه ( 2254دالر در هکتار) نسبت به ذرت
علوفهای ( 1089دالر در هکتار) ،سود خالص در تولیاد یونجاه (4193
دالر در هکتار) نزدیک دو برابر بیشتر از ذرت علوفهای ( 2061دالر در
هکتار) محاسبه گردید .شاخص نسبت ساود باه هزیناه در یونجاه باا
مقدار  2/8اندکی پایینتر از ذرت علوفهای با مقدار  2/9به دست آماد.
همچنین ،میزان بهرهوری اقتصادی در یونجه با مقدار  12/2کیلاوگرم
بر دالر کمتار از ذرت علوفاهای باا  42/2کیلاوگرم بار دالر محاسابه
گردید .پیشگار کومله و همکااران ()Pishgar Komleh et al., 2011

با تجزیه و تحلی اقتصادی تولیاد ذرت علوفاه ای در اساتان تهاران،
ارزش ناخالص تولید ،ک هزینههای تولید و سود خالص را به ترتیاب
 1973 ،3091و  1118دالر در هکتار گزارش کردند .آنهاا همچناین
مقدار شاخص ساود باه هزیناه و بهاروری را باه ترتیاب  1/57و 31
کیلوگرم بر دالر گزارش کردند .در مطالعه دیگاری کاه در شهرساتان
بوکان توسط قادرپور و همکاران ( )Ghaderpour et al., 2016انجام
گرفت ،شاخصهای هزینه تولید ،درآمد خالص ،نسبت سود به هزینه و
بهرهوری اقتصادی تولید یونجه به ترتیب حدود  1446دالر در هکتار،
 1527دالر در هکتار 2 ،و  10/1کیلوگرم بر دالر به دست آمد .با توجه
به نتای این محققین و نتای به باه دسات آماده در پاژوهش حاضار
میتوان بیان کرد که تولید یونجه در مقایسه باا ذرت علوفاهای ساود
خالص بیشتری را نصیب تولید کنندگان میکند.
پتانسیل گرمایش جهانی

مقایسه بومنظامهای یونجه و ذرت علوفهای نشان داد که میازان
انتشار گازهای گلخانهای و پتانسی گرماایش جهاانی ناشای از آن در
کشت یونجه معادل  3683کیلوگرم  CO2در هکتاار و در کشات ذرت
علوفهای معادل  2103کیلوگرم  CO2در هکتار بود .با این حال ،میزان
کارایی اکولوژیک از بُعد پتانسی گرماایش جهاانی کاه بیاانگر ارزش
محصول به دست آمده به ازای اثر محایط زیساتی اسات ،در یونجاه
 1/75دالر به معادل کیلوگرم  CO2در هکتار و در ذرت علوفهای 1/5
دالر به معادل کیلوگرم  CO2در هکتار محاسبه گردید.
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جدول  -5تجزیه و تحلیل اقتصادی بومنظامهای زراعی یونجه و ذرت علوفهای
Table 5- Economic analysis of alfalfa and corn silage production systems

ذرت علوفهای

واحد

شاخصها

Corn silage

Unit

Indicators

یونجه

3150

$ ha−1

ارزش ناخالص تولیدی

2254

1089

$ ha−1

4193

2061

$ ha−1

2.8

2.9

-

12.2

48.2

kg $−1

Alfalfa
6447

این بدین مفهوم است که اگرچاه پتانسای گرماایش جهاانی در

Gross production value

ک هزینه تولید
Total cost of production

سود خالص
Net return

نسبت سود به هزینه
Benefit to cost ratio

بهرهوری اقتصادی
Economic productivity

 6094کیلوگرم  CO2در هکتار گزارش کردند.

تولید یونجه در واحد سطح از ذرت علوفهای بیشتر است ،اماا باه ازای

نتای نشان داد که در هر دو باوم نظاام ماورد مطالعاه ،گازوئیا ،

ارزش محصول تولید شده کمتر از آن میباشد .دفعات بیشتر عملیاات

الکتریسیته و کود نیتاروژن بیشاترین ساهم را در پتانسای گرماایش

برداشت یونجه در منطقه مورد مطالعه که بین  4الی  5برداشات مای

جهانی داشتند (شک های  3و  .)4گازوئی سوخت ماورد نیااز بیشاتر

باشد نسبت به ذرت علوفهای که تنها در یک مرحله برداشت میشاود

ماشینآالت کاشت ،داشت و برداشت محصوالت علوفاهای باوده و در

مصرف بیشتر سوخت فسیلی را توسط ماشینآالت برداشت باه دنباال

بعضی از موتور پمپهای آب نیز مورد استفاده قرار میگیرد .همچنین،

دارد که این موضوع را میتاوان از عواما اصالی بااال باودن انتشاار

بسیاری از ایستگاههای پمپاژ آب نیروی مورد نیاز را از طریاق نیاروی

گازهای گلخاناهای در ایان محصاول دانسات .هوشایار و همکااران

الکتریسیته تممین مایکنناد .تحقیقاات انجاام گرفتاه بار روی ساایر

( )Houshyar et al., 2015میازان انتشاار گازهاای گلخاناهای را در

محصوالت زراعی نیز بیانگر این مطلب است که نهادههای گازوئیا ،

تولید یونجه معادل  5000کیلاوگرم  CO2در هکتاار گازارش کردناد.

الکتریسیته و کود نیتاروژن بیشاترین ساهم را در پتانسای گرماایش

محماادی و همکاااران ( )Mohammadi et al., 2014پتانساای

جهاانی دارناد ( Khoshnevisan et al., 2013; Bakhtiari et al.,

گرمایش جهانی را برای گندم حدود  ،1171برای جو  ،1105برای کلزا

.)2015; Yousefi et al., 2016

 ،1063برای ذرت علوفهای  ،2882بارای ساویا  1791و بارای بارن

شکل  -3سهم ورودیهای مختلف بومنظامهای زراعی یونجه در گرمایش جهانی
Fig. 3- The proportion of different input of alfalfa production systems in global warming potential
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شکل  -4سهم ورودیهای مختلف بومنظامهای زراعی ذرت علوفهای در گرمایش جهانی
Fig. 4- The proportion of different input of corn silage production systems in global warming potential

کشها را در تولید صیفیجات در بریتانیا ماورد مطالعاه قارار دادناد و

اثر محیط زیستی آفتکشها

نتای نشان داد که ضریب اثار محایط زیساتی ناشای از مصارف

گزارش کردند که ضریب اثر محیط زیساتی ناشای از مصارف حشاره

آفتکشها در مزارع یونجه  182/3واحاد در هکتاار و در مازارع ذرت

کشها بیشتر از قارچکشها و علفکشها مایباشاد .آنهاا گازارش

علوفهای  120/5در هکتار باود (جادول  .)6در ماورد علافکاشهاا،

کردند که ضریب اثر محیط زیستی ناشی از مصرف آفتکشها در پیاز

پاراکوات 1و کلرتالدیمتی ( 2داکتال) بیشترین اثر محیط زیستی را در

( )Allium cepa L.و تاره فرنگای ()Allium ampeloprasum L.

تولید یونجه و آمترین 3و توفوردی 4بیشترین اثر محایط زیساتی را در

بیشتر از محصوالت نخود ( ،)Pisum Sativum L.لوبیا ( Phaseolus

تولید ذرت علوفهای بر جای میگذارند که در مقایساه باا ساایر علاف

 ،)vulgaris L.کاهو ( )Lactuca sativa L.و کلمیان اسات .دیهایم

کشها به میزان بیشتری مورد استفاده قرار میگیرند .از گاروه حشاره

فرد و همکاران ( )Deihimfard et al., 2007با ارزیابی ریسک علاف

کشها ،فنوالریات 5و دیاازینون 6در تولیاد یونجاه و فنیتروتیاون 7و

کشهای مصرفی در ایران طی برنامه خودکفایی گندم گزارش نمودند

دیازینون در تولید ذرت بیشترین اثر محیط زیستی را ایجاد مایکنناد.

که در بین علفکشهاا 2,4-D/MCPA ،بیشاترین مقادار مصارف و

قارچکش کاربندازیم 8نیز در بین قارچکشهای مورد استفاده در هر دو

اثرات محیط زیساتی مزرعاه ای را داشاته اسات .شاارما و همکااران

بومنظام مورد مطالعه بیشترین اثر محایط زیساتی را ایجااد مایکناد.

( )Sharma et al., 2015نیز مقدار اثر محیط زیستی ناشی از مصرف

همانطور که در شک  5نیز نشان داده شده است ،در هر دو باومنظاام

آفااتکااشهااا را در هنااد باارای محصااوالت گا کلاام (

مورد بررسی حشرهکشها در مقایسه با قارچکشها و علفکشها اثار

 ،)oleracea L. var. botrytisکلام (

محیط زیستی بیشتری را بر جای میگذارناد .تناوع و مقادار مصارف

 ،)capitata L.بامیاه ()Abelmoschus esculentus (L.) Moench

بیشتر حشرهکشها نسبت به قارچکشها و علفکاشهاا را مایتاوان

و بادمجاان ( )Solanum melongena L.بااه ترتیااب ،47/8 ،37/9

دلیا ایاان موضااوع بیااان کاارد .کاارا

و ادوارد جااونز ( & Cross

 )Edwards‐Jones, 2006اثرات محیط زیستی ناشی از مصرف آفت

Brassica

Brassica oleracea var.

 129/5و  231/7در هکتار گزارش کردند.
شاخص کارایی اکولوژیک از نظر اثر محیطزیستی آفتکشهاا در
مزارع یونجه  35/3دالر به ضریب اثر محیطزیساتی و در مازارع ذرت

1- Paraquat
2- Chlorthal Dimethyl
3- Ametryn
4- 2,4-D
5- Fenvalerate
6- Diazinon
7- Fenitrothion
8- Carbendazim

علوفهای  26دالر به ضریب اثر محیط زیستی بود .بنابراین ،باا وجاود
اینکه تولید یونجاه اثار محایطزیساتی بیشاتری را ناشای از مصارف
آفتکشها بر جای می گذارد ،به دلیا ارزش ناخاالص تولیادی بااال
نسبت به ذرت علوفهای ،اثر کمتری را به ازای ارزش محصول تولیدی
بر جای میگذارد.
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جدول  -6نوع ،مقدار و اثر محیط زیستی آفتکشهای مورد استفاده در بومنظامهای زراعی یونجه و ذرت علوفهای
Table 6- Pesticides name, amount used and EIQ in alfalfa and corn silage production systems

ضریب اثر محیط
Field EIQ

محیط زیستی

Active ingredient used
)(kg.l-1 per ha

آفتکش

یونجه

ذرت علوفهای

Alfalfa

Corn silage
0

23.1

0

15.4

1.5

0

0

7.5

16.6

0

0.45

0

0.26

19.5

0

0.013

0

16.1

24.1

0

0.66

0.8

0.14

28.3

0.03

0.005

0.6

0

28.7

0.02

0

10.9

5.4

26.8

0.40

0.20

19.8

13.2

44

0.45

0.3

11.5

1.5

36.7

0.31

0.04

6

0

38.5

0.15

0

4.8

0

34.4

0.14

0

13

21.6

52

0.25

0.41

0.7

0

34.7

0.002

0

33.2

0

39.5

0.84

0

1

0

29.3

0.04

0

5.8

0

36.3

0.16

0

0

0.27

33

0

0.008

0

6.7

43.2

0

0.15

15.1

35.3

50.5

0.3

0.7

0

11.7

18.7

0

0.62

0.4

0

15

0.025

0

0.5

0.9

54.6

0.01

0.016

3

0

30.2

0.1

0

Glyphosate

کلرتال دیمتی
Chlorthal Dimethyl

علفکش

0.6

0

15.3

0.04

0

گلیفوسیت

Herbicide

4

0

18.8

0.21

0

تریفلورالین
Trifluralin

توفوردی
2,4-D

نیکوسولفورون
Nicosulfuron

آمترین
Ametryn

دلتامترین
Deltamethrin

استامی پراید
Acetamiprid

کلرپیریفو
Chlorpyrifos

دیازینون
Diazinon

ایمیداکلوپراید
Imidacloprid

اندوسولفان
Endosulfan

فوزالون
Phosalone

فنیتروتیون
Fenitrothion

حشرهکش

1.2

0

19.5

0.06

0

ایمازاتاپیر
Imazethapyr

Insecticide

25.7

0

24.7

1

پاراکوات
Paraquat

آبامکتین
Abamectin

فن والریت
Fenvalerate

پرمترین
Permethrin

سایپرمترین
Cypermethrin

هگزیتیازوکن
Hexythiazox

اتیون
Ethion

کاربندازیم
Carbendazim

کربوکسین
Carboxin

کروزاکسیم میت
kresoxim-methyl

پنکونازول
Penconazole

بنومی
Benomyl

قارچکش

Alfalfa

Corn silage

EIQ

Pesticide Name

Fungicide

یونجه

ذرت علوفهای

نام آفتکش

نوع آفتکش

زیستی مزرعهای

ضریب اثر

Type of pesticide

مقدار ماده مؤثره مصرفی
(کیلوگرم یا لیتر در هکتار)

887
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سایر

182.3

120.5

-

-

-

Others

0.6

0

25.3

0.025

0

فنپروپاترین
Fenpropathrin

مجموع آفتکشها
Sum of Pesticides

شکل  -5سهم درصدی حشرهکشها ،قارچکشها و علفکشها از کل شاخص  FEIQدر بومنظامهای زراعی ذرت علوفهای و یونجه
Fig. 5- Percent contribution of insecticides, fungicides and herbicides in FEIQ of silage corn and alfalfa production systems

( .)Heydari, 2011در مطالعه دیگر ،غالمی و همکاران ( Gholami

استفاده از منابع زمی آ و کودها

 )et al., 2016بهرهوری آب آبیاری با سیستمهاای آبیااری باارانی را

شاخص کارایی استفاده از زمین که به نوعی بیانگر درصد اشاغال

برای جو  0/75تاا  ،2/5یونجاه  0 /2تاا  ،1/76ذرت  0 /3تاا  2/78و

زمین توسط محصول طی یک سال را نشان مایدهاد ،بارای یونجاه

گندم  0/61تا  2/2کیلوگرم بر متر مکعب و در سیستم آبیاری سطحی

( )53/4بیشتر از ذرت علوفهای ( )24/6به دست آمد (جادول  .)7اماا،

برای جو  0 /43تا  ،1/42یونجه  0/12تا  ،1/64ذرت  0/22تا  1/58و

شاخص بهرهوری زمین برای یونجه ( 140کیلوگرم در هکتاار در روز)

گندم  0/43تا  1/25کیلوگرم بر متر مکعب بارآورد کردناد .تفااوت در

مقدار کمتری از ذرت علوفهای ( 583کیلاوگرم در هکتاار در روز) باه

بهره وری آب آبیاری بین محصوالت و مناطق مختلف میتواند تحات

خود اختصاص داد (جدول  .)7این شاخص نشان میدهد که گیاه ذرت

تمثیر عوام و پارامترهای زیادی از جمله شرایط اقلیمی ،کیفیت آب و

علوفهای به ازای دوره رشد خود محصول بیشتری را نسبت به یونجاه

خاک ،نوع منبع آب و سیستم آبیاری ،مسائ مدیریت بهزراعای و باه

تولید کرده است .به همین ترتیب ،بهرهوری اقتصادی زمین برای ذرت

نژادی ،ارقام گیاهی ،مالکیت و مساحت اراضی و میزان و نوع عملیات

علوفهای ( 22/9دالر در هکتار در روز) اندکی بیشاتر از یونجاه (21/5

و نهادههای کشاورزی بستگی داشته باشد .از دید اقتصادی ،بهارهوری

دالر در هکتار در روز) به دست آمد (جدول  )7که این موضوع به سود

آب آبیاری در یونجه ( 0/63دالر بر متر مکعب) نسبت به ذرت علوفاه

خالص باالتر و دوره رشد کوتاه ذرت علوفهای نسابت باه یونجاه بار

ای ( 0/31دالر بر متر مکعب) برتری نشاان داد .غالمای و همکااران

میگردد.

( )Gholami et al., 2016بهاارهوری آب آبیاااری را در دو سیسااتم

بررسی مصرف آب آبیاری در بومنظامهای یونجه و ذرت علوفهای

سطحی و بارانی برای محصوالت گندم ،ذرت ،یونجه و جاو در دشات

نشان داد که از نظر شاخص بهرهوری آب آبیاری ،یونجه و ذرت علوفه

قزوین بررسی کردند و گزارش کردند که در هار دو سیساتم آبیااری،

ای باه ازای هاار مترمکعاب آب مصاارفی باه ترتیااب حاادود  4/1و 8

میزان بهرهوری اقتصادی آب برای گندم و ذرت بیشتر از یونجه و جو

کیلوگرم محصول اقتصادی تولید کارده اناد (جادول  .)7در تحقیقاات

به دسات آماد .مولادن و همکااران ( )Molden et al., 2007دامناه

انجام گرفته در استان کرمان ،میزان بهرهوری آب آبیاری برای یونجه

بهره وری اقتصادی آب مصرفی برای گندم ،برن و ذرت را در چین به

و ذرت علوفهای به ترتیب در دامناه  1/6الای  1/4کیلاوگرم بار متار

ترتیب  0/30تا  0/18 ،0/04تاا  0/05و  0/22تاا  0/03دالر بار متار

مکعب و  9/1الی  4/3کیلوگرم بار متار مکعاب گازارش شاده اسات

مکعب گزارش کردند.
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جدول  -7کارایی استفاده از زمین ،آب و کودها در بومنظامهای زراعی یونجه و ذرت علوفهای
Table 7- Land, water and fertilizer use efficiency in alfalfa and corn silage production systems

یونجه

ذرت علوفهای

واحد

شاخصها

Alfalfa

Corn silage

Unit

Indicators

53.4

24.6

%

کارایی استفاده از زمین

140

583

kg.ha-1.day-1

21.5

22.9

$.ha-1.day-1

4.1

8

Kg.m-3

0.63

0.31

$.m-3

335

565

kg.kg-1

1191

3553

kg.kg-1

1826

65525

kg.kg-1

Land use efficiency

بهرهوری زمین
Land productivity

بهرهوری اقتصادی زمین
Economic land productivity

بهرهوری آب آبیاری
Irrigation water productivity

بهرهوری اقتصادی آب آبیاری
Economic irrigation water productivity

کارایی مصرف نیتروژن
Nitrogen use efficiency

کارایی مصرف فسفر
Phosphorous use efficiency

کارایی مصرف پتاسیم
Potassium use efficiency

در بومنظامهای مورد مطالعه ،کارایی مصرف کاود در یونجاه (باه
ترتیب  1191 ،335و  1826کیلوگرم بر کیلوگرم برای نیتروژن ،فسفر
و پتاسیم) کمتر از ذرت علوفاهای (باه ترتیاب  3553 ،565و 65525
کیلوگرم بر کیلوگرم برای نیتروژن ،فسفر و پتاسایم) باود (جادول .)7
میانگین جهانی کارایی مصرف نیتروژن برای گنادم ،بارن و ذرت باه
ترتیب  62/4 ،44/5و  70کیلوگرم بار کیلاوگرم گازارش شاده اسات
( .)Prasad, 2009ژو و همکااران ( )Zhu et al., 2012نیاز کاارایی
مصرف فسفر را برای گندم حدود  67/04کیلوگرم بر کیلوگرم گزارش
کردند .به طور کلی ،اگرچه با افازایش مقادار کاود مصارفی عملکارد
محصول افزایش پیدا میکند ،اما کارایی مصرف کود عموما با افزایش
مقدار مصرف کود کاهش پیدا میکند ( .)Vaezi et al., 2002به نظر
میرسد در پژوهش حاضر مصرف کمتر کود در ذرت علوفهای نسابت
به یونجه دلی باالتر بودن کارایی مصرف کود در این محصول باشاد.
مصرف نسبتا پایین کاود در ذرت علوفاهای در منطقاه ماورد مطالعاه
معموال به این دلی است که این محصول به عنوان کشت دوم پن از
محصوالتی نظیر سیبزمینی و هوی که کود زیادی در کشات آنهاا
استفاده میشود کشت شده و همین مساله باعث میشاود زماین زیار
کشت از نظر عناصر غذایی حاصلخیز بوده و نیاز باه مصارف کاود در
تولید ذرت علوفهای چندان باال نباشد.

نتیجهگیری
نتای نشان داد که ک انارژی ورودی ،انارژی خروجای و انارژی
خالص در بومنظامهای یونجه بیشتر از ذرت علوفهای باود .همچناین،
شاخصهای کاارایی مصارف انارژی و انارژی مخصاوص در یونجاه
مقادیر باالتری از ذرت علوفهای نشان داد .در هر دو باومنظاام ماورد
مطالعه ،سهم انرژی مساتقیم از کا انارژی ورودی بیشاتر از انارژی
غیرمستقیم و سهم انرژی تجدیدناپذیر از ک انارژی ورودی بایش از
انرژی تجدیدپذیر بود .از نظر شاخصهای اقتصادی ،علیرغام پاایین
بودن هزینه کا تولیاد در ذرت علوفاهای ،بیشاترین ارزش ناخاالص
تولیاادی و سااود خااالص باارای یونجااه محاساابه گردیااد .مقایسااه
بومنظامهای مورد مطالعه از نظر پتانسی گرمایش جهانی و اثر محیط
زیستی ناشی از مصرف آفتکشهاا نشاان داد کاه تولیاد یونجاه در
مقایسه با ذرت علوفهای اثر بیشتری بر گرمایش جهانی داشاته و نیاز
اثرات محیط زیستی بیشتری را ناشی از مصرف آفتکشها بار جاای
میگذارد .اما ،از نظار شااخص کاارایی اکولوژیاک کاه بیاانگر ارزش
ناخالص محصول تولیدی به ازای اثر محیط زیستی ایجاد شده اسات،
پتانساای گرمااایش جهااانی و اثاار محاایط زیسااتی ناشاای از مصاارف

1397  پاییز،3 شماره،10  جلد،نشریه بوم شناسی کشاورزی

شرایط خاص هر منطقه متفاوت بوده
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شاخص های ذکر شده بر اسا

 نتاای باه.آفتکشها در یونجه کمتر از ذرت علوفهای به دست آماد

و در فرایند طراحی الگوی کشت مناسب و پایادار یاک منطقاه یاک

 بهارهوری،دست آمده نشان داد کاه شااخصهاای بهارهوری زماین

.شاخص ممکن است بیشتر از سایر گزینهها ماورد توجاه قارار بگیارد

 بهرهوری آب آبیااری و کاارایی اساتفاده از کودهاای،اقتصادی زمین

شاخصهای

 برتری یک محصول به محصول دیگر بر اسا،بنابراین

 فسفر و پتاسیم در ذرت علوفهای بیشاتر از یونجاه باود اماا،نیتروژن

مورد مطالعه بیشتر بستگی به شرایط موجود منطقاه و اهاداف کاالن

بهاارهوری اقتصااادی آب آبیاااری در یونجااه بیشااتر از ذرت علوفااهای

.سیاستگزاران دارد

.محاسبه گردید
 باید به این نکته توجه کارد کاه ارزش هار یاک از،به طور کلی
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Introduction
Agriculture development heavily relies on chemical inputs such as synthetic fertilizers, pesticides, fossil fuels
and other energy-intensive inputs. This development is having a serious impact on public health and the
environment. Therefore, efficient use of resources is a primary and most vital implications for sustainable
agriculture development. Sustainability indices are quantitative values that can be used to evaluate the efficiency
and quality of agroecosystems and are useful tools for making suitable decisions in its management. These
including energy flow indices, global warming potential (GWP), economic indices, environmental impact
quotient (EIQ) of pesticides, efficiency of land, water and fertilizers use and etc. Alfalfa and corn silage as the
main source of feed for livestock, have a notable area in the cropping pattern of Maragheh-Bonab plain.
Therefore, evaluation of sustainability for these crops will help the sustainable management of agroecosystems
in the study area. The present study was conducted to: (a) determine energy efficiency and global warming
potential; (b) determine the environmental impacts of pesticides; (c) assess input use efficiency and; (d)
economic analysis of alfalfa and corn silage production systems in East Azerbaijan province of Iran.
Materials and Methods
In the present study, the sustainability of alfalfa and corn silage production systems lies in the MaraghehBonab plain in southern East Azerbaijan province in northwestern Iran were evaluated using quantitative indices
such as energy efficiency and productivity, greenhouse gas (GHG) emission; economic indicators; pesticide risk
(field environmental impact—FEIQ); tillage impact (TI); fertilizer, labour, land and water use efficiency, and the
eco-efficiency index. For this purpose, data was collected from 110 farmers by survey to determine crop
production in the region. Secondary data including climate characteristics and products sale price was obtained
from previous studies and organizations such as the Agricultural Ministry of Iran.
Results and Discussion
The results showed that the values of input energy, output energy and net energy in alfalfa production system
(48151, 432920 and 384768 Mj.ha-1, respectively) were higher than corn silage production system (35557,
217350 and 181792 Mj.ha-1, respectively). Also, it was observed that the values of energy use efficiency and
specific energy of alfalfa (9 and 15.8 MJ.kg−1, respectively) were higher than that of corn silage (6.1 and 4.1
MJ.kg−1, respectively). In terms of economic indices, despite of lower total cost of production in corn silage
(1089 $.ha-1), the highest values of gross production value (6447 $.ha-1) and net return (4193 $.ha-1) were related
to alfalfa production system. In terms of GWP and EIQ, alfalfa production had the higher values with compared
to corn silage production. However, eco-efficiency (ratio of economic value to the environmental impact) values
1, 2 and 4- Graduated PhD. Student, Assistant Professor and Associate Professor of Department of Agroecology,
Environmental Science Research Institute, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran, respectively.
3- Assistant Professor of Seed and Plant Improvement Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural
Resources Reseach and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran
(*- Corresponding Author Email: mmd323@yahoo.com)
DOI: 10.22067/jag.v10i3.62701
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based on of GWP and EIQ was significantly higher for alfalfa (1.75 $.kg -1 CO2eq-1 and 35.3 $.EIQ-1) than corn
silage (1.5 $.kg-1 CO2eq-1 and 26 $.EIQ-1). Land production efficiency, economic land production efficiency,
irrigation water productivity, economic irrigation water productivity, nitrogen use efficiency, phosphorous use
efficiency and potassium use efficiency were 140 kg.ha-1.day-1, 21.5 $.ha-1.day-1, 4.1 kg.m-3, 0.63 $.m-3, 335
kg.kg-1, 1191 kg.kg-1 and 1826 kg.kg-1 in alfalfa production system and 583 kg.ha-1.day-1, 22.9 $.ha-1.day-1, 8
kg.m-3, 0.31 $.m-3, 656 kg.kg-1, 3553 kg.kg-1 and 65525 kg.kg-1 in corn silage production system, respectively.
Conclusion
It can be concluded that environmental impacts of pesticides and global warming effect per area in alfalfa
production system were higher than corn silage production system. However, in terms of economic indices and
energy use efficiency, alfalfa production system was superior to corn silage production system.
Keywords: Energy efficiency, Fertilizer use efficiency, Global warming, Pesticides, Water productivity

896

نشریه بوم شناسی کشاورزی ،جلد  ،10شماره ،3پاییز 1397

نشریه بوم شناسی کشاورزی

Journal of Agroecology
Vol. 10, No.3, Fall 2018, p. 897-911

جلد  ،10شماره  ،3پاییز  ،1397ص897-911 .

کیفیت بذرهای حاصل از گیاهان کتان ( )Linum usitatissimum L.تلقیح شده با
میکروارگانیسمهای خاکزی در شرایط کم آبی
سعیده رحیمزاده 1و علیرضا

پیرزاد*2

تاریخ دریافت1395/12/17 :
تاریخ پذیرش1396/04/10 :

رحیم زاده ،س ،.و پیرزاد ،ع .1397 .کیفیت بذرهای حاصل از گیاهان کتان ( )Linum usitatissimum L.تلقیح شدهه بدا میکروارگانیسدمهدای
خاکزی در شرایط کم آبی .بومشناسی کشاورزی.897-911 :)3(10 ،

چکیده
رابطه بین قارچ مایکورایزا و باکتریهای مرتبط با آنها ،بهلیل جایگزینی با کودهای شیمیایی اهمیت زیادی در کشاورزی پایهار دارد .بهمنظور بررسی
اثرات احتمالی قارچهای مایکورایزا در ارتباط با باکتری حلکننهه فسدفر روی کیفیدت بدذر حاصدل از گیاهدان کتدان (،)Linum usitatissimum L.
آزمایشی بصورت فاکتوریل بر پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه بصورت دو ساله انجام شده .تیمارهدای آزمدای
شامل گونههای قارچ مایکورایزا ( Funneliformis mosseae ،Rhizophagus intraradicesو عهم تلقیح) ،باکتری حلکننهه فسفر (تلقیح بذر با
 Pseudomonas putida P13و عهم تلقیح) و سه رژیم آبیاری (آبیاری پس از  120 ،60و  180میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر) بودنه .نتایج نشان داد
با افزای فاصله آبیاری از  60تا  120میلیمتر ،در گیاهان شاهه (بهون تلقیح) ،درصه فسفر ،پتاسیم ،موسیالژ ،و فداکتور تدورم و تدورم بدرای هدر گدرم
موسیالژ بذر ،همچنین پتاسیم تراوشی بذر (شاخص صهمه به غشای سلولی) افزای و با بیشتر شهن تن در  180میلدیمتدر کداه یافتنده .در کلیده
سطوح آبیاری ،همافزایی ناشی از تلقیح توأ م قارچ و باکتری باعث بیشترین درصه فسفر ،پتاسیم ،موسیالژ و تورم موسیالژی بذر شده .درصده و سدرعت
جوانهزنی در بذور حاصل از تلقیح ،با توجه به افزای حجم موسیالژ بذر ،رونه نزولی داشت .البته در تن شهیه بیشترین سرعت و درصده جواندهزندی از
تلقیح توأم بهست آمه .بنابراین از نظر موسیالژ و جوانهزنی ،میتوان بسته به ههف تولیه ،دو نوع کیفیت برای بذر کتان تعریف کرد .بهطور کلی بیشترین
افزای در بهبود کیفیت بذر از نظر عناصر غذایی ،پروتئین بذر و تولیه موسیالژ ،در تلقیح توأم گیاهان با قارچ و باکتری مشاههه شه.
واژههای کلیدی :تن

مقدمه

خشکی ،جوانهزنی بذر ،سودوموناس ،قارچ مایکورایزا ،موسیالژ

 )usitatissimum L. Linaceaeبا حدهود  %40روغدن ،تنهدا روغدن

1

یکی از نیازهای اساسی جمعیت رو به رشه در زمینده محصدوتت
کشاورزی ،تأمین روغنهای گیداهی از داندههدای روغندی اسدت کده
تولیهات آنها به مصارف مختلف صدنعتی ،خدوراکی ،دارویدی و لدوازم
بههاشددتی و آرایشددی مددیرسددنه .بددذر کتددان روغنددی (

Linum

گیاهی است که میزان امگا  3در آن از امگا  6بیشتر اسدت (

Bayrak

 .)et al., 2010همچنین بذر کتان روغندی حداوی مدواد موسدیالژی،
ویتدامین  Eو ویتدامینهدای گدروه  Bاسدت (.)Omidbaygi, 1997
موسیالژها ترکیبات پلیساکاریهی هسدتنه کده  6تدا  8درصده بدذر را
تشکیل میدهنه و نق

مهمی در کاه

کلسترول ،و افزای

اثدرات

ضهسرطانی دارنه ( .)Cui & Mazza, 1996کشت کتدان روغندی بدا
 1و  -2به ترتیب دانشجوی دکتدری و اسدتاد گدروه زراعدت ،دانشدکهه کشداورزی،
دانشگاه ارومیه
(* نویسنهه مسئول:

)Email: a.pirzad@urmia.ac.ir
DOI: 10.22067/jag.v10i3.63102

عملکرد قابل قبول ،بسته به شرایط اقلیمی مناسب و بهون تن
باشه .حال آنکه در ایران تن

مدی

خشکی مهمترین عامل محهود کنندهه
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تولیهات زراعی است ،بنابراین بایه به دنبدال راهکداری بدرای کداه
خسارت و افزای

قهرت روی

بذر آن در شرایط تن

Seyed

آن را تحدت تدأثیر قدرار مدیدهده ( .)Bai et al., 2003قدارچهدای

 .)Sharifi, 2014قارچ مایکورایزا (رابطه همزیستی بین قارچ و ریشده

مایکورایزا از جمله عوامل مؤثر بر ترکیب عناصر غذایی بذر در گیاهان

گیاه) در تعادل آب برای گیاهان میزبان ،هم در شرایط وفور آب و هم

همزیست هستنه .تلقیح مایکورایزایی در گیاه کتان به ویژه زمانی کده

خشکی (کمبود آب) مؤثر است .این قارچ ریشههدا را از طرید اضدافه

در ترکیب با باکتری سودوموناس استفاده شه ،به طدور قابدل تدوجهی

کردن شبکه گستردهای از رشتههدای جدذبی بده منظدور اسدتخرا و

افزای

در رشه گیداه و تعدهاد اسد ور

کاوش عمقی خاک برای آب و مواد معهنی محلول گسترش مدیدهده

قارچ در خاک را بدهدنبدال داشدت ( .)Neetu et al., 2012همچندین

( .)Auge, 2001نتایج حاصل از تحقی سدیمور ()Seymour, 2003

کاه

خشکی در گیاه کتان ،به

وابستگی بسیار باتی بذر کتان را به قارچ مدایکورایزا تأییده مدیکنده.

طور معنیداری با کاربرد گونههای مایکورایزا جبران شه (

نتایج تلقیح با قارچهای مایکورایزا در شرایط تدن

بدود (

رسیهگی دانه ،کیفیت بذرهای حاصل از این گیاهان و قهرت جوانهزنی

خشدکی ،در گیداه

کتان بهطور قابل توجهی باعث بهبود رشه ،سرعت بخشیهن به جذب

در جذب عناصر غذایی ،افزای

در جذب عناصر غذایی ناشی از تن

Soltanian

.)& Tadayyon, 2015
انهازهگیری پتاسیم تراوشی و میزان ههایت الکتریکی مواد خدار

آب و مواد غذایی توسط ریشهها در مقایسه با گیاهان بهون تلقیح شه

شهه از بذرها میتوانه به عنوان راهکاری جهت جهاسدازی تدودههدای

(.)Thingstrup et al., 1998

بذری قوی از تودههای ضعیف باشه ،زیرا در خیلی از موارد بدذوری بدا

بررسی رژیمهای مصرف آب ،یکی از راههای بهزراعی و مهیریت

درصه0جوانهزنی یکسدان در آزمایشدگاه ،ممکدن اسدت مقدهار ظهدور

صحیح آبیاری در مدزارع مدیباشده کده اهمیدت و ضدرورت موضدوع

گیاهچه آنهدا در مزرعده متفداوت باشده ( .)Marcos-Filho, 1998از

پژوهشی را آشکار میکنه ،ولی تلقیح با قدارچ مدایکورایزا بده تنهدایی

طرفی در شرایط خشکی ،موسیالژ بذر با اسدتفاده از حفدع رطوبدت و

گیاهی کدافی نیسدت .بندابراین جهدت

رطوبدت در

برای اطمینان از ایجاد پوش

موفقیت تزم است کیفیت خاک و توانایی گیاه بهبود یابه.
برخی از باکتریهای خاکزی به عنوان جزو سوم مجموعه قدارچ-

همچنین افزای

سطح تماس بذر با خاک ،موجب افزای

دسترس و کاه

تلفات رطوبت شهه و بذر را از خشک شهن در زمان

جوانهزنی حفع میکنه .در حدالیکده در شدرایط آب اضدافی ،کداه

ریشه ،شناخته شههانه که باعث بهبود عملکرد ایدن رابطده همزیسدتی

موسیالژ بذر با افزای

میشونه و به عنوان باکتریهای کمکی قارچ -ریشه نامیدهه شدههانده

 .)et al., 1969ترکیبات موسیالژی به عنوان یکی از متابولیدتهدای

( .)Baradar et al., 2015در بین باکتریهدای محدرک رشده گیداه،

ثانویه (مولکولهای زنجیرهای و توسعه یافته قنهی) میتوانه بسته بده

باکتریهای جدنس سدودوموناس 1بدهلیل توزیدگ گسدترده در خداک،

تغییر در فراهمی آب و عناصر غذایی ناشی از تیمار با قارچ مدایکورایزا

توانایی کلونیزه کدردن ریزوسدفر بسدیاری از گیاهدان و تولیده طیدف

و باکتری ( )Auge, 2001; Yousefi et al., 2011تحت تدأثیر قدرار

متنوعی از متابولیتها از اهمیت ویژهای برخوردارنه .از میان گونههای

گرفته و از کمیت و کیفیت متغیری برخوردار باشه.

مختلف این جدنس ،گوندههدای  P. putidaو  P. flurescentنقد
بسیار مهمی در افزای

رشه و جذب عناصر غذایی مثل فسدفر دارنده.

ظرفیت جوانهزنی همبستگی دارد (

Witztum

با توجه به ریز بودن انهازه بذر کتان ،داشتن ترکیبات موسیالژی و
ضعیف بودن قهرت روی

بذر آن ،تعیین قهرت و کیفیت بذر (مدرتبط

اثرات مفیه روابط مایکورایزایی میتوانه به علت فعل و انفعاتت مثبت

با موسیالژ ،عناصر معهنی و پدروتئین) قبدل از کاشدت اهمیدت قابدل

Yousefi et

مالحظهای خواهه داشت .ههف از اجرای این تحقید  ،بررسدی تدأثیر

بین مایکورایزا و این میکروارگانیسمها در محیط باشده (

 .)al., 2011با کاربرد این باکتریهدا حفدع عملکدرد و تحمدل گیداه
میزبان به خشکی ،توسط سطح جذب بیشتر ریشده و افدزای

گونههای قدارچ مدایکورایزا آربسدکوتر 2و بداکتری

Pseudomonas

رشده و

 putidaروی کیفیت و قهرت بدذر حاصدل از گیاهدان مدادری تحدت

تراکم آن یا اختالف هیهرولیکی بین سیستمهای ریشهای امکان پذیر

شرایط تن

میباشه .با توجه به اینکه تولیه موسدیالژ در گیداه کتدان

است ( .)Ansary et al., 2012تحقیقات نشان میدهده کده شدرایط

اهمیت خاصی دارد و از طرفی درصه موسدیالژ بدذر بدا ویژگدیهدای

محیط رشه گیاه ،از قبیل قابلیت دسترسی به مواد غذایی رشه گیداه و

جوانهزنی بدذر همبسدتگی منفدی نشدان مدیدهده ،بندابراین افدزای

1- Pseudomonas

2- Arbuscular mycorrhiza

کیفیت بذرهای حاصل از گیاهان کتان...
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دهده.

تلقیح قارچی (مخلوطی از شن و ماسه استریل ،هیف قدارچی و اسد ور

در این مورد میتوان جهت تولیه بذر از نظر فواصدل آبیداری و تلقدیح

( 20اس ور در گرم مایه تلقیح و قطعات مایکورایزایی ریشه)) مورد نظر

مایکورایزایی ،بسته به نوع ههف از تولیه بذر تیمارهای متفداوت را در

از گروه گیاه زشکی دانشگاه ارومیه (دکتر رضاییداند ) ،تهیده شده.

نظر گرفت.

برای کلونیزاسیون ریشه گیاه در تیمارهای میکوریزایی ،مایه تلقدیح در
شیارهای کاشت و در عمد کاشدت بدذر ریختده شده و بدذور کتدان
بالفاصله در روی آن قرار داده شه .بذرها پس از کاشت بدا تیدهای از

مواد و روشها
این پژوه

در مزرعده تحقیقداتی دانشدکهه کشداورزی دانشدگاه

ارومیه به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصدادفی بدا سده
تکرار و در دو سال زراعی ( 1393و  )1394انجام شه .این منطقده بدا
متوسط بارنهگی ساتنه  350میلدیمتدر ،از آب و هدوای نیمدهخشدک
برخوردار است .خواص فیزیک و شیمیایی خداک مزرعده در جدهول 1
ارایدده شددهه اسددت .تعددهاد اسدد ور مددایکورایزا و جمعیددت باکتریددایی
( Pseudomonas putidaگونه  )P13در هدر  1گدرم از خداک اولیده
مزرعه (قبل از کاشت) به ترتیب  3اس ور و  2×102باکتری بود .بدذور

خاک پوشانهه شه .بذور مربوط به تیمارهای باکتریایی قبل از کشت ،با
سوس انسددیون بدداکتری  Pseudomonas putidسددویه 107( P13
باکتری در هر میلیلیتر) تهیه شهه از شرکت زیست فناور سدبز (دکتدر
ملبوبی) آغشته گردیه .برای برداشت دانه با قهدوهای شدهن نیمددی از
ک دسولهدا آبیاری قطگ شه .در انتهای فصل رشه و رسدیهگی کامدل
(در  15مرداد 30 ،مرداد و  6شهریور به ترتیب بدرای آبیداری پدس از
 120 ،180و  60میلیمتر تبخیدر) ،بوتدههدا برداشدت شدهه و پدس از
خشک شهن بوجاری و بذور به طور دقی تمیز شهنه.

(تهیه شهه از مرکز تحقیقدات و آمدوزش کشداورزی و مندابگ طبیعدی
استان آذربایجان غربی) به صورت خطی و در عم  2سانتیمتدری در
ردیفهایی به فاصله  20سانتیمتر در هر کرت (واحه آزمایشی) با ابعاد
 2در  1/5متر کاشته شه .به منظور جلوگیری از هدر گونده خطدا بدین
کرتهای آزمایشی  2متر فاصله در نظر گرفته شده .تیمارهدای مدورد
بررسی شامل رژیمهای آبیاری (آبیاری پس از  120 ،60و  180میلی-
متر تبخیر از تشت تبخیر کالس  ،Aبه ترتیدب نشداندهندهه آبیداری
مطلددوب ( ،)I1تددن

مالیددم ( )I2و تددن

شددهیه ( ،))I3گونددههددای

مایکورایزایی (تلقیح بدا گوندههدای  Rhizophagus intraradicesو
 Funneliformis mosseaeو شرایط بدهون قدارچ) و گونده بداکتری
(تلقیح بذر با باکتری  Pseudomonas putida P13و عهم تلقدیح بدا
باکتری) بودنه .پس از آبیاری یکسان ،در مرحله چهار برگه شهن گیاه،
تیمارهای آبیاری گیاهان پس از رسیهن تبخیر تجمعی به مقادیر مورد
نظر ،اعمال شهنه .مقهار آب مورد نیاز برای آبیاری هر کرت با توجه به
رطوبت خاک در زمان آبیداری و رسدانهن آن بده ظرفیدت زراعدی بدر
اساس معادله  1محاسبه و به وسیله کنتور اعمدال شده (

& Benami

.)Ofen, 1984
معادله ()1

)V= (FC-θ)*(pb*A*h

در این معادله :V ،میزان آب مورد نیاز :FC ،ظرفیت زراعی خاک
محل آزمای  :θ ،رطوبت خاک در زمان آبیاری :pb ،وزن مخصدوص
ظاهری خاک :A ،مساحت کرت و  :hعم نفوذ ریشه میباشه .مایده

درصد نهایی و سرعت جوانهزنی

در آزمون جوانهزنی استانهارد تعهاد چهار تکرار 100تایی بذر از هر
واحه آزمایشی (کرت) را در داخل ظروف پتری به قطدر  9سدانتیمتدر
حاوی یک عهد کاغذ صافی واتمن شماره یک ،در  3تکدرار قدرار داده
شهنه .میزان  15میلیلیتر آب مقطر به هر ظرف افزوده شه و در داخل
ژرمیناتور در دمای  25°Cقرار داده شه .شمارش بذرهای جوانهزده بده
صورت روزانه و در ساعات معینی از روز ،تا زمانیکده در دو شدمارش
متوالی ،افزایشی در تعهاد بذر جوانهزده مشاههه نگدردد ،ادامده یافدت.
هنگام شمارش ،بذرهایی که ریشهچهای به انهازه دو میلیمتر داشدتنه،
بهعنوان بذر جوانه زده یادداشت شهنه .جهت انهازهگیری درصه نهایی
جوانهزنی از معادله ( )2استفاده شه (:)Agrawal, 1999

معادله ()2
(×100تعهاد بذر /تعهاد بذور جوانه زده تدا روز = )nدرصده نهدایی
جوانهزنی
که در این معادله :n ،تعهاد روزهای بعه از آزمدای

( 7روز) مدی-

باشه.
سرعت جوانهزنی از تقسیم تعهاد بذور جوانهزده تدا روز nام بدر ،n
شددمار روزهددای مددورد نظددر پددس از شددروع آزمددای
(.)Agrawal, 1999

بهسددت آمهندده
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جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل مورد بررسی
Table 1- Physico-chemical properties of soil

)Wilting point (%

نقطه پژمردگی (درصد)

)Bulk density (g.cm-3

وزن مخصوص ظاهری (گرم بر سانتیمتر مکعب)

)Field capacity (%

ظرفیت زراعی (درصد)

)Electrical conductivity (dS.m-1

هدایت الکتریکی (دسیزیمنس بر متر)

pH

اسیدیته

)Organiccarbon (%

کربن آلی (درصد)

مواد خنثی شونده (درصد)

)Total neutralizing value (%

)Total N (%

نیتروژن کل (درصد)

)P Assimilable form (mg.kg-1

فسفر قابل جذب ( میلیگرم در کیلوگرم)

)K Assimilable form (mg.kg-1

پتاسیم قابل جذب ( میلیگرم در کیلوگرم م)

Texture

بافت

15

1.2

24

0.9

8.1

0.78

10.3

0.09

25

166

لومی
Loam

درصد روغن

برای بهست آوردن روغن بذر ،به روش استخرا بدا حدالل ،بدذر

اضافه گردیه .بعه از  24ساعت ،افدزای

حجدم بدذرهای متدورم کده

همان عهد فاکتور تورم میباشه ،بر حسب میلیلیتر قرائت و یادداشدت

کتان خرد شهه با اتر نفت ( )40-60°Cدر دستگاه سوکسله اسدتخرا

شه .مقهار تورم برای هر گرم موسیالژ به عنوان فاکتور کیفیت بذر نیز

و باقیمانهه حالل توسط دستگاه تقطیر در خال (روتداری) حدذف شده.

از معادله ( )3بهست آمه (:)Kalyansundaram et al., 1980

پس از استخرا  ،نمونهها فیلتر شهنه (.)Popa et al., 2012

معادله ()3
میزان موسیالژ(/فاکتور تورم ×= )100میزان تورم برای هدر گدرم

استخراج موسیالژ

موسیالژ

با توجه به اهمیت موسیالژ بذر کتان ،سه شداخص کیفدی مقدهار
موسیالژ ،فاکتور تورم و میزان تورم در هر گرم موسیالژ مورد بررسدی
قرار گرفتنه .جهاسازی موسیالژ بر اساس روش استخرا با آب جوش

آزمونهاي هدایت الكتریكی و تراوش پتاسیم

به منظور تعیین قهرت روی

بذر و گیاهچه با اسدتفاده از آزمدون

انجام شه .بذور به مهت  4سداعت در آب جدوش 100°Cروی همدزن

ههایت الکتریکی و تراوش پتاسیم به روش تودهای تعهاد  50عهد بذر

مغناطیسی قرار گرفتنه .ماده استخراجی بعه از خنک شهن با اسدتفاده

از هر واحه آزمایشی تهیه ،و وزن آنها با دقت یک صهم گدرم اندهازه-

از پشم شیشه فیلتر شه و تصفیه بیشتر در دستگاه روتاری انجام شده.

گیری شه .مقهار  25میلیلیتر آب مقطر درون بشرهای با حجدم 100

س س به محلول صاف شهه حداوی موسدیالژ ،اتدانول  %80افدزوده و

میلیلیتر ریخته شه .بعه از آن بذرها در آب مقطر درون بشرهای مجزا

خوب تکان داده شه و برای مهت  1ساعت در یخچال در دمای 5°C

قرار گرفتنه و روی هر یک از بشدرها توسدط فویدلهدای پالسدتیکی

قرار گرفت .نهایتاً رسوب حاصدله توسدط سدانتریفوژ ( 10000دور بده

پوشانهه شه .بشرهای حاوی بذرها به مدهت  24سداعت در دمدای 20

مهت  20دقیقه) جها گردیه .مقدهار موسدیالژ بدر حسدب گدرم در هدر

درجه سانتیگراد درون ژرمیناتور قرار گرفتنه .س س محلولهای تهیده

گرم بذر تعیین و بده صدورت درصده وزندی ثبددت گردیدده و درصده

شهه برای انهازهگیری ههایت الکتریکی (با استفاده از دستگاه هدهایت

موسیالژ بهست آمه (.)Bhatty, 1993

سنج الکتریکی) و پتاسیم تراوشی (با استفاده از دسدتگاه فلدیمفتدومتر)

برای تعیین فاکتور تورم مقهار یک گدرم بدذر خشدک در اسدتوانه
مهر  25میلیلیتری ریخته شه و س س به آن  20میلیلیتر آب مقطر

( )Hampton & Tekrony, 1995; Marcos-Filho, 1998مدورد
استفاده قرار گرفتنه.
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اطمینان از توزیگ نرمال دادهها ،نسبت به تجزیه و تحلیدل آنهدا اقدهام

معادله ()4
قابلیت هدهایت الکتریکدی بدرای هدر بشدر/وزن نمونده بدذر (برحسدب

گردیه.

گرم)=(میکروزیمنس بر سانتیمتر بر گرم) ههایت الکتریکی
میزان تراوش پتاسیم (میلیگرم بر کیلوگرم) برای هر بشر /وزن نمونه

نتایج و بحث

معادله ()5

بر اساس تجزیه واریانس مرکب (دادههای دوسداله) ،اثدر متقابدل

بذر (برحسب گرم)= تراوش پتاسیم (میلیگرم بر کیلوگرم بر گرم بذر)

آبیاری× مایکورایزا× باکتری بر روی صفات درصه نهدایی جواندهزندی،
سرعت جوانهزنی ،درصه موسیالژ بدذر ،میدزان تدورم بدرای هدر گدرم
موسیالژ ،درصه نیتروژن ،درصده پتاسدیم ،درصده پدروتئین و پتاسدیم

درصد عناصر غذایی

جهت تعیین غلظت عناصر غذایی موجود در بذر کتدان ،نموندههدا
بعه از شستشو و خشک کردن در آون (دمای  70درجه سانتیگراد بده
مهت  48ساعت) ،به وسیله آسیاب پودر شهنه .عصاره تهیده شدهه بده
روش هضم توسط اسیهسولفوریک ،اسیهسالیسدیلیک ،آب اکسدیژنه و
سلنیم ،برای انهازهگیری نیتروژن استفاده شه .میزان نیتروژن به روش
تیتراسیون بعه از تقطیر توسط دستگاه کجلتکاتو آناتیزر (مدهل ،V40
ساخت ایران) انهازهگیری شه .برای انهازهگیری فسفر و پتاسیم عصاره
نمونددههددا توسددط هضددم بدده روش سددوزانهن خشددک و ترکیددب بددا
اسیهکلریهریک تهیه گردیه .فسفر به روش رند سدنجی بدا واندادات
مولیبهات و توسط دستگاه اس کتروفوتومتر و میزان پتاسیم با اسدتفاده
از روش نشر شعلهای و به کمک دستگاه فلیمفتومتر انهازهگیری شهنه
(.)Chapman & Pratt, 1961

سطح احتمال  5درصه معنیدار شه .همچنین در ههایت الکتریکی بذر
اثر متقابل سال× آبیاری× مایکورایزا در سطح احتمال  1درصه معندی-
دار بود (جهول .)2
درصد پروتئین

پروتئین بذر یک رونه کاهشی به دنبال افزای

فواصل آبیداری از

( I1آبیاری پس از  60میلیمتر تبخیر) تا ( I3آبیاری پس از  180میلی-
متر تبخیر) نشان داد ،طوریکه کمترین پروتئین بذر ( 17/7درصده) از
گیاهددان شدداهه (عددهم تلقددیح) و در رژیددم آبیدداری  I3بهسددت آمدده .در
تیمارهای آبیاری  I1و  ،I2تلقیح با باکتری  P. putidaبه تنهایی تدأثیر
بیشتری در افزای

پروتئین بدذر نسدبت بده تلقدیح بدا هدر دو گونده

مایکورایزا نشان داد ،ولی تلقیح توأم باکتری و قارچ بیشترین افدزای
را در میزان پروتئین بذر داشت .بندابراین ،بیشدترین درصده پدروتئین،

درصد پروتئین

درصه پروتئین پس از اندهازهگیدری میدزان نیتدروژن بدا دسدتگاه
کجلهال با اسدتفاده از ضدریب تبدهیل نیتددروژن بدده پدروتئین ()5/7
محاسبه شه (.)Owusu-Apenten, 2002
معادله ()6

تراوشی بذر در سطح احتمال  1درصه و بر روی فداکتور تدورم بدذر در

 × 5/7درصه نیتروژن =درصه پروتئین

تجزیه و تحلیل آماري

برای تعیین اثرات سداده و متقابدل دادههدای حاصدل از دو سدال،
تجزیه واریانس دادهها بصورت مرکب با استفاده از نرمافزار کام یوتری
 9.1 SASو مهل خطی  GLMانجدام شده .مقایسده میدانگینهدا بدا
استفاده از آزمون آمداری  SNKدر سدطح احتمدال  5درصده صدورت
گرفت .قبل از تجزیه و تحلیل دادهها ،تست نرمالیتده انجدام و بعده از

مربوط به تلقیح توأم باکتری و قارچ در  I1بود .در شرایط تیمار آبیاری
 ،I3تلقیح بدا بداکتری  P. putidaسدودمنهتر از تلقدیح بدا گوندههدای
مایکورایزا (به صورت جهاگانه و یا توأم) بوده است (جهول  .)3کاه
معنیدار درصه پروتئین بذر همزمان با افزای
تن

شهت تن  ،به ویژه در

شهیه ،قبال در بابونده آلمدانی ()Matricaria chamomilla L.

( )Pirzad et al., 2012و در گیداه بدالنگو ( Lallemantia iberica

 )Abdolahi & Farahani, 2015( )L.گزارش شهه اسدت .یکدی از
عوامل کاه

میزان پروتئین در گیاه تحت تن

به اُفت شهیه فتوسنتز و کاه

پی

خشکی را مدیتدوان

مادههای تولیده کنندهه پدروتئین

(محدهودیت منبدگ) نسدبت داد (

Mohammadkhani & Heidari,

 .)2008به نظر میرسه که کاه

محتوای پروتئین بذر تحدت تدن

خشکی با کاه

فتوسنتز و افزای

فعالیتهای آندزیمهدای تجزیده-
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کننهه پروتئین مرتبط باشه ( .)Feller, 2004از طرفی ،افزای

درصه

.)2015

پروتئین بذر گیاهان مایکورایزایی کتان روغندی در مقایسده بدا شداهه
(جهول  )3را میتوان به انتشار میسیلیومهای خارجی قدارچ همزیسدت

درصد پتاسیم

در منافذ ریز خاک که امکان ورود ریشههای موئین وجود نهارد ،بدرای

در گیاهان شاهه (بهون تلقیح) ،بیشترین میزان پتاسیم بذر (0/25

جددذب آب و عناصددر غددذایی و انتقددال بدده گیدداه میزبددان نسددبت داد

مالیم بهست آمه که بدا شدهیهتر شدهن

درصه) از گیاهان تحت تن

( .)Habibzadeh et al., 2013به نظر میرسه اثر هدمافزایدی قدارچ

تن

همزیست و باکتری حل کننهه فسفات ( )Minaxi et al., 2013منجر

بیشترین میزان پتاسیم بذر در تلقیح توأم گیاه با باکتری و قارچ بهست

به تولیه بیشترین درصه پروتئین ( 40/4درصه) از تلقیح توأم گونههای

آمه که نشاندهنهه اثرات همافزایی بین قارچ و بداکتری بدود (جدهول

میکوریزی و باکتری در شرایط آبیاری مطلوب شهه است (جهول .)3

بذر افزای

مالیم (آبیاری پس از  120میلیمتر تبخیدر) فسدفر

معنیداری نسبت به گیاهان تحت تیمار  I1نشان داد ،ولی

با تشهیه کمبود آب در تیمار  I3فسفر بذر کاه

پیها کرد طدوری کده

حهاقل فسفر بذر ( 0/18درصده) در گیاهدان تحدت تدن

شدهیه ()I3

بهست آمه .در هر سه رژیدم آبیداری ،تجمدگ یدون فسدفر در گیاهدان
همزیست با هر دو گونه قارچی ،و همچندین گیاهدان تلقدیح شدهه بدا
باکتری بیشتر از انباشت آن در بذر گیاهان شاهه (عهم تلقیح) بود .اثدر
همافزایی میکروارگانیسمها (قارچ و باکتری) در جذب و تجمدگ فسدفر
بذر منجر به باتتربن میزان فسفر در تلقیح توأم برای کلیه رژیمهدای
آبیاری شه (جهول  .)3پاسخهای تجمگ عناصر غذایی به تن

خشکی

متفاوت است و با رژیمهای آبیاری تغییر مییابده .بدا افدزای

بیشدتر

فاصددله آبیدداری ( ،)I3جددذب و تجمددگ فسددفر بددهلیل انحددالل کمتددر و
غیرمتحرک شهن این عنصدر ( )Devau et al., 2009کداه

یافتده

است .عهم تحرک فسفر در  pHبات و تثبیت آن ،به ویژه در تن های
کمبود آب دلیل اصلی کاه

تجمگ آن در بافتهای گیاهی ،حتدی در

سطوح باتتر فسفر خاک تا  21میلیگدرم فسدفر قابدل جدذب در هدر
کیلوگرم خاک (بی

از نیاز گیداه) مدیباشده (.)Devau et al., 2009

توانایی گیاهان برای مقاومت بده تدن
فسفر خاک افزای

شهیه ،سرعت انتقال پتاسیم از

 .)3سطوح پایین رطوبت خاک در تن

خاک به سطح ریشه و سرعت جریان آن را در واحه طول ریشده کداه

درصد فسفر

با اعمال تن

در  I3به  0/09درصه کاه

یافدت .در هدر سده رژیدم آبیداری،

مالیدم آب در مقدادیر بداتی

مییابه ( )Kafi et al., 2010جذب بیشدتر فسدفر

در گیاهان با تلقیح دوگانه قدارچ مدایکورایزایی و بداکتری حدلکنندهه

شهاد ( .)Kuchenbuch et al., 1986با اینحدال ،در تدن

متوسدط

( ،)I2میزان تجمگ پتاسیم در گیاه ،حتی در مقایسه با تیمار  I1افدزای
را میتوان به تجمگ انتخابی پتاسیم

مییابه (جهول  )3که این افزای

در گیاهدان نسدبت داد ( .)Hopkins & Huner, 2009در مدواردی
مشاههه شهه که کاه

درصه پتاسیم گیاهان تحت تدن  ،بده دلیدل

محهودیت دسترسی به پتاسیم بوده است که در این تحقی در شرایط
تن

شهیه ( )I3مشاههه شه .بر اثر وجود آب بیشدتر ،یدونهدای یدک

ظرفیتی ماننه پتاسیم در محلول خاک به طور نسبی بیشتر از یونهای
دو ظرفیتی ماننه کلسیم و منیزیم افزای

مییابه ،اما بده تدهریج کده

خاک خشک میشود ،کلوئیههای رس بدا قدهرت بیشدتری پتاسدیم را
جذب کرده و مانگ از جها شهن این یونها میشونه .بر اثر تن  ،رشه
کلی گیاه از جمله فعالیت جذبی ریشهها کداه

مدییابده ،در نتیجده

توانایی جذب پتاسیم از سدطح کلوئیدههای رس را نخواهنده داشدت و
میدزان جدذب ایدن عناصدر کداه

مدییابده (.)Kafi et al., 2007

مطالعات قبلی نشان داده اسدت که هیددفهددای خددارجی قارچهای
میکوریز قادر بده تدأمین بی

از  10درصه از نیداز گیدداه همزیسددت

خود به پتاسیم هستنه .ایددن مقددادیر در گیاهددان و گونددههددای قددارچی
متفاوت است (.)Samaei et al., 2015; Rejali et al., 2010
هدایت الكتریكی ( )ECو پتاسیم تراوشی بذر

افزای

میزان ههایت الکتریکی بذر در سطوح باتتر تن

(آبیاری

فسدفر ( ،)Sabannavar & Lakshman, 2008نشداندهندهه انتقدال

پس از  60تا  180میلیمتر تبخیر) ،نشاندهنهه صهمات خشکی مدی-

فسفر حل شهه توسط باکتری ،از طری سیستم همزیستی قارچ-ریشه

باشه .در رژیمهای آبیاری  I1و  I2کداربرد و عدهم کداربرد گوندههدای

است ( .)Minaxi et al., 2013این افزای
افزای

انتقال ،میتوانه ناشدی از

حجم ریشه و دسترسی بیشتر به ریزوسفر بدهمنظدور تسدهیل

درفرآینه جذب و حاللیدت فسدفر ندامحلول باشده (

Hassani et al.,

مایکورایزا تأثیری بر تغییر میزان  ECبذر نهاشت ،ولی در شرایط تن
شهیه ( )I3ههایت الکتریکی بذر در گیاهان مایکورایزایی بهطور معندی
داری کاه

یافت.
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تأثیرگذار بودنده.

رژیمهای مختلف آبیاری قرار گرفت؛ طوریکه در گیاهان شاهه (عهم

هر دو گونه قارچی به یک میزان در این کاه

شهیه ،کاربرد گونههای قدارچی،

تلقیح) بیشترین درصه موسیالژ ( 8/09درصه) از گیاهان تحت شرایط

دادنه (جهول  .)4میزان پتاسیم تراوشدی بدذر

در تیمار آبیاری پس از

از طرفی در سال اول در شرایط تن
 ECبذر را بیشتر کاه

(به عنوان شاخص صهمه به غشای سلولی) با افزای

فاصله آبیاری از

 180میلیمتر تبخیر به  6/28درصه تقلیل یافت .از طرفی تلقیح گیداه

شدهیهتر

موسیالژ بذر شه که بیشترین درصه

 60تا  120میلیمتر تبخیر بیشتر شه ولی مقهار آن در تدن
( )I3افزای

تن

مالیم بهست آمه که با بیشتر شهن تن

با باکتری و قارچ ،موجب افزای

نیافت که با توجه به درصه پایین یون پتاسدیم موجدود در

با تلقیح توأم باکتری و قارچ بهست آمه .این امدر نشداندهندهه اثدرات

این بذور قابل توجیه است .بهنبال کاربرد جهاگانه قدارچ و بداکتری در

همافزایی بین قارچ و باکتری در سنتز موسیالژ مدیباشده (جدهول .)3

یافدت .در

تولیه موسیالژ با اعمال تیمارهای تلقیح (قدارچ و بداکتری) در

آبیاری مطلوب ،پتاسیم تراوشی بذر به یک میدزان کداه
شرایط تن

افزای

مالیم ،کاربرد گونههای قارچی بدر خدالف بداکتری ،بده

هر سه سطح آبیاری ،نشان میدهه که دسترسی بده مدواد فتوسدنتزی

تنهایی و در تلقیح توأم با باکتری به یک نسبت میزان پتاسیم تراوشی

موسدیالژ بدذر در

را کاه

دادنه .در شرایط تن

در

گیاهان کتان مایکورایزایی و مخصوصدا گیاهدان غیرمدایکورایزایی بدا

کاربرد توام باکتری با گونه  G. intraradicesمشاههه شه .بندابراین،

اعمال تن

مالیم ( )I2نشانه سازگاری مرتبط بدا حفدع پتانسدیل آب

میتوان گفت که کاربرد این گونه قارچی بیشترین تأثیر را در کداه

درون سدلولی (

خسارت ناشی از تن

شدهیه ،بیشدترین میدزان کداه

نسبت به گیاهان شاهه بیشتر بدوده اسدت .افدزای

در رژیمهای آبیاری پس از  120و  180میلدی-

Gholinezhad et al., 2016; Moradi et al.,

 )2010است ،ولی کاه

شدهیهتر ( )I3را

در موسدیالژ بدذر در تدن

متر تبخیر از تشتک داشته است (جهول  .)3تودههای بذری با بنیه بات

میتوان به محهودیت مواد فتوسنتزی در تولیه متابولیدتهدای ثانویده

بر اساس آزمونهای تراوش پتاسیم و ههایت الکتریکی شناسایی می-

( )Gholinezhad et al., 2016نسدددبت داد .تلقدددیح بدددا ایدددن

شونه .در آزمون ههایت الکتریکی (به عنوان شاخصی از تراوش مدواد

قابلیت دسترسی آب و مواد غدذایی بدرای

میکروارگانیسمها با افزای

بذر) بدذور حاصدل از گیاهدان تلقدیح شدهه کده مقدهار کمتدری مدواد

گیاه احتماتً نق

الکترولیتی از آنها خار شود ،بدهعندوان تدوده بدذر دارای بنیده قدوی

( )Habibzadeh et al., 2013و موجدب برتدری معندیدار در تولیده

شناسایی میشدود ( .)Hampton & Tekrony, 1995پتاسدیم ،یدون

عمهه-

معهنی اصلی تراوش یافته توسط بذر طی جذب آب اسدت .تدن

بدر

روی ساختار غشای سلولی در بدذور تولیدهی اثدر مدیگدذارد و باعدث
افزای

ههایت الکتریکی میشود .اعمال تن

موسیالژ شهه است .قابلیت باتی نگههاری آب این مواد نق
ای در سازگاری گیاه با شرایط خشک دارد .افزای
بذر بهدنبال تن

موسیالژ در پوسته

کمآبی ،ناشی از سازگاری اکولدوژیکی جهدت حفدع

در مراحل رشهی گیداه
نشدت

ذخیددره آب ،پیوندده یددافتن بددا کربوهیددهراتهددای آبدوسددت نظیددر

نفوذپذیری غشا سلولی اسدت

موسیالژهای سطح بذر میباشه ،این سازگاری منجدر بده تواندایی در

) .(Vieira et al., 1992تیمارهای تلقیح بدا قدارچهدای همزیسدت و
باکتریهای حلکننهه فسفر بدا افدزای

تن

جنین بذر در برابر خشکی میباشه .از آنجدا کده یدک شدکل ویدژه از

باعث تولیه بذوری با کیفیت پایین میگردد که بهعلت افزای
مواد از پوسته آسیبدیهه بذور و افزای

خشدکی در کداه

فتوسدنتز گیداه را تعدهیل

حفع پتانسیل آب درون سلولی میشود (.)Moradi et al, 2010

ظرفیدت جدذب و انتقدال آب

( ،)Neetu et al., 2012و همچنین افزای

دسترسی و تأمین عناصر

تورم موسیالژي بذر

غذایی (( )Habibzadeh et al, 2013نیتدروژن ،فسدفر و پتاسدیم در

تورم بذر به طور مستقیم از موسیالژ بذر تأثیر میپذیرد ،که در اثر

مطالعه حاضر) از میزان خسارت به غشای سلولی و ترواش پتاسیم بده

جذب آب ،موسیالژ موجود در بذور متورم مدیشدود ،و بده دو صدورت

طور معنیداری کاسته است.

تورم مطل و میزان نسبی تورم نسبت به مقهار موسیالژ مطرح مدی-
شود .میزان تورم یک گرم موسیالژ از شدرایط غیدرتن

درصد موسیالژ

درصه موسیالژ بذر (میزان موسیالژ در یک گرم بذر) ،تحت تدأثیر

( )9/94یدک

رونه افزایشی تا تن

مالیم ( )14/39داشت ،ولی با بیشتر شهن تن

در  I3تا  9/29کاه

یافت .در شرایط بهون تن  ،تلقدیح گوندههدای
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قارچی به تنهایی و بصورت توأم با بداکتری بده یدک میدزان تدورم را

گیاهان شاهه (بهون تلقیح) نشان دادنه .با اینحال ،کاربرد تدوأم قدارچ

میدزان

با باکتری بیشترین درصه ( 94درصده) و سدرعت جواندهزندی (13/54

شهیه تلقیح با

شهیه بهنبال داشت (جهول  .)3بدا در

افزای

دادنه .در شرایط تن

مالیم تلقیح تأثیری در افدزای

تورم نهاشت .از طرفی ،برخالف  I1و  I2در شرایط تن

درصه در روز) را در شرایط تن

باکتری بیشترین میزان تورم برای هر گرم موسیالژ ( )14/59را نشان

نظر گرفتن اینکه تمام بذور برای جوانهزنی در شرایط یکسدان از نظدر

داد (جهول  .)3با توجه به اینکه فاکتور تورم با یک نسبت مسدتقیم در

دما و تأمین آب قرار داشتنه ،درصه جواندهزندی بدذور بهسدت آمدهه از

محاسبه میزان تورم به ازای هر گرم موسیالژ دخالت دارد ،اتنظار می-

گیاهان مادری در شرایط تن  ،کمتر از شرایط مطلوب آبیداری اسدت.

رود دارای رونه مشابه با آن باشه .با ایدنحدال ،مقدهار نسدبی تدورم از

کاه

کمبدود آب در

موسیالژ حاصل از بذر نیز تأثیر میپذیرد .بنابراین بده نظدر مدیرسده

مطالعات متعهدی قبال گزارش شهه است .در این راستا کاه

فاکتور تورم تفاوتهایی با میزان تدورم در هدر گدرم موسدیالژ داشدته

و درصه نهایی جوانهزنی در بذرهای حاصل از گیاهدان بابونده آلمدانی

هر چنده اندهک در میدزان نسدبی

( )Pirzad et al., 2012( )Matricaria chamomilla L.و ارقدام

تورم موسیالژ حاصل از گیاهان مایکورایزایی با تشهیه تهریجی تن ،

کلدزا ( )Atarodi et al., 2011( )Brassica napus L.کده تحدت

مواجده شدهه اسدت

شرایط کمبود آب رشه کرده و تولیه بذر نمودهانه ،گزارش شهه اسدت.

باشه .به طور مثال ،با وجود افزای
فاکتور تورم در شهیهترین سطح تن

بدا کداه

(جهول  .)3با توجه به ارتباط مثبت و باتی درصه موسدیالژ و فداکتور
تورم میتوان گفت که فاکتور تورم که معرف کیفیت موسیالژ نیز می-
باشه با افزای

سرعت

رونه مشابه و کاهشی تغییرات درصه و سرعت جوانهزندی بدا افدزای
فاصله آبیاری (شهیهتر شهن تن

کمبود آب) ،وجود همبستگی مثبت

مدییابده

و معندیدار بدین آنهدا را نشدان مدیدهده ( .)Pirzad et al., 2012از

( .)Rahimi et al., 2014رونه تغییرات فاکتور تورم و میزان تورم بده

طرفی ،مشاههه میشود که در بذور حاصل از گیاهان تلقدیح شدهه بدا

ازای هر گرم موسیالژ با مقهار موسیالژ بدذر مشدابه بدود (جدهول .)3

پیدها کدرده

افزای

درصه موسیالژ بر اثر تن

خشکی ،افدزای

جوانهزنی در بذرهای تولیده شدهه تحدت تدن

هر دو شاخص در گیاهان مایکورایزایی و تلقیح با باکتری حل

کننهه فسفر در پژوه

حاضر نشان میدهه که تدأمین آب در روابدط

مایکورایزایی ( )Neetu et al., 2012; Rejali et al., 2011و بهبدود
مقاومت به تن
افزای

قارچ و باکتری ،درصه جوانهزنی نسبت به شداهه کداه

است که با توجه به همبستگی بین درصه موسیالژ و درصه جوانهزندی
بذر ،درصه باتی موسیالژ ناشی از تلقیح در این بذور منجر به کاه
درصه جوانهزنی شهه است (.)Witztum et al., 1969

در تلقیح با باکتریها ( )Dimkpa, 2009منجدر بده

سطح موسیالژ بذر شهه است.

نتیجهگیری
نتایج این تحقید  ،نقد

درصد نهایی و سرعت جوانهزنی

بیشترین درصه نهایی جوانهزنی ( 96درصه) و سرعت جوانهزندی
( 13/73درصه در روز) مربوط به شرایط عهم تلقیح در رژیم آبیاری در
 60میلیمتر تبخیر بود (جهول  .)3به دنبال شرایط تن

در تیمارهدای

آبیاری  I2و  I3درصه نهایی جوانهزندی و سدرعت جواندهزندی در بدذور
حاصل به ترتیب تا  87و  12/52درصه کاه

نشان داد .در تیمارهای

آبیاری پس از  60و  120میلیمتر تبخیر ،کاربرد گونههدای قدارچی و
باکتری موجب کاه

درصه و سرعت جوانهزنی بذور تولیهی گردیده

ولی این درصه بهنبال کاربرد تدوأم آنهدا (قدارچ بداکتری) بده اندهازه
بذرهای حاصل از تیمار شاهه (عهم تلقیح) افدزای
تن

یافدت .در شدرایط

شهیه ( ،)I3تلقیح کتان با گونههای قارچی و باکتری یدک رونده

افزایشی هرچنه انهک نسبت به درصه و سرعت جواندهزندی بدذرهای

مفیده قدارچهدای میکدوریزا و بداکتری

 Pseudomonas putidaرا در کاه

خسارت تن

خشدکی نشدان

داد .به نظر میرسه حضور بداکتری بدا تسدهیل دسترسدی بده فسدفر
غیرقابل حل ،به قارچ میکوریزا که سطح دسترسی ریشده را بده آب و
عناصر غذایی توسعه داده است ،کمک میکنه .در نتیجده ریشده گیداه
گسترش بیشتری داشته و آب و مواد غذایی تزم را جذب میکنه .بده
واسطه جذب و فتوسنتز بهتر ،بخشی از کاه

ناشی از تن

خشدکی

در میزان کربوهیهراتها و عناصر غذایی جبران شهه ،حجم موسدیالژ،
درصه پروتئین و عناصر غذایی بذر (نیتروژن ،فسفر و پتاسیم) افدزای
یافت .نتایج دو آزمون انهازهگیری ههایت الکتریکی و آزمدون تدراوش
پتاسیم نشان داد که بیشترین میزان آنهدا ،از بدذور حاصدل از شدرایط
تن

خشکی بهست آمه که نشاندهنهه بنیه و کیفیت پایین غشا بدذر

میباشه .ولی تیمارهای تلقیح با قارچهای همزیسدت و بداکتری حدل

کیفیت بذرهای حاصل از گیاهان کتان...

کننهه فسفر از میزان خسارت به غشای سلولی در شرایط تن

خشکی

کاسته و باعث تقویت بنیه بذور کتان شه .بذور حاصل از گیاهانی کده
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کیفی جوانهزنی و تولیه گیاهچه است که با این حال با توجه به نتدایج
حاصل از جوانهزنی شرایط بهون تن

قابل توصیه میباشه.

در مزرعه با قارچهای مایکورایزا و باکتری حلکننهه فسفر تیمار شهنه،
دارای ذخایر غذایی بیشتری بدوده و احتمدات بده هنگدام بدروز تدن
خشکی نسبت به سایر بذور موف تر عمل خواهنه کرد .اگدر هدهف از
تولیه بهست آوردن موسیالژ بذر باشه ،تیمار تلقیح دوگانده گوندههدای
قارچ و باکتری سودوموناس در شرایط تن

مالیم (آبیاری بعه از 120

میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر) توصیه میشدود ،ولدی اگدر هدهف از

سپاسگزاری
نویسنهگان از جناب آقای دکتر ملبوبی و شدرکت "زیسدت فنداور
سبز" جهت در اختیار گذاشتن سدویه  P13بداکتری

Pseudomonas

 putidaنهایت تشکر را دارنه.

تولیه بذر کتان برای کاشت در سال بعه باشه ،نیاز به آزمونهای بیشتر

جدول  -4مقایسه میانگین اثر متقابل سال ،آبیاری و قارچ مایکورایزا بر هدایت الکتریکی بذر کتان
Table 4- Two-year means comparison of seed Electrical conductivity affected by year×irrigation regime ×mycorrhiza

هدایت الکتریکی (میکروزیمنس در سانتیمتر در گرم بذر)

مایکورایزا

)EC (seedµS.cm-1.g-1

Mycorrhiza

*214 de

شاهه

217 de
214 de
231 b

No-inoculated
F. mosseae
R. intraradices

آبیاری†
Irrigation regimes

شاهه

221 bcde
225 bcd

No-inoculated
F. mosseae
R. intraradices

246 a

شاهه
No-inoculated
F. mosseae
R. intraradices

180

No-inoculated
F. mosseae
R. intraradices

60

No-inoculated
F. mosseae
R. intraradices

120

215 de
216 de
213 e
229 bc
219 cde
221 bcde

Year

60

120

212 e
211 e

سال

2014

شاهه

شاهه
2015

شاهه

245 a
No-inoculated
F. mosseae
228 bc
R. intraradices
225 bcd
*حروف مشابه در هر ستون نشاندهنهه عهم اختالف معنیدار بر مبنای آزمون  SNKدر سطح پنج درصه میباشه.
180

*Means followed by the same letter are not significantly different according to SNK test (P≤0.05).
† میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر ()mm of evaporation frompan class A
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Introduction
The relationship between arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) and their associated bacteria has great
importance for sustainable agriculture especially in the case of highly mycorrhizal plants such as flax seed. Biofertilizers use in sustainable agricultural systems is important in production and enables plants to absorb more
water from soil and improves plant nutrient uptake and photosynthesis. The alleviating effect of the AMF
symbiosis in response to drought generally relies on the uptake and transport of water and on an improved
uptake of nutrients. The cooperation of bacteria and mycorrhizal is probably due to specific attributes of microorganisms that make the mother plants more tolerant to drought stress .The interacting effects of mycorrhizal
colonization and phosphate solubilizing bacterial (PSB) inoculation on plant vegetative growth and crop yield
have been studied previously. But, the impact of these above micro-organisms on the plant reproduction and the
actual (quality) crop yield has received much less attention. Thus the main aim of this study was to evaluate the
effects of AMF species, PSB and their interactions on the quality of harvested flax seeds.
Materials and Methods
A 2-year field experiment was conducted at the Urmia University, Urmia city, located at North-West of Iran
during the years 2014 and 2015. The experimental design was factorial (three factors) based on a randomized
complete block with three replications. The treatments were included two AMF species (Funneliformis mosseae,
Rhizophagus intraradices and non-mycorrhizal control), PSB (Pseudomonas putida P13 and non-inoculated
control) and three irrigation regimes (irrigation after 60, 120 and 180 mm of evaporation from Class A pan).
Seeds were sown into a loamy soil at a depth of 2 cm in plots. Mycorrhizal inoculum was placed in the planting
rows below the seeds. For bacterial treatments, the seeds were inoculated with bacterial suspension of
Pseudomonas putida strain P13 before being immediately planted. At the end of the growing season, when the
plants had produced mature seeds, samples were taken. Seed factors included germination percentage, nutrient
percentage (N, P and K), mucilage percent, swelling factor, electrical conductivity and potassium leakage
(parameters as a result of damage to seed cell membranes) were measured. Finally, data was analyzed using SAS
9.1 and means were compared by Student Newman Keul’s test at 5% level of probability.
Results and Discussion
Combined ANOVA of 2-yr data showed a significant interaction effect of irrigation regimes multiply by
bacteria and mycorrhiza on the final germination percent, mucilage content, swelling factor, swelling rate per
gram mucilage, seed nutrients (nitrogen, phosphorus and potassium), and potassium leakage, and significant
interaction of year multiply by irrigation regimes and mycorrhiza on the electrical conductivity in flax seeds.
Results indicated that with increasing irrigation interval from 60 to 120 mm of evaporation in control (noninoculated) plants, phosphorus percent, potassium percent, mucilage percent, swelling factor and swelling rate
per gram mucilage, and potassium leakage were in high level. These above traits decreased with increasing in
severe stress up to 180 mm of evaporation. With increasing drought stress in flax plants (from irrigation after 60
to 180 mm evaporation), protein content and final germination percentage and rate of harvested seeds were
decreased. Mycorrhizal and bacterial inoculation of flax plants, especially dual inoculation, compensated a part
of drought-induced seed protein reduction. In all irrigation regimes, the highest percentage of phosphorus,
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potassium, mucilage and swelling factor were observed in dual inoculated plants due to synergistic effect of
mycorrhiza and PSB. This synergistic effect led to reducing cell membrane damages that indicated the vigorous
seeds. But a downward trend of seeds germination percentage harvested from inoculated plants, related to higher
mucilage volume and its negative correlation with seed germination.
Conclusion
A mixture of AMF and bacteria improved the results more than they were for the non-inoculated control
plants. The development of multi-functional microbial inoculants seems to be a promising method to increase the
positive effects of micro-organisms. In this study, the participation of micro-organisms contributed to a higher
quality and vigor of flax seeds. Assessment the effects of plant-beneficial micro-organisms (Pseudomonas putida
and two mycorrhizal species, alone or/and in combination) on the quality of flax seeds obtained from plants
grown in the field, showed the beneficiary of dual colonization.
Keywords: Drought stress, Mucilage, Mycorrhizal fungi, Pseudomonas, Seed germination
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اسدی ،س ،.بنایان اول ،م ،.جهان ،م ،.و فرید حسینی ،ع .ر .1397 .مقایسه شاخصهای مختلف یییفی شششفی هیفاهی بفرای ار یفابی ا ور
شاخص سطح برگ هندم ( )Triticum aestivum L.مستانه ر مشهد .بشمشناسی کشاور ی.913-934 :)3(10 ،

چکیده
تشانایی قیق و سریع به ستآور ن شاخص سطح برگ ) (LAIیک جزء ضروری ر تحقیقات بشم شناختی است که به رک شدیده تشلیفد یسفت
تش ه هیاهی کمک میکند .یکی ا رایجترین روشهای تعیین تغییرات مکانی و مانی این شفاخص ر مقیفاس منطقفهای ،اسفتیا ه ا شفاخص تیاضف
نرمالشده با تابی سطحی ( )NDVIاست .با تشجه به حساسیت کم این شاخص به مقدار متشسط تا یا شاخص سطح بفرگ ،ایفن تحقیفق بفا هفد
بررسی ارتباط سایر شاخصهای شششی هیاهی با شاخص سطح برگ هندم ( )Triticum aestivum L.و قت آنها ر برآور شفاخص سفطح بفرگ
انجام شد .بدین منظشر اندا ههیری شاخص سطح برگ ر شنج تاریخ ا  17مزرعه واقع ر مزارع آستان قدس رضشی مشهد ر یشل فص رشد هندم ر
سال  1393-1394صشرت هرفت .با تشجه به یشل وره رشد هندم ا تصاویر سری مانی سنجنده  OLIماهشاره لندست  8بهمنظشر محاسبه شاخصهای
شششی هیاهی ( TDVI ،SAVI ،IPVI ،G2 ،G1 ،EVI2 ،EVI1 ،DVI ،NDVIو  )RVIاستیا ه شد .برای انتخاب متغیر برآور کننفده مناسفو و
مدلسا ی آماری ا روش رهرسیشن سا ه (خطی ،رجه وم ،نمایی) و رهرسیشن خطی وهانه و رهرسیشن خطی چندهانه به روش شییرونده و شسرونده
استیا ه شد .ر نهایت برای اعتبارسنجی و رستی مدلهای ارائه شده ا سنجههای آماری جذر میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEمیفانگین قفدر مطلفق
خطا ( ،)MAEقت نقطهای نسبت به مقدار واقعی ( )Eو ضریو همبستگی ( )rاستیا ه شد .نتایج حاکی ا افزایی قت بفرآور شفاخص سفطح بفرگ
هندم با استیا ه ا شاخص  NDVIو  SAVIو تشابع نمایی (به ترتیو به  1/18و  )1نسبت به مدل خطی (به ترتیو  1/46و  )1/26است .ایفن اففزیی
قت به لی برآور قیقتر شاخص سطح برگ ر با ه  0تا  4شاخص سطح برگ واقعی و مقدار ثابت شاخص سطح برگ شبیهسا ی ر بفا ه شفاخص
سطح برگ واقعی  6تا  10میباشد .ال م به ذکر است که ،میزان قت برآور شاخص سطح برگ با استیا ه ا ترکیو این و شفاخص نسفبت بفه مفدل
خطی هر کدام ا این شاخصها افزایی یافته است .همچنین ،باالترین قت ر برآور شاخص سطح برگ ا ترکیو شاخص  G2با  SAVIو ( EVI1به
ترتیو  )1/03 ،1/03به لی حساسیت بیشتر شاخص  G2به شاخص سطح برگ متشسط و باال نسبت به  NDVIمشاهده شد .عالوه بر این قت مفدل
هزینی شییرونده و شسرونده نسبت با سایر مدلها ر برآور شاخص سطح برگ ،به لی حساسیت بیشتر مدل به شفاخص سفطح بفرگ بفاالتر ا ،6
بهبش یافته است (به ترتیو  0/87و  .)0/95اهرچه قت برآور شاخص سطح برگ هندم ر روش هزینی شییرونده نسبت به تمامی مدلها بیشتر است،
اما محاسبه آن نیا به استیا ه ا شارامترهای یا ی است.
واژههای کلیدی :رهرسیشن چند متغیره ،شاخصهای تعدی شده شششی هیاهی ،شاخص تیاض نرمالشده ،شاخص رشد هیاهی

مقدمه

1

شاخص سطح برگ ،نسبت سطح فعال فتشسنتزی بفرگ سفبز ر
واحد سطح مین ،یکی ا معمشلیترین ویژهیهای بیشفیزیکی شششی

 2 ،1و  -3به ترتیو انشجشی کتری بشمشناسی راعی ،استا و انشیار هروه
راعت ،انشکده کشاور ی ،انشگاه فر وسی مشهد
 -4انشیار هروه مهندسی آب ،انشکده کشاور ی ،انشگاه فر وسی مشهد
)Email: mobannayan@yahoo.com
(* -نشیسنده مسئشل:

هیاهی است ( .)Watson, 1947سطح برگ شرکتکننده ر فتشسفنتز
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( )Daughtry et al., 1992یک متغیر ضرروی ر مدلهفای خفاک-

این و روش کامالً مکمف یکفدیگر هسفتند (،)Pinty et al., 2009

هیاه -آب میباشد .ر سیستمهای کشفاور ی ،سفطح کف بفرگ هفر

به ست آور ن شارامترهای مطلشب برای ح مدلهای انتیفال تابشفی

محصشلی ،به واسطه مقدار شفاخص سفطح بفرگ ا محفدو یتهفای

بسیار سفخت اسفت ( .)Fang et al., 2003ا ایفنرو ،شفاخصهفای

کلیدی ر میزان جذب و انتقال کربن برخشر ار اسفت کفه ر مجمفشع

شششی هیاهی به لی سهشلت محاسبات ،کفاربر هسفتر های ارنفد.

تعیینکننده میزان تشلید محصفشل مفیباشفد (; Koetz et al., 2005

هد اصلی شاخص های شششی هیفاهی یییفی ،اففزایی ایالعفات

 .)Gitelson et al., 2014بنففابراین ،شففاخص سففطح بففرگ بففرای

مشجففش ر ا ههففای انعکففاس یییففی بففا اسففتخراع تنففشع بففه علففت

مطالعات اکشلشژیکی ا جمله :کنی میان شششی هیفاهی و اتمسفیر و

ویژهیهای شششی هیاهی و به حداق رساندن اثرات هندسفی خفاک،

تخمففین فتشسففنتز ،تبخیففر و تعففرک ،عملکففر محصففشل و بسففیاری ا

اتمسیر و خشرشید است ( .)Moulin & Guerif, 1999شاخصهفای

فرآیندهای فیزیشلشژیک یگر ر مطالعات کشاور ی ضرروی میباشفد

هیاهی ،به ویژه شاخص شششی هیاهی استاندار  )NDVI( 3و شاخص

(.); Cao et al., 2014Bondeau et al., 1999

نسبت

هیاهی4

( )RVIبیشترین کاربر را ارند.

اهرچه اندا ههیری شاخص سطح برگ به صشرت تخریبی ر نقطه

شاخص  NDVIبه مقا یر کم و متشسط شاخص سطح برگ سفبز

مشر نظر ا قت باالتری برخش ار است ،اما با افزایی وسفعت منطقفه

حساستر می باشد و حساسیت کمتری به شاخص سطح برگ متشسفط

مشر مطالعه ،ضمن افزایی میزان تخریو ،حجم و هزینه کار ر مان

به باال ار  .اشباع  NDVIبه عدم حساسیت با تابندهی ر ناحیه قرمز

Guindin-Garcia et al.,

ر مقا یر متشسط یا باال شاخص سطح برگ به لیف ضفریو بفاالی

 .)2012ا سشی یگر تحشالت سریع تکنشلشژیکی ر سه هه هذشته

جذب فتشسنتز نسبت ا ه شده است .برای شاخص سطح بفرگ سفبز

اسففتیا ه ا سففنجی ا ور را بففه عنففشان یففک ابففزار بففرای مففدیریت

کمتر ا  ،3جذب ک کانششی ر محدو ه قرمز به  90تا  95رصد مفی

کشاور ی تسهی کر ه است ( .)Pinter et al., 2003به هشنهای کفه

رسد و افزایی شاخص سطح برگ سبز (بیشتر ا  ،)3منجر به تغییرات

سنسشرهای ماهشارهای (مانند ماهشاره مفش یس 1و لندسفت )2قفا ر بفه

بیشتری ر جذب و با تاب ر محدو ه قرمز نمیشفش (

اندا ههیری با تابهای بفرگ ر یفشل مفش هفای مختلف ا سفطح

 .); Gitelson, 2014al., 2008یکی یگر ا الی کاهی حساسیت

منطقهای بفه مقیفاس جهفانی اسفت (; Broge & Leblanc, 2001

 NDVIبه مقا یر متشسط به باال ،فرمشل ریاضی این شاخص است .ر

 .)Cleland et al., 2007ر حقیقت ،مجمشعه ا ههای سری مفانی

شاخص سطح برگ سبز متشسط به بفاال NDVI ،تحفت تفیثیر اشفعه

شاخصهای یییی به ست آمده ا سنجی ور حاکی ا مییفد بفش ن

ماورا بنیی قرار ار  .ا آنجایی که شراکندهی تشسط سفاختار سفلشلی

ر مقیاس منطقفهای ( Karlsen et

یا برگ باعث میشش که با تاب مفا ون قرمفز نز یفک )NIR( 5بفاال

رک شاسخ فنشلشژی رشد هیاه به شرایط اقلیمی ( White

باشد و جذب آن تشسط کلروفی مشجو کفاهی با تفاب قرمفز شفش ،

& Bradley

با تاب  NIRبه یشر قاب تشجهای بیشتر ا با تاب قرمز است .به یشر

محدو  ،قت کار نیفز کفاهی مفییابفد (

آن ر تشخیص تغییرات فنشلشژی
،)al., 2009

 )et al., 1997و یبقفهبنفدی انفشاع شششفی هیفاهی (

Hatfield et

 )Mustard, 2008است .بنابراین عالقه به تشسعه مفدلهفای بفرآور

مثال ،ر شاخص سطح برگ بیشتر ا  ،3با تاب  NIR>40%است ر

شاخص سطح برگ سفبز بفا تصفاویر بفه سفت آمفده ا سنسفشرهای

حالی که با تاب  Red<5%است .به این ترتیو NDVI ،به تغییفرات

ماهشارهای اففزایی یافتفه اسفت (; Gao et al., Gray et al., 2012

با تفاب یفشل مفش قرمففز ( )Redو  NIRحسفاس اسفت .ر مقابف ،

.)2014

شاخص های هیاهی مانند شاخص نسبت هیاهی ( ،)RVIشاخص رشد

و روش عمده برای تخمین شاخص سطح سفبز بفرگ ا راه ور
وجش ار  )1( :مدلهفای معکفشس انعکفاس تابشفی (

هیاهی و فرم جایگزینی آن (شفاخص شششفی هیفاهی ارتقفاء یافتفه

6

Fang et al.,

( EVIو  ))EVI2و شاخص های کلروفی  ،حساسیت باال بفه شفاخص

 )2003و ( )2روابففط تجربففی بففین شففاخص سففطح سففبز بففرگ و

هفد ( Gitelson et al.,

شاخصهای شششی هیاهی یییی ( .)Chen et al., 1996با ایفن کفه
1- MODIS
2- Landsat

سفطح بفرگ متشسفط و یفا را نشفان مفی

3- Normalized difference vegetation index
4- Ratio vegetation index
5- Near infrared radiation
6- Enhanced vegetation index
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 .)2003bا سشی یگر ،این شفاخص تفداخ بفین خفاک و هیفاه ر

ایران  236میلیمتر و متشسط بارش جهان  780میلیمتر برآور شفده

محدو ه فروسرع را بریر نمیکند ( .)Le Maire et al, 2011برای

است .مشهد با متشسط بارشی ر حفدو یفک چهفارم متشسفط بفارش

رفع این مشک ا شاخصهای یگر مانند شاخص هیاهی تعدی شفده

جهانی ،یکی ا قطوهای تشلیدکننده محصشالت کشفاور ی ر ایفران

خاک )SAVI( 1برای با یابی شششی هیفاهی و رففع معایفو شفاخص

میباشد .ر این شرایط ،تشلید محصشالت کشاور ی عمدتاً وابسته بفه

 NDVIاستیا ه شد ( .)Huete, 1988با ایفن حفال ،برخفی محققیفق

آب یر مینی است.

بیان کر ند که این شاخصها حساسیت کمتری به مقدار کم شفاخص

بر اساس آمار مزرعه نمشنه استان قدس  946هکتار ا این ارضفی

ارند (; Nguy-Robertson et Vina et al., 2011

ر سال  93-94تحت کشت هندم قفرار هرففت .آب مفشر نیفا ایفن

 .)al., 2012با تشجه به ،حساسیت متیاوت شفاخصهفای هیفاهی بفه

اراضی ا  33حلقه چاه تیمین مفیشفش کفه مفزارع بفه اسفم چفاههفا

میزان شاخص سطح برگ هیاهان و ویژهفیهفای شششفی هیفاهی ا

نامگذاری شده است 17 .مزرعه با مساحت  549/7هکتار ا بین مزارع

جمله ساختار برگ ،ر این تحقیق با بررسفی ارتبفاط شفاخص سفطح

نمشنه آستان قدس ر این مطالعه مشر بررسی قرار هرفت (شک .)1

سطح برگ سبز

برگ هندم با شفاخصهفای هیفاهی متیفاوت ،سفعی ر تعیفین یفک
الگشریتم قشیتر برای برآور شاخص سطح برگ سبز هندم با اسفتیا ه

تصاویر مورد استفاده

ا متغیرهای بیشتر (شاخصهای هیاهی) میشش .

ر این شژوهی با تشجه به یشل وره رشد هندم ر مزرعه نمشنفه
ا تصاویر سری مانی سنجنده  OLIماهشاره لندست  8ا با ه مفانی

مواد و روشها

 22نشامبر  2014تا  20ژوئن ( 2015برابر با  1آذر  1393تا  30خفر ا

مشخصات منطقه مورد مطالعه

 )1394استیا ه شد .ا آنجایی که منطقه مشر مطالعفه تنهفا ر یفک

اراضی مزرعه نمشنه آستان قدس رضشی با  14هزار هکتار وسعت

شیت ماهشاره لندست (شماره هذر و ر ی به ترتیو  159و  )35قفرار

و  91حلقه چاه ،واقع ر جنشب شرقی مشهد ر عرض جغرافیفایی 35

می هیر  ،فاصله بین تصشیربر اری هفا ر ایفن شفژوهی بفا تشجفه بفه

رجه و  42قیقه تفا  36رجفه و  59قیقفه عفرض شفمالی و یفشل

تاریخهای تصشیر بر اری لندست  16 ،8رو ه است و برخی ا تصفاویر

جغرافیایی  59قیقه و  3رجه تا  60رجه و  35قیقه یفشل شفرقی

به لی حضشر ابر ،ا روند مطالعه خار شد (جدول  .)1ر این تحقیق،

واقع شده است (شک  .)1مشهد به لی مشقعیت جغرافیایی خاص که

تصاویر ماهشاره لندست  8به لی باالبش ن قدرت تیکیک یییفی (11

ر منطقه مر ی بین شمال و جنفشب خراسفان قفرار ار و همننفین

باند یییی) و قدرت تیکیک را یشمتریفک  12بیتفی (امکفان تشصفی

تداخ جبهههای مختل آب و هشایی ،ارای آب و هشا و خصشصفیات

بهتر شششی مین) و ر سترسبش ن تصفاویر ایفن مفاهشاره انتخفاب

ویژه اقلیمی است و قسمت اعظم شت مشهد -نیشفابشر ،جفزء اقلفیم

شد.

سر و خشک و قسمتی ا شت مشهد– قشچان ،نیم خشک و سر و
بخی کشچکی ا بلندترین ارتیاعات رشفته کفشههفای بینفالش و هفزار

پیشپردازشهای تصاویر ماهوارهای لندست 8

مسجد جزء اقلیم مریشب سر مفیباشفد و ر مجمفشع شفهر مشفهد

تصاویر ر حالت خام ارای خطاهای هندسی یا را یشمتریکی مفی

ارای آب و هشای متغیر ،اما معتدل و متمای به سر و خشک است و

باشند که برخی ا این خطاها ر ایستگاههای هیرنده مینفی تصفحیح

ا تابستانهای هرم و خشک و مستانهای سر و مریشب برخفشر ار

میششند .حجم عملیات شییشر ا ش بسته به نفشع سفنجنده ،کیییفت

است .بر اساس یبقهبندی اقلیمی آمبرژه اسفتان ارای اقلفیم خشفک

ایالعات رقفشمی و نفشع کفاربر متغیفر خشاهفد بفش  .بفه یفشر کلفی

سر و نیمه خشک سر میباشد .میانگین مای حداکثر و حداق ایفن

تصحیحات به و سته تصحیحات را یشمتریکی و تصحیحات هندسی

منطقه ر وره بلند مدت  60ساله (ا سال  1329تا  )1389به ترتیفو

تقسیم میشش  .تصحیح هندسی به لی اینکه میفزان

خطفای  xو y

حدو  21/2و  7/3رجه سانتی هرا و متشسط بارش ساالنه این شفهر

تصاویر لندست  8ا یک سشم اندا ه شیکس ( 30متر) کمتر بش  ،انجام

حدو  251میلیمتر میباشد .این ر حالی است که متشسفط بارنفدهی

نشد (جدول .)1

1- Soil adjusted vegetation index
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 موقعیت جغرافیایی مزرعه نمونه آستان قدس رضوی در مشهد-1 شکل
Fig. 1- Geographical location of the Astan Quds Razavi farm in Mashhad

 در بازه مورد مطالعه8  ماهواره لندست،OLI  مشخصات تصاویر سنجنده-1 جدول
ردیف

Table 1- Specifications of OLI, Landsat 8 satellite imagery within the range of the case study
تاریخ تصویربرداری
درصد پوشش
خطای هندسی
خطای هندسی
)X( خطای هندسی

تاریخ تصویربرداری
)(میالدی

)(شمسی

ID

Landsat imaging

Landsat imaging

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

dates (Gregorian)
21-Dec-14
6-Jan-15
22-Jan-15
7-Feb-15
23-Feb-15
11-Mar-15
27-Mar-15
12-Apr-15
25-Apr-15
14-May-15
30-May-15

dates (Solar)
1393  آذر30
1393  ی16
1393  بهمن2
1393  بهمن18
1393  اسیند4
1393  اسیند20
1394  فرور ین7
1394  فرور ین23
1394  ار یبهشت5
1394  ار یبهشت24
1394  خر ا9

ابر تصویر
Amount of
cloud (%)
91.7
1.51
3.41
10.95
75.94
48.56
52.69
21.31
22.42
3.32
4.5

)(متر

)) (مترY(

)(متر

Geometric
error (m)

Geometric
error (y) (m)

Geometric
error (x) (m)

9.127
8.878
9.106
8.508
8.613

6.618
6.459
6.471
5.395
5.846

6.284
6.091
6.278
6.578
6.326

8.858
7.520
6.943
4.952

6.014
4.965
4.123
4.219

6.504
5.648
5.587
5.526
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و یشل مش های ما ون قرمز و ما ون قرمز نز یک تا  3میکرومتفر را

تصحیحات رایومتریکی

تصحیحات را یشمتریکی برای کاهی یا حذ خطاهای اتمسیری

تصحیح میکند .ر روش فلی ا فایف  Meta Dataبفرای تصفحیح

و خطاهای ستگاهی استیا ه میشش  .ر یفی فرآینفد تهیفه تصفشیر

باندهای مشر نظر که شام باندهای چند یییفی و بانفدهای حرارتفی

تشسط سنجنده ،ایالعات را یشمتریک هر باند بهصشرت مقا یر عد ی

است ،استیا ه شده که برای باندهای چند یییی عملیات را یفانس 5و

که به آنها  DN1هیته میشش  ،ثبت میشش  .این مقفا یر بفا مقفا یر

رییلکت 6ولی برای باندهای حرارتی فقط عملیات را یانس انجام شد.

واقعی انرژی منعکس شده یا هسی شده ا منطقفه مینفی متنفابر بفا

ر انتها ،نرمالیزهکر ن باندهای مشر نظر بین  0تا  1با استیا ه ا

شیکس های تصشیر متیاوت است ،چرا کفه عشامف

یگفری همنفشن

شخی اتمسیری ،تیثیر شیکس های همسفایه و اویفه تفابی خشرشفید

معا له  2ر ستشر  Band Mathصشرت هرفت.
معا له ()2

باعث می ششند مقدار انرژی ریافتی تشسط سنجنده (را یانس) نسفبت

Float ((b1 Le 0)*0+(b1 Ge 10000)*1
)+(b1 Gt 0 and b1 Lt 10000
*
))float(b1/10000.0

به آنچه که بفر روی مفین مفیتشانسفت ریاففت شفش تغییفر کنفد.
خطاهای ستگاهی نیز آن سفته ا خطاهفای هسفتند کفه بفه علفت
یراحی یا عملکر سنجنده ایجا میششند.

محاسبه شاخصهای گیاهی

شاخصهای هیاهی مشر ار یابی ر این مطالعفه شفام شفاخص

تصحیح را یشمتریک یی و مرحله تبدی ار ش رقشمی به تابی
یییی( 2معا له  )1و تبدی تابی یییی به با تاب یییی 3انجام می
هیر .

تبدی شفده ( ،)TDVIشفاخص هیفاهی تعفدی شفده خفاک (،)SAVI

( = 𝜆𝐿

شاخص هیاهی رصد ما ون قرمز نز یک ( ،)IPVIشاخص سبزینگی

معا له ()1

) × (𝐷𝑁 +

𝑛𝑖𝑚𝐿 𝐿𝑚𝑎𝑥 −
𝑛𝑖𝑚𝑙𝑎𝑐𝑄𝑄𝑐𝑎𝑙𝑚𝑎𝑥 +

𝑛𝑖𝑚𝐿 𝑄𝑐𝑎𝑙𝑚𝑖𝑛 ) +

هیاهی تیاض ( ،)DVIشاخص تیاضف نرمفالشفده شششفی هیفاهی
( ،)NDVIشاخص نسفبت هیفاهی ( ،)RVIشفاخص تیاضف هیفاهی

( G1و  )G2و شاخص رشد هیاهی ارتقاء یافتفه ( EVI1و  )EVI2مفی
باشد.

ر این معا له :DN ،ار ش رقشمی هر شیکسف  Lmax ،و  :Lminبفه
ترتیو حداق تابندهی مفشر نیفا بفرای تشلیفد حفداکثر ار ش ا ه و

محاسبه شاخص سطح برگ

تابندهی مربشط به ار ش رقشمی صیر بر حسو ( )W/m2/sr/𝜇mبرای

محاسبه شاخص سطح برگ بر اساس و فرمفشل رایفج براسفاس

هففر بانففد مففیباشففد Qcalmax .و  :Qcalminبیشففترین و کمتففرین ار ش

شففاخصهففای شششففی هیففاهی

 NDVIو  EVI1( EVIو )EVI2

شیکس کالیبره شده کمی شفده و تفابی یییفی هفر بانفد بفر حسفو

(معا لههای  3و  )4صشرت هرفت .شاخص سطح برگ ر معا له  ،4با

( )W/m2/sr/𝜇mمیباشد .با تشجفه بفه هفد تحقیفق کفه محاسفبه

استیا ه ا هر و شاخص  EVI1و  EVI2محاسبه شد.

شاخصهای هیاهی با استیا ه ا میزان با تاب است ،بفرخال برخفی
مطالعات که لزومی به تصحیح را یشمتریک ندارند ،تبدی عد رقفشمی
ثبت شده تشسط سنجده به را یانس الزامی است.

معا له ()3
معا له ()4

)LAI = 0.57*exp(2.33*NDVI) (r2 = 0.46
)(Satio et al., 2001
)LAI= (3.618*EVI-0.118)>0 (r2 = 0.77
)(Boegh et al., 2002

ر این شژوهی ،تبدی ار ش رقشمی به تابی یییی با استیا ه ا
ستشر  Radiometric Calibrationو تبدی تابی یییی به با تفاب

اندازهگیریهای میدانی

یییی با استیا ه ا روش  FLAASH4ر نرم افزار  ENVIانجام شد.

جهت انجام این تحقیق محدو ه مفزارع مفشر مطالعفه بفهوسفیله

فلی اولین ابزار تصحیح اتمسیری میباشد که یشل مش قاب رویفت

ستگاه جیشیاس 7مدل  Magellan eXplorist 300تعیین هر یفد.

1- Digital number
2- Spectral radiance
3- Spectral reflectance
4- Fast line of sight atmospheric analysis of hypercubes

5- Radiance
6- Reflectance
7- GPS
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اندا ههیری شاخص سطح بفرگ بفا اسفتیا ه ا سفه نمشنفه ا هفر 17

نمشنههای شاخص سطح برگ بفه  3و  4عفد کفاهی یاففت .نمشنفه

مزرعه ،ر شنج تاریخ ر یشل وره رشد هندم ،همزمان با عبشر ماهشاره

بر اریها ر تاریخ  18بهمن و  23اسفیند  1393و  27ففرور ین 5 ،و

ا سطح مزارع صشرت هرفت .ال م به ذکر است ر برخی ا مزارع بفه

 24ار یبهشت  1394انجام شد.

لی همزمانی آبیاری با تاریخ بر اشت شفاخص سفطح بفرگ ،تعفدا
جدول  -2شاخصهای گیاهی مورد استفاده در این تحقیق
Table 2- Vegetation indices used in this research

منبع
Refrence

فرمول

شاخصهای گیاهی

Equation

Vegetation Indices

تیشکر و همکاران
( Tucker et al.,

bandNIR-bandRED

)1979
تیشکر و همکاران

) 𝐷𝐸𝑅𝑑𝑛𝑎𝑏 (𝑏𝑎𝑛𝑑𝑁𝐼𝑅 −
) 𝐷𝐸𝑅𝑑𝑛𝑎𝑏 (𝑏𝑎𝑛𝑑𝑁𝐼𝑅 +

( Tucker et al.,

)1979
بریث و مک وی ( Birth
)& McVey, 1968

𝑅𝐼𝑁𝑑𝑛𝑎𝑏
𝐷𝐸𝑅𝑑𝑛𝑎𝑏
𝑅𝐼𝑁𝑑𝑛𝑎𝑏
) 𝐷𝐸𝑅𝑑𝑛𝑎𝑏 (𝑏𝑎𝑛𝑑𝑁𝐼𝑅 +
) 𝐷𝐸𝑅𝑑𝑛𝑎𝑏 1.5 ∗ (𝑏𝑎𝑛𝑑𝑁𝐼𝑅 −
)(𝑏𝑎𝑛𝑑𝑁𝐼𝑅 + 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑅𝐸𝐷 + 0.5

کریپن ( Crippen,

)1990
هیشت ()Huete, 1988
بناری ( Bannari,

)2002
هیشت و همکاران
( Huete et al.,
)1997
جیانگ و همکاران
()Jiang et al., 2008

شاخص هیاهی تیاض
)Difference vegetation index (DVI

) 𝐷𝐸𝑅𝑑𝑛𝑎𝑏 (𝑏𝑎𝑛𝑑𝑁𝐼𝑅 −
) 𝐷𝐸𝑅𝑑𝑛𝑎𝑏 (𝑏𝑎𝑛𝑑𝑁𝐼𝑅 +

√0.5 +

) 𝐷𝐸𝑅𝑑𝑛𝑎𝑏 (𝑏𝑎𝑛𝑑𝑁𝐼𝑅 −
∗ 2.5
)(𝑏𝑎𝑛𝑑𝑁𝐼𝑅 + 6 ∗ 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑅𝐸𝐷 − 7.5 ∗ 𝑏𝑎𝑛𝑑𝐵𝐿𝑈𝐸 + 1
) 𝐷𝐸𝑅𝑑𝑛𝑎𝑏 (𝑏𝑎𝑛𝑑𝑁𝐼𝑅 −
) 𝐷𝐸𝑅𝑑𝑛𝑎𝑏 ∗ (1 + 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑁𝐼𝑅 + 2.4

∗ 2.5

𝑅𝐼𝑁𝑑𝑛𝑎𝑏
𝐷𝐸𝑅𝑑𝑛𝑎𝑏

√

) 𝐷𝐸𝑅𝑑𝑛𝑎𝑏 (𝑏𝑎𝑛𝑑𝑁𝐼𝑅 −
) 𝐷𝐸𝑅𝑑𝑛𝑎𝑏 (𝑏𝑎𝑛𝑑𝑁𝐼𝑅 +

√

شاخص تیاض نرمالشده شششیهیاهی
)Normalized difference vegetation index (NDVI

شاخص نسبت هیاهی
)Ratio vegetation index (RVI

شاخص هیاهی رصد ما ون قرمز نز یک
)Infrared percentage vegetation index (IPVI

شاخص هیاهی تعدی شده خاک
)Soil adjusted vegetation index (SAVI

شاخص تیاض هیاهی تبدی شده
)Transformed difference vegetation index (TDVI

شاخص شششیهیاهی ارتقاء یافته
)Enhanced vegetation index (EVI

شاخص شششیهیاهی ارتقاء یافته
)Enhanced vegetation index (EVI2

شاخص سبزینگی
)Greenness index (G1

شاخص سبزینگی
)Greenness index (G2

خطی چندهانه 4به روش هام بفه هفام هفزینی شفییرونفده ،5حفذ

شاخصهای ارزیابی

تش یع فراوانی شاخص سطح برگ با کمک آماره میانگین ،حداق ،

شسرونده 6استیا ه شد .ر نهایت ،ا سنجههای آماری جفذر میفانگین

حداکثر ،انحرا ا معیار ،ضریو تغییرات ،چفشلگی و کشفیدهی بفرای

مربعات خطا )RMSE( 7میانگین قدر مطلق خطفا ،(MAE) 1ضفریو

ایمینان ا نرمال بش ن ا هها بفا اسفتیا ه ا نفرماففزار

SAS (Proc

) Univariateمشر بررسی قرار هرفت .بفرای انتخفاب متغیفر بفرآور
کننده مناسو و مدلسا ی آماری ا روش رهرسیشن سا ه با مدلهای
خطی ،1رجه وم 2و نمایی 3و رهرسیشن خطفی وهانفه و رهرسفیشن
1- Linear

2- Quadratic
3- Exponential
4- Multiple Regression
5- Forward stepwise regression
6- Backeard stepwise regression
)7- Root Mean Square Error (RMSE
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همبستگی )r( 2و قت نقطفهای نسفبت بفه مقفدار واقعفی ( )Eبفرای

 )0/86بش  ،اما میزان قت آن با تشجه به آمارههای  MAE ،RMSEو

اعتبارسنجی و رستی مدلهای ارائه شده استیا ه شد (معفا الت - 5

خط 1به  1شایین و غیر قاب قبشل است (شفک  .)2ایفن امفر کفارایی

.)8

ضعی معا الت و ضرروت واسنجی آنها را ر منطقفه مفشر مطالعفه
𝑛∑
) 𝑖𝑆 𝑖=1(𝑀𝑖 −

معا له ()5

𝑛

𝑁∑
| 𝑖𝑆 𝑖=1|𝑀𝑖 −

معا له ()6
2

معا له ()7
معا له ()8

√ = RMSE
1

= MAE

𝑛

̅
̅
𝑛∑(
))𝑆𝑖=1(𝑀𝑖 −𝑀 ) (𝑆𝑖 −

𝑛∑√ = r

𝑛 ̅ 2
̅ 2
)𝑆𝑖=1 (𝑀𝑖 −𝑀) ∑𝑖=1(𝑆𝑖 −

∗ 100

𝑖𝑀 𝑆𝑖 −
𝑖𝑆

= )E (%

که ر این معا الت 𝑀𝑖 ،و ̅
𝑀 :مقدار و میانگین مقا یر اندا ههیری

شده 𝑆𝑖 ،و ̅𝑆 :مقدار و میانگین مقا یر برآور شفده تشسفط مفدل

و :n

تعدا ک مشاهدات میباشد .بهترین شاخص سطح بفرگ مفشقعی بفه
ست میآید که  rنز یک به  1اشته باشیم .همچنین  R2نشان هنده
قدرت مدل ر بفرآور شفاخص سفطح بفرگ اسفت .ا سفشی یگفر،
 RMSEو  MAEکمتر نشان هنفده آن اسفت کفه مفدل بفا خطفای
کمتری نسبت به شییبینی مقا یر اقدام مینماید.
تمامی شر ا ش تصاویر ماهشاره ای لندست  8و محاسبه شاخصها
هیاهی با استیا ه ا نرم اففزار  ENVI 5.3و  ARCGIS 10.3انجفام
شد .رسم تصاویر و ضفریو همبسفتگی نیفز بفا اسفتیا ه ا نفرماففزار
 Sigmaplot 12.5و  SAS 9.4صشرت هرفت.

نشان می هد .شاخص سطح برگ شبیهسا یشده بر اساس معفا الت
 3و  4بسیار کمتر ا مقا یر واقعی برآور شفده اسفت و عفدم انطبفاک
شاخص سطح برگ خروجی ا معا الت با واقعیت ،تیکیدی بر کفارایی
ضعی این معا الت میباشد .کفارایی ضفعی ایفن مفدلهفا را شفاید
بهتشان به ویژهیهای اقلیمی و محیطی منطقه مشر مطالعه نسبت ا
(.)Faridhosseini et al., 2012
بررسی کارآیی معادالت رگرسیون خطی و توابع نماایی در
برآورد شاخص سطح برگ گندم

بهمنظشر ستیابی به بهترین معا له برای بفرآور شفاخص سفطح
برگ هندم مزارع آستان قدس رضشی ،شراکنی مقا یر شاخص سفطح
برگ ر مقاب سایر شاخصهای رشد مشر بررسی قرار هرفت (شفک
 .)3نتایج حاکی ا آن است که شاخص سطح برگ هنفدم بفا شفاخص
هیاهی  NDVIرابطه خطی مثبت و معنی ار ر سطح یک

رصد ( =r

** )0.84ار  .این ر حالی که همبستگی این و شاخص با استیا ه ا
تشابع نمایی افزایی یافت (**( )r= 0.93شک  .)3aافزایی همبستگی
با استیا ه ا تشابع نمایی ر شاخصهفای هیفاهی  DVIو  SAVIنیفز
نسبت به همبستگی خطی (** )rSAVI= 0.92** ،rDVI= 0.90اففزایی

نتایج و بحث

یافت (شک  3dو  .)3fشاخص سطح برگ هنفدم بفا شفاخص ،RVI

ارزیابی معادالت رایج محاسبه شاخص سطح برگ

رابطه نمایی افزایشی تا ماکزیمم ،مثبت و معنفی اری ر سفطح یفک

محاسبه شاخص سطح برگ بر اساس و معا له رایج (معا الت 3

رصد (** )r= 0.91ار (شک  .)3jاین ر حالی اسفت کفه شفاخص

و  )4صشرت هرفت .بررسی اولیه نمش ارهای شراکنی مقفا یر شفاخص

 G1که جفذر شفاخص  RVIاسفت بفا شفاخص سفطح بفرگ رابطفه

سطح برگ شبیهسا یشده ر مقاب شاخص سطح برگ انفدا ههیفری

شلینشمیال مثبت و معنی ار قاب قبشلی (** )r= 0.92ار (شک .)3g

شده ،وجش رابطه خطی بین این متغیرها را تییید میکند .ال م به ذکفر

بررسی مدل هفای رهرسفیشن خطفی سفا ه و تشابفع نمفایی نشفان ا

است که معا له  3با میفزان همبسفتگی کمتفر (،)r= 0.76 P < 0.01

مدلهای استیا ه شده برای تمامی شاخصهای هیاهی ارای ضفریو

RMSE = 2.71,

همبستگی معنی ار ر سطح یک رصد بش ند .ر نتیجه برای انتخاب

 )MAE = 2.20نسبت به معا له  4اشفته اسفت (شفک  .)2اهرچفه

مدلی با همبستگی و ضریو ایمینان باالتر نیا بفه بررسفی شفراکنی

همبستگی شاخص سطح برگ مشاهدهشده بفا شفبیهسفا یشفده بفر

مقا یر شاخص سطح برگ مشاهدهشده ر مقاب شاخص سطح بفرگ

اساس معا الت  3و  4ر سطح یک رصد (به ترتیفو  0/84 ،0/76و

شبیهسا یشده براساس شاخصهای هیاهی است.

قت باالتری ر برآور شاخص سطح برگ هندم (

)1- Mean Absolute Error (MAE
2- Coefficient correlation
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شکل  -2نمودارهای پراکندگی بین شاخص سطح برگ اندازهگیری و شاخص سطح برگ شبیهسازیشده بر اساس معادالت  7و 8
Fig. 2- Scatter plots between measured leaf area index and simulated leaf area index based on equation 7 and 8

محدو یت استیا ه ا شاخص شششفی هیفاهی  NDVIر بفرآور

اساس تمامی شفاخصهفای شششفی هیفاهی ر سفطح یفک رصفد

 ،LAIر میزان شاخص سطح برگ بفاال بفه لیف اشفباع  NDVIر

معنی ار بش (شک  .)4امنه آماره  RMSEبرای شاخص سطح بفرگ

مان بستهشفدن کفانششی هیفاهی اسفت (.)Pontailler et al., 2003

شبیهسا یشده بر اساس مدلهای خطی و غیرخطی ا  1تا  1/68بش .

بنابراین ،اغلو ا منحنی رهرسیشن نمایی برای بررسی رابطه بین این

میزان  RMSEبرای شاخص سطح برگ شبیهسا یشده با اسفتیا ه ا

(; Van Wijk & Lu et al., 2004

شاخص  NDVIو  SAVIو مدل خطی به ترتیو  1/46و  1/26بفش ،

و شفارامتر اسفتیا ه مفیشفش

 .)Williams 2005همننففین مطالعففات انجففام شففده تشسففط سففایر

که کارایی نسبتاً ضعی این معا الت را نشان می هد (شک .)4f ،4a

محققین نیز نشان ا که روابفط بفین شفاخص سفطح بفرگ و سفایر

این ر حالی است که با استیا ه تشابع نمایی میزان این آماره به ترتیو

شاخصهای شششی هیاهی مانند  NDVIو  WDRVIرا میتفشان بفا

به  1/18و  1رسید .براسفاس شفک  4مفیتفشان ابهفار اشفت کفه

استیا ه ا روابط الگشریتمی و تشابع نمایی و یا چند جملهای بیان کفر

مدلهای خطی بفر اسفاس شفاخصهفای  NDVIو  SAVIر نقفاط

(; Richardson et al., 1992; Price & Myneni et al., 1997

مرکزی (شاخص سطح بفرگ  4تفا  )6قفا ر بفه بفرآور قیفق مقفدار

 .)Bausch, 1995; Gitelson et al., 2007ا سشی یگر ،مطالعهای

شاخص سطح برگ بش  .ر حالی که ر شاخص سطح برگ کمتر ا 4

ر نشاحی نیمه خشک اراضی مرتعی چین ر سال  ،2009نشان ا که

بیشتر ا مقدار واقعی شییبینی کر ند .شییبینی شاخص سطح بفرگ

شاخص سطح برگ با  NDVIر و مرتع ا سه مرتع مفشر مطالعفه،

ر با ه  6تا  8و  8تا  10به لی حساسیت شفایین  NDVIبفه ترتیفو

همبسففتگی خطففی و معنففی اری (**)rUG79= 0.77**, rWG= 0.99

بیشتر و کمتر ا مقدار واقعی بش  .عالرغم حساسفیت بفاالتر شفاخص

اشته است .همبستگی شاخص سطح برگ سفه منطقفه بفا شفاخص

 SAVIبه مقدار باالی شاخص سطح بفرگ نسفبت بفه  ،NDVIایفن

شششی هیاهی  ،NDVIبرای روابط خطی  0/79و تشابع نمفایی 0/77

حالت ر شاخص سطح برگ شبیهسا یشده با استیا ه ا  SAVIنیفز

به ست آمد ( .)Fan & Gao, 2009ر این تحقیق به لیف شفاخص

مشاهده شد .افزیی قت ر برآور شفاخص سفطح بفرگ بفه لیف

سطح برگ شایین هیاهان مرتعفی شفاخص  NDVIمحفدویتی ایجفا

افزایی برآور شاخص سطح برگ ر با ه  0تا  4شاخص سطح بفرگ

نکر ه است .رویی ا ه و همکاران نیز بفین شفاخص سفطح بفرگ و

واقعی و مقدار ثابت شفاخص سفطح بفرگ شفبیهسفا یشفده ر بفا ه

شاخص  NDVIو  RVIرابطه خطی با همبستگی  0/749و  0/748به

شاخص سطح برگ واقعی  6تا  10میباشفد (شفک  .)4f ،4aهمفین

ست آور ند (.)Darvishzadeh et al., 2008
همبستگی شاخص سطح برگ مشاهدهشده با شبیهسا یشده بفر

روند برای شاخص سطح برگ شبیهسا ی بر اساس شاخص  RVIنیز
مشاهده شد (شک  .)4jشبیهسا ی شاخص سطح برگ بفا اسفتیا ه ا
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تمام شاخصهای شششی هیاهی به جز  G2ر شفاخص سفطح بفرگ

 .)al., 1991; Dijk & Bruijnzeel, 2000رویفی ا ه و همکفاران

باالتر ا  6روند مشفابه ار و قفت بفرآور شفاخص سفطح بفرگ را

نیز با استیا ه ا شاخصهای شششی هیاهی اصال شده تشسط خاک،

کاهی می هد .اهرچه ،شاخص ( G2جذر  )NDVIبه یشر کلی قت

قا ر به تشضیح واریانس بیی ا  65رصد شاخص سطح برگ شفدند

شایینتری ا  RMSE( NDVIبیشتر) ار  ،اما این شفاخص بفرخال

( .)Darvishzadeh et al., 2008این ر حالی است که ر مطالعهای

 NDVIبه میزان شفاخص سفطح بفرگ متشسفط تفا بفاال حساسفیت

یگر با استیا ه ا تصاویر ماهشارهای لندسفت  7و  8بفه ترتیفو ایفن

بیشتری اشته ( MAEکمتر) و شبیهسا ی بهتری را انجام ا ه اسفت

شاخص قتی باالتر ا  0/16و  0/28رصد را نشان ا

( Masemola

(شک  .)4h ،4aمیزان قت شاخص  DVIر برآور شفاخص سفطح

 .)et al., 2016ترنر و همکاران نیز ریافتند که شفاخص 54 ،SAVI

تابع نمایی بیشتر است ( =RMSEDVI

هفد ( Turner et

برگ با استیا ه ا مدل خطی ا

رصد ا تغییرات شاخص سطح برگ را تشضیح می

 .)1.08ر صشرتی که برآور شاخص سطح برگ بر اساس تابع نمایی

 .)al., 1999برخال نتایج مطالعات ترنر ،ماسیمشال و همکاران تنهفا

ر مقدار شاخص سطح برگ کمتر ا  6قت بفاالتری اشفت (شفک

 23رصد ا تغییرات شاخص سطح برگ با  SAVIقاب تشضیح بفش .

.)4d

ماسیمشال و همکاران مقا یر نسفبتاً شفایین مطالعفه خفش را بفه عفدم
رویی ا ه و همکاران رابطه خطفی معنفی اری بفین شفاخص

سطح برگ شبیهسا یشده با استیا ه ا  NDVIبا شاخص سطح برگ
مشاهدهشده ( )R2= 0.61مشفاهده کر نفد (

Darvishzadeh et al.,

انطبففاک ا ههففای سففنجی ا ور مففشر اسففتیا ه بففرای اسففتخرا
شاخصهای شششی هیاهی با کار میفدانی بفه علفت بفارش بفاران ر
رو های کار نسبت ا ند (.)Masemola et al., 2016

 .)2008ترنر و همکاران نیز رابطه نسبتاً قشی بین شاخص سطح برگ
شبیهسا یشده با استیا ه ا  NDVIو  RVIبا مشاهدهشده (

R2NDVI

 )= 0.74, R2RVI = 0.59هفزارش کر نفد (.)Turner et al., 1999
همننین سایر محققین ابهار اشتند که رابطه بین  NDVIو شششفی

بررسی کارآیی معاادالت رگرسایون خطای منادمت یره در
برآورد شاخص سطح برگ گندم

با تشجه به حساسیت متیاوت شاخصهای شششی هیاهی به مقدار

هیاهی میتشاند بر اساس شراکنی شششی هیاهی که به صشرت ضعی

شاخص سفطح بفرگ (شفک  ،)3همبسفتگی خطفی وهانفه تمفامی

و شراکنده یا به صشرت متراکم بنا شش  ،به این معنی که ر نشاحی کفه

شاخصها با شاخص سطح برگ مشاهدهشده هندم با اسفتیا ه ا نفرم

شششی هیاهی شراکنده است و شاخص سطح بفرگ کمتفر ا  3باشفد،

افزار  SASمشر بررسی قرار هرفت .ا میان  45ترکیو احتمفالی12 ،

 NDVIبه شدت تحث تیثیر انعکاس خاک قرار میهیفر  ،بنفابراین ر

ترکیو که اری باالترین اهمیت

و باالترین میزان همبستگی با LAI

نشاحی که شششی هیاهی شراکنده است شاخص تعدی شده یا اصفال

بش ند ،ر شک  5نشان ا ه شده است .نتایج معا الت رهرسیشن چند

شده شششی هیاهی ( )SAVIبه جای  NDVIشیشفنها شفده اسفت و

متغیره نشان ا که همبستگی شاخص سطح برگ بفا شفاخصهفای

این شاخص به یک کالیبراسیشن محلی نیا مند است ،یرا شفییبینفی

هیاهی  SAVI ،DVI ،EVI2 ،EVI1و  TDVIر ترکیو با شاخص

اثرات خاک رون نشاحی بفا مقیفاسهفای بفزرگ کفه مجمشعفهای ا

( G2جذر  )NDVIنسبت به رهرسیشن خطفی تفک متغیفره اففزایی

خاکها و شششیهای هیفاهی متیفاوتی را ار بسفیار مشفک اسفت

یافته است (به ترتیو  0/91 ،0/91 ،0/91 ،0/91و ( )0/90شک هفای

(; Gong et al., 2003; Pettorelli et al., Teillet et al.,1997

 5g ،5d ،5c ،5bو  .)5jاین افزایی احتماالً به لی حساسیت بیشفتر

 .)2005با بررسی شاخص  SAVIبا تصشیر مفاهشارهای و بفا ترکیفو

شاخص  G2به مقدار باالتر شاخص سطح برگ نسبت  NDVIباشفد.

رنگی کاذب مشخص شد که کارایی ایفن شفاخص ر تعیفین منفایق

این ر حالی است که میزان همبستگی شفاخص  SAVIبفا شفاخص

ارای شششی هیاهی نسبتاً خشب است و نتایج آماری مشجش نیفز ایفن

سطح برگ ر حضشر  NDVIنسبت به رهرسیشن خطی تغییفر نکفر ه

مسیله را تصدیق میکند .علت این مسیله مربشط به وجش باند مفا ون

است (**( )r= 0.87شفک هفای  5kو  .)3fعفالوه بفراین همبسفتگی

قرمز نز یک به کارهرفته شده ر این شاخص است .یرا هیاهان سفبز

شاخص سفطح بفرگ بفا ترکیفو  TDVIبفا  NDVIنیفز نسفبت بفه

بیشترین میزان انعکاس را ر این باند اشفته و بنفابراین ر مطالعفات

همبستگی هر کدام به تنهایی با شاخص سطح بفرگ اففزایی یاففت

ارنفد (; Band et Asrar et al., 1984

(شک های  3a ،5lو  .)3iهمننین همبستگی شاخص سطح بفرگ بفا

شششی هیاهی نقی مهمفی
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ترکیو  TDVIبا  RVIو  IPVIبا  RVIنسبت به همبستگی هر کدام

رهرسیشن خطی تک متغیره و رهرسفیشن غیرخطفی اففزایی ا  .امفا

به تنهایی با شاخص سطح برگ افزایی یاففت (شفک هفای ،5i ،5h

همننان همبستگی شاخص سطح برگ با رهرسیشن غیرخطفی بفرای

 3i ،3eو  .)3gبه یشر کلی ،رهرسیشن خطفی چنفدمتغیره همبسفتگی

شففاخصهففای  SAVI ،NDVIو ( G1بففه ترتیففو بففا  0/92 ،0/93و

شاخص سطح برگ بفا شفاخصهفای شششفی هیفاهی را نسفبت بفه

 )0/92بیشتر است (شک های  3و .)5

شکل  -3توابع مناسب شاخص سطح برگ اندازهگیریشده با شاخصهای گیاهی (شاخص گیاهی تفاضل ( ،)DVIشاخص تفاضل نرمالشدده
پوشش گیاهی ( ،)NDVIشاخص نسبت گیاهی ( ،)RVIشاخص گیاهی درصد مادون قرمز نزدیک ( ،)IPVIشداخص گیداهی تعددیلشدده خدا
( ،)SAVIشاخص تفاضل گیاهی تبدیلشده ( ،)TDVIشاخص رشد گیاهی ارتقاء یافتده ( EVI1و  )EVI2و شداخص سدبزین ی ( G1و  ))G2در
مزارع گندم (آستان قدس رضوی)
Fig. 3- Best-fit functions for measured Leaf area index relationships with Vegetation Indices [Difference Vegetation Index
(DVI), Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Ratio Vegetation Index (RVI), Infrared Percentage Vegetation Index
(IPVI), Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI), Transformed Difference Vegetation Index (TDVI), Enhanced Vegetation
Index (EVI), Enhanced Vegetation Index (EVI2), Greenness Index (G1), Greenness Index (G2)] at wheat fields (Astan Quds
)Razavi

مقایسه شاخصهای مختلف طیفی پوشش گیاهی برای ارزیابی از دور شاخص سطح برگ گندم...

شکل  -4پراکندگی بین شاخص سطح برگ اندازهگیری و شاخص سطح برگ شبیهسازیشده بر اساس معادالت شکل 2
Fig. 4- Scatter plots between measured leaf area index (lAI) and simulated leaf area index based on equation
Figure 2
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با تشجه به شک  6همبستگی شاخص سطح برگ مشاهدهشده با

قرار هرفت .مانی که تعدا عشام ورو ی مؤثر بر شدیدهای کم باشند،

شاخص سطح برگ شبیهسفا یشفده بفر اسفاس تمفامی  12ترکیفو

میتشان با بررسی تمام ترکیبات ممکن و مقایسهی خطا ر مدلهفای

شیشنها ی شاخصهای شششی هیاهی ر سطح یک رصفد معنفی ار

مختل رهرسیشن ،بهترین مدل رهرسیشنی برای شییبینی آن شدیده را

بش  .امنه آماره  RMSEبرای شاخص سطح برگ شبیهسا یشده بفر

به ست آور  .اما وقتی تعفدا شارامترهفای ورو ی اففزایی مفییابفد

اساس مدلها رهرسیشن خطی چند متغیره خطی ا  1/1تا  1/23بفش .

ار یابی کلیه رهرسیشنها ممکن به حجم محاسبات یفا ی نیفا ار .

که امنه این آماره مانند آماره  MAEنسبت به مدل رهرسیشن خطفی

بنابراین روشهای مختلیی ایجا شده است که صفرفاً تعفدا کمفی ا

تک متغیره کاهی یافته است (شک های  6و  .)4اهرچفه همبسفتگی

مدلهای رهرسیشن ارای یر مجمشعهای ا متغیرها را ر یک مفان

قت شاخص  G2ا شاخص  EVI1و  ،EVI2علی رغفم همبسفتگی

بررسی میکنند .روشهای هام به هام را میتشان به ر سه سته کلی

بفاالتر (** )r= 0.88ر بفرآور شففاخص سفطح بففرگ کمتفر اسففت

هزینی شییرونده ،1حذ شسرونده 2و رهرسفیشن هفام بفه هفام کفه

(شک های  .)4b ، 4c ،4hاما ر ترکیو  G1بفا  EVI1و  EVI2هفم

ترکیبی ا این

میزان همبستگی (به ترتیو  0/91و  )0/91و هم قت مدل (به ترتیو

 .)Noori et al., 2010محققففین بسففیاری ا ایففن روش هففزینی

 )1/03 ،1/04ر برآور شاخص سطح برگ افزایی یافتفه اسفت .کفه

شییرونده به عنشان یک ابزار برای شییبینی و مدلسفا ی شدیفدههفا

این افزایی قت را میتشان به حساسیت بیشتر  G2به شاخص سطح

استیا ه نمش ند (.); Khan et al., 2007Wang et al., 2006

و روش است تقسیم مینمایند (; Chen et al., 1989

برگ باالتر ا  8و  EVI1و  EVI2به شاخص سطح بفرگ کمتفر ا 6

بر اساس نتایج آ مشن شسرونده ر مرحله اول شاخص  TDVIو

نسبت ا (شک های  4cو  .)6cمیزان قفت بفرآور شفاخص سفطح

شس ا آن به ترتیو  EVI2 ،DVI ،SAVI ،NDVIو  IPVIا مفدل

برگ با استیا ه ا ترکیو و شاخص  NDVIو  SAVIنسبت به مدل

حذ شد .ر نهایت مدلی با چهار شاخص  G2 ،G1 ،EVI1و  RVIبا

خطی  NDVIبیشتر ا  SAVIافزایی یافته است ،که بفه یفشر کلفی

همبستگی  0/92برای برآور قیقتر شاخص سفطح بفرگ اسفتخرا

بیانگر کارایی بهتر مدل رهرسیشن چند متغیره  NDVIو  SAVIو تک

میشش (معا له .)9

متغیره  SAVIنسبت به  NDVIر برآور شاخص سطح بفرگ اسفت

معا له ()9

(شففک هففای  4a ،6kو  .)4fا آنجففایی کففه و شففاخص  NDVIو
 SAVIا لحاظ حساسیت مکمف هفم هسفتند و شفاخص  G2جفذر
 NDVIحساسیت بیشتری به شاخص سطح برگ نسفبت بفه NDVI

ار  ،ترکیو این شاخص ا قت و همبستگی نسبتاً باالتری ر برآور
شاخص سطح برگ نسبت به سایر شاخصها به جز شاخص  EVI1و
( G2کامالً مشابه) ار (شک  .)4gبه یشر کلی میتشان ابهار اشت
که ترکیو اکثر شاخصهفای شششفی هیفاهی بفا شفاخص  G2قفت
برآور شاخص سطح بفرگ را ر محفدو ههفای بفاالتر ا  6اففزایی
می هد (شک هفای  4و  .)6عفالوه بفر ایفن ،شفاخصهفای ،TDVI
 SAVIو  IPVIنیز به علت حساسیت بیشتر به شاخص سطح برگ 4
تا  ،6قت برآور را با سایر شاخصها ر این بفا ه اففزایی مفی هفد
(شک های  4و .)6

LAI = -7.4030 + 3.4209EVI1 + 5.6493G1 +
6.2734G2 – 1.0329 RVI

مهمترین شارامتری که ر روش رهرسیشن هام به هام شییرونفده
برای ورو به مدل انتخاب میشش شفاخص  G2اسفت ،یفرا ضفریو
همبستگی سا ه این شارامتر با شاخص سطح برگ ا سایر شفاخصهفا
بیشتر است .بنابراین با ورو این شاخص ضریو همبستگی مفدل بفه
 0/90میرسد .ر هام بعد سایر شارامترها به ترتیو وار مدل میشفش .
ر انتهفا ،مفدلی بفا تمفامی شفاخصهفا بفه جفز شفاخص  NDVIبففا
همبستگی  0/94ارائه شد (معا له .)10
معا له ()10
– LAI = 9.0476 + 35.5529EVI1 – 25.4178EVI2
29.4766DVI + 15.1266G1 – 16.7631G2 +44.8729IPVI
– 2.1947RVI + 20.9606SAVI – 6.6246TDVI

ر ا امه برای افزایی قت برآور شاخص سطح بفرگ بفه لیف
اهمیت باالی شاخص سطح برگ ر اکشسیستمهای راعفی ،بفه جفز
رهرسیشن خطی و هانه ،رهرسیشن خطی چندهانه نیفز مفشر بررسفی

1- Forward
2- Backward

مقایسه شاخصهای مختلف طیفی پوشش گیاهی برای ارزیابی از دور شاخص سطح برگ گندم...
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شکل  -5بررسی توابع رگرسیون خطی چندگانه شاخص سطح برگ اندازهگیری شده با شاخصهای گیاهی در مزارع گندم (آستان قدس رضوی)
Fig. 5- Multiple linear regression analysis for measured Leaf area index (LAI) relationships with Vegetation Indices at wheat
)fields (Astan Quds Razavi
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شکل  -6پراکندگی بین شاخص سطح برگ اندازهگیری و شاخص سطح برگ شبیهسازیشده بر اساس معادالت شکل 5
Fig. 6- Scatter plots between measured leaf area index (LAI) and simulated leaf area index based on equation in Figure 5
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قت مدل هزینی شییرونده و شسرونده نسبت با سایر مفدلهفا

استیا ه ا شارامترهای یا ی ار (شک  .)7bال م به ذکر اسفت ایفن

ر برآور شاخص سطح برگ بهبش یافتفه اسفت (بفه ترتیفو  0/87و

افزایی قت ر برآور با تشجه به میفزان قفت نقطفهای (معا لفه ،8

( )0/95شک های  ،7a ،7bشک های  8dو  .)8cاهرچه قفت بفرآور

سنجه  ) Eا مقفدار واقعفی شفاخص سفطح بفرگ بفه لیف اففزایی

شاخص سطح برگ هندم ر روش هزینی شییرونده نسبت به تمامی

حساسیت مدل به مقدار شاخص سطح برگ متشسط تا بفاال (بفاالتر ا

مدلهای ذکر شده ر این مقاله بیشتر است ،اما محاسفبه آن نیفا بفه

 )3است (شک .)8b

شکل  -7پراکندگی بین شاخص سطح برگ اندازهگیری و شاخص سطح برگ شبیهسازیشده بر اساس معادالت رگرسیون چندگانه گام به گام
حذف پسرونده ( )aو گزینش پیشرونده ()b
Fig. 7- Scatter plots between measured leaf area index and simulated leaf area index based on the multiple regression
)equations of step-by-step backward (a) and forward (b

شکل  -8درصد دقت نقطهای ( )Eشاخص سطح برگ اندازهگیری و شاخص سطح برگ شبیهسازیشده بر اساس  )a( SAVI ،NDVIو معادالت
رگرسیون چندگانه گام به گام حذف پسرونده و گزینش پیشرونده ()b
Fig. 8- Point accuracy percentage (E) between measured leaf area index and simulated leaf area index based on NDVI, SAVI
)(a) and the multiple regression equations of stepwise backward and forward(b
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شکل  -9نقشه حداکثر شاخص سطح برگ مزارع گندم آستان قدس رضوی مشهد با استفاده از رگرسیون خطی ( bو  )aو رگرسیون چندگانه گام
به گام حذف پیشرونده ( )cو گزینش پسرونده ()d
Fig. 9- Maximum leaf area index difference maps in wheat fields of Astan Quds Razavi Mashhad using linear regression (a.
)b.) and multiple regression of step-by-step backward (c) and forward (d

ر حالی که میزان قت مدلهای برآور کننده شاخص سطح برگ

( NDVIشک  )8aبرای شاخص سطح برگ کمتر ا  ،1کمتر اسفت.

بر اساس روش هزینی شییرونده و شسرونده (شک  )8bنسفبت بفه

افزایی ر قت برآور حداکثر شاخص سطح برگ هندم ،با استیا ه ا

مدلهای غیرخطی برآور شاخص سفطح بفرگ بفر اسفاس  SAVIو

رهرسیشن چندهانه نسبت به رهرسفیشن خطفی سفا ه ر شفک  9بفه

مقایسه شاخصهای مختلف طیفی پوشش گیاهی برای ارزیابی از دور شاخص سطح برگ گندم...
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وضش به تصشیر کشیده شده است .همننین ،قدرت تیکیفک حفداکثر

چندهانه برای بفرآور شفاخص سفطح بفرگ انسفتند (

شاخص سطح برگ ،ر روش برآور شاخص سطح برگ با اسفتیا ه ا

 .)2017ایففن ابهففار نظففر بیففانگر قابلیففت مففدل یففا شففده و اهمیففت

شاخص  SAVIنسفبت بفه  NDVIبفه لیف حساسفیت بیشفتر ایفن

شاخصهای  RVI ،NDVIو  SAVIر مینه مفدلسفا ی شفاخص

شاخص به شاخص سطح برگ متشسط به بفاال اففزایی یافتفه اسفت

سففطح بففرگ اسففت .کففشواس و همکففاران ( )7نیففز ر مطالعففهای ر

(شک های  8bو .)8a

جنگ های تخریو شده مانگرو مکزیک ابهار اشتند کفه مفدلهفای

نقشه شک  ،9نشان هنده حداکثر شفاخص سفطح بفرگ بفرآور

رهرسیشنی به سفت آمفده ا

Miri et al.,

شفاخص شششفی هیفاهی  NDVIو SR

شده بر اساس شاخص شششی هیاهی  NDVIو  SAVIو معا الت 9

برآور قیقتری ا شاخص سطح برگ نسبت به مدلهای رهرسفیشن

و  10و همننین فراوانی شاخص سطح برگ ر سفتههفای متیفاوت

تک متغیره اشتند .این نتایج با مطالعات سایر محققین همخشانی ار

میباشد .حداکثر شاخص سطح برگ برآور شده با استیا ه ا و مفدل

(; Zhang et al., 2011; Persson, 2014 Soudani et al., 2006

رهرسیشن سا ه  NDVIو  SAVIبه ترتیو تنهفا قفا ر بفه تشفخیص

).

شاخص سطح برگ  6تا  91/6( 7رصد شیکس هفا) و  6تفا 92/4( 8
رصد شیکس ها) بش ه اسفت .ایفن ر حفالی اسفت کفه قفت بفرآور

نتیجهگیری

شاخص سطح برگ با استیا ه ا روش هفزینی شفییرونفده و حفذ
شسرونده نسبت به و مدل رهرسیشن سا ه  NDVIو  SAVIافزایی
یافته است به هشنهای که این و مدل حساسفیت بیشفتری بفه مقفدار
شاخص سطح برگ باالتر را نشان ا ند .ر مدل رهرسیشن شسرونده،
 88رصد شیکس هفا بفه شفاخص سفطح بفرگ  8 ،7و  9و ر روش
هزینی شییرونده به ترتیو  49 ،18 ،7و  20رصد ا شیکس های به
سته  7تا  10اختصاص یافت .به عبارتی این و مفدل بفر خفال

و

مدل رهرسیشن سا ه  NDVIکه حداکثر شاخص سطح برگ را بفرای
 91/6رصد مزرعه حدو  7برآور کر ه است ،قدرت تیکیک بهتفری
ر بففرآور حففداکثر شففاخص سففطح بففرگ ار (شففک  .)9ر ضففمن
کمترین میزان شاخص سطح برگ به حاشیه برخی منایق مربشط بش
که احتماالً خالت عشام یبیعی منجفر بفه ا بفین رففتن بخشفی ا
شششی هیاهی مزرعه شده است.
سایر محققین نیز ا مدل رهرسیشن خطی چندهانفه بفرای بفرآور
قیقتر شاخص سطح برگ استیا ه کر ند .ا جمله ،میری و همکفاران
ر مطالعه بر شاخص سطح برگ جنگ هفای اهفرس ،مجمفشع سفه

نتایج مطالعات ر این تحقیق نشان ا که شفبیهسفا ی شفاخص
سطح برگ بر اساس معا الت مشجش ر مراجع با اسفتیا ه ا شفاخص
 EVI1 ،NDVIو  EVI2استخرا شده ا تصاویره ماهشاره لندست 8
برای منطقه مشر مطالعه با تشجفه بفه مقفدار خطفا ()RMSE, MAE
ارای قت شایینی است .این مطلفو تیییفدی بفر ضفرورت بررسفی و
واسنجی معا الت بفرای منطقفه مفشر مطالعفه اسفت .نتفایج تحلیف
رهرسیشن سا ه با مفدلهفای خطفی ،رجفه وم و تفابع نمفایی بفین
شاخص سطح برگ هندم و شاخصهای شششی هیاهی نشفان هنفده
قدرت باالتر تشابع نمایی ر برآور شاخص سطح بفرگ بفا اسفتیا ه ا
شاخصهای  SAVI ،NDVIبش  .ال م به ذکر است ،علیرغفم قفت
شایین تمامی شاخصها به جز  G2ر برآور شاخص سطح برگ ،قت
برآور شاخص سطح برگ بفا اسفتیا ه ا ترکیفو و شفاخص  G2بفا
 EVI1و  G2با  SAVIبهبش یافت .ر انتها ،بهتفرین معا لفه بفرآور
کننده شاخص سطح برگ با استیا ه ا رهرسیشن چندهانه هام به هفام
شییرونده با خطا  0/87و همبستگی  0/94به ست آمد.

متغیر  RVI ،NDVIو  SAVIبا ضریو تبیین  0/75را بهترین مفدل
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Introduction
The role of leaf area index (LAI) in terrestrial ecosystems is undeniable. LAI affects the amount of carbon,
water and energy metabolism. Also, many agronomic, environmental and meteorological applications require
information on the status of LAI. The time series of the spectral indices obtained from the remote sensing
indicates its usefulness in detecting regional-scale LAI changes. So, the desire for the development of models for
estimating LAI was increased with using satellite images. Vegetation Indices (VIs), especially the Normalized
Difference Vegetation Index (NDVI) and Ratio Vegetation Index (RVI), are most widely used. According to the
different sensitivity of VIs to the value of LAI and vegetation characteristics, in this study, we tried to determine
an algorithm with a higher accuracy to estimate the LAI of wheat using more variables (VIs).
Material and Methods
In this study, regarding the wheat growth period in Astan Quds Razavi (AQR) farms, the Landsat 8 satellite
images were used from November 22, 2014 to June 20, 2015. LAI was measured simultaneously with passing of
Landsat 8 (16-day intervals) from AQR Fields of Mashhad (in five dates from 17 farms) during wheat growing
season in 2014-2015.
After pre-processing of satellite images, VIs including the Difference Vegetation Index (DVI), NDVI, RVI,
Transformed Difference Vegetation Index (TDVI), Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI), Infrared Percentage
Vegetation Index (IPVI), Greenness Index (G1 and G2) and Enhanced Vegetation Index (EVI1 and EVI2) were
calculated. To select the best variables and the equation for estimating LAI, simple regression (linear, quadratic
and exponential) and multiple linear regression (Backward and Forward) methods were used. Finally, to validate
and assess the accuracy of the presented models, the mean square error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE),
Point accuracy based on a percentage of actual value (E%) and correlation coefficient (r) was used.
Results and Discussion
The results of this study showed that simulation of LAI based on the existing equations in the references
using the NDVI, EVI1 and EVI2 indices extracted from Landsat 8 satellite images has low accuracy
(RMSE:2.71, 3.65 and 3.65). This confirms the necessity of examining and calibrating equations. The results
indicate that the accuracy of the wheat LAI estimation by using the NDVI and SAVI index was increased by
exponential functions (RMSE:1.18 and 1, respectively) compared to the linear model (RMSE:1.46 and 1.26,
respectively). This increase was due to a more accurate estimation LAI lower than 4 and the fixed value of LAI
simulated in a range of actual LAI higher than 6. The accuracy of LAI estimation was increased with
combination of two VIs (NDVI and SAVI) compared to the linear model of each index separately. Also, the
highest accuracy of LAI estimation from the combination of G2 with SAVI and EVI1 (RMSE: 1.03, 1.03,
respectively) was observed due to the higher sensitivity of G2 to medium and high LAI compared to NDVI. In
1, 2 and 3- PhD. Student of Agroecology, Professor and Associate Professor, Department of Agronomy, Faculty of
Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, respectively.
4- Associate Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad,
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addition, the backward and forward regression model was improved the accuracy of wheat LAI estimation
compared to other models, due to the greater sensitivity of this model to LAI higher than 6 (RMSE: 0.87 and
0.95, respectively). Although the accuracy of wheat LAI estimation by the forward regression model was higher
than all models, but its calculation requires the use of many parameters.
Conclusion
Since LAI is an important biophysical parameter in ecological modeling. Accurate and fast estimation of this
parameter in large scale for ecological models such as yield and evapotranspiration, and carbon exchange is very
important. Considering the results of this research and the opinions of other researchers, it can be stated that the
accuracy of the exponential functions and multiple linear regression (Forward regression model) for estimating
LAI was higher than simple linear regression.
Keywords: Adjustable vegetation indexes, Enhanced vegetation index, Multiple regression, Normalized
difference vegetation Index
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اثر رژیمهای مختلف آبیاری و تاریخ کاشت بر درصد اسانس ،عملکرد و اجزای عملکرد گیاه
دارویی زیره سبز ()Cuminum cyminum L.
عبداله مالفیالبی *1و تهمینه

اسفندیاری2

تاریخ دریافت1397/04/14 :
تاریخ پذیرش1397/06/27 :

مالفیالبی ،ع ،.و اسفندیاری ،ت .1397 .اثر رژیمهای مختلف آبیاری و تاریخ کاشت بر درصد اسانس ،عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره
سبز ( .)Cuminum cyminum L.بومشناسی کشاورزی.935-948 :)3(10 ،

چکیده
زیره سبببز ) (Cuminum cyminum L.گیاهی علفی از خانواده چتریان اسببت کس سببابوس یوبنی بس عنوان یهم دهندههای غذایی و در درمان
بیماریها دارد .این آزمایش با هدف بررسی رژیمهای مختلف آبیاری و تاریخ کاشت بر درصد اسانس ،عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز بس صورت
کرتهای خرد شده در قالب یرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعس تحویواتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند در سال زراعی  1395-96اجرا شد.
چهار تاریخ کاشببت بس عنوان عامل اصببلی ( 5آذر 7 ،دی 1 ،اسببفند و  29اسببفند) و چهار رژیم آبیاری بس عنوان عامل فرعی (آبیاری کامل ،دو نوبت
آبیاری در زمان ر شد روی شی ( ساقس رفتن) ،دو نوبت آبیاری در زمان گلدهی و دو نوبت آبیاری در زمان دانسبندی) بس عنوان تیمار در نظر گرفتس شد.
صببفات مورد مطالهس شببامل وزن بوتس ،وزن دانس ،تهداد چتر در گیاه ،تهداد دانس در چتر ،تهداد دانس در بوتس ،وزن هزار دانس و درصببد اسببانس تهیین بود.
نتایج ن شان داد کس اثر متوابل تاریخهای مختلف کا شت و رژیمهای آبیاری بر تهداد شاخس جانبی و عملکرد دانس و عملکرد بیولوژیک مهنیدار بود .اثر
ساده تاریخ کا شت بر تهداد دانس در چتر ،ارتفاع بوتس ،در صد ا سانس ،وزن هزار دانس و شاخص بردا شت مهنیدار بود .بی شترین عملکرد دانس و عملکرد
بیولوژیک در تاریخ کا شت  7دی ماه همراه با آبیاری کامل بس د ست آمد .نتایج همب ستگی بین صفات ن شان داد کس بین عملکرد و اجزای عملکرد
همبستگی مثبت و مهنیداری مشاهده شد .همچنین عملکرد دانس بیشترین همبستگی ( )r=0/95را با عملکرد بیولوژیک داشت.
واژههای کلیدی :آبیاری کامل ،خشکی ،کمبود آب ،وزن هزار دانس

مقدمه

1

کشور ایران با متوسط بارندگی  220میلیمتر در سال جزء منایق
خشک و نیمسخشک جهان محسوب می شود کس در این منایق کمبود
آب بس علت بارش کم و نامنظم و یا کمبود ذخیره آبی خاک ،ناشبببی

 -1استادیار گروه زیست فناوری مواد غذایی ،مؤسسس پژوهشی علوم و صنایع غذایی،
ایران
 -2دانشجوی دکترای رشتس علوم باغبانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان

میگردد (.)Cattivelli et al., 2008; Darvishzadeh et al., 2011
خ شکی یکی از مهمترین تنشهای غیرزی ستی ا ست کس ک شاورزی را
در اکثر منایق ایران محدود نموده ا ست .ق سمت عمده ک شور ایران،
دارای اقلیم خ شک و نیمسخ شک ا ست کس خ شکیهای دورهای در آن
اتفاق میافتد .بس غیر از منطوس مریوب شببمال کشببور کس یک درصببد
(* -نویسنده مسئول)Email: a.filabi@rifst.ac.ir :
DOI: 10.22067/jag.v10i3.75201
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کل اراضببی کشببور را در بر میگیرد ،بویس جزو منایق خشببک و نیمس

محسببوب میشببود .آب مهمترین عامل برای تولید پایدار محسببوب

خشک محسوب میشوند ( .)Kazemi Arbat, 1999بخایر پیچیدگی

میشبببود .در یی ت کا مل گ یا هان ،ق بل و هن گام با اهلی شبببدن،

خشکی ،پاسخهای گیاهی بس کمبود آب نیز بخایر فاکتورهای غیرقابل

محدودهای از راهکارهای سبببازگاری برای موابلس با محدودیت های

پیش بینی محیطی و اثرات متوابل با سبببایر فاکتورهای زیسبببتی و

موقت یا دائمی آب برای حفظ زندهمانی و توان تولیدمثلی آنها توسهس

غیرزیسببتی پیچیده اسببت ( .)Nevo & Chen, 2010لذا با توجس بس

یافتس است کس این راهکارها منجر بس تغییرات مولکولی ،فیزیولوژیکی و

شببرایط اقلیمی حاکم بر منایق خشببک و نیمسخشببک ،محصببوبت

بیوشیمیایی در سطح مولکولی و کل گیاه

شده است ( Turner et al.,

زراعی کس با شرایط این منایق سازگاری دارند ،کشت میشوند .کاشت

 .)2014بس یور وا ضح ب ستس شدن روزنسها یکی از پا سخهای اولیس بس

زیره سبز با دارا بودن ف صل ر شد کوتاه  100-120روز ،نیاز آبی پایین

خشببکی خاک اسببت و کاهش موازی در فتوسببنتز و هدایت روزنسای

و ارزش اقت صادی باب از اهمیت خا صی در این منایق برخوردار ا ست

تحت تنش خشببکی بس دفهات توسببط محووان تأکید و گزارش شببده

(.)Kafi, 2002

ا ست ( .)Chaves, 2002کمبود فهالیت در سی ستم فتو سنتزی سبب

زیره سببببز با نام علمی ) (Cuminum cyminum L.گ یاهی

کاهش سطوح کلروفیل میگردد .لذا تنش خ شکی سبب می شود کس

یکسبببالس از خانواده چتریان 1بس ندرت علفی و بوتسای بوده کس دارای

سطح کلروفیل کا ستس شده و غ شای کلروپال ست تخریب شده و در

اندامهای مختلف مهطر میبا شد ( .)Jahani et al., 2008این گیاه بس

نهایت ،سببببب کاهش غلظت های رنگدانس های فتوسبببنتزی گردد

عنوان یکی از مهمترین گیاهان دارویی اهلی در عربسببتان ،هند ،چین

( .)Haung, 2001یکی دیگر از دب یل کاهش میزان کلروف یل این
(2)ROS

از قبیل

و ک شورهای هممرز با خاورمیانس مح سوب می شود کس بس دلیل دا شتن

است کس تنش خشکی تولید گونسهای فهال اکسیژن

ویژگیهایی از قبیل ف صل ر شد کوتاه ،نیاز آبی کم ،عدم تداخل ف صل

 O2-و  H2O2را افزایش داده کس این امر منجر بس پراکسبببیداسبببیون

ر شد با سایر مح صوبت ک شاورزی ،توجیس اقت صادی باب ن سبت بس

لیپیدها و در نهایت تخریب کلروفیل می شود ).)Tátrai et al., 2016

محصببوبت زراعی دیگر و صببادراتی بودن ،جایگاه ویژهای در منایق

خ شکی سبب کاهش در اندازه برگها ،وزن خ شک اندامهای هوایی،

خشببک و نیمسخشببک از جملس در اسببتان خراسببان پیدا کرده اسببت

شبباخص سببطح برگ ،تهداد برگچس ،متوسببط سببطح برگ و فشببار

( .)Rahimian et al., 1991در منایق کشببت زیره ،انواع تنشها از

تورژسبببانس در با فت های گ یاهی میشبببود (.)Hu et al., 2013

جملس تنش خشکی و گرما در یول دوره رشد گیاه وجود داشتس و زیره

سبببوداییزاده و هم کاران ( )Sodaie Zadeh et al., 2016گزارش

سبز از یریق تنظیم ف صل ر شد خود (ب ستس بس شرایط آب و هوایی

نمودند کس تنش خشبببکی سببببب کاهش ارتفاع ،سبببطح و حجم تا

منطوس متفاوت اسببت) از گرما و خشببکی انتهایی فصببل بهار و اوایل

پوشش ،سطح برگ ،وزن خشک اندامهای هوایی و قندهای محلول و

تاب ستان اجتناب مینماید ( .)Kafi et al., 2006کا شت گیاه در زمان

افزایش میزان پرولین ،محتوی کلروف یل در گ یاه مرزه

منا سب سبب می شود کس مجموعس عوامل محیطی برای سبز شدن،

) hortensis L.میگردد .توسببهس کشببت گیاهان مواوم بس خشببکی

ا ستورار و بوای گیاه منا سب با شد و گیاه حتیابمکان در هر مرحلس از

م ستلزم شناخت کافی از مکانی سمهای فیزیولوژیکی و کنترل ژنتیکی

رشببد با شببرایط مطلوب رشببد خود روبسرو گردد ( & Khosh-Khui

صبببفات مرتبط در مراحل مختلف رشبببدی و نموی گیاهان اسبببت

 )Bonyanpour, 2006تاریخ کاشبببت یکی از مهمترین فاکتور های

( .)Farooq et al., 2009پژوهش های چ ندانی در باره جن بس های

زراعی در بهبود عملکرد و کیف یت گ یا هان تیره چتر یان محسبببوب

مختلف بس زراعی گیاه دارویی زیره سبز بخصوص تاریخ کاشت مناسب

می شود ،بس یوریکس در کا شت زودهنگام ،تهداد شاخسهای جانبی کم

هر منطوس و زمان آبیاری (رژیم آبیاری) بس ویژه در منایق خشبببک و

می شود و در کا شت دیرهنگام عالوه بر تهداد شاخسهای جانبی ،حجم

نیمسخشک همچون خراسان جنوبی صورت نگرفتس است.

(Satureja

ریشببسها نیز کاهش مییابد (.)Aslam, 2006; Ayub et al., 2008

لذا این تحویق در راسبببتای دسبببتیابی بس تاریخ کاشبببت و نحوه

عالوه بر تاریخ کاشبببت ،آبیاری نیز از دیگر عوامل بسبببیار مهم و

مدیریت آبیاری از نظر زمان آبیاری در جهت افزایش عملکرد دانس و

تأثیرگذار در ک شت گیاهان مخ صو صا در منایق خ شک و نیمسخ شک

تو سهس و ترویج ک شت گیاه دارویی زیره سبز در شرایط آب و هوایی

1- Apiaceae

)2- ROS (Reactive Oxygen Species
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اسبببتان خراسبببان جنوبی بس عنوان یکی از گیاهان دارویی مواوم بس

بذرهای مورد ا ستفاده برای کا شت از توده بومی شهر ستان سبزوار

کمآبی و خشکی صورت گرفت.

انتخاب گردید .این توده بس رغم پایین بودن درصد جوانسزنی نسبت بس

مواد و روشها

شبرایط نامسباعد محیطی (از قبیل :سبرما ،تنش آبی ،علفهای هرز و

این آز مایش در سبببال زراعی  1395-96در مزر عس تحوی واتی
دان شگاه آزاد ا سالمی واحد بیرجند واقع در منطوس حاجی آباد بیرجند با
یول جغرافیایی  13و  59درجس ،عرض جغرافیایی  32/53درجس ،ارتفاع
 1491متر از سطح دریا بس صورت اسپلیت پالت (کرتهای خرد شده)
بر پایس یرح بلوکهای کامل ت صادفی با سس تکرار یراحی و اجرا شد.
فاکتورهای آزمایش شامل چهار تاریخ کاشت بسعنوان فاکتور اصلی (5
آذر 7 ،دی 1 ،ا سفند و  29ا سفند) و چهار رژیم آبیاری بسعنوان فاکتور
فرعی (آبیاری کامل ،دو نوبت آبیاری در زمان رشببد رویشببی (سبباقس
رفتن) ،دو نو بت آب یاری در ز مان گ لدهی ،دو نو بت آب یاری در ز مان
دانسبندی) بود.
عملیات تهیس ب ستر کا شت ،شامل دی سک و لولر در پاییز 1395
انجام شد .در هر کرت چهار پشتس در نظر گرفتس شد و فاصلس دو کرت
متوالی بدلیل اعمال تیمار آبیاری یک متر فا صلس در نظر گرفتس شد تا
از نشت آب بس کرت مجاور جلوگیری شود .فاصلس بین بلوکها نیز سس
متر در نظر گرفتس شدکس تو سط نهرکن جهت آبیاری جداگانس هر کرت
بین هر بلوک یک جوی آب ،ایجاد شد .فاکتور تاریخ کا شت بس عنوان
عامل اصببلی با چهار سببطح ( 5آذر 7 ،دی 1 ،اسببفند و  29اسببفند) و
فاکتور رژیم آبیاری بس عنوان عامل فرعی در چهار سبببطح (آبیاری
کامل ،دوبار آبیاری در زمان رشد رویشی (ساقس رفتن) ،دوبار آبیاری در
زمان گلدهی و دوبار آبیاری در زمان دانسبندی) در نظر گرفتس شبببد.

آفات و بیماریها) از مواومت خوبی برخوردار ا ست .میزان بذر مصرفی
 20کیلوگرم در هکتار بود کس دو یرف پشتس بس عمق  1-1/5سانتیمتر
بس صورت دستی کاشتس شد.
قبل از کشت بذرهای زیره سبز در مزرعس ،درصد جوانسزنی یا قوه
نامیس تهیین شد .برای این منظور 200 ،عدد بذر زیره سبز بس صورت
تصادفی انتخاب گردیده و در دو پتریدیش با کاغذ صافی مریوب ،بس
صبببورت مسببباوی و با توزیع یکنواخت ( 100تایی) قرار گرفت کس در
دسببتگاه ژرمیناتور قرار داده شببد .اولین شببمارش بذرهای جوانس زده 7
روز بهد از شروع آزمایش بوده و آخرین شمارش  17روز پس از شروع
این محاسبس انجام شد .روش شکستن خواب بذر هم با نور ،شستشو و
آب بود ( .)ISTA, 2010یی این آزمایش درصبببد جوانسزنی بذرهای
این توده  %75تهیین گردید.
بس منظور بررسببی عملکرد و اجزای عملکرد نمونسبرداری تخریبی
با در نظر گرفتن اثر حاشیس از سطحی مهادل یک متر مربع از مرکز هر
کرت انجام شببد برای این کاردر مرحلس رسببیدگی فیزیولوژیک گیاه (از
اواخر اردیبهشببت ماه تا اوایل خرداد ماه) برداشببت بوتس کامل گیاه بس
همراه ریشببس انجام گرفت .سببپس پارامترهایی از قبیل وزن بوتس ،وزن
دانس ،تهداد چتر در گیاه ،تهداد دانس در چتر ،تهداد دانس در بوتس ،وزن هزار
دانس و درصببد اسببانس تهیین شببد .دادهها با اسببتفاده از آزمون چند
دامنسای دانکن و با نرمافزار  SAS 9.1تجزیس و تحلیل شببدند .نتایج
همبستگی بین صفات با استفاده از آزمون پیرسون انجام شد.

جدول  -1مقايسه میانگین اجزای عملکرد زيره سبز تحت تأثیر تاريخهای کاشت
Table 1- Mean comparisons for yield components of cumin affected as planting dates

شاخص برداشت
(درصد)

وزن هزار دانه (گرم)

درصد اسانس (درصد)

ارتفاع بوته (سانتیمتر)

تعداد دانه در چتر

)1000-seed weight (g

Essential oil
)content (%

)Plant height (cm

0.422 a

2.958 ab

1.45 ab

14.458 a

*7.478 b

0.428 a

3.25 a

1.646 a

14.668 a

11.533 a

0.388 a

2.562 b

1.189 b

12.635 a

5.892 bc

0.364 a

1.876 c

0.824 c

9.501 b

4.047 c

)Harvest index (%

Number of seeds per
plant

* میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون ،بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف مهنیداری ندارند.

تاريخهای کشت
Sowing dates

 5آذر
25thNovember

 7دی
27thDecember

 1اسفند
19thFebruary

 29اسفند
19thMarch
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*Means with same letter(s) in each column have not significantly different based on Duncan test at 5% probability level.
اثر متوابل زمان آبیاری و تاریخ کا شت بر در صد ا سانس مهنیدار

نتايج و بحث
اثر متوا بل تیمار های زمان آبیاری و تاریخ های کاشبببت تأثیر
مهنیداری بر تهداد دانس در چتر زیرهسبز نداشت و این صفت تنها تحت
اثر ساده تاریخهای کاشت قرار گرفت.
تاریخ کاشت  7دی ماه ( 11/53دانس در چتر) دارای بیشترین تهداد
دانس در چتر بود و تاریخ کاشبببت  29اسبببفندماه با  64درصبببد کاهش
( 4/04دانس در چتر) کمترین مودار این صفت را بس خود اخت صاص داد.
بدلیل حساسیت بیش از اندازه زیره سبز بس یول روز بطور کلی ،هر چس
تاریخ کاشببت زودتر باشببد ،تهداد چتر بیشببتر و متهاقب آن تهداد دانس
بیشببتری در بوتس ایجاد میشببود و عملکرد افزایش مییابد .دلیل این
موضوع حساسیت بیشتر گیاه زیره سبز بس سرما با افزایش عمر بوتس آن
و مواومت بابی آن در مراحل اولیس رشببد میباشببد ( Azizi at el.,

.)2015
ارتفاع بوتس زیره سبز صرفا تحت اثر ساده تاریخهای کا شت قرار
گرفت .کمترین ارتفاع بوتس مربوط بس تاریخ کاشببت  29اسببفند (9/51
سببانتیمتر) و با  54درصببد افزایش ،بیشببترین ارتفاع مربوط بس تاریخ
کاشت  7دی ماه ( 14/66سانتیمتر) بود (جدول  .)1کاهش یول دوره
ر شد بس وا سطس تأخیر در تاریخ کا شت منجر بس افزایش رقابت بر سر
منابع غذایی و عوامل محیطی نظیر ریوبت و مواد غذایی خصبببوصبببا
نیتروژن شبببده کس در ن ها یت ،کاهش ارت فاع گ یاه را بس دن بال دارد
( .)Ghaderi &Moghaddam., 2017نظامی و همکاران ( Nezami

 )et al., 2009نیز با بررسبببی واکنش تهدادی از تودههای بومی زیره
سبز بس تاریخ کا شت پاییزه در شرایط آب و هوایی م شهد بیان کردند
کس تأخیر در تاریخ کشبببت منجر بس کاهش ارتفاع گیاه شب بد .ایوب و
همکاران ( )Ayub et al., 2008اظهار داشتند کس کاشت زودهنگام از
یریق مواجهس یوبنیمدت بوتسها با سببرما و بروز سببرمازدگی ریشببس
موجب خشبک شبدن گیاهان تیره چتریان گردید .عالوه بر این ،تاریخ
کاشت با تأثیر بر زمان جوانسزنی و سبز شدن و در نتیجس استورار گیاه
اصلی در موابلس با علفهای هرز ،رشد و عملکرد گیاهان را تحت تأثیر
قرار می دهد ،بس این مفهوم کس انتخاب تاریخ کاشبببت بهینس منجر بس
افزایش رشبببد و در نتیجس بهبود عملکرد گیاه

میشبببود ( & Long

Eiszner, 2001; Diepenbrock et al., 2001; Barros et al.,
.)2004; Mazahery-Laghab et al., 2011

نبود .اثر تاریخ کا شت بر در صد ا سانس در سطح احتمال یک در صد
مهنیدار گردید و تاریخ کاشبببت اول و دوم بترتیب با محتوی 1/45
و1 /64درصببد دارای بابترین محتوی اسببانس بودند (جدول  .)1نتایج
نشببان داد کس تأخیر در تاریخ کاشببت باعک کاهش  50درصببدی در
میزان درصببد اسببانس شببد .قانع و همکاران ()Ghane et al., 2017
نشان دادند کس تأخیر در تاریخ کاشت از  25بهمن ماه بس  25اسفندماه
منجر بس کاهش  23/9در صدی در در صد ا سانس دو توده زیره سبز
شببد .بررسببی واکنش گیاه دارویی بادرشبببویس ( Dracocephalum

 )moldavica L.بس تغییرات تاریخ کا شت ن شان داد کس تاریخ کا شت
با تأثیر بر یول روز ،ریوبت ن سبی هوا و مودار نور دریافتی بر عملکرد
ماده خشبببک و اسبببانس گیاه بادرشببببویس تأثیر مهنیداری داشبببت
( .)Davazdahemami et al., 2008در شبرایط آب و هوایی مشبهد
تغییر تاریخ کا شت بابونس ( )Matricaria chamomilla L.از پاییز بس
ابتدای بهار سبب افزایش در صد ا سانس بابونس شد ،اما وزن خ شک
اندامهای هوایی در موای سس با ک

شت پاییزه کاهش یافت ( Ebadi et

 .)al., 2009تاریخ کاشت گیاه دارویی بابونس بر رشد و عملکرد اسانس
این گیاه تأثیر مهنیداری داشت (.)Letchamo & Marquard, 1993
اثر تاریخ کا شت بر وزن هزار دانس زیره سبز در سطح احتمال یک
در صد مهنیدار شد .بی شترین وزن هزاردانس مربوط بس تاریخ کا شت 7
دیماه با  3/25گرم و کمترین آن مربوط بس تاریخ کا شت  29ا سفند با
 1/87گرم بود .وزن هزار دانس در گیاهان زراعی مختلف یکی از عوامل
مهم نشبباندهنده وضببهیت و یول دوره زایشببی گیاه اسببت .با آغاز
گلدهی و مشببخص شببدن تهداد دانس در بوتس ،دانسها بس عنوان مخزنی
مهم ،شببروع بس دریافت موادیر زیادی از مواد فتوسببنتزی کرده و وزن
دانس بسبببتگی بس یول مدت پرشبببدن دانس ها و عدم بروز تنش های
محیطی مختلف (نظیر تنش ریوبتی و تنش د مایی) دارد .بس گزارش
میرزایی و همکاران ( )Mirzaei et al., 2010با تأخیر در تاریخ کاشت
وزن هزار دانس افت مینماید .ژو ( )Zhu, 2002اظهار داشتند کس کمبود
مواد قابل انتوال در تیمار تنش خ شکی در مرحلس زای شی باعک سوط
جنین شبببده کس در نهایت باعک کاهش تهداد و وزن دانس و عملکرد
خواهد شببد .افتخاری نسببب و همکاران ( Eftekharinasab et al.,

 )2011دلیل کاهش وزن دانس در اثر تنش خشبببکی را بس افزایش در
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فرآیند فتوسبببنتز نسببببت دادند و اظهار داشبببتند کس کربوهیدراتها و

 25آذرماه باعک افزایش  15تا  21درصدی در میزان شاخص برداشت

نیتروژن ذخیره شده در یول دوره گلدهی تهیین کننده میزان دانسبندی

شببد .اثر زمان آبیاری بر عملکرد دانس در سببطح یک درصببد مهنیدار

بوده و کمبود نیتروژن وزن دانس را از یریق کاهش فتوآسبببیمیالت ها

گرد ید و میزان آبیاری کامل با عملکرد  1128/43کیلوگرم در هکتار

کاهش میدهد.

دارای بابترین عملکرد دانس بود (شببکل  .)1این تیمار بس دلیل داشببتن
بیشببترین تهداد دانس در چتر ،تهداد چتر در گیاه ،تهداد شبباخس جانبی و

اثر متوابل دو فاکتور تاریخ کا شت و زمان آبیاری و اثر ساده زمان

عملکرد بیولوژیک ،بابترین عملکرد دانس را تولید کرد (جدول .)1

آبیاری تأثیر مهنیداری بر شاخص برداشت زیره سبز نداشت ،ولی این
صببفت در سببطح احتمال یک درصببد تحت تأثیر تاریخ کاشببت قرار

اکثر پژوهشهای انجام شده در مورد زیره سبز ن شان میدهد کس

گرفت .بیشترین شاخص برداشت مربوط بس  7دی ماه ( 42/8درصد) و

در سالهای نرمال از نظر بارندگی نیازی بس آبیاری نبوده و آبیاری زیاد

کمترین آن مربوط بس  29ا سفندماه ( 36/4در صد) بود .تأخیر در تاریخ

باعک کاهش عملکرد دانس میگردد .بر این ا ساس ،از آنجا کس این گیاه

کاشت باعک افزایش  17درصدی میزان شاخص برداشت شد .نظامی

مواومت ن سبتا بابیی بس خ شکی و کمآبی دارد بس نظر میر سد تو سهس

و همکاران ( )Nezami et al., 2009با بررسبببی واکنش تهدادی از

کشت و کار آن و وارد کردن این گیاه دارویی در الگوی کا شت منطوس

تودههای بومی زیره سبز بس تاریخهای کا شت پاییزه در شرایط آب و

میتواند نوش بسزایی در بهبود بهرهوری همگام با کاهش مصرف آب

هوایی م شهد بیان دا شتند کس تأخیر در تاریخ کا شت از  25مهرماه بس

و از یرفی درآمدزایی برای کشاورزان ایفاء نماید.
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Fig. 1- Mean comparison of interaction effects of Irrigation time and sowing data on seed and biological yield
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Means with same letter(s) have not significantly different based on Duncan test at 5% probability level.
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آبیاری کامل نوش چندانی در افزایش تهداد چتر در بوتس ندارد و

شاخص برداشت را بسترتیب  49/3 ،60/2 ،39/8 ،35/2و  19/7درصد

آزمای شات ن شان داده ا ست کس در شرایط دیم بوتسها دارای تهداد چتر

کاهش داد .تاریخ کا شت اول از برتری ن سبی ن سبت بس دو تاریخ دیگر

زیاد میباشببند (در صببورت وجود بارندگی بس میزان کافی و عدم وجود

برخوردار بود .این نتایج

با نتایج نظامی و همکاران ( Nezami et al.,

دوره خ شکی یوبنی) .برر سیها ن شان میدهد کس اعمال آبیاریهای

 )2009مطابوت داشببت .در مجموع ،تاریخ کاشببت  7دی ماه همراه با

تکمیلی تا حدی تهداد چتر را افزایش میدهد .نتایج این مطالهس نشببان

آبیاری کامل بی شترین عملکرد دانس را بس خود اخت صاص داد .تای سی و

داد کس بس علت وجود دورههای خشبببکی یوبنیمدت و عدم بارندگی

همکاران ( )Taysi et al., 2001گزارش نمودند کس عملکرد آنیسببون

کافی آبیاری های تکمیلی مؤثر واقع شبببد .بس یوری کس آبیاری کامل

( )Pimpinella anisum L.در تاریخ کا شت منا سب بس دلیل کاهش

بیشببترین عملکرد دانس را بس خود اختصبباص داد و کمترین میزان برای

رشد علفهای هرز تحت تأثیر بهبود توان رقابتی گیاه ،عملکرد بس یور

آبیاری در مرحلس دانسدهی با کاهش  44درصببدی مشبباهده شببد .در

چ شمگیری بابتر از

سایر تاریخهای کا شت بود .هورنوک ( Hornok,

شرایط نرمال ریوبتی گیاه بس دلیل فراهم بودن شرایط مناسب رشد از

 )1992نیز در بررسبببی روی گ یاه دارویی گشبببنیز

یریق افزایش تولید شبببا خس فرعی بارور میتواند باعک افزایش تهداد

 )sativum L.بس نتایج مشابهی دست یافت .بر این اساس ،از آنجا کس

شود ( Karimi Afshar et

عملیات مختلف کاشببت ،داشببت (شببامل آبیاری ،کوددهی و مدیریت

 .)al., 2016تحویوات بر روی گیاهان خانواده چتریان نشببان میدهد

علفهای هرز) و برداشبببت میزان ترکیبات ثانویس گیاهان دارویی را بس

کس تهدادی از اجزای عملکرد مان ند تهداد چتر در بوتس ،تهداد دانس در

یور مهنیداری تحت تأثیر قرار میدهد (،)Ozgüven et al., 2008

چتر و وزن هزار دانببس اهمیببت بسبببزایی در تهیین عملکرد دارنببد

بس نظر میر سد کس توجس بس راهکارهای مدیریت زراعی همچون تاریخ

(.)Ehsanipour et al., 2011

کاشببت ( )Ghorbani et al., 2010میتواند از یریق بهبود رشببد و

چتر در گیاه و در نهایت ،افزایش عملکرد

هیو و همکاران ( )Hu et al., 2007نیز گزارش نمودند کس خشکی
جذب امالح و مواد غذایی را کاهش میدهد کس این امر نیز بس نوبس

( Coriandrum

اسببتورار گیاه اهمیت بسببزایی در راسببتای افزایش پایدار تولید کمی و
کیفی اکولوژیک این گونس ارزشمند بس همراه داشتس باشد.

خود می توا ند با عک کاهش رشبببد ا ندام هوایی گ یاه شبببود .از نظر

در بین رژیمهای آبیاری ،آبیاری کامل با  2650کیلوگرم در هکتار

فیزیولوژی گیاهی کمبود آب توسیم سلولی و یویل شدن را در تمامی

بیشبببترین و آب یاری در ز مان دا نسدهی با  1550کیلوگرم در هک تار

ابهاد کاهش میدهد ( .)Lukovic et al., 2009رشببد سببلول از جملس

کمترین عملکرد بیولوژیک زیره سبببز را بس خود اختصبباص داد .تاریخ

فرآیندهای حساس نسبت بس کمآبی میبا شد .ر شد نتیجس تولید سلول

کاشت  7دی ماه با  97درصد اختالف نسبت بس  29دی ماه بس ترتیب

توسط توسیم سلولهای مریستمی و توسهس سلولهای جوان است .در

دارای بی شترین و کمترین عملکرد بیولوژیک بودند .در مجموع دادهها،

شرایط کمبود شدید آب ،یویل شدن سلولهای گیاهان میتواند بس

تاریخ کاشبببت  7دی ماه با آبیاری کامل دارای بیشبببترین عملکرد

دلیل متوقف شدن جریان آب از آوندهای چوبی بس سلولهای در حال

بیولوژیک ( 4080گرم در متر مربع) و تاریخ کاشببت  5آذرماه با آبیاری

توسهس متوقف شود و یویل شدن سلول و در نتیجس خصوصیات مربوط

در ز مان دا نسب ندی دارای کمترین میزان ( 1300گرم در متر مربع)

بس رشد گیاه کاهش یابد (.)Anjum et al., 2011

بودند .کاهش فتو سنتز مهمترین عامل کاهنده وزن خ شک بخشهای

تاریخ کاشت نیز تأثیر مهنیداری بر عملکرد دانس زیره سبز داشت،

مختلف گیاه اسببت ( .)Efeoğlu et al., 2009تحویوات نشببان داده

بس یوری کس تأخیر در تاریخ کاشبببت از اوایل دی ماه ( 7دی ماه) تا

ا ست کس بروز کمآبی منجر بس کاهش سطح برگ و فهالیت فتو سنتزی

اوایل فروردین ماه ( 29ا سفند) منجر بس کاهش  75در صدی در میزان

گیاه می شود و در نتیجس میزان تجمع آ سیمیالتها افزایش مییابد کس

عملکرد دانس شببد .موسببوی و همکاران ( )Mosavi et al., 2012با

منجر بس تخصیص بیشتر آسیمیالتها برای بخشهای مختلف گیاه و

بررسببی تأثیر تاریخهای کاشببت ( 30فروردین 20 ،اردیبهشببت و 10

در نتیجس افزایش ر شد گیاهان میگردد (.)Mafakheri et al., 2010

خردادماه) بر عملکرد دانس اسببفرزه ( )Plantago ovata L.در بیرجند

بنابراین ،تأمین آب کافی برای رشبببد گیاه نوش مثبتی را در افزایش

بیان داشتند کس تأخیر در تاریخ کاشت از تاریخ اول بس سوم تهداد سنبلس

رشد گیاه بر عهده خواهد داشت .بومسا و وین ( Boomsma & Vyn,

در بو تس ،ت هداد دا نس در سبببنب لس ،عملکرد دا نس ،عملکرد بیولوژ یک و

 )2008نیز گزارش نمودند کس تحت تأثیر خشکی انتوال مواد غذایی بس

اثر رژیمهای مختلف آبیاری و تاریخ کاشت بر درصد اسانس ،عملکرد و اجزای عملکرد گیاه...
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ساقس کاهش مییابد .اعمال کمآبیاری در مرحلس رشد رویشی و زایشی

عملکرد بیولوژ یک در توده های بومی تر بت ح یدر یس و خواف بیش از

(تشکیل خوشس و گلدهی) باعک می شود بدلیل کمبود ریوبت دانسهای

 100درصد و در تودههای بومی قائن و قوچان بس ترتیب  8و  95درصد

گرده بس تخمدان نفود نکرده و عمل تلویح بخوبی انجام نشبببده کس در

افزایش یا فت .آنها بیان داشبببتند کس افزایش عملکرد بیولوژیک در

نهایت ،وزن اندامهای رویشی و زایشی کاهش یابد .نظامی و همکاران

تاریخهای کاشببت زودهنگام احتماب بس دلیل مواجس شببدن گیاهان با

( )Nezami et al., 2009با برر سی واکنش تهدادی از تودههای بومی

شرایط مساعدتر محیطی و در نتیجس رشد سبزینسای مناسبتر در یول

زیره سبببز بس تاریخهای کاشببت پاییزه در شببرایط آب و هوایی مشببهد

دوره رشد بوده است.

بیان داشببتند کس بیشببترین و کمترین عملکرد بیولوژیک بس ترتیب در

اثر زمان آبیاری بر روی تهداد چتر در بوتس در سبببطح احتمال پنج

توده قاین در تاریخ کاشت سوم با  136/8گرم در متر مربع و خواف در

درصبببد مهنیدارگردید .بس یوریکس رژیم آبیاری کامل با تهداد 17/5

کا شت سوم با میانگین  42/3گرم در متر مربع حا صل شد ،بر ا ساس

چتر در بوتس دارای بیشبببترین تهداد چتر در بوتس بود کس با رژیم آبیاری

نتایج این پژوهشبببگران تأخیر در تاریخ کاشبببت از  25مهر بس  25آذر

در زمان ساقسدهی تفاوتی ندارد.
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Fig. 2- Mean comparisons for the effect of irrigation regimes on number of umbles per plant of
cumin
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کاهش جذب در گیاه کس بیشببتر وزن تر گیاه را شببامل میشببود،

تاریخ کاشت  5آذر ماه با  17/4چتر در بوتس و تاریخ کاشت  7دیماه با

وابستس بس فهالیت ریشسها است ،ولی در صورت کمآبی ،از رشد ریشسها

تهداد  19/5چتر در بوتس دارای بابترین تهداد چتر در بوتس بودند ( شکل

و فهالیت جذبی ریشببسها کاسببتس خواهد شببد ( Boomsa & Vyn,

 .)2تهداد چتر در بوتس در تاریخهای کشببت دیرتر بدلیل حسبباس بودن

 .)2008از سوی دیگر ،کاهش در وزن خشک برگها در اثر کمآبی بس

زیره سببببز بس فتوپریود کاهش پیدا میکند .در این مطالهس بس دل یل

دلیل کاهش تجمع آسببیمیالتها کس ناشببی از کاهش تولید و ظرفیت

برخورد تاریخ کاشت اول ( 5آذرماه) بس سرمای نابسهنگام باعک کاهش

پذیرش مواد فتوسنتزی برای رشد برگها است ،در گیاه اتفاق میافتد

تهداد چتر آن نسبت بس تاریخ کاشت دوم ( 7دی ماه) شد.

(.)Yordanova & Popova, 2007
اثر ساده تاریخ کا شت نیز بر روی تهدادچتر در بوتس زیره سبز در
سببطح احتمال  %1مهنیدار گردید .موایسببس میانگینها نشببان داد کس
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نتایج همبستگی بین صفات بر اساس ضریب همبستگی پیرسون

در مدیریت اکولوژیک این گیاهان ایفاء مینماید ،ضروری است کاشت

نشان داد کس عملکرد دانس دارای همبستگی مثبت و مهنیداری با همس

این گیاه در زمانی انجام گیرد کس گیاه فرصت کافی برای رشد رویشی

ی صببفات بود نتایج نشببان داد کس عملکرد دانس بیشببترین همبسببتگی

و شبباخسدهی و همچنین زمان کافی برای موابلس با علفهای هرز قبل

( )r=0/95را با عملکرد بیولوژیک دارد (جدول .)2

از مراحل حساس تشکیل دانس و گلدهی وجود داشتس باشد.

صفات تهداد چتر در گیاه و تهداد دانس در گیاه نیز همبستگی بابیی

نتایج این آزمایش نشببان داد کس کشببت زیره در منطوس بیرجند در

با عملکرد دانس داشبببتند .همچنین بین کلیس اجزای عملکرد با عملکرد

ماههای ا سفند و اوایل فروردین ماه بدلیل گرمی ن سبی هوا و خ شک

دانس همبسببتگی مثبت مشبباهده شببد (جدول  )2کس بر این اسبباس ،با

شدن سریع خاک و سلس ب ستن باعک عدم سبز شدن یکنواخت گیاه

بهبود این اجزای عملکرد ،امکان افزایش عملکرد وجود دارد .با توجس

شببده و در نتیجس تراکم مطلوب را میسببر نمیسببازد .از یرفی بدلیل

بس اینکس دانس حاصببل فهالیت فتوسببنتزی اندامهای رویشببی همچون

ح سا سیت بیش از حد زیره سبز بس فتوپریود این گیاه در اثر بلند شدن

شبباخس و برگ میباشببد همبسببتگی باب و مثبت بین عملکرد دانس و

روزها دراوایل بهارحتی اگر از رشد رویشی مناسبی برخوردار نباشد وارد

عملکرد بیولوژیک دور از انتظار نمیباشد و میتوان چنین نتیجس گرفت

مرحلس زایشی می شود .لذا در شرایط آب و هوایی بیرجند ،تاریخ کاشت

کس برای داشتن عملکرد باب بس گیاهی با رشد رویشی خوب نیاز است

دی و آذرماه با تیمارآبیاری کامل در صورتی کس منطوس دارای بارندگی

( .)Karimi Afshar et al., 2016در این راستا در پژوهشی قنبری و

کافی نباشد توصیس میشود.

همکاران ( )Ghanbari et al., 2014بیان داشبببتند کس در تاریخهای

بطور کلی ،زیره سبز گیاهی دارویی و مهطر ا ست کس مواومت آن

متفاوت کا شت زیره سبز ،تهداد دانس در چتر بی شترین تأثیر م ستویم را

بس خشکی نسبتا زیاد بوده و با توجس بس این کس دوره رشد آن منطبق با

بر عملکرد دانس دارد.

بارندگیهای زم ستانس و بهاره میبا شد نیاز چندانی بس آبیاری ندارد ،اما
در شرایط وجود دورههای خ شکی یوبنیمدت کس امکان سبز کردن

نتیجهگیری
با توجس بس حسبباسببیت گیاه دارویی زیره سبببز نسبببت بس عوامل
مدیریتی و از آنجا کس تاریخ کا شت و شرایط محیطی اهمیت ب سزایی

آن وجود نداشببتس باشببد ،انجام آبیاریهای تکمیلی میتواند در توسبهس
کشببت این گیاه در اسببتان خراسببان جنوبی بس یور ویژهای مؤثر واقع
شود.
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Introduction
Since ancient times, medicinal plants and aromatic herbs have been used by humans to treat diseases and as
spices. Cumin (Cuminum cyminum L.) is the dried seed of the herb, a member of the Asteraceae family. Cumin
has a long history of use as food flavors, perfumes and medicine. It is an annual herbaceous plant, with a slender,
glabrous, branched stem. The cumin plant grows to 30–50 cm tall and is harvested by hand. Its essential oil is used
for bactericidal applications, giving smell to some medicines, sterilizing of surgical operation fiber and producing
some veterinary and agricultural medicines. In semi-arid area such as Iran, water is the most limiting factor for
agriculture. Cumin has a potential to be as a rainfed plant, but supplemental irrigation is needed to produce more
productivity. Little information is available about its consumptive use of water. Also, selecting an optimum plant
density is necessary for maximum utility of existing environmental parameters (including water, air, light and
soil). As a result, inter specific or intra specific competition is minimum. Thus, many researches has been done to
determine the best level of irrigation and plant density and their effects on vegetative and generative parameters
of agricultural and medicinal plants. In this paper we aimed to study the effects of different planting dates and
irrigation regimes on seed yield and essential oil yield of cumin as an important medicinal plant under the climatic
conditions of Torbat-e Jam climatic conditions, Iran.
Materials and Methods
In order to study irrigation regimes and planting dates, an experiment was conducted as split plot based on a
randomized complete block design with three replications at the Agricultural Research Station, Azad University
of Birjand during growing season 2016-2017. Treatments included four planting dates as main plot (25th
November, 27th December, 19th February and 19th March) and four irrigation regimes as sub plot (full irrigation,
two times irrigation at vegetative stage (stem elongation), two times irrigation at flowering stage and two times
irrigation at seed formation). Plant weight, seed weight, number of branches per plant, number of umbels per plant,
number of seeds per plant, 1000- seed weight, seed yield, biological yield, essential oil content and harvest index
The treatments were run as an analysis of variance (ANOVA) to determine if significant differences existed among
treatments means. Multiple comparison tests were conducted for significant effects using the Duncan’s test.
Results and Discussion
The results showed that the interaction effect of planting dates and irrigation regimes were significant on
number of branches per plant, seed yield and biological yield. The simple effect of planting date was significant
on number of seeds per umbel, plant height, essential oil percentage, 1000-seed weight and harvest index. The
highest seed yield and biological yield were observed in planting at 27th December + full irrigation. The results for
correlation coefficients between yield and yield components revealed that there was a positive and significant
correlation between these criteria. The highest coefficient was calculated for seed yield and biological yield
(r=0.95).
Conclusion
Agronomic management strategies had significantly effect on growth, yield, and yield components of cumin.
1 - Assistant Professor, Deporatment of Food Biotechnology, Research Institute of Food Science and Techonlogy
(RIFST), Mashhad, Iran
2- Ph.D. Student, Department of Horticulture, Islamic Azad University, Shirvan Branch, Shirvan, Iran
(*- Corresponding Author Email: a.filabi@rifst.ac.ir)
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In conclusion, according to the results, full irrigation combined with planting at 27 th December could produce
optimum seed yield and biological yield in cumin under semi arid climatic conditions. Generally, irrigation
regimes and planting date are two safe and effective technique for agronomic management that may decrease the
necessity for chemical approaches to crop. On the whole, results of this study revealed that early sowing was more
successful, evident from relatively high yields. Considering water shortages that the world will face in the future,
winter planting in those environments susceptible to water stress conditions will have higher water use efficiency
compared to late sowing time.
Keywords: 1000-seed weight, Drought, Full irrigation, Water shortages
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