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 چکیده
 هایجنبه از زیستی کودهای سوء مصرف کودهای شیمیایی و اثر مثبت کاربرد ها و پیامدهایبا توجه به زیان:  اهداف

مورفولوژیکی، عملکرد و کیفیت علوفه صفات بر  این کودهامحیطی، پژوهشی با هدف بررسی تأثیر  زیست و اقتصادی
 در مرحله گلدهی به اجرا درآمد. کنگرفرنگی

 
کامل  هایدر قالب طرح بلوکبه صورت فاکتوریل ( 0384-89و  0383-84دو سال متوالی ) طی آزمایش:  هامواد و روش

توصیه شده بر اساس  سطح سه دررا  کود شیمیاییگیاهان در سال اول . انجام شدتصادفی با سه تکرار در اصفهان 
 +2فسفات بارور ، نیتروکسین، 2فسفات بارور ، سطح چهار در و کود زیستیو شاهد  91، 011های آزمون خاک با درصد

خالص در هکتار )در تیمارهای دارای کیلوگرم نیتروژن  011و در سال دوم کود نیتروژنی به نسبت  نیتروکسین و شاهد
 ند.کرد دریافت کود شیمیایی(

 
کیلوگرم در هکتار نیتروژن تکمیلی در میان سطوح  011+ درصد کود شیمیایی 011 تیمار نتایج نشان داد که :  هایافته

بیشترین عملکرد در میان سطوح کود زیستی  2کود زیستی نیتروکسین+ فسفات بارور و سطح  مختلف کود شیمیایی
 ( را به خود اختصاص دادند.درصد 23/29و  30/27) آلی ماده هضم قابلیت( و تن در هکتار 7/6و  29/8علوفه خشک )

 16/30) الیاف نامحلول در شوینده خنثیمیزان  حداقل ( ودرصد 28/07) خاکستر ( ودرصد 89/02خام ) پروتئین حداکثر
نیتروکسین و به همراه تلقیح توأم بذور با کود زیستی درصد کود شیمیایی  011 ، در تیمار تلفیقی اثر باقیماندهدرصد(

همچنین کاربرد کودهای زیستی باعث بهبود  کیلوگرم در هکتار نیتروژن تکمیلی به دست آمد. 011+  2فسفات بارور 
 های مورفولوژیکی گیاه در مقایسه با تیمار شاهد شد.ویژگی

 
به همراه کود زیستی نیتروکسین توصیه شده درصد کود شیمیایی  011تلفیقی  توان تیماربه طور کلی می:  نتیجه گیری

 پیشنهاد نمود.برای تولید علوفه کنگرفرنگی را  2و فسفات بارور 
 

 نیتروکسین ،آلی ماده هضم قابلیت، 2فسفات بارور  خام، پروتئین ،الیاف نامحلول در شوینده خنثی: کلیدیهای واژه
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Abstract 

Background & Objective: Considering the consequences of chemical fertilizers misuse and the positive effect 

of the biofertilizers application from economic and environmental aspects, this research was conducted to 

investigate the effect of these fertilizers on morphological traits, yield and quality of artichoke forage at the 

flowering stage. 

 

Materials & Methods: A factorial experiment on the basis of randomized complete block design with three 

replications was conducted in Isfahan during two consecutive years (2014-2015 and 2015-2016). Plants 

received chemical fertilizer at three levels as 100% chemical fertilizer, 50% chemical fertilizer and control, 

and bio-fertilizer at four levels as control, inoculation with Nitroxin, Barvar 2 and inoculation with both bio-

fertilizers in the first year and chemical fertilizer (100 kg N.ha-1 for chemical fertilizer treatments) in the second 

year.  

 

Results: The results showed that residual effect of 100% chemical fertilizer + 100 kg N.ha-1 among different 

levels of chemical fertilizer and Nitroxin + Barvar 2, among biofertilizer levels had the highest dry forage yield 

(8.25 and 6.7 ton.ha-1) and digestibility of organic matter (27.31% and 25.23%), respectively. Maximum crude 

protein (12.85%) and ash (17.29%) and minimum neutral detergent fiber (31.06%) were obtained at 100% 

residual chemical fertilizer combined with Nitroxin and Barvar 2 + 100 kg N.ha-1. The application of 

biofertilizers also improved the morphological characteristics of the plant compared to the control treatment. 

 

Conclusion:  In general, the combination of 100% chemical fertilizer with Nitroxin and Barvar 2 can be 

recommended for artichoke forage production. 
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 مقدمه

گیاهی چندساله  (.Cynara scolymus L)فرنگی  کنگر

 راست و ساقه این گیاه. است Asteraceae خانواده از

 دوم سال درکه است متر  2تا  9/0 ارتفاع هب شیاردار

ریشه حجیم روید. ای میطوقه هایبرگ مرکز از رویش

و برگهای بسیار بزرگ، منقسم به قطعات نامنظم و دندانه
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 دارایبسیار بزرگ و  فشرده، کروی دار دارد. کاپیتول آن

محصور در  بنفش به متمایل آبی رنگ به ایگلهای لوله

ی با ظاهر متفاوت )بر حسب نژادهای مختلف یهابراکته

در  این گیاه (.2117)شرف الدین و همکاران گیاه( است 

علوفه خشک یا سیلو  عنوان به جهان نقاط از بسیاری

گیرد می استفاده قرار مورد هابرای تغذیه دام شده

 اله دادی و، 2108اله دادی ، 2104و همکاران  ان)سلم

  (.2108 بحرینی نژاد

ست ا کلروفیل و پروتئین مهم اجزای از یکی نیتروژن

 و کیفیت همچنین کند ورویشی را تحریک می که رشد

افزایش  با ای راعلوفه توده محصوالت زیست تولید

دهد. می خشک بهبود ماده عملکرد و پروتئین محتوای

 ها وبرگ تعداد قطر ساقه گیاه، ارتفاع تدریج به فسفر

کوشوا و ) دهدمی علوفه را افزایش عملکردو  برگ سطح

 .(2108همکاران 

 کشاورزی یدستاوردها جمله از زیستی، کودهای

 .(2109 آذرنیا و همکاران) شوندمی محسوب ارگانیک

 کودهای مصرف کاهش منظور به کودهااین  از استفاده

 مهمی راهبرد زراعی گیاهان عملکرد افزایش و شیمیایی

 آروودا)است  پایدار کشاورزی سمت به حرکت جهت در

 مواد شامل زیستی کودهای .(2103 و همکاران

 موجود نوع چند یا یک از متراکمی جمعیت و نگهدارنده

 هستند هاآن متابولیکی فراورده یا و خاکزی مفید زنده

از مهمترین مزایای این کودها  (.2104)ورما و همکاران 

 متناسب کامالً صورت به غذایی عناصر تأمین به توانمی

 تشدید زیستی، تنوع به کمک گیاهان، طبیعی تغذیه با

 محیط بهداشت حفظ و کیفیت بهبود حیاتی، فعالیتهای

 منابع و آب و خاک منابع از حمایت و حفظ و زیست

و همکاران  آروودا) اشاره کرد تجدید غیرقابل انرژی

 اندازه به کودها این .(2104ورما و همکاران .، 2103

 بنابراین ندارند، رشد بر آنی تأثیر شیمیایی کودهای

محصول  نمو و رشد برای کنندمی سعی اغلب کشاورزان

 است بدیهی اما ،کنند استفاده شیمیایی کودهای از زراعی

 و نیستند زیست محیط دوستدار شیمیایی کودهای که

 باروریو از بین بردن خاک  و هوا آلودگی آب، موجب

آذرنیا و ) شوندمیدر درازمدت  خاک حاصلخیزی و

 مورد در زیادی نتایج اخیر سال چند در (.2109همکاران 

 شده گزارش زراعی گیاهان در زیستی کودهای مثبت اثر

کود که  اظهار داشتند( 2107دربانی و همکاران ) است.

 ایعلوفه ارزن محصول تولید در نیتروکسینزیستی 

(Panucum miliaceum L.) در  .بود مفید باال کیفیت با

به موازات کاربرد  (2108) و همکاران کوشواپژوهش 

 هایکود از کود شیمیایی نیتروژنی و فسفردار استفاده

 ایشافز به آزوسپیریلوم و ویژه آزوتوباکتر به زیستی

 Sorghum)ای علوفه سورگوم کیفیت و عملکرد رشد،

bicolor (L.) Moench) دیگر  بررسیدر  .کرد کمک

 همراه به تیوباسیلوس باکتری و مایکوریزا قارچ کاربرد

کیفی  و کمی هایویژگی سبب بهبود کمپوست، ورمی

 عملکرد و گردید (.Cichorium intybus L) کاسنی علوفه

-کربوهیدرات عملکرد و پروتئین خام عملکرد خشک، ماده

توتونچی و  محمدزاده) داد افزایشرا  آب در محلول های

      (.2108همکاران 

مصرف کودهای  ءسو ها و پیامدهایبا توجه به زیان

ها و انسان و سالمتی حیات خطر افتادن شیمیایی و به

و همچنین با نظر به این مساله که  سایر موجودات

کلیه  بر که مثبتی اثر بر عالوه زیستی کودهای کاربرد

 زیست و اقتصادی هایجنبه از دارد خاک خصوصیات

 و همراه مناسب یا جایگزین عنوان به دنتوانمی محیطی

پژوهش حاضر با  ،دنباش شیمیایی کودهای برای مطلوب

های مختلف حاصلخیزی خاک روشتأثیر هدف بررسی 

، صفات مورفولوژیکیبر )زیستی، شیمیایی و تلفیقی( 

 در شرایط اقلیمی عملکرد و کیفیت علوفه کنگرفرنگی

 اصفهان به اجرا درآمد.

 

 هامواد و روش

ی اهای مختلف تغذیهسیستم تأثیر به منظور بررسی

، صفات مورفولوژیکی)زیستی، شیمیایی و تلفیقی( بر 

الب در ق یپژوهش ،کنگرفرنگیعملکرد و کیفیت علوفه 
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کامل تصادفی با سه  هایطرح بلوکفاکتوریل بر پایه 

ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و  درتکرار 

درجه  32)عرض جغرافیایی  منابع طبیعی استان اصفهان

 26درجه و  90دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  36و 

طی دو متر از سطح دریا(  0602دقیقه شرقی با ارتفاع 

به اجرا در آمد.  (0384-89و  0383-84) سال متوالی

نشان داده  0جدول مشخصات خاک محل آزمایش در 

 شده است.

 

 مزرعه رخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکب -1جدول 

 هدایت

 الکتریکی

(1-dS.m) 

 اسیدیته
  

 آلی کربن

)%( 

نیتروژن 

 )%( کل

 فسفر

(1-mg.kg) 

 پتاسیم

(1-mg.kg) 

 رس

 

 سیلت

)%( 

 شن

 

بافت 

 خاک

8/2  7/7  169/1  14/1  یلوم 49 24 30 291 02 

 رسی

 

 خاک در شروع سال دوم آزمایش میزان نیتروژن -2ول جد

 )%( نیتروژن کل 

16/1 0384میانگین تیمارهای شیمیایی سال   

16/1 0384میانگین تیمارهای تلفیقی سال   

 

استفاده از تیمارهای مورد آزمایش به صورت 

کودهای شیمیایی نیتروژنی و فسفردار در سه سطح، 

 1=A ،2 عدم مصرف=A 91 میزان توصیه شده درصد 

میزان توصیه  درصد A 011=3 و خاک آزمون اساس بر

در  سطوح کود زیستیو  خاک آزمون اساس بر شده

 B=3 ،2بارورفسفات  B=2 ،نیتروکسین B=1 چهار سطح،

 شاهد )عدم تلقیح( B= 4و نیتروکسین +2بارور فسفات

کیلوگرم  211کودهای شیمیایی به نسبت  .اعمال شدند

در  نیمی) از منبع کود اورهخالص در هکتار  نیتروژن

 7-8 مرحله در سرک به صورت بقیه وزمان کاشت 

کیلوگرم فسفر خالص در هکتار به صورت  011و  (برگی

5O2P (تریپل فسفات سوپر منبع از ) رار قمورد استفاده

-باکتری حاوی(نیتروکسین  های زیستیکود .گرفتند

 Pseudomonasو  Azospirillum / Azotobacter های

به مقدار  آسیا( مهر زیستی فناوری شرکت از شده هیهت

باکتری  حاوی) 2فسفات بارور یک لیتر در هکتار و 

p13-Pseudomonas putida و-Pantoea agglomerans 

p5011به مقدار شرکت زیست فناور سبز(  از شده تهیه 

مورد به صورت بذرمال در زمان کشت گرم در هکتار 

 عدد 36آزمایشی  هایواحدمجموع  .نداستفاده قرار گرفت

نظر در متر  9/3 عرض آنمتر و  9 . طول هر کرتبود

متر سانتی 71ردیف با فاصله  9که مشتمل بر گرفته شد 

متر در نظر سانتی 39ها روی پشته بود. فواصل بوته

در  هابذر .(2114 بحرینی نژاد و همکاران) گرفته شدند

و  ندکشت شد در وسط هر پشته 16/12/0383 تاریخ

های بعدی آبیاری ،اولین آبیاری در همان روز انجام شد

. در طول دوره داشت انجام شددر فاصله زمانی یک هفته 

با . صورت گرفتهای هرز به روش دستی وجین علف

توجه به چند ساله بودن گیاه کنگرفرنگی، در سال دوم 

آزمایش عملیات کاشت انجام نشد و گیاهان در بهار پس 

از سپری نمودن فصل سرما به دلیل رشد مجدد به رشد 

مطابق نتایج  در سال دوم گیاهانطبیعی خود ادامه دادند. 

کیلوگرم  011کود نیتروژنی به نسبت  آزمون خاک،

ص در هکتار )در مورد تیمارهای دارای کود نیتروژن خال

و اثر باقیمانده کودهای سال قبل  ندکرد دریافت شیمیایی(

 یاهمختلف گهای ویژگیبه همراه کود نیتروژن تکمیلی بر 
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بوته،  ارتفاع شامل مورفولوژیک صفاتگردید.  ارزیابی

تعداد کاپیتول در بوته، تعداد برگ در بوته و طول برگ 

جهت ها برداشت نمونه گلدهی تعیین شدند.در مرحله 

( 01/14/84در زمان گلدهی )و صفات کیفی  عملکردتعیین 

 عملکرد تعیین برای ای انجام گرفت.حاشیه با حذف اثر

در  بالفاصله برداشت و کرت هر مربع از متر یکعلوفه 

-اندازه برای سپس. شد گیریاندازه آنها تر وزن مزرعه

 کرت هر از های برداشت شدهنمونه خشک وزن گیری

 و سپس شده خشک سایه در منتقل و آزمایشگاه به

 جهت رتک هر از گرمی 011نمونه  یک. شدند توزین

متر به اندازه یک میلیو شد  جداکیفی  تجزیه انجام

 ،0شامل پروتئین خام کیفیی هاه و شاخصشد آسیاب

 3خنثی شوینده در نامحلول ، الیاف2یماده آل هضم یتقابل

-نمونه (CP) خام پروتئین. اندازه گیری شدندخاکستر  و

و از طریق اعمال  کجلدال میکرو روش از استفاده با ها

در میزان نیتروژن کل نمونه محاسبه شد.  29/6ضریب 

 با الکتریکی از کوره خاکستر، مقدار اندازه گیری برای

)انجمن شیمی  استفاده شد گرادسانتی درجه 991 دمای

 در نامحلول الیاف برآورد میزان .(2117 دانان کشاورزی

و با ( 0880به روش ون سست )(NDF) خنثی  شوینده

ت درصد قابلی .انجام شد دستگاه تعیین فیبراستفاده از 

 گیریاندازه روشبا استفاده از  (OMD)ماده آلی  هضم

معادله ( و 0883) هرودی و فدوراک روش به گاز تولید

( و منکی و 0878ارائه شده توسط منکی و همکاران )

 ( محاسبه گردید.0888استنگیس )

OMD (%DM) = 9+0.9991×GP+0.0595×CP+0.0181×CA (n=200, r2=0.92)           ) 0 رابطه (  

GP  گرم ماده خشک( میلی 211لیتر در )میلیتولید گاز

درصد خاکستر  CAپروتئین خام و  CPت،ساع 24در 

 SAS 9.1با نرم افزار  ی حاصلهاتجزیه و تحلیل داده

آزمون دانکن در  باها مقایسه میانگینصورت گرفت و 

  .انجام شددرصد  9سطح احتمال 

 

 نتایج و بحث

 مورفولوژیکی خصوصیات 

 ارتفاع بوته

اثرات اصلی و بر همکنش کودهای زیستی و شیمیایی 

بر ارتفاع بوته کنگرفرنگی در سطح احتمال یک درصد 

 شده، اعمال تیمارهای تمامی (. در3 دار شد )جدولمعنی

شاهد  تیمار به نسبت داریمعنی افزایش گیاه ارتفاع

 011داشت. با افزایش سطوح کود شیمیایی از صفر تا 

کلیه سطوح کود زیستی ارتفاع درصد توصیه شده در 

کود زیستی  دو توأم بوته افزایش یافت. مصرف

 مصرف با مقایسه در 2نیتروکسین و فسفات بارور 

                                                           
1 Crude protein 
2 Organic matter digestibility  
3 Neutral detergent fiber 

 بوته ارتفاع بر بیشتری تأثیر دو کود از هر یک جداگانه

است. باالترین ارتفاع بوته با میانگین  داشته کنگرفرنگی

ی تیمارهای ترکیبمتر به ترتیب به سانتی 66/87و  66/88

درصد کود شیمیایی+ نیتروکسین +  011 اثر باقیمانده

کیلوگرم در هکتار نیتروژن  011+  2فسفات بارور 

درصد کود شیمیایی+  011تکمیلی و اثر باقیمانده 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن تکمیلی  011نیتروکسین+ 

داری بین این دو تیمار اختالف معنیتعلق داشت و 

(. ارتفاع بوتـه یـک صـفت ژنتیکـی 0شکل د )شمشاهده ن

گیـرد و در باشد و تحت تـاثیر محـیط نیـز قـرار مـیمی

ایـن ارتبـاط مدیریت زراعی از جمله کاربرد مواد غذایی 

اصوال  .باشدثیرگذار بر آن میأدر خاک از عوامل عمده ت

-علت افزایش ارتفاع در اثر کاربرد کود نیتروژنی را می

اثر تشدید کنندگی نیتروژن در رشد رویشی و  توان به

های گیاه به خصوص ساقه تقسیمات سلولی در اندام

 توانعالوه بر این می (.0887نسبت داد )مقدم و همکاران 

 بر عالوه کودهای زیستی در موجود هایباکتری گفت
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(، a1)شاهد) در مرحله گلدهیکودهای زیستی در سطوح مختلف  کنگرفرنگی بوته تأثیر کودهای شیمیایی بر ارتفاع -1شکل 

 155+ درصد کود شیمیایی توصیه شده 155 (،a2) کیلوگرم در هکتار نیتروژن تکمیلی 05درصد کود شیمیایی توصیه شده + 05

(( b4)2(، نیتروکسین + فسفات بارورb3)2(، فسفات بارورb2(، نیتروکسین)b1شاهد) (،a3) کیلوگرم در هکتار نیتروژن تکمیلی

 .باشنددار میها فاقد اختالف آماری معنیهای دارای حرف مشترک بر اساس آزمون مقایسۀ میانگینستون

 

 مانند مواد معدنی کردن حل با اتمسفری، نیتروژن تثبیت

 گیاهی هایتولید هورمون سیدروفورها، تولید و فسفات

 طریق این از و افزایش داده را جیبرلین و اکسین قبیل از

 دهندمی افزایش را رشد گیاه در دخیل هایآنزیم ساخت

شوند. می هامیانگره طول افزایش به منجر نهایت در که

 که است این احتمالی دیگر هایمکانیزم از یکی ،همچنین

 انحالل فسفات با فسفات کنندهحل هایمیکروارگانیسم

 برای دسترس در فسفر مقدار افزایش و نامحلول

 افزایش در نتیجهو  نیتروژن تثبیت افزایش باعث باکتری،

 است، زیرا شده آن هوایی بخش خصوص به و گیاه رشد

 که است نیاز مورد فراوانی انرژی نیتروژن، تثبیت برای

 شودمی تأمین فراوان ATPکافی و  وجود فسفر با

 بر کودها دیگر تاثیر دلیل(. 2112)اولیورا و همکاران 

 با که کرد توجیه توان اینگونهمی را بوته ارتفاع افزایش

 غذایی دسترسی عناصر به آسانتر گیاهان کود، مصرف

 که ندارند نیازی بنابراین. یابندمی استقرار بهتر و داشته

 زیادتری انرژی نتیجه در دهند، افزایش را حجم ریشه

)زارع و  کنندمی صرف هوایی بخشهای توسعه برای

مصر  در پژوهشی (، در0883ال آبجی ) (.2103همکاران 

 97کیلوگرم کود نیتروژنی،  70سطح پایین ) 3 با بررسی

کیلوگرم کود پتاسه(،  008کیلوگرم کود فسفردار و 

کیلوگرم کود  004کیلوگرم کود نیتروژنی،  042متوسط )

غذایی  مواد باالی رم کود پتاسه( وکیلوگ 238فسفردار و 

کیلوگرم کود فسفردار  070کیلوگرم کود نیتروژنی،  203)

های مختلف گیاه کیلوگرم کود پتاسه( بر ویژگی 397و 

 غذایی مواد متوسط کنگرفرنگی اظهار داشت که سطح

 تعداد گیاه و افزایش ارتفاع باعث و نموده عمل بهتر

نیز  از محققینبسیاری کنگرفرنگی شد.  درگیاه برگها

 محرک هایباکتری کاربرد از ناشی گیاه ارتفاع افزایش

فسفات را در  های حل کنندهرشد و میکروارگانیسم

نجات زاده برندوزی و  .کردند گزارش گیاهان مختلف

زیستی  ( با بررسی اثر کود2104غالمی بروجنی )

و کود شیمیایی فسفات آمونیوم بر شوید  نیتروکسین

(Anethum graveolens L.)  اظهار داشتند که باالترین

ارتفاع گیاه در تیمار تلقیح با کود زیستی نیتروکسین 

 Hordeum)هبیشترین ارتفاع بوته جو بهارمشاهده شد. 

vulgare L.)   درصد اوره+ کود زیستی  91با مصرف

به دست آمد )کنعانی الوار و همکاران  2فسفات بارور 
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های محرک رشد سودوموناس تلفیق باکتری (.2103

ارتفاع باعث افزایش سودوموناس پوتیدا و فلورسنت 

به شاهد شد نسبت  (.Zea mays L) بوته ذرت سیلویی

 (.2106)عباسی و همکاران 

 

 کنگرفرنگی مورفولوژیکیبر خصوصیات کودهای شیمیایی و کودهای زیستی واریانس تأثیر  تجزیه -3جدول 

 در مرحله گلدهی

  میانگین مربعات 
درجه 

 آزادی
تعداد برگ در  منابع تغییر

 بوته

تعداد کاپیتول  طول برگ

 در بوته

 ارتفاع بوته

2/98** 03/27 * 1/77ns 28/36 ns 2 تکرار 

 کود شیمیایی 2 **3117/93 **84/68 *0182/77 **80

 کود زیستی 3 **097/26 **9/43 *04/94 **8/94

1/41ns 1/998 ns 1/43 ns 7/49 ** 6 
کود  ×کود شیمیایی

 زیستی

43/1  48/0  21/1  31/2  خطا 22 

10/3  84/0  39/7  09/2  (%ضریب تغییرات)  

ns ، باشد.می درصد 0و درصد  9دار در سطح احتمال دار، معنی* و ** به ترتیب غیر معنی 

 

 

 در مرحله گلدهی کنگرفرنگی خصوصیات مورفولوژیکیمقایسه میانگین تأثیر کودهای شیمیایی بر  - 4 جدول 

 کود شیمیایی تعداد کاپیتول در بوته (cm) طول برگ تعداد برگ در بوته

80/8  c 67/96  c 66/2  c شاهد 

80/02  b 49/66  b 6 b 
 درصد کود شیمیایی+ 91اثر باقیمانده 

 نیتروژن تکمیلیکیلوگرم در هکتار  91

40/09  a 79/79  a 29/8  a 
 درصد کود شیمیایی+ 011اثر باقیمانده 

 کیلوگرم در هکتار نیتروژن تکمیلی 011

 باشند.می دارفاقد اختالف آماری معنی دانکنهای دارای حرف مشترک بر اساس آزمون ستون

 

 

 

 

 

 

 در مرحله گلدهی کنگرفرنگی مورفولوژیکخصوصیات مقایسه میانگین تأثیر کودهای زیستی بر  -0جدول 

 کود زیستی تعداد کاپیتول در بوته (cm) طول برگ در بوته تعداد برگ

66/00  c 00/69  c 88/4  c شاهد 

88/02  b 72/66  b 77/9  b نیتروکسین 

44/02  b 44/69  c 22/9  c  2فسفات بارور 

04 a 88/67  a 66/6  a  2نیتروکسین+ فسفات بارور 

 .باشندمیدار فاقد اختالف آماری معنی دانکنهای دارای حرف مشترک بر اساس آزمون ستون
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 تعداد کاپیتول در بوته 

تجزیه واریانس تعداد کاپیتول در بوته  نتایج

اصلی  اتکنگرفرنگی حاکی از آن است که فقط اثر

شیمیایی و زیستی در سطح احتمال یک درصد  هایکود

(. با افزایش سطوح کود شیمیایی 3 دار شد )جدولمعنی

درصد تعداد کاپیتول در بوته افزایش  011از صفر تا 

یافت. طبق نتایج مقایسه میانگین بیشترین تعداد کاپیتول 

درصد کود  011 اثر باقیماندهدر بوته مربوط به سطح 

ا ب م در هکتار نیتروژن تکمیلیکیلوگر 011 شیمیایی+

و کمترین تعداد کاپیتول مربوط به سطح  29/8میانگین 

(. در میان 4 باشد )جدولمی 66/2شاهد با میانگین 

سطوح کود زیستی تیمار تلقیح توأم بذور نیتروکسین و 

 66/6و تیمار شاهد به ترتیب با میانگین  2بارورفسفات 

اپیتول در بوته را بیشترین و کمترین تعداد ک 88/4و 

داشتند. همچنین تاثیر نیتروکسین بر تعداد کاپیتول بیشتر 

مثبت نیتـروژن ثیر أت (.9 بود )جدول 2فسفات بارور از 

و فسـفر در افـزایش تعداد گل در بوته در آزمایشات 

 صورت گرفته روی گیاهان مختلف گزارش شده است.

 باکتری کاربرد با تحقیقی طی (2118الدین و همکاران )

Bacillus subtilis کردند اعالم زعفران کشت گیاه در 

 افزایش را گل در بوته تعداد باکتری این از که استفاده

 و زیستی کودهای اثر دیگر، آزمایشی در .دهدمی

 مشخص و شده زعفران بررسی عملکرد بر شیمیایی

 تر وزن گل، تعداد بر کودی تیمارهای اثر که گردید

-می زیستی کود از و استفاده شده دارمعنی گل وخشک

 کالله عملکرد و گل تعداد افزایش به درصد 26 تا تواند

(. 2100)کوچکی و همکاران  کند کمک شاهد به نسبت

( با مطالعه تأثیر کود شیمیایی 2109کریم نژاد و پازوکی )

 Matricaria)نیتروژنی و کود زیستی بر بابونه آلمانی 

chamomilla L.)  مشاهده کردند که یک روند افزایشی

بین مصرف کود نیتروژنی و افزایش تعداد کاپیتول در 

بوته بابونه آلمانی وجود داشت. بیشترین تعداد کاپیتول 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن  031در بوته به تیمار کاربرد 

متعلق بود و کاربرد کودهای زیستی نیتروکسین و 

درصد  7/20تعداد کاپیتول در بوته را  2فسفات بارور 

 نسبت به تیمار شاهد افزایش داد.

 

 تعداد برگ در بوته

 ،(3 جدول)داده ها  واریانس با توجه به نتایج تجزیه

 تعداد صفت برای زیستی واثر اصلی کودهای شیمیایی 

 .بود دارمعنی درصد یک احتمال سطح در بوته در برگ

ه دهد کشیمیایی نشان میمقایسه میانگین سطوح کود 

 011درصد کود شیمیایی +  011 سطح اثر باقیمانده

کیلوگرم در هکتار نیتروژن تکمیلی بیشترین تعداد برگ 

تولید کرد و کمترین تعداد  40/09در بوته را با میانگین 

کود تعلق  کارگیری به به سطح عدم 80/8برگ با میانگین 

با افزایش سطوح کود شیمیایی تعداد  ،داشت. به طور کلی

(. تلقیح توأم بذور با 4 برگ در بوته افزایش یافت )جدول

در میان  2فسفات بارور کودهای زیستی نیتروکسین و 

سطوح کود زیستی بیشترین تعداد برگ در بوته را با 

به خود اختصاص داد و سطوح تلقیح بذور با  04میانگین 

به صورت  2فسفات بارور کودهای زیستی نیتروکسین و 

(. 9 جداگانه در یک گروه آماری قرار گرفتند )جدول

نیتروژن  مانند عناصری که کاربرد دادند نشان محققان

 به (،0877فسفر )پیسل  و (0884رابسون  و )النکنیگر

 تعداد افزایش منجر به برگ سرعت ظهور افزایش دلیل

که  نتایج یک پژوهش نشان دادشود. می بوته در برگ

در تیمار کاربرد همزمان  حداکثر تعداد برگ ذرت

کننده فسفات های حلهای محرک رشد و باکتریباکتری

کاهش یافته نیتروژن و فسفر همراه با  مقادیرو به همراه 

پتاسیم توصیه شده حاصل شد )عباس و همکاران 

( نشان داد که 2100(. مطالعات ابوالیزید و ابوعلی )2103

تحت  (Solanum lycopersicum) ه فرنگیبرگ گوجتعداد 

 کننده فسفات همراههای حلتأثیر کاربرد میکروارگانیسم

-با سنگ فسفات در مقایسه با تیمار شاهد به طور معنی

داری بیشتر بود و علت این مسأله را مقادیر باالی فسفر 
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 .قابل دسترس در مقایسه با سایر تیمارها ذکر نمودند

تعداد برگ  گزارش دادند که (2106عباسی و همکاران )

سودوموناس  هایذرت سیلویی در تلقیح با باکتری

 باعث افزایش تعداد برگسودوموناس پوتیدا و فلورسنت 

 نتفلورس باکتریتلقیح با و تاثیر  نسبت به شاهد شد

ساکیا و  تحقیقی دربیشتر از تلقیح با باکتری پوتیدا بود. 

 کاربرد اثر در لگومهابرگ  تعداد افزایش (2101همکاران )

 فتوسنتز فرآیند بر نیتروژنعنصر  تأثیر به را اوره کود

 سطح و رویشی رشد افزایش منجر بهکه  سلولی تقسیم و

پور و همکاران  علی حکم. نسبت دادندشود می گیاه سبز

 بذر را تلقیح در گیاه جو برگ تعداد ( علت افزایش2102)

 توأم )به کارگیری گیاه رشد محرک هایبا باکتری

 ظهور سرعت افزایش که سبب آزوسپریلوم( و ازتوباکتر

 گردد بیان نمودند.برگ می

 

 طول برگ

که اثر اصلی  داد نشان واریانس تجزیه جدول

 درکنگرفرنگی  برگ طول بر زیستی و شیمیایی هایکود

(. با 3 جدول) شد دارمعنی درصد یک احتمال سطح

طول  ،درصد 011از صفر تا افزایش سطوح کود شیمیایی 

داری افزایش یافت و بیشترین برگ گیاه به صورت معنی

درصد کود  011 میزان آن در سطح اثر باقیمانده

کیلوگرم در هکتار نیتروژن تکمیلی  011شیمیایی+ 

(. تلقیح توام بذور با نیتروکسین و 4 حاصل شد )جدول

مار یتو بیشترین طول برگ را تولید کرد  2فسفات بارور 

 با تیمار شاهد هم از لحاظ آماری 2فسفات بارور کاربرد 

افزایش نیتروژن (. 9 )جدول نداشتداری اختالف معنی

قابل دسترس در طول دوره رشد گیاه باعث افزایش 

شود شاخص سطح برگ و در نتیجه طول و عرض آن می

محققین نیز  نتایج سایر(. 2104بوالحسنی و همکاران )

ید یأکودهای زیستی بر طول برگ را مورد تتأثیر مثبت 

نیز بیشترین  (2103حجازی و همکاران )دهد. قرار می

کیلوگرم  291با مصرف  را طول برگ گیاه کنگرفرنگی

 و رسولی گزارش به گزارش کردند.اوره در هکتار 

 هایباکتری حاوی زیستی کود کاربرد (2103) همکاران

 برگ سطحشاخص  و طول سبب افزایش رشد، محرک

همچنین نتایج  .دیگرد (.Crocus sativus L) زعفران

 ( نشان داد که طول2104پژوهش بلندنظر و همکاران )

در  آذرشهر رقم (.Allium cepa L) خوراکی پیاز برگ

  است. داشته افزایش 2 زیستی بارور کود با تلقیح اثر

 

 های کیفی علوفهعملکرد و شاخص

 عملکرد علوفه تر

اصلی کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد  اتاثر

علوفه تر کنگرفرنگی در مرحله گلدهی در سطح احتمال 

(. بیشترین میزان 6 دار شد )جدولیک درصد معنی

اثر  تیماراز  تن در هکتار 19/66عملکرد با میانگین 

کیلوگرم در  011+ درصد کود شیمیایی 011باقیمانده 

اری دکه اختالف معنی هکتار نیتروژن تکمیلی بدست آمد

 91+ کود شیمیایی درصد 91 اثر باقیمانده تیماربا 

 کیلوگرم در هکتار نیتروژن تکمیلی و شاهد داشت )جدول

(. استفاده از کودهای زیستی نیز سبب افزایش عملکرد 7

علوفه نسبت به سطح شاهد گردید و بیشترین میزان 

کاربرد  تیمارتن در هکتار به  6/93عملکرد با میانگین 

اختصاص داشت  2فسفات بارور همزمان نیتروکسین و 

داری نداشت و در نیتروکسین اختالف معنی تیمارکه با 

 آزمایشینتایج  .(8 یک گروه آماری قرار گرفت )جدول

عملکرد  مصرفی، نیتروژن مقدار نشان داد که افزایش

  (Pennisetum glaucum)یمروارید ارزن ،ذرت تر علوفه

و  211کودی  سطوح بین و داد افزایش راسورگوم  و

-معنی آماری تفاوت هکتار در نیتروژن کیلوگرم 311

کمترین  (.2102رو و همکاران خالصوجود نداشت ) داری

بیشترین عملکرد  عملکرد هم در تیمار شاهد بدست آمد.

کاربرد  با (.Foeniculum vulgare Mill) علوفه رازیانه

 باو  2فسفات بارور نیتروکسین و فسفات  کود تلفیقی

 اباب آقا)حاصل شد  کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل

مصرف کود شیمیایی و (. 2104و همکاران  دستجردی

کودهای زیستی )ریزوبیوم، آزوسپریلیوم، ازتوباکتر و 
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ذرت افزایش عملکرد علوفه تر  سودوموناس( سبب

با تیمار شاهد درصد در مقایسه  42به نسبت  ایعلوفه

 (.2102و همکاران  شد )برومند

 

  عملکرد علوفه خشک

با توجه به نتایج جدول تجزیه واریانس تأثیر کودهای 

زیستی و شیمیایی بر عملکرد علوفه خشک کنگرفرنگی 

در مرحله گلدهی به لحاظ آماری به ترتیب در سطح 

دار شد اما بر همکنش آنها احتمال یک و پنج درصد معنی

مقایسه  (.6 دار نبود )جدولمورد این صفت معنیدر 

میانگین مربوط به اثر اصلی کود شیمیایی بر عملکرد 

درصد  011 اثر باقیماندهعلوفه کنگرفرنگی نشان داد که 

 کیلوگرم در هکتار نیتروژن تکمیلی 011+ کود شیمیایی

تن در هکتار را به  29/8بیشترین عملکرد علوفه با میزان 

نسبت به ای قابل مالحظهداد که درصد خود اختصاص 

سطوح  بین در (.7 سطح شاهد افزایش نشان داد )جدول

فات فستلقیح همزمان بذور با نیتروکسین و  زیستی، کود

تن در هکتار  7/6بیشترین عملکرد را به میزان  2بارور 

داشت که با سطح تلقیح بذور با نیتروکسین در یک گروه 

افزایش در عملکرد ماده  (.8 آماری قرار گرفت )جدول

سطح برگ،  تواند در ارتباط با افزایشخشک گیاه، می

ها و همچنین افزایش میزان فتوسنتز، ناشی از برگتعداد 

تأثیر عمده نیتروژن در تیمارهای کودی باشد. در تیمار 

ای هتلقیح با کود زیستی نیتروکسین تلقیح با باکتری

تثبیت کننده نیتروژن باعث افزایش رشد پیکره رویشی و 

-یباکتربیوماس و در نتیجه افزایش عملکرد علوفه شد. 

 تولید با سودوموناس و آزوسپریلیوم ازتوباکتر، های

 عناصر فراهمی افزایش و گیاه رشد ترکیبات تنظیم کننده

 ماده تولید میزان و فتوسنتز باعث افزایش گیاه برای

-باکتری متقابل اثرات هم افزایی. شوندمی گیاه رد خشک

 میزان برای افزایش دیگری عامل نیز یکدیگر روی بر ها

های موجود در باکتریاست.  گیاه در خشک ماده تولید

های محرک رشد باعث کودهای زیستی با تولید هورمون

ای و در نتیجه افزایش جذب آب و توسعه سیستم ریشه

شوند که این امر موجب بهبود میمواد غذایی از خاک 

 در پژوهشی (، در0883. ال آبجی )شودعملکرد گیاه می

 مواد باالی سطح پایین، متوسط و سه با کاربرد مصر

 که سطح گرفت نتیجه، کنگرفرنگیغذایی در کشت 

افزایش  باعث و نموده عمل بهتر غذایی مواد متوسط

مختلف  قادیربررسی اثر مشود. گیاه می تر و خشک وزن

 ای تاج بر گیاه علوفه کود زیستی نیتروکسین
 

 کیفی علوفه بر عملکرد و برخی صفاتکودهای شیمیایی و زیستی واریانس تأثیر  تجزیه -6جدول 

 در مرحله گلدهی کنگرفرنگی 

  مربعات میانگین    

درجه  منابع تغییر

 آزادی

عملکرد 

 علوفه تر

عملکرد 

علوفه 

 خشک

پروتئین 

 خام

الیاف  خاکستر

نامحلول در 

 شوینده خنثی

قابلیت هضم 

 ماده آلی

 **6/72 **02/86 **2/00 **0/27 **4/86  **300/48 2 تکرار

 **048/88 **970/78 **08/69 **28/43 **42/82 **2741/47 2 کود شیمیایی

 **02/24 **32/99 **3/0 **2/60 *1/84 *61/71 3 کود زیستی

 کود ×کود شیمیایی

 زیستی

6 4/44 ns 1/16 ns 1/33** 1/71** 8/93** 1/88ns 

64/09 22 خطا  24/1  17/1  18/1  89/1  44/1  

89/7  (%) ضریب تغییرات  86/7  68/2  82/0  44/2  78/2  

ns ، باشد.می درصد 0 درصد و 9دار در سطح احتمال دار، معنی* و ** به ترتیب غیر معنی 
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 قابلیت هضم ماده آلیتر و خشک و  علوفهبر عملکرد  یمیاییسطوح کود شاثر  نگینامی یسهامق -7جدول 

 یدر مرحله گلده یکنگرفرنگ 

 قابلیت هضم ماده آلی

(%) 

 عملکرد علوفه خشک

(1-t.ha) 

 عملکرد علوفه تر

(1-t.ha) 

 کود شیمیایی

23/21  c 48/4  c 80/39  c شاهد 

80/23  b 03/6  b 14/48  b 
 درصد کود شیمیایی+ 91 اثر باقیمانده

 کیلوگرم در هکتار نیتروژن تکمیلی 91 

30/27  a 29/8  a 19/66  a 
 درصد کود شیمیایی + 011اثر باقیمانده 

 کیلوگرم در هکتار نیتروژن تکمیلی 011

 باشند.میدار فاقد اختالف آماری معنی دانکنهای دارای حرف مشترک بر اساس آزمون ستون

 

  کنگرفرنگی قابلیت هضم ماده آلیتر و خشک و  علوفهعملکرد کودهای زیستی بر  نگین اثرامقایسه می -8جدول 

 در مرحله گلدهی
             

 .باشندمی دارفاقد اختالف آماری معنی دانکنهای دارای حرف مشترک بر اساس آزمون ستون
 

داد که با شان ن  (Amaranthus retroflexus)سخرو
افزایش میزان کاربرد نیتروکسین وزن تر و خشک گیاه 

همکاران  و رامانجانلو(. 2103یابد )رهی افزایش می
 همراه به ازتوباکتر کاربرد که کردند بیان ( نیز2101)

 علوفه خشک وزن افزایش باعث فسفات کنندهحل باکتری

ریزوباکتریهای محرک رشد باالترین شود. سورگوم می
 Lolium) ایتالیاییعملکرد ماده خشک را در چچم 

perenne)  (.2100تولید کردند )یولسو و همکاران 

 

 (CP) پروتئین خام
ا هتأثیر کودهای زیستی و شیمیایی و اثر متقابل آن

علوفه در سطح احتمال یک درصد  خام پروتئین درصد بر
 نیز 2شکل در  که همانطور(. 6 دار شد )جدولمعنی

 درصد 18/8 از خام پروتئین درصد شود،می مشاهده

 در درصد 89/02 ( تا)عدم کاربرد کود تیمار شاهد در

درصد کود شیمیایی+  011 اثر باقیمانده تلفیقی تیمار

کیلوگرم در هکتار  011+  2فسفات بارور نیتروکسین + 
تیمار  تیمارهای تلفیقی بین در .بود متغیر نیتروژن تکمیلی

نیتروکسین + درصد کود شیمیایی+  011 اثر باقیمانده
کیلوگرم در هکتار نیتروژن  011+  2فسفات بارور 

 را پروتئین بیشترین میزان درصد، 89/02 تکمیلی با

 نشانقابل توجهی را  افزایش شاهد به نسبتکه  داشت

تیمارهای ترکیبی تیمارهای تلقیح با  بین . درددا
ات فسفنیتروکسین و تلقیح همزمان با نیتروکسین و 

در یک گروه قرار گرفتند و اثر نیتروکسین به  2بارور 
بود. همچنین  2فسفات بارور داری بیشتر از معنیطور 

درصد کود شیمیایی +  91تیمارهای اثر باقیمانده 
کیلوگرم در هکتار  011+  2بارورفسفات نیتروکسین+ 

درصد کود شیمیایی  011نیتروژن تکمیلی، اثر باقیمانده 
کیلوگرم در هکتار نیتروژن تکمیلی، اثر باقیمانده  011+ 

 011+  2بارورفسفات درصد کود شیمیایی +  011
 لحاظ آماری کیلوگرم در هکتار نیتروژن تکمیلی هم از

 قابلیت هضم ماده آلی

(%) 

 عملکرد علوفه خشک

(1-t.ha) 

 عملکرد علوفه تر

(1-t.ha) 

 کود زیستی

99/20  d 88/9  b 82/47  b شاهد 

00/24  b 4/6  ab 20/90  ab نیتروکسین 

28/23  c 17/6  b 61/48 b  2فسفات بارور 

23/29  a 7/6  a 61/93 a  +2فسفات بارور نیتروکسین 
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(. مطالعه ضرایب 2ل شکندادند ) نشان داریتفاوت معنی
 خاکستر و با خام همبستگی صفات نشان داد که پروتئین

داری قابلیت هضم ماده آلی همبستگی مثبت و معنی
رابطـه بـین الیاف نامحلول در شوینده خنثی با  داشت و

 پروتئین (.8 دار بـود )جدولپـروتئین خـام منفی و معنـی

 است علوفه به مربوط کیفی هایویژگی مهمترین از یکی
 .اردد این صفتکیفیت علوفه رابطه مثبتی با میزان و 

 گوارش وضعیت حفظ برای پروتئین خام میزان کمترین

 گزارش درصد 7 نگهداری، حالت در نشخوارکنندگان

 توجه با بنابراین. (2116است )ارزانی و همکاران  شده

 باشد،می درصد 8از  پروتئین خام باالتر میزان اینکه به

 یک نگهداری نیازهای به راحتی توانندمی گیاهان این

مصرف  افزایش مقدار با نمایند. برآورده را دامی واحد
شیمیایی همراه با کاربرد کودهای نیتروکسین و  کود

 افزایشی روند نیز خام پروتئین ، درصد2فسفات بارور 

در واقع به علت نقش انکار ناپذیر نیتروژن در  داشت.
ها، مصرف کود اوره سبب افزایش ساختمان پروتئین

-می نظر به ،درصد پروتئین گردیده است. عالوه بر این

و  ازتوباکتر هایباکتری توسط نیتروژن تثبیت که رسد
 در پروتئین میزان توجه قابل افزایش باعث آزوسپریلیوم

 است. به شده تیمارها سایر به نسبت تیمارهای تلفیقی

 در سودوموناس باکتری نقش واسطه به که رسدمی نظر

 طریق از و رشد محرک هورمونهای تولید و تنظیم

 افزایشی و نیتروژن تثبیت و فسفر مقدار در که بهبودی

 در دارند گیاه بیوماس و نمو رشد، بر آن دنبال به که

 افزایش و نیتروژن بیشتر جذب به نیتروژن کود کنار

 و نیتروژن غلظت افزایش گرددمی گیاه جذبی نیتروژن
 فسفر تغذیه افزایش با گیاه هوایی های اندام رشد تحریک
 میزان بر سودوموناس تأثیر اینرو از است همراه

 وضعیت بهبود طریق از مستقیم غیر طور به نیتروژن

 اعمال است باکتریایی همزیستی از ناشی که گیاه فسفر

افزایش مصرف کود شیمیایی اوره و  شود. بامی
 میزان کلیه سطوح کود زیستیسوپرفسفات تریپل در 

 در نیتروژن یافت چون افزایش خام علوفه پروتئین

 از و کندمی ضروری شرکت آمینه اسیدهای ساختمان

 عالوه بر این عنصرباشد می پروتئین ساختمان اجزای
کند نقش ایفا می آمینه اسید ساخت در بهبود فسفر غذایی

نیتروژنی و . اثر سطوح مختلف کود (2118)ساالردینی 
ای نشان داد که کودهای زیستی بر سورگوم علوفه

کیلوگرم در  79باالترین میزان پروتئین خام در تیمار 
هکتار نیتروژن )به صورت تفاله کرچک( به همراه تلقیح 

شود )یاداو و همکاران با آزوسپیریلیوم حاصل می
 های(. نتایج یک تحقیق نشان داد که ریزوباکتری2117

د به همراه کاربرد کود دامی، غلظت پروتئین محرک رش
افزایش دادند )یولسو و همکاران  را در چچم ایتالیایی

2100.)  

 
 در سطوح مختلف کودهای زیستی در مرحله گلدهی کنگرفرنگی اثر کودهای شیمیایی بر درصد پروتئین خام علوفه -2شکل 

 155 اثر باقیمانده (،a2) کیلوگرم در هکتار نیتروژن تکمیلی 05درصد کود شیمیایی توصیه شده + 05اثر باقیمانده (، a1شاهد))
فسفات (، b2(، نیتروکسین)b1شاهد) (،a3) کیلوگرم در هکتار نیتروژن تکمیلی 155+ درصد کود شیمیایی توصیه شده

ها فاقد اختالف دارای حرف مشترک بر اساس آزمون مقایسۀ میانگینهای ستون ((b4)2بارور فسفات (، نیتروکسین +b3)2بارور
 باشند.می دارآماری معنی
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  (NDF) الیاف نامحلول در شوینده خنثی

طبق نتایج تجزیه واریانس، اثر کودهای شیمیایی، 

ها بر مقدار الیاف نامحلول در  زیستی و اثر متقابل آن

دار شد سطح احتمال یک درصد معنی در شوینده خنثی

(. طبق نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل کود 6 )جدول

در تیمار  NDFشیمیایی در زیستی، بیشترین میزان 

 16/30درصد و کمترین آن معادل  87/91شاهد به میزان 

درصد کود  011 اثر باقیماندهدرصد در تیمار 

کیلوگرم  011+ 2فسفات بارور شیمیایی+نیتروکسین+ 

 مصرف افزایش بابدست آمد. در هکتار نیتروژن تکمیلی 

شده همراه  توصیه درصد 011 تا صفر از شیمیایی کود

 ،2فسفات بارور با کاربرد کود زیستی نیتروکسین و 

بذر با یافت. تیمارهای تلقیح  کاهشعلوفه  NDFمحتوای 

هم از لحاظ آماری اختالف  2بارورفسفات نیتروکسین و 

الیاف نامحلول در  .(3شکل داری با هم نداشتند )معنی

 مهض خام، خاکستر و قابلیت پروتئینبا  شوینده خنثی

داری را نشان داد )جدول و معنی نفیهمبستگی م آلی ماده

جزو کربوهیدرات  الیاف نامحلول در شوینده خنثی. (8

و به عنوان عامل پیشبینی  هستندساختاری در گیاهان 

مقادیر باالی این ند. اخوراک مطرح شدهمقدار مصرف 

 تاسعلوفه تر دهنده قابلیت هضم ضعیف پارامتر نشان

 نسبتاً ارزش غذایی از کمتر، NDF دارای علوفه و

 باالتر آنها NDF درصد که زمانی با مقایسه در بیشتری

یوسفیان  .،2110است )چن و همکاران  برخوردار باشد،

اثر مثبت کاربرد کود زیستی در  (.2106 و همکاران

در سایر  الیاف نامحلول در شوینده خنثیکاهش میزان 

استفاده از باکتری گیاهان نیز گزارش شده است. 

علوفه جو  در شوینده خنثی الیاف نامحلولسودوموناس 

ترین میزان درصد کاهش داد اگرچه، پایین 4/91را تا 

NDF  کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات  61با استفاده از

عباسی و  (.2118دست آمد )مهرورز و چایچی تریپل به 

سودوموناس های ( با بررسی اثر باکتری2106همکاران )

، 78سودوموناس فلورسنت ، 068فلورسنت 

در  098سودوموناس پوتیدا و  018سودوموناس پوتیدا 

 رشد های محرکباکتریاظهار داشتند که  ذرت سیلویی

با افزایش رشد و تعداد برگ باعث کاهش درصد دیواره 

 .شوندسلولی می

 

 
در سطوح مختلف کودهای  کنگرفرنگی اثر کودهای شیمیایی بر میزان الیاف نامحلول در شوینده خنثی علوفه -3شکل 

 کیلوگرم در هکتار نیتروژن تکمیلی 05درصد کود شیمیایی توصیه شده + 05اثر باقیمانده (، a1شاهد)) زیستی در مرحله گلدهی

(a2،) کیلوگرم در هکتار نیتروژن تکمیلی 155+ درصد کود شیمیایی توصیه شده 155 اثر باقیمانده (a3،) (شاهدb1 ،)

دارای حرف مشترک بر اساس آزمون های ستون( (b4)2بارورفسفات (، نیتروکسین + b3)2بارورفسفات (، b2نیتروکسین)

 باشند.میدار ها فاقد اختالف آماری معنیمقایسۀ میانگین
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 در مرحله گلدهی کنگرفرنگی ضرایب همبستگی بین برخی صفات کیفی علوفه -9 جدول

 قابلیت هضم

 ماده آلی

 الیاف نامحلول در

 شوینده خنثی
 صفات پروتئین خام خاکستر

 پروتئین خام 0   

 خاکستر **1/80 0  

 0 -1/82** -1/87** 
الیاف نامحلول در 

 شوینده خنثی

0 -1/87** 1/87** 1/84** 
قابلیت هضم ماده 

 آلی

 دار در سطح احتمال یک درصدمعنی **

 

 خاکستر 

اثر  که دهدمی نشان (6 جدول) واریانس تجزیه جدول

 ×متقابل کود زیستی کودهای شیمیایی، زیستی و اثر 

شیمیایی بر میزان خاکستر علوفه در سطح احتمال یک 

 در 70/02محتوای خاکستر گیاه از دار شد. درصد معنی

تیمار تلفیقی اثر باقیمانده  درصد در 28/07شاهد تا  تیمار

 فسفات باروردرصد کود شیمیایی+ نیتروکسین+  011

 .بود متغیر کیلوگرم در هکتار نیتروژن تکمیلی 011+ 2

 تیمارهای بین داریمعنی تفاوت دهد کهمی نشان 4شکل 

و تلقیح همزمان  2بارورفسفات تلقیح بذور با نیتروکسین، 

 وجود کل خاکستر درصد نظر از با این دو کود زیستی

رابطـه بـین درصـد خاکستر با الیاف نامحلول در  .ندارد

ضرایب دار بـود و مطالعه شوینده خنثی منفی و معنـی

همبستگی سایر صفات نشان داد که بین درصد خاکستر 

قابلیت هضم ماده آلی همبستگی مثبت  و با پروتئین خام

 اکثر غلظت افزایش (.8 داری وجود داشت )جدولو معنی

-سبب افزایش درصد خاکستر علوفه می غذایی عناصر

 در موجود عناصر غذایی کل نماینده محتوای شود که

 ( افزایش2107باقری ده آبادی و همکاران ). باشدمی گیاه

 به غذایی عناصر بهتر و بیشتر جذب را به کل خاکستر

 که ندو اظهار داشت ندداد نسبت نیتروژن، و فسفر ویژه

 آن بیشتر گسترش و ریشه بهتر رشد عناصرسبب این

 مواد بیشتر جذب سبب امر این که گردندخاک می در

( با مقایسه 2102دار و همکاران ) پشت .شودمی معدنی

های محرک رشد گیاه و استفاده از باکتریثیر أتبین 

کودهای شیمیایی بر کیفیت و عملکرد علوفه ذرت اظهار 

ها به جذب مواد معدنی مختلف داشتند که این باکتری

کنند و مسئول محتوای خاکستر توسط گیاه کمک می

میکوریزا توانست  در گیاه جو استفاده ازباالتر هستند. 

دهد )مهرورز میزان خاکستر را در حد قابل قبولی افزایش 

  (.2118و چایی چی 

 

 (OMD) قابلیت هضم ماده آلی

اصلی کود  اتها نشان داد که اثرتجزیه واریانس داده

علوفه در  آلی ماده هضم قابلیتشیمیایی و زیستی روی 

 دار بودمرحله گلدهی در سطح احتمال یک درصد معنی

(. با توجه به نتایج حاصل از مقایسه میانگین 6 )جدول

 1سطوح کود شیمیایی با افزایش سطوح کود شیمیایی از 

 درصد قابلیت هضم علوفه افزایش یافت و 011تا 

اثر مربوط به  آلی ماده هضم قابلیتبیشترین درصد 

کیلوگرم در  011+ درصد کود شیمیایی 011 باقیمانده

درصد بود  30/27با میانگین  هکتار نیتروژن تکمیلی

(. مقایسه میانگین سطوح کود زیستی نشان داد 7 )جدول

و  2فسفات بارور که تلقیح توأم بذور با نیتروکسین و 
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(، a1شاهد)) در سطوح مختلف کودهای زیستی مرحله گلدهی کنگرفرنگی اثر کودهای شیمیایی بر میزان خاکستر علوفه -4شکل 

درصد کود  155 اثر باقیمانده (،a2) کیلوگرم در هکتار نیتروژن تکمیلی 05درصد کود شیمیایی توصیه شده + 05اثر باقیمانده 

(، b3)2بارورفسفات (، b2(، نیتروکسین)b1شاهد) (،a3) کیلوگرم در هکتار نیتروژن تکمیلی 155+ شیمیایی توصیه شده

 ها فاقد اختالف آماری های دارای حرف مشترک بر اساس آزمون مقایسۀ میانگینستون( (b4)2بارورفسفات نیتروکسین + 

 می باشند.دار معنی

 

درصد به ترتیب  99/20و  23/29سطح شاهد با میانگین 

ود خبیشترین و کمترین درصد قابلیت هضم علوفه را به 

 آلی ماده هضم قابلیتدرصد  .(8 اختصاص دادند )جدول

شوینده خنثی همبستگی منفی و الیاف نامحلول در با 

دار نشان داد و همبستگی این صفت با سایر صفات معنی

نتایج یک پژوهش نشان  (.8 دار بود )جدولمثبت و معنی

 یمارت با استفاده از ایعلوفه سورگوم هضم قابلیت داد که

فسفات +  تریپل سوپرفسفات % 91+  اوره % 91تلفیقی

 )اسحقی فتای افزایش یابه صورت قابل مالحظه 2بارور 

( با 2101حسن و همکاران ) .(2103همکاران  و سردرود

ارزیابی اثر کاربرد سطوح مختلف کود نیتروژنی بر روی 

قابلیت هضم آزمایشگاهی در علوفه لوبیا چشم بلبلی 

(Vigna unguiculata L.) ظهار داشتند که باالترین ا

کیلوگرم در هکتار  31قابلیت هضم ماده آلی با کاربرد 

نیتروژن به دست آمد و کمترین مقدار آن درشرایط بدون 

 کاربرد کود نیتروژنی به دست آمد. 
 

 کلی نتیجه گیری

با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش کاربرد 

به همراه کودهای شیمیایی های محرک رشد گیاه باکتری

و  های مورفولوژیک، عملکردبهبود ویژگی تواند درمی

ین ااما کاربرد  کیفیت علوفه کنگر فرنگی موثر باشد.

غذایی  عناصر کامل تأمین به قادر تنهایی به هاباکتری

 نیست های فقیرگیاه به خصوص در خاک این نیاز مورد

و نیاز غذایی  فقیر بودن خاک محل آزمایشبا توجه به  لذا

درصد کود شیمیایی  011تلفیقی  توان تیمارمی گیاه

زیستی  هایکودکاربرد به همراه توصیه شده 

برای تولید علوفه را  2فسفات بارور نیتروکسین و 
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