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ت و يکمبر) ي و آليقي، تلفييايميش( خاک يزي مختلف حاصلخيهاستمير سي تاثيبه منظور بررس

 در قالب طرح ١٣٨٥ ي در سال زراعيشيآزما) .Cynara scolymus L (ياه کنگر فرنگيت علوفه گيفيک

 دانشگاه تهران ي دانشکده کشاورزيمار در مزرعه پژوهشي ت١٥و  تکرار ٤ با ي کامل تصادفيبلوک ها

 ياز کودها مختلف يبهاي ترک استفاده شده شامليمارهايت. واقع در دولت آباد کرج انجام گرفت

ب يو ترک) يستم آليس (يکود دام مختلف ي،  نسبتها)ييايميستم شيس( ميتروژن، فسفر و پتاسين ييايميش

ج ينتا. مار شاهد بدون کود بوديسه با تي در مقا)يقيستم تلفيس(ييايمي و شي مختلف کود دامينسبتها

اه کنگر ي علوفه گيفي و کي بر صفات کمي دارير معني خاک تاثيري حاصلخيستم هاينشان داد که س

، 6P=٢٠٠، =٢٤٠K kg/h( ٦ يمارهاي تييايمي شي کوددهدر روش.  بجز درصد خاکستر داشتيفرنگ

٢٠٠=N( ٥ و )kg/h ١٩٢, K =١٦٠, P=١٦٠N = (ن يشتري در هکتار ب تن٦٩/٣ و ١٢/٤ب معادل يبه ترت

  +  در هکتاري تن کود دام٢٠ (٨يمارهاي تيقي تلفي کوددهدر روش. را داشتند علوفه وزن خشک 

kg/h ٩٦, K=٨٠, P=٨٠N= (٩ و )در هکتار ي تن کود دام١٠  +kg/ha١٤٤, K=١٢٠, P=١٢٠N= ( به

 يروش کوددهدر . ن وزن خشک را داشتنديشتري ماده خشک در هکتار ب تن١/٤ و ٩/٤د يب با توليترت

ن ماده يشتري در هکتار بتن ٣٧/٢ و ٧/٢د يب با توليبه ترت  در هکتاري تن کود دام٣٠ و ٤٠ يمارهاي تيآل

اثر .  متفاوت بوديفي خاک بر صفات مختلف کيزي حاصلخيهاروشر يتاث. د کردنديخشک را تول

 ي آلروشاز ، , DMD WSC، ن خاميپروتئ عملکرد ماده خشک،  دريقي تلفروش و ييايمي شيکودها
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  مقدمه
 خاک و ي فشرده مواد آلي کشاورزيهاستميدر س

 شوند لذا يه ميع تخلي سريلي خييمتعاقب آن عناصر غذا
 ييناصر غذا عينيگزياز به جاينه نيجهت کسب عملکرد به

دهد که استفاده يمطالعات بلند مدت نشان م.  باشديم
 را ياهان زراعي عملکرد گييايمي شيفشرده از کودها

 شدن خاک، يديجه اسين کاهش نتيا. دهديکاهش م
 يکيزيات فيک آن، افت خصوصيولوژي بيهاتيکاهش فعال

 يکرو در کودهاي مييخاک و عدم وجود عناصر غذا
 ,.Adediran, et al)باشديم ميو پتاستروِژن، فسفر ين

2004; Sabahi, 2006) .گزارش کرده اند ياديمحققان ز 
ک و يولوژيت بي تواند فعالي مي داميکه استفاده از کودها

ده و در ي خاک را بهبود بخشييايميکوشيزيات فيخصوص
کرو ي عناصر ميته خاک را متعادل نموده، بعضيديجه اسينت

ق بهبود ين کنند و از طري تام، بور و مس رايمثل رو
 را کاهش ي آب خاک، اثرات تنش خشکيت نگهداريظرف
 ي بخصوص کودهاي آليا کودهاين مزايدر مقابل ا. دهند
 ي مصرف و کندينه بااليب عمده شامل هزي دو عيدام

 Adediran  et) تروژن موجود در آنها را دارندي نيآزادساز
al., 2004; Eltun, et al., 2002; Ghourttappeh, 2003; 

Sabahi, 2006) .دهد که ي کوتاه مدت نشان ميشهايآزما 
 نسبت به ييايمي شيتروژن در کودهاي از نيدرصد باالتر

 ;Kurle et al., 2006)شودياه مي جذب گي آليکودها

Poudel et al., 2001) .کند ي از آزادسازين امر ناشيا 
 Elia et al., 1996; Loecke) استي آليتروژن در کودهاين

et al., 2004; Dent & Jones, 1997) .يشهايآزما 
 به ييايمي و شي آليدرازمدت نشان داده است که کودها

  د را محقق سازندي توليداريتوانند پاي نمييتنها
(Ward, 2001)و ي آلي از کودهايقي بلکه استفاده تلف 

د فشرده را به وجود يستم توليک سيتواند ي مييايميش
 Loecke, et al., 2004; Elia, et al., 1996; Dent) آورد

and Jones, 1997)  .  
 است ياهيگ) Cynara scolymus (ياه کنگر فرنگيگ

 ٤ با طول عمر متوسط Asteraceaeچندساله از خانواده 
 يخاستگاه اصل.  رسدي متر م٢سال و ارتفاع آن به حدود 

کنگر .  باشنديترانه مي مدياي حوزه درياه کشورهاين گيا
 مرطوب يم و تابستانهاي مالي در مناطق با زمستانهايفرنگ

 خشک کنگر يبرگها. ن عملکرد را دارديشتريو خنک ب
 درصد ١٥ تا ١٢ درصد آب و ١١ تا ٩ حدود ي دارايفرنگ

  م يزيم و مني پتاسيها از نمکي بوده و غنيمواد معدن

 ١ا  ت١/٠ (يديي، فالونويبات فنولي از ترکياريبس. باشديم
افت شده است ي ي در کنگر فرنگيديو اس) درصد

)Prasad, 1996  .(مهم يياهان داروي از گيکياه ين گيا 
آورنده نيي پاي مختلف به عنوان دارويبوده که در کشورها

ق يشود و اثر آن از طري خون از آن استفاده ميچرب
 است که در مقاالت ١LDLو يداتي از تنش اکسيريجلوگ

 ;Bonomi, et al., 1999b)ده استد شييمختلف تا
Bonomi, 1999a; Bonomi, et al. 1999c; Meneses, et 

al., 2007; Ziai, et al., 2004) .ت ياه به عنوان حماين گيا
  ).  Ziai, et al., 2004(ز شناخته شده است ي نيکننده کبد
ر مختلف ير انواع و مقادي بر تاثي مبنياديقات زيتحق
 انجام ي بر عملکرد کنگر فرنگيام و دييايمي شيکودها

ترات ي مختلف  ني، نسبتها)Elia, et al.)1996 . نشده است
ن سطح ين بهتريي تعيرا برا) NH4/No3( وميبه آمون

) ٠:١٠٠(و ) ٣٠:٧٠(، )٧٠:٣٠(، )١٠٠:٠ (يعني آن يبيترک
 يج نشان داد که کنگرفرنگينتا. ش قرار دادنديمورد آزما
گزارش .  دهديح ميرا ترج) ٠:١٠٠(تروژني نيتراتيشکل ن

تروژ ن در يلوگرم در هکتار ني ک٢٠٠ه با يشده که تغذ
 ي عملکرد کنگرفرنگي داريگان  بطور معنيشي ميخاکها
 يداريم و فسفر اثر معني که پتاسيش داده در حاليرا افزا

، )Ghosh, et al., 2004 .(Meneses et al.) 2007( نداشتند
 برگها و يي ارزش غذاي روي مطالعات قبليپس از بررس
ن يي، نشان دادند که با توجه به پاي کنگر فرنگيبرگچه ها
 توان ي آن ميهانه در برگجهي آميدهايات اسيبودن محتو

 استفاده ي و گوشتيري گاو شييم غذاياه در رژين گياز ا
م، آهن، منگنز و مس در علوفه کنگر يمقدار پتاس. نمود
ق آن بود که در ين تحقيجه ايتن.  باشدي نسبتا باال ميفرنگ
 ارزش ي داراي کنگر فرنگيها گاو، برگچهييره غذايج
 مشاهده يشيدر آزما.  باشدي ذرت ميلوي مشابه سييغذا

ونجه ي ي به جايشد که استفاده از برگ خشک کنگر فرنگ
-يک روزه اردک اثر معني نر  ي جوجه هاييره غذايدر ج
ل غذا نشان نداد در يد تبييا کارايش وزن و ي در افزايدار
ره ي درصد در ج١٠ي  ال٥ که استفاده از پودر آن يحال
 خون آنها يش وزن و کاهش چربي گوساله باعث افزاييغذا
  ). Ziai, et al., 2004(د يگرد

 در کشور ما ي کنگر فرنگCynara scolymusگونه 
 يک محصول کامال تجمليست و ي شناخته شده نکامالً

 آنرا به عنوان ي عده محدود شودکه فقطيمحسوب م

                                                                                     
1. Low Density Lipoprotein 
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اما امروزه با توجه به شناخت و .  کننديساالد مصرف م
ر ي و با توجه به سطح زي نسبت به اثرات درمانيآگاه

ن يران الزمست اي در اين کنگر فرنگييار پايکشت بس
 و ييات داروي با خصوصياه زراعيک گيمحصول به عنوان 

ن ي، اه به موارد فوقبا توج. ردي مورد توجه قرار گيعلوفه ا
 ييايمي و شيق کود داميا تلفيه مطرح است که آيفرض
ر يق تاثين طريتروژن را کاهش دهد و از ايتواند تلفات نيم

اه کنگر ي علوفه گيفي و کي عملکرد کمي بر رويمثبت
  داشته باشد؟ ) شويآرت (يفرنگ

شناخت تحقيق حاضر در همين راستا و با هدف كلي 
 و تعيين چگونگي ياه کنگر فرنگي گي ا علوفهيت هايظرف

 و يقي، تلفيآل(تاثير سيستمهاي مختلف حاصلخيزي خاک 
در مزرعه دانشكده ت علوفه آن يفيت و کيبر کم) ييايميش

 تا عالوه بر مطالعه .كشاورزي كرج مورد بررسي قرار گرفت
 به ي کمي و عملکردهايستم زراعين مواد در اکوسير ايتاث

ت يفين کي و همچنييت دارويفيه و کي ثانويتهايمتابول
  .اه پرداخته شودين گي ايعلوفه ا
  

 هامواد و روش
 در قالب طرح ١٣٨٥اين آزمايش در تابستان سال 

 تكرار در مزرعه ٤هاي كامل تصادفي در  آماري بلوك
 پژوهشي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران واقع در كرج

 به منظور يشي آزمايمارهاي قبل از اعمال ت.انجام شد
ش و کود ي خاک محل آزماييايمي شيهايژگي ويبررس
متر انجام شد که ي سانت٠‐١٥ در عمق ي، نمونه برداريدام
 ١٠ن منظور يبه هم.  آمده است١ج آن در جدول ينتا

 ٠‐١٥ش در عمق ي از خاک محل آزماينمونه تصادف
ک نمونه در يه شده و پس از مخلوط کردن يمتر تهيسانت

شگاه در يست آمده،  و پس از انتقال به آزماهر عمق به د
 ٠,٥معرض هوا خشک شد و پس از الک کردن توسط الک 

 يري اندازه گيد و براي گرم از آن وزن گرد١متر، يليم
در اين . عناصر موجود در خاک مورد استفاده قرار گرفت

 و کود N,P,K ي مختلف کودهايآزمايش تأثير نسبتها
اه مورد ي گيفي و کيد کم بر عملکر٢جدول طبقيدام
  . قرار گرفتيبررس

تيمارهاي کودي شامل کودهاي گاوي به عنوان منبع 
کود آلي، کود اوره به عنوان منبع نيتروژن، کود سوپر 
فسفات تريپل به عنوان منبع فسفر و کود سولفات پتاسيم 

كود  مقدارنصف. به عنوان منبع پتاسيم در نظر گرفته شد
 در هنگام كاشت، به زمين  و پتاساتاوره و تمام كود فسف

براي اين منظور، ابتدا بر روي هر پشته با فوکا . داده شد
 سانتيمتر ايجاد شد و سپس ميزان ٥‐١٠شياري به عمق 

کود محاسبه شده براي هر خط، به طور يکنواخت پخش و 
در نيز نصف كود نيتروژنه . روي آنها خاک ريخته شد

ايجاد (شيوه ذکر شده به  کنگر فرنگي برگي ٧‐٨مرحله 
گرديد که به منظور جلوگيري از توزيع ) شيار روي پشته

  .تصعيد کود بالفاصله آبياري انجام شد
  

متر ي سانت٠‐١٥ خاک عمق ييايميات شي خصوص‐١جدول
  يش و کود داميمحل آزما

  

اسيديته   
pH 

قابليت هدايت 
dS/m الکتريکي

نيتروژن 
 N%کل

  فسفرکل
mg/kg)P( 

  پتاسيم
mg/kg)K( 

کربن آلي 
OC% 

  /.٦١  ١٤٠  ٨/٢٢  ٠٨/٠  ٦٨/٠  ٤/٧  خاک
کود 
  دامي

٤/٣٩  ٩/٢  ٧٥/٠  ٣١/٢  ٩/١٧  ٦/٧  

  
، هر آزمايشيدر مجموع با در نظر گرفتن تيمارهاي 

 ٤ واحد آزمايشي بود و جامعه آماري با ١٥بلوك شامل 
طول هر . دش واحد آزمايشي تشكيل ٦٠تكرار جمعاً از 

كه در نظر گرفته شد  متر ٧٥/٣ متر و عرض آن ٩كرت 
فواصل . بودمتر   سانتي٧٥ رديف با فاصله ٥مشتمل بر 

كشت .  سانتيمتر در نظر گرفته شدند٦٥ها روي پشته بوته
 ١٣٨٥ ارديبهشت ١٧ و ١٦هاي   در تاريخکنگر فرنگيبذر 

 عدد بذز در هر ٣‐٤(اي در وسط هر پشته به صورت کپه
ر تعيين خصوصيات برداشت به منظو. انجام شد) نقطه

کمي و کيفي علوفه گياه کنگر فرنگي در تاريخ 
 متر ٥ با حذف اثر حاشيه اي به مساحت ١٦/٧/١٣٨٥

از هر کرت انجام گرديد و بالفاصله در )  بوته١٠(مربع 
-سپس براي اندازه. مزرعه وزن تر آنها اندازه گيري شد

گيري وزن خشک و تعيين خصوصيات کيفي، نمونه هاي 
گرمي از هر کرت به آزمايشگاه منتقل و به مدت دو کيلو

 درجه سليسيوس خشک شده و ٧٠ ساعت در دماي ٧٢
جهت ارزيابي صفات کيفي شامل درصد . سپس توزين شد

پروتئين خام، کربوهيدراتهاي محلول در آب، قابليت هضم 
ماده خشک، درصد خاکستر و فيبرهاي محلول در شوينده 

ي که براي تهيه وزن خشک هاي دوکيلوگرماسيدي، نمونه
در برداشت نهايي تهيه شده بود، آسياب نموده و يک نمونه 

در اين .  گرمي از هر کدام جهت انجام تجزيه جدا شد١٠٠
)  NIR(پژوهش از دستگاه طيف سنج فروسرخ نزديک 

  .شد    استفاده نمونه   شيميايي ترکيبات    تعيين   جهت
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 ختلف کودي در گياه کنگر فرنگي  نحوه اعمال تيمارهاي م‐٢جدول 
 کود دامي

 (kg/ha)عناصر موجود 
(kg/ha)کود شيميايي   

Tone/ha 
N P K N P K 

  شماره
 تيمار

روشهاي حاصلخيزي 
 خاک

 شاهد ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
٢ ٤٨ ٤٠ ٤٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
٣ ٩٦ ٨٠ ٨٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
٤ ١٤٤ ١٢٠ ١٢٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
٥ ١٩٢ ١٦٠ ١٦٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
٦ ٢٤٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 شيميايي

٧ ٤٨ ٤٠ ٤٠ ٧٢٥ ١٩٠ ٥٧٥ ٢٥ 
٨ ٩٦ ٨٠ ٨٠ ٥٨٠ ١٥٢ ٤٦٠ ٢٠ 
٩ ١٤٤ ١٢٠ ١٢٠ ٤٢٥ ١١٤ ٣٤٥ ١٥ 
١٠ ١٩٢ ١٦٠ ١٦٠ ٢٩٠ ٧٦ ٢٣٠ ١٠ 
١١ ٢٤٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ١٤٥ ٣٨ ١١٥ ٥ 

 تلفيقي

١٢ ٠ ٠ ٠ ٢٨٠ ٦٠ ٢٤٠ ١٠ 
١٣ ٠ ٠ ٠ ٥٦٠ ١٢٠ ٤٨٠ ٢٠ 
١٤ ٠ ٠ ٠ ٨٤٠ ١٨٠ ٧٢٠ ٣٠ 
١٥ ٠ ٠ ٠ ١١٢٠ ٢٤٠ ٩٦٠ ٤٠ 

 آلي

  
اين دستگاه بر اساس جذب و انعکاس پرتوهاي فروسرخ در 

اين .  نانومتر استوار است٧٠٠‐٢٥٠٠طول موجهاي 
دستگاه براي گياهان علوفه اي غالت و بقوالت کاليبره 
. شده و براي کنگر فرنگي کاليبراسيون جديد انجام شد

ده به روش شيميايي،  نمونه آسياب ش٣٠بدين ترتيب از 
و فيبرهاي محلول در اسيد ) روش کجلدال(درصد پروتئين 

)ADF ( اندازه گيري شدند و دستگاه با استفاده از نرم افزار
همچنين به منظور تجزيه عناصر معدني در . کاليبره شد

گياه، يک گرم نمونه آسياب شده براي تعيين درصد فسفر 
 زرد و اندازه گيري روش موليبدو وانادات و توليد رنگ(

‐شدت رنگ با دستگاه اسپکتروفوتومتر، مدل اسپکترونيک
فليم (، پتاسيم، سديم ) نانومتر٤٣٠ در طول موج ٢١

از ميان صفات کيفي علوفه، صفات . ، استفاده شد)فوتومتر
، )ADF(٢، فيبر محلول در اسيد )CP(١پروتئين خام 

 ٤و درصد خاکستر) WSC (٣قندهاي محلول در آب
)ASH (و قابليت هضم ماده خشک )DMD5 ( با استفاده از

 در آزمايشگاه موسسه تحقيقات جنگلها و NIRدستگاه 
  . اندازه گيري شدند) Jafari et al. ) 2003مراتع طبق روش 

                                                                                     
1. Crude protein 
2. Acid detergent fiber 
3. Water soluble carbohydrate 
4. Ash 
5. Dry matter digestibility 

هاي حاصل از آزمايش با استفاده  محاسبات آماري داده
براي رسم . انجام گرديد Mstat-c و يا SASاز نرم افزار 

و براي مقايسه ) Excel(ها از نرم افزار اكسلنمودار
) LSD(دار   آزمون حداقل تفاوت معنيروشها از ميانگين

  .استفاده شد% ٥در سطح احتمال 
  

  ج و بحثينتا
   خشک عملکرد علوفه

، وزن خشک، ياهان علوفه ايسه عملکرد گيدر مقا
ه يجدول تجز.  استي کمي هايژگين وي از مهمتريکي
 در مورد صفت وزن خشک کل در )٣جدول(انس يوار

ن ها يانگيسه ميج مقاينتا.  دار بوديمعن% ١سطح 
ن وزن خشک يشترين و بينشان داد که کمتر) ٤جدول(

 کيلوگرم ٤٩٠٠ و١٥٢٠به مقدار  ياه کنگر فرنگيعلوفه گ
 ٨به تيمار شاهد و تيمار شماره   مربوطدر هکتار به ترتيب

)٩٦ K ،٨٠P٨٠ وN تن کود ٢٠+  کيلوگرم در هکتار 
در بين تيمارهاي شيميايي تيمار .  بود)دامي در هکتار

 کيلوگرم ٤١٢٠ بيشترين وزن خشک را به مقدار٦شماره 
 را برگزيد ٥در هکتار داشت ولي مي توان تيمار شماره 

  چون از لحاظ آماري در يک گروه قرار گرفته ولي 
  در بين .  کمتر است٥مصرف کود در تيمار شماره 

    و  )در هکتار  تن کود دامي٣٠ (١٤، تيمارهايسيستم آلي
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 جدول تجزيه واريانس مربوط به تاثير سيستمهاي مختلف حاصلخيزي خاک  بر روي کميت و کيفيت علوفه و عناصر فسفر و ‐ ٣جدول 
 )Cynara Scolymus(پتاسيم موجود در گياه کنگر فرنگي

  ميانگين مربعات  
درجه   منابع تغيير

  آزادي
  وزن خشک

درصد پروتئين 
  CPخام 

فيبر محلول در 
  ADFاسيد 

قابليت هضم ماده 
 DMD خشک

کربوهيدرات محلول 
  WSC در آب

درصد 
 خاکستر

درصد فسفر 
 در گياه

 درصد پتاسيم
 در گياه

٧/١ ٣ تکرار  ns ٥٥/٣  * ١٣/١٨ ** ١٩/٢٩ ** ٨٥/٣ * ٥٦/٢ ** ٠٠٢/٠ ** ٠٩/٠  ns 
٣ /٣ ١٤  تيمارهاي حاصلخيزي  ** ٢ /٨٦ * **٤٢/١٧  ٣٢/١٢ ** ٩٨/١  * ٥٦/٠  ns ٠٠٣/٠ ** ٧٤/٠ ** 

٧٣/٠ ٤٢ خطا  ١٤/١  ٨٧/٣  ٨٨/٥  ٠٦/١  ٣٧/٠  ٠٠٠٦/٠  ٢٢/٠  
  . بدون اختالف معني دارns به ترتيب معني دار در سطح  پنج و يک درصد و** و *
  
زان ماده ين ميشتريب ) تن کود دامي در هکتار٤٠( ١٥

د يرتوللوگرم در هکتاي ک٢٧٠٠ و ٢٣٧٠خشک را به مقدار 
د مربوط ين آنها همانطور که قبال ذکر گردينمودند و کمتر

ن يدر ب.  بود) در هکتاري تن کود دام٢٠ (١٣ماريبه ت
 ٨٠N و٨٠P، K ٩٦ (٨ شماره يمارهاي، تيقي تلفيمارهايت
 ٩ و ) در هکتاري تن کود دام٢٠+ لوگرم در هکتار يک
)١٤٤ K ،١٢٠P١٢٠ وNتن کود ١٥+ لوگرم در هکتار ي ک 
 ٤١٠٠ و ٤٩٠٠ب به مقدار ي به ترت) در هکتاريامد
ج ير بهتر نتايبه منظور تفس. لوگرم در هکتار بودنديک

 ٥طبق جدول ) متعامد( يسات گروهيش از مقايآزما
 در مورد يسات گروهيج حاصل از مقاينتا. استفاده شد

 ينشان داد که روشها) ٥جدول( عملکرد ماده خشک
 ي و آلييايمي، شيقيف خاک شامل تليزيت حاصلخيريمد

 عملکرد ي روي دارير مثبت و معنينسبت به شاهد تاث
مار يکه به طور متوسط در تيبطور. ماده خشک داشتند

نسبت به شاهد % ٤٥ يو آل% ١٢٤ يقي، تلف%١٠٩ييايميش
 ير بااليد که مقادين مشخص گرديهمچن.  داشتنديبرتر

 نييپار يسه با مقاديدر مقا)  تن در هکتار٤٠( يکود دام
 دار يش مثبت و معنيآن سبب افزا)  تن در هکتار١٠(

 مشخص ييايميدر مورد روش ش. عملکرد ماده خشک شد
 ييايمياد کود شين مقدار مصرف کم، متوسط و زيشد که ب

ر متوسط و يکه مقادي وجود دارد بطوري داريتفاوت معن
 دار عملکرد يش مثبت و معني سبب افزاييماياد کود شيز

ن ي بي شد ولييايمينسبت به مقدار کم کود شماده خشک 
 ي داري تفاوت معنييايمياد و متوسط کود شير زيمقاد

 ي توان به جايج فوق ميمشاهده نشد که با توجه به نتا
 ر متوسط آنياز مقاد) ٦ماريت( ييايمياد کود شير زيمقاد

دار و ي پايبا توجه به بحث کشاورز. استفاده کرد) ٤ماريت(
ر ي مقادي به جاييايميه و کمتر از سموم شنياستفاده به

ن يا. ر متوسط آن استفاده کردي از مقادييايمي کود شيباال
 ي بر برتري از محققان مبنياريج بسيدستاوردها با نتا

 از نظر وزن خشک نسبت به يقي تلفيستمهايس
 Adediran, et)( مطابقت دارد ي و آلييايمي شيستمهايس

al., 2004; Fallah, 2006; Ghourttappeh, 2003; 
Lebaschi, 2000; Sharifi Ashor Abadi, 1998; Ward, 

علت باالتر بودن عملکرد ماده خشک در روش . (2001
ن باشد که عالوه بر ي تواند اي مي نسبت به  آليقيتلف
 و يکيزيط في سبب بهبود شراي دامينکه کودهايا
ز موجب ي نييايمي شيشوند، کودهاي خاک مييايميش
 در اه مخصوصاًياز گيتروژن و فسفر مورد نين عناصر نيمتا
جاد يجه باعث ايشود که در نتياه ميل دوره رشد گياوا
ن يا.  شوندياه ميد گي رشد و توليتر براط مناسبيشرا

 ي بر برتري از محققان مبنياريج بسيدستاوردها با نتا
 يها از نظر وزن خشک نسبت به روشيقي تلفيروشها

 ;Eltun, et al., 2002)  مطابقت دارديآل و ييايميش
Fallah, 2006; Ginting, et al., 1998; Pouryosef, 2007; 
Sharifi Ashor Abadi, 1998; Eghbal, et al., 2001) .

Ghosh et al.) 2004 (ا و ي در سويهم عملکرد باالتر
 ييايميستم شي نسبت به سيقيستم تلفيسورگوم در س
 Adediran etو ) Eghbal & Power )1999. گزارش کردند

al. ) 2004 (بر ي که کود داميهم گزارش کردند در صورت 
تواند از همان يتروژن قابل جذب مصرف شود مياساس ن

. د کندي تولييايميستم شي مشابه سيسال اول عملکرد
Kramer et al.) 2002 (نکه کل يرغم ايافتند که عليهم در

ستم يمتر از س کيستم آليتروژن جذب شده در سين
 يتروژن از کود آلي مداوم ني رهاسازي ول، بودييايميش

 نسبت به کود يشتريتروژن تداوم بيباعث شد جذب ن
ن ي بي بهتريجه همزمانيدر نت.  داشته باشدييايميش

تروژن قابل دسترس وجود داشته يزان نيسرعت جذب و م
  . جه باعث بهبود عملکرد دانه خواهد شدي که در نتاست

ن ي رسد که در مورد علوفه خشک کل، در بيظر مبه ن
ش ين افزاي کمتري، روش آليزي مختلف حاصلخيروشها

 ين امر را ميعلت ا. عملکرد را نسبت به شاهد داشته است
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 يتروژن از کودهاي کود ني آزادسازيتوان به خاطر کند
ن در يهمچن. دانست) يدوره انتقال(ه ي اولي در سالهايدام
ن يز همي نيقيت تلفيري روش مديمارهاي از تيبرخ
 که ييمارهايبخصوص در مورد ت.  شوديت مشاهده ميوضع

  ن ي تامياه توسط کود آلي گيياز غذاي از نيينسبت باال
 از ي در برخيابد ولي يشود، عملکرد محصول کاهش ميم
 وجود ي هم ممکن است دوره انتقاليقي تلفيمارهايت

ش عملکرد مشاهده يانداشته باشد و از همان سال اول افز
ر محققان يو سا) Sabahi) 2006ج ير با نتايج اخينتا. شود

به نظر . مطابقت دارد) Acharya et al.) 1988از جمله 
 را يشترير بي تاثي بعديها در ساليرسد که کود داميم

شها در چندسال ياه داشته باشتد و ادامه آزمايبر عملکرد گ
 ي آليت کوددهيري مدينده روشهاير افزايممکن است تاث
قات يتحق. ش نشان دهدي دوم و سوم آزمايرا در سالها

 خاک بر يزي و حاصلخير کوددهي تاثي بر رويار کميبس
 انجام شده ياه کنگرفرنگي عملکرد ماده خشک گيرو

 سطح ٣ در مصر از ي، در پژوهش)El-Abagy )1993.است
، kg K٢٣٨(، متوسط )kg N٧١، kg P٥٧، g K١١٩(ن ييپا

kg P١١٤ ،kg N(يي مواد غذايو باال) ١٤٢ kg K٣٥٧ ،kg 

P١٧١ ،kg Nجه گرفتند که ياستفاده کردند و نت) ٢١٣
ش ي بهتر عمل نموده و باعث افزاييسطح متوسط مواد غذا

اه ياه و وزن خشک و تر گياه، تعداد برگها درگيارتفاع گ
ر ياه تحت تاثيم گيتروژن، فسفر و پتاسي نيمحتوا. شد

متوسط  سطح. نگرفت  قراريختلف کودده ميهاروش
ل، قند، کاروتن و ي کلروفيش محتواي باعث افزايکودده
ش کل قند در ين افزاي برگ و همچنيبات فنوليترک

 و N ،Pش سطوح يبا افزا.  شدي کنگر فرنگيقسمت خوراک
Kمقدار يدا کرد وليش پين برگ افزاينولي اي محتوا 
دا يج کاهش پي تدر بهي خوراکيهابر قسمتين و فينوليا

  .کرد

  کيفيت علوفه
 ) CP%(درصد پروتئين خام 

آزمايشهاي بسيار کمي در زمينه کيفيت علوفه درباره 
. گياه کنگر فرنگي، در سطح ايران و دنيا انجام شده است

نتايج حاصل از جدول تجزيه واريانس در تحقيق اخير 
نشان داد که درصد پروتئين خام تحت تاثير سيستم هاي 

% ٥يريت حاصلخيزي خاک قرار گرفته و در سطح مد
همانطور که جدول مقايسه ميانگين . دار شدمعني

شود، درصد پروتئين خام از نيز مشاهده مي) ٤جدول(
 ١١در تيمار شماره % ١٥تا ) شاهد (١در تيمار % ٥/١١
)٢٤٠ K ،٢٠٠P٢٠٠ وN تن کود ٥+  کيلوگرم در هکتار 

 بين تيمارهاي شيميايي، در. متغير بود) دامي در هکتار
در بين تيمارهاي . همه تيمارها در يک گروه قرار گرفتند

 درصد پروتئين، بيشترين ١٥ شامل ١١تلفيقي تيمار 
در بين روش آلي، نيز از لحاظ . ميزان پروتئين را داشتند

 که ١٥ و ١٣آماري تفاوتي نشان ندادند ولي تيمارهاي 
  

بوط به تاثير سيستمهاي مختلف حاصلخيزي خاک  بر روي کميت و کيفيت علوفه و عناصر فسفر و  جدول مقايسه ميانگين مر‐ ٤جدول 
  )Cynara scolymus( پتاسيم موجود در گياه کنگر فرنگي

 درصد پتاسيم
 K% در گياه

درصد فسفر در 
 p% گياه

  درصد خاکستر
ASH )(% 

کربوهيدرات محلول در 
  WSC%)( آب

قابليت هضم ماده 
  (%)DMD خشک

يبر  نامحلول در  شوينده ف
  %) (ADF اسيدي

درصد پروتئين 
 %) (CPخام 

  وزن خشک
 )کيلوگرم در هكتار(

شماره 
 تيمار

روش 
حاصلخيزي

٨/١  c ٢٤/٠  cde ٠٦/٩  abc ٧/١١  a-d ٤/٦٥  e ٩/٢٣  a ٥/١١  d ١٥٢٠ g شاهد ١ 
٩/١  c ٢٢/٠  e ٣٤/٨  c ٣/١٢  a-d ٨/٦٨  bcd ٢/٢٣  a ٩/١٢  bcd ٢٤٦٠ ef ٢ 
٧/١  c ٢٤/٠  de ٩/٨  abc ٨/١٢  ab ٨/٦٧  cde ٦/٢٣  a ٥/١٣  a-d ٣٠٤٠ d ٣ 
١/٢  bc ٢٩/٠  bc ٣٤/٩  abc ٢/١١  cd ٦/٩٦  bc ٨/٢٢  a ١/١٤  abc ٢٨٥٠ de ٤ 
٩/١  c ٢٦/٠  bcd ٣/٨  c ٦/١٢  ab ٢/٧٣  a ٩/٢٠  a ٣/١٤  ab ٣٦٩٠ c ٥ 
٩/١  c ٢٤/٠  cde ٤٣/٩  ab ١٣ a ٤/٧١  ab ٧/٢٠  a ٧/١٣  a-d ٤١٢٠ bc ٦ 

 شيميايي

٩/٢  a ٢٩/٠  b ١٨/٩  abc ١٢ a-d ٧/٧٠  abc ٦/٢٢  a ٨/١٢  bcd ٢٧٩٠ def ٧ 
٩/٢  a ٢٦/٠  bcd ٩٢/٨  abc ٩/١٢  ab ٤/٧٠  abc ١/٢٢  a ٧/١٢  bcd ٤٩٠٠ a ٨ 
٤/٢  abc ٢٩/٠  b ٣٤/٩  abc ١/١٣  a ٣/٦٨  b-e ٦/٢٤  a ٤/١٣  a-d ٤١٥٠ b ٩ 
٣/٢  abc ٢٧/٠  bcd ٨٧/٨  abc ٦/١٢  abc ٥/٦٨  b-e ٢٣ a ١٣ a-d ٢٧٥٠ def ١٠ 
٢/٢  abc ٢٩/٠  b ٦/٩  a ١٤/١٢  a-d ١/٦٦  de ٢/٢٤  a ١٥ a ٢٥٧٠ ef ١١  

 تلفيقي

٤/٢  abc ٢٧/٠  bcd ٢/٩  abc ٩/١٠  d ٥/٦٧  cde ٢/٢٣  a ٢/١٢  cd ١٩٠٨ g ١٢ 
٤/٢  abc ٢٩/٠  b ٣١/٩  abc ٥/١١  bcd ٢/٦٨  b-e ٢/٢٢  a ٨/١٢  bcd ١٩٠١ g ١٣ 
٧/٢  ab ٢٩/٠  b ٨/٨  abc ٧/١١  a-d ٦٨ b-e ٩/٢٣  a ٨/١١  d ٢٣٧٠ f ١٤ 
٣ a ٣٤/٠  a ٦/٩  a ٣/١٢  a-d ٢/٦٨  b-e ١/٢٤  a ٧/١٢  bcd ٢٧٠٠ def ١٥ 

 آلي

  .ها استحروف مشترک در هر ستون نشان دهنده عدم اختالف معني دار بين ميانگين
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  مختلف در مورد برخي صفات مهم کيفي علوفه و جذب فسفر و پتاسيم در گياه کنگر فرنگي) متعامد(  مقايسات گروهي ‐٥جدول 
 ي صفات مورد بررسيبرخ

  مياسپت
)mg/kg( 

  فسفر
)mg/kg(

درات يکربوه
(%) محلول در آب

ت يقابل
 (%) هضم

اف  نامحلول دريال
 (%) ADFدياس

 خاکستر
(%) 

ن يپروتئ
 (%) خام

عملکرد ماده 
(Ton/ha)خشک

شماره  ساتيمقا

nsمثبت  nsي منف**  مثبت**  مثبت*  مثبت ns١ ]) ٦تا ٢(‐ )١ ([ کنترل– ييايميش  مثبت**  مثبت*   مثبت  
 ٢   کنترل‐يآل  مثبت**   مثبتns   مثبتns ي منف*  مثبت** ي  منفns  مثبت** مثبت**
 ٣  کنترل ‐ يقيتلف  مثبت**  مثبت*   مثبتns   مثبتns  مثبت**  مثبت*  مثبت** مثبت**
 ٤  ي  آل‐ييايميش  مثبت** مثبت** ي  منفns ي منف*  مثبت**  مثبت** ي منف* ي منف**
 ٥ يقي  تلف‐ييايميش  مثبت**  مثبتns ي منف* ي منف**  مثبت*   مثبتns يمنف** ي منف**

nsمثبت   nsي منف**  مثبت nsي  منف nsي  منف nsي منف** ي  منف  ٦ يقي تلف‐ يآل ي منف**
ي  منفns   مثبتns  مثبت* ي  منفns  مثبت**  مثبت**  مثبت*  ٧ ين کود دامييمقدار باال و پا  مثبت**
nsي  منف nsمثبت   nsي منف**  مثبت*   مثبت nsي   منف ns٨ ييايمين کودشييمقدار باال و پا  مثبت**  مثبت 
nsي منف*  مثبت**   مثبت nsي  منف nsي  منف  nsي   منف nsييايمي شيکودده در روش ييايميکودش نييمقدارمتوسط و پا  مثبت**  مثبت ٩ 
nsي  منف nsمثبت** ي   منف  nsمثبت   nsي  منف  nsمثبت   nsمثبت  ns١٠ ييايمي شيکودده  در روشييايميمقدار باال و متوسط کودش ي  منف 
ي  منفns ي   منفns  مثبت** ي منف*  مثبت*   مثبتns ي منف*  ١١ يقيتلف يکودده روش  درييايمين کودشييمقدارمتوسط و پا  مثبت*
nsي  منف nsي منف*   مثبت nsمثبت* ي  منف  nsمثبت** ي   منف ns١٢ يقي تلفي در  روش کوددهييايميمقدار باال و متوسط کودش   مثبت 

 ١٣ يقي در تلفييايمين کودشييمقدار باال و پا ي منفns مثبت** ي منف*  مثبت** ي منف** ي  منفns   مثبتns ي منف**
ي  منفns   مثبتns  مثبت** ي  منفns  مثبت*  مثبت*  مثبت*  ١٤ يقي تلفي تن در روش کودده٢٠ و ي در آليم تن کود دا٢٠  مثبت**

  . بدون اختالف معني دار ns درصد و ١ و٥ به ترتيب معني دار در سطح ** و *

  
 تن کود دامي در هکتار بودند،  به ٤٠ و ٣٠معادل 

در مورد .  درصد پروتئين بودند٧/١٢ و ٨/١٢ترتيب داراي 
 صفت درصد پروتئين روش کوددهي شيميايي بهتر از

دليل اين امر . ديگر حاصلخيزي عمل نمود روشهاي
احتماال به خاطر آزاد شدن تدريجي عناصر موجود در کود 

 که نتايج اخير با نتايج محققاني از جمله باشندمي دامي
Eghbal et al. )2001( درصد ٣٥ و ٢٠، مبني بر اينکه 

نيتروژن موجود در کود دامي به ترتيب در سال اول و دوم 
. ، براي گياه قابل دسترسي هست، مطابقت داردکاربرد
دهد که ميانگين تيمارها در روشهاي ، نشان مي٥جدول

شيميايي، آلي و تلفيقي نسبت به شاهد افزايش مثبت و 
داشته است بطوريکه روشهاي % ٥معني داري در سطح 
% ٦و آلي % ٥/١٥، تلفيقي %٥/١٦حاصلخيزي شيميايي 

همچنين در .  شاهد داشتندافزايش پروتئين خام نسبت به
روش شيميايي تفاوت مثبت و معني داري با روشهاي 

مقايسه دو روش تلفيقي و . تلفيقي و آلي مشاهده گرديد
آلي بر روي درصد پروتئين خام نشان داد که روش تلفيقي 

با افزايش . برتري معني داري را نسبت به روش آلي دارند
ت متوسط و زياد، مقدار کود شيميايي از سطوح کم به سم

درصد پروتئين خام نيز روند افزايشي داشت ولي 
گزارش کردند ) Eghbal & Power )1999 .دار بودغيرمعني

که در آزمايشات کوتاه مدت، کودهاي آلي بخصوص 
کودهاي دامي داراي دو عيب عمده هزينه باال و آزادسازي 

نيتروژن مي باشند و همچنين ذکر کردند که درصد  کند
تري از نيتروژن در کودهاي شيميايي نسبت به کودهاي باال

به همين خاطر است که در سال . آلي جذب گياه مي شود
اول آزمايش، تاثير آزادسازي نيتروژن از کود دامي روند 
آهسته و کندي داشته و تاثير خود را روي درصد پروتئين 

آزمايشات بر روي مقدار درصد . خام برگ نشان داده است
ن برگ کنگرفرنگي انجام نشده است ولي نتايج در پروتئي

مورد گياهان ديگر نشان داده است که با افزايش مقدار 
کود نيتروژن، مقدار پروتئين خام گياه سورگوم و ذرت 

 ,.Reiad, et al., 1995; Kurle, et al)افزايش يافته است

2006) .Mousawipoor ) 1994 ( با بررسي تاثير سطوح
وي سورگوم علوفه اي طي دو سال گزارش کود نيتروژن ر

نمود که ميزان پروتئين خام سورگوم با افزايش نيتروژن، 
افزايش معني داري يافت و بيشترين ميزان پروتئين خام 

 کيلوگرم نيتروژن در هکتار به دست ١٥٠در سطح کودي 
نيز نتايج ) 1993(.Cox et al و ) Mehrparwar )1998 .آمد

  .ودندمشابهي را گزارش نم
  ) ADF(فيبر نا محلول در اسيد 

عامل مهم ديگر موثر بر انرژي و يا مجموع مواد غذايي 
. باشدمي) ADF(قابل هضم علوفه، فيبر محلول در اسيد 

 بطور معمول براي تخمين قابليت هضم مورد ADFدرصد 
استفاده قرار گرفته و يکي از روشهاي اندازه گيري مقدار 

 عموما هنگامي که گياه مي رسد .انرژي يک غذا مي باشد
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ADF آن افزايش يافته و در نتيجه مقدار انرژي کمتري در 
  ).  Rostamza, 2004(اختيار دام قرار مي گيرد 

جدول تجزيه واريانس نشان داد که صفت فيبر محلول 
هاي مختلف تحت تاثير مديريت% ١در اسيد در سطح 

مقدار بطوريکه بيشترين . حاصلخيزي خاک قرار گرفت
ADF ١٤٤ (٩ مربوط به تيمار شماره K ،١٢٠P١٢٠ وN 

معادل )  تن کود دامي در هکتار١٥+ کيلوگرم در هکتار 
 ٦و کمترين آن مربوط به تيمار شماره % ٦/٢٤
)٢٤٠K،٢٠٠ P٢٠٠وNبود% ٧/٢٠، ) کيلوگرم در هکتار .

مقايسه بين روشهاي حاصلخيزي شامل شيميايي، تلفيقي 
د نشان داد که اين اختالف در روش و آلي با تيمار شاه

  تلفيقي و شيميايي روند کاهشي و معکوس داشت 
، ٥ جدول. ولي در روش آلي روند افزايشي داشته است

هاي حاصلخيزي شيميايي و آلي  دهد که روشنشان مي
 در مقايسه با شاهد ADFتاثير منفي و معني داري روي 

معني دار داشتند ولي تفاوت بين روش تلفيقي و شاهد 
% ‐١/٤و % ‐١/٩روش شيميايي و آلي به ترتيب . نبود

اين موضوع . نسبت به شاهد تفاوت معني داري داشتند
بيانگر اين مطلب مي باشد که در بين روشهاي حاصلخيزي 

 مربوط به تيمار کوددهي آلي بود ADFخاک، کمترين
يعني با افزايش کود دامي و جذب عناصر غذايي ميکرو و 

د سبزينه اي گياهان بيشتر شده و از فيبر گياه ماکرو رش
  کاسته شده و در نتيجه کيفيت علوفه توليدي بيشتر 

همانطور که قبال ذکر شد در ). Sabahi, 2006(شودمي
مورد روشهاي مديريت آلي و تلفيقي چون در سال اول 

شود و از نيتروژن کود دامي آزاد مي%) ٣٠(درصد کمي 
حققان مبني بر اينکه رابطه منفي همچنين مطابق با نظر م

 وجود ADFو معني داري بين درصد پروتئين و مقدار 
رسد که دسترسي ، به نظر مي)Buxton et al., 1999(دارد 

بيشتر گياهان به نيتروژن در روشهاي شيميايي توانسته 
در نتيجه کيفيت علوفه .  علوفه را کاهش دهدADFمقدار 

 خام نيز روند مشابهي با پروتئين. را افزايش داده است
ADFمقايسات . باشد داشت که مويد اين مطلب مي

دهد که با افزايش کود نشان مي) ٥جدول(١٠ تا ٨گروهي 
   آن کاهش پيداADFشيميايي تا حد متوسط، مقدار 

 نشان داد که با افزايش کود Ramroodi (2007). کندمي
ش  گياه سورگوم بطور محسوسي کاهADFنيتروژن مقدار 

نيز نتيجه مشابهي در ) Mohsenabadi) 2006. پيدا کرد
نيز به تاثير ) Francis  et al. )1990 . مورد گياه جو گرفتند

مثبت کودهاي دامي در تلفيق با کودهاي شيميايي به 
علت اثر مکملي آنها در توزيع مناسبي از عناصر غذايي در 

  .طول دوره رشد اشاره کرده اند
 ) DMD (١١شک قابليت هضم ماده خ

است كه دفع  هضم پذيري عبارت از نسبتي از علوفه
 به بيان ديگر تفاضل .توسط دام جذب شده است نشده و

مادة مغذي در  بين مقدار مادة مغذي در خوراك و مقدار
  ضايعات دفعي دام ميزان هضم شدة آن ماده را نشان

 نتايج حاصل از جدول .(Acharya et al., 1998) دهدمي
دهد که بين تيمارهاي نشان مي) ٣جدول(تجزيه واريانس 

مديريت حاصلخيزي خاک در مورد صفت ماده خشک قابل 
 اين  .تفاوت معني داري وجود دارد% ١هضم در سطح 

در تيمار شماره % ٢/٧٣در تيمار شاهد تا % ٤/٦٥مقدار از 
ي با شاهد در مقايسه روشهاي مختلف کودده.  متغير بود٥

نشان داد که روش شيميايي، تلفيقي و آلي به ترتيب 
به . نسبت به شاهد افزايش داشتند% ٥/١و % ٢/٣، %٥٢/٦

 در روش شيميايي نسبت DMDرسد که افزايش نظر مي
به دو روش ديگر، مربوط به اثر سريع جذب نيتروژن در 

اگر اين . اين روش نسبت به روشهاي ديگر مي باشد
سالهاي بعد تکرار شود ممکن است در سالهاي آزمايش در 

دوم و سوم آزمايش نتيجه مغاير با نتيجه سال اول به 
دست بيايد که به خاطر آزادسازي تدريجي عناصر از 

در بين . کودهاي دامي در سالهاي آتي خواهد بود
داري بين مقادير تيمارهاي مديريت آلي نيز تفاوت معني

جدول . مشاهده نشد DMDمختلف کود دامي بر روي 
دهد که با  نشان مي٥ و جدول ٤ها مقايسه ميانگين

کمترين سطح کود  (٢افزايش کود شيميايي از تيمار
 مقدار) باالترين سطح کود شيميايي (٦به تيمار ) شيميايي

 DMDتاثير مقادير . داري افزايش پيدا کرد بطور معني
مختلف کودهاي شيميايي بر روي افزايش نيتروژن، 

 احتماالً به دليل تاثير DMDپروتئين خام و در نتيجه 
مثبت کودهاي شيميايي بويژه کود نيتروژن بر روي 

  اي و رشد رويشي گياهان خصوصيات علوفه
، بقيه ١١در بين تيمارهاي تلفيقي، بجز تيمار . باشدمي

تيمارها در يک گروه آماري قرارگرفتند در مورد درصد 
 با افزايش مقدار کود ADFقابليت هضم، مشابه صفت 

دامي و کاهش کود شيميايي مقدار درصد قابليت هضم 
                                                                                     
1. Dry matter digestibility 
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در بين تيمارهاي آلي نيز ). ٥جدول. (افزايش پيدا کرد
 بيشترين مقدار داشته که با ١٥ و ١٣تيمارهاي شماره 

نشان ) Ramroodi) 2007.  درصد بودند٢/٦٨مقادير مشابه 
قدار پروتئين برگ داد که با افزايش مقدار کود نيتروژن، م

) DMD(سورگوم و در نتيجه قابليت هضم ماده خشک 
همبستگي قوي منفي ) Hacker) 1982  .افزايش پيدا کرد

ها و درصد ليگنين داري ميان قابليت هضم علوفهو معني
نتايج حاصل از اين آزمايش با گزارشهاي . گزارش نمود

Buxton et al.) 1996 (مطابقت دارد.  
  ) WSC( بآ در اي محلوله كربوهيدرات

گياهان هستند  كربوهيدراتها فراوان ترين تركيبات در
 خشك گونه هاي زيست توده درصد از ۵۰‐۸۰و در حدود 

کربوهيدراتهاي محلول در . دهند علوفه اي را تشكيل مي
هر چه . آب، جهت تجزيه ميکروبي در سيلو مهم مي باشند

ن گياه کمتر کربوهيدرات محلول در آب قبل از سيلو کرد
 سيلو باالتر رفته و کيفيت سيلوي مورد نظر نيز pHباشد 

نتايج جدول تجزيه ). Ward, 2001(کاهش خواهد يافت 
نشان داد که بين روشهاي حاصلخيزي ) ۳جدول(واريانس 

 محلول  هاي كربوهيدراتبه لحاظ % ۵خاک در سطح 
 در% ۹/۱۰اين مقدار مقدار از . تفاوت معني دار وجود دارد

.  تغيير کرد۹در تيمار شماره % ۱/۱۳ تا ۱۲تيمار شماره 
نشان دادکه ) ۵جدول (نتايج جدول مقايسات گروهي 

داري را با روش شيميايي و تلفيقي تفاوت مثبت و معني
% ۶/۳و % ۳/۶بطوريکه به ترتيب . تيمار شاهد داشتند

همچنين تفاوت . نسبت به شاهد داشتندWSC افزايش
 بين روش شيميايي و آلي و بين روش داريمثبت و معني

با بررسي ) Reiad et al.  )1995. تلفيقي و آلي مشاهده شد
بر روي گياه سورگوم نشان دادند که افزايش ميزان 
نيتروژن باعث افزايش مقدار کربوهيدرات کل مي شود که 
اين نتيجه با نتيجه به دست آمده در اين پژوهش مطابقت 

 آلي، به دليل کندي آزادسازي در مديريت کوددهي. دارد
 نسبت به روش تلفيقي و شيميايي WSCنيتروژن، مقدار 

دهد که ، نشان مي۵نتايج جدول. کاهش پيدا کرده است
مقدار پايين و باالي کود شيميايي تاثير بيشتري نسبت به 

 داشتند بطوريکه مقدار WSCمقدار متوسط کود روي 
 نسبت به مقدار باالي کود شيميايي، تاثير بيشتري را

. پايين آن در افزايش کربوهيدرات محلول در آب داشت
Gabal et al.) 1988 ( گزارش دادند که محلول پاشي کود

سبب افزايش محتواي ) شامل عناصر ميکرو و ماکرو(کامل 

کلروفيل وکاروتن برگ کنگر فرنگي شد که اين افزايش به 
تفاده و بود که بسته به نوع اس% ۱۲‐۵۵و % ۱۸‐۴۰ترتيب

ها تحت تاثير محتواي قند برگ. سطح استفاده شده بود
  .تيمارهاي محلول پاشي قرار نگرفت

  عناصر موجود در پيکره گياه
  ) Ash(درصد خاکستر 

نشان مي دهد که در ) ٣جدول(جدول تجزيه واريانس 
هاي مورد صفت درصد خاکستر، در بين سيستم

درصد . دحاصلخيزي خاک تفاوت معني داري وجود ندار
 و ١١ در تيمارهاي ٦/٩ تا ٥ در تيمار شماره٣/٨خاکستراز 

، در مورد خاکستر نشان مي دهد ٥جدول.  متغير بود١٥
که تفاوت معني داري بين تيمارهاي شيميايي، تلفيقي و 

ولي . آلي با شاهد از نظر درصد خاکستر کل وجود ندارد
نشان مي دهد که روش آلي در مقابل روش شيميايي 

همچنين روش . الف مثبت و معني داري وجود دارداخت
مديريت تلفيقي اگر چه از نظر آماري تفاوت معني دار با 
روش شيميايي ندارد ولي از لحاظ عددي باالتر مي باشد 
در صد خاکستر بيانگر ميزان مواد معدني در گياه است که 
هر چه درصد خاکستر بيشتر باشد گياه مواد معدني 

دهد و لذا ارزش غذايي ختيار دام قرار ميبيشتري را در ا
شود احتماال به همين دليل علوفه براي دام بيشتر مي

درصد خاکستر در روشهاي تلفيقي و آلي بهتر از روش 
که با نتايج برخي محققين . شيميايي عمل نموده است

مبني بر قابليت دسترسي بيشتر عناصر کم مصرف در 
مي مطابقت دارد خاک تغذيه شده به وسيله کود دا

)Adediran, et al., 2004 ،Pomares et al., 1993 .( باال
بودن درصد خاکستر کل که نمايندة محتواي کل عناصر 
غذايي موجود در گياه مي باشد تحت تيمارهاي کود دامي 
خالص و تلفيق کودهاي دامي و شيميايي، مي تواند به 

مارها علت افزايش غلظت اکثر عناصر غذايي تحت اين تي
نشان داد که ميانگين درصد  )Ramroodi) 2007. باشد

 کيلوگرم ١٥٠خاکستر کل علوفه سورگوم به تيمار 
و ) Reiad et al.) 1995. نيتروژن در هکتار تعلق داشت

Aghaalikhani) 1993 ( نتيجه گرفتند که افزايش نيتروژن
  .باعث افزايش درصد خاکستر کل سورگوم مي شود

  ) P (فسفر

دهد که در نشان مي) ۳جدول(جزيه واريانس جدول ت
داري بين تيمارهاي مختلف تفاوت معني% ۱سطح 

 موجود در پيکره گياه Pحاصلخيزي خاک از نظر مقدار 
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 نشان مي دهد که کمترين مقدار ۴جدول . وجود دارد
 و بيشترين ۲در تيمار شماره % ۲۰۸/۰فسفر جذب شده 

 بود که به خوبي %۳۳/۰ شامل ۱۵مقدار در تيمار شماره 
نشان دهنده اين مطلب مي باشد که روشهاي مديريت 
کوددهي آلي، از لحاظ تامين فسفر بر روشهاي مديريت 

، نشان مي دهد که ۵جدول. کوددهي شيميايي برتري دارد
اگر چه روش حاصلخيزي خاک شيميايي، از لحاظ فسفر 

داري با شاهد نداشت ولي روشهاي قابل جذب تفاوت معني
نسبت به شاهد تفاوت % ۱۶و % ۲۵ي و تلفيقي به ترتيب آل

داري داشتند و همچنين جدول مقايسات مثبت و معني
گروهي نشان داد که روشهاي آلي و تلفيقي نسبت به 
روش شيميايي تفاوت مثبت و معني داري را بر روي 
. درصد فسفر قابل جذب در برگ گياه کنگرفرنگي داشت

گزارش کردند که ) Ginting, et al.) 1998در اين رابطه 
 کيلوگرم در هکتار به ۱۶۴مصرف يکباره فسفر به ميزان 

صورت کود دامي در مقايسه با مصرف همان ميزان فسفر 
به صورت شيميايي منجر به سطح باالتري از فسفر قابل 
استخراج در خاک و در نتيجه جذب سطح باالتري از فسفر 

آن عملکردگياه ذرت توسط گياه ذرت مي شود که متعاقب 
 .Ghosh et alو ) Blaise et al.) 2005. نيز افزايش مي يابد

اظهار داشتند که ورود کود  آلي به خاک باعث ) 2004(
افزايش فسفر قابل جذب خاک و کارايي جذب فسفر 

به نظر مي رسد باال بودن درصد فسفر دانه در . ميشود
ي و تيمارهاي کود دامي خالص و تلفيق کودهاي دام

شيميايي در نتيجة آثار مثبت کود دامي در ممانعت از 
تثبيت شدن فسفر و افزايش محتواي فسفر قابل جذب 

باال . خاک باشد که در طول زمان به تدريج بروز مي کند
بودن غلظت فسفر در دانه تحت تيمار تلفيق کودهاي 
زيستي و شيميايي مي تواند به علت افزايش فسفر قابل 

ثر فعاليت باکتريهاي حل کنندة فسفات جذب خاک در ا
اين نتايج با .  باشد۲موجود در کود زيستي فسفات بارور
) Mitra et al. ) 1999گزارشات بسياري از محققان از جمله

مبني بر افزايش ) Rodríguez & Reynaldo) 1999و 
غلظت عناصر غذايي مخصوصا فسفر در اثر کاربرد کودهاي 

. ل کنندة فسفات مطابقت داردزيستي حاوي باکتريهاي ح
Pomares et al.) 1993 (اي در والنساي اسپانيا در مطالعه

 را در سه سطح روي توليد کنگر فرنگي N, P, Kاثرات 
بررسي کردند و نشان دادند که افزايش عملکرد در مقادير 

 کيلوگرم در هکتار مشاهده نگرديد و ۲۰۰نيتروژن باالتر از 

 کيلوگرم ۶۰۰ و ۴۰۰يزي بين فقط اختالف بسيار ناچ
، عملکرد غنچه را P, Kهمچنين . نيتروژن مشاهده شد

 موجود Pنتايج به دست آمده نشان داد که . افزايش ندادند
 به K و همچنين mg/kg ۳۳‐۲۷در خاک به مقدار 

 براي رشد مطلوب کنگرفرنگي mg/kg  ۲۸۲‐۲۵۰مقدار
 ۲۰۰ از همچنين با افزايش کود نيتروژن. مناسب مي باشد

 کيلوگرم در هکتار محتواي نيتروژن و نيتروژن ۶۰۰به 
اين افزايش نيتروژن تاثيري . نيتراتي برگ افزايش پيدا کرد

اضافه کردن فسفر . بر محتواي فسفر و پتاسيم برگ نداشت
و پتاسيم فقط باعث افزايش محتواي اين عناصر در برگ 

در . شتگرديد و تاثيري روي محتواي ديگر عناصر برگ ندا
کل مشاهده گرديد که غلظت عناصر نيتروژن، فسفر و 
پتاسيم در برگ در طول فصل رويش و با افزايش سنن 

  .کندگياه کاهش پيدا مي
  ) K (پتاسيم

در مورد پتاسيم ) ۳جدول(جدول تجزيه واريانس 
 ۴جدول . معني دار بود% ۱موجود در پيکره گياه در سطح 

پتاسيم جذب شده نشان مي دهد که بيشترين مقدار 
يعني باالترين سطح ۱۵توسط گياه مشابه با فسفر در تيمار 

و کمترين مقدار مربوط به تيمار % ۳کود دامي معادل 
 نتايج جدول مقايسات گروهي .بود% ۷/۱، معادل ۳شماره 

نشان داد که روش تغذيه تلفيقي و آلي افزايش ) ۵جدول (
. د داشتندمعني داري در جذب پتاسيم برگ نسبت به شاه

افزايش نسبت % ۵/۴و % ۱/۴بطوريکه هر کدام به ترتيب 
تفاوت معني داري بين تيمار آلي و . به شاهد داشتند

تلفيقي مشاهده نشد ولي تغذيه تلفيقي و آلي تفاوت معني 
مقدار پتاسيم جذب . داري با روش تغذيه شيميايي داشتند

بوده شده در روش تغذيه شيميايي در همه تيمارها مشابه 
اين بدان معني است که بين . و تفاوت معني داري نداشتند

مصرف زياد و کم کود شيميايي تفاوتي در جذب پتاسيم 
در بين تيمارهاي تلفيقي نيز . به وسيله برگ وجود ندارد

وضعيت به همين صورت مي باشد و جدول مقايسات 
گروهي به خوبي نشان داد که با کاهش کود شيميايي و 

د دامي در تغذيه  تلفيقي، مقدار جذب پتاسيم افزايش کو
جدول . داري افزايش پيدا کرده استبرگ بطور معني

مقايسات گروهي نشان داد که افزايش مقدار کود دامي در 
روش تغذيه آلي باعث افزايش معني دار جذب پتاسيم 

گزارش ) Allievi et al. )1993در اين ارتباط . شده است
باعث افزايش مقدار پتاسيم قابل کردند که کودهاي آلي 
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باال بودن غلظت پتاسيم در تيمار  . جذب در خاک مي شود
احتماال به دليل بهبود خواص ) آلي(کود دامي خالص 

فيزيکي، شيميايي و بيولوژيک خاک در نتيجه کاربرد کود 
از طرفي وجود بيشتر عناصر ضروري در کود . دامي باشد

 معدني شده و آزاد مي دامي که به تدريج در طول زمان
شوند در افزايش غلظت پتاسيم در خاک و جذب آن 

). Blaise et al.,  2005(توسط گياه بسيار موثر مي باشد 
Gerakis & Honma) 1969 ( گزارش دادند که کاربرد

هاي آلي باعث بهبود عملکرد کنگرفرنگي نيتروژن در خاک
  بردبطوريکه کار. شوددر ايالت ميشيگان آمريکا مي

 kg N/ha۲۰۰ باعث افزايش محسوس عملکرد شد در 
. حاليکه فسفر و پتاسيم تاثيري بر عملکرد نداشتند

هاي اصلي و فرعي تحت تاثير همچنين وزن غنچه
  .تيمارهاي مختلف کودي قرار نگرفتند

  همبستگي بين صفات 

نشان داد که ) ۵جدول(جدول ضرايب همبستگي 
کيفي علوفه و صفات داري بين عملکرد همبستگي معني

   .وجود ندارد
دار و مستقيمي بين وزن خشک و رابطه بسيار معني

، که اين رابطه )P<0.01(وزن تر علوفه مشاهده گرديد 
درصد خاکستر با دو صفت درصد . مورد انتظار است

دار داشت که با پروتئين و درصد فسفر رابطه مثبت و معني
  ناصر معدني توجه به اينکه خاکستر کل متشکل از ع

  باشد بنابراين اين رابطه نيز طبيعي و مورد انتظارمي
). P<0.05(دارياز طرف ديگر رابطه مثبت و معني. باشدمي

بين پتاسيم و فسفر مشاهده گرديد که هر دو عنصر از 
رابطه منفي و . اجزاي متشکله خاکستر کل مي باشند

 بر .معني داري بين قند محلول و خاکستر کل وجود دارد
اثر فتوسنتز و ادامه رشد گياه از غلظت عناصر معدني از 

شود و از آنها براي تهيه جمله نيتروژن در گياه کاسته مي
شود و در نتيجه رابطه معکوسي مواد آلي گياه استفاده مي

  رابطه منفي و . بين خاکستر و قندها ايجاد مي شود
. )P<0.05(دار بين قندهاي محلول و درصد فسفر معني

همبستگي بين درصد ضريب . تائيدي بر اين مدعا است
منفي و ) ADF(پروتئين خام و فيبر محلول در اسيد 

به عبارت ديگر با خشبي و فيبري شدن گياه .  بوددارمعني
از غلظت پروتئين آن کاسته مي شود و کيفيت آن کاهش 

و قابليت هضم  بين اين همبستگي معکوس بين. مي يابد
ADF مشاهده گرديدشتري با شدت بي )P<0.01.( اين 

موضوع نشان مي دهد که در  اوايل رشد، درصد قابليت 
  هضم باال است و با ادامه رشد از قابلت هضم کاسته 

  شودشود و گياه فيبري و غيرخوشخوراک ميمي
(Gerakis & Honma, 1969).  

  گيري نتيجه
دار نتايج کلي حاصل از اين پژوهش تاثير معني

مديريتي حاصلخيزي خاک بر روي صفات کمي و روشهاي 
نتايج بررسي . کيفي علوفه گياه کنگر فرنگي را نشان داد

نشان داد که کمترين و بيشترين وزن خشک علوفه گياه 
 کيلوگرم در هکتار ۴۹۰۰ و ۱۵۲۰کنگر فرنگي به مقدار 

، K ۹۶ (۸به ترتيب مربوط به تيمار شاهد و تيمار شماره 
۸۰P۸۰ وNتن کود دامي در ۲۰+  در هکتار  کيلوگرم 

، %۱۰۹به طور متوسط در تيمار شيميايي.  بود)هکتار
نسبت به شاهد از لحاظ عملکرد % ۴۵و آلي % ۱۲۴تلفيقي 
مقادير متوسط و زياد کود .  خشک،  برتري داشتند علوفه

دار عملکرد ماده شيمايي سبب افزايش مثبت و معني
 گرديد ولي بين خشک نسبت به مقدار کم کود شيميايي

داري مقادير زياد و متوسط کود شيميايي تفاوت معني
همچنين مقدار متوسط کود شيميايي و . مشاهده نگرديد

دامي بيشترين تاثير را در افزايش اين صفت کيفي مهم در 
از لحاظ درصد پروتئين خام . کنگرفرنگي داشته است

)%CP(و % ۵/۱۵، تغذيه تلفيقي %۵/۱۶ ، روش شيميايي
. افزايش پروتئين نسبت به شاهد را داشتند% ۶روش آلي 

در مورد صفت درصد پروتئين، روش تغذيه شيميايي، بهتر 
در بين عناصر . از روشهاي ديگر حاصلخيزي عمل نمود

غذايي نقش نيترو ژن بر درصد پروتئين بيشتر از ساير 
با توجه به حالليت سريع کود نيتروژن در . عناصر مي باشد

شيميايي و تلفيقي قابل دسترس بودن آن در اين روشهاي 
بازده . تيمارها موجب افزايش سريع پروتئين در گياه شد

کمتر در سيستم آلي احتماال به خاطر آزاد شدن تدريجي 
در مورد تاثير . باشدعناصر موجود در کود دامي مي

روشهاي حاصلخيزي بر غلظت فسفر و پتاسيم در پيکره 
در مورد تاثير . رصد پروتئين بودگياه نتايج مشابه د

روشهاي حاصلخيزي بر درصد قابليت هضم بجز تيمار 
 بقيه تيمارها تقريباً در يک گروه آماري قرار ۵شماره 

گرفتند که نشان دهنده اين است که از لحاظ افزايش 
قابليت هضم علوفه برتري محسوسي بين سه روش کود 

ارها با شاهد با وجود اين، تمام تيم. دهي وجود ندارد
  دهنده اين داري داشتند که نشاناختالف معني
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 است که افزايش مواد غذايي خاک در باال بردن کيفيت
  . است علوفه مهم

حاصلخيزي خاک بر  هايدر مقايسه بين روش
هاي مختلف متغير  محلول تاثير مديريتهايكربوهيدرات

روشهاي شيميايي و تلفيقي از لحاظ درصد . بود
درات هاي محلول تفاوتي با شاهد نداشتند با اين کربوهي

وجود بطور محسوسي نسبت به روش آلي در افزايش 
رابطه بين عناصر معدني خاک از . درصد قندها موثر بودند

جمله  نيتروژن با قندهاي محلول در آب تحت تاثير عوامل 
بطوريکه اگر نيتروژن در دسترس باشد . محيطي است

 گياه شده و باعث افزايش رشد نيتروژن  بيشتري جذب
پس از . دشوگياه و افزايش پروتئين خام و كاهش قند مي 

مدتي با تشديد فعاليت هاي  فتوسنتزي گياه ميزان قندها 
 که اين کمبود  پيش مي آيدنيتروژنافزيش يافته وكمبود 

در مقايسه .  در روش آلي نمود بيشتري پيدا مي کند
ي، تلفيقي و آلي، روشهاي مديريت کوددهي شيمياي

 ۲۰۰N وK ،۲۰۰P ۲۴۰ (۱۱تيمارهاي تلفيقي شماره 
 ۱۴۴ (۹ و ) تن کود دامي در هکتار۵+ کيلوگرم در هکتار 

K ،۱۲۰P۱۲۰ وN تن کود دامي ۱۵+  کيلوگرم در هکتار 
و همچنين تيمارهاي .  بهتر از بقيه تيمارها بود)در هکتار

 و )تار کيلوگرم در هک۱۶۰N  و۱۹۶K،۱۶۰P (۵شيميايي 
۶) ۲۴۰K،۲۰۰ P۲۰۰وNنيز به همين ) کيلوگرم در هکتار 

با توجه به محدوديت توليد . صورت خود را نشان دادند
اي، توليد کم علوفه و کاهش سطح زيرکشت گياهان علوفه
اي، اهميت بررسي بر روي گياهان جديد گياهان علوفه

اي با عملکرد کمي و کيفي مناسب را چشمگيرتر علوفه
 بوته ۲۰۵۰۰عملکرد علوفه تر و خشک در تراکم . دکنمي

قابل توجه ) متر سانتي۷۵×۶۵با فواصل کاشت ( در هکتار
 تن در هکتارعلوفه ۵ تن و ۴۰بوده و به ترتيب در حدود 
لذا پيشنهاد مي شود که انجام . تر و خشک به دست آمد

مطالعات بعدي و تکميلي بر روي اين گياه، تراکم بيشتر و 
را براي )  سانتيمتر۳۰مثال حدود (ديفهاي کمتر فاصله ر

. اين گياه در نظر گرفته تا علوفه بيشتري توليدگردد
همچنين بهتر است که در پژوهش هاي آينده، کيفيت 
علوفه سيلو شده نيز مورد بررسي قرار گيرد و همچنين با 
توجه به خواص دارويي بسيار مهم اين گياه و همچنين 

 که خاصيت آنتي اکسيدانتي مهمي وجود ترکيبات فنولي
را دارا مي باشند، پيشنهاد مي شود که تاثير علوفه تر يا 
سيلو شده اين گياه بر سالمت دام و کيفيت شير و گوشت 

  .نشحوار کنندگان مورد بررسي قرار گيرد
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