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  چکیده
 Phalaris) قنـاري  علفررسی اثر مقادیر مختلف آبیاري و مدیریت تلفیقی کودهاي آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه ب منظور به

canariensis L.) کامل تصادفی با سه تکـرار در مزرعـه تحقیقـاتی دانشـکده      هاي بلوكشده در قالب طرح پایه  ردخُ هاي کرت صورت به، آزمایشی
اصـلی و   هـاي  کرتدرصد نیاز آبی) در  100و 80، 60سه رژیم آبیاري (بر اساس  اجرا شد. 1392-93اه فردوسی مشهد در سال زراعی کشاورزي دانشگ

تن در  6( کمپوست ورمیتریپل)، کود  فسفات کیلوگرم در هکتار از منبع سوپر 150کیلوگرم در هکتار از منبع اوره و  200کود شیمیایی ( ؛شش تیمار کودي
فرعی قرار  هاي کرتو شاهد) در  )50 :50کود دامی ( )، کود شیمیایی+50: 50( کمپوست ورمیکود  تن در هکتار)، کود شیمیایی+ 30)، کود دامی (هکتار

بـود.   ردا معنی قناري علفدرصد برگ به کل ماده خشک  جز به بررسی موردکه اثر سطوح مختلف آبیاري بر اکثر صفات  ،داد نشانگرفتند. نتایج آزمایش 
عملکرد علوفه خشک  ترین بیشتن در هکتار و  12/24و  76/24درصد نیاز آبی با  80و  100آبیاري  هاي رژیمبراي  ترتیب به علوفه تَرعملکرد  ترین بیش

ته، تعداد پنجـه در بوتـه،   ارتفاع بو هاي صفت چنین همتن در هکتار مشاهده شد.  30/6و  51/6 ترتیب بهدرصد نیاز آبی  80و  100نیز براي رژیم آبیاري 
تحت تأثیر تیمـار   علوفه تَرعملکرد  ترین بیشتیمار کودي قرار گرفتند.  دار معنیو خشک و پروتئین علوفه تحت تأثیر  علوفه تَردرصد سنبله، عملکرد 

تن در هکتار اختصـاص داشـت.    42/18با آمد و کمترین میزان به تیمار بدون کود (شاهد)  دست بهتن در هکتار  92/24و دامی با  کمپوست ورمیکودي 
و  کمپوسـت  ورمیمشاهده شد. بر اساس نتایج حاصل، مصرف کودهاي دامی یا  کمپوست ورمیعملکرد علوفه خشک، براي کودهاي دامی و  ترین بیش
ـ  عـالوه  آبیاري کمزمایش استفاده از روش تري خواهد داشت. بنابراین، با توجه به نتایج این آ توجه تلفیقی با شیمیایی عملکرد قابل صورت به چنین هم ر ب

  در واحد سطح دست یافت. قناري علفتوان به عملکرد مطلوب  درصد نیاز آبی می 80 صورت بهدر مصرف آب،  جویی صرفه
  

   کمپوست ورمیکود دامی، مدیریت تلفیقی کودهاي آلی،  ،عملکرد علوفه تَر:  کلیدي هاي واژه
  

    1مقدمه
سـاله از   گیـاهی یـک   (.Phalaris canarises L) قنـاري  علـف 

. ایـن گیـاه بـومی مدیترانـه اسـت و در      باشـد  مـی  Poaceaeخانواده 
غذا بـراي   عنوان بهشمال آفریقا از دانه آن  کشورهاي ایسلند، ایتالیا و
انـرژي   با توجه به بحران چنین هم. شود میانسان و پرندگان استفاده 

تی سازگار با محیط زیسـت  سوخت زیس عنوان بهدر بعضی از کشورها 
گیـاه   عنـوان  بـه ). Adaum and Duncan, 1999( مطرح بوده است

 شـود  مـی آذین این گیاه در درمان سرطان مري استفاده  دارویی از گل
(Hodson et al, 1994). توانـایی  عدم و جمعیت روزافزون افزایش 

 کشـت  بـه  کـه  اسـت  شـده  موجب ها دام غذایی نیاز در برآورد مراتع
با  قناري علف راستا، این درد. گرد توجه پیش از بیش اي علوفه گیاهان

                                                        
ارشـد اگرواکولـوژي، اسـتاد و اسـتادیار      ترتیب دانشجوي کارشناسـی  به -3و  2، 1

  دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد
  )Email: rezvani@um.ac.ir نویسنده مسئول: -(*

 قـدرت  سـطح،  واحـد  در بـاال  عملکـرد  جمله از یهای ویژگی بودن دارا
 اهمیـت  از مناسـب  غـذایی  ارزش و سـریع  بسیار رشد زیاد، زنی پنجه
 منـاطق  در خصوص به آن کشت توسعه و است برخوردار توجهی قابل

 کشور اي علوفه نیاز از قسمتی در تأمین تواند میخشک  نیمه و خشک
  باشد. مؤثر

وقـوع   هرگـز بـه   آب منابع از بهینه استفاده بدون پایدار کشاورزي
خشـک و   شک و نیمهخ هواي و  آب داراي ایران کشور نخواهد پیوست.

درصـد آب   5/93حـدود   اسـت.  زیـادي  کشـاورزي  مسـتعد  اراضـی 
 کشـاورزي  بخـش  در کشور زیرزمینی و سطحی منابع از استحصالی

 محدودکننـده  اصلی عامل آب کمبود حال، عین در و شود می مصرف
 بـا  آبیـاري  کـم ). بـر ایـن اسـاس،    Noorjoo, 2005اسـت (  تولیـد 
 وضعیت در اي مفید ایده عنوان به دتوان می آب مصرف در جویی صرفه

 مصـرفی،  آب حجم واحد از استفاده حداکثر با هدف و آب محدودیت
 تا با شود میداده  اجازه گیاه به آگاهانه طور به آبیاري کم شود. با مطرح

 Musick andقبولی تولید کنـد (  قابل نیاز، محصول از کمتر دریافت
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Murty,1990اعتقاد ). اگرچه به Göksoy et al, 2004 شروع از قبل 
 دقت به باید گیاه کیفیت و عملکرد بر آبیاري کم زراعی اثرات فعالیت

گیرد. بـا بررسـی تـنش آبـی روي چچـم چندسـاله        قرار بررسی مورد
(Lolium temulentum L.) ارزن ،)Panucum miliaceum L.(  و

 شد که گیري نتیجه .Brassica napus L)( اي علوفهدو گونه کلزاي 
مطالعه در تیمـار آبیـاري کامـل     هاي مورد باالترین ماده خشک گونه

). بررسی تنش خشکی بـر روي  Göksoy et al, 2004آمد ( دست به
) کـاهش عملکـرد   .Pennisetum glaucum Lگیاه ارزن نوتروفیـد ( 

 ). Pandey et al, 2000( داد نشانسویی با تنش خشکی  هم
 حصول منظور به زراعی ریزي برنامه در مهم نیازهاي دیگر از یکی
 اي علوفـه  گیاهـان  مـورد  در ویژه به مطلوب کیفیت با و باال عملکرد
 روش صـحیح  اسـت. بـا   گیـاه  تغذیـه  مختلـف  هـاي  سیستم ارزیابی
 زیسـت،  محـیط  حفظ ضمن توان می گیاه تغذیه و خاك خیزي حاصل

 کـارایی  زیسـتی،  تنـوع  حفظ کاهش فرسایش و افزایش کیفیت آب،
 و غیرضـروري  کـاربرد  از اجتنـاب  با چنین همداد.  افزایش را ها نهاده

 که داد کاهش حداقل به را تولید هزینه غذایی عناصر مصرف رویه بی
ــد مــی امــر ایــن ــه راهــی توان ــدار باشــد  ســوي ب کشــاورزي پای

)Mallanagouda, 1995.(  ،در راســتاي تولیــد محصــوالت زراعــی
در نظـام کشـاورزي پایـدار     اي استفاده از کودهاي آلی از جایگاه ویژه

  ). Mando et al, 2005( باشد میبرخوردار 
عـالوه بـر تـأمین     کمپوسـت  ورمیدامی و  چون همکودهاي آلی 

 هاي ویژگیدر بهبود  تواند میعناصر مورد نیاز غذایی براي رشد گیاه 
 ,Limon-Ortega et al( فیزیکی و شیمیایی خاك نیـز مـؤثر باشـد   

در منـاطق خشـک و   یزان مـاده آلـی خـاك    منظر به کمبود  ).2008
ــود کــارکرد    نیمــه ــن مــواد در بهب ــه نقــش ای ــا توجــه ب خشــک و ب

، مصرف کودهاي آلی در این مناطق این مناطق زراعی هاي اکوسیستم
 ودهاي). کShirani et al, 2010( باشد میاي برخوردار  از اهمیت ویژه

 آب گهـداري ن قـدرت  افزایش به قادر حیوانی، کودهاي جمله از آلی،
 ,Macilwainتـنش خشـکی (   جملـه  از ها تنش کاهش خاك، توسط
 باشد می خاك فرسایش از جلوگیري و فیزیکی ساختمان )، بهبود2004

)Pinamonti, 1998( غـذایی   مـواد  از بخشـی  تـامین  همـراه  بـه  که
)Turgut, 2005( بهبود بخشیده را عملکرد گیاه و )، رشدKumar et 

al, 2005( دهد می افزایش را محصول المتس و )، کیفیتGilesm, 
 و خیزي حاصل توسعه ها، پژوهش از بسیاري نتایج به توجه با ).2004
 آن در که هایی سیستم از استفاده شرایط در خصوص به خاك، کیفیت
نیاز به افـزودن مـواد آلـی در     است، پایین انرژي و مواد ورودي حجم

 ,Palm et al( شـود  مـی زراعی بـه ضـرورت احسـاس     هاي نظام بوم
تـأثیر   شـیمیایی  ). از طرف دیگر، اگـر چـه مصـرف کودهـاي    2001

 اجزاء از یکی و داشته در جهان غذا بهبود کمیت تولید روي يدار معنی
، ولـی  شـود  مـی کشـاورزي محسـوب    هـاي  نظام بومدرمدیریت  مهم

 در افـزایش تولیـد   از درصـد  50 از بـیش  کـه  دهد می نشان ها بررسی
 Fixon and( شـود  می مربوط شیمیایی کودهاي اربردک به کشاورزي

West, 2002موفقیت امروز در جهان متداول کشاورزي هاي ). روش 
 حد از اتکاء بیش با و نداشته منابع مدیریت از استفاده در را قبولی قابل

 سـموم  و کودهـا  مانند کمکی انرژي تزریق و مصنوعی هاي نهاده به
  .است شده ناپایدار اعیزر سیستم ایجاد باعث شیمیایی

از  استفاده عدم روي بر پایدار تکیه کشاورزي در که این به توجه با
 تحقیـق  ایـن  هـدف  کودها و سموم اسـت،  مثل شیمیایی هاي نهاده

 قنـاري  علفاجزاي عملکرد و عملکرد  اي علوفه صفات واکنش بررسی
 به نیل براي در شرایط تنش آب، شیمیایی و کودهاي حیوانی انواع به

رژیم آبیاري و  ترین مناسب. در ضمن تعیین باشد میکشاورزي پایدار 
در میزان آب عملکرد کمی  جویی صرفهر ب تیمار کودي که بتواند عالوه

تولید نمایـد نیـز از    قناري علف اي علوفهقبولی براي گیاه  وکیفی قابل
 اهداف دیگر آزمایش بود.

  
  ها مواد و روش

 هاي بلوكشده بر پایه طرح  ردهخُ ايه کرت صورت بهاین مطالعه 
کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشـکده کشـاورزي   

کیلـومتري شـرق مشـهد بـا      10 دانشگاه فردوسـی مشـهد، واقـع در   
درجه  59جغرافیایی  دقیقه شمالی و طول 15درجه و  36جغرافیایی  عرض

سـال زراعـی    متري از سطح دریـا در  985دقیقه شرقی و ارتفاع  28و 
 عنوان به( آبیاري کماجرا شد. در این آزمایش تأثیر دو عامل  93-1392

قرار  بررسی موردعامل فرعی)  عنوان بهعامل اصلی) و مدیریت کودي (
 درصد نیاز آبی 60و  80، 100( آبیاري در سه سطح هاي رژیمگرفتند. 

 ) و تیمارهاي مدیریت کودي در شش سطح (کود شیمیاییقناري علف
، کـود دامـی، کـود شـیمیایی + کـود      کمپوسـت  ورمـی نیتروژن، کود 

و شاهد)  )50: 50( کود دامی + )، کود شیمیایی50: 50( کمپوست ورمی
اقلیمی کوتاه مدت و بلندمدت منطقـه   هاي ویژگیدر نظر گرفته شد. 

  ه شده است.داد نشان 1آزمایش در جدول زراعی  فصلدر طول مشهد 
هاي فیزیکی و شیمیایی  ت تعیین ویژگیقبل از شروع آزمایش جه
متـري   سـانتی  30برداري از عمق صفر تا  خاك و توصیه کودي، نمونه

داده شـده   نشـان  2خاك برداشت شد که نتایج تجزیه آن در جـدول  
هاي شیمیایی کودهاي آلی مـورد اسـتفاده نیـز قبـل از      است. ویژگی
 ).2گیري و تعیین شد (جدول  مصرف اندازه
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  1392-93 بارندگی و متوسط دماي هوا و متوسط رطوبت در سال زراعی -1جدول 
Table 1- Total precipitation, mean temperature and mean humidity during growing season of 2013-2014 

 پارامترهاي محیطی
Environmental parameters 

 اسفند 
Feb. 

 فروردین
Mar. 

 اردیبهشت
Apr. 

 خرداد
May 

 تیر
Jun. 

 

متر)(میلی بارندگی  
Precipitation (mm) 

 
37.3 67.4 24.2 22 0 

 

 دما
گراد) (درجه سانتی   

Temperature ( C) 

 
7.8 12.5 22.3 25.1 28.6 

 

 رطوبت
Humidity 

 
59 50 33 24 15 

 

  
  )متر سانتی 30-صفرفیزیکی و شیمیایی خاك (عمق  هاي ویژگینتایج  -2جدول 

Table2- Result of physical and chemical soil properties (0-30 cm depth) 

 هدایت الکتریکی 
EC (dS.m-1) 

 قابل استفاده  فسفر
Available P (%)  

  پتاسیم قابل استفاده 
Available K   

(%) 
  

  شاخص واکنش
pH 

 کربن آلی
Total C 

(%)  

 نیتروژن کل
Total N 

(%)  
  بافت

Texture 
 نمونه

Sample 

 لومی 0.05 0.57 7.70 0.02 0.57 2.74
Loamy 

 خاك
Soil 

 کود دامی  - 0.48 - 6 6.8 1.1 0.08
Animal manure 

1.3 - 6.9 5 - 1.3 -  
 

 کمپوست ورمیکود 
Vermi compost 

  
در شـرایط   Optiwatافـزار   با استفاده از نـرم  قناري علفنیاز آبی 

ر سپس مقادی ).Alizadeh and Kamali, 2007(اقلیمی مشهد برآورد
هاي مربوطه تعیـین و در هـر دور آبیـاري توسـط      آب بر اساس تیمار

افزار  ذکر است که نیاز آبی در این نرم و اعمال شد. الزم به کنتور ثبت
بر اساس آمار هواشناسی (دماي حداقل، دماي حداکثر، رطوبت نسبی 
حداقل، رطوبت نسـبی حـداکثر، سـاعت آفتـابی، تبخیـر از تشـت و       

دشت و مشخصات گیاهی (تاریخ کشـت دقیـق   بارندگی) مشخصات 
محصول، طول مراحل مختلف رشـد(روز): آغـازین، توسـعه، میـانی ،     
پایانی، ارتفاع گیاه، عمق اولیه ریشه، حـداکثر عمـق ریشـه، حـداکثر     
شوري، ضریب پاسخ عملکرد، شیب کاهش عملکـرد، درصـد تخلیـه    

 .گردد میمجاز) تعیین 
در هکتار از  کیلوگرم 200تروژن (هاي شیمیایی نی مقادیر تیمار کود

تریپـل) بـر    فسـفات  کیلوگرم در هکتار از منبـع سـوپر   150و  منبع اوره
مربوطـه   هـاي  کـرت اساس توصیه کودي شرکت زرآوند خراسان، در 

 کمپوسـت  ورمیتن در هکتار) و  30اعمال شد. مقادیر کودهاي دامی (
برآورد و قبل (شش تن در هکتار) بر اساس مقدار نیتروژن توصیه شده 

که از کل عناصر موجود بر  این با توجه به از کاشت به خاك اضافه شد.
 دست به، مقدار شود می  درصد در سال اول آزاد 40-50کود دامی مقدار 

آمده براي کود دامی دو برابر مقادیر نیتـروژن توصـیه شـده در نظـر     

اس بـراي تیمـار تلفیقـی براسـ     ).Eghball et al., 2001( گرفته شد
، 50:50کود دامی، با نسبت برابر  + توصیه کودي مقادیر کود شیمیایی

  نظر گرفته شد. 50:50با نسبت برابر  کمپوست ورمی + کود شیمیایی
سازي زمین شامل شخم اولیه در آذرمـاه و عملیـات    مراحل آماده

ورزي ثانویه شامل دو دیسک عمود بر هم، تسطیح زمین توسط  خاك
مـاه   پشته توسط فاروئر در اواسـط بهمـن   و جاد جويای چنین هملولر و 

 کمپوست ورمیهاي دامی و  سال قبل از اجراي آزمایش انجام شد. کود
مربوطه داده و تـا   هاي کرتیکجا دو هفته قبل ازکاشت به  صورت به

 صورت بهبا خاك مخلوط شدند. کود سوپرفسفات  يمتر سانتی 15عمق 
با کاشت به خاك داده شد. مابقی زمان  سوم کود اوره هم یکجا و یک

دهــی  ســرك در مراحـل چهــار برگــی و ســاقه  صــورت بــهکـود اوره  
   همراه با آب آبیاري اعمال شد. قناري علف

متر در نظر گرفته شـد. در   8/1×3آزمایشی فرعی  هاي کرتابعاد 
ایجـاد و بـذور (تـوده بـومی      يمتر سانتی 60هر کرت تعداد سه پشته 

 منظـور  بهدر دو طرف هر پشته کاشته شدند.  ردیفی صورت بهمشهد) 
فرعـی از هـم    هـاي  کـرت جلوگیري از اختالط اثـر تیمارهـا فاصـله    

ها از هم یک متر تعیین شـد و انتهـاي    ي بلوك و فاصله متر سانتی 60
 1392اسـفند   21با تراکم بـاال در   قناري علفها بسته شد. بذور  کرت

 دستی کاشته شد.  صورت به
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بوته در مترمربـع (بـا    200چهار برگی به تراکم مطلوب  لهمرحدر 

) و اولین آبیاري یک روز 6متر) رسانده شد ( سانتی 2فاصله روي ردیف 
ها انجام شد، تیمارهـاي   طور مساوي براي همه کرت پس از کاشت به
روز  10ها با فاصله هـر   کردن اعمال شدند. آبیاري کنَآبیاري پس از تُ

وسیله کنتور انجام شد و آخرین آبیاري نیز تا  تی بهروش کر به بار یک
ــه (  17 ــل از برداشــت دان ــت10/04/93روز قب ــام گرف ــرل  .) انج کنت

وسیله دست در طول فصل رشد بنا به ضرورت انجام  هرز به هاي علف
 شد.

بـا حـذف اثـرات    درصد سنبله  50برداشت علوفه در مرحله ظهور 
متري  پنج سانتی-و ارتفاع سه مربع متر 4/1از سطحی معادل اي  حاشیه

صـورت تصـادفی    بوته به 10زمان تعداد  طور هم انجام و به سطح خاك
گیري صفاتی از جمله ارتفاع بوته و تعـداد پنجـه انتخـاب     براي اندازه

سپس علوفه برداشت شده بـه آزمایشـگاه منتقـل و از طریـق     ند. شد
گرم جدا و پس  500برداري ربعی تعداد دو نمونه به وزن تقریبی  نمونه

گراد منتقل و  درجه سانتی 75ها به آون با دماي  از توزین یکی از نمونه
گـرم   001/0ها با ترازوي با دقـت   ساعت وزن خشک نمونه 48پس از 

گیري و تعیین شد. نمونه دوم علوفه بـه اجـزاء عملکـرد علوفـه      اندازه
نـه در  صورت جداگا هاي زایشی تفکیک و به شامل برگ، ساقه و اندام

ساعت قـرار داده شـد و    48مدت  گراد به درجه سانتی 75آون در دماي 
گیري محتوي نیتروژن  اندازه .سپس اجزاء عملکرد علوفه تعیین گردید

). بـراي بـرآورد   AOAC., 2000علوفه با روش کجلدال انجام شـد ( 
 Salo-vaananenضرب شد (  25/6پروتئین، درصد نیتروژن علوفه در 

and Koivistoinen, 1996.(  

دسـت آمـده بـراي     ذکر است که بـا توجـه بـه اعـداد بـه      الزم به
هاي نسبت برگ و ساقه و گل به کل ماده خشک، توزیع نرمال  صفت

تجزیـه و   SAS 9.1افـزار   هاي حاصـل بـا نـرم    ها انجام شد. داده آن
افـزار   اي دانکـن و بـا نـرم    دامنه مقایسه میانگین بر اساس آزمون چند

MSTAT-C  درصد انجام شد.  سطح احتمال پنجدر 
 

  نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس اثر سطوح آبیاري و کودهـاي مختلـف بـر    

داده شده  نشان 3قناري در جدول  عملکرد و اجزاي عملکرد علوفه علف
مطالعـه   که اثرات متقابـل تیمارهـا بـر صـفات مـورد      این است. نظر به

بررسی و تجزیه تحلیل  اده موردتنها اثرات س )،3دار نبود (جدول  معنی
 قرار گرفت.

 
  صفات مورفولوژي

  ارتفاع بوته
ي دار معنی طور بهاثر ساده مقادیر آب آبیاري و تیمارهاي کودي  

درصد  در سطوح احتمال یک و پنج ترتیب بهرا  قناري علفارتفاع بوته 
 ارتفاع بوته در تیمار آبیاري ترین بیش). 3تحت تأثیر قرار داد (جدول 

درصد نیاز  80و  متر سانتی 95) با آبیاري کمدرصد نیاز آبی (بدون  100
ارتفاع بوتـه بـا کـاهش     که طوري بهمشاهده شد،  متر سانتی 92آبی با 

درصـد کـاهش یافـت     19درصد نیاز آبی،  60به  100سطح آبیاري از 
 ). 4(جدول 

 
  ت تأثیر مقادیر مختلف آب آبیاريتح قناري علفمقایسه میانگین عملکرد و اجزاي عملکرد  -4جدول 

Table 4- Mean comparisons for yield and yield components of Canary forage affected by different irrigation levels 

پروتئین 
علوفه 
  خشک 

Dry 
forage 
protein 

(%) 

عملکرد 
ه علوف

 خشک 
Dry 

forage 
yield 

(ton ha-

1) 
 

عملکرد 
علوفه 

  تَر
Fresh 
forage 
yield 
(ton 
ha-1) 

به کل  آذین گلنسبت 
ماده خشک 

Inflorescence 
weight/dry matter 

weight ratio 
(g/kg)  

نسبت ساقه به 
  کل ماده خشک 

Stem 
weight/dry 

matter 
weight ratio 

(g kg-1) 

نسبت برگ به 
 کل ماده خشک

Leaf 
weight/dry 

matter 
weight ratio 

(g kg-1) 

 تعداد پنجه
Number 
of tiller 
plant 

ارتفاع 
 بوته

plant 
height 
(cm)  

آبیاري بر اساس 
نیاز آبی 

Irrigation based 
on water 

requirement 
(%) 

5.85b 6.51a 24.76a 149.49b 474.52a 375.99a 2.71a 95.62a 100 
5.93b 6.30a 24.12a 158.88b 464.96a 376.16a 2.34b 92.70a 80 
6.06a 4.83b 18.04 b 210.68a 404.56b 375.99a 2.22b 77.89b 60 

 باشند ) نمیP<0.05دار ( اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی

Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05) 
  

 
کاهش سطح آبیاري از طریق تأخیر در وقـوع مراحـل رشـدي و    

تحت تأثیر اُفت آماس سلولی موجب کاهش  ها گره میانطول  کاهش

شد. ارتفاع بوته از جمله صـفاتی اسـت کـه در     قناري علفارتفاع گیاه 
 Nabati, 2004; Soleymani( باشد می توجه مورد اي علوفهگیاهان 

 et al., 2011  صفتی در ارتباط با  عنوان به)، زیرا افزایش ارتفاع
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محققـان را در   توانـد  میکه  باشد میمطرح  اي علوفهعملکرد گیاهان 
در جهت افزایش میزان علوفه تولیـدي کمـک    اي علوفهتولید گیاهان 

از جملـه عوامـل    هـا  گره میانکه تعداد می توان گفت:  . بنابرایننماید
کـه بـا    باشـد  می) Sorghum bicolorمؤثر بر ارتفاع بوته سورگوم (

در شرایط تنش خشکی  ها گره نمیاتوجه به کاهش تعداد گره و طول 
ــه گیــاه کاســته   Nabati and Rezvani(شــود مــیاز ارتفــاع بوت

Moghaddam, 2006( نتایج برخی مطالعات نیز مؤید کاهش ارتفاع .
 دلیل به) تحت تأثیر کاهش مقدار آب Zea mays( اي علوفهبوته ذرت 

 Traore et( باشـد  مـی کاهش رشد و تسریع در وقوع مراحل رشدي 
al., 2000 اي علوفه). برخی دیگر از مطالعات کاهش ارتفاع بوته ذرت 

 Gavloski etانـد (  نیاز گزارش کـرده  را در اثر کاهش مقدار آب مورد

al., 1992 .(  
 متـر  سـانتی  99 و 100بـا   ترتیـب  بـه  کمپوست ورمیکود دامی و 

اختصاص دادنـد. کمتـرین    خود بهرا  قناري علفارتفاع بوته  ترین بیش
). 5مشاهده شـد (جـدول    متر سانتی  77با ارتفاع ع بوته در شاهد ارتفا

 باعث دامی مصرف کود که داد نشان غنا و لیچ در افوسو  آزمایش نتایج
جـو   يهـا  بـرگ  کلروفیـل  محتواي و خشک بوته، ماده افزایش ارتفاع

 ,Ofosu-Anim and Leitch( شـد  )Hordeum vulgareبهـاره ( 
علت بهبود ارتفاع گیاه  می توان بیان کرد نیزراستا،  . در همین)2009

تبع آن بهبود  ذرت تلقیح شده با کودهاي آلی را افزایش فراهمی و به
 Wu and( جذب عناصر غذایی و تحریـک فتوسـنتز عنـوان کردنـد    

Wong, 2005(.  
 

 تحت تأثیر تیمارهاي مختلف کودي قناري علفمقایسه میانگین عملکرد و اجزاي عملکرد  -5جدول 
Table 5- Mean comparisons for yield and yield component of Canary forage affected by different fertilizer treatments 

پروتئین 
علوفه 
  خشک 

Dry 
forage 
protein 

(%) 

عملکرد 
ه علوف

  خشک
Dry 

forage 
yield  

(t ha-1) 

عملکرد 
  علوفه تَر
Fresh 
forage 
yield 

(t ha-1) 

به  آذین گلنسبت 
   ماده خشک

Inflorescence 
weight/dry 

matter weight 
ratio (g kg-1) 

نسبت ساقه به 
  ماده خشک 

Stem 
weight/dry 

matter 
weight ratio 

(g kg-1) 

نسبت برگ به 
 ماده خشک

Leaf 
weight/dry 

matter 
weight (g kg-

1) 

  تعداد پنجه 
Number 
of tiller 

per plant 

ارتفاع 
 بوته

plant 
height 
(cm) 

 نوع کود
 Fertilizer type 

4.27c 6.86a 24.92a 130.69b 492.21a 377.10a 2.63a 100.56a کود دامی 
Manure animal 

7.12b 5.74ab 22.71ab 186.11a 429.13a 384.76a 2.54a 85.31ab 
+شیمیاییکمپوست ورمی  

 Vermi compost+ 
chemical 

4.38c 7.07a 24.63a 154.48ab 487.73a 357.79a 2.55a 99.55a کمپوست ورمی  
Vermi compost 

8.61a 4.89 b 20.66bc 186.19a 436.49a 376.31a 2.20b 83.66ab شیمیایی chemical 

7.01b 5.92ab 22.57ab 186.73a 433.83a 379.44a 2.46ab 86.05ab دامی+شیمیایی Manure 
animal +chemical 

4.27c 4.80b 18.42c 193.90a 408.68a 397.41a 2.17b 77.28b شاهد 
Control 

 باشند ) نمیP<0.05دار ( اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی

Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05) 
  

  اجزاي عملکرد علوفه
  تعداد پنجه در بوته

 ترتیب به قناري علفبر تعداد پنجه در بوته اثر ساده آبیاري و کود 
 تـرین  بیش). 3بود (جدول  دار معنی درصد پنجدر سطح احتمال یک و 

آبیاري بر اساس نیاز آبی درصد 100 تعداد پنجه مربوط به تیمار آبیاري 
بـه   100بود و با افـزایش شـدت تـنش و کـاهش سـطح آبیـاري از       

درصد  18تعداد پنجه در بوته  از قناري علفدرصد بر اساس نیاز آبی  60
در علوفه  تعداد پنجه افزایش ). آبیاري کامل باعث4کاسته شد (جدول 

 آبیاري را به تأثیر مثبت این امر ارزن نوتریفید شد. این محققان دلیل
یکـی   .)Khazaie et al., 2004(نسبت دادند رویشی رشد بر تحریک

ـ   اي علوفـه د گیاهـان  از صفات مورفولوژیک که بر ظرفیت بالقوه تولی
. بنابراین شـناخت  باشد میبوته  زنی پنجهبسیار تأثیرگذار است، قدرت 

میزان آب آبیاري کـه در آن تعـداد پنجـه در مقایسـه بـا نیـاز آبـی        
ضـمن تولیـد    توانـد  مـی ي نداشـته باشـد،   دار معنیتفاوت درصد 100 
هاي قابل قبول و رشد رویشی و عملکرد باالتر آب مصـرفی را   پنجه

هوایی منـاطق   و در شرایط آب ویژه بهنیز کاهش دهد که این موضوع 
آب نقش مهمی  جویی صرفهدر  تواند میگرم و خشک نظیر کشور ما 

  داشته باشد.
ــی و   ــود دامــ ــودي، کــ ــار کــ ــیتیمــ ــت ورمــ و  کمپوســ

تعداد پنجه را داشتند که  ترین بیش 63/2شیمیایی با  + کمپوست ورمی
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ي دار معنـی شـیمیایی تفـاوت    مـی+ در این خصوص با تیمـار کـود دا  
ي دار معنـی کـوددهی تفـاوت    عـدم نداشتند، ولی با کود شـیمیایی و  

، در کود شیمیایی و عـدم مصـرف کـود (شـاهد) تفـاوت      شد مشاهده
نظـر   ). چنـین بـه  5ي در تعداد پنجه در بوته نداشتند (جدول دار معنی

ی شـوی  آن آب تبـع  بـه که وقوع بارندگی در طی فصل رشد و  رسد می
نیتروژن به فرم نیترات و وقوع تلفات آن نیتروژن، موجب کاهش رشد 
و در نتیجه کاهش تعداد پنجه در بوته در تیمار کود شیمیایی و شاهد 

صـفتی   عنوان به تواند می قناري علفشد. تعداد شاخه جانبی در علوفه 
جهت افزایش درصد برگ و در نتیجه افزایش خوش خوراکی این گیاه 

ها نسبت به سـاقه اصـلی نقـش     مطرح باشد، زیرا این شاخه اي علوفه
هـاي خشـبی    داري گیاه داشـته و از بافـت   کمتري در استحکام و نگه

کمتري برخوردار هستند. کاهش رشد گیاه، میزان تجمع ماده خشک، 
دالیـل کـاهش    تـرین  مهمسطح برگ و وزن خشک ساقه در گیاه از 

 .باشد میتعداد پنجه در بوته 
 

  گ به کل ماده خشکنسبت بر
یـک از   تحت اثر هیچ قناري علفنسبت برگ به کل ماده خشک 

). در همـین  3تیمارهاي رژیم آبیاري و کودي قـرار نگرفـت (جـدول    
 اي علوفهدر گیاه ذرت  آبیاري کمدر مورد اثر  اثر پژوهشگر دیگر راستا،

 . )Karimi et al, 2009( هاي این پژوهش مطابقت دارد با یافته
  

  ساقه به کل ماده خشک نسبت
در تیمار رژیم آبیاري  قناري علفنسبت ساقه به کل ماده خشک 

 تـرین  بـیش ). 3گردیـد (جـدول    دار معنـی درصد  پنجدر سطح احتمال 
درصـد   80و  100نسبت ساقه به کل ماده خشـک در رژیـم آبیـاري    

مشاهده شد. در تیمـار رژیـم    گرم کیلوگرم بر  471و  474با  ترتیب به
درصد نیاز  80با در مقایسه با رژیم  56/404درصد نیاز آبی  60ي آبیار

درصد کاهش یافـت   15آبی نسبت ساقه به کل علوفه خشک آبیاري 
و سـورگوم   اي علوفـه در ارزن  ترتیب به). برخی پژوهشگران 4(جدول 

تنش کم آبـی در کـاهش عملکـرد     دار معنیبا تأثیر منفی و  اي علوفه
. (Eck, 1984) که با ایـن نتـایج مطابقـت دارد    اند داشتهعلوفه اشاره 

بر ذرت علوفه اي کاهش سـاقه   آبیاري کمبا بررسی اثر عالوه بر این 
 ;Eck, 1984را گزارش کردند ( آبیاري کمنسبت به ماده خشک در اثر 

Karimi, 2009  و احتمال ایجاد تنش  آبیاري کم). بنابراین، با اعمال
ارتفاع گیـاه   چنین همد پنجه در بوته و ، تعداقناري علفرطوبتی براي 

کاسته شد که این امر، در نهایت کاهش نسبت سـاقه بـه کـل مـاده     
  خشک را به دنبال داشت.

تحـت   طـور  به قناري علفاگرچه نسبت ساقه به کل ماده خشک 
وجود، مصـرف   ). با این5 دولتیمار تغذیه کودي قرار نگرفت (جتأثیر 

د نسبت ساقه بـه کـل مـاده خشـک     موجب بهبو اي تغذیهتیمارهاي 
میزان این صفت براي تغذیـه بـا کـود     ترین بیش که طوري بهگردید؛ 

آمد  دست بهگرم بر کیلوگرم  73/487 و 21/492کمپوست ورمیدامی و 
 میـزان  از شاخصـی  تولیـدي  خشک ماده میزانکه  ). از آنجا5(جدول 

محسوب  آن توسط عناصر جذب توان و گیاه در فتوسنتزي مواد تجمع
 از کمپوست ورمی چون هم آلی که مصرف مواد رسد مینظر  ، بهشود می

تهویـه و هـوادهی را بهبـود     فیزیکـی خـاك   سـاختمان  بهبود طریق
 و جـذب  تـوان  ریشـه، افـزایش   رشـد  بهبود سبب چنین همبخشیده، 

 فتوسنتزي توان رفتن باال درنتیجه باعث و گیاه شده براي آب داري نگه
رو نسبت ساقه به کل  . از اینشود میگیاه  در خشک ماده تجمع و گیاه

تحت اثر رژیم آبیاري شدت یافته و کاهش  قناري علفماده خشک به 
 یافت.
  

  به کل ماده خشک آذین گلنسبت 
به کل ماده خشک در تیمار رژیم آبیاري و تیمـار   آذین گلنسبت 

گردیـد   دار معنیکودي تحت اثرات ساده در سطح احتمال یک درصد 
به کل ماده خشک در رژیم آبیاري  آذین گل). کمترین نسبت 3جدول (

به کل مـاده خشـک در    آذین گلنسبت  ترین بیشو درصد 100 و  80
به کل ماده  آذین گلدرصد مشاهده شد. حداکثر نسبت  60رژیم آبیاري 

+ شـیمیایی،  کمپوسـت  ورمـی خشک در تیمارهاي کـودي شـیمیایی،   
به کـل   آذین گلشد. کمترین نسبت  شیمیایی و شاهد مشاهده دامی+

ي بـا  دار معنـی ماده خشک در تیمار کود دامی مشاهده شد که تفاوت 
 Glycineسویا ( نداشت. براساس گزارش کمپوست ورمیتیمار کودي 

max   قرار گرفته در معرض تنش خشکی در مرحله تشـکیل گـل، از (
دیگر عقیده به  که صورتی، در باشد میبرخوردار  تري کوتاهدوره گلدهی 

بروز تنش خشکی در مراحل نهایی نمو زایشی موجب تسریع محققین 
رشدن ، زیرا این امر معموالً با کاهش طول دوره پشود میپیري درگیاه 

 ; Macilwain, 2004; Korte et al., 1993(باشـد  مـی  دانه همراه
Sionit and Kramer, 1997 (بلبلـی   . این حالت در مورد لوبیا چشم

)unguiculata Vigna  و ارزن آمریکایی که در معرض خشـکی در (
کـه   رسد می نظر به. ، مشاهده شده استاواسط فصل قرار گرفته بودند

گیاهان با رفتـار رشـدي نامحـدود، توانـایی بـاالتري بـراي گـذر از        
عکس، گیاهان داراي عـادت رشـدي    وقوع خشکی دارند. بر هاي دوره

ل را در یک دوره محدود تولید محدود که تعداد مشخصی از برگ و گ
حساسیت بیشتري را نسبت به ایـن نـوع وضـعیت خواهنـد      ،کنند می

نسبت گل به کل ماده  ،). بنابراینTaiz and Zeiger, 1991داشت (
که از گیاهـان رشـد نامحـدود هسـتند انتظـار       قناري علفخشک در 

تحـت تـأثیر    حـال  ایـن اما با  ،رفت از دوره وقوع خشکی گذر کند می
 قرار گرفت. آبیاري کم

 
  خشک و علوفه تَرعملکرد 

هـاي کـودي و    و خشک تحت اثر سـاده تیمـار   علوفه تَرعملکرد 
و خشـک در   علوفـه تَـر  . عملکرد )3(جدول تیمار آبیاري قرار گرفت 
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. در واقـع بـا   )4(جـدول  بود  ترین بیش درصد 80و  100تیمار آبیاري 
بـر اسـاس نیـاز آبـی      درصـد  60بـه   100کاهش مقدار آب آبیاري از 

تن در هکتار کاهش  09/18تن در هکتار به  76/24از  علوفه تَرعملکرد 
با کاهش  چنین هم .)4جدول ( قرار گرفت bیافت و در کالس آماري 

درصد نیاز آبی عملکرد علوفه خشک از  60به  100مقدار آب آبیاري از 
کـالس  تن در هکتار کـاهش یافـت و در    83/4تن در هکتار به  51/6

کمبـود رطوبـت از طریـق     بنـابراین ). 4جـدول  قرار گرفت ( b آماري
شاخص سطح بـرگ را   ها برگکاهش تولید و از طریق افزایش پیري 

ر کـاهش شـاخص   ب  . افزایش تنش عالوه)Cakir, 2004(کاهش داد
که این  شود می ها سلولسطح برگ سبب کاهش فشار تورژسانس در 

 کاهد میمتر درون سلول از حجم سلول ماندن آب ک امر از طریق باقی
دنبـال   که در نهایت، کاهش وزن سلول و کاهش عملکرد علوفه را به

در  آبیـاري  کـم . با بررسی اثر ) et alHaji Hasani Asl., 2010(دارد
مراحل رشد سورگوم، ارزن و ذرت گزارش کردند که کمبود شدید آب 

گیـاه شـد.   منجر به کاهش سطح برگ و کاهش رشد و ماده خشـک  
 میـزان  بـه در مراحل اولیه رشد رویشی تولید ماده خشک را  آبیاري کم

، اما تداوم مدت تـنش تـا اواخـر مراحـل رشـد،      دهد میکمی کاهش 
 ,Pandey( گـردد  مـی کاهش شدید عملکرد ماده خشـک را موجـب   

تحت اثـر رژیـم    قناري علفدر آنالیز حاضر نیز عملکرد گیاه  .)2000
با  عملکرد متقابالً آبیاري کما کرد و با تشدید اثر کاهش پید آبیاري کم

  شدت بیشتري کاهش یافت.
ي تحت اثر دار معنی طور به قناري علفو خشک  علوفه تَرعملکرد 

 تـرین  بیش که طوري به. )3(جدول هاي کودي قرار گرفت  ساده تیمار
بـا   ترتیب بهو کود دامی  کمپوست ورمیبراي تیمار  علوفه تَرعملکرد 

ي بـا  دار معنـی آمد که تفـاوت   دست بهتن در هکتار  63/24و  92/24
+ شیمیایی و کود دامـی+ شـیمیایی    کمپوست ورمیتیمارهاي کودي 

براي شاهد (بـدون کـود)    علوفه تَرکمترین عملکرد  چنین همنداشت. 
ي بـا کـود   دار معنـی آمـد کـه تفـاوت     دست بهتن در هکتار  42/18با 

نیز  قناري علفار عملکرد علوفه خشک مقد ترین بیششمیایی نداشت. 
و  07/7 ترتیـب  بـه و کـود دامـی    کمپوسـت  ورمـی براي تیمار کودي 

بـه کـود    ترتیـب  بـه آمد و کمترین میزان  دست بهتن در هکتار  86/6
تـن در هکتـار اختصـاص     80/4و  89/4شیمیایی و شاهد بـا مقـادیر   

خصـوص کـود دامـی     نتایج مصرف کودهاي آلی بـه  بر اساس .داشت
خشـک در علوفـه    و علوفـه تَـر  تأثیر را در بهبود عملکـرد   ترین بیش
دیگر محققـین  هاي  داشت که این موضوع مطابق با یافته قناري علف
. این محققان بیـان نمودنـد   )Jahanban and Lotfifar, 2011(است

 دار معنیکود دامی از طریق افزایش  چون همکه مصرف کودهاي آلی 
گردید. تحقیقـات   اي علوفهخاك موجب بهبود عملکرد ذرت  ماده آلی

که مصرف کودهاي آلی از طریق افزایش فراهمی جذب  دهد مینشان 
منجر بـه افـزایش    تواند مینیتروژن  ویژه بهعناصر غذایی توسط گیاه 

 .)Arancon, 2003 ;Lui et al., 1991گیاهان شود ( رشد و عملکرد

ه است که کودهاي آلی از طریق داد نشان ها بررسیاین برخی  رب عالوه
عناصر غذایی و بهبود  آزادسازي تدریجی و مصرف کم فراهمی عناصر

قابلیت جذب این عناصر براي گیاه از طریق افزایش حاللیت و توسعه 
اي گیاه، در نهایت، موجب بهبود رشد و عملکرد گیاهان  سیستم ریشه

 گیـاه  در مچنـین ه). Daniel and Anderson, 1992شـوند (  مـی 
 گیاه نیاز مورد عناصر تامین براي آلی کودهاي منابع از ستفادهاسورگوم 

 چنـین  هم. )Kumar, 2005( شد علوفه عملکرد میزان افزایش باعث
 گنـدم  عملکـرد  روي محیطـی  عوامـل  اثـر  مطالعـه  دردیگر محققین 

).Laestivum  Triticum(  آلـی  کـود  تیمـار  کـه  کردنـد  مشـاهده 
 ,Badaruddin and Reynolds(نمـود  تولیـد  را لکـرد عم ترین بیش

 غیرآلی و آلی کودهاي ساله روي اثر 20مدت  طوالنی یآزمایش .)1999
که اثر تلفیق کودهاي آلی  کردند بیان ذرت و زمستانه گندم عملکرد بر

 صـورت  بـه  و شیمیایی بر عملکرد این گیاهان بیشتر از اثر این کودها
بـر اسـاس نتـایج     .)Jiang and Hengsdijk, 2006(شـیمیایی بـود  

بـر رونـد    کمپوسـت  ورمـی آزمایش حاضر مصرف کودهـاي دامـی و   
 .اثـر مثبتـی داشـت    قنـاري  علـف عملکرد علوفه خشـک و تـر گیـاه    

این استفاده تلفیقـی نسـبت بـه کـاربرد کودهـاي شـیمیایی        رب عالوه
 تنهایی اثر مثبتی بر عملکرد علوفه داشت. به

 
  محتوي پروتئین علوفه

ي تحـت تـأثیر   دار معنیبطور  قناري علفپروتئین علوفه محتوي 
مقدار  ترین بیش). 3تیمارهاي ساده آبیاري و کود قرار گرفت (جدول 

درصـد مشـاهده شـد و     06/6درصـد بـا    60پروتئین علوفه در آبیاري 
درصـد   85/5و  93/5بـا   ترتیـب  بهدرصد 100 و  80آبیاري  هاي رژیم

 ترین بیش). 4(جدول  اختصاص دادند خود به کمترین پروتئین علوفه را
بـراي کـود    اي تغذیـه محتوي پروتئین علوفه تحت تـأثیر تیمارهـاي   

 کمپوسـت  ورمـی و کمترین میزان براي کود دامی و  61/8شیمیایی با
). نتایج محققـین  5آمد (جدول  دست بهدرصد  38/4و  27/4 ترتیب به

ریـق افـزایش   ه است که افزایش شـدت تـنش خشـکی از ط   داد نشان
غلظت نیتروژن در گیاهان خانواده غالت، محتوي پروتئین را افزایش 

دریافتنـد   همچنین محققین دیگر). Haberle et al., 2008( دهد می
که درصد پروتئین ارزن مرواریدي تحت شرایط دیم نسـبت بـه آبـی    

 می توان نتیجه گرفـت  ). کهOrtega-Ochoa, 2005افزایش یافت (
بر اساس نیاز آبی، میزان پروتئین درصد 100 ل آبیاري در شرایط اعما

دلیل این  ها آن. )Thomison et al., 2003( کاهش یافت دانه ذرت
تر شـدن طـول    امر را به افزایش محتوي نشاسته تحت تأثیر طوالنی

عبارت دیگر، کاهش غلظت پـروتئین دانـه    دوره رشد نسبت دادند. به
هش نسـبت آندوسـپرم سـخت بـه     کا دلیل بهذرت در آبیاري مطلوب 

آندوسپرم آردي کاهش بوده اسـت. آندوسـپرم سـخت داراي غلظـت     
. نتایج این تحقیق با باشد میبیشتر پروتئین نسبت به آندوسپرم آردي 

تحقیقی بر روي گیاه ذرت  مطابقت دارد. Topal et al., 2003نتایج 
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در  ترین بیشدریافتند که کمترین درصد پروتئین در شاهد و  اي علوفه
. )Habibi and Majidian, 2013( تیمار کود شیمیایی مشاهده شـد 

 Thind(نیز با نتایج مطالعه حاضر مطابقت داشتمحققین دیگر نتایج 
et al., 2002( در واقع به علت نقش انکارناپذیر نیتروژن در ساختمان .

ها، مصرف کود اوره سبب افـزایش درصـد پـروتئین گردیـده      پروتئین
  .است

  
 گیري تیجهن

 که نمود اظهار توان آزمایش می از آمده دست به نتایج به توجه با
 از برخـی  و کمیـت  کاهش سبب علوفه تولید در تنش گونه هر اعمال
 اي علوفـه . در غالـب گیاهـان   شـود  مـی  تولیـدي  علوفه زراعی صفات
 در کافی آب که آید می دست به شرایطی در علوفه عملکرد ترین بیش
 روابـط  از اسـتفاده  با و آب جذب ضمن گیاه تا قرار بگیرد گیاه اختیار
اما بر  ،دهد افزایش را عملکرد نتیجه در و ها سلول اندازه و تعداد سلولی

در سطح  آبیاري کمتوان بیان کرد که اثر  طبق نتایج پژوهش حاضر می
) آبیـاري  کـم نیار آبی (بدون درصد 100 نیاز آبی مانند سطح  درصد 80

ی گیاه را در اجزاي عملکرد علوفه و عملکرد تر و خشـک  احتیاجات آب
 .نماید قبول تولید می و علوفه قابلعلوفه رفع 

 از برخـی  توجـه  قابل بهبود شیمیایی باعث و آلی کاربرد کودهاي
 عملکرد بخش در .شد قناري علف اي علوفه گیاه مورفولوژیک صفات

 در و قناري علف گیاه عملکرد اجزاي افزایش باعث مواد مصرف این نیز
 هـاي  شـاخص  اکثـر  شـد. در  گیـاه  تولیـدي  عملکـرد  میـزان  نتیجـه 

 کودهـاي  بـا  خـوبی  به توانستند کودهاي آلی و آلی مواد ،بررسی مورد
ین علوفه تحت تأثیر کودهـاي  ئکنند. تنها مقدار پروت رقابت شیمیایی

 افـزایش  به توجه شیمیایی نسبت به کودهاي دامی افزایش یافت. با
 کـه  ناپـذیري  جبـران  خسـارات  و شیمیایی کودهاي کاربرد زوناف روز

وارد  انسان سالمت و زیست محیط به ترکیبات این از رویه بی استفاده
 و یآل مواد پایدار، کشاورزي مفاهیم به جهانی توجه چنین هم و کند می

 کودهـاي  براي مناسب جایگزین یک عنوان به توانند آلی می کودهاي
  .گیرند قرار استفاده و توجه مورد شیمیایی

  
  سپاسگزاري

مصـوب   1441/3اعتبار این پژوهش از محل پژوهه طرح شـماره  
معاونت محترم پژوهشی و فناوري دانشـگاه فردوسـی    18/04/1393

  . شود میوسیله سپاسگزاري  مشهد تأمین شده است که بدین
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Introduction 

Canary seed (Phalaris canariensis L.) is a forage plant from Poaceae family. This plant is drought tolerant. 
Canary seed is originally a native to Mediterranean region, which can be grown commercially in several parts of 
the word, especially in semi-arid conditions.  

Increasing growth of population and lack of ability of pastures to satisfy the food requirement of animal has 
led to more interest in cultivating forage plants. In this regard, Canary seed having properties such as high yield 
per unit area, high tillering power, very fast growth and appropriate nutritional value, is of considerable 
importance and its cultivation development especially in arid and semi-arid regions can be effective in providing 
part of the country forage needs.  

Optimum water requirement is considered as one the important factors to obtain a high growth and yield of 
the product. On the other hand, Iran is located in arid and semi-arid climate region of the world . Therefore, 
determination of appropriate amount of irrigation water can lead to the improvement of water use efficiency and 
preventing the water loss. 

In order to achieve a high yield and desirable quality in plants one of the important requirements in 
agricultural planning is the evaluation of different systems of plant feeding. By applying an appropriate method 
in soil productivity, in addition to protecting the environment, optimization of water usage, reduction of erosion 
and protection of biodiversity can be increased. Therefore, gradually replacing chemical fertilizers with 
biological and organic fertilizers will result in providing feed requirements of plants, improvement of physical, 
chemical and biological conditions of soil and reduction of adverse environmental effects resulting from 
application of chemical inputs. The aim of this research was to study the effects of deficit irrigation and fertilizer 
management based on sole chemical and organic fertilizers or their integrated application on the yield and yield 
components of the forge of canary seed plant on the path of sustainable agriculture. 

 
Materials and Methods  

To investigate the effects of different levels of irrigation water and integrated management of chemical and 
organic fertilizers on growth indices, yield and yield components of the Canary seed forage, an experiment was 
conducted as split plot 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 2013-
2014.  

Different regimes of irrigation were in three levels (60, 80 and 100 percent of water requirement) in main 
plots and fertilizer treatments were in six levels (chemical fertilizer, vermicompost fertilizer, manure, chemical 
fertilizer + vermicompost fertilizer, chemical fertilizer + manure and control) in sub-plots. The amounts of 
treatment of nitrogen chemical fertilizer (200 kg ha-1 of urea source and 150 kg ha-1 of triple super phosphate) 
were applied in corresponding plots. The amounts of manure fertilizers (30 ton ha-1) and vermicompost (6 ton. 
ha-1) were determined and applied based on recommended amount of nitrogen. Water requirement of canary seed 
was estimated by the OPTIWAT software in continental condition of Mashhad . The volume of irrigation water 
for irrigation treatments was estimated based on 60, 80 and 100 percent of water requirement and was recorded 
as applied in each round of irrigation. 
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In order to harvest the forage in the emergence stage of 50% spikes of the Canary seed, 10 plants per plot 
were randomly chosen before harvest and traits such as per plant height and the number of tillers were recorded. 
Then, considering marginal effects from a surface equivalent to 1.4 m-2, plants were harvested from the height 3-
5 cm and the weight of forage produced in each plot was measured and determined by weighing. Then, the 
harvested forage was transferred to the laboratory and two samples with approximate weight of 500 g were 
picked by quarter sampling. After weighing one of samples, it was transferred to the oven with the temperature 
of 75°C and after 48 hours the dry weight of samples were measured and determined by the balance with 0.001 g 
resolution. The second sample was separated into yield components of forage including leaves, stem and 
reproductive organs of plant. They were placed individually in the oven with the temperature of 75°C for 48 
hours and then the yield components of the forage were determined.  

Finally, resulted data were analyzed by the software SAS ver. 9.1 and mean comparison based on Duncan 
multiple-range test was conducted by the software MSTAT-C in the probability level of 5 percent.  

 
Results and Discussion 

Experimental results indicated that the effect of the different levels of irrigation water on the most traits 
examined except the percentage of leaf to the total dry content of canary seed was significant. The maximum 
yield of wet and dry forage was observed for irrigation regimes of 100 and 80 percent water requirement with 
24.7 and 6.51 ton ha-1, respectively. In addition, the traits including plant height, the number of tiller in per plant, 
the spike percentage, the yield of wet and dry forage and forage protein also underwent manure treatment. The 
maximum yield of wet forage was obtained from vermicompost and animal manure treatment, the minimum 
yield was related to treatment without manure (control). The maximum yield of dry forage was observed for 
vermicompost and animal manure. Thus, consuming vermicompost or animal manure and sometimes their 
integration with chemical fertilizers will have a more significant yield. Furthermore, using deficit irrigation 
method, with 80 percent water requirement, in addition to saving water, desirable yield per unit area can be 
achieved. 
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