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بــه منظــور بررســی اثـرات منابــع و مقادیــر مختلــف کــود نیــروژن
چکیده بــر برخــی صفــات مورفولوژیکــی شــنبلیله آزمایشــی بهصــورت طــرح
بلوکهــای کامــل تصادفــی بــا چهــار تکــرار در تابســتان  1394در
مزرعــه آزمایشــی گــروه باغبانــی دانشــگاه ایــام انجــام شــد .تیامرهــای آزمایــش شــامل
کــود اوره و نی ـرات کلســیم هــر کــدام در چهــار ســطح صفــر 50 ،25 ،و  100کیلوگــرم
در هکتــار و آمینواســید بــا  4غلظــت صفــر 2 ،1 ،و  4گــرم در لیــر بودنــد .صفــات
اندازهگیــری شــده شــامل ارتفــاع بوتــه ،تعــداد شــاخه فرعــی ،تعــداد غــاف در بوتــه،
طــول غــاف ،تعــداد دانــه در غــاف ،ســطح بــرگ ،وزنتــر انــدام هوایــی ،وزن خشــک
انــدام هوایــی ،وزنتــر ریشــه و وزن خشــک ریشــه بودنــد .نتایــج نشــان داد کــه تاثیــر
منابــع و مقادیــر مختلــف نیــروژن در تعــداد دانــه در غــاف و طــول غــاف در شــنبلیله
معنـیداری نشــد ،ولــی بــر ســایر صفــات تأثیــر معنـیداری داشــت .بیشــرین میـزان وزن
تــر و خشــک انــدام هوایــی ،وزنتــر و خشــک ریشــه ،تعــداد شــاخه فرعــی و ســطح
بــرگ از تیــار  100کیلوگــرم در هکتــار نیـرات کلســیم ،بیشــرین میـزان ارتفــاع بوتــه از
تیــار  100کیلوگــرم در هکتــار اوره و بیشــرین می ـزان تعــداد غــاف در بوتــه از تیــار
آمینواســید  4در هـزار بــه دســت آمــد .نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه کاربــرد منابــع
مختلــف کودهــای نیرتوژنــه در بهبــود صفــات مورفولوژیــک گیــاه دارویــی شــنبلیله تأثیــر
مثبتــی داشــته و مــی تــوان مــرف نیــروژن را در راســتای افزایــش کیفیــت ایــن ســبزی
و گیــاه دارویــی توصیــه منــود.
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مقدمه
مــرف گیاهــان دارویــی ب ـرای درمــان ســابقهای بــه قدمــت عمــر انســان دارد .در ســالهای اخیــر
کاربــرد گیاهــان دارویــی بــا توجــه بــه عــوارض و هزین ـهی کمــر و ســازگاری بیــاران بــا ایــن داروهــا
و بــه لحــاظ وجــود اثــرات جانبــی شــناخته شــده بــرای داروهــای شــیمیایی ،افزایــش یافتــه اســت
(.)Omidbaigi, 2000
گیــاه شــنبلیله )Trigonella foenum-graecum L.( 1گیاهــی ،نهاندانــه ،علفــی ،یکســاله و
دیپلوئیـ�د ( ،)2=2x =16nاز دولپهایهــای جــدا گلــرگ اســت کــه متعلّــق بــه خانــواده لگومینــوز
2میباشــد و ارتفــاع آن تــا  ۵۰سـ�انتیمرت میرسـ�د ( . )Omidbaigi, 2004اثــرات نرمکننــده و رفــع
تحریــکات جلــدی ،نیروبخــش ،ترمیمکننــده قــوای از دســت رفتــه بــدن ،رفع اســتئومیلیت ســل اســتخوانی
اطفـ�ال و بـ�ی اشـ�تهایی ،بخشـ�ی از اثـ�رات دارویـ�ی ایـ�ن گیـ�اه ارزشـ�مند هسـ�تند ( .)Zargari, 2008بنــا بــه
روایــت تاریــخ انتشــار گیاهــان ،ایــن گیــاه از ایـران و غــرب آســیا برخاســته و بــه ســایر نقــاط دنیــا بــرده
شــده اســت در حــال حــارض در اغلــب کشــورهای اروپایــی ،آســیا و افریقــا پــرورش داده میشــود و در
رسارس منطقــه بهعنــوان یــک گیــاه دارویــی مــرف دارد.
یکــی از عوامــل مؤثــر بــر عملکــرد کمــی و کیفــی گیاهــان زارعــی ،حاصلخیــزی خــاک و مدیریــت
مــرف کودهــای شــیمیایی اســت .نتایــج تحقیقــات مختلــف در خصــوص اثــر مثبــت کودهــای شــیمیایی
بـ�ر عملکـ�رد کمـ�ی گیاهـ�ان زارعـ�ی تأکیـ�د دارد ( . )Hussien and Abou Magd, 2003نتایــج تحقیــق
) Mandal et al. (2008نشــان داد کــه کاربــرد مقادیــر مختلــف کودهــای شــیمیایی تأثیــر قابــل توجهــی
روی رشـ�د و عملکـ�رد گیـ�اه اسـ�فرزه ( )Plantago ovata L.دارد .کودهــای نیرتوژنــه تأثیــر عمــدهای در
ســاق هزایی ،برگزایــی و جوانهزنــی گیاهــان دارنــد و بهطورکلــی رشــد رویشــی گیاهــان را رسعــت
میبخشـ�ند ( .)Omidbaigi, 2004کمبــود نیــروژن بهوســیله زرد شــدن برگهــا و کاهــش رشــد مشــخص
میگــردد .مــرف بیــش از حــد نیــروژن نیــز باعــث افزایــش رشــد رویشــی و در نتیجــه ورس و کاهــش
مقاومــت گیاهــان در برابــر تنشهــای محیطــی میشــود ،لــذا بررســی تأثیــر نیــروژن بــر عملکــرد
شــنبلیله میتوانــد کمــک شــایانی بــه تعییــن مــرف مناســب ایــن عنــر باشــد .کاربــرد نیــروژن در
شــنبلیله موجــب افزایــش رشــد ،بــه تعویــق انداخــن زمــان رســیدگی ،تولیــد برگهــای مطلــوب ،توســعه
سـ�اقه و رنـ�گ سـ�بز تیـ�ره میگـ�ردد ( .)Petropoulos, 2002نتایــج بــه دســت آمــده توســطThapa and
) Mait (2003مؤیــد حصــول باالتریــن عملکــرد دانــه بــا مــرف  ۵۰کیلوگــرم نیــروژن در هکتــار اســت.
) Bismillah Khan et al. (2005مقادیــر  ۶۰کیلوگــرم نیــروژن و  ۴۰کیلوگــرم کــود پتاســه در هکتــار را
در زراعــت شــنبلیله پیشــنهاد منودنــد.
متأســفانه تاکنــون تحقیقــات بســیار اندکــی بــر روی گیــاه دارویــی ارزشــمند شــنبلیله صــورت گرفتــه
اســت؛ لــذا هــدف آزمایــش حــارض بررســی اثـرات منبــع و مقادیــر مختلــف نیــروژن بــر تغییـرات صفــات
مورفولوژیــک و اجـزای عملکــرد در گیــاه دارویــی شــنبلیله اســت.
مواد و روشها
تحقیــق حــارض در قالــب طــرح بلوكهــای كامــل تصادفــی بــا چهــار تكــرار بــهمنظــور بررســی
تأثیــر منابــع و مقادیــر مختلــف کــود نیــروژن بــر برخــی صفــات مورفولوژیــک گیــاه دارویــی شــنبلیله
در تابســتان و پاییــز  ۱۳۹۴در مزرعــه تحقیقاتــی گــروه باغبانــی ،دانشــگاه ایــام بــا عــرض جغرافیایــی
 ۳۳درجــه و  ۳۹دقیقــه شــالی و طــول جغرافیایــی  ۴۶درجــه و  ۲۲دقیقــه رشقــی و ارتفــاع  ۱۴۴۶مــر
از س�طـح دریــا اجـرا ش��د .تیامره��ای آزمایشـ�ی ش��امل منابـ�ع ک��ود نیرتوژن��ه اوره و نی�ترات کلسیــم (هــر
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کــدام در  ۴ســطح ،صفــر ۵۰ ،۲۵ ،و  ۱۰۰کیلوگ��رم در هکت��ار) و آمینواس��ید (در  ۴غلظــت ،صفــر۲ ،۱ ،
و  ۴گ��رم در لی�تر) بودنــد .همزمــان بــا عملیــات خــاکورزی حــدود  ۸۰۰کیلوگــرم کــود دامــی پوســیده
اضافــه شــد کــه معــادل  ۴۰ت��ن در هکت��ار بــود .کـ�ود فســفره (فسفــات آمونی��وم) و پتاس��ه (س��ولو پت��اس)
بــه میـزان  ۱۰۰کیلوگــرم در هکتــار پــس از محاســبه میـزان مــورد نیــاز در همــه کرتهــا ،قبــل از کشــت
بــذور در ســطح کرتهــا پخــش شــدند .ابتــدا بذرهــا بــه مــدت  ۲۴ســاعت داخــل آب خیســانده شــدند
و ســپس روی ردیــف داخــل کرتهــا در عمــق  ۲تــا  ۳ســانتیمرت کاشــته شــدند .فاصلــه ردیفهــا از
هــم حــدود  ۲۵ســانتیمرت و فاصلــه روی ردیفهــا  10-15ســانتیمرت بودنــد .هــر واحــد آزمایشــی
شــامل یــک کــرت بــه ابعــاد  ۲×۲مــر بــود .پــس از کاشــت بــذور جهــت حفــظ رطوبــت مزرعــه و رشــد
گیاهچههــا  ۱۰روز اول آبیــاری همــهروزه انجــام گرفــت .کودهــای اوره و نی ـرات کلســیم نیــز در ســه
مرحلــه اعــال شــدند ،یکســوم مقــدار مــورد نیــاز در زمــان کاشــت ،یکســوم در زمــان دو تــا ســه
برگــی و یکســوم بعــدی در زمــان رشوع رشــد زایشــی اعــال شــدند .کــود آمینواســید نیــز بهصــورت
محلولپاشــی بهوســیله ســمپاش کتابــی در دو مرحلــه اعــال شــد ،مرحلــه اول در زمــان دو تــا ســه
برگــی و همزمــان بــا مرحلــه دوم کــود دادن اوره و نیــرات کلســیم و مرحلــه دوم نیــز همزمــان بــا
مرحلــه ســوم کــود دادن اوره و نیـرات کلســیم در زمــان رشوع رشــد زایشــی برگــی اعــال شــد .عملیــات
تنــک کــردن نیــز طــی چنــد مرحلــه تــا زمانــی کــه فاصلــه بوتههــا روی ردیــف بــه  10تــا  15ســانتیمرت
رســید بــا دســت انجــام شــد .مبــارزه بــا علفهــای هــرز بــا دســت و در طــی چنــد مرحلــه انجــام شــد.
بـرای اندازهگیــری صفــات ۶ ،بوتــه در هــر کــرت ضمــن در نظــر گرفــن حاشــیه بهطــور تصادفــی انتخــاب
و برچســب زده شــدند ،تــا ب ـرای اندازهگیــری صفــات مختلــف اســتفاده شــوند .ارتفــاع بوتههــا زمانــی
انــدازه گرفتــه شــد کــه غالفهــا تشــکیل شــده بودنــد و رشــد زایشــی آنهــا تقریبـاً متوقــف شــده بــود.
ســطح بــرگ بــا اســتفاده از دســتگاه ســطح ســنج بــرگ اندازهگیــری شــد .تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــا
نرماف ـزار  9.1 SASو بــا اســتفاده از آزمــون  LSDانجــام شــد .ب ـرای رســم منودارهــا از نرماف ـزار Excel
 2013اســتفاده شــد.
نتایج و بحث
نتیجــه حاصــل از تجزیــه آمــاری دادههــا نشــان داد کــه منبــع و میـزان کــود نیــروژن اثــر معنـیداری
ب��ر پارامرتهایــی مانندــ ارتفاــع گیاــه ،تع��داد انشعــاب (شاــخه فرع��ی) ،تعــداد غــاف در بوتــه ،ســطح
بــرگ ،وزنتــر انــدام هوایــی ،وزن خشــک انــدام هوایــی ،وزنتــر ریشــه و وزن خشــک ریشــه در گیــاه
داروی��ی ش��نبلیله دارد ،ام�اـ ب��ر ط��ول غلـاف و تعدــاد دانــه در غلـاف تأثیـ�ر معن�یـداری ندــارد (جــدول .)1
ارتفاع بوته
نتایــج حاصــل از تجزیــه واریانــس نشــان داد کــه نــوع و می ـزان کــود نیــروژن تأثیــر معن ـیداری
در ســطح احت�مال یـ�ک درص��د بــر ارتف��اع ش��نبلیله داش��ت (جــدول  .)1نتایــج مقایســه میانگیــن نشــان
داد کـ�ه بیشـترین میـ�زان ارتفـ�اع ( 52س��انتیمرت) از تیــار  100کیلوگــرم در هکتــار کــود اوره و کمرتیــن
میـ�زان ارتفـ�اع از تیـمار شـ�اهد ( 33/75س��انتیمرت) بـ�ه دسـ�ت آمـ�د (شــکل  .)2نیــروژن بــه خاطــر رشکــت
داشــن در ســاختار پروتئینهــا باعــث افزایــش رشــد و طــول میــان گرههــا در گیاهــان میشــود و از
ایــن طریــق رشــد گیــاه را بهبــود میبخشــد .علــت افزایــش ارتفــاع گیــاه در اثــر کاربــرد کــود نیرتوژنــه
را میتــوان بــه اثــر تشــدیدکنندگی نیــروژن در رشــد رویشــی و تقســیامت ســلولی در اندامهــای گیــاه
بهخصــوص ســاقه نســبت داد .بــه دنبــال ایــن امــر انتظــار مـیرود کــه مــواد فتوســنتزی بیشــری توســط
گیــاه تولیــد شــود کــه ایــن مــواد رشایــط مناســب را بـرای طویــل شــدن ســاقه فراهــم میکننــد (Humok
.)and Omidbeigi, 1992
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منابع تغییرات

درجه آزادی

ارتفاع بوته

تعداد شاخه

تعاد غالف

طول غالف

تعداد بذر

سطح برگ

وزن تر ریشه

تیامر
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0/004

1/11
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2/37

0 /74

وزن خشک
اندام هوایی

وزن خشک
ریشه

میانگین مربعات ()MS

جدول 1

نتایج تجزیه واریانس صفات مورد
بررسی در شنبلیله تحت تأثیر نوع و
مقدار کود نیرتوژنه

شکل 1

اثرات منابع و مقادیر مختلف کود
نیرتوژن بر ارتفاع شنبلیله

تعداد شاخه
نتایــج حاصــل از تجزیــه واریانــس نشــان داد کــه نــوع و می ـزان کــود نیــروژن تأثیــر معن ـیداری
در ســطح احت�مال یـ�ک درص��د بـ�ر تعـ�داد شاــخه فرعــی در ش��نبلیله داش��ت (جــدول  .)1نتایــج
مقایســه میانگیــن نشــان داد کــه بیشــرین میــزان تعــداد شــاخه فرعــی از تیــار  100کیلوگــرم در
هکتــار نی�ترات کلس��یم و کمرتیـ�ن می��زان آن از تیـمار شــاهد بـ�ه دسـ�ت آمـ�د (شــکل  .)2تعــداد شــاخه
فرعــی یکــی از صفــات مهــم عملکــرد بــوده کــه بــه افزایــش نیــروژن واکنــش مثبــت نشــان داده اســت.
) Rahmani (2007در تحقیقــات خــود بــر روی گیــاه دارویــی همیشــه بهــار نشــان دادنــد کــه کاربــرد
نیــروژن ســبب افزایــش شــاخه فرعــی در گیــاه گردیــد .نتایــج آزمایــش) Haghnama et al. (2010نشــان
داد کــه تیــار  100کیلوگــرم کــود نیــروژن در هکتــار باعــث افزایــش  15درصــدی تعــداد شــاخه فرعــی
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کنجــد نســبت بــه تیــار  50کیلوگــرم کــود در هکتــار شــد .مــرف نیــروژن از طریــق افزایــش فعالیــت
فتوســنتزی و میــزان آســیمیالتهایی کــه در اختیــار جوانههــای جانبــی قــرار میگیــرد میتوانــد در
تولیـ�د شـ�اخههای جانبـ�ی مؤثـ�ر باشـ�د (.)Gheraati, 2006

شکل 2

اثرات منابع و مقادیر مختلف
کود نیرتوژن بر تعداد شاخه فرعی
شنبلیله

تعداد غالف در بوته
نتایــج حاصــل از تجزیــه واریانــس دادههــا نشــان داد کــه نــوع و مقــدار کــود نیــروژن تأثیــر
معن��یداری در ســطح احت�مال یـ�ک درص��د بـ�ر تعـ�داد غ�لاف در بوت��ه ش��نبلیله داش��ت (جــدول .)1
نتایــج مقایســه میانگیــن نشــان داد کــه بیشــرین میـزان تعــداد غــاف در بوتــه از تیــار آمینواســید  4در
هـ�زار ( 11/97غلـاف در بوت��ه) و کمرتیـ�ن میـ�زان آن از تیـمار شـ�اهد ( 5/38غ�لاف در بوتـ�ه) بــه دســت
آمـ�د (شــکل  .)3کــود نیــروژن از طریــق افزایــش طــول دوره رشــد رویشــی و تجمــع مــاده خشــک بیشــر
بهواســطه افزایــش رسعــت رشــد محصــول ،باعــث شــده تــا تعــداد گلهــای بیشــری در ســاقههای
فرعــی تشــکیل شــده و در نهایــت منتهــی بــه تعــداد غــاف بیشــر در شــاخه فرعــی گــردد.
نتایــج آزمایــش ) Hatami et al. (2009نشــان داد کــه تعــداد غــاف در گــره ســویا بهطــور معنیداری
تحــت تأثیــر کــود نیــروژن ق ـرار گرفــت ،بهطوریکــه بــا افزایــش می ـزان نیــروژن بــر تعــداد غــاف در
گــره افــزوده شــد.

شکل 3

اثرات منابع و مقادیر مختلف کود
نیرتوژن بر تعداد غالف در شنبلیله
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سطح برگ
نتایــج حاصــل از تجزیــه واریانــس دادههــا نشــان داد کــه نــوع و مقــدار کــود نیــروژن تأثیــر
معنی��داری در س��طح یـ�ک درص�دـ ب��ر شـ�اخص س��طح ب��رگ ش��نبلیله داش��ت (جــدول  .)1نتایــج مقایســه
میانگیــن نشــان داد کــه بیشــرین میـزان ســطح بــرگ از تیــار  4گـ�رم در لیـتر آمینواسـ�ید ( 5/06ســانتیمرت
مرب��ع) و کمرتیـ�ن میـ�زان آن از تیـمار شـ�اهد ( 2/35سـ�انتیمرت مرب��ع) بـ�ه دسـ�ت آمـ�د (شــکل  .)4نتایــج
تحقیقــات ) Arablo (2014نشــان داد کــه اثــر اســیدهای آمینــه بــر میانگیــن ســطح بــرگ ســیب رقــم
گلــدن دلیشــز و گرانــی اســمیت در ســطح احتــال  1درصــد معن ـیدار بــود و بیشــرین مقــدار ایــن
صفــت از تیــار محلولپاشــی  4گــرم در لیــر و کمرتیــن مقــدار از تیــار شــاهد بــه دســت آمــد .دلیــل
مفیــد بــودن اثـرات نیــروژن در رابطــه بــا رشــد گیاهــان زراعــی مخصوصـاً افزایــش شــاخص ســطح بــرگ،
تأثیــر ایــن عامــل روی افزایــش جــذب تشعشــع اســت .یکــی از عوامــل مؤثــر بــر توســعه ســطح بــرگ
هــر بوتــه و بهتبــع آن توســعه بــرگ مزرعــه ،می ـزان نیــروژن اســت کــه بــا تأثیــر بــر انــدازه و طــول
عمـ�ر بـ�رگ موجـ�ب افزایـ�ش شـ�اخص سـ�طح بـ�رگ میشـ�ود ( .)Muchow and Davis, 1988گیاهــان بــا
دریافــت نیــروژن بیشــر ،ســطح بــرگ بزرگتــری خصوصــاً در برگهــای باالیــی نســبت بــه گیاهــان
بـ�ا نیـتروژن مرصفـ�ی کـ�م ،داشـ�تند ( .)Sepehri et al., 2002نتایــج مطالعــات )Gardner et al. (1990
نشــان داد کــه معمــوالً شــاخص ســطح بــرگ ســه تــا پنــج ب ـرای تولیــد حداکــر مــاده خشــک در اغلــب
محصــوالت زراعــی مناســب اســت.

شکل 4

اثرات منابع و مقادیر مختلف کود
نیرتوژن بر سطح برگ شنبلیله

وزن تر ریشه
نتایــج حاصــل از تجزیــه واریانــس دادههــا نشــان داد کــه نــوع و مقــدار کــود نیــروژن تأثیــر
معنی��داری در ســطح احت�مال یـ�ک درص��د ب�رـ وزنتـ�ر ریش��ه ش��نبلیله داش��ت (جــدول  .)1نتایــج مقایســه
میانگیــن نشــان داد کــه بیشــرین میـزان وزن تــر ریشــه از تیــار  100کیلوگــرم در هکتــار نیـرات کلســیم
( 6/87گ��رم) و کمرتیـ�ن میـ�زان آن از تیـمار شـ�اهد ( 2/1گـ�رم) بـ�ه دسـ�ت آمـ�د (شــکل  .)5ممکــن اســت
یکــی از دالیــل افزایــش وزنتــر ریشــه در پــی کاربــرد نیـرات کلســیم اثــر کلســیم باشــد چراکــه کلســیم
ضمــن اســتحکام دیــواره ســلولی افزایــش رشــد را در گیاهــان در پــی دارد ،همچنیــن کلســیم دارای نقــش
کلیـ�دی در افزایـ�ش طـ�ول و وزن ریشـ�ه اسـ�ت ( .)Sheikh Babaei et al. 2009برخــی منابــع نیــز نشــان
دادنــد کــه نیرتاتهــا منبــع مناس ـبتری از ســایر منابــع کــودی نیــروژن ب ـرای رشــد گیاهــان اســت .در
آزمایشــی نشــان داده شــد کــه بیشــرین وزن ریشــه و بــه دنبــال آن بیشــرین رشــد گیــاه از تیــار کــود
نیـرات بــه دســت آمــد و پــس از منبــع کــود نیـرات بیشــرین رشــد از کودهــای آمونیومــی حاصــل شــد
( .)Richardson and Mckell, 1981همچنیــن در شــنبلیله گــزارش شــده کــه نیــرات کلســیم باعــث
افزایــش معنــیدار وزن ریشــه شــده درحالیکــه اوره از ایــن نظــر تأثیــر معنــیداری را نشــان نــداد
(.)Sheikh babaei et al. 2009
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شکل 5

اثرات منابع و مقادیر مختلف کود
نیرتوژن بر وزنتر ریشه شنبلیله

وزن خشک ریشه
نتایــج حاصــل از تجزیــه واریانــس دادههــا نشــان داد کــه نــوع و مقــدار کــود نیــروژن تأثیــر
معنی��داری در ســطح احت�مال یـ�ک درص��د ب�رـ وزن خشـ�ک ریش��ه ش��نبلیله داش��ت (جــدول  .)1نتایــج
مقایســه میانگیــن نشــان داد کــه بیشــرین میـزان وزن خشــک ریشــه از تیــار  100کیلوگــرم در هکتــار
نیـترات کلسـ�یم ( 4/82گ��رم) و کمرتیـ�ن میـ�زان آن از تیـمار شـ�اهد ( 1/5گـ�رم) بـ�ه دسـ�ت آمـ�د (شــکل .)6
( .Sobhani et al )2014گ ـزارش دادنــد کــه بیشــرین می ـزان وزن خشــک ریشــه گوجهفرنگــی از ســطح
 120کیلوگــرم نیــروژن در هکتــار بــه دســت آمــد.

شکل 6

اثرات منابع و مقادیر مختلف
کود نیرتوژن بر وزن خشک ریشه
شنبلیله

وزنتر اندام هوایی
نتایــج حاصــل از تجزیــه واریانــس دادههــا نشــان داد کــه نــوع و مقــدار کــود نیــروژن تأثیــر
معنی��داری در ســطح احت�مال یـ�ک درص��د برــ وزنت��ر ان�دـام هوای��ی ش��نبلیله داش��ت (جــدول  .)1نتایــج
مقایســه میانگیــن نشــان داد کــه بیشــرین میـزان وزنتــر انــدام هوایــی شــنبلیله از تیــار  100کیلوگــرم
در هکتـ�ار نیـترات کلسـ�یم ( 161/25گ��رم) و کمرتیـ�ن می�ـزان آن از تیـمار شـ�اهد ( 99/41گــرم) بــه دســت
آمـ�د (شــکل  .)7از آنجــا کــه نیــروژن رشــد رویشــی را زیــاد میکنــد ،طبیعــی اســت کــه بــر وزنتــر بوتــه
اثــر داشــته و آن را افزایــش دهــد .کــود نیــروژن تأثیــر عمــدهای در ســاق هزایی ،برگزایــی و جوانهزنــی
گیــاه دارد و بهطــور کل رشــد رویشــی گیــاه را ترسیــع میکنــد کــه درنتیجــه ترسیــع رشــد بوتــه ،وزنتــر
بوتــه نیــز افزایــش مییابــد .بــا کاربــرد نیـرات کلســیم وزنتــر گیــاه شــنبلیله نســبت بــه مــرف اوره بــه
میـ�زان بیشـتری افزایـ�ش می-یابـ�د (.)Sheikh Babaei et al. 2009
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شکل 7

اثرات منابع و مقادیر مختلف
کود نیرتوژن بر وزنتر اندام هوایی
شنبلیله

وزن خشک اندام هوایی
نتایــج حاصــل از تجزیــه واریانــس دادههــا نشــان داد کــه نــوع و مقــدار کــود نیــروژن تأثیــر
معنی��داری در ســطح احت�مال یـ�ک درص��د ب�رـ وزن خش��ک ان�دـام هوای��ی ش��نبلیله داش��ت (جــدول .)1
نتایــج مقایســه میانگیــن نشــان داد کــه بیشــرین میـزان وزن خشــک انــدام هوایــی از تیــار  100کیلوگرم
در هکتـ�ار نیـترات کلسـ�یم ( 20/01گ��رم) و کمرتیـ�ن میـ�زان آن در تیـمار شـ�اهد ( 12/46گــرم) بــه دســت
آمـ�د (شــکل  .)8از آنجایــیکــه نیــروژن باعــث ترسیــع رشــد رویشــی میشــود در نتیجــه وزن خشــک
بوتــه نیــز افزایــش مییابــد .در رابطــه بــا تأثیــر اوره بــر وزن خشــک بوتــه نیــز بیــان شــده کــه اوره تأثیــر
چندانـ�ی بـ�ر وزن خشـ�ک بوتـ�ه در بروکلـ�ی نـ�دارد (.)Yildirim et al., 2007

شکل 8

اثرات منابع و مقادیر مختلف
کود نیرتوژن بر وزنتر اندام هوایی
شنبلیله

نتیجهگیری کلی
از آزمایــش حــارض میتــوان نتیجــه گرفــت کــه از بیــن منابــع کــود نیرتوژنــه بهرتیــن تیــار ب ـرای
بهبــود صفــات مورفولوژیــک در شــنبلیله ،تیــار  100کیلوگــرم در هکتــار نیـرات کلســیم اســت .همچنیــن
نتایــج ایــن آزمایــش نشــان داد کــه طــول غــاف و تعــداد دانــه در غــاف شــنبلیله تحــت تأثیــر نــوع و
می ـزان کــود نیــروژن ق ـرار منیگیــرد.
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