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 (Vicia panonica)  سفید رقم گلوکیفی عملکردکمی بر آزاد آمینه اسیدهاي کاربردتاثیر

دیم درشرایط

  و خشنود علیزاده *مید محموديح

  ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، مراغه، ایرانموسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور

  

 

  چکیده 

هـاي   بهبود کمی و کیفی علوفه با استفاده از کودهاي آلی زیستی از نیازهاي مهم تولید این محصول در سـامانه 

ستا اثرات محلول پاشی چهـار ترکیـب مختلـف حـاوي اسـید هـاي آمینـه        در همین را. کشاورزي دیم کشور می باشد

پاشـی در هرسـه    آزاد در چهار زمان مختلف رشد گیاهی شامل مراحل گیاهک، ساقه رفتن، شروع گلـدهی و محلـول  

آزمـایش بـر اسـاس طـرح     . تیمـار مـورد بررسـی قـرار گرفـت      17مرحله  فوق به همـراه تیمـار شـاهد، در مجمـوع بـا      

در  ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیـم  )  1388-1390(کامل تصادفی با سه تکرار و در طی دو سال زراعی هاي  بلوك

نتایج تجزیه مرکب عملکرد زیست توده خشک علوفه نشان داد که اثر اصلی سال و اثـر متقابـل   . مراغه به اجرا درآمد

تیمار  شاخص هاي کیفـی محصـول از    ×بل سالهمچنین اثر متقا. معنی دار می باشند% 1تیمار در سطح احتمال  ×سال 

مقایسه میـانگین تیمارهـا نشـان     .معنی دار شدند% 1جمله درصد نیتروژن، فسفر و پتاسیم ماده خشک در سطح احتمال 

پاشـی بـا ترکیـب     کیلـوگرم در هکتـار در تیمـار محلـول     3555 داد، بیشترین میزان عملکرد زیست توده خشک علوفه

همچنـین   . کیلوگرم در هکتـار افـزایش داشـت    998حاصل شده که در مقایسه با شاهد  AMتصاري اسیدآمینه با نام اخ

بـوده کـه در    AMدرصد در تیمار محلول پاشـی بـا اسـیدآمینه     4/3بیشترین درصد نیتروژن محتوي ماده خشک علوفه 

اشـی اسـیدآمینه آزاد در   پ گیري شـد کـه محلـول    در مجموع چنین نتیجه.درصد افزایش داشته است2/0مقایسه با شاهد

  .از لحاظ کمی و کیفی درعلوفه دیم اثرات مثبت و اغلب معنی دار دارد) بدون محلول پاشی(مقایسه با تیمار شاهد

  اسید آمینه آزاد، کمیت، کیفیت، ماشک، دیم: هاي کلیدي واژه

                                                         
  14/11/1393:تاریخ پذیرش        22/9/1393:   تاریخ دریافت           Hmahmoodik@yahoo.com  :ویسنده مسئولن  *
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  مقدمه

با توجه به وسعت اراضی دیم کشور و لزوم 

دم دیم، وجود محصولی جدید در تناوب با گن

توانند در سوق  اي خانواده لگومینوز می گیاهان علوفه

، اي پایدار  سامانهدادن کشاورزي دیم کشور به سمت 

براساس آمارنامه وزارت . نقش اساسی داشته باشند

سطح برداشت نباتات علوفه ) 1392(جهاد کشاورزي

درصد  9/8میلیون هکتار معادل 14/1اي کشور حدود 

صوالت زراعی کشور است از سطح زیر کشت مح

بر اساس . درصد می باشد 5/12که سهم اراضی دیم 

 21همین آمار، کل تولید نباتات علوفه اي حدود 

درصد  2/8ي دیم ها همیلیون تن و سهم سامان

هاي  جهت تعلیف داماین میزان تولید که باشد می

افزایش جهت ها  یکی از راه حل. کشور کافی نیست

ویژه در شرایط دیم  به لوفهععملکرد کمی و کیفی 

زراعی از جمله کاربرد  هاي مناسب به استفاده از روش

هاي  فعال   ، این نهادهباشد می زیستی کودهاي آلی

کننده و تنظیم کننده رشد گیاهی،  ترکیبات آلی 

هستند که به صورت طبیعی یا مصنوعی وجود داشته 

و باعث اصالح یا کنترل یک یا چند فرآیند 

صالح راستین، (ژیک در درون گیاه می شوندفیزیولو

امروزه کاربرد ترکیبات آلی زیستی آمینو ). 1377

اسیدي در زراعت گیاهان مورد توجه قرار گرفته 

است، که دلیل این توجه نقش اساسی اسیدهاي آمینه 

). Raeisi et al., 2014(باشد در حیات موجودات می

فاده از گیاهان و بسیاري از ریز جانداران با است

ها قادر به ساختن  ترکیبات ساده نیتروژنی نظیر نیترات

باشند ولی چون حیوانات فاقد قابلیت  ها می پروتئین

سنتز گروه آمینی هستند بنابراین براي ساختن 

ي  ها باید از اسیدهاي آمینه موجود در جیره پروتئین

براي ). 1384رستگار، (غذایی خود استفاده کنند

ي اسیدهاي  تنها وجود همه ، نهبخش تغذیه رضایت

هاي  آمینه ضروري در برگ علوفه، بلکه نسبت

ارزش ). 1383والتون،  دي(مناسب آنها اهمیت دارد

هاي زیستی با مجموعه اي از  استفاده از فرآورده

اسیدهاي آمینه آزاد در این است که به دلیل غناي 

نیازي به بیوسنتز   ها، سلول آمینو اسیدي این فرآورده

مجدد این ترکیبات نداشته و انرژي مورد نیاز جهت 

ها  این فرآورده. این بیوسنتز، در گیاه ذخیره می شود

با تاثیر بر روند پروتئین سازي در سطوح ژنی و با تاثیر 

ي گیاهی، رشد وتکوین گیاه را  بر سوخت و ساز پایه

منظم نموده و در مراحل مختلف رشد، کارآیی و 

با محلول پاشی در اختیار گیاه کاربرد خاص خود را 

در واقع تغذیه برگی اسیدهاي آمینه . قرار می دهند

تواند یک منبع مهم براي سنتز پروتئین در  آزاد می

موارد متعددي  ).Raeisi et al., 2014(گیاهان باشد

آلی  ها در رابطه با کاربردکودهاي از تالش و بررسی

و  زیستی آمینواسیدي موثر در افزایش عملکرد

شاخص هاي فیزیولوژیکی محصوالت زراعی به 

به نقش مثبت و ) 2010(عمل آمده است، گلینسکی

فعال اسیدهاي آمینه در عملکرد گیاهان مختلف اشاره 

در واقع اسیدهاي آمینه زنجیر اصلی در . کرده اند

ساختار پروتئین و به نوبه خود موثر در توسعه رشد 

در میان ) Hounsome et al., 2008(گیاه می باشند

هاي ثانویه  اسیدهاي آمینه تریپتوفان از متابولیت

 شود باشدکه فیتوهورمون نامیده می می

)Glawischnig et al., 2000 ( با این حال این واحد

هاي دیگر  ها نقش اساسی در سنتز متابولیت از پروتئین

ها، الکالوئیدها و غیره  ها، ویتامین گیاهی مانند آنزیم

تحقیق به عمل آمده  .)Ibrahim et al., 2010(دارند
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نشان داد، کاربرد ترکیب ) 2005(توسط اسالویک

آمینواسیدي به نام هیومی فورته موجب تحریک رشد 

شاخه صنوبر نروژي شده است و عالیی و 

نیز اثر ترکیب حاوي اسیدآمینه آزاد ) 2011(همکاران

حاوي پتاسیم را روي گندم در شرایط استرس 

همچنین پزشکی و . ررسی قرار دادندخشکی مورد ب

اند کاربرد اسیدهاي  عنوان نموده) 1389(همکاران

آمینه گلوتامین و سرین در جنین رویشی یونجه اثر 

نتایج تحقیقات فوق . معنی دار بجاي گذاشته است

الذکر نقش مثبت کاربرد ترکیبات آمینو اسیدي را در 

علوفه و محصوالت مختلف کشاورزي را نمایان 

بررسی تاثیرکاربرد ترکیبات آمینواسیدي بر . کند یم

عملکرد کمی و کیفی ماشک دیم که در این مقاله 

بحث شده است براي بهبود عملکرد حائز اهمیت 

بر این اساس هدف این پژوهش بررسی . است

پاشی ترکیبات مختلف حاوي اسیدهاي آمینه  محلول

آزاد در عملکرد ماشک رقم گل سفید در شرایط 

  .می باشد دیم

  ها مواد و روش

هـاي   این تحقیـق بـر پایـه طـرح آمـاري بلـوك      

ــال     ــی دو سـ ــرار و طـ ــه تکـ ــادفی  در سـ ــل تصـ کامـ

ــد) 1388-1390(زراعـــی ــرا شـ ــراي .  اجـ ــل اجـ محـ

ــات کشــاورزي دیــم مراغــه    آزمــایش ایســتگاه تحقیق

دقیقه شمالی، طـول   15درجه و  37عرض جغرافیایی (

 1725ارتفـاع   دقیقه شرقی و 15درجه و  46جغرافیایی 

تیمارهاي تحقیق مشتمل بـر محلـول پاشـی بـا     . متر بود

ــه       ــاي آمین ــید ه ــاوي اس ــف ح ــب مختل ــار ترکی چه

 AF,KA,FS,HFهـاي اختصـاري   با نام)  3جدول(آزاد

در چهــار زمــان مختلــف رشــد گیــاهی شــامل مراحــل 

پاشی در  گیاهک، ساقه رفتن، شروع گلدهی و محلول

شـاهد، در مجمـوع   هرسه مرحله  فوق به همـراه تیمـار   

هــاي آمــاري  ابعـاد کــرت .تیمــار انتخــاب شــدند 17بـا  

هـاي   فاصـله کـرت  و متـر   2اصله تکرار متر با ف 8×2/2

هـاي   سـال   کـل بـارش  .منظـور گردیـد  متر آماري یک 

 351و  498به ترتیب به میزان  88-89و 89 -90زراعی

نشـان   1میلی متر بود،  روند تغییرات ماهانـه در جـدول  

مطالعـات نیمـه تفضـیلی خـاك محـل      . داده شده است

ــاظ خاکشناســـی   ــان مـــی دهـــد،از لحـ آزمـــایش نشـ

). 1370سیدقیاسـی،  (محدودیت خاصی وجود نداشت

 EC( 37/0(هــدایت الکتریکــی عصــاره اشــباع خــاك

، pH (8/7(دسی زیمنس بـر متـر، واکـنش گـل اشـباع     

درصـد، فسـفر    07/0درصـد، نیتـروژن    6/0کربن آلی 

پتاسـیم قابـل   ر کیلوگرم،گرم د میلی 3/11قابل جذب 

و مقــادیر شــن،  در کیلــوگرم  600جــذب 

درصـد بـوده و    31، 36، 30سیلت و رس نیز به ترتیب 

میـانگین نتـایج   . بافت خاك رسی محسـوب مـی شـود   

ــل   ــه فیزیکوشــیمیایی پروفی ــل  خــاك ســريتجزی مح

. نشــان داده شــده اســت 2اجــراي آزمــایش در جــدول

ه شـیمیایی خـاك از منبـع    میزان فسفر بر اسـاس تجزیـ  

کیلـــوگرم در  30ســـوپر فســـفات تریپـــل بـــه میـــزان 

و نیتروژن از منبع اوره به عنـوان شـروع   ) P2O5(هکتار

کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتـار    20کننده به میزان 

ــد   ــرف گردی ــاییز مص ــت در پ ــع کاش ــودي، (موق محم

ــاوي  ). 1387 ــتی حـ ــات آلـــی زیسـ هریـــک ازترکیبـ

روش تحقیق در مراحل مختلف اسیدآمینه آزاد مطابق 

ــاه بصــورت محلــول پاشــی برگــی در زمــان    رشــد گی

غروب آفتاب و به میزان یک لیتر در هکتار و با نسبت 

لیتـــرآب اســـتفاده  400رقیـــق ســـازي یـــک لیتـــر در 

ترکیبات آمینو اسیدي مورد استفاده قابلیت جذب .شد

سریع داشته و پـس از پاشـیده شـدن بـر روي گیـاه در      
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   درصـد جـذب گیـاه مـی شـوند      90تـا  سـاعت   7طول 

نتیجه تجزیه بیوشیمیایی این ترکیبـات  ). 1386بی نام، (

ــداول ــت   4و3در ج ــده اس ــان داده ش ــورد  . نش ــم م رق

کشت، ماشک گل سـفید بـا قابلیـت کشـت پـاییزه در      

با توجه به وزن صد دانـه رقـم ماشـک    . مناطق سرد بود

هـر   میزان بـذر  ،مترمربع دانه در 150به میزانگل سفید 

آزمایشـی   توسـط بـذرکار   کرت آماري تعیین و سپس 

از نمونـه بـرداري خـاك    .دیگردوینتر اشتایگر کاشت 

و بـه عمـل آمـده     قبـل از کشـت  بلوك هاي آزمایشی 

ــگاه    ــاك در آزمایش ــیمیایی خ ــیات فیزیکوش خصوص

بعـد از  .  )1372بهبهـانی زاده و احیـایی،   (دیتعیین گرد

و هر تیمار تهیـه   ازبرداشت محصول نیز  نمونه گیاهی  

ــذایی  ــر غ ــت عناص ــیم ( غلظ ــفر و پتاس ــروژن، فس ) نیت

 . )376امــامی، (محتــوي در آزمایشــگاه تعیــین گردیــد

مسـاحت  . صفت وزن تـر زیسـت تـوده تعیـین گردیـد     

برداشـت بـراي بــرآورد عملکـرد دانــه و زیسـت تــوده     

متر مربع بود که پس از رسیدن محصـول   4/15خشک 

در نهایـت  . ایشی انجـام شـد  و با استفاده از کمباین آزم

ي آزمایش با استفاده از نـرم  ها هپس از جمع آوري داد

واریـانس مرکـب دو سـاله و    تجزیـه   MSTATCافزار 

 .مقایسه میانگین ها به روش دانکن انجام گرفت

  

  ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم مراغه 89-90و  88-89زراعی هاي هواشناسی سال هاي داده -1جدول

  89-90سال زراعی    88-89سال زراعی  

  ماه

  

متوسط دماي   بارندگی

  حداقل

متوسط دماي 

  حداکثر

 متوسط

  دما

  

متوسط دماي   بارندگی  

  حداقل

 متوسط دماي

  حداکثر

 متوسط

  دما

  
  )درجه سانتی گراد(  )میلی متر(  )درجه سانتی گراد(  )میلی متر(                      

  37/14  72/20  03/8    4    36/11  44/17  29/5    3/12  مهر                

  47/6  24/12  71/0    7/4    91/6  63/10  16/3    7/118  آبان

  61/2  43/8  - 21/3    9/7    - 28/0  77/2  - 31/3    28  آذر

  - 26/5  -5/1  - 02/9    8/20    74/2  74/5  - 26/0    9/39  دي

  - 89/4  - 47/1  - 32/8    7/25    08/0  39/3  - 21/3    3/39  بهمن

  34/0  73/3  - 05/3    2/95    32/5  84/8  8/1    8/57  اسفند

  63/6  92/11  34/1    5/69    03/6  76/10  28/1    9/62  فروردین

  96/10  29/15    6/120    04/11  12/15    1/135  اردیبهشت

  3/17  36/23  24/11    3    43/18  79/24  09/12    1/4  خرداد

  34/22  66/28  03/16    0    25/23  24/30  27/16    0  تیر
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  محل اجراي آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم مراغهیکوشیمیایی پروفیل خاك نتایج تجزیه فیز -2جدول

  افق خاك
 عمق

    

 P  

  

K  
    

pH Ec*103  
  

N  
  

O.C 
  

T.N.V  
CaCo3  

  

  بافت

  رس سیلت شن

  )درصد(    )ام.پی.پی(  ) سانتی متر( 

AP  15-0    3/11  600    8/7  37/0    07/0  6/0  7/17  31  39  30  

B1  60-15    4/1  260    8/7  31/0   07/0  6/0  18  47  29  24  

B2,1ca  80-60    4/1  86    8  27/0    05/0  5/0  36  44  30 26  

B2,2ca  140 -80    8/0  52    8  39/0    03/0  3/0  39  38  36  26  

  

  محتویات ترکیبات اسید آمینه اي مورد استفاده در تیمارهاي آزمایشی -3جدول

نیتروژن  نام ترکیب

 نیتریکی

نیتروژن 

 تام

 نیتروژن

لیآ   

نیتروژن 

 آمونیاکی

 مواد

 آلی

نیتروژن 

آمونیوم و 

 نیتریکی

عناصر معدنی   

)محلول در آب(  

اسیدهاي  

 آمینه آزاد

کمپلکس 

اسیدهاي 

 آمینه آزاد

گرم در لیتر میلی درصد  

       P2O

5 

K2O NPK    

AF - 1/1  3/0  - 2 8/0  6 - - 3750 3750 

KA 1/3  5 3/0  6/1  2 - - 6 -  3750 - 

FS 4/1  8/3  3/0  1/2  2  - 6  -  3750 - 

HF 5/0  6/0  3/0  4/1  2 7/3  3 5 -  3750 - 

  

  مورد استفاده در تیمارهاي آزمایشی  درصد اسیدهاي آمینه موجود در ترکیبات آلی زیستی اسید آمینه اي-4جدول

 درصد نام اسید آمینه درصد نام اسید آمینه

Gly 3/11 گالیسین Phe 1/5 فنیل آالنین   

لینوا  Val 1/5 Met 2/4 متیونین   

Pro 4/8 پرولین Ser 9/3 سرین   

Ala 2/13 آالنین  Thr 3 ترنونین 

Asp 5/4 اسید آسپارتیک  His 3 هیستیدین 

Arg 4/8 آرژنین Tyr 5/1 تیروزین   

Glo 9/0 اسید گلوتامیک Gln 9/0 گلوتامین   

Lys 1/5 لیزین Cys 3/0 سیستنین   

Leo 5/16 لوسین Asn 4/0 آسپاراژین   

Ile 5/4 ایزولوسین Trp 4/0 تریپتوفان   

  



    

 
 

  

  

  تجزیه واریانس مرکب عملکرد دانه، زیست توده خشک و تر و درصد نیتروژن، فسفر و پتاسیم ماده خشک ماشک رقم گل سفید -5جدول 

  میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر

 عملکرد دانه    

  

 عملکرد زیست توده خشک

  

تر عملکرد زیست توده  

  

نیتروژن ماده 

  خشک

  

  ماده خشک فسفر

  

  پتاسیم ماده خشک

  

  ns21/15067  **3/129321551  *5/34374075  **485/2  ns001/0  **099/29  1  سال

  038/0  000/0  060/0  7/3851840  972/551930  60/91299  4  خطاي آزمایشی

  ns45/1822  ns595/413076  ns36/449001  ns085/0  ns004/0  ns260/0  16  تیمار

  ns031/14755  **82/291364  ns986/674121  **03/0  **004/0  **327/0  16  تیمار*سال

  039/0  001/0  041/0  81/424367  833/110196  09/11212  64  خطاي آزمایشی

  65/7  25/13  46/6  47/20  88/10  92/20    ضریب تغییرات

  عدم وجود اختالف معنی دار   nsدرصد و عالمت  5به ترتیب نشان دهنده ي وجود اختالف معنی دار در سطح احتمال او *،**
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بر عملکرد دانه، زیست توده تر و خشک و درصد عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم ماده خشک در مقایسه میانگین تاثیر تیمارها  -6جدول

  ماشک رقم گل سفید

  پتاسیم

  ماده خشک

  فسفر

  ماده خشک

  نیتروژن

  ماده خشک

عملکرد   

زیست توده 

زیست عملکرد  

 توده خشک

عملکرد 

 دانه

 شماره  *تیمار

   کیلوگرم در هکتار  درصد

            397/2 cd 181/0 bcde 087/3 bcd  2725c 3052bcde 6/550 a F1T1 1 

763/2 ab 145/0 e 978/2 d  3671ab 3441ab 5/569  a F1T2 2 

517/2 bc 188/0 bcde 395/3 a  3735a 2830def 3/479 ab F1T3 3 

373/2 cd 200/0 abcd 293/3 abc  3008abc 2970cdef 3/466 ab F1T4 4 

545/2 bc 161/0 de 107/3 bcd  3060abc 2804def 4/522  a F2T1 5 

510/2 bc 171/0 cde 017/3 cd  3348abc 3027bcde 5/577  a F2T2 6 

817/2 a 158/0 de 002/3 d  3228abc 3050bcde 2/525  a F2T3 7 

813/2 a 216/0 ab 167/3 abcd  3209abc 2756ef 7/468 ab F2T4 8 

950/2 a 183/0 bcde 008/3 d  3188abc 3015bcde 4/480 ab F3T1 9 

520/2 bc 230/0 a 103/3 bcd  3421abc 3246abcd 0/470 ab F3T2 10 

755/2 ab 171/0 cde 992/2 d  3193abc 3210abcde 2/474 ab F3T3 11 

442/2 cd 146/0 e 160/3 abcd  3103abc 3555a 5/592 a F3T4 12 

463/2 cd 150/0 e 097/3 bcd  3207abc 3416abc 5/545 a F4T1 13 

230/2 d 148/0 e 118/3 bcd  2778bc 2958def 9/453 ab F4T2 14 

360/2 cd 206/0 abc 095/3 bcd  3185abc 2861def 6/504 ab F4T3 15 

518/2 bc 183/0 bcde 297/3 ab  3152abc 3116bcde 8/552 a F4T4 16 

870/2 a 230/0 a 218/3 abcd  2802bc 2557f 5/372 b Cont. 17 

227/0  036/0  233/0   4/751  9/382  1/122   LSD5% 

مرحله ساقه (T2، )مرحله گیاهک(T1پاشی   زمان محلول: T٭). F1)AF( ،F2)KA( ،F3)FS( ،F4)HFترکیب اسید آمینه اي: F ٭

میانگین هاي یکسان در هر ستون، که حداقل یک حرف ). هر سه مرحله گیاهک، ساقه رفتن و گلدهی(T4 ،)مرحله گلدهی(T3 ،)رفتن

  .معنی دار باهم ندارند اختالف% 5مشترك دارند، در سطح احتمال 
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  )LSD5%=382.9(گل سفیدزیست توده خشک در ماشک رقم  مقایسه میانگین تاثیر تیمارها برعملکرد-1شکل

  

  

 
 
 
  

  

  

  

  

  ) LSD5%=751.4(مقایسه میانگین تاثیر تیمارها بر عملکرد زیست توده تر در ماشک رقم گل سفید -2شکل 

  

  
 
 
 
 
 

 
  

  

  

  

  

  ) LSD5%=0.233(قایسه میانگین تاثیر تیمارها بر درصد نیتروژن ماده خشک ماشک رقم گل سفیدم -3شکل 
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  ) LSD5%=0.227(مقایسه میانگین تاثیر تیمارها بر درصد پتاسیم ماده خشک ماشک رقم گل سفید -4شکل 

  

 و بحث نتایج

هاي آزمـایش نشـان داد اثـر     تجزیه مرکب داده

رد زیسـت تـوده خشـک،  درصـد     اصلی سال بر عملک

و %  1نیتروژن و پتاسیم ماده خشک در سـطح احتمـال   

ــال     ــطح احتم ــر در س ــوده ت ــت ت ــرد زیس ــر عملک % 5ب

ــی ــی معن ــد دار م ــدول(باش ــل  ). 5ج ــر متقاب ــین اث همچن

تیمــار بـر روي عملکــرد زیسـت تــوده خشــک،    ×سـال 

درصد نیتروژن، فسفر و پتاسیم ماده خشک  در سـطح  

ــی دار% 1احتمــال  ــایج نشــان ). 5جــدول(شــدند معن نت

پاشـی اسـید آمینـه آزاد در مقایسـه بـا       دهـد محلـول   می

موجــب افــزایش ) بــدون محلــول پاشــی(تیمــار شــاهد

عملکرد زیست توده خشـک گردیـده اسـت، چنانچـه     

بیشترین اثربخشـی در افـزایش عملکـرد زیسـت تـوده      

پاشـی ترکیـب اسـیدآمینه اي     خشک مربوط به محلول

FS  در مرحله گلدهی)F3T3 (   در سـال اول آزمـایش

ــت ــا  .  اس ــار ب ــن تیم ــار در   5666ای ــوگرم در هکت کیل

درصـد عملکـرد زیسـت     9/31مقایسه بـا تیمـار شـاهد    

نتــایج ). 1شــکل (تـوده خشــک را افــزایش داده اســت 

دهد زمان محلـول پاشـی ترکیبـات اسـیدهاي      نشان می

آمینه بسته به شرایط اقلیمی تغییرکرده اسـت، در سـال   

میلــی متــر   498آزمــایش بــا بارنــدگی    اول اجــراي

کیلـوگرم   4740حداکثر عملکرد زیست توده خشک 

پاشی در هر سه مرحله رشـد   در هکتار در تیمار محلول

میلـی   4/351و در سال دوم اجراي تحقیق با بارنـدگی  

ــک     ــوده خش ــت ت ــرد زیس ــداکثر عملک ــر ح  2404مت

ــتن گیــاه،        ــاقه رف ــه س ــوگرم در هکتــار در مرحل کیل

عملکــرد زیســت تــوده خشــک را بــه همــراه بیشــترین 

البته تغییر زمان محلول پاشی منحصـراً بـه   .  داشته است

میزان بارندگی سالیانه وابسـته نیسـت بلکـه در شـرایط     

نیمه خشک دیم عالوه بـر مقـدار، پـراکنش بارنـدگی     

). 1378طلیعـی،  (نیز اهمیتـی بسـزا در رشـد گیـاه دارد    

افـزایش عملکـرد    نتایج نشان داد بیشترین اثربخشی در

پاشـی ترکیـب اسـید     زیست توده تر مربوط بـه محلـول  

در سـال دوم  ) F1T3(در مرحله گلـدهی  AFآمینه اي 

 42باشـد کـه در مقایسـه بـا تیمـار شـاهد        آزمایش مـی 

اثــر ).  2شــکل(درصـد افــزایش عملکـرد داشــته اسـت   

اصلی سال بر روي نیتروژن و پتاسیم ماده خشک تـاثیر  

اثربخشـی در افـزایش نیتـروژن    مثبت داشت، بیشـترین  

در ( و پتاسیم مـاده خشـک  ) در سال دوم( ماده خشک

اي  پاشی ترکیب اسید آمینه مربوط به محلول) سال اول
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KA در مرحله گلدهی)F3T3 (باشد کـه در   ماشک می

درصـد و   2/15مقایسه با تیمار شاهد نیتـروژن محتـوي   

ــوي   ــیم محت ــت    7/5پتاس ــته اس ــزایش داش ــد اف  درص

  ). 4و3اشکال (

تیمـار نشـان    ×مقایسه میانگین اثرات متقابل سال

داد محلول پاشی ترکیبات آمینـو اسـیدي بـر عملکـرد     

زیست توده خشک و بر روي درصد نیتروژن، فسفر و 

ــاثیر مثبـــت   ــاده خشـــک ماشـــک دیـــم تـ پتاســـیم مـ

نتایج نشان داد عملکرد دانـه و زیسـت   ). 6جدول(دارد

اسـیدي در  توده خشک در تیماري که ترکیـب آمینـو   

در مقایسـه  ) F3T4(سه مرحله رشد محلول پاشـی شـده  

درصـد افـزایش    28درصـد و   1/37با شاهد به ترتیـب  

تاثیر مثبت کـاربرد اسـید آمینـه    ). 6جدول (داشته است

ــد گیاهــان توســط محققــین دیگــر نیــز       آزاد در رش

اظهـار نمـوده   )  2005(اسـالویک . گزارش شده اسـت 

عملکــرد گیاهــان محلــول پاشــی  اســیدهاي آمینــه در  

علـت  )  2014(نقش مثبـت دارد و رئیسـی و همکـاران   

این تاثیر مثبت را اهمیت تغذیه برگی اسـیدهاي آمینـه   

آزاد به عنوان یک منبع مهم در سنتز پـروتئین گیاهـان   

شاخص هاي کیفی ماشک نیز تحـت تـاثیر   . دانسته اند

ــرار گرفـــت،  چنانچـــه   کـــاربرد اســـیدهاي آمینـــه قـ

ــول ــا تر محل ــب پاشــی ب ــدهی در  KAکی ــه گل در مرحل

مقایسه با تیمار شاهد یک درصدپروتئین انـدام هـوایی   

).  6جــدول(ماشــک گــل ســفید را افــزایش داده اســت

پاشــی بــا  مقایســه میــانگین هــا نشــان داد تیمــار محلــول

بهتـرین اثـر را   ) F3T1(در مرحله گیاهـک  AFترکیب 

در افزایش درصد پتاسـیم محتـوي انـدام هـوایی گیـاه      

این تیمار در مقایسه بـا تیمـار شـاهد    .داشته استعلوفه 

درصد پتاسیم محتوي اندام هوایی گیاه علوفـه را   08/0

در بررســـی اثـــر   ). 6جـــدول(افـــزایش داده اســـت 

پاشی ترکیبات آمینواسیدي بر درصـد نیتـروژن    محلول

ــروژن    ــد کــه نیت ــدام هــوایی ماشــک مشــاهده گردی ان

داشـته   محتوي در مقایسـه بـا شـاهد افـزایش معنـی دار     

ایـن افـزایش موجـب ارتقـاء درصـد      ). 6جـدول (است

پروتئین اندام هوایی ماشک به میـزان یـک درصـد در    

مقایسه با شاهد گردید، این موضوع از نظـر تغذیـه دام   

اهمیت دارد، زیرا گیاهان و بسیاري از ریز جانداران با 

ها قـادر   استفاده از ترکیبات ساده نیتروژنی نظیر نیترات

باشند ولی چون حیوانات فاقـد   ها می روتئینبه ساختن پ

قابلیت سنتز گروه آمینی هستند بنـابراین بـراي سـاختن    

ي  ها باید از اسـیدهاي آمینـه موجـود در جیـره     پروتئین

ــروتئین    ــزایش پ ــد، پــس اف غــذایی خــود اســتفاده کنن

گیاهی،  بهبود تغذیه دام را بدنبال خواهد داشت، ایـن  

ي هــا هجــود اسـیدآمین بهبـود کیفـی بــه دلیـل اهمیـت و    

بخـش   ضروري در برگ علوفه جهـت تغذیـه رضـایت   

نتــایج ایــن آزمــایش  ). 1383دي والتــون، (ارزش دارد

با گزارشات سایر محققین همسو است، به طـوري کـه   

تحقیقــات نشــان داده محلــول پاشــی اســیدهاي آمینــه، 

 Hall(رشد و محتواي پروتئین حبوبات را بهبـود داده  

et al., 2002 & Tiemann et al., 2009 (  و همـین

کربوهیـدرات هـا و مـواد    ، )a+b(طور کلروفیـل کـل  

 El-Negar(معدنی محتوي برگ را افزایش داده است

et al., 2002(      همچنـین در پژوهشـی دیگـر محلـول

پاشی کالت اسیدآمینه روي برگ علوفه، جذب آهـن  

ــود داده     ــرگ را بهبــ ــوي بــ ــه محتــ ــید آمینــ و اســ

نتــایج حاصــله کــه   ).Koksal et al., 1999(اســت

مسـتخرج از گـزارش نهــایی پـروژه تحقیقـاتی شــماره     

،  )1391محمـــودي، (باشـــد مـــی 2 –15 -15 86107

ي زیسـتی آمینـو اسـیدي    هـا  هارزش استفاده از فرآورد
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در زراعت علوفه رقـم ماشـک گـل سـفید در شـرایط      

  . دهند دیم را نشان می

  نتیجه گیري نهایی

ــان داد،   ــق نش ــن تحقی ــایج ای ــی   نت ــول پاش محل

ترکیبات آمینو اسیدي بر عملکرد زیست توده خشک 

و بر روي درصد نیتروژن، فسفر و پتاسیم ماده خشـک  

چنانچـه عملکـرد دانـه و    . ماشک دیم تاثیر مثبـت دارد 

زیســت تــوده خشــک در تیمــاري کــه ترکیــب آمینــو 

اسیدي محلول پاشی شده در مقایسه با شاهد به ترتیـب  

ــروژن درصــد  28درصــد و  1/37 افــزایش داشــته و نیت

محتوي در مقایسـه بـا شـاهد افـزایش معنـی دار داشـته       

این افزایش موجب ارتقاء درصد پروتئین انـدام  . است

هوایی ماشک به میزان یک درصد در مقایسه با شـاهد  

با توجه به تاثیرات مثبتی که ترکیبات محتـوي  . گردید

 اسید آمینه آزاد در صفات کمی و کیفی علوفه بجـاي 

نهاده می تواند کاربرد این نوع ترکیبـات آلـی زیسـتی    

ــرد      ــه قــرار گی ــورد توج ــم م ــه دی ــت علوف . در زراع

  

  منابع
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  .تهران. جهاد کشاورزي

ي بیولوژیـک  هـا  هشـرکت فـرآورد  . اهمیت بهره جستن از تکنولوژي زیست محـرك هـاي بیولوژیـک   . 1386. بی نام

  . تهران. ایناگروپارس

. موسسه تحقیقات خـاك و آب . روش هاي تجزیه شیمیایی خاك. 1372.بهبهانی زاده علی اصغر و علی احیایی مریم

  .129 نشریه فنی
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12)3(: 21 .  
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Abstract: 

Improve forage quantity and quality using organic and biological fertilizers production of 

important needs in dryland farming systems of the country. In this study the effects of foliar 

application of four different combinations of amino acid four different time steps were 

germinated plant growth, stem elongation, flowering and spraying all three steps above with the 

control treatment was carried out total of 17. The experiment based on randomized complete 

block design  with three replications during two crop years 1388-1390 were carried out in 

Maragheh agricultural research station. The results of combined analysis showed that the main 

effect of forage dry biomass yield and year×treatment interaction were significant at the 1% 

level. The year×treatment interaction qualitative indicators such as nitrogen, phosphorus and 

potassium in the dry matter were significant at the 1% level. Mean comparison showed the 

highest biomass yield of 3555 kg/ha in foliar amino acid composition abbreviated AM resulted 

in a significant increase compared with the 998 kg per ha. Also the nitrogen content of the forage 

dry matter 3.4 percent in the foliar application of amino acids, comparison to control AM  0.2 

percent has increased. Overall, it was concluded that foliar free amino acids in comparison to the 

control (no spray) in terms of quantity and quality of dry land positive effects are often 

significant. 

Keywords: Free amino acids, quality, quantity, Vetch, rainfed 
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