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اي رقـم پونـا تحـت تـاثیر زمـان      کـودي کاسـنی علوفـه   تلفیقی مدیریت با هدف بررسی1387و 1386دو سالاین تحقیق در 
هـاي  کرتبصورت هاي آزمایش در سال اول به دلیل عدم تولید چین داده. صورت گرفتمشهد بهاره دردر شرایط کشت برداشت 

بـا سـه  کامـل تصـادفی   يهـا بلـوك طـرح  در قالـب  خـرد شـده در زمـان    دو بـار هـاي  خرد شده و در سال دوم بصـورت کـرت  
در هکتـار کـود   تن30و20، 10(هاي اصلی با اعمال هفت تیمار کودي کرتدر سال اول، . تکرار مورد تجزیه آماري قرار گرفتند

کیلوگرم نیتروژن، فسفر و پتاسیم در هکتار از منابع اوره، سوپر فسفات تریپل و سولفات 50و 36، 5/57به ترتیب (دامی، کود شیمیایی 
ــیم ــی    10، )پتاس ــود دام ــن در هکتــار ک ــیمیایی،  + ت ــی    20کــود ش ــود دام ــن در هکتــار ک ــیمیایی و شــاهد  + ت کــود ش

در سـال  . شدنددر نظر گرفته) شهریور11مرداد و 28مرداد، 15(فرعی بر اساس سه زمان برداشت هايو کرت) کودمصرفبدون (
) اردیبهشـت 30اردیبهشـت و  18فروردین، 31(دوم آزمایش نیز تیمارهاي کودي ذکر شده به عنوان عامل اصلی، سه زمان برداشت 

به عنـوان عامـل   ) پس از برداشت علوفه-درصد گلدهی50-60لهچین اول و چین دوم در مرح(به عنوان عامل فرعی و تعداد چین 
در برداشـت سـوم  در هـر دو سـال   خشـک  علوفـه بـر اسـاس نتـایج آزمـایش بیشـترین عملکـرد       . فرعی فرعی در نظر گرفته شـدند 

علوفـه ملکـرد  عسـال اول و دوم،  بـه طوریکـه در   بدست آمد،) کیلوگرم در هکتار در سال اول و دوم5/4399و 1/2707به ترتیب (
درصـد  19و 89بـه ترتیـب   ) کیلـوگرم در هکتـار  9/3702و 8/1496بـه ترتیـب   (برداشت سوم در مقایسه با برداشت اول در خشک 

داري بطـور معنـی  ) کیلـوگرم در هکتـار  7/5868(عملکرد علوفه خشک نیز در چین اول بر اساس نتایج بدست آمده . داشتافزایش 
رسد که در مناطق نیمه خشک ماننـد مشـهد، مصـرف کـود     یماز این رو به نظر . بود) کیلوگرم در هکتار1/2365(بیشتر از چین دوم 

تواند به عنوان یک راهکار موثر به منظور بهبود جذب عناصـر غـذایی و در   دامی و یا مدیریت تلفیقی کودهاي دامی و شیمیایی می
.اي در نظر گرفته شودن گیاه علوفهنتیجه افزایش عملکرد ای

.کود شیمیاییوکود دامیاي، مرحله گلدهی، کاسنی علوفهخشک، علوفهعملکرد : هاي کلیديواژه

باشدیمپ مصوب معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه فردوسی مشهد /938از طرح تحقیقاتی شماره مستخرجمقالهنیا5/4/1392: تاریخ پذیرش30/1/1391: تاریخ دریافت
)کنندهمکاتبه()ایراننباتاتاصالحوزراعتعلومانجمنعضو(دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهداستاد-1
)rezvani@ferdowsi.um.ac.ir: پست الکترونیک(
استادیار پژوهشکده علوم و صنایع غذایی وزارت علوم تحقیقات و فناوري-2
دانشجوي دکتري دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد-3
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مقدمه
Cichorium intybus)کاســـــنی  L.) از جملـــــه

ــران   ــم در ای ــی مه ــان داروی ــه گیاه ــت ک ــر اس ــالوه ب ع
از پتانسـیل بـاالیی   آنخواص دارویـی، برخـی از ارقـام    

ــراي ــی  ب ــوردار م ــه برخ ــد علوف ــندتولی ــم.باش ــا رق پون
(Cichoriumintybus L. cv. Grasslands Puna)  از جملـه

دلیـل برخـورداري از   ه که باستارقام چند ساله کاسنی 
ــیو ــارز  یژگ ــاي ب ــی،   ه ــر برگ ــد پ ــک مانن مورفولوژی

ــه ــه، در  ارزش تغذیـــ ــاالي علوفـــ ــت بـــ اي و کیفیـــ
شــود مــیا کشــت لنــد و آمریکــیکشــورهایی ماننــد نیوز

(Holden et al., 2000; Clapham et al., 2001) .  بـري
(Barry, 1998) رقـم پونـا بـه عنـوان یـک      انتخابضمن

عناصر معـدنی، اظهـار داشـت کـه     غنی از ايگیاه علوفه
در ایـن گیـاه   جـذب میزان قندهاي محلول و انرژي قابل 

و چچـم  (Trifolium pratense)حتی بیش از شبدر قرمـز  
Lolium)چند ساله  perenne) لمـا و همکـاران   . باشـد مـی

(Lema et al., 2008) ــز اظهــار داشــتند کــه کاســنی نی
اي رقم پونا بدلیل برخورداري از مقاومت بـاال بـه   علوفه

شرایط خشکی و در نتیجـه ثبـات بـاالي تولیـد در طـول      
درصد، ارزش غـذایی  95بهار و تابستان، قابلیت هضم تا 

درصــد، قابــل مقایســه بــا 32و محتــوي پــروتئین تــا بــاال 
ــی    ــرایط محیط ــب ش ــر حس ــوده و ب ــوالتی ب ــان بق گیاه

اي از خانواده بقـوالت  تواند جایگزین گیاهان علوفهمی
ــود  ــدمیان ش ــه .و گن ــنی علوف ــوش  کاس ــل خ ــه دلی اي ب

، قابلیــت هضــم بــاال و خاصــیت اشــتها آوري، یخــوراک
ضــــمن بهبــــود رشــــد نشــــخوار کننــــدگان، نقــــش

ــتم  ــرد سیسـ ــزایش عملکـ ــوثري در افـ ــد مـ ــاي تولیـ هـ
Sanderson)داردهـاي اهلـی   دام et al., 2003; Torabi

Goudarzi et al., 2010; Sun et al., 2011). ــی و ل
Li(همکـاران   et al., 1997(     نیـز اظهـار داشـتند کـه در

اي رقم پونا به دلیـل  هاي نیمه خشک، کاسنی علوفهاقلیم
ــد مناســب علوفــه ــی در شــرایط چــراي شــدید، تولی حت

.تواند جایگزین گیاهانی مانند یونجه شودمی
اي تولید موفقیت آمیز کاسنی به عنوان گیاهی علوفه

هـاي  به توازن بین افزایش رشد در کنـار بهبـود شـاخص   
ــاثیر  . کیفــی آن بســتگی دارد در ایــن راســتا از عوامــل ت

گذار بر معیارهاي ذکر شـده، مـدیریت صـحیح عناصـر     
Belesky)باشـد  غـذایی در خـاك مـی    et al., 2001) .  بـا

اي بـه دلیـل برخـورداري از    توجه به اینکه کاسنی علوفـه 
واکنش پذیري نسبتاً باال به عناصـر کـودي، از عملکـرد    

Jung)اسـت  باالیی برخوردار  et al., 1996; Belesky et

al., 1999; Belesky et al., 2000; Li, 2005)  فراهمـی ،
بـا  تواند عناصر کودي از منابع آلی و شیمیایی میمتعادل 

رشد و کیفیت کاسنی تاثیر بر میزان فتوسنتز باعث بهبود 
Collins and McCoy,1997; Custic)شود et al., 2003) .

تواند با تاثیر مستقیم بر میبا توجه به اینکه میزان فتوسنتز
ه هاي هوایی بـه ریشـه و در نتیجـه ذخیـر    نسبت بین اندام

مواد در پایان فصل رشد، تولید این گیاه در فصـول بعـد   
ــرار  ــاثیر قـ ــت تـ ــدرا تحـ Ameziane)دهـ et al.,

1995;Ameziane et al., 1997; Belesky et al., 2000) ،
ــاده  ــحیح نهـ ــدیریت صـ ــی مـ ــودي مـ ــاي کـ ــدهـ توانـ

ضمن تاثیر بر ترکیب عناصر معدنی و در نتیجه کیفیـت  
علوفه، بهبود تولید پایدار این گیـاه را امکـان پـذیر کنـد     

(Belesky et al.,2001) .  ــر ــالوه ب ــحیح  ع ــدیریت ص م
اي هاي کیفی کاسـنی علوفـه  کودي، عملکرد و شاخص

گیـرد  مـی قـرار  نیـز  تحت تاثیر زمان برداشت ایـن گیـاه   
(Collins and McCoy, 1997; Robert et al., 2008). ه بـ

هـاي  شـاخص باعث کاهشافزایش سن گیاه ،طور کلی
اي مانند خـوش خـوراکی و قابلیـت    کیفی گیاهان علوفه

، بــا تعیــین زمــان مناســب   ینبنــابرا. شــودمــیهضــم 
برداشــــت، ضــــمن در نظــــر گــــرفتن خصوصــــیات  

ــی  ــی، م ــت آورد   کیف ــرد را بدس ــداکثر عملک ــوان ح ت
(Ghanbariet al., 2010; Dahmardeh et al., 2010) . از

این رو، بر اساس شرایط اقلیمـی منطقـه مـورد مطالعـه و     
تـرین  اي، انتخـاب مناسـب  زمان کاشـت کاسـنی علوفـه   

هاي کودي تر برنامهموفقتواند اجراي زمان برداشت می
. را تضمین کنداین گیاه 

با در نظر گرفتن اهمیت ویژه مطالعات پیرامون تولید 
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Mirlohi)اي در ایـران  گیاهان علوفه et al., 2000)  و نیـز
اي در با توجه این که شناسایی و مدیریت گیاهان علوفـه 

کشور در مقایسه با سایر محصوالت زراعی کمتر مـورد  
Gholamhoseini)توجه قرار گرفتـه اسـت    et al., 2008) ،

کـودي  پایـدار  مـدیریت  بـه منظـور بررسـی   این تحقیـق  
در اي رقم پونا تحت تـاثیر زمـان برداشـت    هکاسنی علوف

.صورت گرفتشرایط کشت بهاره در مشهد 

هامواد و روش
در مزرعــه 1387و 1386دو ســالآزمــایش در ایــن 

با دانشگاه فردوسی مشهددانشکده کشاورزي تحقیقاتی 
7/2هـدایت الکتریکـی  ، 5/7بافت خاك لومی، اسیدیته 

نیتروژن، فسفر و پتاسیم قابل و مقداربر مترس زیمندسی
میلـی گـرم در   155و 3/7، 8/13جذب به ترتیب معادل 

اقلیم مشهد بـر اسـاس تقسـیم بنـدي     . شداجرا کیلوگرم، 
میانگین بارندگی ساالنه . باشدآمبرژه، سرد و خشک می

میلــی متــر و حــداکثر و 286در محــل اجــراي آزمــایش 
ــب     ــه ترتی ــق ب ــاي مطل ــداقل دم ــه در-8/27و 43ح ج

. سلسیوس بود
برداشـت هاي آزمایش در سال اول به دلیل عدم داده
طــرح در قالـب  هــاي خـرد شــده  کـرت بصــورت چـین،  
و در ) 1جـدول  (با سه تکـرار  کامل تصادفی يهابلوك

دو هـاي  سال دوم به دلیل چین برداري، بصـورت کـرت  
کامـل  يهـا بلـوك طرح در قالب خرد شده در زمان بار

مورد تجزیه آماري قرار ) 2جدول (تکرار با سه تصادفی 
هاي سـال اول و دوم بـه صـورت جداگانـه     داده(گرفتند 

هـاي اصـلی   کـرت در سال اول، ). تجزیه و تحلیل شدند
تن در هکتـار  30و20، 10(با اعمال هفت تیمار کودي 

حاوي نیتروژن، فسفر و پتاسیم کل به ترتیب (کود دامی
، )39/7اسیدیته معـادل  درصد،1/1و 19/0، 54/0معادل

کیلــوگرم در  50و 36، 5/57معــادل  (کــود شــیمیایی  
ــروژن،  ــار نیت ــب K2Oو P2O5هکت ــه ترتی و 75، 125و ب

ــار از کــود اوره، ســوپر فســفات  100 ــوگرم در هکت کیل
تــن در هکتــار کــود  10، )تریپــل و ســولفات پتاســیم  

ــی  ــیمیایی، + دامـ ــود شـ ــود 20کـ ــار کـ ــن در هکتـ تـ
و ) کـود مصـرف بـدون  (یایی و شاهد کود شیم+ دامی 

مـرداد  15(کرت هاي فرعی بر اساس سه زمان برداشت 
درصـــد 50-60(مـــرداد 28، )درصـــد گلـــدهی 10(

در نظـر گرفتـه  )گلـدهی کامـل  (شهریور 11و ) گلدهی
در سال دوم آزمایش، تیمارهاي کـودي مصـرف   . شدند

ــان    ــوان عامــل اصــلی، ســه زم ــه عن شــده در ســال اول ب
ــت  ــروردین 31(برداشـ ــدهی 10(فـ ــد گلـ 18، )درصـ

اردیبهشــت 30و )درصــد گلــدهی50-60(اردیبهشــت 
به عنـوان عامـل فرعـی و تعـداد چـین      ))  گلدهی کامل(
درصـد گلـدهی  50-60چین اول و چین دوم در مرحله(
پس از اعمـال تیمارهـاي مربـوط بـه برداشـت علوفـه و       (

به عنوان عامل فرعـی فرعـی در نظـر    ))  رشد مجدد گیاه
الزم بــه توضــیح اســت کــه در آزمــایش . رفتــه شــدندگ

فقط یـک  ) سه سطح(حاضر سطوح تیمار زمان برداشت 
بـر اسـاس رشـد مجـدد     (بار و سطوح تیمار چین دو بـار  

.انجام شد) محصول در هر سطح زمان برداشت
، مراحل آماده سازي زمین شامل شخم اولیه، دیسک

ــطیح  ــه تس ــاد جویچ ــل   ، ایج ــه فواص ــت ب ــاي کش 50ه
هاي زهکشی در هـر یـک از   سانتیمتر و نیز ایجاد جویچه

هـاي  هر یـک از کـرت  . بود1386ها در بهار سال بلوك
ردیـف بـه طـول    ششمتر شامل 3× 6آزمایش با ابعاد 

جـاد  یسـانتی متـر ا  50متر و بـا فاصـله بـین ردیـف     شش
ــد ــاي کود. گردیــ ــیمیاییهــ ــفر و شــ ــروژن، فســ نیتــ

، سـوپر  )د نیتروژن خـالص درص46(اورهپتاسیم از منابع
ــل   ــفات تریپ ــد 48(فس ــیم ) P2O5درص ــولفات پتاس و س

100و 75، 25بــه نســبت بــه ترتیــب ) K2Oدرصــد 50(
یی کـه  هـا کیلوگرم در هکتار همزمان با کاشت به کرت

. دداده شـ تیمار کود شیمیایی لحاظ شـده بـود،   هاآندر 
هفته پـس از  9و 5(مرحلهدر دو نیتروژنکود باقیمانده 
کیلـوگرم در هکتـار  50هـر مرحلـه بـه میـزان     کاشت و 

ــادل  ــالص  23مع ــروژن خ ــار نیت ــوگرم در هکت ــه ) کیل ب
کـود  . شـد هاي مربوطه استفادهدر کرتصورت سرك 

) قبل از کاشت(ساله نیز در یک مرحله دودامی پوسیده 
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به منظور بررسـی واکـنش گیـاه بـه عناصـر      . شدمصرف
ه در خاك، در سال دوم از اعمال مجـدد  غذایی باقیماند

اي بـذر کاسـنی علوفـه   . تیمارهاي کودي خودداري شـد 
ــا از   ــم پون ــترالیارق ــه اس ــت در  وتهی ــات کاش 27عملی

بوتـه در  20(تـراکم مطلـوب   . انجام شد1386فروردین 
و فاصـله  50با در نظـر گـرفتن فاصـله ردیـف     ) متر مربع

اولـین آبیـاري   . سـانتی متـر در نظـر گرفتـه شـد     10بوته 
5-6تـا مرحلـه   هایاريبالفاصله پس از کاشت و سایر آب

اي دو بــار و پــس از آن هــر هفتــه برگــی بصــورت هفتــه
در سـال دوم  . و با اسـتفاده از سـیفون انجـام شـد    باریک

آزمایش نیز اولین آبیاري همزمان بـا شـروع رشـد فعـال     
صـورت  ) زمسـتان گـذرانی  (گیاه و پس از دوره رکـود  

طول دوره رشـد بـه   هاي هرز نیز در وجین علف. گرفت
آزمـایش از  هر دو سـال  در . گرفتانجامصورت دستی

علف کش و یا آفـت کـش شـیمیایی اسـتفاده     گونهیچه
بـه منظـور تعیـین عملکـرد     در هر دو سال آزمایش .نشد

10هــا از بوتــهتیمارهــا، هــر یــک از در کــل علوفــه تــر
به منظـور حـذف   . سانتیمتري سطح زمین برداشت شدند

هـا در دو ردیـف کنـاري و    اي از برداشت بوتهاثر حاشیه
پـس  . متر ابتدا و انتهاي هر کرت خود داري شد5/0نیز 
بـا اسـتفاده از روش نمونـه    عملکرد علوفـه تـر،  توزین از 

، از علوفــه برداشــت (Quarter sampling)گیــري ربعــی
شده در هر واحد آزمایشی، دو نمونه یکی جهت تعیـین  

بــه زیســت تــوده   ســاقه نیــز نســبت  بــرگ و نســبت
و دیگري به منظـور انـدازه  ) بر حسب گرم بر کیلوگرم(

تهیـه گردیـد   زیسـت تـوده   گیري درصـد مـاده خشـک    
(Droushiotis and Wilman,1987) .   جهت تعیـین درصـد

سـاعت در آون بـا   48هـا بـه مـدت    ماده خشـک، نمونـه  
از خشـکانده و پـس   درجه سلسـیوس  60درجه حرارت 

.ثابت شدن ماده خشک توزین شدند
همـراه بـا آزمـون    هاي آزمـایش تجزیه و تحلیل داده

با استفاده از نـرم افـزار   ها،نرمالیته و غیر عادي بودن داده
SASجهـت بررسـی مقایسـه میـانگین اثـر      . انجام گرفت

هـا  میـانگین . استفاده شـد MSTAT-Cمتقابل از نرم افزار 

احتمـال پـنج  دانکـن در سـطح   نیز با اسـتفاده از آزمـون   
ــد  ــرار گرفتن ــه علــت ماهیــت .درصــد مــورد مقایســه ق ب

متفاوت آزمایش در سـال اول و دوم، از تجزیـه مرکـب    
.ها و آزمون بارتلت خود داري شدداده

نتایج و بحث
اثـر تیمارهـاي   در سـال اول،  بر اساس نتایج آزمایش 

و علوفه خشک کاسـنی  علوفه ترکل کودي بر عملکرد 
نتایج نشان داد که در ). 1جدول (اي معنی دار بود علوفه

تـن در هکتـار کـود    20مصـرف بین تیمارهاي کـودي،  
بیشـترین  ،کـود شـیمیایی  + تن کود دامی 10دامی و نیز 

علوفـه تاثیر را در افزایش عملکرد کـل علوفـه تـر و نیـز     
ایـن تـاثیر   ).1جـدول (اي داشـتند  خشک کاسنی علوفـه 

تواند ناشی از سطح متعادل فراهمی عناصـر معـدنی و   می
نیز بهبود حاصل خیزي خاك ناشی از اعمـال کودهـاي   

Limon-Ortega)آلــی  et al., 2008; Mando et al.,

از ایـن رو بـه نظـر    ،در طول دوره رشد گیاه باشد(2005
کود دامی در مقدار ذکر شـده و یـا   که مصرفرسد می

بـا  تواند منابع آلی و شیمیایی میازمدیریت تلفیقی کود 
هـاي مورفولوژیـک ماننـد    و بهبود شاخصرشدافزایش 

اي علوفـه کاسـنی  در عملکـرد  پربرگی، منجر به افزایش 
Custic)ستیک و همکـاران  انتایج تحقیق ک.شود et al.,

کـود دامـی و نیـز فراهمـی     مصـرف که دنشان دا(2003
کـود شـیمیایی از منـابع نیتـروژن، فسـفر و پتاسـیم نقــش       
. موثري در بهبـود عملکـرد کاسـنی ریشـه قرمـز داشـت      

Sabahi)صـباحی و همکـاران    et al., 2010)   نیـز اظهـار
داشــتند کــه در منــاطق نیمــه خشــک، مــدیریت تلفیقــی  

روشتواند به عنـوان یـک   کودهاي دامی و شیمیایی می
ــوث ــرايرم ــه  ب ــذایی و در نتیج ــر غ ــذب عناص ــود ج بهب

Brassica napus)افــزایش عملکــرد کلــزا  L.) در نظــر
ــه بـــه ماهیـــت  .گرفتـــه شـــود کاســـنیگیـــاه بـــا توجـ

اي به عنوان گیاهی چند ساله  با پتانسیل تولید بـاال علوفه
(Sanderson and Elwinger, 2000; Li, 2005) ،  افـزایش

کود مصرفاثراي در وفهعملکرد بیولوژیک کاسنی عل
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)1386- 87(سال اول و دوم هاي کودي در تیماردراي رقم پونا ی کاسنی علوفهکميهامقایسه میانگین شاخص-1جدول 
Table 1. Mean comparison of quantitative characteristics of forage chicory in fertilizer treatments in first and second years (2006-07)

عملکرد ساقه
Stem yield

(kg.ha-1)

عملکرد برگ
Leaf yield

(kg.ha-1)

نسبت ساقه به زیست توده
Stem : biomass

(g.kg-1)

نسبت برگ به زیست توده
Leaf : biomass

(g.kg-1)

درصد ماده خشک زیست توده
Percentage of

dry mater in biomass

علوفه خشکعملکرد کل 
)زیست توده(

Total dry matter yield

(kg.ha-1)

عملکرد کل علوفه تر
Total fresh yield

(kg.ha-1)

تیمارهاي آزمایشی
Treatments

1387
2007

1386
2006

1387
2007

1386
2006

1387
2007

1386
2006

1387
2007

1386
2006

1387
2007

1386
2006

1387
2007

1386
2006

1387
2007

1386
2006

2512.2 b317.4 b1253.3a1535.1a712.9 c165.1 bc287.1 a828.2a25.8a20.3a3765.6a2102.6 ab15708.4a10190.6 abc
تن کود دامی10

10 ton manure.ha-1 (F1)

2785.0 ab265.9 b1123.3a1984.8a750.1 ab153.1 bc249.8 bc862.3a25.3a22.1a3909.4a2244.7 a16821.0a11302.4 a
تن کود دامی20

20 ton manure.ha-1 (F2)

2972.8 ab341.4 b1281.7a1457.5a744.5 abc124.3 c255.4 abc832.6a26.2a22.8a4254.4a1761.0 b16776.4a7633.3 d
تن کود دامی30

30 ton manure.ha-1 (F3)

3285.6 a370.9b1457.8a1695.2a747.0 abc159.8 bc253.0 abc786.3a25.7a22.1a4743.3a2102.9 ab19342.8a8932.7 bcd
کود شیمیایی

NPK Fertilizer (F4)

2595.6 b648.1a1248.9a1602.6a747.0 abc236.3 a253.0 abc776.2a24.9a20.8a3844.4a2234.1 a16327.4a10330.4 abF1 + F4

3357.8 a454.5 ab1185.6a1658.9a765.9 a174.3 ab234.0 c851.0a27.6a22.8a4543.3a1931.4 ab21007.1a8600.6 cdF2 + F4

2562.2 b451.4 b1195.0a1411.4a716.5 bc172.4 b283.4 ab745.9a26.2a21.5a3757.8a1991.1ab15834.2a9471.9 bcشاهدControl

ي ندارنددارمعنیتفاوتاحتمال پنج درصد دانکن در سطحاي چند دامنهآزمون هستند، بر اساس ف مشتركوداراي حرکهییهادر هر ستون میانگین
Means in each column, followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using Duncan's Multiple Range Test
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در فراهمـی  تواند ناشی از نقش موثر ایـن کـود   دامی می
متعادلی از عناصـر کـم مصـرف و پـر مصـرف در طـول       

در دامـی نقش موثر کودهـاي  .دوره رشد این گیاه باشد
توان بـه افـزایش بـاز    بهبود عملکرد گیاهان زراعی را می

نســـبتنیـــز چـــرخش عناصـــر غـــذایی و مـــواد آلـــی 
توانند منجر بـه بهبـود پایـداري تولیـد شـوند     داد که می

(Mando et al., 2005; Limon-Ortega et al., 2008) . در
(Halajniaetal., 2007)این ارتباط حالج نیـا و همکـاران   

ی، نیز گزارش کردند که در مقایسه بـا کودهـاي شـیمیای   
عناصـر موجـود در کـود هـاي دامـی ماننـد       برخی میزان 

براي گیاه قابل يزمان بیشترمدتفسفر ممکن است در 
.دناستفاده باش

20کود دامـی در سـطح   مصرفبا وجود نقش موثر 
اي، نتـایج  تن در هکتار در افزایش تولیـد کاسـنی علوفـه   

تـن  30نشان داد که افزایش کود دامی تا سطح سال اول 
دار عملکـرد علوفـه تـر و    هکتار منجر به کاهش معنیدر 

توانـد بـه   این موضوع مـی ). 1جدول (خشک شد علوفه
یت ناشی از ترکیبات آمونیاکی و یـا عناصـر   دلیل اثر سم

کم مصرف در اثر کاربرد کود دامی در سطح ذکر شده 
هـاي کـودي   به عبارت دیگر افزایش کاربرد نهاده. باشد
ممکن است با ایجاد شرایطی ماننـد  تر از سطح بهینهبیش

یت عناصر منجر به عدم واکنش یا واکـنش منفـی در   سم
. (Mazaheri and Majnoon-Hoseini, 2007)گیـاه شـود   

ــار    ــه در تیمـ ــان داد کـ ــایج نشـ ــار 20نتـ ــن در هکتـ تـ
تــن در 10کــود شــیمیایی در مقایســه بــا + کــود دامــی 

تـر بـه   کود شیمیایی، عملکرد علوفه+ هکتار کود دامی 
نتایج ). 1جدول (داري رو به کاهش گذاشت طور معنی

تـن  20تیمـار  آزمایش در سال دوم نیز نشان داد کـه در  
، نسـبت سـاقه بـه    کـود شـیمیایی  + در هکتار کود دامـی  

زیست توده افزایش و نسبت برگ به زیست توده بطـور  
دلیـل ایـن   . )1جدول (داري رو به کاهش گذاشت معنی

هـاي  حساس بودن برخـی شـاخص  موضوع ممکن است 
ــه  ــنی علوف ــدي کاس ــاالي  رش ــطوح ب ــاثیر س ــت ت اي تح

کودهاي آلی و یا شیمیایی باشـد کـه منجـر بـه افـزایش      

الگوي تخصیص عناصر غذایی به ساقه نسـبت بـه بـرگ    
يسـطوح بـاالي کـود   کـه رسـد یبه نظـر مـ  . شده است

ــو      ــد و نم ــر رش ــی ب ــاثیر منف ــا ت ــت ب ــن اس ــز ممک و نی
، منجر به مورفولوژیک علوفه مانند پربرگیهاي شاخص

بر این اسـاس، از  . کاهش عملکرد علوفه در کاسنی شود
کاســنی کشــت کــودي در پایــدار نقطــه نظــر مــدیریت 

اي، ضمن در نظر گرفتن فراهمی عناصر غـذایی از  علوفه
ــی و     ــاي آل ــود ه ــی ک ــدیریت تلفیق ــا م ــی و ی ــابع آل من

کودهـا نیـز   ایـن  مصـرف بایست بـه میـزان   شیمیایی، می
.توجه نمود

نتایج نشان داد که با وجود عدم مصرف کـود دامـی   
و یـــا شـــیمیایی در ســـال دوم، در ســـال دوم عملکـــرد 
علوفه خشک مشابه تیمارهاي کـودي در سـال اول بـود    

اي در سـال  ثبات تولید باالي کاسـنی علوفـه  ). 1جدول (
تـوان بـدلیل چنـد سـاله بـودن گیـاه و توسـعه        دوم را می

ــتم ــهسیسـ ــه   ریشـ ــت کـ ــان دانسـ ــول زمـ اي آن در طـ
ــی ــزایش    م ــکی، اف ــه خش ــاه ب ــل گی ــمن تحم ــد ض توان

جــذب عناصــر غــذایی از خــاك را امکــان پــذیر کنــد  
(Lema et al., 2008) .    در ایـن راسـتا لـی(Li, 2005)  نیـز

اي رقـم پونـا بـه دلیـل     اظهار داشـت کـه کاسـنی علوفـه    
تـر  عمیـق ماهیت چند ساله بـودن آن و در نتیجـه توسـعه    

اي، ضــمن برخــورداري از پتانســیل بــاالي سیســتم ریشــه
توانــد نقــش مــوثري در کــاهش آبشــویی عملکــرد، مــی

.نیترات و نیز اصالح شوري خاك داشته باشد
هـاي برداشـت   نتایج حاکی از آن بود کـه بـین زمـان   

اي هـ از نظر تمامی شاخصدر سال اولاي کاسنی علوفه
مـــورد بررســـی تفـــاوت معنـــی داري وجـــود داشـــت 

نتایج آزمایش در سال دوم نیز حـاکی از آن  . )2جدول (
هـاي  بود که بجز عملکرد کل علوفه تـر، سـایر شـاخص   

ی این گیاه تحت تـاثیر زمـان برداشـت قـرار گرفتنـد      کم
ــده بیشــترین   ) . 2جــدول ( ــایج بدســت آم ــر اســاس نت ب

ــرد  ــهعملک ــک علوف ــال خش ــر دو س ــایش در ه در آزم
در سال اول و به طوریکه ؛برداشت سوم مشاهده گردید

ــال دوم   ــز س ــوم در   نی ــت س ــک در برداش ــرد خش عملک
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)1386-87(در تیمارهاي زمان برداشت اي رقم پونا ی کاسنی علوفههاي کممقایسه میانگین شاخص-2جدول 
Table 2. Mean comparison of quantitative traits of forage chicory in harvest time treatments (2006-07)

عملکرد ساقه
Stem yield

(kg.ha-1)

عملکرد برگ
Leaf yield
(kg.ha-1)

نسبت ساقه به زیست توده
Stem :  biomass

(g.kg-1)

نسبت برگ به زیست توده
Leaf : biomass

(g.kg-1)

درصد ماده خشک زیست 
توده

Percentage of dry
mater in biomass

)زیست توده(عملکرد کل علوفه  خشک
Total dry matter yield

(kg.ha-1)

عملکرد کل علوفه  تر
Total fresh yield

(kg.ha-1)
زمان برداشت

Harvest time
1387
2007

1386
2006

1387
2007

1386
2006

1387
2007

1386
2006

1387
2007

1386
2006

1387
2007

1386
2006

1387
2007

1386
2006

1387
2007

1386
2006

2231.4 c152.9 b1470.7 a1345.9 b619.3 c56.8 c380.6 a868.4 a27.2 a18.2 b3702.9 b1496.8 c16064.3 a8674.2 b
برداشت اول 

harvestFirst

2942.4 b254.1 b1304.7 a1751.0 a772.3 b136.4 b227.6 b872.0 a26.4 a24.3 a4248.3 ab1941.1 b17561.9 a7877.6 b
برداشت دوم 

Second harvest

3428.1 a804.6 a971.7 b1763.9 a830.1 a314.7 a169.9 c695.0 b24.2 b22.8 a4399.5 a2707.1 a18581.2 a11916.0 a
برداشت سوم 

Third harvest
ي ندارنددارمعنیتفاوتاحتمال پنج درصد دانکن در سطحاي چند دامنهآزمون هستند، بر اساس ف مشتركوداراي حرکهییهادر هر ستون میانگین

Means in each column, followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using Duncan's Multiple Range Test
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)1386(سال اول کود در و زمان مختلف برداشت در اثر متقابل تیمارهاياي رقم پونا ی کاسنی علوفههاي کممقایسه میانگین شاخص-3جدول 
Table 3. Mean comparison of quantitative traits of forage chicory in interaction effect of fertilizer and harvest time treatments in first year (2006)

عملکرد ساقه
Stem yield
(kg.ha-1)

عملکرد برگ
Leaf yield
(kg.ha-1)

نسبت ساقه به زیست توده
Stem : biomass

(g.kg-1)

زیست تودهنسبت برگ به
Leaf : biomass

(g.kg-1)

درصد ماده خشک زیست توده
Percentage of dry
mater in biomass

)زیست توده(خشکعملکرد کل علوفه
Total dry matter yield

(kg.ha-1)

عملکرد کل علوفه  تر
Total fresh yield

(kg.ha-1)
کود

Fertilizer
زمان برداشت

Harvest time
192.6 f-i1261.4a127.8 efg883.9a16.9a1283.3a8701.4 c-f10تن در هکتار کود دامی(F1)

مرداد15
6 August

64.6 hi1516.5a13.1 i960.2a17.6a1604.2a9053.6 c-f20 تن در هکتار کود دامی(F2)
315.1 e-i1054.2a22.4 hi848.2a19.8a1266.0a6376.0 fgh30تن در هکتار کود دامی(F3)

64.3 hi1347.9a9.6 i798.0a22.0a1636.2a8304.1 c-g کود شیمیایی(F4)
34.0 i1862.9a16.1 hi983.9a15.4a1891.4a12606.1 abF1+ F4

226.9 f-i1158.4a147.1 def798.1a17.3a1312.9a7392.1 efgF2 + F4
180.9 f-i1242.9a61.7 ghi806.4a18.4a1541.4a8275.6 c-gشاهدControl

219.2 f-i1843.5a104.3 efg853.4a22.5a2326.9a9386.9 cde10تن در هکتار کود دامی(F1)

مرداد28
19 August

332.9 d-i2352.4a154.2 def845.8a26.1a2404.2a10501.2 bcd20 تن در هکتار کود دامی(F2)
181.4 f-i1804.1a94.4 fgh905.6a25.8a1965.9a7539.2 d-g30تن در هکتار کود دامی(F3)
390.2 c-h1403.9a183.7 cde847.0a21.5a1551.4a7735.0 d-g کود شیمیایی(F4)

94.4 hi1771.4a93.7 fgh943.8a24.4a1832.3a4204.1 hF1+ F4
110.4 ghi1702.9a111.1 efg922.3a28.8a1781.4a5620.6 ghF2 + F4
464.2 c-g1432.9a213.7 bcd786.3a21.1a1714.1a10156.0 b-eشاهدControl
844.2 b1539.4a263.3 b747.5a21.3a2692.9a12471.4 ab10تن در هکتار کود دامی(F1)

شهریور11
2 September

413.9 c-h2070.9a292.0 b781.0a22.6a2714.2a14348.3 a20 تن در هکتار کود دامی(F2)
532.7 b-f1520.7a256.0 bc744.0a22.7a2052.5a8964.1 c-f30تن در هکتار کود دامی(F3)
671.0 bcd2341.9a286.1 b713.9a22.7a3117.1a10743.0 bc کود شیمیایی(F4)

1832.9 a1179.0a599.1 a400.9a22.5a2978.5a14190.7 aF1+ F4
700.8 bc2120.6a264.8 b832.6a22.4a2691.3a12784.1 abF2 + F4
631.4 b-e1571.7a241.9 bc644.9a25.1a2722.3a9967.3 b-eشاهدControl

ي ندارنددارمعنیتفاوتاحتمال پنج درصد دانکن در سطحاي چند دامنهآزمون هستند، بر اساس ف مشتركوداراي حرکهییهادر هر ستون میانگین
Means in each column, followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using Duncan's Multiple Range Test
F1: 10 ton manure.ha-1, F2: 20 ton manure.ha-1, F3: 30 ton manure.ha-1, F4: NPK chemical fertilizer
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درصد افزایش 19و89مقایسه با برداشت اول به ترتیب 
توان به شـرایط  دلیل این افزایش را می). 2جدول (یافت 

نسبتاً مناسب محیطی در زمان برداشت سوم در سـال اول  
) اردیبهشـت 30(و بـه ویـژه در سـال دوم    ) شهریور11(

همچنــین . رشــد رویشــی گیــاه نســبت دادبهبــودجهــت 
توان اظهار داشت که در سال اول اجـراي آزمـایش،   یم

ــک در     ــه خش ــز علوف ــر و نی ــه ت ــرد علوف ــزایش عملک اف
سـازگاري  د ناشی ازتوانمی) شهریور11(برداشت سوم 

در ایـن  . باشـد یمـی نیمـه خشـک    لاین گیاه به شـرایط اق 
اي رقم پونا به راستا گزارش شده است که کاسنی علوفه

دلیل برخورداري از تحمل نسبی به خشـکی، از پتانسـیل   
باالیی در تولید علوفه بویژه در اواسط تابستان برخوردار 

Jung)اسـت   et al., 1996; Belesky et al., 1999; Li et

al., 2005) .
تـاخیر  اثربا وجود افزایش عملکرد علوفه خشک در 

، نتایج نشـان داد کـه بـا    در هر دو سالدر زمان برداشت
، نسبت بـرگ  در سال اول و دومتاخیر در زمان برداشت

کاهش و سـهم نسـبی سـاقه در علوفـه بـه      به زیست توده 
بـه  ).2جـدول  (گذاشـت  داري رو به افـزایش طور معنی

ــی  ــر مـ ــاخیر   نظـ ــا تـ ــه بـ ــود آنکـ ــا وجـ ــه بـ ــد کـ رسـ
ــت ــان برداشـ ــه ،در زمـ ــه رو بـ ــی علوفـ ــرد کمـ عملکـ

تـــا افـــزایش گذاشـــت، امـــا بـــا افـــزایش ســـهم ســـاقه 
آمــادوکی و پریتــونی .از کیفیــت آن کاســته شــدحــدي 

(Amaducci and Pritoni, 1998)  ــا وجــود آنکــه ــز ب نی
تـاخیر در  اثـر ا در افزایش عملکرد کاسنی ریشه قرمـز ر 

برداشت مشاهده کردنـد، اظهـار داشـتند کـه در شـرایط      
ــا تــاخیر در زمــان    کاشــت ایــن گیــاه بصــورت بهــاره، ب
برداشت درصد فروکتوز و اینولین و در نهایت عملکـرد  

.کیفی این گیاه رو به کاهش گذاشت
بـه نظـر   به طور کلی در شرایط اجراي این آزمـایش  

شرایط مناسـب  وجودعلتبهاول،رسد که برداشتمی
نظـر ،از)برداشت زودتر در شرایط کاشت بهـاره (اقلیمی

برتـري دوم و سـوم بـه برداشـت  نسـبت یفـی  عملکرد ک
، بجـز عملکـرد   سـال اول بـر اسـاس نتـایج    .اسـت داشته 

،عملکـرد سـاقه  ساقه به زیسـت تـوده و  علوفه تر، نسبت 
بــه عملکــرد کمــی کاســنی هــاي مربــوطســایر شــاخص

اعمـال  × اي تحت تاثیر اثر متقابـل زمـان برداشـت    علوفه
نتـایج آزمـایش در سـال    . )3جـدول  (ندکود قرار نگرفت

دوم نیز حاکی از آن بود که بجـز درصـد مـاده خشـک     
هـاي  زیست توده، اثر متقابل ذکر شده بر سـایر شـاخص  

لـی  بطور ک). 1شکل (دار نبود مورد مطالعه کاسنی معنی
که در شرایط برداشت نشان دادآزمایش سال اول نتایج 

اول، اعمال تیمار هاي کودي در مقایسه با برداشـت دوم  
بـه زیسـت  و سوم نقش بیشتري در کـاهش نسـبت سـاقه    

ندو در نتیجه بهبود عملکرد کیفی ایـن گیـاه داشـت   توده
نتایج سال دوم نیز حـاکی از آن بـود کـه در    ). 3جدول (

)1387(سال دوم درنا اي رقم پوکاسنی علوفهکود بر درصد ماده خشک زیست توده × اثر متقابل زمان برداشت - 1شکل 
Fig. 1. Interaction effect of harvest time × fertilizer treatments on percentage of dry mater of forage chicory in 2007
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)1387(سال دوم در تعداد چیندر تیماراي رقم پونا ی کاسنی علوفههاي کممقایسه میانگین شاخص-4جدول 
Table 4. Mean comparison of quantitative traits of forage chicory in cutting time treatments second year (2007)

عملکرد ساقه
Stem yield
(kg.ha-1)

عملکرد برگ
Leaf yield
(kg.ha-1)

نسبت ساقه به زیست توده
Stem : biomass

(g.kg-1)

زیست تودهنسبت برگ به
Leaf : biomass

(g.kg-1)

زیست تودهدرصد ماده خشک
Percentage of dry mater

in biomass

)زیست توده(خشکعملکرد کل علوفه
Total dry matter yield

(kg.ha-1)

عملکرد کل علوفه  تر
Total fresh yield

(kg.ha-1)
تعداد چین

No. of cutting

3564.8 a2303.3 a560.5 b439.4 a21.8 b5868.7 a26883.4 a
چین اول

First cut

2169.8 b195.4 b920.6 a79.4 b30.0 a2365.1 b7922.0 b
چین دوم

Second cut
ي ندارنددارمعنیتفاوتاحتمال پنج درصد دانکن در سطحاي چند دامنهآزمون هستند، بر اساس ف مشتركوداراي حرکهییهادر هر ستون میانگین

Means in each column, followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using Duncan's Multiple Range Test

)1387(سال دوم در زمان برداشت و تعداد چیندر تیمارهاياي رقم پونا ی کاسنی علوفهکميهامقایسه میانگین شاخص-5جدول 
Table 5. Mean comparison of quantitative traits of forage chicory affecting by harvest dates and cutting frequency in second year (2007)

عملکرد ساقه
Stem yield
(kg.ha-1)

عملکرد برگ
Leaf yield
(kg.ha-1)

نسبت ساقه به زیست توده
Stem : biomass

(g.kg-1)

زیست تودهنسبت برگ به 
Leaf : biomass

(g.kg-1)

درصد ماده خشک زیست توده
Percentage of dry mater

in biomass

)زیست توده(عملکرد کل علوفه  خشک
Total dry matter yield

(kg.ha-1)

عملکرد کل علوفه  تر
Total fresh yield

(kg.ha-1)
تعداد چین

No. of cutting
زمان برداشت

Harvest date

1255.7 d2625.7 a322.3 d677.5 a19.5 e3882.8 c21772.4 b
چین اول

First cut31فروردین
20 April

3207.1 b314.4 c916.3 a83.7 d34.9 a3522.8 c10364.3 c
چین دوم

Second cut

3928.0 a2479.5 a608.0 c391.9 b22.7 d6408.0 b27603.6 a
چین اول

First cut18اردیبهشت
8 May

1956.6 c141.9 c936.6 a63.4 d30.0 b2088.5 d7517.1 cd
چین دوم

Second cut

3207.1 b1804.4 b751.3 b248.7 c23.2 cd7315.2 a31271.7 a
اولینچ

First cut30اردیبهشت
20 May

1345.7 d138.5 c909.0 a91.0 d25.3 c1483.8 d5889.2 d
چین دوم

Second cut
ي ندارنددارمعنیتفاوتاحتمال پنج درصد دانکن در سطحاي چند دامنهآزمون هستند، بر اساس ف مشتركوداراي حرکهییهادر هر ستون میانگین

Means in each column, followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using Duncan's Multiple Range Test
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تن در هکتار کود دامـی  20زمان برداشت دوم، مصرف 
بیشــترین تــاثیر را در افــزایش (F2+F4)کــود شــیمیایی+ 

ــنی داشــت      ــوده کاس ــک زیســت ت ــاده خش ــد م درص
).1شکل (

ــا  ــت کاســنی  ب ــهدر نظــر گــرفتن ماهی ــم علوف اي رق
پونا به عنـوان گیـاهی چنـد سـاله کـه در تابسـتان داراي       

رودیرشــد فعــال بــوده و در زمســتان بــه خــواب مــ      
(Sanderson and Elwinger, 2000; Clapham et al.,

تواند بـر میـزان و   ، تعیین زمان مناسب برداشت می(2001
ترکیب عناصر غـذایی ذخیـره شـده ناشـی از تیمارهـاي      

دوره رشد و از این رو بر حسب.ر گذار باشدکودي تاثی
نقـش  کـه  رسد اي، به نظر میزمان کاشت کاسنی علوفه

کودهاي آلـی و نیـز مـدیریت تلفیقـی کودهـاي آلـی و       
شیمیایی در بهبود عملکرد علوفه کاسـنی بطـور مسـتقیم    

کــولینز و . متــاثر از زمــان برداشــت ایــن گیــاه باشــد     
,Collins and McCoy)مــک کــوي  نیــز ضــمن (1997

نقـش مـوثر اعمـال کـود شـیمیایی نیتـروژن در       گزارش 
بهبود عملکرد کمی و کیفـی کاسـنی علوفـه اي، اظهـار     

سـطوح  داشتند که بر اساس زمان برداشت اول تـا سـوم،  
تواند تاثیر متفاوتی بر عملکرد این گیاه کود شیمیایی می

.داشته باشد

تمـامی  ،بر اسـاس نتـایج بدسـت آمـده در سـال دوم     
هاي کمی کاسنی تحت تـاثیر تعـداد چـین قـرار     شاخص
اي نتایج نشان داد که کاسـنی علوفـه  ). 4جدول (گرفتند 

در چین اول در مقایسـه بـا چـین دوم از عملکـرد علوفـه      
بـه عبـارت   ). 4جـدول  (خشک باالتري برخـوردار بـود   

دیگر در هر سه زمان برداشت، عملکرد کـل علوفـه تـر،    
د بـرگ و نیـز عملکـرد سـاقه در     علوفه خشک، عملکـر 

چین دوم در مقایسه با چین اول بطور معنـی داري رو بـه   
ــت   ــاهش گذاش ــدول (ک ــرد ). 5ج ــودن عملک ــاالتر ب ب

علوفه در چـین اول کاسـنی در مقایسـه بـا چـین دوم را      
ــی ــا  م ــاط ب ــوان در ارتب ــوالنت ــد یط ــودن دوره رش ــر ب ت

ین در زمـان چـ  ترمطلوبو نیز شرایط اقلیمی و محیطی 
همچنـین تغییـرات مورفولوژیـک در نتیجـه     . اول دانست

تواند نقش موثري در عملکـرد کاسـنی   چین برداري می
نیـز  (Zamanian, 2003)در این راستا زمانیان . داشته باشد

ضـــمن گـــزارش افـــزایش عملکـــرد یونجـــه در چـــین
اول در مقایســه بــا چــین دوم و ســوم، ایــن افــزایش     

، تـــرمناســـبحیطـــی عملکـــرد را ناشـــی از شـــرایط م
و درتـــرکوتـــاهو طـــول روزهـــاي تـــرخنـــکدمـــاي 

ــوالنی   ــی ط ــه دوره رویش ــین اول  نتیج ــان چ ــر در زم ت
.اعالم کرد

)1387(سال دوم درنا کاسنی علوفه اي رقم پوکود بر درصد ماده خشک زیست توده × اثر متقابل تعداد چین - 2شکل 
Fig. 2. Interaction effect of cutting frequency × fertilizer application treatments on percentage of dry mater of

forage chicory in 2007
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کود در سال دوم، × همانند اثر متقابل زمان برداشت 
هـاي  بجز درصد ماده خشک زیست توده، سایر شاخص

اي تحـت تـاثیر اثـر متقابـل     مورد مطالعـه کاسـنی علوفـه   
نتایج ایـن اثـر   ). 2شکل (کود قرار نگرفت × تعداد چین 

تن در 20مصرف نشان داد که در بین تیمارهاي کودي، 
در چین دوم (F2+F4)کود شیمیایی + هکتار کود دامی 

بیشترین تاثیر را در افزایش درصد مـاده خشـک زیسـت    
).2شکل (توده کاسنی داشت 

نتیجه گیري
تـن در  20بر اساس نتایج آزمایش حاضـر، مصـرف  

ــز   ــی و نی ــود دام ــار ک ــی  10هکت ــود دام ــن ک ــود + ت ک
بیشترین تاثیر را در افزایش عملکرد کل علوفه ،شیمیایی

ــز  ــهتــر و نی . داشــتاي خشــک در کاســنی علوفــهعلوف
همچنین نتایج نشان داد کـه بـا وجـود افـزایش عملکـرد      
علوفه خشک ناشی از تاخیر در برداشت، نسبت برگ به 

ــت    ــاهش گذاشـ ــه کـ ــوده رو بـ ــت تـ ــال. زیسـ در سـ

دوم نیــــز عملکــــرد علوفــــه خشــــک در چــــین اول
بطور معنی داري بـیش از  ) کیلوگرم در هکتار7/5868(

از ایـن رو . بـود ) کیلوگرم در هکتار1/2365(چین دوم 
ماهیت چند ساله این که با در نظر گرفتن رسدیبه نظر م

برداشت در کنار مـدیریت  مناسب زمان گیاه و نیز تعیین 
توان کشت و می،صحیح کودي از منابع آلی و شیمیایی

ــاه علوفــهکاســنیتوســعه  ــوان گی ــه عن ــا را ب اي رقــم پون
کشور مانند در مناطق نیمه خشک جدید بویژه اي علوفه

. اقلیم مشهد مورد توجه قرار داد

سپاسگزاري
هاي انجام این طرح توسط معاونت پـژوهش و  هزینه

فناوري دانشگاه فردوسی مشهد، دانشـکده کشـاورزي و   
پ مـورخ  938در قالب طرح تحقیقاتی مصـوب بـا کـد    

ــیله از    26/8/86 ــدین وسـ ــه بـ ــت کـ ــده اسـ ــامین شـ تـ
هاي مالی دانشگاه فردوسی مشـهد سپاسـگزاري   یتحما
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The integrated fertilizer management of forage chicory (Cichorium intybus L.
cv. Grasslands Puna) as affected by harvest time and cutting frequency

Rezvani Moghaddam, P.1, A. Balandari2 and S. M. Seyyedi 3

ABSTRACT
Rezvani Moghaddam, P., A. Balandari and S. M. Seyyedi. 2013. The integrated fertilizer management of forage chicory

(Cichorium intybus L. cv. Grasslands Puna) as affected by harvest time and cutting frequency. Iranian Journal of Crop

Sciences. 15(3): 207-221. (In Persian).

The aim of this experiment was to evaluate the integrated fertilizer management of forage chicory cv.

Grassland Puna as affected by harvest time and cutting frequency in spring sowing conditions in Mashhad, Iran.

A field experiment was conducted with three replications, at research farm of Ferdowsi University of Mashhad,

Iran, in 2006 and 2007. In 2006, application of different fertilizers (10 ton manure ha-1, 20 ton manure ha-1, 30

ton manure ha-1, chemical NPK fertilizer (125, 75 and 100 kg of urea, triple super phosphate and potassium

sulfate ha-1, respectively), 10 ton manure ha-1 + chemical NPK fertilizer, 20 ton manure ha-1 + chemical NPK

fertilizer and control (no manure or chemical fertilizer)) were assigned to main plots and three harvest time (06

August, 19 August, 02 September) randomized in sub plots. In 2007, above mentioned fertilizer treatments,

three harvest time (20 April, 08 May and 20 May) and two cutting in 50-60% flowering stage (after harvest and

due to plant re-growth) considered as main plots, sub-plots and sub-sub plots, respectively. Experimental data

was analyzed as split plot design in the first year (there was no frequent cutting) and collected data were

analyzed as split-split plot design in time in the second year. Results revealed that, in the first and second years,

highest dry matter (forage) yield was observed in the third harvest. In the first and second years, dry matter yield

on third harvest (2707.1 and 4399.5 kg.ha-1, respectively) increased by 81 and 19 %, as compared to the first

harvest (1496.8 and 3702.9 kgha-1, respectively), respectively. Based on results dry matter yield in the first

cutting (5886.7 kgha-1) was significantly higher as compared to second cutting (2365.1 kg.ha-1). It can be

concluded that in the semi-arid region of Iran, organic manure or integrated management of chemical and

organic fertilizers can effectively contribute to increasing nutrient uptake and forage yield of chicory cv.

Grassland Puna.

Key words: Chemical fertilizer, Dry matter yield, Flowering stage, Forage chicory and Manure.

Received: April 2012 Accepted: June 2013
1- Professors, Ferdowsi University of Mashhad, Iran (Corresponding author)
(Email: rezvani@ferdowsi.um.ac.ir)
2-Assistant Prof., Institute for Food Science and Technology (IFST), Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran.
3- PhD Student, Ferdowsi University of Mashhad, Iran


