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چکیده
بهمنظور بررسی تأثير تاریخ كاشت و كود شيميایی نيتروژن و فسفر بر محتوای فالونویيد دانه ،خصوصيات كيفی و جوانهزنی بذر
بالنگوی شيرازی ( ،)Lallemantia royleana Benth.پژوهشی بهصورت فاكتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای كامل تصادفی با سه
تكرار ،در سال زراعی  32-35اجرا شد .عوامل آزمایش شامل تاریخ كشت در دو سطح (پایيزه و بهاره) و كود شيميایی در سه سطح
(عدم كود ،كاربرد نصف كود مورد نياز ( 25كيلوگرم در هكتار نيتروژن خالص  37/6 +كيلوگرم در هكتار  )P2O5و كاربرد مقدار كامل
كود ( 66كيلوگرم در هكتار نيتروژن  575/2 +كيلوگرم در هكتار  ))P2O5بود .اندازه گيری فالونوئيد دانه در فواصل یک هفتهای از
گلدهی تا رسيدگی دانه انجام گرفت .نتایج مقایسه ميانگين نشان داد كه بيشترین درصد جوانهزنی بذر در كشت پایيزه ( )06/1با
افزایش  55/6درصدی نسبت به كشت بهاره ،و اعمال كود كامل مورد نياز گياه ( )11/6با افزایش  05/6درصدی نسبت به تيمار عدم
كود ،بدست آمد .كاربرد كود شيميایی و كشت پایيزه بالنگو باعث افزایش معنیدار درصد موسيالژ بذر نسبت به شاهد شد 0 .روز پس
از گلدهی بيشترین ميزان فالونویيد در كشت بهاره ( 7/266معادل ميلیگرم كوئرستين در گرم نمونه) با افزایش  65/30درصدی
نسبت به كشت پایيزه ،و تيمار بدون كود ( 7/212معادل ميلیگرم كوئرستين در گرم نمونه) با افزایش  37/36درصدی نسبت به تيمار
كود كامل ( 7/561معادل ميلیگرم كوئرستين در گرم نمونه) بدست آمد 21 .روز پس از گلدهی باالترین ميزان فالونویيد
( 7/336معادل ميلیگرم كوئرستين در گرم نمونه) در كشت بهاره و همچنين تيمار بدون كود ( 7/623معادل ميلیگرم كوئرستين در
گرم نمونه) بدست آمد .به طور كلی نتایج نشان داد كه كشت پایيزه و كاربرد مقدار كامل كود باعث افزایش كيفيت دانه به لحاظ درصد
موسيالژ و جوانهزنی می شود ،اما كشت بهاره و عدم كاربرد كود شيميایی باعث افزایش فالونویيد در دانههای بالنگو میشود.
واژههای کلیدی :بالنگو ( ،)Lallemantia royleana Benth.جوانهزنی ،فعاليت كاتاالز ،كود نيتروژن ،موسيالژ بذر.
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مقدمه
بالنگو ( )Lallemantia royleana Benth.گياهی
یکساله از تيره نعناعيان است و بهطور وسيعی در ایران،
تركيه ،هند و شمال اروپا رشد میكند .دانههای بالنگو تيره
رنگ و بيضی كشيده هستند كه تمام سطح آن را تعداد زیادی
حفرههای كوچک میپوشاند و دارای دو سطح كامالً متمایز
پشتی و داخلی میباشند ( .)Naghibi et al., 2005دانه
بالنگو منابع خوبی از فيبر ،روغن ،پلیساكارید و پروتئين
بوده و دارای خواص دارویی و تغذیهای میباشد ( Fekri et
 .)al., 2008دانه بالنگو اگر در آب خيس شود مایع
چسبناک ،كدر و بیمزهای به نام موسيالژ ایجاد میكند كه
میتواند در درمان اختالالت گوناگون مانند برخی اختالالت
عصبی ،كبدی و بيماریهای كليوی و درمان ریفالكس معده
بكار رود ( .)Naghibi et al., 2005با وجود اهميت این
گياه در طب سنتی ،اطالعات در مورد نيازهای اساسی گياه
به لحاظ تاریخ كاشت مناسب و ميزان مناسب كود موجود
نيست.
یكی از عوامل مهم برای كشت گياهان دارویی برای
كسب كيفيت باال ،ارزیابی سيستمهای مختلف كوددهی است.
با روش صحيح حاصلخيزی خاک و تغذیه گياه میتوان
ضمن كاهش آلودگی محيطزیست و اجتناب از مصرف
غيرضروری و بیرویه كود ،كارایی نهادهها را افزایش داد .در
همين رابطه استفاده از كودهای شيميایی اوره و سوپرفسفات
تریپل در گياه مادری با تأثير بر جذب عناصر غذایی مثل
فسفر و نيتروژن ،افزایش طول دوره رویشی ،شاخص سطح
برگ ،فتوسنتز و افزایش طول دوره پر شدن و در نتيجه بر
بهبود بنيه و شاخصهای جوانهزنی بذر بالنگو مؤثرند .یكی
دیگر از عواملی كه باید هنگام معرفی یک گياه در الگوی
كشت هر منطقه مورد توجه قرار گيرد ،انتخاب تاریخ كاشت
مطلوب آن گياه است .تاریخ كاشتهای مختلف با ایجاد
شرایط متفاوتی از لحاظ دما ،رطوبت نسبی ،طول روز،
تشعشع خورشيدی ،زمان رسيدگی و برداشت ،ویژگیهای
كمّی و كيفی بذر را تحت تأثير قرار میدهند .شرایط
نامطلوب طی فرایند تشكيل بذر در مزرعه و یا در هنگام
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ذخيرهسازی بذرها باعث زوال شدید بذرها و كاهش كيفيت
بذر میشود ( .)Mayhew & Caviness, 1994بهطور كلی
بذرهایی كه دارای قدرت رشد بيشتری هستند ،دارای
جوانهزنی سریع ،یكنواخت و بيشتری نيز میباشند و
بوتههای حاصل از آنها نيز رشد اوليه سریعتری خواهند
داشت .این رشد اوليه و استقرار سریعتر باعث دریافت
تشعشع خورشيدی بيشتر و در نهایت افزایش عملكرد
میشود (.)Soltani et al., 2001
محققان گزارش كردند كه دمای زمان رسيدگی از طریق
اثر بر فيتوكرومها بر روی جوانهزنی نسل بعد اثر میگذارد
( .)Donohue et al., 2012توليد بيشتر ماده خشک در
تاریخ كاشت زود هنگام بهدليل طوالنی بودن دوره رشد
رویشی و زایشی میباشد (.)Anderson & Vasilas, 1985
از سوی دیگر ،كاشت دیر هنگام باعث میشود تا گياه با
شرایط تنش خشكی آخر فصل (زمان تعيين عملكرد
اقتصادی) برخورد نماید D’Antuono .و همكاران ()2772
گزارش كردند كه با تأخير در تاریخ كاشت ،عملكرد دانه
سياهدانه كاهش مییابد .محققان دليل آن را كاهش تعداد
دانه در بوته و وزن هزاردانه بيان كردند ( D’Antuono et
 .)al., 2002تاریخ كاشت مناسب موجب استفاده بهينه از
عوامل اقليمی مانند درجه حرارت ،رطوبت ،طول روز و
همچنين تطابق زمان گلدهی با درجه حرارت مناسب
میگردد و با تأثير بر ميزان رشد رویشی و زایشی گياه
باعث افزایش بازده فتوسنتز ،انتقال مواد فتوسنتزی و ذخيره
آنها در دانهها و در نتيجه افزایش بنيه و سایر شاخصهای
جوانهزنی بذر در مزرعه میشود ( Azari & Khajepour,
2003؛  .)Hejazi, 2001در دما و نور باال در اطراف پایه
مادری آرابيدوپسيس سطوح خواب كم است و جوانهزنی در
این موقعيتها بهجای خواب بذر توسط تنش محيطی مانند
رطوبت و نور كنترل میشود (.)He et al., 2014
مصرف نيتروژن موجب افزایش سطح فتوسنتزكننده گياه
)افزایش تعداد پنجه و توسعه سطح برگ( و فعاليت آنزیم
ریبولوز  5و  3بیفسفات كربوكسيالز ( Ahmadi et al.,
 )2007میگردد .بهعالوه اینكه تغيير غلظت مصرف نيتروژن
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با تأثيرگذاری بر كلروفيل برگ ،اثر مستقيمی بر مراكز
واكنش فتوسنتزی ،مقدار فتوسنتز در واحد سطح برگ و
عملكرد گياه دارد (Cechin, 1997؛ Salisbury & Ross,
 .)1992نيتروژن در مقدار مطلوب موجب افزایش توليد در
واحد سطح ،افزایش قدرت جوانهزنی ،بنيه بذر و سبز شدن
بذرها ،افزایش تعداد گلهای بارور در سنبله و افزایش
پروتئين دانه میگردد ( .)Ziaian, 2003گياهان برای ساخت
بسياری از تركيبهای آلی مانند اسيدهای نوكلئيک،
فسفوليپيدها ،فسفوپروتئينها و كوآنزیمها ،همچنين برای
جذب و انتقال انرژی شيميایی و سوختوساز حياتی به
فسفر نياز دارند ( .)Ojala et al., 1983شدت نور باال ،نور
مداوم و دمای باال ،نيترات و فسفات زیاد باعث افزایش
درصد جوانهزنی در طی تنش میشود (.)He et al., 2014
گزارشها حكایت از آن دارد كه ميزان جوانهزنی بذر
آفتابگردان همبستگی باالیی با فعاليت كاتاالز ( Bailly et
 )al., 2000دارد .فعاليت كاتاالز منجر به كاهش غلظت
 H2O2میشود ( .)Bailly et al., 2004برخی از مواد
موجود در پوشش بيرونی بذر از قبيل موسيالژ موجود در
دیوارههای سلولی ،ميزان جذب آب را افزایش میدهند
( .)Ghaderi et al., 2008موسيالژ از طریق حفاظت از دانه
در برابر خشک شدن در زمان جوانهزنی و رشد اوليه
گياهچه با استفاده از حفظ رطوبت ( )Hedge, 1970و
همچنين افزایش سطح تماس بذر با خاک ،موجب افزایش
رطوبت در دسترس دانه و افزایش جوانهزنی میشود
( .)Grubert, 1974گياهان برای كاهش اثرهای نامطلوب
تنشها و محافظت سلولها ،سازوكارهای حفاظتی مختلفی
ازجمله سيستم آنتیاكسيدانی آنزیمی و غيرآنزیمی مانند
اسيد آسكوربيک ،تركيبهای فنولی و فالونوئيدها دارند
( .)Jackson et al., 2009گزارش شده است كه ميزان برخی
فالونوئيدها در تيرماه در مقایسه با درختان كشت شده در
مناطق سردتر و مرطوبتر بهعنوان مثال مناطق ساحلی
پایينتر است ( .)Srivastava & Shym, 2002با توجه به
خواص فراوان دارویی و درمانی بالنگو شيرازی ،كشت وسيع
آن توصيه میشود .ازاینرو این پژوهش با هدف بررسی

بررسی اثر تاریخ کاشت و ...

تأثير زمان كاشت و كود شيميایی و اثر توأم آنها بر
خصوصيات كيفی و شاخصهای جوانهزنی بذر و نيز ميزان
فالونوئيدهای دانه بالنگو شيرازی انجام شد.

مواد و روشها
بهمنظور بررسی تأثير تاریخ كاشت و ميزان كود شيميایی
بر محتوی فالونوئيد دانه ،خصوصيات كيفی و جوانهزنی بذر
بالنگوی شيرازی ،پژوهشی در مزرعه تحقيقاتی گياهان
دارویی دانشگاه شاهد بهصورت آزمایش فاكتوریل دو
عاملی در قالب طرح پایه بلوکهای كامل تصادفی با سه
تكرار ،در سال زراعی  32-35اجرا گردید .مزرعه تحقيقاتی
دارای طول جغرافيایی  35درجه و  1دقيقه شمالی و عرض
جغرافيایی  53درجه و  56دقيقه شرقی ،ارتفاع  537متر از
سطح دریا بود .ميانگين دما و بارش در طول دوره رشد در
جدول  5آورده شده است.
قبل از كاشت آزمون تجزیه خاک انجام شد كه نتایج آن
در جدول  2آورده شده است.
عوامل مورد بررسی شاامل تااریخ كاشات پاائيزه و
بهاره و ميزان كود شيميایی (نيتاروژن و فسافر) در ساه
سطح شاهد (بدون كود) ،كاربرد نصف مقدار كاود ماورد
نياز ( 25كيلوگرم در هكتار  Nخالص 37/ 6 +كيلاوگرم
در هكتاااار  ) P2O5و كااااربرد مقااادار كامااال كاااود
( 66كيلوگرم در هكتار  Nخالص 575/ 2 +كيلوگرم در
هكتار  ) P2O5بود .كشت به صورت جوی و پشته انجاام
شد و بذرها در كرت هایی به ابعاد  2در  5متر به صورت
دو ردیف در دو طرف پشته در عمق سه ساانتی متار باا
فاصله ردیف  23سانتی متر كشت شدند و بعد كود سوپر
فسفات تریپل در هنگام كشت بذرها به خاک افزوده شد
و كود اوره در دو نوبت هنگام كاشت و نياز باه صاورت
سرک در مرحله هشت برگی به پایاه ماادری داده شاد.
برای اندازه گيری كاتاالز و نيز محتوی فالونوئيد دانه در
دوره پر شدن بذر ،نمونه برداری هایی در فواصل زماانی
مشخص انجام شد.

جدول  -1میانگین دما و بارش طی سال زراعی 32-33
وضعیت آب و هوایی

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

بیشینه دما (درجه سلسیوس)

56/6

51/1

56/1

50

3/51

26/2

55/6

53/6

66/6

66

کمینه دما (درجه سلسیوس)

3/6

-7/2

-2/3

-3/6

-55

7/3

7

55/1

53/6

53

میانگین دما (درجه سلسیوس)

50/5

1/3

6/2

6/6

6/6

52/2

51/5

26/6

23/2

52

مجموع بارش ماهانه (میلیلیتر)

0/6

53/2

1/6

2/3

57/3

56/1

6

3/5

2/5

7/1

جدول  -2مشخصات خاک مزرعه در عمق  30-0سانتیمتر
بافت خاک
لومی شنی

رس

سیلت

شن
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نیتروژن کل

ماده آلی
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مس

روی

آهن

()%

()%

()%

()mg/kg

()%

()%

()pH

()dS/m

()mg/kg

()mg/kg

()mg/kg

51

26

31

1/52

7/73

7/23

0/1

5/51

5/51

7/31

2/0
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بدین منظور در مرحله گلدهی تعداد  57بوته یكسان
كه از لحاظ ظاهری در یک مرحله بودند ،مشخص شدند
و در فواصل هشت روزه از اوایل گلدهی تا رسيدگی دانه،
چهار نوبت نمونه برداری برای اندازه گيری كاتاالز و شش
نوبت نمونه برداری برای اندازهگيری محتوی فالونوئيد از
نمونههای مشخص شده ،انجام گردید (پنج بوته از هر
كرت در هر بار نمونه برداری) .نمونه برداریها از ساقه
اصلی در هر بوته انجام شد ( Darroch & Baker,
 .)1990در پایان رشد ،بذرهای حاصل برداشت شدند و
بذرهای بدست آمده از این پایه ها برای انجام آزمون های
مورد نظر استفاده شدند .برای آزمون جوانه زنی استاندارد،
 23عدد بذر در داخل پتری دیش های با قطر
 57سانتی متر روی كاغذ صافی (واتمن شماره  )2قرار
داده شد 1 .ميلیليتر آب مقطر به هر پتری اضافه شد.
پتری دیشها در ژرميناتور با دمای  27درجه سلسيوس و
 56ساعت روشنایی و  1ساعت تاریكی و رطوبت نسبی
 %03به مدت  56روز برای جوانه زنی نگهداری شدند.
شمارش بذرهای جوانه زده هر روز انجام شد .پس از
 56روز از هر پتری دیش  3نمونه به طور تصادفی انتخاب
و طول گياهچه ،درصد جوانه زنی ،ميانگين مدت زمان
جوانه زنی ،سرعت جوانه زنی و شاخص طولی بنيه بذر با
استفاده از برنامه جرمين محاسبه گردید.
سنجش فعاليت آنزیم كاتاالز با استفاده از دستگاه
اسپكتروفتومتر مرئی ماوراءبنفش در طول موج 267
نانومتر و در دمای  23درجه سانتیگراد انجام شد
( .)Pereira et al., 2002محتوی فالونوئيد بذر به روش
كلرید آلومينيوم با قرائت جذب توسط دستگاه
اسپكتروفتومتر مرئی ماوراءبنفش در طول موج 357
نانومتر محاسبه گردید و بر اساس منحنی استاندارد
كوئرستين محاسبه گردید و بر اساس معادل ميلیگرم
كوئرستين بر واحد گرم نمونه بيان شد ( Chang et al.,
 .)2002برای اندازه گيری درصد موسيالژ یک گرم دانه
جدا و مقدار موسيالژ آن با روش  Kalnyasundromو

بررسی اثر تاریخ کاشت و ...

همكاران ( )5312اندازه گيری شد .همچنين برای
اندازه گيری درصد نيتروژن و فسفر بذر  2گرم از دانه گياه
بالنگو را وزن كرده و توسط هاون چينی پودر گردید.
پودرها برای تعيين درصد نيتروژن و فسفر بذر به مؤسسه
تحقيقات آب و خاک كرج ارسال شد .برای اندازهگيری
عملكرد دانه و بيولوژیک در پایان فصل رشد و پس از
رسيدگی كامل كه دانه ها تقریباً نيمه قهوه ای میباشند ،از
هر كرت آزمایشی ،مساحتی برابر با  2مترمربع برداشت
شد .داده های حاصل از طریق نرم افزار  SAS 5.5.3مورد
تجزیه وتحليل قرار گرفت و مقایسه ميانگين از طریق
آزمون دانكن در سطح احتمال  %3انجام شد .الزم به ذكر
است كه صفات عملكرد و كيفيت شيميایی دانه در قالب
طرح بلوکهای كامل تصادفی و نتایج جوانه زنی و فعاليت
آنزیم كاتاالز در قالب طرح كامالً تصادفی تجزیه
واریانس شدند.

نتایج
نتایج جدول تجزیه واریانس اثر تاریخ كاشت بر
شاخصهای جوانه زنی نشان داد كه اثر تاریخ كاشت بر
صفات درصد جوانه زنی ،ميانگين مدت زمان جوانه زنی،
سرعت جوانه زنی ،فعاليت كاتاالز ،درصد نيتروژن و فسفر
بذر ،محتوی فالونوئيد  0روز 56 ،روز و  21روز پس از
گلدهی در سطح احتمال  %5ولی بر محتوی فالونوئيد در
 25روز پس از گلدهی در سطح احتمال  %3معنی دار و
صفت شاخص طولی بنيه بذر غيرمعنی دار بود (جدول .)5
همچنين نتایج این جدول نشان داد كه اثر كود بر تمامی
صفات مذكور در سطح احتمال  %5معنی دار بود .اثر
متقابل تاریخ كاشت و كود شيميایی بر فعاليت آنزیم
كاتاالز ،درصد موسيالژ ،نيتروژن و فسفر بذر و محتوی
فالونوئيد در  0روز پس از گلدهی در سطح احتمال %5
معنی دار ولی بر شاخصهای جوانه زنی و محتوی
فالونوئيد در دوره  25 ،56و  21روز پس از گلدهی
غيرمعنی دار بود (جدول .)5
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جدول  -3تجزیه واریانس اثر تاریخ کاشت و کود شیمیایی بر خصوصیات کیفی و جوانهزنی بذر گیاه بالنگو شیرازی
درجه

درصد

آزادی

جوانهزنی

تاریخ کاشت

5

**202/27

**7/776

کود شیمیایی

2

** 2523/1

**7/773

**50163/63

تاریخ کاشت × کود شیمیایی

5

5/53ns

7/77763ns

5155/26ns

**7/7777753

خطا

52

3/723

7/777570

6663/6

7/77777775

ضریب تغییرات

-

5/515

5/02

20/1

5/53

منابع تغییرات

سرعت جوانهزنی

شاخص طولی

فعالیت

بنیه بذر

آنزیم کاتاالز

6265/15ns

**7/777765
**7/7777752

 * ،nsو ** :بهترتيب غيرمعنیدار ،معنیدار در سطوح احتمال  %3و %5

ادامه جدول ... -3
درجه

درصد

درصد

درصد

عملکرد

عملکرد

آزادی

موسیالژ

نیتروژن دانه

فسفر دانه

دانه

بیولوژیک

تکرار

2

7/3

7/7777752

7/77763

23/31

513355/6

تاریخ کاشت

5

**5/33

**3/63

**7/7763

**65071/333

**55663526/33

کود شیمیایی

2

**55/50

**2/515

**7/773

**66632/5752

**57252355/62

تاریخ کاشت × کود شیمیایی

2

*7/022

**2/55

**7/7751

267/533ns

65/016366/65ns

خطا

57

7/356

7/7755

7/77772

5365/56

326355/76

ضریب تغییرات

50

2/52

7/7753

7/10

2633730/53

52215/16

منابع تغییرات

 * ،nsو ** :بهترتیب غیرمعنیدار ،معنیدار در سطح احتمال  %3و %5

ادامه جدول ... -3
درجه

فالونوئید  7روز

میزان فالونوئید  11روز

فالونوئید  21روز

فالونوئید  22روز

آزادی

پس از گلدهی

پس از گلدهی

پس از گلدهی

پس از گلدهی

تاریخ کاشت

5

**7/760

**7/763

** 7/755

**7/712

کود شیمیایی

2

** 7/720

**7/766

** 7/711

** 7/575

تاریخ کاشت × کود

2

**7/776

7/7755 ns

7/7776 ns

7/7756 ns

خطا

52

7/7775

7/7756

7/7726

7/7776

ضریب تغییرات ()cv

_

3/52

5/766

0/60

3/620

منابع تغییرات

 * ،nsو ** :بهترتيب غير معنیدار ،معنیدار در سطح احتمال  %3و %5

جدول  -1نتایج مقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت و کود شیمیایی بر خصوصیات کیفی ،جوانهزنی بذر و عملکرد بالنگوی شیرازی
صفات
تیمار

درصد

سرعت جوانهزنی

شاخص طولی

فعالیت آنزیم کاتاالز بذر

درصد

درصد

درصد

عملکرد دانه

عملکرد بیولوژیک

جوانهزنی

(یک /روز)

بنیه بذر

(واحد در میلیگرم پروتئین)

موسیالژ

نیتروژن دانه

فسفر دانه

(کیلوگرم در هکتار)

(کیلوگرم در هکتار)

تاریخ کاشت
پاییزه

06/153 a

7/262 b

265/00

7/77055 a

3/000 a

2/635 b

7/662 a

535/33 a

5603/0 a

بهاره

60/750 b

7/236 a

226/66

7/7765 b

6/111 b

5/1500 a

7/6265 b

256/36 b

5056/5 b

کود
35/555 c

7/2603 c

16/56 c

7/7765 a

5/155 b

2/373 b

7/6256 b

530/31 b

5652 b

بدون کود
1

05/736 b

7/2151 b

222/76 b

7/3615 b

3/660 a

5/335 a

7/6231 b

552/03 a

2507/0 b

2

11/655 a

7/5765 a

620/50 a

7/773655 c

6/3 a

2/357b

7/6066 a

505/67 a

6752/5 a

اعمال نصف کود
مقدار کامل کود

ميانگينهایی كه در هر ستون حداقل دارای یک حرف مشترک هستند ،فاقد اختالف معنیدار با آزمون دانكن در سطح  %5میباشند.
 25 -1كيلوگرم در هكتار  37/6+ Nكيلوگرم در

هكتار P2O5

 66 -2كيلوگرم در هكتار  575/2+ Nكيلوگرم در

هكتار P2O5

ادامه جدول ... -1
فالونوئید (معادل میلیگرم کوئرستین در گرم نمونه)

عوامل آزمایش

 7روز گلدهی

 11روز گلدهی

 21روز گلدهی

فالونوئید  22روز گلدهی

تاریخ کاشت
پاییزه

7/565 b

7/236 b

7/532 b

7/651 ab

بهاره

7/266 a

7/625 a

7/601 a

7/336 ab

کود شیمیایی
بدون کود

7/212 a

7/631 a

7/363 a

7/623 a

نصف کود )(23 N+ 00/6 P2O5

7/271 b

7/506 b

7/655 b

7/633 b

)(16 N+ 101/2 p2O5

7/561 c

7/235 c

7/523 c

7/506 c

کود کامل

ميانگينهایی كه در هر ستون حداقل دارای یک حرف مشترک هستند ،فاقد اختالف معنیدار با آزمون دانكن در سطح  %5میباشند.
 25 -5كيلوگرم در هكتار  37/6+ Nكيلوگرم در

هكتار P2O5

 66 -2كيلوگرم در هكتار  575/2+ Nكيلوگرم در

هكتار P2O5
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درصد جوانهزنی بذر
نتایج مقایسه ميانگين اثر تاریخ كاشت بر درصد
جوانهزنی بذر نشان داد كه بيشترین درصد جوانهزنی
( )06/15مربوط به تاریخ كاشت پایيزه بود كه افزایش
 55/6درصدی را نسبت به كشت بهاره نشان داد (جدول .)6
همچنين نتایج مقایسه ميانگين اثر كود شيميایی بر درصد
جوانهزنی بذر نشان داد كه بيشترین درصد جوانهزنی
( )11/655مربوط به مقدار كامل كود بود كه افزایش 05/6
درصدی را نسبت به تيمار بدون كود نشان داد (جدول .)6
سرعت جوانهزنی بذر
نتایج مقایسه ميانگين اثر تاریخ كاشت پایيزه و بهاره بر
سرعت جوانهزنی بذر نشان داد كه بيشترین سرعت جوانهزنی
بذر ( )7/236مربوط به تاریخ كاشت بهاره و كمترین ()7/262
مربوط به تاریخ كاشت پایيزه بود (جدول  .)6همچنين نتایج
مقایسه ميانگين اثر كود شيميایی بر سرعت جوانهزنی بذر نشان
داد كه بيشترین سرعت جوانهزنی ( )7/576مربوط به مقدار
كامل كود بود كه افزایش  25درصدی را نسبت به تيمار بدون
كود نشان داد (جدول .)6
شاخص طولی بنیه بذر
نتایج مقایسه ميانگين اثر كود شيميایی بر شاخص طولی
بنيه بذر نشان داد كه بيشترین شاخص طولی بنيه ()620/50

مربوط به مقدار كامل كود بود كه افزایش  533/3درصدی
را نسبت به تيمار عدم كود نشان داد (جدول .)6
فعالیت آنزیم کاتاالز
اثر متقابل تاریخ كاشت و كود شيميایی بر فعاليت آنزیم
كاتاالز بذر نشان داد كه در هر دو كشت پایيزه و بهاره با
افزایش مقدار كود شيميایی ،فعاليت آنزیم كاتاالز بذر كاهش
یافت .بهطوری كه تيمار كود كامل در هر دو تاریخ كاشت
كمترین فعاليت آنزیم كاتاالز بذر را نشان داد اما در كشت
بهاره شدت كاهش بيشتر بود (جدول  .)6البته بين تيمار
نصف كود و تيمار بدون كود در كشت پایيزه از نظر فعاليت
آنزیم كاتاالز بذر اختالف معنیداری دیده نشد .بنابراین در
كشت پایيزه برای مقاومت تنش ،حتماً باید مقدار كامل كود
اعمال گردد .اگر كشت بهاره منظور باشد ،كاربرد مقدار كامل
كود توصيه میشود .روند تغييرات فعاليت آنزیم كاتاالز در
طی پر شدن بذر نشان داد كه در همه تيمارها ،فعاليت آنزیم
كاتاالز با پيشروی رشد دانه افزایش یافت .نتایج اثر تيمارها
بر روند تغييرات فعاليت آنزیم كاتاالز در طی پر شدن دانه
نشان داد كه در كشت پایيزه زمانی كه هيچگونه كودی در
اختيار گياه قرار نمیگيرد ،ميزان فعاليت آنزیم كاتاالز
افزایش یافته است و در كشت بهاره زمانی كه مقدار كامل
كود در اختيار گياه قرار میگيرد ،ميزان فعاليت آنزیم كاتاالز
كاهش یافته است (شكل .)5
0.02

كشت پایيزه* نصف كود

0.01

كشت پایيزه* كود كامل

0.005

كشت بهاره* بدون كود
كشت بهاره* نصف كود
كشت بهاره* كود كامل

0
21

25

56

0

7

پر شدن دانه (روز پس از گلدهی)

شکل  -1فعالیت آنزیم کاتاالز در طی پر شدن دانه

فعالیت آنزیم کاتاالز

كشت پایيزه*بدون كود

(واحد در میلی گرم پروتئین)

0.015
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كاربرد نصف مقدار كود نداشت .در كشت بهاره نيز كاربرد
كود باعث افزایش درصد موسيالژ شد اما كاربرد نصف كود
تفاوت معنیداری با تيمار شاهد بدون كود نداشت .بهطور
كلی كشت پایيزه در تمامی تيمارهای كودی درصد موسيالژ
باالتری داشت (شكل .)2

درصد موسیالژ بذر
نتایج مقایسه ميانگين اثر متقابل كود شيميایی و تاریخ
كاشت بر درصد موسيالژ نشان داد كه با افزایش مقدار كود،
درصد موسيالژ در كشت پایيزه افزایش معنیدار یافت و
بيشترین درصد موسيالژ در كشت پایيزه و كاربرد كود
شيميایی كامل بدست آمد ،اگرچه تفاوت معنیداری با
a

8

بهاره

bcd

پایيزه

d

درصد موسيالژ بذر

abc

ab
6

dc
4
2
0

23 N+ 50.6 P2o5 46 N+ 101.2 P2O5

بدون كود

اثر متقابل تاریخ كاشت و كود شيميایی

شکل  -2اثر متقابل تاریخ کاشت و کود شیمیایی بر درصد موسیالژ بذر
6

a

b

c

c

4

b

c

3
2

درصد نيتروژن بذر

بهاره

پایيزه

5

1
0
46 N+ 101.2 P

23 N+ 50.6 P

بدون كود

اثر متقابل تاریخ كاشت و كود شيميایی

شکل  -3اثر متقابل تاریخ کاشت و کود شیمیایی بر درصد نیتروژن بذر

درصد نیتروژن بذر
نتایج مقایسه ميانگين اثر متقابل كود شيميایی و تاریخ
كاشت بر درصد نيتروژن بذر نشان داد كه در كشت پایيزه با
افزایش مقدار كود تغيير معنیداری در درصد نيتروژن بذر
بوجود نيامده است .ازاینرو میتوان نتيجه گرفت كه كشت
پایيزه بر بهبود كيفيت بذر (از لحاظ عناصر غذایی) تأثير

چندانی نداشت .بنابراین افزودن كود شيميایی به گياه در
كشت پایيزه فقط باعث افزایش آلودگی زیست محيطی
میشود .از سوی دیگر در كشت بهاره درصد نيتروژن
افزایش یافته است ،هرچند اختالف معنیداری بين شاهد با
تيمار كود كامل بدست نيامده است (شكل .)5
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درصد فسفر بذر
مقایسه ميانگين اثر متقابل كود شيميایی و تاریخ كاشت
بر درصد فسفر بذر نشان داد كه در كشت پایيزه با افزایش
مقدار كود تغيير معنیداری در درصد فسفر بذر به وجود
نيامده است ،بهطوری كه درصد فسفر بذر در شاهد با تيمار
كود كامل تغيير معنیداری نشان نداد .ازاینرو كشت پایيزه
تأثير چندانی بر كيفيت بذر نداشت ،اما در كشت بهاره با
a
بهاره

پایيزه

b

d

افزایش كود ،درصد فسفر بذر افزایش یافت .از آنجاییكه
بين جذب نيتروژن و فسفر بذر همبستگی مثبتی وجود دارد،
اعمال كود نيتروژن باعث افزایش كارایی جذب فسفر
میشود كه این امر فقط در كشت بهاره دیده میشود .بنابراین
در كشت بهاره با افزودن مقدار كامل كود مورد نياز گياه
میتوان به باالترین درصد فسفر بذر دست یافت (شكل .)6
c

cb
e

0.8

0.4
0.2

درصد فسفر بذر

0.6

0
46 N+ 101.2 P

23 N+ 50.6 P

بدون كود

اثر متقابل تاریخ كاشت و كود شيميایی

شکل  -1اثر متقابل تاریخ کاشت و کود شیمیایی بر درصد فسفر بذر

محتوی فالونوئید بذر
اندازهگيری محتوی فالونوئيد بذر نشان داد كه بيشترین و
كمترین ميزان فالونوئيد بهترتيب در تيمار كشت بهاره و
بدون كود ( 7/526معادل ميلیگرم كوئرستين در گرم نمونه)
و تيمار كشت پایيزه و كود كامل ( 7/551معادل ميلیگرم
كوئرستين در گرم نمونه) بدست آمد (شكل  .)3بيشترین
ميزان فالونوئيد ( 7/625معادل ميلیگرم كوئرستين در گرم
نمونه) در  56روز پس از گلدهی در كشت بهاره و نيز در
تيمار بدون كود ( 7/621معادل ميلیگرم كوئرستين در گرم
نمونه) بدست آمد كه افزایش  12/3درصدی را نسبت به
تيمار كود كامل نشان داد (جدول  .)6بيشترین ميزان
فالونوئيد ( 7/601معادل ميلیگرم كوئرستين در گرم نمونه)
در  25روز پس از گلدهی در كشت بهاره و كمترین آن
( 7/532معادل ميلیگرم كوئرستين در گرم نمونه) در كشت
پایيزه حاصل گردید .همچنين بيشترین و كمترین ميزان
فالونوئيد در  25روز پس از گلدهی بهترتيب در تيمار بدون
كود ( 7/363معادل ميلیگرم كوئرستين در گرم نمونه) و

تيمار كود كامل ( 7/523معادل ميلیگرم كوئرستين در گرم
نمونه) بدست آمد (جدول  .)6همچنين بيشترین ميزان
فالونوئيد ( )7/336در  21روز پس از گلدهی در كشت
بهاره و كمترین آن ( 7/651معادل ميلیگرم كوئرستين در
گرم نمونه) در كشت پایيزه بدستآمد .بيشترین ميزان
فالونوئيد ( 7/623معادل ميلیگرم كوئرستين در گرم نمونه)
در  21روز پس از گلدهی در تيمار بدون كود بود كه نسبت
به تيمار كود كامل افزایش  61/51درصدی را نشان داد
(جدول .)6
عملکرد دانه
مقایسه ميانگين اثر تاریخ كاشت بر عملكرد دانه نشان
داد كه بيشترین مقدار این صفت ( 535/33كيلوگرم در
هكتار) مربوط به تاریخ كاشت پایيزه و كمترین مقدار آن
( 256/36كيلوگرم در هكتار) مربوط به تاریخ كاشت بهاره
بود (جدول  .)2نتایج مقایسه ميانگين اثر كود شيميایی بر
عملكرد دانه نشان داد كه بيشترین مقدار این صفت
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( 505/67كيلوگرم در هكتار) مربوط به تيمار مقدار كامل
كود ( 66كيلوگرم در هكتار كود نيتروژن خالص و
 575/2كيلوگرم در هكتار كود  )P2O5بود كه از لحاظ
آماری با تيمار نصف مقدار كود ( 25كيلوگرم در هكتار كود

a

پایيزه
d

e

e
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(واحد در میلی گرم پروتئین)
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فالونوئید  7روز پس از گلدهی

بهاره

نيتروژن خالص و  37/6كيلوگرم در هكتار كود )P2O5
اختالف معنیداری نداشت و افزایش  10/6درصدی را
نسبت به تيمار بدون كود نشان داد (جدول .)2

شاهد

اثر متقابل تاریخ کاشت و کود بر محتوی فالونوئید دانه

شکل  -0اثر متقابل تاریخ کاشت و کود شیمیایی بر میزان فالونوئید در طی پر شدن دانه

عملکرد بیولوژیک
مقایسه ميانگين اثر تاریخ كاشت بر عملكرد بيولوژیک
نشان داد كه بيشترین عملكرد بيولوژیک ( 5603/0كيلوگرم
در هكتار) مربوط به تاریخ كاشت پایيزه بود كه افزایش
 577/65درصدی را نسبت به تاریخ كاشت بهاره نشان داد
(جدول .)6

بحث
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد كه ميزان
فالونوئيد بذر در همه دورههای گلدهی در كشت بهاره
نسبت به كشت پایيزه باالتر بوده است .دمای هوا در
ماههای فروردین و اردیبهشت كه مصادف با گلدهی و پر
شدن بذر گياهان در كشت پایيزه بود ،نسبت به دمای
خرداد و تيرماه كه همزمان با دوره گلدهی و پرشدن بذر
در كشت بهاره بود ،كمتر بوده است .همين امر موجب شده
است كه دانههای كشت بهاره در معرض تنش گرمایی قرار
گرفته و گياه برای مقابله با تنش ،ميزان فالونوئيد بيشتری
توليد كند كه با نتایج زیر مطابقت دارد Letchamo .و
 )5335( Marquardگزارش كردهاند كه كشت بهاره بابونه

نسبت به كشت پایيزه ميزان فالونوئيدهای بيشتری توليد
كرده است .همچنين گزارش شده است كه ميزان
فالونوئيدها با تأخير در كاشت و در نتيجه برخورد با
دماهای باالتر (بين دمای پایه و دمای مطلوب) و كاهش
شرایط مطلوب محيطی مانند افزایش اشعه ماوراءبنفش،
دمای باال و همچنين كاهش دسترسی به عناصر غذایی
(مانند نيتروژن و فسفر) افزایش یافته است .نتایج این
پژوهش نشان داد كه مصرف نيتروژن باعث افزایش رشد و
كاهش ميزان فالونوئيد شده و نيز تغذیه نيتروژن باعث
كاهش تنشها و در نتيجه كاهش ميزان آنتیاكسيدانها
ازجمله فالونوئيد شده است اما ميزان فالونوئيد بذر در
شرایط بدون كود (تنش شدید) باالتر بوده است كه با
گزارش زیر در تضاد بود Dehghani Mashkani .و
همكاران ( )2755گزارش كردند كه تيمارهای كودی بر
ميزان فالونوئيد كل تأثير معنیداری دارد و سبب افزایش
ميزان فالونوئيد میشود .بنابراین بهنظر میرسد كمبود یا
افزایش برخی عناصر غذایی در خاک باعث تغييرات قابل
مالحظه در ميزان فالونوئيدهای دانه خارمریم میشود،
بهطوری كه كاهش عناصر غذایی باعث افزایش فالونوئيد
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میگردد كه با نتایج این پژوهش مطابقت دارد .تحقيقات
نشان داده است كه ميزان مواد مؤثره در اندامها و گياهان
هيچ گاه ثابت نيست و متناسب با مراحل رشد گياه و
شرایط محيطی قابل تغيير است .همچنين گزارش شده است
كه شرایط محيطی مختلف مانند ویژگیهای اقليمی،
تغييرات فصلی و شرایط نور ،دما ،رطوبت و خاک میتواند
تركيبهای ساپونينی گياهان را نيز تحت تأثير قرار دهد
(.)Miranda et al., 2012
همچنين نتایج نشان داد كه بذرهای حاصل از كشت
پایيزه دارای درصد جوانهزنی باالتری بودند .با توجه به
اینكه كشت پایيزه در  53آبان و برداشت آن در  3تيرماه
انجام شد و كشت بهاره در  53اسفندماه و برداشت آن در
 57تيرماه انجام گردید ،طول دوره رشد آن نسبت به كشت
بهاره طوالنیتر بوده (طول دوره رشد آن  6ماه بيشتر از
بهاره بود) و زمان رسيدگی فيزیولوژیک آن در مقایسه با
كشت بهاره زودتر رخ داد .گزارش  )2775( Farajiحكایت
از آن دارد كه در تاریخ كشت پایيزه كلزا گلدهی زودتر
اتفاق افتاده و مدت زمان گلدهی و دوره پر شدن طوالنیتر
بوده است كه این امر تأثير مثبتی بر پر شدن دانه ،بنيه بذر و
در نتيجه درصد جوانهزنی خواهد داشت .در این مطالعه نيز
دمای هوا در ماههای فروردین و اردیبهشت كه مصادف با
گلدهی و پر شدن بذر گياهان در كشت پایيزه بود ،نسبت به
دمای خرداد و تيرماه كه همزمان با دوره گلدهی و پرشدن
بذر در كشت بهاره بود ،كمتر بود (جدول  .)5گزارشها
حكایت از آن دارد كه به ازای افزایش هر  53درجه
سانتیگراد دما %55 ،از فسفر محلول در آب كاهش مییابد
( .)Ardalan & Savaghebi, 2002با توجه به روند
افزایشی فسفر در بذر كشت بهاره ،میتوان به این نتيجه
رسيد كه در كشت بهاره توانایی جذب فسفر گياه افزایش
یافته و در بذر ذخيره میشود .در نتيجه با افزایش كود،
افزایش جذب فسفر و بهتبع آن افزایش درصد و سرعت
جوانهزنی رخ میدهد .گزارشهای  Greenو همكاران
( )5363نيز نشان داد كه در كشت یهاره ،بهدليل كوتاهی
طول دوره گلدهی و دوره فتوسنتزی گياه ،مواد فتوسنتزی

بررسی اثر تاریخ کاشت و ...

كمتری از برگها به سمت دانهها منتقل میشوند كه در نهایت
منجر به كاهش طول دوره پر شدن بذر و كاهش بنيه بذر
میگردد و جوانهزنی آنها در شرایط آزمایشگاه و سبز شدن
در مزرعه كاهش مییابد .همچنين نتایج این پژوهش نشان
داد كه تيمار كود كامل منجر به حصول باالترین درصد
جوانهزنی شده بود كه این امر میتواند به علت نقش نيتروژن
در افزایش فتوسنتز و طول دوره پر شدن بذر و نقش
نيتروژن در تركيب آنزیمهای دخيل در جوانهزنی باشد
(Moaafi Pasha .)Sarmadnia & Koocheki, 2003
 Callaiiو همكاران ( )2752گزارش كردند كه نيتروژن
باعث توسعه سطح برگ هر بوته ،اندازه و طول عمر برگ و
بهتبع آن ،توسعه برگ مزرعه و شاخص سطح برگ بر
فتوسنتز و رشد و نمو ذرت ،افزایش صفات تعداد روز تا
شروع گلدهی ،تعداد روز تا پایان گلدهی ،طول دوره
گلدهی ،تعداد روز تا رسيدن ،افزایش بنيه و بهتبع درصد
جوانهزنی آن میشود .گزارشهای  Hrdlickovaو همكاران
( )2755نشان داد كه كاهش جذب فسفر توسط گياه ترشک
( )Rumex obtusifoliusمیتواند عالوهبر توليد بذرهایی با
غلظت پایينتر فسفر ،منجر به كاهش قابليت جوانهزنی این
بذرها شود .همچنين نتایج این پژوهش نشان داد كه سرعت
جوانهزنی بذرهای بهاره باالتر بود كه احتمال دارد این امر به
این دليل باشد كه بذرهای بهاره ریزتر از بذرها پایيزه
میباشند و بذرهای ریزتر سرعت جوانهزنی بيشتری نسبت
به بذرهای درشتتر دارند .این موضوع بهدليل بيشتر بودن
نسبت سطح به حجم آنها است كه باعث میشود جذب آب
در بذرهای ریزتر سریعتر انجام شده و در نتيجه سریعتر
جوانه بزنند ( )Soltani et al., 2004از سویی بذرهای كشت
پایيزه بهدليل داشتن موسيالژ بيشتر نسبت به كشت بهاره به
مدت زمان بيشتری برای جوانهزنی احتياج دارند .زیرا
موسيالژ میتواند بهعنوان یک مانع فيزیكی از جذب آب و
اكسيژن به بافتهای درونی بذر جلوگيری كند .در نتيجه
مدت زمان بيشتری طول میكشد تا بذرها جوانه بزنند.
همچنين  Goraiو همكاران ( )2755گزارش كردند كه
موسيالژ بذرهای هينوفيت وحشی (،)Henophyton deserti
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درصد و سرعت جوانهزنی را محدود كرد .از سویی نتایج
این پژوهش نشان داد كه كود شيميایی اثر معنیداری بر
شاخص طولی بنيه بذر داشت Landivar .و Jenkins
( )5315گزارش كردند كه مصرف كود نيتروژن به مقدار باال،
باعث افزایش فتوسنتز و انتقال آسيميالتها به بذر و بهتبع
افزایش بنيه بذر پنبه شده است .همچنين اثر معنیدار تغذیه
پایه مادری با كود فسفر در افزایش بنيه بذر گياهان مختلف
( ،)Seyedi et al., 2015بهبود جوانهزنی و بنيه بذر در
گياهانی مانند لوبيا ( )Pacheco et al., 2012و پنبه
( )Sasthri et al., 2001به اثبات رسيده است .نتایج این
پژوهش حكایت از آن داشت كه تاریخ كاشت اثر معنیداری
بر بنيه بذر نداشت Tekrony .و همكاران ( )5336بيان
كردند كه شرایط آب و هوایی نامساعد در طول دوره نمو و
رسيدگی دانه و نيز شرایط محيطی پس از رسيدگی
فيزیولوژیک و قبل از تاریخ برداشت از بنيه بذر سویا
میكاهد Morrison .و همكاران ( )5313با بررسی اثر دما
بر روی یک رقم كلزای بهاره نشان دادند كه در كشت پایيزه
ارقام كلزا در مناطق نيمهخشک ،تعداد روز تا مرحله
 %37گلدهی بيست روز زودتر رخ داده و طول دوره زایشی
(از مرحله  %37گلدهی تا رسيدگی فيزیولوژیک) نيز در
مقایسه با كشت بهاره طوالنیتر است ،در نتيجه دوره پر
شدن و بنيه بذر افزایش مییابد (.)Robertson et al., 2005
نتایج این پژوهش حكایت از آن دارد كه اثر تاریخ كاشت،
كود شيميایی و اثر متقابل آنها بر فعاليت آنزیم كاتاالز
معنیدار است .بهطوری كه بذرهایی كه كودی به آنها داده
نشده بود ،بيشترین فعاليت كاتاالز را از خود نشان دادند.
گزارشهای  Toraniو همكاران ( )2756حكایت از اثر
معنیدار تغذیه نيتروژنی بر فعاليت كاتاالز داشت .نتایج
حاصل از اندازهگيری فعاليت آنزیمهای كاتاالز و پراكسيداز
نشان داد كه بنيه ضعيف سبب كاهش فعاليت آنزیمها
میشود .بهطوری كه بذرهای با بنيه ضعيف فعاليت آنزیمی
كمتری را در مراحل اوليه جوانهزنی نسبت به بذرهای با بنيه
قوی نشان دادند .نتایج این پژوهش حكایت از آن داشت كه
بيشترین درصد موسيالژ در كشت پایيزه و كود كامل بدست
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آمده است .دیگر مطالعات نشان داد كه افزودن كود شيميایی،
درصد موسيالژ بذر اسفرزه را بهطور معنیداری در سطح %5
تحت تأثير قرار داد ( .)Pooryosef et al., 2010همچنين
نتایج این پژوهش نشان داد كه درصد نيتروژن در تيمارهای
مختلف كودی كشت پایيزه در یک سطح آماری قرار گرفتند
اما بذرهای كشت بهاره و بهویژه تيمار نصف كود مقدار
نيتروژن بذر باالتر از كشت پایيزه بود .بنابراین چنين به نظر
میرسد كه در كشت پایيزه احتماالً به علت بارندگیها و
آبياریهای بيشتر مقدار زیادی از نيتروژن از طریق آبشویی
هدر رفته باشد و گياه نتوانسته است از تمام نيتروژن اضافه
شده به خاک استفاده نماید و بخشی را كه جذب نموده،
صرف رشد رویشی و گسترش شاخ و برگ نموده است و
چندان به تجمع و انتقال نيتروژن به بذر نپرداخته است.
ازاینرو تفاوت معنیداری در بين تيمارهای كودی مشاهده
نشد اما در كشت بهاره شاید به دليل كوتاهی دوره رشد
بهاره و در نتيجه آبشویی كمتر نيتروژن نيتراتی بكاررفته،
ميزان جذب نيتروژن بيشتر بوده ،ازاینرو فرصت برای رشد
رویشی كمتر شده و گياه نيتروژن جذب شده را در بذرها
ذخيره نموده است .گاهی اوقات زمانی كه نيتروژن بيش از
نصف مورد نياز گياه برای توليد باشد ،مقدار اضافی به جای
افزایش درصد نيتروژن باعث افزایش اسيدآمينه ،آميدها و
آنزیمها بهویژه آنزیمهای دخيل در فتوسنتز میشود
( ،)Sarmadnia & Koocheki, 2003در نتيجه شاید به این
دليل نيتروژن بيشتری در تيمار كاربرد نصف كود كشت بهاره
بدست بياید .البته تحقيقات نشان داده است كه فسفر باعث
افزایش ميزان جذب نيتروژن میگردد ( Heydari sharif
 .)abad & Torknejhad, 2000نتایج این پژوهش نشان داد
كه افزایش كود شيميایی ،ميزان فسفر بذر را افزایش داد كه
با گزارش  Heو همكاران ( )2756مطابقت داشت .نتایج این
پژوهش نشان داد كه باالترین درصد فسفر بذر در كشت
بهاره و اعمال تيمار كود كامل مورد نياز گياه بالنگوی
شيرازی بدست آمد كه بهدليل كوتاهی دوره رویشی و
اختصاص این عناصر به بذر و آبشویی محدود كود فسفر
است Andrade .و همكاران ( )2755نتيجه گرفتند كه
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حداكثر جذب نيتروژن و فسفر در تيمارهای تلفيقی به دليل
بهبود تثبيت نيتروژن و فعاليت فسفاتاز حاصل میشود.
همچنين گزارش شده است كه با توجه به نقش ویژه فسفر
در تأمين انرژی برای متابوليسم و رشد گياهچهها
( ،)Schachtman et al., 1998افزایش بنيه بذر سياهدانه
میتواند ناشی از افزایش حالليت و فراهمی فسفر خاک در
طی دوره رشد و تشكيل بذرها روی بوته مادری سياهدانه
باشد كه در نهایت منجر به افزایش هر چه بيشتر تخصيص
فسفر به اندام زایشی سياهدانه می شود ( Seyedi et al.,
 .)2015نتایج این پژوهش نشان داد كه باال بودن عملكرد
دانه در تاریخ كشت پایيزه به این دليل است كه در پایيز با
توجه به تغييرات طول روز و درجه حرارت نسبی
شبانه روز گياه از فرصت رشد مناسب تری برخوردار بود و
رشد بهاره آن سریع تر از سر گرفته می شود Roodi .و
همكاران ( )2775كاهش عملكرد دانه را در تاریخهای
كاشت تأخيری (بهاره) به دليل كوچک ماندن گياه و عدم
ذخيره كافی مواد غذایی گزارش كردند .بنابراین گياهان
در كشت پایيزه ارتفاع و اجزای عملكرد بيشتری داشته كه
در نهایت منجر به افزایش بيشتر عملكرد دانه گردید.
نتایج این پژوهش نشان داد كه باال بودن عملكرد دانه در
تيمار كود كامل به این دليل میباشد كه نيتروژن با تأثيری
كه بر رشد و توسعه اندامهای رویشی از طریق سنتز
پروتئين ها ،گسترش سطح برگ ها و نيز دوام اندام های
فتوسنتزكننده دارد ،می تواند در افزایش عملكرد دانه در
گياهان روغنی نقش مؤثری داشته باشد .نتایج این
پژوهش حكایت از آن داشت كه گياهان كشت پایيزه
عملكرد بيولوژیک باالتری نسبت به گياهان كشت بهاره
داشتند كه با گزارش های زیر مطابقت دارد .در كشت
بهاره ارقام كلزا ،عالوهبر كاهش محسوس عملكرد
بيولوژیک به دليل كوتاه شدن دوره رشد ،ميزان تخصيص
مواد فتوسنتزی (ماده خشک) از منابع به مخازن نيز كمتر
بوده است و گياهان كارایی كمتری را در تخصيص ماده
خشک به دانهها داشته اند (.)Zafaranieh et al., 2014
همچنين گياهانی كه كود كامل دریافت كرده بودند ،دارای
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عملكرد بيولوژیک باالتری بودند .دالیل افزایش عملكرد
بيولوژیک را فراهمی شرایط فيزیولوژیكی بهتر گياه در اثر
جذب عناصر غذایی و نيز ایجاد شرایط مطلوب محيطی
به منظور دسترسی كافی به عناصر غذایی در اثر كاربرد
كودهای  NPKمی باشد (.)Bhalerao et al., 2001
ازاین رو با توجه به بهبود كليه ویژگی های گياه اعم از
عملكرد كمّی و كيفی و كيفيت و بنيه بذر توليدی می توان
چنين نتيجه گرفت كه كشت پایيزه گياه بالنگو در منطقه
جغرافيایی مورد مطالعه (استان تهران ،شهر ری) با فراهم
كردن شرایط محيطی و اكولوژیک مناسب تر به لحاظ دما
و نور مناسب ،زمينه را برای استفاده از منابع موجود
محيط و خاک و نزدیک شدن به عملكرد بالقوه گياه
بالنگو شيرازی فراهم میكند .اما در كشت پایيزه این گياه
نيتروژن بذر تحت تأثير تيمارهای كودی قرار نمی گيرد كه
این مسئله به دليل آبشویی نيتروژن در بسياری از
كشت های پایيزه اتفاق میافتد كه غيرقابل اجتناب
می باشد .اما از آن جا كه تفاوت معنی داری در كاربرد
نصف مقدار كود شيميایی به مقدار كود كامل به لحاظ
عملكرد دانه و درصد موسيالژ و همچنين فعاليت كاتاالز
بذر دیده نشد ،چنين می توان گفت كه كاربرد نصف مقدار
كود شيميایی مورد نياز این گياه و كشت پایيزه ،زمينه را
برای افزایش كارایی نهادهها و دستيابی به حداكثر
عملكرد كمّی و كيفی گياه بالنگو شيرازی فراهم میكند.
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Abstract
In order to investigate the effect of sowing date and nitrogen and phosphorus fertilizer on the
seed flavonoid content, qualitative and germination characteristics of lady’s mantle
(Lallemantia royleana Benth.), a factorial experiment based on randomized complete block
design with three replications was conducted in 2013-2014 crop year. Experimental factors
included sowing date at two levels (autumn and spring) and chemical fertilizer at three levels
(without fertilizer, half application of required fertilizer (23 kg ha-1 pure N+ 50.6 kg ha-1 P2O5)
and full application of required fertilizer (46 kg ha-1 pure N+ 101.2 kg ha-1 P2O5). Flavonoid
measurement of the seeds was performed weekly from flowering to seed ripening. The results of
the mean comparison showed that the highest seed germination percentage was obtained at
autumn sowing (74.8%) with an increase of 11.6% compared to spring sowing and at the full
application of required fertilizer (88.6%) with an increase of 73.4% compared to without
fertilizer. The application of chemical fertilizer and autumn cultivation of lallemantia
significantly increased the percentage of seed mucilage compared to control. Seven days after
flowering, the highest flavonoid content was obtained at spring sowing (0.264 mg quercetin per
g sample) with an increase of 63.97% compared to autumn sowing, and at no fertilizer treatment
(0.282 mg quercetin per g sample) with an increase of 90.54% compared to the full application
of required fertilizer (0.148 mg quercetin per g sample). Twenty-eight days after flowering, the
highest flavonoid content was obtained at spring sowing (0.554 mg quercetin per g sample) and
no fertilizer treatment (0.629 mg quercetin per g sample). In general, the results showed that the
autumn sowing date and full application of required chemical fertilizer increased the seed
quality in terms of mucilage percentage and germination, but the spring sowing date and no
fertilizer treatment increased the flavonoid content of lallemantia seeds.

Keywords: Catalase activity, germination, Lady’s mantle (Lallemantia royleana .Benth.), seed
mucilage, nitrogen fertilizer.

