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چکیده
بهمنظور بررسی تاثیر تاریخکاشت ،کودهای شیمیایـی سوپرفسفـاتتریپـل و سولفاتروی بر عملکرد کمی یونجه
یکساله ) (Medicago scutellata cv Rabinsonدر کشت تابستانه آزمایشی بهصورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی در چهـار تکـرار در مزرعـ ه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در خرم آباد اجرا شد.
عامل اصلی شامل تاریخ کاشت در دو سطح ) :T1سیام خرداد ماه( و ) :T2بیست و پنجم تیر ماه( ،عامل فرعی بهصورت
فاکتوریل شامل کود سوپرفسفاتتریپل در سه سطح  P1=150 ،P0=0و  P2=250و کود سولفاتروی نیز در سه سطح
Zn1=50 ,Zn0=0و  Zn2=100کیلوگرم در هکتار بود .نتایج نشان داد که اثـرات متقـابل سهگانـه تاریـخ کشت ،کـود
سوپرفسفاتتریبل و کود سولفاتروی بر عملکرد بیولوژیک و وزن هزار دانه در سطح احتمال یک درصد و بر عملکرد دانه
و شاخص برداشت در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود .مقایسه میانگین اثرات متقابل سهگانه بر عملکرد بیولوژیک
نشان داد که بیشترین عملکرد بیـولـوژیک ( 3504/6کیلـوگرم در هکتـار) در تیمار  150کیلوگـرم در هکتار کـود
سوپرفسفاتتریپل 50+کیلوگرم در هکتار سولفاتروی در تاریخکاشت دوم ( )T2P1Zn1و کمترین آن در تیمار بدون کود
سولفاتروی و سوپرفسفاتتریپل در تاریخکاشت دوم ) (T2P0Zn0بود .مقایسه میانگین اثرات متقابل سهگانه نشان داد که
بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار  250کیلوگرم در هکتار کـود سوپـرفسفاتتریپل  50+کیلوگـرم در هکتار
سولفاتروی در تاریخکاشت دوم ( (T2P2Zn1با  807/9کیلوگرم در هکتار و کمترین آن مربوط به تیمار 150کیلوگرم در
هکتار کود سـوپرفسفاتتریپل  +بدون سولفاتروی در تـاریخ کاشت دوم ) (T2P1Zn0با  149/5کیلوگـرم در هکتار بود.
بنابراین از نظر تولید علوفه خشک تیمار  150کیلوگرم در هکتار کود سوپرفسفـاتتریپل 50+کیلوگـرم در هکتار
سولفاتروی در تاریـخکاشت دوم ( )T2P1Zn1و عملکرددانه تیمار  250کیلـوگرم در هکتار کــود سوپرفسفاتتریپل50+
کیلوگرم در هکتار سولفاتروی در تاریخکاشت دوم ( )T2P2Zn1قابل توصیه است.
واژگان کلیدی :سوپرفسفاتتریپل ،سولفاتروی ،یونجه یکساله ،عملکرد کمی.
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سایر گیاهان بیشتر است و حساسیت زیادی به کمبود
عناصری از جمله گوگرد ،مولیبدون ،آهن ،فسفر،
کلسیم و پتاسیم در خاک نشان میدهد (نصرتی
موموندی .)1391 ،مصرف کود فسفره باعث افزایش
تعداد شاخههای جانبی ،عملکرد ،تعداد میوه و میزان
تولید دانه در یونجه شد (.)Douponnois et al., 2005
یکی دیگر از روشهای بهبود محصوالت کشاورزی،
استفاده از عناصر ریزمغذی است .از جمله دالیل
استفاده از عناصر ریزمغذی در گیاهان میتوان به تولید
در واحد سطح ،تولید بذر با قدرت جوانهزنی و رشد
بیشتر اشاره کرد .همچنین عناصر ریزمغذی موجب
بهبود کیفیت محصوالت زراعی مانند پروتئین دانه،
افزایش ماندگاری و افزایش مقاومت گیاهان به آفات و
امراض میشوند (.)Khorgamy and Farnia, 2009
کمبود عنصر روی تشکیل دانه و قدرت حیات دانه را
کاهش میدهـد .آسیب به سـاختمـان گـرده و تشکیل
میوه حتی زمانیکه گیاهان در زمان گلدهی از دریافت
روی محروم شوند نیز مشاهده میشود ،اما این میزان،
کمتر از حالتـی است که گیـاهـان از ابتـدا عنصر روی
کمتری دریافت میکنند .رفع کمبود عنصر روی در
شروع گلدهی ،شدت اثرات کمبود عنصر روی را بر
باروری دانه گرده و تولید دانه کاهش میدهد و باعث
افزایش دانه در بوته ،وزن هزار دانه و قدرت حیات بذر
میگردد ( .)Pandey et al., 2009باقری خولنجانی
( )1389گزارش کرد که عرضه عنصر روی باعث
افزایش رشـد ریشـهها و شاخههای گیاه کلزا شد .تدین
و رئیسی ( )1387به افـزایـش وزن خشک اندامهای
هوایـی اسپـرس در آخـرین مرحلـه برداشت در اثر
محلولپاشی سولفاتروی اشاره کردند .افراسیابی و
همکاران ( )1390در گـزارشـی اعالم کـردند کاربـرد
کـود سوپرفسفاتتریپل باعث افزایش عملکرد علوفه
یونجه یکساله گردید.
با توجه به قدرت سازگاری یونجههای یکساله با
شرایط اقلیمی ،استفاده از یونجههای یکساله بهعنوان
یک گیاه بین زراعی تابستانه بعد از برداشت گندم در
مناطق معتدله بهعنوان پتانسیل تولید علوفه و تثبیت

مقدمه
یونجه ) (Medicago sativa L.علوفهای از تیره
نیامداران است (یونسی و مرادی )1394 ،و در میان
گیاهان علوفهای ،بهدلیل سطح زیرکشت وسیع و از
طرفی وجود اقلیم مساعد در اکثر مناطق ایران ،از
اهمیت خاصی برخوردار است (محمودی و همکاران،
 .)1394با توجه به اطالعات بهدست آمده ،در سال
زراعی  1390-91از کل سطح زیر کشت گیاهان
علوفهای در کشور 61 ،درصد زیرکشت یونجه بود که
بیش از 71درصد کل تولیدات گیاهان علوفهای را شامل
میشود (بینام .)1393 ،از جمله گونههای یکساله که
در ایران از عملکرد کمی و کیفی خوبی برخوردار است
یونجه یکساله رقم اسکوتوالتا میباشد ،که دارای
کیفیت علوفه و بذر باالیی و برای اصالح و جلوگیری از
فرسایش خاک بسیار مناسب است (نصرتی موموندی،
 .)1391یونجههای یکساله دارای سازگاری وسیع با
شرایط آب و هوایی مختلف هستند و این توانایی را
دارند که جایگزین گونههای دائمی یونجه شوند .در
مناطق با اقلیم خشک و نیمه خشک به دالیلی همچون
کمی بارش ،قلیایی بودن خاکها و باالبـودن میزان
آهک خاک یونجههای یکساله مناسبترین لگومها
جهت اجرای تناوب غله  -مرتع بود .اجرای تناوب مزبور
در اراضی مستعد ( 300میلیمتر بارش با پراکندگی
منـاسب) موجب کاهش فـرسـایش خـاک ،افـزایـش
نیتروژن خاک ،افزایش مواد آلی خاک ،افزایش عملکرد
گندم دیم ،اصالح  pHخاک ،اصالح ساختمان خـاک،
کنترل علفهای هرز و تولید علوفه خوشخوراک در
فصل چرا میشود (رحیمیزاده و همکاران.)1388 ،
فسفر از عنصر پرمصرف ضروری برای تغذیه گیاه
است .بنابراین ،وجود غلظت مناسب از این عناصر در
گیاهان نهتنها برای رشد مطلوب آنها بلکه در زنجیره
غذایی برای سالمتی انسان و دام اهمیت زیادی دارد
(محمودی و همکاران .)1394 ،اگرچه یونجه قدرت
زیادی در استفاده از موادغذایی ذخیره شده در خاک
دارد و وابسته به نیتروژن معدنی نیست ،ولی نیاز آن به
فسفر (بهدلیل قابلیت تحرک کم در خاک) و پتاس از
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جغرافیایی  48درجه و 22دقیقه شرقی و عرض
جغرافیایی  33درجه  29دقیقه شمالی ،ارتفاع 1125
متر از سطح دریا و با متوسط بارندگی سالیانه 475/26
میلیمتر و متوسط مدت دمای سالیانه  17/3درجه
سانتیگراد دارای اقلیم نیمه خشک (براساس ضرایب
دمارتن و آمبروژه) انجام شد .قبل از انجام کشت و
افزودن هر نوع کودی به خاک از زمین مورد نظر پنج
نمونه خاک به صورت تصادفی و زیگزاکی از عمقهای
 0 -20و  20-40سانتیمتری تهیه گردید و نمونه
مرکب حاصل از مخلوطکردن آنها جهت تعیین
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد آزمایش
قرارگرفت .که مشخصات شیمیایی و فیزیکی آن در
جدول یک است.

بیولوژیک نیتروژن در یک محدوده زمانی دو الی سه
ماهه مورد بررسی قرارگیرد .هدف از این پژوهش تعیین
مناسبترین تاریخ کشت یونجه یکساله در شرایط
کشت تـابستـانـه و همچنیـن تعییـن اثـر کـودهای
سوپرفسفاتتریپل و سولفاتروی بر عملکرد کمی و
صفات مورفولوژیکی آن بود.
مواد و روشها
این آزمایش با هدف بررسی کودهای شیمیایی
سوپرفسفاتتریپل و سولفاتروی و انتخاب تاریخکاشت
مناسب در زمینی به مساحت  505مترمربع واقع در
مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی شهرستان خرم آباد
واقع در کیلومتر  12جاده خرم آباد -اندیمشک با طول

جدول  -1نتایج تجزیه نمونه خاک محل آزمایش
Table 1. The results of analysis of soil sample used in study
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این آزمایش بهصورت اسپلیت فاکتوریل در قالب
طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا
گردید .عامل اصلی ،تاریخکاشت که در دو سطح:T1 ،
کشت در تاریخ سیام خرداد و  :T2کشت در تاریخ
بیست و پنجم تیر ،عامل فرعی بهصورت فاکتوریل است
که شامل دو عامل سولفاتروی در سه سطح
صفر= Zn0=50،Zn1و  Zn2= 100کیلوگرم در هکتار و
کود سوپرفسفاتتریپل که در سه سطح صفر=،P0
 P1=150و  P2=250کیلوگرم در هکتار اجرا شد.
مقدار مصرف کود سوپرفسفاتتریپل در هر تیمار
به مساحت هفت مترمربع از تیمار کاربرد  250کیلوگرم
در هکتار کود سوپرفسفاتتریپل معادل  175گرم و
بـرای تیمـار کاربـرد  150کیـلوگـرم در هکتـار کـود
سوپرفسفاتتریپل معادل  105گرم در هر تیمار بود که
قبل از کاشت و بهصورت خاک کاربرد در داخل تیمارها
پخش شدند .در مورد مقدار مصرف کود سولفاتروی در

هر تیمار به مساحت هفت مترمربع از تیمار کاربرد
 100کیلوگرم در هکتار کود سولفاتروی معادل 70
گرم بود که در دو مرحله ( 35گرم از آن  30روز پس از
سبزشدن و همچنین  35گرم باقیمانده آن در ابتدای
گلدهی) و برای تیمار کاربرد  50کیلوگرم در هکتار کود
سولفاتروی معادل  35گرم کود بود که این هم در دو
مرحله 17/5 ،گرم از آن  30روز پس از سبزشدن و به
همین مقدار از آن در ابتدای گلدهی بهصورت محلول
با آب با غلظت سه در هزار بر شاخ و برگ بوتهها
پاشیده شدند .ضمناً برای جلوگیری از هرگونه اختالف
تیمارهایی که تیمار کودی سولفاتروی آنها صفر بود
(شاهد) آب خالص بر شاخ و برگ گیاه پاشیده شد.
در پایان فصل رشد ،بعد از رشد کامل بوتهها از هر
تیمار  10عدد بوته بهطور تصادفی از سطح زمین کف
بر شدند و در داخل پاکتهای مخصوص دارای اتیکت
بـه آزمایـشگاه منتقـل شـدنـد و پس از شمارش تعداد
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کمترین وزنهزاردانه معادل  8/25گرم مربوط به تیمار
 150کیلوگرم درهکتار کود سوپرفسفاتتریپل  +بدون
کـود سـولفـاتروی در تـاریخکاشت دوم )(T2P1Zn0
بود (جدول سه) .در بررسی همبستگی صفات مشخص
شـد کـه وزن هـزار دانه همبستگی مثبت و معنیداری
با عملکرد بیولوژیک ،عملکـرد دانه و شاخص برداشت
در سطح احتمال پنج درصد داشت (جدول چهار).
فـسفـر در لگـومهـا نقش مهمی در تـوسعـه ،تسـریـع
تشکیـل گرههـای ریشـه و افـزایش تعداد گرههای
ریشه و نهایتاً افزایش تثبیت بیولوژیکی نیتروژن دارد
) ،(Togay et al., 2008در نتیجه باعث رشد بهتر گیاه
میشود .بهنظر میرسد در کشت دوم (بیست و پنجم
تیر) بهعلت شرایط مناسب دما و حرارت و جذب بهتر
عناصر فسفر و روی توسط ریشه ،گیاه شرایط رشد
رویشی بهتر و تجمع مواد ذخیرهایی بیشتری نسبت به
تاریخکاشت اول داشت ،در نتیجه گیاه مواد اندوختهای
بیشتری بهسمت دانه در مرحله پرشدن دانه میفرستد
که باعث افزایش وزنهزاردانه میشود .افزایش وزن
هزاردانه با مصرف کود سولفاتروی در گیاه کلزا نیز
گزارش گردید (.)Baybordi and Mamedov, 2010

شاخههای فرعی ،تعداد دانه در غالف و تعداد غالف
در هر بوته ،میانگین آنها محاسبه و منظور گردید.
برای اندازهگیری ماده خشک کل پس از حذف دو
ردیف کنـاری بهعنـوان اثـر حاشیـهای مساحت یک
مترمربع (پنج ردیف از هر کرتچه بهطول یک متر) را از
سطح زمین کفبر نموده و در کیسههای مخصوص
دارای اتیکت قرار داد و آنها را در آزمایشگاه بهمدت
 48ساعت در درون آون (دمای 75درجه سانتیگراد)
قرار داد و سپس بهوسیله ترازوی دیجیتال با دقت پنج
درصد وزن آن ها مشخص گردید .همچنین برای به
دست آوردن عملکـرد دانـه پس از یـادداشت نمـودن
عملکرد بیولوژیک هر تیمار ،غالفهای موجود در هر
کیسه را جدا نمود و پس از جداسازی بذور از غالفها
با کمک دست ،آنها را بهوسیله ترازوی دیجیتال با
دقت  0/05توزین و وزن بذر را یادداشت شد .شاخص
برداشت نیز ار رابطه یک محاسبه شد.
رابطه ()1
 ×100عملکرد بیولوژیک /عملکرد دانه = شاخص
برداشت (درصد)
تجزیه و تحلیل اطالعات واریانس دادهها با استفاده
از نرم افزار  MSTAT-Cانجام و مقایسهی میانگینها با
استفاده از روش دانکن در سطح احتمال پنج و یک
درصد و رسم نمودارها با نرم افزار  EXCELترسیم شد.

تعداد غالف در بوته
مقایسه میانگین اثرات متقابل تاریخکشت و کود
سولفاتروی نشان داد که بیشترین تعداد غالف در بوته
برابر  16/26غالف مربوط به تیمار ) (T1Zn2با کاربرد
 100کیلوگرم در هکتار کود سولفاتروی در تاریخ
کشت اول (سیام خرداد) بود و کمترین تعداد غالف
معادل  7/108غالف در بوته به تیمار ) (T2Zn2کاربرد
 100کیلوگرم در هکتار کود سولفاتروی در تاریخ
کشت دوم (بیستوپنجم تیر) مربوط بود (شکل دو) .با
توجه به این که در اثر کمبود عنصر روی در گیاه ،توقف
رشد حاصل میشود و در نتیجه اندامهای رویشی به
ویژه برگها بهعنوان دستگاه فتوسنتزی دچار مشکل
میگردند .در نتیجه این امر ساخت مواد فتوسنتزی نیز
مختـل میکنـد و تشکیـل انـدامهای زایشـی آسیب
میبینـد و تعـداد غالفهـا در گیـاه کاهش مییابد

نتایج و بحث
وزن هزار دانه
نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر متقابل سهگانه
تاریخ کشت ،کاربرد کود سوپرفسفاتتریپل و کاربرد
کود سولفاتروی بر وزن هزار دانه در سطح احتمال یک
درصد معنیدار بود (جدول دو) .مقایسه میانگین اثر
متقابل تاریخکشت ،کاربرد کود سوپرفسفاتتریپل و
کاربرد کود سولفاتروی بر وزنهزاردانه نشان داد که
تیمار  250کیلوگرم درهکتار کود سوپرفسفاتتریپل +
 50کیلـوگـرم درهکتار سولفاتروی در تاریخکاشت
دوم ) (T2P2Zn1با وزنهزاردانـه معـادل  12/55گـرم
در مقایسـه بـا سـایـر تیمارهای مربوطـه برتری داشت،
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این که اثرات متقابل سهگانه تاریخکشت ،کاربرد
سوپرفسفاتتریپل و کود سولفاتروی بر تعداد غالف در
بوته معنیداری نشد .مقایسه میانگین این اثرات نشان
داد که تیمار ) (T1P2Zn0کاربرد  250کیلوگرم در هکتار
کود سوپرفسفاتتریپل و عدم کاربرد کود سولفاتروی
در تاریخکشت اول (سیام خرداد) بیشترین تعداد
غالف در بوته معادل  16/61عدد غالف بود که نسبت
به سایر تیمارها برتری داشت (جدول سه).

(نصرتی موموندی .)1391 ،محلولپاشی سولفاتروی
در باقـال باعث افزایـش تعـداد غالف در بوتـه میشـود
( .)El-Gizawy and Mehasen, 2009در آزمایشی
افزایش تعداد غالف در بوته ماش سیاه با محلولپاشی
سولفاتروی گزارش شد (.)Pandey et al., 2009
احتماالً محلولپاشی سطوح باالی کود سولفاتروی در
این مطالعه نیز باعث اختصاص بیشتر مواد فتوسنتزی
به گلها شد و از ریزش آنها جلوگیری نمود .با وجـود

جدول  -2تجـزیـه واریـانس میانگیـن مربعـات صفـات مورد مطالعه در بررسی تاریخکشت و کـودهـای شیمیایی
سوپرفسفاتتریبل و سولفاتروی بر یونجه یکساله
Table 2. Variance analysis of measured traits in study of Sowing date, Super phosphate triple and Zinc
sulfate on Annual Medics
درجه
آزادی
df

منابع تغییرات
S.O.V

شاخص
برداشت
Harvest
index
23.6 ns

عملکرد
دانه
Seed
yield
1285 ns

عملکرد
بیولوژیک
Biologic
yield
27.2 ns

شاخه فرعی
در بوته
branches
of bushes
0.002 ns

دانه در
بوته
seed of
bushes
0.05 ns

دانه در
غالف
seed of
pod
0.12 ns

غالف در
بوته
pod of
bushes
65.8 ns

وزن هزار
دانه
T seed
weight
0.82 ns

تکرارReplication
تاریخ کشت
)Sowing date (T
 aخطای
Error a
کود فسفره
Phosphate
تاریخ کشت × کود
فسفر T*P
کود روی
Zinc
تاریخ کشت× کود روی
T*Zn
کود فسفره× کود روی
P*Zn
تاریخ کشت×
فسفر×روی
T*P*Zn
 c×b×aخطای
Error a*b*c
ضریب تغییرات CV
)(%

3

*174.5

697.7 ns

68.5 ns

0.001 ns

*0.66

0.46 ns

*706.9

2.7 ns

1

14.1

23078.2

80.2

0.005

0.06

0.05

7.61

0.28

3

107 ns

**118526

**328.3

0.005 ns

0.006 ns

0.02 ns

1.82 ns

*7.63

2

**227.4

**21937

*7375.8

*0.14

0.00 ns

0.003 ns

0.67 ns

0.07 ns

2

12.8 ns

42570.2 ns

**154.3

0.001 ns

0.05 ns

0.02 ns

*41.2

4.2 ns

2

*259.5

**332470

**350.8

0.001 ns

*0.06

0.005 ns

*38.4

**9

2

40.2 ns

28349.6 ns

41.7 ns

0.002 ns

0.005 ns

0.006 ns

3.22 ns

1.7 ns

3

*138.1

*53539.5

**377.2

0.006 ns

0.03 ns

0.012 ns

9.44 ns

**6.8

4

37.9

14.886.9

23.8

0.003

0.018

0.008

10.5

1.53

48

32.2

26.6

18.5

13.7

7.91

3.93

30.77

11.79

*,**, nsبه ترتیب نشانگر عدم وجود اثر معنیدار ،و اثر معنیدار در سطح احتمال یک و پنج درصد
*, ** and ns: significantly difference at the 0.05 and 0.01 probability levels, respectively, and indicating no
significant difference
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شکل  -1مقایسه میانگین اثرات متقابل تاریخ کشت و کود سولفاتروی بر تعداد غالف در بوته
Fig 2. Means comparisons of interaction effect of Sowing date and Zinc sulfate on number of pod in bushes
 Zn0=0, Zn1=،50, Zn2= 100وP0=0 ،P1=150, P2= 250

( )1389در بررسی تاثیر کودهای فسفره بر صفات کمی
عدس نشان داد که هیچ کـدام از اثـرات اصلـی و اثرات
متقابـل تیمارهای تحقیقـاتی بر تعـداد دانـه در غـالف
معنیدار نبود .که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد.
مصرف عنصر روی در دوره رشد رویشی نسبت به دوره
رشد زایشی در گیاه سویا باعث افزایش تعداد دانه در
غالف میگردد ( .)Jamson et al., 2009که میتوان
علت این تناقض با نتایج این آزمایش را بهروشهای
مصرف کود سولفاتروی و شرایط اقلیمی متفاوت دو
منطقه انجام آزمایش و نیز نوع گیاه نسبت داد.

تعداد بذر در غالف
نتایج نشان داد که اثرات سهگانه تاریخکشت،
کاربـرد کـود سوپرفسفاتتریپل و کـود سولفاتروی بـر
تعداد بذر در غالف معنیدار نبود (جدول دو) .با این
وجود مقایسهمیانگین دادهها نشان داد که تیمار 150
کیلـوگـرم در هکتار کـود سـوپرفسفـاتتریپل 100 +
کیلوگرم در هکتار سولفاتروی در تاریخکاشت دوم
) (T2P1Zn2با  5/9عدد دانه در غالف بیشترین تعداد
بذر در غالف نسبت به سایر تیمارها برتری داشت و
کمترین تعداد بذر در غالف معادل  4/56عدد بذر در
هر غالف مربوط به تیمار  150کیلوگرم درهکتار کود
سوپرفسفاتتریپل  50 +کیلوگرم درهکتار سولفاتروی
در تاریخکاشت اول ) (T1P1Zn1بود (جدول سه) .تعداد
دانه در غالف با ثباتترین جزو عملکرد در لگومهاست،
زیرا یک صفت ژنتیکی است که با نتایج این تحقیق که
هیچ کدام از تیمارها بر این صفت معنیدار نشدند،
مطـابقت دارد .زارع ( )1388گـزارش کـرد روشهـای
زراعی و شرایط محیطی تفاوت کمی در تعداد بذر در
غالف نخود ایجاد میکند و تغییرات این صفت بیشتر
ژنتیکی است .همچنین نتایج تحقیقات احمدیفرد

تعداد بذر در بوته
نتایج نشان داد که اثرات متقابل سهگانه تاریخ
کشت ،کود سوپرفسفاتتریپل و سولفاتروی بر این
صفت معنیدار نبود( .جدول دو) .با وجود این که اثرات
متقابل سهگانه تاریخکشت ،کود سوپرفسفاتتریپل و
کـود سولفـاتروی بر تعـداد دانـه در بـوتـه اختـالف
معنیداری را نشاننداد ولی مقایسه میانگین این اثرات
نشان داد که تیمار  250کیلوگـرم در هکتـار کـود
سوپـرفسفـاتتریپـل  100 +کیلـوگـرم در هکتـار
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سولفاتروی در تاریخکاشت دوم ) (T2P0Zn1بود
(جدول سه) .مقایسه همبستگی صفات مورد مطالعه
نشان داد که تعداد شاخه فرعی همبستگی مثبتی با
هیچ کدام از صفات مورد مطالعه ندارد (جدول چهار).
شاخهدهی حبوبات میتواند متاثر از تغذیه گیاه نیز
باشد .اگر تامین موادغذایی خاک کم باشد بهعلت
اولویت ساقه اصلـی جهت تغذیه ،شاخهدهی کاهش
مییابـد (نصرتیموموندی .)1391 ،احمدیفرد ()1389
در گزارشی نشان داد کاربرد کودهای فسفره باعث
افزایش معنیدار در تعداد شاخههای فرعی عدس شد.
میکلسن ( )Mikkelsen, 2004در بررسی تاثیر کاربرد
کودهای فسفره (شیمیایی و زیستی) بر تعداد شاخه
فرعی در بوته در عدس نشان داد که بین تیمارهای
کودی از نظر تعداد شاخه فرعی اختالف معنیداری در
سطح احتمال یک درصد وجود دارد .با توجه به اینکه
اثـر متقابـل تـاریـخکاشت و کـود سوپـرفسفاتتریپل
بر تعـداد شـاخـه فـرعی معنیدار بود ،شاید بتوان
چنین استنباط کرد که در کشت اول (سیام خرداد)
کشت زودتـر نسبت بـه تـاریـخکـاشت دوم بـهعلـت
زمان کافی جهت رشد و کاربرد سطوح باالی کود
سوپرفسفاتتریپل شرایط مناسبی را برای تغذیه گیاه
فراهم آورد که نتیجه آن افزایش تعداد شاخههای فرعی
در گیاه بود.

سولفاتروی در تاریخکاشت اول ) (T1P2Zn2با 80/53
عدد دانه در بوته نسبت به سایر تیمارها برتری داشت و
کمترین تعداد دانه در بوته معادل  30/2عدد دانه
مربـوط به تیمـار بـدون کـود سوپـرفسفـاتتریپـل و
سولفـاتروی در تاریـخکاشت دوم ) (T2P0Zn0بـود
(جدول سه) .نتایج حاصل از همبستگی بین صفات
نشـان داد تعـداد بـذر در بـوتـه همبستگـی مثبـت و
معنیداری با تعداد غالف در بوته در سطح احتمال یک
درصـد و همبستگـی منفـی و معنـیداری در سطـح
احتمال پنج درصد با تعداد بذر در غالف دارد (جدول
چهار) .در تاریخکاشت اول گیاه بهمدت سی روز بیشتر
از نهادههای طبیعی نظیر دما ،نور و سایر عوامل
استفاده نمود که این میتواند یکی از دالیل افزایش
تعداد غالف در بوته در تاریخکاشت اول باشد .احتماآل
بتوان گفت که با افزایش تعداد غالف در بوته و با توجه
به ثابت بودن تعداد دانه در غالف ،افزایش تعداد دانه در
بوته نیز منطقـی بهنظـر برسـد .پوتـارزیکـی و گرزبیـژ
( )Potarzycki and Grzebisz, 2009در بررسی تاثیر
مصرف سولفاتروی بر رشد و عملکرد سویا نشان دادند
که مصرف سولفاتروی تعداد دانه در بوته را افزایش
داد .که با نتایج این تحقیق در تاریخ کشت اول (سیام
خرداد) مطابقت دارد.
تعداد شاخه فرعی
نتایج نشان داد که اثر متقابل سهگانه بر تعداد
شاخه فرعی در بوته معنیدار نشد (جدول دو) .با وجود
این که اثرات متقابل سهگانـه تاریـخ کشت ،کـود
سوپرفسفاتتریپل و کود سولفاتروی بر تعداد شاخه
فرعی در بوتـه معنیدار نبـود ولی مقـایسه میانگیـن
دادهها نشان داد که بیشترین شاخه فرعی با 11/09
شاخه فرعی در بوته مربوط به تیمار  250کیلوگرم
درهکتار کود سوپرفسفاتتریپل 100+کیلوگرم در
هکتار سولفاتروی در تاریخکاشت اول ) (T1P2Zn2بود
که نسبت به سایر تیمارها برتری داشت و کمترین
شاخه فرعی معادل  6/91شاخه مربوط به تیمار بدون
کـود سـوپـرفسفـاتتریپـل 50+کیلـوگـرم درهکتـار

عملکرد بیولوژیک
نتایج نشان داد که اثرات متقابل سهگانه تاریخ
کاشت ،کود سوپرفسفاتتریپل و کود سولفاتروی در
سطح احتمال یک درصد بر عملکرد بیولوژیک معنیدار
بود (جدول دو) .مقایسه میانگین اثرات متقابل سهگانه
تاریخکاشت ،کود سوپرفسفاتتریپل و کود سولفاتروی
بر عملکرد بیولوژیک نشان داد که تیمار  150کیلوگرم
درهکتار کود سوپرفسفاتتریپل  50 +کیلوگرم در
هکتار سولفاتروی در تاریخکاشت دوم ) (T2P1Zn1با
 3504/64کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد
بیولوژیک را داشت و کمترین عملکرد بیولوژیک معادل
 1183/7کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار بدون کود
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سطح احتمال یک درصد معنیدار شد (زارع،
 .)1388از دالیل افزایش عملکرد بیولوژیک در اثر
متقابل سهگانه تاریخ کاشت دوم ،کاربرد  150کیلوگرم
در هکتار کود سوپرفسفاتتریپل و  50کیلوگرم در
هکتار کود سولفاتروی ،شاید بتوان به این نکته اشاره
کرد که کشت در این تاریخ باعث استفاده بهتر گیاه از
نهادههای محیطی و کودهای شیمیایی مصرفی شده و
عملکرد بیولوژیک بیشتری نیز تولید کرد .همچنین
میتوان گفت در تاریخ کشت دوم (بیست و پنجم
تیرماه) نسبت به تاریخ کشت اول (سیام خرداد) با
کاهش نسبی درجه حرارت هوا و کاهش احتمالی
تنفس نهایتا منجر به افزایش فتوسنتز گیاه شد ،که
بالطبع آن عملکرد بیولوژیکی نیز افزایش یافت.

سوپرفسفاتتریپل و کود سولفاتروی در تاریخکاشت
دوم ) (T2P0Zn0بود (جـدول سه) .عملکـرد بیـولوژیک
همبستگی مثبت و معنیداری با عملکرد دانه در سطح
احتمال یک درصد و با وزن هزار دانه همبستگی مثبت
و معنیداری در سطح احتمال پنج درصد داشت
(جدول چهار) .صالحی و همکاران ( )1386همبستگی
مثبت و معنیداری را بین عملکرد بیولوژیک و عملکرد
دانه گزارش دادند که با نتایج بهدست آمده در این
تحقیق مشابه بود .در بررسی تاثیر تاریخ کاشت و
تغییرات فصلی بر عملکرد و گرهزایی سه رقم یونجه
مشخص شد که تاریخ کشت بر عملکرد علوفه در سال
اول معنیدار بود (فجری .)1384 ،در یک تحقیق نشان
داد که اثر تاریخکاشت در نخود بر عملکرد بیولوژیک در

جدول  -3مقایسه میانگین اثرات متقابل سهگانه تاریخ کشت و کودهای شیمیایی سوپرفسفاتتریبل و سولفاتروی بر صفات مورد
مطالعه
Table 3. Means comparisons of measured traits in study of Sowing date, Super phosphate triple and
Zinc sulfate on Annual Medics
شاخص
برداشت
Harvest
index
)(%

عملکرد
بیولوژیک
Biologic
yield
)(kg.ha

شاخهفرعی
در بوته
branches of
bushes
)(N.o

دانه در
بوته
seed of
bushes
)(N.o

دانه در
غالف
seed of
pod
)(N.o

غالف د
ر بوته
pod of
bushes
)(N.o

وزن
هزار دانه
1000 seed
weight
))gr
9.40cde
10.50abcd
9.80cde
10.80abc
8.60de
11.10abc
10.80abc
10.70abc
11.10abc
10.40bcd
10.30bcd
9.80cde
8.20e
12.30ab
11.10abc
10.60abcd
12.50a
11.10abc

تیمار

16.40ab
5.20abcde
52.24abcd
6.95c
2294.40bcd
26.70abc
abcd
e
abcd
c
efgh
11. 90
4.60
51.17
7.15
1536.60
16.60cdefg
abcd
abcde
abcd
abc
fgh
11.51
5.05
52.72
7.73
1444.00
29.50a
ab
abcde
abcd
abc
ab
15.79
5.23
52.23
8.11
3006.30
18.70bcdefg
14.45abc
4.56e
59.57abc
8.15abc
2155.70cde
16.10defg
bcd
abcde
abcd
c
defg
11.53
5.18
55.60
7.08
1802.00
21.00abcdefg
a
cde
ab
abc
defg
16.61
4.78
74.47
8.55
1780.00
23.00abcde
abc
bcde
abc
abc
cde
14.33
4.93
66.07
9.22
2142.80
17.00cdefg
cde
de
a
a
bcd
10.50
4.69
80.53
11.09
2338.70
17.00cdefg
f
ab
d
bc
h
5.32
5.74
30.2
7.25
1184.00
16.00defg
8.73def
5.55abc
46.77abcd
6.91c
2275.30bcd
21.30abcdef
def
abcd
bcd
abc
def
7.53
5.43
40.00
9.03
1918.40
8.70g
def
a
abcd
ab
gh
7.80
5.80
44.87
10.42
1232.00
12.10fg
def
a
abcd
abc
a
7.86
5.80
45.08
9.88
3504.60
13.60efg
ef
a
cd
abc
bcd
6.11
5.90
35.64
9.50
2256.30
18.70bcdefg
8.22def
5.60abc
43.45abcd
9.39abc
3434.00a
15.30defg
def
abcde
cd
abc
abc
7.00
5.35
36.40
9.97
2926.80
20.75bc
def
abc
bcd
abc
defg
7.68
5.59
40.46
9.65
1840.40
24.25a
در هر ستون میانگینهای دارای حروف مشترک از نظر آماری در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیداری ندارند
means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level,
* P0=0 ،P1=150, P2= 250, Zn0=0, Zn1=،50, Zn2= 100
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T1P0Zn0
T1P0Zn1
T1P0Zn2
T1P1Zn0
T1P1Zn1
T1P1Zn2
T1P2Zn0
T1P2Zn1
T1P2Zn2
T2P0Zn0
T2P0Zn1
T2P0Zn2
T2P1Zn0
T2P1Zn1
T2P1Zn2
T2P2Zn0
T2P2Zn1
T2P2Zn2
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که بین تیمارهای کودی از نظر عملکرد دانه اختالف
معنیداری در سطح احتمال یک درصد وجودداشت .با
توجه به نتایج بهدست آمده در این تحقیـق ،تاریخ
کشت دوم با مصرف  250کیلوگرم در هکتار کود
سوپرفسفاتتریپل و  50کیلـوگـرم در هکتار کود
سولفاتروی گیاه توانست بیشترین وزن هزار دانه را
داشته باشد از آنجایی که وزن هزار دانه از اجزای مهم
عملکرد دانه محسوب میشود ،میتوان چنین استدالل
کرد که افزایش عملکرد دانه با کاربرد  250کیلوگرم در
هکتار کود سوپرفسفاتتریپل و  50کیلوگرم در هکتار
کود سولفاتروی در این تاریخکاشت ناشی از افزایش
وزن هزار دانه گیاه است .از طرفی چون در این تاریخ
کاشت زمان گلدهی گیاه با هوای نسبتاً خنک مصادف
شد ،بنابراین میتوان گفت که تنفس گیاه در این زمان
کمتر شد و میزان فتوسنتز خالص افزایش داشت ،در
نتیجه آن باعث تخصیص بیشتر مواد فتوسنتزی به
دانهها شد ،که افزایش عملکرد دانه را بهدنبال داشت.

عملکرد دانه
اثر متقـابل سـهگانـه تاریـخ کاشت ،کاربـرد کـود
سوپرفسفاتتریپل و کود سولفاتروی بر عملکرد دانه
در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود (جدول دو).
مقایسه میانگین اثرات متقابل سهگانه تاریخ کشت ،کود
سوپرفسفاتتریپـل و کـود سولفـاتروی بر عملکرد
دانه نشان داد که تیمار  250کیلـوگـرم در هکتار کـود
سوپرفسفاتتریپل  50 +کیلوگرم در هکتار سولفاتروی
در تاریخکاشت دوم ) (T2P2Zn1معادل  807/8کیلوگرم
در هکتار نسبت به سایر تیمارها عملکرد دانه بیشتری
داشت و کمترین عملکرد دانه معادل  149/5کیلوگرم
در هکتار مربوط به تیمار  150کیلوگرم درهکتار کود
سوپرفسفاتتریپل و بدون سولفاتروی در تاریخکاشت
دوم ) (T2P1Zn0بود (شکل دو) .تحقیقات نشان داد در
سویا تاریخهای مختلف کشت بر عملکرد دانه معنیدار
شد (دادیان و همکاران .)1388 ،احمدیفر ( )1388در
بررسی تاثیر کودهای فسفره بر عملکرد عدس نشان داد

شکل دو -مقایسه میانگین اثرات متقابل سهگانه تاریخ کشت ،کود سوپر فسات تریپل و کود سولفاتروی بر عملکرد دانه
Table 3. Means comparisons of interaction effect of Sowing date, Super phosphate triple and Zinc sulfate
on seed yield
P0=0 ،P1=150, P2= 250, Zn0=0, Zn1=50, Zn2= 100

شاخصبرداشت
سوپـرفسفاتتریپل و کـود سـولفاتروی در سطـح
احتمال پنج درصد بر شاخصبرداشت معنیدار بود
(جدول دو) .مقایسه میانگین اثرات متقابل سهگانه
تاریخکاشت ،کود سوپرفسفاتتریپل و کود سولفاتروی

شاخـص برداشت نشـاندهنـده نسبـت تـوزیـع
مواد فتوسنتـزی بین عملکـرد اقتصـادی و عملکـرد
بیولوژیکی است (نصرتی موموندی .)1391 ،نتایج نشان
داد کـه اثـر متقـابل سهگانه تاریخکاشت ،کاربـرد کـود
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کـود سوپرفسفـاتتریپـل 100+کیلـوگـرم در هکتـار
سـولفـاتروی در تـاریـخکاشت دوم ) (T2P0Zn2بـود
(جـدول سـه) .شـاخصبرداشت همبستگـی مثبت و
معنیداری با عملکرد دانه و وزن هزار دانه در سطح
احتمال پنج درصد داشت (جدول چهار(.

نشان داد که تیمار بدون کود سوپرفسفاتتریپل 100 +
کیلوگرم درهکتار سولفاتروی در تاریخکاشت اول
) (T1P0Zn2در مقایسه با سایر تیمارها با شاخص
برداشتی معادل  29/5درصد برتری داشت و کمترین
شاخصبرداشت معادل  8/7درصد مربوط به تیمار بدون

جدول  -4همبستگی صفات مورد آزمایش در بررسی تاریخ کشت و کودهای شیمیایی سوپرفسفات تریپل و سولفات روی
Table 4. Correlation of measured traits in study of Sowing date, Super phosphate triple and Zinc
sulfate on Annual Medics
شاخصبرداشت
Harvest
index

عملکرد کل
Biologic
yield

شاخهفرعی دربوته
branches of
bushes

دانهدرغالف
Seed of
pod

دانهدربوته
Seed of
أbushes

وزنهزاردانه
1000 Seed
weight

عملکرددانه
Seed
yield

غالفدربوته
pod of
bushes
1

1

1

0.15ns

1

*0.54

-0.25ns

1

-0.24ns

0.18ns

**0.97

1

*-0.58

0.15ns

0.26ns

**-0.72

1

-0.25ns

0.2ns

0.047ns

0.002ns

0.18ns

1

0.13ns

0.13ns

0.13ns

*0.53

**0.71

0.51ns

0.26ns

-0.48ns

0.3ns

-0.3ns

*0.47

-0.31ns

*0.5

غالف در بوته
Number of pod
in bushes
عملکرد دانه
Seed yield
1000وزن هزار دانه
Seed weight
تعداد دانه در بوته
Number of seed
in bushes
تعداد دانه در غالف
Number of seed
in pod
lateralشاخه فرعی
branches in
bushes
عملکرد بیولوژیک
Biologic yield
شاخص برداشت
Harvest index

*,**, nsبهترتیب نشانگر عدم وجود اثر معنیدار ،و اثر معنیدار در سطح احتمال یک و پنج درصد
*, ** and ns: significantly difference at the 0.05 and 0.01 probability levels, respectively, and indicating no
significant difference

میـروات و همکاران ( )Mirvat et al., 2006در
بررسی تاثیر کودهای فسفره بر عملکرد کمی بادام
زمینی نشان داد که کاربرد کودهای فسفره شیمیایی و
بیولوژیک و تلفیقی از آنها نسبت به شاهد (عدم مصرف
کودهای فسفـره) صفت شـاخصبرداشت را بـهطور
معنیداری افـزایش داد .تحقیقـات نشـان داد که اثر
تاریخکاشت بر شاخصبرداشت در نخود در سطح
احتمـال یک درصـد معنـیدار بـود .در بررسـی تاثیـر
کودهای فسفره شیمیایی و زیستی بر عملکرد عدس

نشان دادند که مصرف کودهای فسفره شاخص برداشت
را بهطور معنیداری افزایش داد (محمدی و همکاران،
 .)1390که بـا نتـایج این مطالعـه همخوانـی دارد.
شاخصبرداشت تابعی از عملکرد دانه و وزن خشک گیاه
است که با افزایش عملکرد دانه شاخصبرداشت نیز
افزایـش مییابـد .در نتیجـه استفـاده از کـودهـای
سولفاتروی و فسفره بهدلیل تغذیه بهتر گیاه و افزایش
عملکرد دانه و اجزای عملکرد (بهویژه وزن هزار دانه)
یونجه باعث افزایش شاخصبرداشت شد
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سوپرفسفاتتریپـل و سولفـاتروی در تاریـخکاشت
مناسب جهت رسیدن به حداکثر عملکرد میتواند مفید
باشـد .اثرات متقـابل سـهگانـه تاریـخکاشت ،کود
سوپرفسفاتتریپل و کود سولفاتروی بر عملکرد دانه
نشـان داد کـه تیمـار  250کیلـوگـرم درهکتـار کـود
سوپرفسفاتتریپل  50 +کیلوگرم در هکتار سولفاتروی
در تاریخکاشت دوم ) (T2P2Zn1معادل  807/8کیلوگرم
در هکتار نسبت به سایر تیمارها عملکرد دانه بیشتری
داشت.

نتیجهگیری کلی
بـهنظـر میرسـد کـه در کشت تـابستـانـه بـیـن
زراعـی در طـی دو الـی سـه ماه یـونجـه یـکسـالـه
( )Medicago scutellata cv. Robinsonمیتواند در
حدود  3/5تن علوفه خشک تولید کند تا ضمن تولید
بخشـی از علـوفه مورد نیـاز دامهـا جهت تعلیـف ،از
فشارهای وارده ناشی از چرایی بیرویه دام بر مراتع
کاسته شود .همچنین استفـاده از کـودهـای شیمیایـی
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