
 

bb

اثر نظام هاي مختلف حاصلخيزي خاك بر عملكرد بذر و جذب 
فسفر در يونجه يكساله رقم رابينسون

• قباد شعباني،  استانداري كرمانشاه )نویسنده مسئول(  
• محمد رضا چایي چي، دانشگاه ایالتی پلی تكنیک كالیفرنیا، پومونا، امریكا  

• محمد رضا اردكاني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج   
• كاظم خاوازي ، موسسه تحقیقات خاك و آب   

• یورگن فریدل، دانشگاه وین اتریش 

تاریخ د ریافت: خرداد ماه 1390      تاریخ پذیرش: مهر ماه 1390
تلفن تماس نویسنده مسئول: 09188590626                   

shabani.ghobad@yahoo.com :پست الكترونیک نویسنده مسئول

bb

شماره 104، پائیز 1393

)پژوهش و سازندگی(

چکیده:

كلمات كلیدی: كودهاي بیولوژيك، كود شیمیايي، يونجه يکساله

 Medicago( به منظور مطالعه اثر كودهاي شیمیايي فسفره، نیتروژنه، بیولوژيك و تلفیق آنها بر عملکرد بذر و جذب فسفر در يونجه يکساله
scutellata cv. Robinson( آزمايشي در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تکرار در دو مکان معاونت موسسه تحقیقات كشاورزي 
ديم )سرارود( و ايستگاه تحقیقات حاصلخیزي خاك ماهیدشت كرمانشاه اجرا شد. تیمارهاي آزمايشي عبارت بودند از:1- شاهد )بدون 
كود( 2- كاربرد كود شیمیايي اوره + كود شیمیايي سوپر فسفات تريپل 3- كاربرد كود شیمیايي اوره + باكتري تسهیل كننده جذب 
فسفر 4- كاربرد كود شیمیايي اوره + قارچ میکوريزا 5- كاربرد كود شیمیايی اوره+مخلوط قارچ میکوريزا و باكتری تسهیل كننده جذب 
فسفر 6- كاربرد باكتري تثببیت كننده نیتروژن + كود شیمیايي سوپر فسفات تريپل 7- كاربرد باكتري تثببیت كننده نیتروژن + باكتري 
تسهیل كننده جذب فسفر 8- كاربرد باكتري تثببیت كننده نیتروژن +  قارچ میکوريزا 9- كاربرد باكتري تثبیت كننده نیتروژن+ مخلوط 
قارچ میکوريزا و باكتری تسهیل كننده جذب فسفر. نتايج اين تحقیق حاكي از آن بود در بین تیمارهاي تغذيه اي بیشترين غظلت فسفر 
در غالف به میزان 0/47 درصد و بیشترين ذخیره بذر خاك به مقدار 838 غالف در مترمربع با كاربرد تیمار باكتري تثبت كننده نتیروژن 
+ باكتري تسهیل كننده جذب فسفر بدست آمده است. به نظر مي رسد تلقیح بذر يونجه يکساله با اين تیمار داراي بیشترين رابطه 
سینرژيستي با يکديگر بوده كه عالوه بر بهبود ذخیره بذر خاك، غلظت فسفر و درصد فسفر در غالف را افزايش داده و نسبت به ساير 

تیمارهاي تغذيه اي جهت تولید بذر در شرايط اجراي اين آزمايش برتري دارد.
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To study the effect of different fertilizing systems on the seed yield and phosphorous absorption in annual medic )var.  
Robinson(, an experiment was conducted based on a complete randomized blocks design with three replications in 
two locations in Kermanshah province, Iran.  The treatments consisted of Control )no fertilizer application(, Chemical 
fertilizer )urea chemical fertilizer + triple superphosphate fertilizer(, Urea chemical fertilizer + phosphorous solubilizing 
bacteria, urea chemical fertilizer + mycorrhiza, Urea chemical fertilizer + phosphorous solubilizing bacteria + mycorrhiza, 
Nitrogen fixing bacteria + triple superphosphate fertilizer, Nitrogen fixing bacteria + phosphorous solubilizing bacteria, 
Nitrogen fixing bacteria + mycorrhiza, Nitrogen fixing bacteria + phosphorous solubilizing bacteria + mycorrhiza.  The 
results of this research showed that under the conditions of this experiment The highest content Phosphorus content in 
pods (0.47 %) and Soil seed bank ( 838 pods/m²) was found in treatment T6 (nitrogen-fixing bacteria + phosphorus-
solubilizing bacteria(. The highest content Phosphorus content in pods )0.47 %( and Soil seed bank )838 pods/m²( was 
found in treatment T6 (nitrogen-fixing bacteria + phosphorus-solubilizing bacteria). It seems that inoculation annual 
medic var.  Robinson  withnitrogen fixing + phosphorous solubilizing bacteria, , indicating the synergistic interaction 
between these groups of bacteria to increase, soil seed bank as well as seed phosphorous content of annual medic var. 
Robison was found in control treatment. 

مقدمه
یونجه هاي یكساله به لحاظ تولید علوفه مناسب در سال آیش، تثبیت 
نیتروژن جوی، كاهش فرسایش خاك و كاهش فشار دام ها بر مراتع كشور 
از اهمیت ویژه اي برخوردار هستند )ترك نژاد، 1378(. مجموعه بذرهایي 
فراهم نشدن شرایط مناسب  و  بذر  از جمله سختي  به دالیل مختلف  كه 
جوانه زدن به صورت سالم و زنده در خاك باقي مي مانند را بانک بذر خاك 
مي نامند. با توجه به شرایط رویشي مناطق مختلف، شدت و مدت چراي 
 Christiansen( بانک بذر خاك در مناطق مختلف متفاوت مي باشد دام، 
and Cocks., 1994(. چنانچه ذخیره بذري یونجه هاي یكساله در خاك از 
260 عدد غالف با بذر در متر مربع كمتر باشد، زادآوري طبیعي یونجه هاي 
براي گونه  معیار  این   )Kassaim, 1979( باشد  نمي  آمیز  موفقیت  یكساله 
 Medicago rigidula هاي مختلف متفاوت است بعنوان مثال در مورد گونه
فقط 600 عدد غالف بذر و براي گونه Medicago scutellata حدود 250 
غالف بذر در هر مترمربع كافي است )Francis, 1988(. عزیزي )1382( در 
تحقیقي بر روي حفظ ذخیره بذر خاك ارقام یونجه یكساله نشان داد كه 
عوامل آگروتكنیكي از قبیل روش كشت، عمق كشت، مدیریت برداشت و 
كشت مخلوط ارقام یونجه یكساله مي تواند بر روي ذخیره بذر خاك یونجه 

هاي یكساله تاثیر معني داري داشته باشد.
كودهاي بیولوژیک در حقیقت ماده اي شامل انواع مختلف ریزموجودات 
قابل  غیر  فرم  از  را  اصلي  غذایي  عناصر  تبدیل  توانایي  كه  بوده  آزادزي 

دسترس به فرم قابل دسترس طي فرایندهاي بیولوژیک داشته و منجر به 
  Vessey,  2003( توسعه سیستم ریشه اي و جوانه زني بهتر بذور مي گردند
Chen, 2006 2004  ,. ., Rajendran. and Devarj(. كیفیت خاك نه تنها به 
خصوصیات فیزیكي و شیمیایي آن وابسته  است بلكه ارتباط بسیار نزدیكي 
با خصوصیات بیولوژیک آن دارد ) Ebhin masti et al., 2006(. كشاورزي 
بوده  اكولوژیک  بر اصول  تلفیقي مبتني  اكولوژیک یک سیستم كشاورزي 
كه در آن كیفیت محصوالت مهمتر از كمیت آنهاست. نظامهای كشاورزي 
هاي  براي سیستم  جایگزیني  عنوان  به  توانند  مي  نهاده  كم  و  اكولوژیک 
پایدار و حفظ سالمت  رایج در نظر گرفته شده و باعث توسعه كشاورزي 
مایكوریزا  زی  خاك  قارچ   .)Wasule et al. 2002( گردند  زیست  محیط 
یكی از ریزموجودات آزادزي خاك هم زیست با ریشه گیاهان است كه در 
افزایش توانایي گیاه میزبان براي جذب عناصر غذایي غیر متحرك، خصوصا 
هاي  قارچ  بنابراین  دارد.   مفیدي  تاثیر  دیگر  ریزمغذي  چندین  و  فسفر 
مایكوریزا داراي كاركرد چند منظوره اي در بوم نظام هاي زراعي هستند به 
طوریكه بالقوه سبب بهبود كیفیت فیزیكي ) از طریق گسترش ریسه هاي 
قارج( كیفیت شیمیایي )از طریق افزایش جذب عناصر غذایي( و كیفیت 
 Cardoso( گردند  مي  خاك(  غذایي  شبكه  طریق  از   ( خاك  بیولوژیک  
رابطه  وجود  از  حاكي  مختلف  هاي  بررسي  نتایج   .)and Kuyper, 2006
زی  خاك  های  میكرواورگانیزم  سایر   و  میكوریزا  قارچ  بین  سینرژیستي 
است بطوریكه تلقیح همزمان آنها با گیاه افزایش جذب فسفر و رشد بهتر 
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 Subramaian and  Dwivedi , 1989., Kucey,( گیاه را در پي داشته است
 .)1983., Piccini, 1987

در برخي منابع به تاثیر مثبت كودهاي شیمیایي و تلقیح با باكتري هاي 
حل كننده فسفر و تثبیت كننده نیتروژن در عملكرد چغندرقند و جو اشاره 
شده است) Fikrettin et al., 2004 (. همچنین تاثیر تلقیح همزمان باكتري 
تثبیت كننده نیتروژن و قارچ )fasciculatum	G.( در افزایش آلودگی ریشه 
كه منجر به افزایش رشد و افزایش جذب نیتروژن و فسفر در گیاه عدس  

.)Zaidi et al., 2004( شد، گزارش شده است
برسیم  شبدر  خشک  ماده  وزن  كه  نمود  )1384(گزارش  نادیان 
میكوریزایي از شاهد به طور معني داري بیشتر است. حضور باكتري ریزوبیوم 
همراه قارچ میكوریزا باعث افزایش رشد بیشتر گیاه شبدر گردید  بطور یكه 
وزن ماده خشک اندام هوایي گیاه و نیز شاخص سطح برگ 5 برابر افزایش 
یافت. نیومن و جورج )2004 )در آزمایشي دریافتند كه تفاوت معنی داری 
در محتواي فسفر گیاه بین گیاهان میكوریزایي و غیر میكوریزایي سورگوم 
وجود نداشت. اثر  مثبت تلقیح توام ازتوباكتر و ریزوبیوم بر عملكرد و جذب 

 .)Rodelas,1999( عناصر معدني  در باقال گزارش شده است
 با توجه به اینكه الزم است مدیریت تغذیه گیاهان زراعی  هم در جهت 
افزایش و پایداري تولید و هم حفظ محیط زیست طراحی گردد و همچنین 
و  بر رشد، عملكرد  بیولوژیک   اثر كودهاي  آنجا كه تحقیقات در مورد  از 
حفظ ذخیره بذر خاك یونجه هاي یكساله در ایران كمتر انجام شده است، 
آزمایش حاضر با هدف بررسي مقایسه و اثر نظام هاي مختلف حاصلخیزي 
خاك بر عملكرد بذر و جذب فسفر در گیاه یونجه یكساله رقم رابینسون 

انجام گرفت.
مواد روشها 

موسسه  معاونت  مكان  دو  در   1387-88 زراعي  سال  در  آزمایش  این 
تحقیقات كشاورزي سرارود ) با طول جغرافیایي 47 درجه و 20 دقیقه و 
عرض جغرافیایي 34 درجه و و 20 دقیقه و ارتفاع 1351.6 متر ( و ایستگاه 
تحقیقات حاصلخیزي خاك ماهیدشت ) با طول جغرافیایي 46 درجه و 50 
دقیقه شرقي و عرض 24 درجه و 16 دقیقه شمالي و ارتفاع 1380 متر ( به 
اجرا درآمد. قبل از آزمایشات مزرعه اي به منظور تعیین خصوصیات فیزیكو 

شیمیایي خاك، نمونه برداري از خاك محل تحقیق انجام گرفت. 
كود  شامل  تحقیق  این  در  بررسي  مورد  كوددهي  هاي  سیستم    

شیمیایي فسفره و نیتروژنه، كود های بیولوژیک و تلفیقی بود. 
تیمارهاي كودي عبارت بودند از:

• T0 شاهد )بدون كود( 	

• T1 كود شیمیایي اوره + كود شیمیایي سوپر فسفات تریپل	

• T2 كود شیمیایي اوره + باكتري تسهیل كننده جذب فسفر	

• T3 كود شیمیایي اوره + قارچ میكوریزا	

• T4 كود شیمیایی اوره+مخلوط باكتری تسهیل كننده جذب فسفر و 	

قارچ میكوریزا
• T5 باكتري تثببیت كننده نیتروژن )ریزوبیوم( + كود شیمیایي سوپر 	

فسفات تریپل
• جذب 	 كننده  تسهیل  باكتري  نیتروژن+  كننده  تثببیت  باكتري   T6

6T فسفر
• T7 باكتري تثببیت كننده نیتروژن + قارچ میكوریزا	

• كننده 	 تسهیل  باكتری  مخلوط  نیتروژن+  كننده  تثبیت  باكتري   T8

جذب فسفر و قارچ میكوریزا
عملیات آماده سازي زمین شامل شخم، دیسک و ماله به نحو مطلوب، 
قبل از كاشت صورت گرفت.  پس از درآوردن شیارها، نقشة آزمایش بر روي 
زمین پیاده گردید.  هر كرت آزمایشي شامل 6 ردیف كاشت به فاصلة 25 
سانتي متر و به طول 5 متر بود.  مقدار بذر مصرفی بر اساس 20كیلوگرم در 
هكتار محاسبه و مصرف شد. بذر مورد استفاده در آزمایش، یونجه یكساله 
حاضر  حال  در  رقم  این  كه  بود   )Medicago scutellata cv. Robinson(
فراوان ترین گونه مورد كشت در  ایران است و از شركت پاكان بذر اصفهان 
تهیه شد.   بین هر دو تیمار، دو ردیف به صورت نكاشت در نظر گرفته  شد 

و فاصلة بین دو تكرار نیز 2 متر تعیین گردید. 
)در  و فسفر  پتاسیم  تمام كود  و  اوره  بذر، نصف كود  از كاشت  قبل   
تیمار های حاوی كود شیمیایی( به خاك داده شد. در خصوص كرت هائی 
كه نیاز به كود شیمیائی نیتروژن و فسفر داشتند )تیمار شاهد و تیمار های 
توصیه  با  مطابق  و  آزمون خاك  مبنای  بر  نیاز  مورد  كود  مقدار  تلفیقی(، 
كودی برای یونجه یكساله )135كیلوگرم در هكتار اوره و 185 كیلوگرم در 
هكتار سوپر فسفات تریپل(  در شرایط آبی به صورت نواری به خاك داده 
شد. عالوه بر این، باقیمانده كود نیتروژن در مرحله چهار برگی به صورت 
سرك در اختیار گیاه قرار گرفت. برای آبیاری مزرعه با استفاده از سیستم 
آبیاری بارانی در 4 مرحله اقدام به آبیاری مزرعه گردید كه عبارتند بودند 
مرحله  و  آغاز گلدهی  مرحله  برگی،  مرحله 4  از كاشت،  بعد  بالفاصله  از: 
ظهور غالف یونجه یكساله. عملیات كاشت در نیمة اول اسفند ماه در دو 
مكان انجام شد. باكتری حل كنندة فسفات)Bacillus coagulans(، تثبیت 
 Glomus  ( مایكوریزا  قارچ  و   )Sinorhizobium	meliloti( نیتروژن  كننده 
intraradices( از آزمایشگاه میكرو بیولوژي مؤسسة تحقیقات خاك و آب 
تهیه گردید. در تیمارهائي كه بایستي بذور با این میكروارگانیزم ها تلقیح 
شوند، پس از محاسبة میزان بذر براي هر تیمار و ریختن بذور در داخل یک 
كیسة پلي اتیلني ) 30 میلي گرم از هر مایه تلقیح براي 100 گرم بذر به 
ازاء هر تیمار بجز شاهد( مقداري محلول صمغ عربی 4  درصد به آن اضافه 
شد. پس از آن، مقدار 1 گرم از مایة تلقیح به بذرهاي چسبناك اضافه شد 
) در تیمارهای تركیبی دو تایی از هر مایع تلقیح یک دوم و در تیمارهای 
تركیبی سه تایی از هر مایع تلقیح یک سوم استفاده شد ( و پس از 45 
ثانیه تكان دادن و اطمینان از چسبیدن یكنواخت مایة تلقیــح به بذرها، 
بذرهاي آغشته به مایــة تلقیح بر روي ورقة آلومینیومي تمیز در زیر سایه 
پهن گردید تا بــذور خشــک شونــد. كاشت بذور بر روي خطوط كاشت 

در عمق 1 سانتي متر انجام گرفت.
پایان دوره رشد و خشک  از  بعد  بذر خاك  بانک  اندازه گیری  برای   
شدن مزرعه  ابتدا در هر كرت آزمایشی به طور تصادفی به كمک مته )آگر( 
از عمق 0 تا 5 سانتیمتری خاك نمونه برداری شد و خاك مورد نظر به 
آزمایشگاه منتقل گردید. نمونه های برداشت شده از الک شماره 8 و 10 
عبور داده شد تا بدین ترتیب كلیه ناخالصی ها از نمونه ها جدا شوند. سپس 
به نمونه ها آب اضافه شد و مجددا از الک های شماره 8 و 10 كه روی هم 
قرار گرفته بودند عبور داده شدند.  آنقدر عمل اضافه كردن آب به ظرف و 
عبور از الک ها تكرار شد تا آب اضافه شده به ظرف به صورت شفاف و صاف 
در آمد. برای اطمینان از عدم وجود بذر در میان سنگریزه و شن باقی مانده 
در ظرف، محتویات آب وارد آب نمک با غلظت 25 درصد شد و بذور قرار 
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گرفته در سطح آب نمک جدا شدند. با جمع آوری بذور از سطح آب نمک 
و خشک كردن آنها میزان بانک بذر خاك محاسبه گردید )عزیزی، 1382(.

و  اولسون  روش  از  استفاده  با  غالف  در  فسفر  میزان  گیري  اندازه   
سومرس )1990( توسط دستگاه اسپكترومتر انجام گرفت. آزمایش در قالب 
طرح بلوك هاي كامل تصادفي و با 3 تكرار اجراء شد. براي تجزیه آماري 
داده هاي آزمایش و رسم نمودارها از نرم افزار هاي SAS و Excel استفاده 
شد. مقایسه كلیه میانگین ها بر اساس آزمون LSD در سطح احتمال 5 

درصد بررسي شد
نتايج و بحث

تعداد غالف در بوته
تعداد غالف در بوته بطور معنی داری تحت تاثیر منطقه و تیمار كودی 
قرار گرفت )جدول 2(. نتایج حاصل از تجزیه واریانس  و مقایسه میانگین 
صفات اندازه گیري شده در دو مكان آزمایشي در جداول 3 و 5 نشان داده 
شده است. كاربرد سیستم هاي مختلف تغذیه اي)حاصلخیزی خاك( تاثیر 
طوریكه  به  داشت.   شاهد  به  نسبت  بوته  در  غالف  تعداد  بر  داري  معني 
بیشترین تعداد غالف در بوته در تیمار T6 ) باكتری تثبیت كننده نیتروژن+ 
باكتری تسهیل كننده جذب فسفر( بدست آمد و پس از آن تیمار T4 )كود 
شیمیایی اوره +مخلوط قارچ میكوریزا و باكتری تسهیل كننده جذب فسفر 
بوته  تعداد غالف در  . كمترین  را داشت  بوته  تعداد غالف در  بیشترین   )
تیمارها نشان  با سایر  بود كه اختالف معني داري  تیمار شاهد  به  مربوط 
داد. در مجموع استفاده از باكتری تثبیت كننده نیتروژن + باكتري تسهیل 
كننده جذب فسفر سبب افزایش قابل توجه تعداد غالف در بوته نسبت به 
شاهد گردید. بر اساس نتایج جدول شماره 5، تعداد غالف در بوته تحت 
تاثیر مكان های آزمایش قرار گرفت و مشاهده شد كه تعداد غالف در بوته 
در ایستگاه ماهیدشت بطور معنی داری بیشتر از ایستگاه سرارود بود. یكي 
این است كه میكرواورگانیسم هاي حل كننده  از مكانیسم هاي احتمالي 
فسفات با انحالل فسفات نامحلول و افزایش مقدار فسفر در دسترس براي 
باكتري همزیست، باعث افزایش تثبیت نیتروژن در گره هاي ریشه  و در 
نتیجه افزایش رشد گیاه بخصوص بخش هوایي و تعداد غالف در بوته شده 
است )Olivera et al., 2002(. همچنین وجود باكتري تسهیل كننده جذب 
فسفر با توجه به نقشي كه فسفر در تحریک رشد زایشي و تشكیل دانه در 

گیاه ایفا مي كند در این نتایج مشهود است.
ذخیره بذر خاك

بر اساس نتایج موجود در جدول 3 ذخیره بذر خاك تحت تاثیر مكان 
میانگین  مقایسه  نتایج  همچنین   .)P≤0.01( گرفت  قرار  آزمایش  اجرای 
حاصلخیزی  مختلف  نظام های  تاثیر  تحت  آبی  یكساله  یونجه  ویژگی های  
خاك در دو ایستگاه تحقیقاتی سرارود و ماهیدشت  )جدول 4( نشان داد 
)باكتری   T6 تیمارهای  در  بذر خاك  ذخیره  در  تعداد غالف  باالترین  كه 
تثبیت كننده نیتروژن + باكتری تسهیل كننده جذب فسفر( و T7 )باكتری 
آماری  نظر  از  كه  شد  مشاهده  مایكوریزا(  قارچ   + نیتروژن  كننده  تثبیت 
بذر  ذخیره  در  غالف  تعداد  كمترین  نداشتند.  هم  با  داری  معنی  تفاوت 
خاك نیز در تیمار شاهد با 422 عدد غالف در متر مربع مشاهده شد كه 
یک كاهش 49/6 درصدی در ذخیره بذر در خاك را نسبت به تیمار T6 به 
نمایش گذاشت. مالحظه مي شود كه تیمار تغذیه بیولوژیک شامل باكتري 
تثبیت كننده نیتروژن + باكتري تسهیل كننده جذب فسفر سبب بهبود در 

رشد گیاه و نهایتا افزایش ذخیره بذر خاك شد. 
ذخیره بذر در خاك به طور معني داري تحت تاثیر مكان اجرای آزمایش 
قرار گرفت ) جدول 3( بطوریكه یونجه یكساله در ایستگاه ماهیدشت ذخیره 
بذر خاك بیشتري نسبت به مكان اول آزمایش داشت. تیمار T6 غني ترین 
بانک بذر خاك را با 838 عدد غالف در مترمربع دارا بود.  علی رغم اینكه 
بوده  ایستگاه ماهیدشت و سرارود یكسان  آبیاری در هر دو  تعداد دفعات 
است ) هر دو 4 بار و در مراحل بالفاصله بعد از كشت، 4 برگی شدن، آغاز 
گلدهی و مرحله ظهور غالفها(، تعداد غالف بیشتری در بانک بذر ایستگاه 
ماهیدشت نسبت به سرارود وجود داشت  كه  می توان علت این اختالف 
با  بارندگی بیشتر در ایستگاه ماهیدشت نسبت داد.  معنی دار را به وقوع 
یونجه های  زادآوری طبیعی  بذر خاك در  بانک  اهمیت  و  نقش  به  توجه 
یكساله ، نظام هاي حاصلخیزی در این گیاه بایستي به نحوی تنظیم شود 
كه گیاه بتواند مقدار قابل توجهي بذر جهت ایجاد بانک بذر خاك تولید 
نماید.  حد بحراني بانک بذر خاك براي استقرار موفق یونجه هاي یكساله 
در سیستم تناوبي غله – لگوم به طور متوسط 400 عدد غالف در مترمربع 
است. البته  این حد بحراني براي گونه هاي مختلف یونجه یكساله متفاوت 
است بطوریكه در كولتیوار هاي مختلف گونه های Medicago rigidula و 
Medicago scutellata به ترتیب حدود 600 و 250 عدد غالف با بذر در 

.)Francis, 1988 ( متر مربع كافي است
در این آزمایش تیمار تغذیه اي T6  و T7 با تولید بذر كافي می توانند 
بانک بذر خاك غني براي زادآوري طبیعي موفق ایجاد كنند و از این نظر با 

سایر تیمارهاي تغذیه اي متمایز بودند.
كاربرد سیستم هاي مختلف حاصلخیزی حاوي میكروارگانیسم های با 
كتریایي و قارچي به همراه با یكدیگر )در شرایط آبیاری( در بهبود ذخیره 

بذر خاك در یونجه یكساله تاثیر مثبتي داشته است.
وزن 100 دانه

اثر تیمارهاي تغذیه اي و همچنین اثر متقابل مكان و تیمارهای تغذیه 
اثر  ولی  بود  دار  دانه در سطح یک درصد معني  برروي وزن  یكصد  ای  
به مقدار  تیمار شاهد  بیشترین وزن 100 دانه در  نبود.  منطقه معنی دار 
 )13/2(  T7 تیمار  در  دانه  یكصد  وزن  كمترین  و  آمد  بدست  گرم   23/8
حاصل شد. اگرچه سیستم های تغذیه ای تلفیقی بر تعداد غالف در بوته و 
ذخیره بذر اثر مثبتی داشتند اما باعث كاهش و افت قابل توجهی در وزن 
صد دانه در شرایط آبی شداند. بر اساس جدول ضرایب همبستگی ساده 
)جدول 5( بین صفات وزن صد دانه و تعداد غالف در بوته همبستگی وجود 
نداشته و معنی دار نیست ولي بین وزن صد دانه و ذخیره بذر همبستگی 

منفی وجود دارد.
 عملکرد غالف

هاي  سیستم  مكان،  تاثیر  تحت  داري  معني  طور  به  غالف  عملكرد 
داد  نشان  میانگین  مقایسه  نتایج  قرار گرفت،  آنها  متقابل  اثر  و  اي  تغذیه 
كه بیشترین عملكرد غالف در تیمار T4 به مقدار 1567 كیلوگرم در هكتار 
بدست آمده است.كمترین عملكرد غالف نیز در تیمار شاهد به مقدار 1044 
كیلوگرم در هكتار و تیمار T7 بدست آمد كه از نظر آماری تفاوت معنی 
داری با هم نداشتند. این تیمار )T7( هرچند كه ذخیره بذر قابل توجهي 
تولید نمود ولي عملكرد غالف آن بطور قابل توجهي كمتر از سایر تیمارهاي 
تغذیه اي بود  به نظر مي رسد كه با افزایش ذخیره بذر خاك وزن 100 
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دانه كاهش و درنتیجه عملكرد غالف در این تیمار كمتر از سایر تیمارهاي 
تغذیه اي بود.

قارچ  مخلوط   + اوره  شیمیایی  كود  تیمار  از  استفاده  مجموع  در     
مایكوریزا و باكتری تسهیل كننده جذب فسفر سبب افزایش 33/3 درصدی 
در عملكرد غالف شد. افزایش عملكرد در تیمار تلقیح میكورزایي مي تواند 
استفاده  باشد همچنین  بوده  یكساله  یونجه  عملكرد  اجزاء  بهبود  از  ناشي 
كود زیستي در سیستم هاي كشاورزي پایدار ضمن بهبود ساختار و فعالیت 
میكرواورگانیزم هاي مفید خاك موجب تدارك مطلوب آب و عناصر غذایي 
ماكرو و میكرو گردیده كه این مساله به افزایش عملكرد گیاهان در مقایسه 
با سیستم متداول منجر مي گردد همچنین در برخي منابع به تاثیر مثبت 
كودهاي شیمیایي و تلقیح با باكتري هاي حل كننده فسفر و تثبیت كننده 
 Firrettin et al.,(است شده  اشاره  جو  و  چغندرقند  عملكرد  در  نیتروژن 
با  غالف  عملكرد  بین  كه  می دهد  نشان  صفات  همبستگی  نتایج   .)2004
دار  معنی  و  مثبت  همبستگی  خاك  بذر  ذخیره  و  بوته  در  غالف  تعداد 
)p<0.05( و بین عملكرد غالف با وزن یكصد دانه همبستگی مثبت و  معنی 
دار )p<0.05( وجود دارد. عملكرد غالف بطور معنی داری تحت تاثیر مكان 
ایستگاه ماهیدشت  آزمایش قرار گرفت. بطوریكه مقدار عملكرد غالف در 
بسیار بیشتر )تقریبا 2 برابر( از ایستگاه سرارود بود كه با توجه به شرایط و 
دفعات یكسان آبیاری و تغذیه كودی، این اختالف را میتوان به وجود بارش 
های بیشتر در ماهیدشت و اثر مثبت میزان آبیاری در عملكرد غالف در 
یونجه یكساله نسبت داد. به نظر مي رسد سیستم تغذیه تلفیقي از طریق 
افزایش جذب آب و عناصر غذایي، سبب افزایش فتوسنتز شده و این امر 
در  و  مناسب  تغذیه  از طریق  رشد،  بهبود  و  بیشتر  فرآورده  تولید  موجب 

نتیجه تعداد غالف و ذخیره بذر خاك را افزایش داده است. 
اجرای  مكان  دو  اثر  تفاوت  كننده  بیان  متقابل  اثر  نتایج  كلي  بطور 

آزمایش بر روي صفات مورد ارزیابي مي باشد.
درصد فسفر در غالف 

معني  طور  به  غالف  در  فسفر  درصد  كه  داد  نشان  آزمایش  نتایج 
آنها  متقابل  اثر  و  اي  تغذیه  مختلف  تیمارهاي  منطقه،  تاثیر  تحت  داري 
قرار گرفت)p ≤0.01(.گیاهان در كلیه تیمارهای تغذیه ای از افزایش قابل 
مالحظه ای از نظر درصد فسفر در غالف در مقایسه با تیمار شاهد برخوردار 
بودند. در بین تیمارهاي تغذیه اي بیشترین غظلت فسفر در غالف به میزان 
در  فسفر  و رسوب  آمد. جذب سطحي  بدست   T6 تیمار  در  0/47 درصد 
هنگام استفاده از كودهاي شیمیایي موجب مي شود كه قسمت اعظم كود 
مورد استفاده در خاك تثبیت شده و به فرم غیر قابل جذب در آید و در كل 
از دسترس گیاه خارج شود )Ghosh et al., 2004( .كاربرد سیستم تغذیه 
اي T6 موجب شد تا عالوه بر بهبود خصوصیات فیزیكوشیمایي خاك، كود 
شیمیایي نیز نیاز فسفر و نیتروژن گیاه را مخصوصا در مراحل اولیه رشد 

تامین كرده و در كل شرایط تغذیه اي بهتری براي گیاه فراهم شود.
 نتایج همبستگی صفات نشان می دهد كه بین درصد فسفر با تعداد 
غالف در بوته، ذخیره بذر و ماده خشک همبستگی مثبت و معنی داری 
برقرار است. بر اساس نتایج جدول 5، درصد فسفر غالف درمنطقه ماهیدشت 
بیشتر از سرارود بود كه می توان این موضوع را به بیشتر بودن درصد فسفر 
قابل جذب در خاك ماهیدشت نسبت به سرارود و از سوی دیگر با توجه به 
یكسان بودن تعداد و مقدار دفعات آبیاری در هر دو منطقه به بیشتر بودن 

بارندگی در ماهیدشت و به تبع آن انحالل بیشتر فسفات و جذب بیشتر 
توسط گیاه نسبت داد. این نتایج با گزارشات بسیاري از محققان از جمله 
میترا و همكاران ) 1999( و رودریگز و رینالدو )1999( مبني بر افزایش 
غلظت عناصر غذایي مخصوصا فسفر در اثر كاربرد كودهاي زیستي حاوي 

باكتري هاي حل كننده فسفات مطابقت دارد.
ماده خشك

گرفته  قرار  آزمایش  مكان  تاثیر  تحت  داری  معنی  بطور  ماده خشک 
است (p≤0.01).  كاربرد تیمار تغذیه ای باكتری تثبیت كننده نیتروژن + 
باكتری تثبیت كننده جذب فسفر باعث افزایش 45/7 درصدی ماده خشک 
ماده  وزن  بین   ، آمده  بدست  نتایج  اساس  بر  شد.  شاهد  تیمار  به  نسبت 
خشک در بوته، ذخیره بذر و عملكرد غالف همبستگی مثبت معنی داری 
وجود دارد. مقدار ماده خشک تولید شده در ایستگاه ماهیدشت حدودا 2 
برابر ایستگاه سرارود بود كه بیانگر نقش مثبت سیستم های تغذیه ای در 
به  منجر  كه  می باشد  ماهیدشت  در  بیشتر  بارندگی  وقوع  و  آبیاری  كنار 
افزایش ماده خشک و جذب بیشتر فسفر در این مكان شده است. این نتایج 
نتایج استانچوا و همكاران )2008( كه تلقیح دوگانه قارچ مایكوریزایی  با 
و  كل  فسفر  دار  معنی  افزایش  باعث  را  نیتروژن  كننده  تثبیت  باكتری  و 

محتوای نیتروژن در بافتهای گیاه دانسته اند مطابقت دارد.
ماده  غالف،  عملكرد  با  خاك  بذر  ذخیره  بین  ساده  همبستگی  نتایج 
این  ضرایب  مقادیر  داد  نشان   )  5 )جدول  غالف  فسفر  درصد  و  خشک 
همبستگی ها به ترتیب برابر r=79/0 ، r=0/76  و r=0/53  بوده كه مثبت 
و از نظر آماری نیز بسیار معنی دار می باشند. با توجه به نتایج بدست آمده 
بهبود صفت ذخیره  در  مثبت  نقش  بیشترین  فوق  توان گفت صفات  مي 
بذر خاك داشته لذا مي توان انها را به عنوان اصلي ترین و شاخص ترین 

معیارهاي انتخاب استفاده كرد.
 ، اندام هوایی  بر وزن خشک  باكتری حل كننده فسفات  تاثیر مثبت 
وزن دانه، تعداد گره و محتوای نیتروژن، فسفر و پتاسیم در ماده خشک 
اندام های هوایی توسط راثی پور و علی اصغر زاده )1386( گزارش شده 
است.  با استقرار ریزجانداران حل كننده فسفات به دلیل افزایش توان گیاه 
در جذب آب و عناصر معدني بویژه فسفر وزن خشک گیاه افزایش مي یابد. 
میكروریزایي  تلقیح  كه  اند  كرده  گزارش   )1997( و چارست  سوبرامانیان 
در  تغییر  فتوسنتزي،  مواد  میزان  افزایش  طریق  از  را  گیاهان  فیزیولوژي 
جریان مواد فتوسنتزي در ساقه ها و ریشه ها و نیز تاثیر بر جذب عناصر 
معدني از خاك تحت تاثیر قرار مي دهد. غالبا این موضوع موقعیت تغذیه 
اي بافت گیاه میزبان را تغییر مي دهد و باعث جذب بیشتر، فتوسنتز باالتر 

و به دنبال آن افزایش وزن خشک گیاه مي گردد.
نتایج این پژوهش بیانگر این مطلب است كه تلقیح بذر یونجه یكساله 
با باكتري هاي تثبیت كننده نیتروژن + باكتري تسهیل كننده جذب فسفر 
عالوه بر حفظ و افزایش بذر در ذخیره بذری خاك، تعداد غالف در بوته، 
درصد فسفر در غالف، جذب فسفر در غالف و ماده خشک را نیز افزایش 
می دهد همچنین  میكرو ارگانیسم های موجود در این تیمار كودی داراي 
بیشترین رابطه سینرژیستي با یكدیگر مي باشند و جهت تولید بذر یونجه 
یكساله در شرایط آبی قابل پیشنهاد می باشد.  در نهایت پیشنهاد مي گردد 
بررسي روابط هم افزایي باكتري و قارچ مورد استفاده در این آزمایش در 

زمان تلقیح توام آنها با انواع لگوم هاي علوفه اي مورد مطالعه قرار گیرد.
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سپاسگزاري
از زحمات و رهنمود هاي آقايان حميد رضا عشقي زاده  و پيام پزشك 

پور  قدرداني مي شود. 
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