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  چکیده
هاي کمی و کیفـی ماشـک رقـم دیـم مراغـه،      زنی بذر بر عملکرد و برخی ویژگییاري تکمیلی و تیمار پیش جوانهمنظور بررسی تأثیر آببه

هـاي خـرد   اجرا شد. در این پژوهش اثرات دو عامل در قالب کرت 1390آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي ارومیه، در سال
تکرار مورد بررسی قرار گرفت. فاکتورهاي مورد مطالعه عبارت بودند از: آبیاري تکمیلـی  هاي کامل تصادفی در سه شده با طرح پایه بلوك

عنـوان  بـه  )4I( بار آبیـاري تکمیلـی   ) و سه٣I)، دو بار آبیاري تکمیلی (2I)، یک بار آبیاري تکمیلی (1Iسطح: بدون آبیاري تکمیلی ( 4در 
) و P( 2-)، پیش تیمار فسـفات بـارور  W)، پیش تیمار آب (Cون پیش تیمار (سطح: بد 4زنی بذر در هاي اصلی و تیمار پیش جوانهکرت

داري بر عملکرد علوفـه تـر و خشـک در    هاي فرعی درنظر گرفته شدند. آبیاري تکمیلی اثر معنیعنوان کرت)، بهNپیش تیمار نیتروکسین (
و عملکرد پروتئین در برداشـت دوم و سـوم    دوم و سومبرداشت دوم، عملکرد علوفه تر و خشک در برداشت سوم، درصد فیبر در برداشت 

تن در هکتـار متعلـق بـه تیمـار دو بـار       56/3و  5/14ترتیب به میزان داشت. بیشترین مقدار عملکرد علوفه تر و خشک در برداشت دوم به
لکرد علوفه تـر و خشـک را تولیـد کـرد.     ترتیب کمترین عمتن در هکتار) به 06/2و  73/7باشد و تیمار بدون آبیاري (با آبیاري تکمیلی می

 47/7تن در هکتار) از تیمار دوبار آبیاري تکمیلی و کمترین میزان آن از تیمار شاهد بـا   72/16بیشترین عملکرد علوفه تر در برداشت سوم (
زنی بـذر تـأثیر   ان تیمار پیش جوانهعنوو نیتروکسین به 2-طور کلی انجام دوبار آبیاري تکمیلی و فسفات باروردست آمد. بهتن در هکتار به

  .مثبت بر عملکرد کمی و کیفی ماشک داشت و توانست صفات کمی و کیفی علوفه ماشک را بهبود دهد
  

 یستیاي، کمبود آب، کود زگیاه علوفه بر،یدرصد پروتئین، درصد ف ي کلیدي:هاواژه
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  مقدمه
اي گیـاهی اسـت کـه علوفـه حاصـل از آن      ماشک گـل خوشـه  

دوره ). 19باشـد ( مرغوب بوده و داراي ارزش غذایی زیادي می
دیـم مناسـب اسـت.     رو براي کشترشد آن کوتاه بوده و از این

همچنین داراي مواد پروتئینی باال بـوده از نظـر ارزش غـذایی و    
اي برابر بـا  محتواي پروتئین، علوفه حاصل از ماشک گل خوشه

). آبیاري تکمیلی به معناي اضافه کردن آب بـه  40یونجه است (
منظـور تـأمین رطوبـت    اي که بارنـدگی بـه  گیاهان دیم، در دوره
باشـد،  نه گیاه و بهبود ثبات عملکرد، کم مـی کافی و یا رشد بهی

توانـد بـا اسـتفاده از    ). آبیاري تکمیلی مـی 3شده است ( تعریف
مقدار محدودي آب، در مراحل بحرانی رشد گیاه، باعث بهبـود  

تواند به ). انجام آبیاري تکمیلی می32عملکرد گیاه زراعی شود (
). 38د (عملکرد پایدار و رضایت بخش در دیمزارها منجـر شـو  

هـاي مرطـوب منـاطق    سیستم آبیاري تکمیلی معموالً در قسمت
رود کـار مـی  متر بارنـدگی سـالیانه) بـه   میلی 300-600خشک (

توان شامل تیمارهایی دانست ). تکنیک پیش تیمار بذر را می33(
که با تأثیر بر وضـعیت متـابولیکی، بیوشـیمیایی و آنزیمـی بـذر      

تر وظایف زیستی خـود کـه در   قدرت آن را در راستاي ایفاي به
برنـد  باشد باال میزنی و استقرار نباتی جدید میراس آنها جوانه

هاي موسوم به پرایمینـگ بـذر بایـد    عبارت دیگر روش). به21(
بتوانند بذور در حال استراحت را قبل از قرارگیري در بستر بذر 

 18تحت تحریک مثبت فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی قرار دهنـد ( 
). برخی دانشمندان پرایمینگ بذر را القـاي شـروع فراینـد    25و 

منظـور جلـوگیري از   سـازي مجـدد آن بـه   زنی و متوقـف جوانه
). تالش بـراي افـزایش تولیـد در    18دانند (خروج ریشه چه می

واحد سطح و مصرف زیـاد و نامتعـادل کودهـاي شـیمیایی، در     
هزینـه   چند دهه گذشته، پیامدهاي منفی زیست محیطی افزایش

هـاي  تولید را به همراه داشته و ضرورت تجدیـد نظـر در شـیوه   
ــد محصــول را گوشــزد مــی  ــزایش تولی ــد اف ــد (جدی ). 24نمای

نیتروکسین نام تجاري نوعی کود بیولوژیـک اسـت کـه حـاوي     
هــاي تثبیــت کننــده نیتــروژن از جــنس اي از بــاکتريمجموعــه

نـده از هـر   سـلول ز 810باشد. حدود ازتوباکتر و آزوسپریلوم می

لیتر نیتروکسین وجود دارد. هاي باکتري در هر میلییک از جنس
ترین عنصر اصلی مورد نیاز گیاهـان و  فسفر بعد از نیتروژن مهم

 .باشـد ها بوده و از نظر شیمیایی بسیار فعـال مـی  میکروارگانیسم
هاي انتقال انـرژي، فتوسـنتز، تبـدیل قنـد بـه      شرکت در واکنش
هاي کلیدي صوصیات ژنتیکی در گیاه از نقشنشاسته و انتقال خ

). ترکیبات فسفره بـر خـالف ترکیبـات    41فسفر در گیاه است (
نیتروژنی تقریباً نامحلول هستند و بنابراین انتشار آنهـا درخـاك   
بسیار کند است. به همین دلیل، استفاده بی رویـه کشـاورزان از   

ت آن هاي گذشته موجب تجمع ترکیبـا کودهاي فسفاته در سال
در خاك شده اسـت. در اغلـب اراضـی زراعـی، تجمـع فسـفر       

شـود.  موجب بروز مشکالتی در جذب عناصر کم مصـرف مـی  
هـاي زیرزمینـی و راکـد    عالوه بر آن، شستشوي فسـفر بـه آب  

طوري که شود بهمی موجب خسارات جبران ناپذیر اکوسیستمی
عنـوان یـک خطـر    آلودگی فسفر و فلزات سنگین همـراه آن بـه  

هاي اخیر بـه شـدت جلـب توجـه بـوم      یست محیطی در دههز
 هکنندتسـهیل   هـاي ). بـاکتري 14شناسان جهان را نموده است (

ــدفسفر  زيهاسار تنها نه تفسفا بجذ ــک ادمو تولیـ  بیولوژیـ
 و اســید و جیبرلیــک اکســین مثل ایــیهنمورهو جمله از دیگــر

ــین ــامین همچن ــاویت ــنشوند می موجب را ه  لنحالابا  ادمو ای
 کهمشـخص شـده اسـت     .)9( نددار مثبت همبستگی تفاــفس
ــیدهاي ارمقد و عنو ــیط هردر  لیآ اســ ــرو عنو به محــ  میکــ

 کلی رطوهـــ باشد بمی طمربو آنهـا  هکنند تولیـد  هـاي ارگانیسم
 عــمامتقابل جو اتثرا ها ومیکروارگانیسم عتنو و ادتعد افزایش

در  ثرؤم یـــ لآ اسـیدهاي  عتنو و ادتعد افـزایش  باعث میکروبی
). اکــین عملکــرد 35د (شومی لنامحلو هــايتفاــــفس لنحالا

هاي حل کننده فسفات بر رشد و عملکرد آفتـابگردان در  باکتري
حضور فسفر در شرایط مزرعه را مورد بررسـی قـرار داد نتـایج    

هاي حل کننده فسفات باعث افزایش بود که باکتري حاکی از آن
دانه، محتواي روغـن، عملکـرد   قطر طبق، وزن هزار دانه، نسبت 

). در تحقیقــی در مــورد تــأثیر 20دانــه و روغــن شــده اســت (
اي کودهاي زیستی فسفاته بر خواص کمی و کیفیـت ذرت دانـه  

  ) در شرایط کم آبی 704(سینگل کراس 



  ... سرب نیفلزات سنگ ریدر برآورد مقاد کیو مادون قرمزنزد یمرئ یسنجفیط یابیارز
  

163 

  . مشخصات فیزیکو شیمیایی خاك محل اجراي آزمایش1جدول 

  عمق خاك
(cm) 

 EC بافت خاك
)1-(dS m pH  

  اشباعدرصد 
(%)  

  آهک
(%)  

  رس
(%)  

  الي
(%)  

  شن
(%)  

  کربن آلی
(%)  

  نیتروژن
(%)  

  فسفر
(ppm) 

  پتاسیم
(ppm)  

  395  6/8  0/ 094  94/0  31  37  32  12  52  21/7 54/0  لومی رسی  0 -30
  

تواننـد بـا   مشخص شده که ریز جانداران حل کننده فسفات می
افزایش رشد و جذب فسفر در ذرت، منجر بـه افـزایش تحمـل    

) زراعت گندم آبـی  13). ملبوبی (1گیاه به شرایط کم آبی شود (
را بررسی کردند  2-و دیم با استفاده از کود زیستی فسفاته بارور

نتایج نشانگر افزایش عملکرد در گندم آبی و دیم ضمن استفاده 
ــارور ــود. ا 2-از کــود زیســتی فســفاته ب  يهادکو از دهتفاــــسب

 فقیـر  يهاكخا و دهشرفي تهاـــ کش در صبخصو بیولوژیک،
ــذایی، عناصر ظلحا از ـــناپذیر بب جتناا تیورضر غ  حفظ ايرـ

و  صولیغیـرا  فرــمص حالی که در. تــسا كخا کیفی ارزش
 تـدریجی  تخریـب جز  اينتیجـه  شیمیایی يهادکو تمد دــبلن

ــاك،  ــت خ ــی ارزش کاهش کیفی  دلتعا زدن بهم ل،محصو کیف
 در ،محیطیزیسـت   يهاگیدلوآ شترــگس اکوسیستم و طبیعی

 بررسـی اهمیـت و  لذا این تحقیق با هدف ت. ــشدا هدانخو پی
بهبـود صـفات کیفـی ماننـد     بر  و تعداد آن نقش آبیاري تکمیلی

درصد پروتئین و درصـد فیبـر، افـزایش عملکـرد علوفـه تـر و       
عملکرد علوفه بر زنی و انواع آن تیمار پیش جوانهنقش خشک، 

و تیمـار پـیش   تکمیلـی   آبیـاري  بررسی اثر متقابلماشک دیم و 
و برخـی خصوصـیات کیفـی    تر و خشک بر عملکرد زنی جوانه
  دیم انجام گرفت. ماشک

 
  هامواد و روش

در مزرعه تحقیقاتی دانشـکده   1390این تحقیق در سال زراعی 
کیلـومتري شـمال غـرب     11کشاورزي دانشگاه ارومیه واقع در 

قه با عرض جغرافیایی ارومیه در پردیس نازلو اجرا شد. این منط
ثانیـه بـا    5درجـه و   45ثانیه و طول جغرافیایی  32درجه و  37

بـر طبـق    شده است. عاز سطح دریا واق متر 1320ارتفاعی برابر 
آمارنامه مرکز تحقیقات هواشناسی کـاربردي اسـتان آذربایجـان    

متـر  میلی 321/1، 89 -90میزان بارندگی در سال متوسط ،غربی
 4/172بـه میـزان   1390ر سه ماهـه اول سـال   و متوسط بارش د

متر بود. مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاك محل اجـراي  میلی
  ) آورده شده است.1آزمایش در جدول (

زمین مورد آزمایش ابتدا در پاییز شخم خورده و مجـدداً در  
منظور تهیه بستر کاشـت شـخم سـطحی زده شـد.     به 1390بهار 

بیل دستی بار دیگر زیرو رو عالوه بر شخم عمیق، خاك توسط 
هاي آزمایشی جهت شد و سپس خاك توسط شن کش در کرت

هاي خـرد شـده در   صورت کرتآزمایش به کاشت تسطیح شد.
تکـرار اجـرا شـد.     3هـاي کامـل تصـادفی در    قالب طرح بلوك

تیمار آبیاري تکمیلی بـه شـرح زیـر بـود:      4فاکتور اصلی شامل 
یکبار آبیاري تکمیلـی (در   -2 ))1I(شاهد( بدون آبیاري تکمیلی

دوبـار آبیـاري    -3روز بعـد از کاشـت)    2I) ((36آغاز گلدهی (
روز بعـد از   3I) ((55گلـدهی (  %50تکمیلی (در آغاز گلدهی+ 

 %50سه بار آبیاري تکمیلـی (در آغـاز گلـدهی+     -4کاشت) و 
باشد. روز بعد از کاشت) می 4I) ((77بندي(گلدهی+ آغاز غالف

 -C ((2بدون پیش تیمار(شاهد( -1تیمار:  4شامل  فاکتور فرعی
پیش تیمار با کود بیولوژیک فسـفات   -W (3پیش تیمار با آب (

)، Nپیش تیمار با کود بیولوژیک نیتروکسین ( -4) و F( 2-بارور
هـر  متر درنظـر گرفتـه شـد.     2×3باشد. ابعاد هر کرت فرعی می

رت مجـاور  متر و هر کرت از ک 5/1بلوك با بلوك مجاور خود 
متر فاصله داشت. بذر مورد از مؤسسه تحقیقات دیـم   5/0خود 

ــارور   ــفات ب ــک فس ــاي بیولوژی ــد. کوده ــه ش ــه تهی و  2-مراغ
. در )2( نیتروکسین از شرکت فناوري زیستی مهر آسیا تهیه شـد 

از دو سویه باکتري  2-فرموالسیون کود بیولوژیک فسفات بارور
)، بـا توانـایی   Bacillus lentus( 5P) بـاکتري  1استفاده گردیده: 

رهاسازي فسفات از ترکیبات معدنی بـا تولیـد اسـیدهاي آلـی.     
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  . مشخصات رقم2جدول 

  رسیدگی  تیپ گیاه  رنگ دانه  تیپ رشد  مشخصات
  تحمل
  به سرما

  تحمل
  به خشکی

  ریزش دانه  برق زدگی  فوزاریوم

  حساس  مقاوم  مقاوم  مقاوم  ومنیمه مقا  نیمه زودرس  خوابیده -رونده  اي تیرهقهوه  بهاره  دیم مراغه
  
)، با توانـایی رهاسـازي   Pseudomonas putida( 13P) باکتري2

).کـود  9فسفات از ترکیبات آلی با تولید و ترشح آنزیم فسفاتاز (
هاي اي از موثرترین سوشبیولوژیک نیتروکسین حاوي مجموعه

هاي تثبیت کننده نیتروژن از جنس ازتوباکتر، آزوسپریلوم باکتري
 CUF(: 810لیتــر (باشــد. تعــداد ســلول زنــده در هــر میلــیمــی
اي از نیازهـاي نیتروژنـی   تواند بخش عمدهباشد. این کود میمی

هـاي موجـود در آن سـبب    گیاه را تأمین کند. همچنین بـاکتري 
ول در خـاك شـده و از طریـق تولیـد     لهاي نامحانحالل فسفات

ریشـه و   هاي طبیعی محرك رشد گیاه، سبب گسـترش هورمون
شود باعث جذب بیشتر و بهتر آب و مواد غذایی توسط گیاه می

) مشخصات رقـم مـورد اسـتفاده (رقـم دیـم      2( ). در جدول9(
  مراغه) آورده شده است.

اردیبهشـت   15سازي خطوط کشت، کاشت در پس از آماده
متر از هـم و بـا   سانتی 20ماه با دست و روي خطوطی با فاصله 

متر خـاك  سانتی 4تر مربع و در عمق حدود دانه درم 200تراکم 
انجام گرفت. طی فصل رشد در مواقـع لـزوم وجـین بـا دسـت      

هاي هرز صورت گرفت و از سم پاراکوات جهت مبارزه با علف
براي از بین بردن علف هـرز قیـاق در دو نوبـت اسـتفاده شـد.      

روز بعـد   5طور کلـی  بیماري خاصی در مزرعه مشاهده نشد. به
آبیاري تکمیلی برداشـت انجـام گرفـت. برداشـت اول     از اعمال 

روز بعد از کاشت)،  60روز بعد از کاشت)، برداشت دوم ( 41(
انجـام گرفـت. اولـین     روز بعـد از کاشـت)   82برداشت سـوم ( 

روز بعداز کاشـت)،   36آبیاري تکمیلی در مرحله آغاز گلدهی (
ز روز بعـد ا  55گلـدهی (  %50دومین آبیاري تکمیلی در مرحلـه 

بنـدي  کاشت) و سومین آبیاري تکمیلی در مرحله آغـاز غـالف  
روز بعد از کاشـت) انجـام شـد. در تیمـار شـاهد، آبیـاري        77(

هـا  برداريتکمیلی در هیچ یک از مراحل صورت نگرفت. نمونه

روز بعد از انجام هر بار آبیاري تکمیلی بعد از حـذف اثـرات    5
هـت انجــام  حاشـیه از هـر کـرت بـه میـزان یـک متـر مربـع ج        

  آزمایشات، صورت گرفت.
ساعت  8مدت جهت انجام پیش تیمار بذور با آب، بذرها به

منظـور هـوادهی هـر یـک     در آب مقطر نگه داشته شـدند و بـه  
) ساعت 24شد. سپس بذرها در سایه (ساعت یکبار بهم زده می

خشک شدند. جهت انجام پیش تیمار کـود بیولوژیـک فسـفات    
زیستی را با مقدار آب مورد نیـاز بـراي   ، یک بسته کود 2-بارور

هاي آزمایشی مخلوط کرده و بـذرهاي  مرطوب کردن بذر کرت
مورد استفاده را روي پالستیک در سایه پهن و محلـول روي آن  
پاشیده شد سپس بذرها کشت شدند. بـراي انجـام پـیش تیمـار     
نیتروکسین، ابتدا بذرها را روي پالستیک پهن کرده، سپس مقدار 

نیتروکسین مایع را تدریجاً روي بذرها پاشیده و پـس از   مناسب
اختالط کامل، بذرهاي تلقیح شده را در سـایه پهـن و عملیـات    
کاشت انجام شد. براي محاسبه عملکـرد علوفـه تـر بـا حـذف      

هایی از سطحی به مساحت یک مترمربـع بـا   اثرات حاشیه نمونه
ت توزین بـا  متر از خاك بریده شد و سریعاً جهسانتی 10فاصله 

  ترازو به آزمایشگاه منتقل شد.
گیـري  گیري عملکرد علوفه خشک، بعد از اندازهبراي اندازه

 75ها به آون انتقـال داده شـده و در دمـاي    وزن علوفه تر پاکت
ساعت نگهـداري شـد، سـپس بـا      48گراد به مدت درجه سانتی

  ترازو توزین شد.
جلدال اسـتفاده  گیري درصد پروتئین، از روش کبراي اندازه

ضـرب درصـد نیتـروژن در عـدد     شد. درصد پروتئین از حاصل
  ).29محاسبه گردید ( 25/6

مقدار اسید مصرف شده در  ×0 /0014(وزن نمونه/  × 100
  تیتراسیون) = درصد نیتروژن
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  درصد نیتروژن = درصد پروتئین × 25/6
) 1973گیري درصد فیبر از روش نلسون و سـومرز ( براي اندازه

  ).29فاده شد (است
  

  روش محاسبه
(وزن کروسیبل و نمونه خشک شده پـس از   ×100وزن نمونه/ 

  (وزن کروسیبل و خاکستر)=درصد فیبر خام -هضم)
ضـرب درصـد پــروتئین و   عملکـرد پـروتئین علوفـه از حاصـل    

دست آمـد  عملکرد علوفه هر تیمار، براي هر سه بار برداشت به
هـا  . تجزیـه آمـاري داده  و برحسب کیلوگرم در هکتار بیان شـد 

 SAS  9.1افزاربراساس مدل آماري طرح مورد استفاده توسط نرم
انجام شد. الزم به ذکر است که قبل از تجزیه واریـانس، آزمـون   

ها و اشـتباهات حاصـله براسـاس مـدل آمـاري      نرمال بودن داده
هاي هر صـفت بـا   طرح مورد استفاده انجام شد. مقایسه میانگین

درصـد انجـام    1درصـد و   5در سـطح احتمـال    آزمون دانکـن 
  گرفت.

  
  نتایج و بحث

  عملکرد علوفه تر در برداشت اول
زنی بـذر بـر عملکـرد    انجام آبیاري تکمیلی و تیمار پیش جوانه

). 3داري نداشـت (جـدول   علوفه تر در برداشت اول تأثیر معنی
دار شدن عملکرد علوفه تر در برداشـت اول نشـانگر   عدم معنی

نسبی باالي رقم ماشک دیم مراغه به شرایط عـدم انجـام   تحمل 
باشد، در نتیجه عدم انجام آبیاري تکمیلـی در مرحلـه   آبیاري می

داري بر عملکرد علوفه تـر در برداشـت   آغاز گلدهی تأثیر معنی
  اول نداشت.

  
  عملکرد علوفه تر در برداشت دوم

در اثر آبیاري تکمیلی بـر عملکـرد علوفـه تـر در برداشـت دوم      
P)درصد  5سطح احتمال  / )0 )، 3دار بـود (جـدول   معنـی  05

طوري که بیشترین عملکرد علوفه تر از تیمـار دوبـار آبیـاري    به
دسـت آمـد کـه از    تن در هکتار به 50/14) به میزان 3Iتکمیلی (

تـن   42/14) با (4Iلحاظ آماري با تیمار سه بار آبیاري تکمیلی (
داري نداشت و کمترین عملکرد علوفه تالف معنیدر هکتار) اخ

مشاهده شـد  تن در هکتار  73/7) به میزان 1Iتر در تیمار شاهد (
تـن در   68/10. تیمار یکبار آبیاري تکمیلی با تولیـد  )4جدول (

هکتار علوفه تر بعد از شاهد بیشترین مقـدار علوفـه را داشـت.    
) عملکـرد علوفـه   3Iعبارت دیگر انجام دوبار آبیاري تکمیلی (به

تن در هکتـار افـزایش داد.    77/6تر در برداشت دوم را به میزان 
تنش رطوبتی عملکرد علوفه را بوسیله کاهش ارتفاع بوته، قطـر  

دهـد. بنـا بـه گزارشـی انجـام      ساقه و مساحت برگ کاهش مـی 
آبیاري تکمیلـی در مرحلـه گلـدهی، باعـث افـزایش چشـمگیر       

  ). 10اي بدون آبیاري شد (عملکرد علوفه نسبت به تیماره
  

  سوم برداشت در تر علوفه عملکرد
 در سـوم  برداشت در تر علوفه عملکرد بر تکمیلی آبیاري انجام
P)یـک درصـد    احتمال سطح / )0  داشـت  داريمعنـی  اثـر  01

 برداشـت  در تر علوفه عملکرد بیشترین که طوريبه ،)3 جدول(
 I)3( تکمیلـی  آبیاري بار 2 تیمار در ،)هکتار در تن 72/16( سوم
 بار 3 تیمار با داريمعنی اختالف آماري لحاظ از که آمد دستبه

 عبـارت بـه . نداشـت ) هکتار در تن 08/16( I)4( تکمیلی آبیاري
 برداشـت  در علوفـه  عملکـرد  تکمیلـی  آبیاري بار 2 انجام دیگر
 تـرین کم. داد افـزایش  شاهد به نسبت %32/55 میزان به را سوم
 تیمـار  از) هکتار در تن 47/7( میزان به تر علوفه عملکرد مقدار
 45/11 بـا  تکمیلـی  آبیاري بار یک تیمار. آمد دستبه I)1( شاهد
 در تـر  عالفـه  عملکـرد  بیشـترین  شـاهد  از بعـد  هکتـار  در تن

 نتـایج  کلـی  طـور بـه . )4(جـدول   کـرد  تولیـد  را سوم برداشت
 زراعـی  گیاهـان  در کمیلـی ت آبیـاري  که دهدمی نشان هابررسی

 تـأثیر  گیـاه  رشـد  بحرانـی  مراحل در رطوبتی تنش رفع منظوربه
  ).8( است داشته عملکرد بهبود در بارزي

  
  عملکرد علوفه خشک در برداشت اول

انجام آبیاري تکمیلی و پیش تیمار بذر بر عملکرد علوفه خشک 
). عــدم 3داري نداشــت (جــدول در برداشــت اول تــأثیر معنــی



  ۱۳۹۶سال بيست و يك / شماره چهار/ زمستان /  )علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي(علوم آب و خاك  نشريه
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  ۱۳۹۶سال بيست و يك / شماره چهار/ زمستان /  )علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي(علوم آب و خاك  نشريه

  

۱۶۸  

دار شدن عملکرد علوفه خشـک در برداشـت اول نشـانگر    معنی
تحمل نسبی باالي رقم ماشک دیم مراغه به شرایط عـدم انجـام   

باشد، در نتیجه انجام آبیاري تکمیلی در مرحلـه آغـاز   آبیاري می
داري بر عملکرد علوفـه خشـک در برداشـت    گلدهی تأثیر معنی

  اول نداشت.
  

  اشت دومعملکرد علوفه خشک در برد
اثر آبیاري تکمیلی بـر عملکـرد علوفـه تـر در برداشـت دوم در      

P)درصد  5سطح احتمال  / )0 )، 3دار بـود (جـدول   معنـی  05
طوري که بیشترین عملکرد علوفه تر از تیمـار دوبـار آبیـاري    به

دسـت آمـد کـه از    تن در هکتـار بـه   56/3) به میزان 3Iتکمیلی (
تن در  46/3) با (4Iتیمار سه بار آبیاري تکمیلی ( لحاظ آماري با

داري نداشت و کمترین عملکرد علوفه تـر  هکتار) اختالف معنی
مشـاهده شـد   تن در هکتـار   06/2) به میزان 1Iدر تیمار شاهد (

تـن در   37/2. تیمار یکبار آبیاري تکمیلـی بـا تولیـد    )4جدول (
لوفـه را داشـت.   هکتار علوفه تر بعد از شاهد بیشترین مقـدار ع 

) عملکـرد علوفـه   3Iعبارت دیگر انجام دوبار آبیاري تکمیلی (به
تـن در هکتـار افـزایش داد.     5/1تر در برداشت دوم را به میزان 

)، علت افزایش علوفه یونجه با اعمال آبیـاري  27مارتنز و هس (
داند، به نظر تکمیلی را مربوط به افزایش تعداد و ارتفاع ساقه می

علت کاهش علوفه یونجه در شرایط تنش خشکی بهوي کاهش 
باشـد. ایـن نتـایج بـا     هـا مـی  فتوسنتز در اثر بسته شـدن روزنـه  

  ).36در مورد یونجه مطابقت دارد ( گزارشات سایر محققان
  

  سوم برداشت در خشک علوفه عملکرد
 سوم برداشت در خشک علوفه عملکرد بر تکمیلی آبیاري انجام
P) یک درصد احتمال سطح در / )0  داشـت  داريمعنـی  اثر 01
 در خشـک  علوفـه  عملکـرد  بیشـترین  کـه  طوريبه ،)3 جدول(

 بـار سـه   انجـام  شـرایط  در ،)هکتار در تن 84/6( سوم برداشت
 در خشـک  علوفـه  عملکرد کمترین. آمد دستبه تکمیلی آبیاري

 تن 55/2 میزان به تکمیلی آبیاري بدون شرایط در سوم برداشت
 تکمیلـی  آبیـاري  بـار  سه انجام عبارتیبه آمد، دستبه هکتار در

)4(I، میــزان بــه را ســوم برداشــت در خشــک علوفــه عملکــرد 
 دو انجـام ). 4جـدول  ( داد افزایش I)1( شاهد به نسبت 72/62%
 خشک علوفه هکتار در تن 48/5 تولید با I)3( تکمیلی آبیاري بار
 علوفـه  عملکـرد  بیشترین I)4( یتکمیل آبیاري بار 3 تیمار از بعد

 آبیـاري  بـار  یـک  تیمار و کرد تولید را سوم برداشت در خشک
 خشـک  علوفه عملکرد هکتار در تن 52/3 تولید با I)2( تکمیلی

 آب کمبود. داشت I)1( شاهد به نسبت بیشتري سوم برداشت در
 کاهش کمی میزان به را خشک ماده تولید رویشی رشد اوایل در
 مـاده  زایشـی،  رشد مرحله در و رشد دوره اواخر در اما دهدمی

 تـنش  افـزایش ). 34( دهدمی کاهش شدت به را تولیدي خشک
 افزایش و حقیقی فتوسنتز کاهش موجب رشد دوره طی خشکی
 فتوسـنتز  قادرنـد  یکدیگر همراه یا تنهایی به که شده گیاه تنفس

 دهنـد  کاهش را علوفه در خشک ماده تجمع نتیجه در و ظاهري
)16.(  
  

  درصد پروتئین در برداشت اول 
 در اول برداشـت  در درصـد پـروتئین   بـر  تکمیلـی  آبیاري انجام
P)یـک درصـد    احتمال سطح / )0  داشـت  داريمعنـی  اثـر  01

 برداشـت  در درصـد پـروتئین   بیشترین که طوريبه ،)3 جدول(
 یلـی تکم آبیـاري  بـار سه  انجام شرایط در ،)درصد 23/23( اول
 اول برداشـت  در درصد پـروتئین  عملکرد کمترین. آمد دستبه
 دسـت به درصد 59/21 میزان به تکمیلی آبیاري بدون شرایط در

 درصد پـروتئین  ،I)4( تکمیلی آبیاري بار سه انجام عبارتیبه آمد،
 افـزایش  I)1( شاهد به نسبت %05/7 میزان به را اول برداشت در
 72/23 تولید با I)3( تکمیلی آبیاري ربا دو انجام). 4جدول ( داد

 بیشـترین  I)4( تکمیلـی  آبیاري بار 3 تیمار از بعد درصد پروتئین
  ).3(جدول  کرد تولید را اول برداشت در درصد پروتئین

  
  دوم برداشت در پروتئین درصد

سـاده آبیـاري، تیمـار     اثرنتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد 
پـیش   تیمـار  و تکمیلـی  آبیاري نشکبرهم زنی و اثرپیش جوانه

 سـطح  در دوم برداشـت  در پـروتئین  درصـد  بـر  بذرزنی جوانه
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  بذر زنیتیمار پیش جوانه ×ی لیتکم ياریآب ماریت تحت ،درصد پروتئین در برداشت دوم يهامیانگین سهیمقا .1 شکل

  داري در سطح احتمال پنج درصد ندارندیهاي داراي حروف مشترك در هر ستون اختالف معنبراساس آزمون دانکن میانگین
  

P)یــک درصــد  احتمــال / )0  ،)3 جــدول( بــود دارمعنــی 01
 از) %85/23( خشک علوفه پروتئین درصد بیشترین هک طوريبه

 N)3(I نیتروکسـین  تیمـار  پـیش  بـا  تکمیلـی  آبیاري بار دو تیمار
داري با تیمارهـاي  دست آمد که از لحاظ آماري اختالف معنیبه
)N2I) و (N1I(  آبیاري بدون تیمار از آن مقدار کمترین ونداشت 

 دسـت بـه ) % 26/19 ( میـزان  به I)C)1 تیمار پیش بدون تکمیلی
تیمـار پـیش   با  تکمیلی آبیاري بار دو انجام دیگر عبارتیبه. آمد

 در خشـک  علوفـه  پـروتئین  درصد N)3(I نیتروکسین زنیجوانه
 افـزایش  C)1(I تیمـار  به نسبت %24/19 میزان با را دوم برداشت

 و بـرگ  فتوسنتز زراعی، گیاه رشد خشکی، تنش .)1(شکل  داد
 بـا  دهـد، مـی  قـرار  تـأثیر  تحت را گیاه فیزیولوژیک هايواکنش
 ساخت جهت گیاه رطوبتی مطلوب شرایط تکمیلی آبیاري انجام

سـایر   ایجنتـ  بـا  نتایج این). 17( شودمی فراهم نیتروژن تثبیت و
  .)3( دارد مطابقت گندم مورد درمحققان 

 کننـده  تثبیـت  هـاي باکتري از استفاده که داشتند اظهار محققان
 انتقـال  و صیتخصـ  بر و داده افزایش را گیاه رشد سرعت نیتروژن
 افـزایش  بـه  که طوريبه داشته، اثر ساقه و ریشه بین غذایی عناصر
 و هـوایی  هاياندام شکخ وزن آنها، انتقال و غذایی عناصر جذب
 نتـایج  بـا  آمـده  دستبه نتایج). 30( یابدمی افزایش پروتئین مقدار

  ).37( دارد مطابقت تلخ زیتون گیاه مورد در سایر پژوهشگران

   سوم برداشت در پروتئین درصد
 در پروتئین درصد بر بذر تیمار پیش و تکمیلی آبیاري متقابل اثر

P)یک درصد  احتمال سطح در سوم برداشت / )0  دارمعنی 01
 علوفـه  پـروتئین  درصـد  بیشـترین  کـه  طوريبه ،)3 جدول( بود

 تیمـار  پـیش  با تکمیلی آبیاري بار دو تیمار از) %96/23( خشک
)، N2Iدست آمد که از لحاظ آماري با تیمار (به I)N)3 نیتروکسین

)N3Iو ( )P2I( .آبیـاري  بـدون  یمارت از آن مقدار کمترین نداشت 
) %19/20( میـزان  بـه   I)C)1زنـی تیمار پیش جوانه بدون تکمیلی

تیمـار  با  تکمیلی آبیاري بار 2 انجام دیگر عبارتبه. آمد دستبه
 خشـک  علوفه پروتئین درصد N)3(I نیتروکسین زنیپیش جوانه

 افـزایش  شـاهد  بـه  نسبت %73/15 میزان به را سوم برداشت در
  . )2(شکل  داد

 کـه  زایشـی  مراحل در تکمیلی آبیاري انجام رسدمی نظر به
 دوام اســت زیــاد دانــه پرکــردن بــراي محصــول رشــد ســرعت

 لذا سازد،می ترطوالنی مرحله این طی در را گیاه سبز هايبافت
 مناسـبی  کیفیت با غذایی عناصر انتقال و برگ فتوسنتزي کیفیت
و حـل   نیتـروژن  تثبیـت کننـده   هـاي باکتري). 31( یابدمی ادامه

 باعـث  آمینـه  اسـیدهاي  و هاویتامین انواع سنتز با کننده فسفات
 بـا  نتـایج  ایـن ). 15( شـوند مـی  محصول کیفیت و رشد افزایش
 ).26و  5( دارد مطابقت سایر محققان نتایج



  ۱۳۹۶سال بيست و يك / شماره چهار/ زمستان /  )علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي(علوم آب و خاك  نشريه

  

۱۷۰  

  
  بذر زنیجوانه تیمار پیش ×ی لیتکم ياریآب ماریت تحت ،درصد پروتئین در برداشت سوم يهامیانگین سهیمقا .2 شکل

  ي در سطح احتمال پنج درصد ندارنددارهاي داراي حروف مشترك در هر ستون اختالف معنیبراساس آزمون دانکن میانگین
  

 زنی بذر بر صفات مختلف ماشک. مقایسه میانگین اثر تیمار پیش جوانه5جدول 

بذر زنیوانهتیمار پیش ج  درصد فیبر در برداشت دوم  عملکرد پروتئین در برداشت اول
 379/00 b 25/73 a شاهد  
 436/59 a  25/67 a آب 

448/75 a  25/38  b  2 -فسفات بارور 

 453/32 a  25/63 a نیتروکسین 

  ي در سطح احتمال پنج درصد ندارنددارهاي داراي حروف مشترك در هر ستون اختالف معنیبراساس آزمون دانکن میانگین
  

  ولدرصد فیبر در برداشت ا
سـاده آبیـاري، تیمـار     اثرنتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد 

پـیش   تیمـار  و تکمیلـی  آبیاري کنشبرهم زنی و اثرپیش جوانه
 احتمـال  سـطح  در اول برداشت در فیبر درصد بر بذرزنی جوانه

P)یک درصد  / )0  کـه  طـوري بـه  ،)3 جدول( بود دارمعنی 01
بـدون   تیمـار  از) %07/27( اول برداشت در رفیب درصد بیشترین
 کمتریندسـت آمـد  زنی بذر بـه جوانه پیش تیمار بدون آبیاري و

زنی جوانه پیش تیمار و تکمیلی آبیاريدو بار  تیمار از آن مقدار
. آمـد  دسـت به) %10/24( میزان به I)P)3 2-فسفات بارور بذر با

تیمـار پـیش   بـا   تکمیلـی  آبیـاري  بـار  دو انجـام  دیگر عبارتبه
 در خشـک  علوفـه  فیبر درصد P)3(I 2-فسفات بارور زنیجوانه

 داد کـاهش  شـاهد  بـه  نسـبت  %56/8 میـزان  به را اول برداشت
  . )6(جدول 

  دوم برداشت در فیبر درصد
 آماري لحاظ از زنی بذرو تیمار پیش جوانه تکمیلی آبیاري تأثیر
 دیـک درصـ   احتمـال  سـطح  در دوم برداشت در فیبر درصد بر

(P / )0  بـراي  هـا میـانگین  مقایسه ،)3 جدول( بود دارمعنی 01
 درصـد  مقـدار  بیشـترین  داد، نشـان  دوم برداشت در فیبر درصد
شاهد (بـدون آبیـاري) بـه میـزان      تیمار به دوم برداشت در فیبر
 برابر I)4( سه بار آبیاري تکمیلی تیمار در آن کمترین و 04/27%
نیـز   تکمیلی آبیاري بار یک و دو تیمار. )4جدول ( دبو 64/24%

 عبـارت بـه  فیبر در برداشت دوم تولید کردنـد.  %37/25به میزان 
 برداشـت  در فیبر درصد تکمیلی آبیاري بار سه و دو انجام دیگر
 شـاهد  بـه  نسـبت  %17/6 و %87/8 میـزان  بـه ترتیـب  به را دوم

زنـی بـذر هـم    انهمقایسه میانگین تیمارهاي پیش جو .داد کاهش
 دوم برداشـت  در فیبـر  درصـد نشان داد که بیشترین و کمتـرین  
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 زنی بذر بر صفات مختلف ماشککنش آبیاري و تیمار پیش جوانه. مقایسه میانگین اثرات برهم6جدول 

  زنی بذرتیمار پیش جوانه ×تیمار آبیاري   درصد فیبر در برداشت اول  درصد فیبر در برداشت سوم
 27/43 a  27/07 a شاهد    
 27/19 b  26/63 b بدون آبیاري  آب×  
 27/15 b  26/37 c  2 -فسفات بارور   
 26/42 c  25/73 d نیتروکسین   
 24/73 e  25/12 g شاهد    
 24/45 g  24/63 h یک بار آبیاري  آب×  
 24/50 fg  24/25 ij  2 -فسفات بارور   
 25/32 d  24/19 ijk نیتروکسین   
 24/84 e  24/30 i شاهد    
24/67 ef 24/20 ijk دو بار آبیاري  آب×  
 24/32 g  24/10 k  2 -فسفات بارور   
 24/69 ef  24/14 jk نیتروکسین   
 24/75 e  25/74 d شاهد    
 25/39 d  25/59 e سه بار آبیاري  آب×  
 25/50 d  25/26 f  2 -فسفات بارور   
 25/33 d  25/30 f نیتروکسین   

  داري در سطح احتمال پنج درصد ندارندهاي داراي حروف مشترك در هر ستون اختالف معنیبراساس آزمون دانکن میانگین
  
دست آمد کـه  به 2-ترتیب از تیمارهاي شاهد و فسفات بارور به

از لحاظ آماري بین تیمارهاي شاهد، آب و نیتروکسـین از نظـر   
داري وجـود نداشـت   اختالف معنی دوم برداشت در فیبر درصد

  ).5(جدول 
 یابـد مـی  افزایش رشد دوره شدن طوالنی با خام فیبر درصد

 %50ز ا بعـد  ماشـک  علوفـه  دوم برداشت اینکه به توجه با). 7(
 از ايعلوفه گیاهان برداشت در تأخیر لذا گرفته صورت گلدهی
 شـدن  خنثـی  لیگنـین  افزایش سلولی، هايدیواره افزایش طریق
 گیـاهی  اجـزاء  در خـام  الیـاف  افزایش و گیاه لفمخت هاياندام
 توجـه  با اما). 28( شودمی ايعلوفه گیاهان کیفیت کاهش باعث

 همکـاران  و حاجیپانیوتـا  و) 39( ساندستول و تولوا هايیافته به
 مرحلـه  تـا  علوفـه  برداشـت  در تـأخیر  کردنـد  گزارش که) 22(

ـ  در فیبرخام میزان شدید افزایش موجب گلدهی اواخر  هـا رگب
 کنـد  را رونـد  ایـن  تکمیلی آبیاري انجام رسدمی نظر به شودمی

 شـده،  خام الیاف افزایش میزان چشمگیر افزایش از مانع و کرده

 مقـدار  افـزایش  کـه  کـرد  تصـور  چنـین  توانمی دیگر عبارتیبه
  .است شده گیاه در خام فیبر میزان افزایش از مانع پروتئین
 فیبر درصد بر آماري لحاظ از ربذ زنیتیمار پیش جوانه تأثیر

P)یــک درصــد  احتمــال ســطح در دوم برداشــت در / )0 01 
 در فیبـر  درصد براي هامیانگین مقایسه ،)3 جدول( بود دارمعنی

 برداشـت  در فیبـر  درصد مقدار بیشترین داد، نشان دوم برداشت
 در آن کمتـرین  و %73/27 برابـر  (C) شـاهد  تیمـار پیش  به دوم

، )5جـدول  ( بود %18/25 برابر )P( 2-فسفات بارور تیمارپیش 
اخـتالف   (N)نیتروکسـین   تیمـار پـیش   که از لحـاظ آمـاري بـا   

فیبـر بعـد از    %25/25با  (W) آب تیمارداري نداشت. پیش معنی
پـیش تیمـار    دیگر عبارتبه شاهد بیشترین میزان فیبر را داشت.

 %55/0 میزان به را دوم داشتبر در فیبر درصد 2-فسفات بارور
 در خـام  فیبـر  و پـروتئین  مقادیر بین .داد کاهش شاهد به نسبت
 کـاربرد ). 11( دارد وجـود  معکوسـی  رابطـه  گیـاهی  گونـه  یک

 جذب در را گیاه ییکارا ازتوباکتر مثل رشد افزاینده هايباکتري



  ۱۳۹۶سال بيست و يك / شماره چهار/ زمستان /  )علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي(علوم آب و خاك  نشريه

  

۱۷۲  

 افـزایش  لـذا ). 23( دهدمی افزایش نیتروژن مانند غذایی عناصر
 عبـارتی بـه  یعنـی  شود،می خام فیبر کاهش موجب خام ینپروتئ
 در تـأخیر  بـا  خـام  فیبـر  افـزایش  هـا باکتري این از استفاده بهتر

  .دهدمی کاهش ،را برداشت
  سوم برداشت در فیبر درصد
 برداشـت  در فیبـر  درصد بر آماري لحاظ از تکمیلی آبیاري تأثیر
P)یـک درصـد    احتمـال  سطح در دوم / )0  بـود  دارمعنـی  01

 سـوم  برداشـت  در فیبر درصد بیشترین که طوريبه ،)3 جدول(
زنـی  جوانـه  پیش تیمار بدون بدون آبیاري و تیمار از) 43/27%(

 آبیـاري دو بـار   تیمـار  از آن مقـدار  کمتـرین دسـت آمـد   بذر به
 به P)3(I 2-فسفات بارور زنی بذر باجوانه پیش تیمار و تکمیلی
 بـار  دو انجـام  دیگـر  عبـارت بـه . آمـد  دستبه) %10/24( میزان
 P)3(I 2-فسـفات بـارور   زنیتیمار پیش جوانهبا  تکمیلی آبیاري
 %06/9 میـزان  بـه  را سوم برداشت در خشک علوفه فیبر درصد
  . )6(جدول  داد کاهش شاهد به نسبت

توان به عناصر غـذایی،  از عوامل مؤثر برروي مقدار فیبر می
). لذا انجام آبیاري تکمیلی در 12وغ اشاره کرد (آب و مرحله بل

هاي گیـاه  بندي توانسته مقدار فیبر را در بافتمرحله آغاز غالف
 بـر  آمـاري  لحاظ از بذر زنیتیمار پیش جوانه تأثیرکاهش دهد. 

ــر درصــد P) احتمــال ســطح در دوم برداشــت در فیب / )0 01 
 در فیبـر  درصد براي هامیانگین سهمقای ،)4 جدول( بود دارمعنی

 برداشـت  در فیبر درصد مقدار بیشترین داد، نشان ومس برداشت
 در آن کمتـرین  و %83/26 برابـر  (C) شـاهد  تیمارپیش  به ومس

، )5جـدول  ( بود %42/25 برابر )P( 2-فسفات بارور تیمارپیش 
 (N)نیتروکسـین   زنـی تیمـار پـیش جوانـه    که از لحاظ آماري با

بـا   (W) آب تیمـار داري نداشـت. پـیش   اختالف معنی 47/25%
 فیبــر بعــد از شــاهد بیشــترین میــزان فیبــر را داشــت.  50/26%
 در فیبـر  درصـد  2-پـیش تیمـار فسـفات بـارور     دیگر عبارتبه

بـا   .داد کـاهش  شاهد به نسبت %41/1 میزان به را دوم برداشت
نده رشد اثر هاي افزایتوجه به اینکه کودهاي بیولوژیک و باکتري

مستقیم و غیر مستقیمی بر ساخت پروتئین در گیـاه دارنـد، لـذا    
استفاده از این کودها توانسته باعـث کـاهش ایـن صـفت شـود.      

  ).6دست آمده با نتایج سایر محققان مطابقت دارد (نتایج به
  

  اول برداشت در پروتئین عملکرد
و تیمـار  ساده آبیـاري   اثرنتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد 

 در اول برداشـت  در پـروتئین  عملکـرد  بـر  بـذر زنی پیش جوانه
P)یک درصد  احتمال سطح / )0  ،)3 جـدول ( بود دارمعنی 01

 31/447( اول برداشت در پروتئین عملکرد بیشترین که طوريبه
دست آمـد  به تکمیلی آبیاري بار دو تیمار از) کیلوگرم در هکتار

داري با تیمار یـک بـار آبیـاري    آماري اختالف معنی که از لحاظ
 آبیـاري  بـدون  تیمـار  از آن مقـدار  کمتـرین  وتکمیلی نداشـت  

. آمـد  دسـت بـه ) کیلوگرم در هکتـار  07/403( میزان به تکمیلی
 در پـروتئین  عملکرد تکمیلی آبیاري بار دو انجام دیگر عبارتیبه

شـاهد   مـار تی بـه  نسـبت  درصـد  89/9 میزان به را اول برداشت
ــاري)  ــدون آبی ــزایش (ب ــدول  داد اف ــانگین   .)4(ج ــه می مقایس

زنـی بـذر هـم نشـان داد کـه بیشـترین و       تیمارهاي پیش جوانه
ترتیـب از  اول بـه  برداشـت  در پـروتئین  کمترین میزان عملکـرد 

دست آمد کـه از لحـاظ آمـاري    تیمارهاي نیتروکسین و شاهد به
روکســین از نظــر و نیت 2-بــین تیمارهــاي آب، فســفات بــارور 

داري وجـود  اول اخـتالف معنـی   برداشـت  در پروتئین عملکرد
  ).5نداشت (جدول 

  

  عملکرد پروتئین در برداشت دوم
 در عملکـرد پـروتئین   بـر  آمـاري  لحـاظ  از تکمیلی آبیاري تأثیر

P)یک درصد  احتمال سطح در دوم برداشت / )0  دارمعنـی  01
 در نیعملکـرد پـروتئ   بـراي  هـا میانگین مقایسه ،)3 جدول( بود

 درعملکـرد پـروتئین    مقـدار  بیشـترین  داد، نشـان  دوم برداشت
 7/763 برابـر  I)3( تکمیلـی  آبیـاري  دوبـار  تیمار به ومد برداشت

کیلوگرم درهکتار بود که از لحاظ آماري با تیمار شـاهد، یـک و   
 آن کمترین وداري نداشت سه بار آبیاري تکمیلی  اختالف معنی

کیلـوگرم در   8/476 برابـر  I)1( بدون آبیـاري تکمیلـی   تیمار در
 آبیـاري  بـار دو انجـام  دیگـر  عبـارت بـه . )4جـدول  ( بودهکتار 
 %56/37 میـزان  بـه  را دوم برداشت درعملکرد پروتئین  تکمیلی
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  .داد افزایش شاهد به نسبت
  

  سوم برداشت در پروتئین عملکرد
 عملکرد براي تکمیلی اريآبی تیمارهاي بین داريمعنی اختالف
یــک درصــد  احتمــال ســطح در ســوم، برداشــت در پــروتئین

(P / )0  بیشـترین  کـه  طـوري به ،)3 جدول( داشت وجود 01
 کیلـوگرم  09/1588( سـوم،  برداشت در پروتئین عملکرد مقدار

 مقدار کمترین و I)4( تکمیلی آبیاري بار سه تیمار از) هکتار در
دسـت  بـه  I)1( شـاهد  تیمار از) هکتار در کیلوگرم 85/425( آن

بـا عملکـرد    I)3( تکمیلـی  آبیاري بار دو انجام. )4آمد (جدول 
 سـه  تیمار از بعد هکتار در کیلوگرم 48/1269 پروتئین به میزان

مقدار را داشت. انجام سـه   عملکرد بیشترین تکمیلی آبیاري بار
 بـه  را سـوم  داشـت بر در پـروتئین  عملکـرد  بار آبیاري تکمیلی

 داد افـزایش  شاهد به نسبت هکتار در کیلوگرم 24/1045 میزان
 افـزایش  موجـب  تکمیلـی  آبیـاري  سـه بـار   انجام. )4(جدول 
 دارمعنـی  افزایش است بدیهی و دشومی خشک علوفه عملکرد
 نیـز  پـروتئین  عملکـرد  افـزایش  به منجر خشک علوفه عملکرد
 تـنش  اثـر  در تئینپـرو  عملکـرد  دارمعنـی  کـاهش  .شد خواهد
 نیـز اي در مـورد گیاهـان علوفـه    محققـان سایر  توسط خشکی
 . )4( است شده گزارش

  گیري کلینتیجه

نتایج این پژوهش نشان داد انجـام دو بـار آبیـاري تکمیلـی (در     
)) موجـب افـزایش   3Iگلدهی ( % 50) و 2Iمرحله آغاز گلدهی (

علوفه درصدي عملکرد  13/42درصدي عملکرد علوفه تر و  47
درصدي عملکرد علوفه تـر و   32/55خشک در برداشت دوم و 

درصدي عملکرد علوفه خشک در برداشت سوم نسـبت   46/53
) شده است. انجام دو بار آبیـاري تکمیلـی در   1Iبه شرایط دیم (

مقایسه با شرایط بـدون آبیـاري درصـد فیبـر در برداشـت اول،      
، %58/8 انترتیـب بـه میـز   برداشت دوم و برداشـت سـوم را بـه   

کاهش داد ولی عملکرد پـروتئین در برداشـت    %91/8و  17/6%
تـوان گفـت انجـام دو بـار     افزایش داد. لذا مـی  %23/57سوم را 

آبیاري تکمیلی جهت برداشت علوفه که هم از نظر کمی و هـم  
کیفی مقدار و کیفیت قابل قبولی داشته باشد معقول و اقتصـادي  

رصــد فیبــر از پــیش تیمــار اســت. همچنــین کمتــرین میــزان د
رو دست آمد. از اینـ ، به2-فات بارورزنی نیتروکسین و فسجوانه
توان گفت که انجام پیش تیمار بذري با نیتروکسین و فسفات می

در تخصیص و انتقال عناصر غذایی بین ریشه و سـاقه   2-بارور
طـوري کـه جـذب عناصـر غـذایی و وزن خشـک       اثر داشته به

 جذب نیتروژن و فسفر را افزایش داده است.هاي هوایی و اندام

زنـی بـا   لذا دو بار آبیاري تکمیلی همراه بـا تیمـار پـیش جوانـه    
  شود.کودهاي زیستی در کشت ماشک توصیه می
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Abstract 
To evaluate the effect of supplemental irrigation and seed priming on yield and some quantity and quality 
characteristics of vetch (Vicia dasycarpa) rainfed maragheh cultivar, an experiment was carried out at the Research 
Farm of Faculty of Agriculture, University of Urmia, West Azarbaijan province, Iran, during 2011. The experiment was 
laid out using split-plot, based on Randomized Complete Block design in three replicates. The factors studied were: 
Supplemental irrigation at four levels: without supplemental irrigation (I1), 1 time of supplemental irrigation (I2), 2 
times of supplemental irrigation (I3) and 3 times of supplemental irrigation (I3). The subplot included four levels of seed 
priming: Control (C), Water (W), Phosphate (P) and Nitroxin (N). Plant height, pod number in stems, 1000-grain 
weight, wet and dry forage yield in the second and third harvest and fiber percentage in the second and third harvest, 
protein yield in the second and third harvest, biological yield and harvest index were influenced by the supplemental 
irrigation. Wet and dry forage yield in the second harvest and wet forage yield in the third harvest were highest in I4 

with respectively 14.5, 16.72 and 3.56 (tons/hectare) yield and lowest with respectively 7.73, 7.47 and 2.06 
(tons/hectare) yield. As a result, applying 2 times of supplemental irrigation and seed treatment with phosphate and 
nitroxin had positive effects on quality and quantity yield of vetch and they could improve the quantity and quality of 
Vetch forage. 
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