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  1چکیده
ی شیآزما ساله، ک یونجه یگونه دو بري رو و آهنی پاش محلول وی خشک تنش اثری بررس براي

ي مارهایت اعمال با تکرار 3 دری تصادف کاملي ها بلوك طرح قالب در لیفاکتور تیاسپل صورت بهي ا مزرعه
 و  گرم در لیتر در مرحله رشد رویشی5 با غلظت )يرو+ آهن وي رو آهن،، مقطر آب( یپاش محلول

 وی ده  روز قبل از گل10 ، رسیدگی اولین غالف از پایین،یده  درصد گل50( ي قطع آبیاري ازمارهایت
 و دو پاشی  سطح محلول4 عنوان فاکتور اصلی و ترکیب تیماري تنش خشکی به. دیگرد اجرا) شاهد ماریت

 در ساقه به برگ نسبت که داد نشان جینتا . نظر گرفته شدرفاکتوریل د صورت ساله به گونه یونجه یک
 عملکرد کاهش سببی خشک تنش. بود) 43/1( polymorpha گونه از تر شیب )scutellata  )82/1گونه

 در بوته در غالف دادتع. دیگرد شاهد ماریت به نسبت درصد 33 و 27 زانیم به غالف عملکرد و تر علوفه
 شیافزا شاهد ماریت با سهیمقا در درصد 6/27 و 6/17 بیترت بهي رو + آهن و آهنی پاش محلولي مارهایت
 گونه در بوته در غالف تعداد شیافزا سبب ، در تیمار شاهد خشکیيروی پاش محلول ماریت. افتی

scutellata گونه در و درصد 181 زانیم به polymorpha شد شاهد ماریت به نسبت درصد 277 زانیم به. 
 و polymorphaگونه  تغییرات دانه در غالف در شرایط آبیاري کامل نشان داد که تعداد دانه در غالف در

پاشی حدود  محلول  و همه تیمارهايscutellata درصد و در گونه 58میزان  روي به+ پاشی آهن  محلول
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 وی خشک تنش سطح نیسوم در شده تیتثب تروژنین .فت درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش یا70-40
 به نسبت درصد 22 و 51 بیترت به polymorpha و scutellataي ها گونه دري رو + آهنی پاش محلول

ی پاش محلول ماریت چهارمین سطح تنش خشکی و در علوفه نیپروتئ زانیم. داشت کاهش شاهد ماریت
  .دیگرد برآورد درصد 7/21 و 3/23 بیترت به polymorpha و scutellataي ها گونه دري رو + آهن

  
  ساله ک یهاي یونجه ،پاشی محلول ، عملکرد،خشکی تنش عملکرد، اجزاي :کلیدي هاي واژه

  
  مقدمه

 نامنظم بارش الگوهاي. کند می محدود را کشور در زراعی تولید که زاست تنش عوامل از خشکی
. دهد می قرار خشکی تنش مختلف هاي شدت معرض در را محصوالت کشور مختلف نواحی در

 که گیاهی. کند می تر پیچیده را خشکی اثرات نیز نامناسب اي تغذیه وضعیت و باال دماي اوقات تر بیش
 بهتري مقاومت ،باشد کرده دریافت را پرمصرف و مصرف کم عناصر کافی مقدار به و شده تغذیه خوب

 جهاني ا علوفه گیاهان نیتر مهم از) .Medicago sp L (ساله کیي ها ونجهی. داشت خواهد خشکی به
 سازگاري قابلیت لیدل هب و روند یم شمار به کشورها سایر و استرالیا کانادا، آمریکا، ایران، کشورهاي در
 بودن دارا ،)1996 ایرانمنش، و آباد شریف حیدري (هوا نیتروژن زیستی تثبیت منبع زراعی، صورت به

 زرگري، (E و A، C، K هاي ویتامین انواع از بودنسرشار زنبورعسل، پرورش براي مناسب شهد
  ارزشمحیطی نامساعد شرایط به يسازگار و خاك فرسایش از جلوگیري برايبودن  مناسب ،)1991

 Medicago گونه ).2010 اریک و همکاران، ؛2010یوسفی و همکاران، ( دارند باالیی اقتصادي

scutellata cv Comertial دوره یک در دیم شرایط در  علوفه ترهکتار در تن 6-9 تولید کانام با 
 هاي گونه از دیگر یکی). 1999 باوچان، (دارد مهمی نقش علوفه نیتأم در کاشت از بعد روزه 70-60

 در تن 5-7 تولید با) Medicago polymorpha cv Serena (گونه ایران در دیم شرایط به سازگار
 خشکی به مقاوم هاي گونه از Medicago scutellata گونه). 1997 رنژاد،یم( باشد می تر علوفه هکتار

 اند شده داده تشخیص ایران در خشکی به مقاوم نیمه هاي گونه از Medicago polymorpha گونه و
 استقرار طبیعی، زادآوري بذر، سختی دانه بذر، بانک نیتأم دانه، تولید). 1997 جهرمی، فرد پور پهلوان(
 در نژنیترو تثبیت و ریزمغذي غذایی عناصر نیتأم اول، سال در چرا مدیریت بذور، بنیه ها، هچ اهیگ
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 دبای 1فارمینگ لی آمیز موفقیت نظام براي که باشند می مهمی کلیدي نکات از آهکی هاي خاك شرایط
 در وفهعل تولید براي ساله ک یهاي یونجه بذر زادآوري). 1977 بارنارد،( گیرند قرار پژوهش مورد
 هرز،ي ها علف رقابت کاهش با اول سال در بوته نشستن بذر به. دارد زیادي اهمیت کشور طیشرا

 بذر تولید مولیبدن و بور مس، آهن، روي، مصرف کم عناصر و فسفر ژهیو به غذایی عناصر مدیریت
 در سختی دانه بودن متفاوت لیدل به که کند می فراهم را بعد هاي سال براي بذر بانک نیتأم براي فراوان

 باشد می کافی زنی جوانه سال 4 براي بذر سال یک تولید ساله، ک یهاي یونجه مختلفي ها گونه
   ).2006 ،يهو و شانیر راماك(

برخی از  .هستند مهم بسیار نتیجه بهترین آوردن دست به براي ریزمغذي کودهاي کاربرد هاي روش
 روي غلظت افزایش روش مناسبی براي ،عناصر ی برگیپاش محلول که اند  گزارش نمودهگران پژوهش

 خشکی تنش شرایط در آهن و روي ویژه بهمصرف   عناصر کم تأمین.)2009کاکمک، (است  دانه در
 در عناصر این پاشی محلول ،بنابراین. کند می ایجاد  خشکیتنش برابر در گیاه حفاظت در اي ویژه نقش
 گزارشی در. ودش می محسوب کیفی و کمی عملکرد رتقاءا براي مناسب روش یک شرایط، چنین این

 استقرار و بذر نامیه قوه افزایش موجب تواند می دانه در روي غلظت افزایش که بیان شده است دیگر
 توانایی که بذوري ، از منظر دیگر.)2008 کاکمک،( شود روي کمبود با نواحی در خصوص هب بذر

  .برخوردارند تري مطلوب کیفیت از دارند باالتري رویش و زنی جوانه
 تشکیل لیدل به و دارد وجود آسپاراژین و گلوتامین هیستیدین، آمینه اسیدهاي ساختار در روي
 کربنیک و دهیدروژناز الکل مانند هایی آنزیم واکنش گوگرد و اکسیژن نیتروژن، عناصر با کمپلکس

 ساختار در روي .)1992 کلمن، ؛1990 اولد، و سواال (دینما یم فایا اساسی نقش فتوسنتز فرایند در ازرهیدآن
 همانندسازي در 2روي به وابسته هاي پروتئین ساختار در و) اکسین هورمون ماده پیش (تریپتوفان آمینه دیاس

DNA همکاران، و استمپر ؛1992 کلمن، ؛1993 فالچوك، و واالس (کند می ایفا مهمی نقش ها ژن بیان و 
 گروه عنوان به گوگرد، -آهن هاي پروتئین و پروتئین هم (ها پروتئین عمده گروه دو ساختار در آهن ).1998
 در و هموگلوبین لگ و پراکسیداز کاتاالز، هاي پروتئین ساختار در تنفس، واکنش در الکترون گیرنده -دهنده
  ).1993 فالچوك، و واالس( دارد اساسی نقش فتوسنتز نور به وابسته فرآیند
  

                                                
1- Lay-farming 
2- Zince Metalloprotien 
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 و رویشی مراحل در خشکی تنش ایجاد سبب رشد فصل طول در بارندگی نامناسب پراکنش
 تعداد بر خشکی تنش که دادند نشان )1983 (همکاران و گاتس. شود می ساله ک یهاي یونجه زایشی
 بذر تعداد ،بوته در غالف تعداد کاهش با و دارد داري معنی اثر غالف در بذر تعداد و بوته در غالف

 .شوند می بارور که هستند هایی گل درصد 50 از تر کم ها غالف نهایی تعداد و ابدی یم افزایش غالف در
 و کنند یم ریزش خشکی تنش اثر در ،ها لگوم سایر مانند ساله ک یهاي یونجه هاي گل از زیادي بخش

 بوته، در شده تولید هاي گل میان از و شوند یم تبدیل غالف به ها آن نصف حدود مانده باقی تعداد از
 غالف به تبدیل براي ،دشون شکیل میت ریتأخ با که هایی گل به نسبت شوند می تولید زودتر که هایی گل

 بر رشد زایشی بیش از سایر مراحل رشد رویشی یونجه زراعی مرحله). 1987 کوکس، (مستعدترند
 موجب رشد فصل طی در آب کمبود ).2011، دجدیدي و همکاران (باشد یم ثرؤم دانه نهایی عملکرد
 کاهش و فتوسنتزي مواد عرضه شدن محدود فتوسنتز، و برگ سطح هوایی، هاي اندام اندازه کاهش

 رشد فصل اوایل در رطوبتی تنش ).1997 ،یکوچک ؛1991 پور، خواجه (گردد می علوفه و دانه عملکرد
 نیتأم به قادری شیزا دوره در رطوبت وجود با که شود یم ضعیف جثه با هایی بوته تولید موجب
 علوفه کیفیت بر خشکی تنش که کردند گزارش گران پژوهش). 1983 ،یاشل (باشد نمی باال عملکرد
 تر  وزن در محلول قندهاي و پروتئین درصد خشکی، تنش شیافزا با و داشت داري معنی ریتأث تولیدي

 نیتروژن تثبیت مقدار ).1999 نژاد، ترك (یافت افزایش Medicago polymorpha گونه در گیاه
 مقدار رشد، محیطی شرایط باکتري، نژاد گونه، رقم، لگوم، نوع مانند متعددي عوامل به ها لگوم لهیوس به
 روي خشکی تنش بازدارندگی اثر ).1974 نسنت،یو (دارد بستگی خاك رطوبت و اسیدیته تروژن،ین

 متعدد صورت به گاهیآزمایش شرایط در نیتروژناز آنزیم فعالیت کاهش و نیتروژن تثبیت فتوسنتز،
 ریتأث خصوص در بررسی و پژوهش رسد می نظر به). 1982 سانچز، و ویاپارس (است شده گزارش
 و علوفه نیتأم زمینه در موجود هاي چالش از بخشی بتواند خشکی تنش طیشرا در ریزمغذي عناصر
 و خشکی تنش اثر یبررس پژوهش این هدف. نماید تر روشن را تعامر و هادیمزار در کافی بذر تولید

 تثبیت نیتروژن مقدار و غالف عملکرد علوفه، کیفی هاي ویژگی و عملکرد بر روي  آهن ویپاش محلول
 Medicago scutellata cv و Medicago polymorpha cv Serena ساله یک یونجه گونه دو شده

Comercial باشد می.  
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  ها روش و مواد
 و مراتع سازمان به وابسته البرز تحقیقات مرکز در 1390 بهار در آزمایش :يا مزرعه هاي شیآزما )الف

ی شمال 47  ً و35°جغرافیایی عرض وی شرق 56  ً و50° جغرافیایی طول به کرج در واقع ها جنگل
 350 بارندگی متوسط با اي مدیترانه اقلیم داراي آزمایش منطقه ،کوپن بندي طبقه طبق. شد انجام
 ،)تنش بدون (کامل آبیاري :شامل خشکی تنش تیمار 4 ریتأث شیآزما این در. باشد می سال در متر میلی
 تا پایین از غالف اولین رسیدگی از آبیاري قطع رشد، فصل پایان تا دهی گل درصد 50 از آبیاري قطع
 تیمار 4 و رسیدگی پایان تا دهی گل شروع از قبل روز 10 آبیاري قطع و رسیدگی دوره پایان

 از منبع سولفات روي با روي ، گرم در لیتر5 از منبع سولفات آهن با غلظت آهن شاملی پاش محلول
 Medicago: شامل ساله ک ییونجه گونه دو بر) شاهد (مقطر آب و روي + آهن ، گرم در لیتر5غلظت 

scutellata cv Comertial و Medicago polymorpha cv Serena گرفت قراری بررس مورد. 
 تیمارهاي. شد اجرا تکرار 3 با تصادفی کامل بلوك طرح قالب در فاکتوریل لیتاسپ صورت به آزمایش

 ساله ک ییونجه گونه دو وی پاش محلول سطح 4 تیماري ترکیب و اصلیي ها کرت در خشکی تنش
 6 شامل متر 3×4 ابعادي دارا آزمایشی کرت هر. گرفت قرار فرعی هاي کرت در لیفاکتور صورت به

 صفاتي ریگ اندازهي برا برداري نمونه براي ردیف دو حاشیه، عنوان به یفرد دو که بود ردیف
 گرفته نظر در متر سانتی 25 ردیف فاصله با عملکردي ریگ اندازه براي میانی ردیف دو وي مورفولوژ

 مشخص خاك هیتجز جینتا وي بردار نمونه خاك متر یسانت 0-30 عمق از کاشت انجام از قبل. شد
 و 1 ولاجد (شد استفاده پلیتر فسفات سوپر منبع از فسفر کود هکتار در لوگرمیک 90 مقدار و دیگرد

 شامل بستر تهیه عملیات. شد انجام 1390 فروردین دوم در کاري هیرم صورت به بذرها کاشت ).2
 از بعد. گرفت انجام آبیاري منظور به ها کرت تسطیح و آزمایشی مزرعه بندي کرت و سبک دیسک
 هرز هاي علف با مبارزه عملیات ،هرز هاي علف رقابت از جلوگیري منظور به اهچهیگ کامل استقرار

 اعمال و مرجع گیاه تعرق و تبخیر گیري اندازه براساس مزرعه میزان آبیاري. شد انجام دستی صورت به
 مرحله و میانی مرحله توسعه، مرحله ابتدایی، مرحله (رشدي مرحله 4 در) Kcrop (گیاهی ضریب

 مرحله در و 96/0 میانی مرحله در 4/0 ابتدایی مرحله در گیاهی ضریب مقدار. صورت گرفت) نیپایا
 نیز پایانی مرحله و توسعه مرحله در گیاهی ضرایب مقدار). 2010 ، و کمالیعلیزاده (بود 9/0 پایانی

 کشی لوله اجراي و پمپ توسط میزان آبیاري). 3 جدول (شد گرفته نظر روزدر 5 آبیاري دور و محاسبه
  .گرفت انجام کنتور لهیوس به ها لوله خروجی آب دبی محاسبه و مزرعه
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  Kpan × ETpan =ET0                                                                                    ) 1(رابطه 
  

  Kcrop × ET0 = ETcrop                                                                                 ) 2(رابطه 
  

 :Kpan و ریتبخ تشتک سطح از تعرق و ریتبخ :ETpan و مرجع اهیگ تعرق و ریتبخ: ET0 ،1 رابطه در
 وی زراع اهیگ سطح از شده محاسبه تعرق و ریتبخ: ETcrop ،2 رابطه در و A کالس تشتک بیضر

 از متر 5/0×5/0 کوادرات دري بردار نمونهی ده گل شروع در. باشند یمی اهیگ بیضر: Kcrop و خاك
 اختالف روش از مزرعه در شده تیتثب تروژنیني ریگ اندازه و آمد عمل به گندم رقم و ونجه یگونه دو

منظور   به2 آذر گندم رقم رلگومیغ اهیگ. دیگرد محاسبه) 1993 ،دنسو و هاردارسون (کل تروژنین
 با زمان هم و هیته کرمانشاه سراورود قاتیتحق مرکز از اكبرآورد میزان نیترات جذب شده از خ

 خشک، و تر علوفه عملکرد: شامل شدهي ریگ اندازه صفات. دیگرد کشت ساله کي یها ونجه یکاشت
 عملکرد غالف، در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد ساقه، به برگ خشک وزن نسبت توده، ستیز وزن

 درصد: شاملی فیک صفات و )هکتار درلوگرم یک( شده تیتثب تروژنین گره، انیم فاصله هکتار، در غالف
ي برا. بود خام بریف درصد و کل خاکستر آب، در محلولي قندها هضم، قابل خشک ماده ن،یپروتئ
 به برگ نسبت و بوته تک توده ستیز وزن متوسط بوته، در غالف بوته، در ساقه تعدادي ریگ اندازه
 بوته 10 گره، انیمي ریگ اندازهي برا. شدي ریگ اندازه صفات متوسط و تخابان نمونه 20 تعداد ،ساقه

  .دیگرد محاسبه گره انیم فاصله متوسط وي ریگ اندازهی متوال گره انیم سه طول و انتخاب
  

  .خاكیی ایمیشی کیزیف هیتجز جینتا -1 جدول

 رس الي شن
 کربن

 لیآ

 ماده
 یآل

  يبردار نمونه عمق
 )متر سانتی (خاك

  )درصد(

  بافت
  خاك

  تهیدیاس
 اشباع گل

  تیهدا
 یکیالکتر

  شونده یخنث مواد
 )درصد(

 75/11 34/1 90/7 لومی 17/1 68/0 00/20 00/42 00/38 30-0

  
  .خاك در موجود غذایی عناصر -2 جدول

  عمق
  يبردار نمونه

 )متر سانتی (خاك

  تروژنین
  کل

 )درصد(

  فسفر
 جذب قابل

  میپتاس
 جذب قابل

 میزیمن
  گرم یلیم( آهن
 )لوگرمیک در

 مس يرو منگنز

30 -0 07/0 50/8 00/138 00/504 32/1 04/10 62/0 48/0 
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  .ساله یک یونجه گونه دو مصرفی آب میزان محاسبه -3 جدول
مقدار آب داده شده 
  پس از کسر بارندگی

 )متر میلی(

مقدار بارندگی 
  تا تاریخ

 )متر میلی(

تبخیر و تعرق 
  )ETcrop (حداکثر

 )متر میلی(

 ضریب گیاهی
)Kcrop(  

تبخیر و تعرق 
  )ET0 (مرجع

 متر میلی

 تاریخ آبیاري

0/0 8/16 48/12 40/0 20/31 5/1/1390 

20/3 0/5 20/8 40/0 50/20 10/1/1390 

70/15 6/1 31/16 49/0 30/33 15/1/1390 

50/10 4/4 90/14 58/0 55/25 20/1/1390 

10/16 8/2 90/18 68/0 00/28 25/1/1390 

12/16 7/4 82/20 76/0 16/27 30/1/1390 

28/23 1/9 38/32 95/0 09/34 7/2/1390 

50/39 0/0 50/39 95/0 58/41 12/2/1390 

60/38 2/0 76/38 95/0 81/40 17/2/1390 

24/35 4/1 36/64 95/0 57/38 22/2/1390 

28/46 0/0 28/46 95/0 73/48 27/2/1390 

76/50 0/0 76/50 93/0 88/54 2/3/1390 

76/50 0/0 76/50 93/0 88/54 10/3/1390 

63/63 0/0 63/63 90/0 70/70 15/3/1390 

87/358 2/43 34/399    

  
  هاي آزمایشگاهی گیري اندازه) ب
 منبع ازي رو و آهن کالت از آهن ،یپاش محلولي مارهایت در :يرو و آهن کالتي ها محلول هیته

 تریل 4 هیتهي برا .دیگرد استفاده جهت اعمال تیمارها سپس و شد هیته شگاهیآزما دري رو کالت
. شد حل آب تریل 2 در مرحله دوی ط را EDTA گرم 96/23 مقدار ،)Fe-EDTA (آهن کالت محلول
 حل آب تریل 2 در مرحله دوی ط زین را) FeSo4.7H2O( آبدار آهن سولفات گرم 92/19 مقدار سپس
 ساعت در 6مدت  ها به  در مخلوط محلول.شد ختهیري ا رهیت ظرف در ظرف، دوي محتو و نموده

 زمان در وي نگهدار خچال یدر دست آمده به محلول  ووسیله پمپ اکواریم، هوا دمیده شد تاریکی به
 روش از زین) Zn-EDTA (يرو کالت ساختني برا ).1994آباد،  شریف  حیدري( دیگرد استفاده الزم
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. دیگردي نگهدار خچال یدر آمده دست هب محلول و) ZnSo4.7H2O(} آبداري رو سولفات {استفاده باال
  .)1994 آباد، شریف  حیدري( شد جامان روز 4 فاصله بهی شیرو دوره در مرحله سهی طی پاش محلول

 مزرعه خاك از ابتدای اختصاص ومیزوبیر سوش ریتکثي برا :ها گونهی اختصاص ومیزوبیر سوش ریتکث
 ساله ک یونجه یگونه دو بذور. دیگرد خاك از پر گلدان 14 تعداد شهیر توسعه عمق از چندساله ونجهی

 شده داده قرار درصد 96 کیلیات الکل در هیثان 10 تمد به ابتدا بذرها. شدندی ضدعفون و جدا غالف از
 سوم مرحله در. شدندی ضدعفون درصد 2/0 وهیکلرورج محلول در قهیدق 3 مدت به بعد مرحله در و
 خیتار در. دندیگرد آماده کشت  برايو خشک شگاهیآزما طیشرا در و شده شسته مقطر آب با بار 6-5

 اسفند 29 خیتار در سپس. شدند کاشته مترمکعب 47/0 حجم بهیی ها گلدان در بذرها 1389 بهمن 15
 به ها اهچهیگ و گرفتند قرار آب از پر طشت در و آورده رونیب ها گلدان از اهانیگ روز 44 از بعد 1389

 را ها آن گونه، هردر  شهیر از گره عدد 10ي جداساز از پس. شدند گذاشته کنار و شستشوی آرام
 به هود ریز در لوپ لهیوس به و کرده له را ها گره سپس. شدندی ضدعفون بذر مانند و نموده شستشو

 قهیدق 20 مدت به گراد یسانت درجه 120ي دما در نمونه دو و داده انتقال) 4 جدول (آگار کشت طیمح
 مخلوط و گرفتند قرار گراد یسانت درجه 25ي دما انکوباتوردر در روز 4 مدت به و شدند جوشانده

 هیسا طیشرا رد يباکتر با بذر حیتلق سپس و) 1994سوماسگارن و هوبن،  (دیگرد رنگي ریش حاصل
  ).1980 همکاران، و بوانسواري (شد انجام

 قرار لیتحل و هیتجز مورد SAS افزار نرم در )By(  با استفاده از روش بايآمده دست هب جینتا
  .دندش سهیمقا درصد 5 سطح در LSD آزمون با مارهایت نیانگیم و ندگرفت

  
  ).Yeast manitol agar (آگار با کشت طیمح -4 جدول

 منبع مقدار

  H2PO4 گرم 5/0
  MgSo4.7H2O گرم 2/0
 NaCl گرم 1/0

 Manitol گرم 0/10

 Yeast extract گرم 4/0

 مقطر آب تریل یلیم 0/900

 Agar گرم 0/15
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  بحث و جینتا
  یکخش تنش مختلف سطوح دری پاش محلول و گونه متقابل اثر

   توده ستیز وزن بر  و تنش خشکییپاش محلول گونه، گانه  سهمتقابل اثر :توده ستیز وزن متوسط
 اولین سطح در  و گونهیپاش محلول هاي  میانگینسهیمقا. )5جدول  (بود دار یمعن درصد 1 سطح در

 زنو شیافزا سبب scutellata گونه دري روی پاش محلول که دهد یم نشان )مطلوبي اریآب( تنش
ی پاش محلولي مارهایت نیانگیم). 6 جدول (دیگرد شاهد ماریت و مارهایت ریسا با سهیمقا در توده ستیز

 دری پاش محلول. ندادند نشان رای تفاوت) شاهد ماریت (کاملي اریآب طیشرا در polymorpha گونه در
). 6 جدول (شد polymorpha گونه به نسبتي تر شیب توده ستیز وزن شیافزا سبب scutellata گونه

 scutellata گونه در. است تر مشخص تنش سطح نیدوم در گونه وی پاش محلولي ها نیانگیم سهیمقا
 و شد) مقطر آب (شاهد ماریت  بهنسبت توده ستیز وزن شیافزا سببي رو + آهن و آهنی پاش محلول
 دو سهیمقا). 7 دولج( ندادند نشان راي آمار تفاوت توده، ستیز وزن بري رو و آهنی پاش محلول

 در). 7 جدول (دهد یم نشان مورفا یپل گونه بر را اسکوتالتا گونهي برتر زین تنش سطح نیدوم در گونه
ي رو و آهني مارهایتی پاش محلول) نییپا از غالف نیاولی دگیرس ازي اریآب قطع (تنش سطح نیسوم

 در توده ستیز وزنی صورت در داد شیافزا را اسکوتالتا گونه توده ستیز وزن شاهد، ماریت به نسبت
ي ها ونجهی یشیرو مرحله). 8 جدول (نشد افزودهی پاش محلولي مارهایت به پاسخ در مورفا یپل گونه

ي تر شیب تیحساس توده ستیز وزن راتییتغ خصوص دری پاش محلول وی خشک تنش به ساله کی
 10ي اریآب قطع (تنش سطح نیچهارم دری پاش محلول و گونه متقابل اثر سهیمقا). 1997 ،کوچکی (دارد
 سببي رو + آهن و آهنی پاش محلول اسکوتالتا گونه در که دهد یم نشان) یده گل از قبل روز
 وزن شیافزا بهی واکنش مورفا یپل گونه که یحال در شد شاهد ماریت به نسبت توده ستیز وزن شیافزا

 و گونه متقابل اثر از دست آمده به جینتا. )9 جدول (نداد نشانی پاش محلولي مارهایت با توده ستیز
 وزن که يطور به بودند متفاوتی پاش محلول به واکنش در ها گونه که دهد یم نشانی پاش محلول

ي مارهایت و افت یشیافزای پاش محلولي مارهایت به پاسخ در اسکوتالتا گونه در توده ستیز
 نییتع در مهم صفات از توده ستیز وزن. بودند امارهیت ریسا از ثرترؤمي رو + آهن و آهنی پاش لمحلو

 بیانگر تر عملکرد و توده ستیز وزن نیب دار یمعن و مثبتی همبستگ و شده محسوب ونجه یتر عملکرد
 دو مقاومت بودن متفاوت ازی ناش ها تفاوت نیا علت رسد یم نظر به). =57/0r** (باشد یم موضوع نیا
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ي ها گونه از مورفا یپل گونه وی خشک به مقاومي ها گونه از التااسکوت گونه. باشد یمی خشک به گونه
 تیمحدود). 1997 جهرمی، فرد پور پهلوان (شدند داده صیتشخ رانیا طیشرا دری خشک به مقاوم مهین

 اثر رشدي بعد مراحل در رطوبت نیتأم و شود یم اهیگ جثه شدن فیضع سببی شیرو دوره در رطوبت
 و دارد وجود II لیکلروف ماده شیپ ساختمان در آهن .)1983 ،یاشل (ندارد توده ستیز وزن بری جبران
 و تنفس ندیفرا در الکترون انتقال و نقل ،)1986 ا،یابد وي تر (برگ نهیسبز زانیم و لیکلروف حفظ سبب
 زانیم کاهش و ها دانیاکس یآنت شدن فعال و) 1983 ،مارك و تیفا نیب (فتوسنتز نور به وابسته بخش

  ).1995 ر،رشنما (شود یمی خشک تنش طیشرا دری سلول سطح در افتهی تجمع نژدرویه دیسپراک
  و تنش خشکییپاش محلول ،گونه متقابل اثر :غالف عملکرد و غالف در دانه بوته، در غالف تعداد

 5 سطح در غالف عملکرد و غالف در دانه تعداد بر  ودرصد 1 سطح در بوته در غالف تعداد بر
 )کاملي اریآب طیشرا(اولین سطح تنش خشکی  در ها نیانگیم سهیمقا. )5جدول  (بود دار یمعندرصد 

. شد ساله ک یونجه یگونه دو هر در بوته در غالف تعداد شیافزا سببي روی پاش محلول که داد نشان
 ونهگ در ها غالف تعداد گونه، دو هر در بوته در غالف تعداد بری پاش محلولی شیافزا ریتأث وجود با
 شیافزا که است شده گزارش). 6 جدول (بود اسکوتالتا گونه از تر شیب تنش، سطوح همه در مورفا یپل

 کلمن، ؛1993 فالچوك، و واالس (شود یم اکسین هورمون و پتوفانیتر نهیآم دیاس شیافزا سببي رو
 دمبرگ و دمگل در زشیر هیال جادیا در ریخأت سبب نیاکس هورمون). 1998 همکاران، و استمپر ؛1992

 در دانه تعداد. شود ها می پاشی سبب بقاي غالف محلول نیبنابرا و) 1990 ولد،یا و واالس( شود یم
 اسکوتالتا گونه در دانه تعداد .بود متفاوت ساله ک یونجه یگونه دو دری پاش محلول به پاسخ در غالف

 رسد یم نظر به). 6 جدول (افت یشیافزا شاهد ماریت به نسبتی پاش محلولي مارهایت سطوح همه در
. باشد ها آن اندازه بودن کوچک و ها غالف تعداد ادیازد لیدل به گونه دو در غالف در دانه تعداد تفاوت

 گونه نیبنابرا ونداد  شیافزا هم با را غالف در دانه و بوته در غالف تعداد یپاش محلول در نتیجه
polymorpha به نسبتي تر کم الفغ در دانه با تر شیب غالف تعداد scutellata عملکرد .داشت 

 که یحال در گرفت قرار )يرو + آهن(ی پاش محلول ماریت ریتأث تحت اسکوتالتا گونه در هکتار در غالف
 پاشی محلول تیمارهاي بین ،یپاش محلول به واکنش در غالف عملکرد افزایش وجود با مورفا یپل گونه در
 دومین در). 6 جدول( بودند متفاوت شاهد ماریت بای ول نداشت وجود تفاوتی کامل آبیاري شرایط در

 سبب scutellata گونه در روي + آهنی پاش محلول) دهی گل درصد 50 از آبیاري قطع (تنش سطح
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 polymorpha گونه در اما شد شاهد تیمار به نسبت غالف عملکرد و بوته در غالف افزایش
 عملکرد و بوته در غالف تعداد نیب). 7 جدول( گردید بوته در غالف افزایش سبب رويی پاش محلول
 آمد دست هبی خشک تنش وی پاش محلول طیشرا دري دار یمعن و مثبتی همبستگ هکتار در غالف

)**45/0r= .(بذر بانک نیتأم و غالف عملکرد بر بوته در غالف تعداد شیافزا بای پاش محلول نیبنابرا 
 روي نقش و کلروفیل ساختار در آهن حضور لیدل به هکتار در غالف عملکرد افزایش. دش واقع ثرؤم

 است شده گزارش خشکی تنش شرایط در ریزش الیه ایجاد از جلوگیري و اکسین هورمون افزایش در
 در غالف در دانه تعداد). 1998 همکاران، و استمپر ؛1993 فالچوك، و واالس ؛1990 ولد،یا و واالس(

 در یافت افزایش شاهد تیمار به نسبت scutellata گونه در روي  +آهن و رويی پاش محلول
 غالف در دانه افزایش سبب شاهد تیمار به نسبت آهن پاشی محلول polymorpha گونه در که صورتی
 یپاش محلول تیمار که داد نشان تنش سطح سومین دری پاش محلول و گونه متقابل اثر). 7 جدول( گردید

 آماري تفاوت اما شد شاهد تیمار به نسبت بوته در غالف افزایش باعث scutellata گونه در آهن
). 8 جدول( دگردین مشاهده scutellata گونه درصد 5 سطح در غالف در دانه تعداد در داري معنی

  بهنسبت تنش سطح نیسوم دری پاش محلول تیمارهاي با ساله ک ییونجه گونه دو در غالف عملکرد
 بندي غالف مرحله تا رطوبت نیتأم رسد می نظر به). 8 جدول( ندادند نشان را ريآما تفاوت شاهد تیمار

 وی پاش محلول تیمارهاي بین افزایی هم امکان و دارد هکتار در غالف عملکرد افزایش در زیادي اهمیت
 سطح چهارمین در. نداشت وجود رشد از مرحله این در غالف عملکرد افزایش بر مبنی خشکی تنش
 + آهن و آهنی پاش محلول تیمارهاي در تري بیش بوته در غالف تعداد داراي scutellata هگون تنش،
 بوته در غالف تعداد بر اثري تنش سطح چهارمین در ها پاشی محلول. باشد می شاهد تیمار به نسبت روي

 مرحله در رطوبتی تنش شرایط در گونه دو تفاوت علت). 9 جدول (نداشت polymorpha گونه در
  ).1997 جهرمی، فرد پور پهلوان (است شده گزارش خشکیتنش  به ها آن مقاومت تفاوت لیدل به ویشیر

 مختلف سطوح در پاشی محلول و گونه متقابل اثر :علوفه کیفی هاي ویژگی و شده تثبیت نیتروژن
 کامل آبیاري شرایط در. )5جدول ( بود دار معنی  درصد1 سطح در شده تثبیت نیتروژن بر خشکی تنش

 89 و scutellata گونه در خالص نیتروژن هکتار در کیلوگرم 146 تثبیت سبب آهنی پاش محلول
 کود کیلوگرم 193 و 317 معادل بیترت به که) 6 جدول( شد polymorpha گونه در هکتار در کیلوگرم

 رانمنش،ای و آباد شریف حیدري (هکتار در شده جویی  هصرف نفت لیتر 483 و 793 معادل ا یو اوره
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 از قبل روز 10 آبیاري قطع (خشکی تنش شرایط دری پاش محلول و گونه متقابل اثر. باشد می) 1996
 نیتروژن مقدار و بود کامل آبیاري شرایط از تر کم شده تثبیت نیتروژن مقدار که داد نشان) دهی گل

 هکتار در کیلوگرم polymorpha 63 گونه در و هکتار در کیلوگرم scutellata 72 گونه در شده تثبیت
 مواد عرضه کاهش و خشکی تنش اثر در شده تثبیت نیتروژن کاهش). 9 جدول (گردید برآورد

  ).1982 سانچز، و ویاپارس (است شده گزارش گران پژوهشتعدادي از  توسط فتوسنتزي
 .)5ل جدو( بود دار معنی درصد 1 سطح در علوفه پروتئین درصد بری پاش محلول وگونه  متقابل اثر

 10 آبیاري قطع( خشکی تنش شرایط در و روي + آهن و آهنی پاش محلول کامل آبیاري شرایط در
). 9 جدول( شد علوفه پروتئین درصد افزایش سبب روي + آهنی پاش محلول) دهی گل از قبل روز

 و تیفا نیب (اند نموده گزارش  راروي و آهن پاشی محلول با علوفه پروتئین افزایشمحققان زیادي 
 تیتثب تروژنین نیب دار یمعن و مثبتی همبستگ). 1998 همکاران، و استمپر ؛1992 کلمن، ؛1983 مارك،

 صورت به م،یمستق ریتأث بر عالوه ،یپاش محلول که است نیا گر انیب) =42/0r*( علوفه نیپروتئ و شده
 نوعی رسد می نظر به. ستا ثرؤم علوفه نیپروتئ زانیم بر شده، تیتثب تروژنین شیافزا با میرمستقیغ

 تنش اعمال با زیرا ،دارد وجود پروتئین افزایش در خشکی تنش و پاشی محلول بینیی افزا هم اثرات
 روي و آهن ،دیگر منظر از). 1999 نژاد، ترك (شود می زیاد پروتئین درصد ،یپاش محلول و خشکی

 اثر هاي میانگین). 1983 مارك، و تیفا نیب ؛1992 کلمن، (شوند می گیاهی پروتئین مقدار افزایش سبب
 شاهد تیمار با تفاوتی هضم قابل خشک ماده بر scutellata گونه دری پاش محلول و رقم متقابل

 روي + آهنی پاش محلول در هضم قابل خشک ماده نیتر کم polymorpha گونه در ولی نداشتند
 تیمارهاي همه در گونه، دو در تنش سطح چهارمین در هضم قابل خشک ماده). 6 جدول( شد مشاهده
 در شده تیتثب تروژنین شیافزا با). 9 جدول( نداشتند آماري تفاوت شاهد تیمار با ،یپاش محلول

 با کل خاکستر. گرفت قرار ریتأث تحت میرمستقیغ صورت به هضم قابل خشک ماده ،یپاش محلول طیشرا
  ).9 و 6 اولجد (یافت افزایش کامل اريآبی تیمار به نسبت رویشی دوره در خشکی تنش تیمار اعمال

 ها نیانگیم سهیمقا. )5جدول ( بود دار یمعن درصد 1 سطح در کل خاکستر درصد بری خشک تنش
روي نسبت +  هنآپاشی   در تیمار محلولیخشک تنش چهارم سطح در کل خاکستر مقدار که داد نشان

 تنش شرایط دری پاش محلول که رسد می نظر به) 9 جدول( تر بود بیش )آب مقطر(به تیمار شاهد 
 را کل خاکستر افزایش بنابراین و شده برگ قیطر ازیی غذا عناصر تر شیب جذب سبب ، شدیدخشکی

  .داشت دنبال به
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  دهی گل آغاز در تر علوفه عملکرد و بوته در ساقه تعداد بر گونه و خشکی تنش متقابل اثر
 عملکرد و بوته در ساقه تعداد بر  درصد5 سطح رد گونه و خشکی تنش متقابل اثر :بوته در ساقه

 گونه در هکتار در تر علوفه مقدار ترین بیش. )5جدول ( شد دار یمعن درصد 1 سطح در تر علوفه
scutellata مرحله در ژهیو به خشکی تنش سطح افزایش). 10 جدول (آمد دست هب کامل آبیاري و 

 شرایط در scutellata گونه). 3 جدول( شد تارهک در خشک و تر علوفه عملکرد کاهش سبب رویشی
 polymorpha گونه به نسبت) 4 جدول) (یمصرف آب متر یلیم 358( رطوبتی نیتأم و خشکی تنش

 دست هب تنش سوم سطح و scutellata گونه در بوته در ساقه تعداد ترین بیش. داشت تري بیش عملکرد
 تنش سطح  و اولیننیچهارم با که ددست آم به تنش دوم سطح در بوته در ساقه تعداد نیتر کم و آمد

ي دار یمعنی همبستگ تر علوفه عملکرد و بوته در ساقه تعداد نیب). 10 جدول (نداشتي آمار تفاوت
 مهم اجزاي از بوته در ساقه تعداد). =40/0r*( ددست آم بهی خشک تنش وی پاش محلول طیشرا در

 علوفه عملکرد کاهش سبب بوته در ساقه تعداد کاهش و درو می شمار به ساله ک یهاي یونجه عملکرد
 شد مشخص ،خشکی برابر در یونجه رشدی بررس در). 1983 همکاران، و کورت (شود می خشک و تر
 و اي قاعده هاي جوانه در کاهش و یابد می کاهشاقه س وه ریش طول ،کیخش تنش افزایش با که

ک خش ماده وزن و ،گره میان طول ،برگ اندازه ،آب شتن افزایش همچنین. شود می دیده نیز ها شاخه
). 1992 همکاران، و نیگویریا(دهد  می کاهشخشکی  تنش ایجاد از بعد روز 14 طی در را یونجه

 ،گیاه ارتفاع ،گیاه دراقه س تعداد خاك رطوبت کاهش با که  استداده نشان یونجه مورد در ها پژوهش
 ،شدید رطوبتی تنش شرایط در کهت اسده شخص مش. یابد می کاهش گیاه هوایی قسمت وه ریش وزن
 و اي گره بین فواصلدن ش تر کم با تواند می خصوصیت این و یابد می افزایشها  برگ وزن درصد غالباً

  ).2004 صفرنژاد، وي آخوند( باشد همراه بوته دراقه ــس تعداد
 متقابل اثر :تر علوفه عملکرد و بوته در ساقه تعداد بری پاش محلول و خشکی تنش متقابل اثر

 بود دار معنی درصد 5 سطح در تر  علوفه عملکرد و بوته در ساقه تعداد بر خشکی تنش و پاشی محلول
 به نسبت بوته در ساقه تعداد کاهش مانع ،تنش سطح چهارمین در پاشی محلول سطوح همه. )5جدول (

 مانع روي + آهنی پاش محلول که داد نشان ها میانگین ).11 جدول( شدند) کامل آبیاري (شاهد تیمار
ی همبستگ تر علوفه عملکرد و بوته در ساقه تعداد نیب. شد تنش سطح چهارمین در عملکرد کاهش

 اجزاي از نیز بوته در ساقه تعداد). =40/0r*( دست آمد بهی خشک تنش وی پاش محلول طیشرا دري دار یمعن
  ).2002 سانگوال، (شود می تر علوفه عملکرد افزایش سبب آن افزایشو  یدآ می شمار به عملکرد مهم
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 و گونه متقابل اثر :تر  علوفه عملکرد و بوته در ساقه تعداد بری پاش محلول و گونه متقابل اثر
 دار یمعن درصد 5 سطح دری ده گل آغاز در تر علوفه عملکرد و بوته در ساقه تعداد بری پاش محلول

 شاهد ماریت به نسبتی پاش محلول با ساله ک یونجه یگونه دو در بوته در ساقه تعداد. )5جدول ( بود
 با و شود یم محسوب ونجه یعملکرد مهمي اجزا از بوته در ساقه تعداد). 12 جدول( افت یشیافزا
 در تن 13-14 حدود تر علوفه عملکرد. ابدی یم شیافزا زین تر علوفه عملکرد بوته در ساقه تعداد شیافزا

 شیافزا). 12 جدول(دست آمد  هب مورفا یپل گونه در هکتار در تن 6-7 و اسکوتالتا نهگو در هکتار
 ولد،یا و واالس( است شده گزارش گران پژوهش توسطي رو و آهنی پاش محلول بای اهیگ عملکرد

  ).1992 کلمن، ؛1993 فالچوك، و واالس ؛1990
  

  ساله ک یيها ونجه یبذر تیکم و علوفه تیفیک بری اصلي اثرهای بررس
 در خام بریف درصد بر و  درصد5 سطح در آب در محلولي قندها درصد بری خشک تنش :یخشک تنش
 سببی ده گل شروع از قبل روز 10ی شیرو دوره دري اریآب قطع. )5جدول ( بود دار یمعن  درصد1 سطح

ی خشک تنش سطح نیچهارم در خام بریف درصد نیتر کم. شد آب در محلولي قندها درصد شیافزا
 یکی از دالیل مهم کاهش فیبر خام ).13 جدول( دگردی مشاهده) یده گل از قبل روز 10ي اریآب قطع(

) دهی  روز قبل از گل10بیاري آقطع ( کاهش عرضه مواد فتوسنتزي در نتیجه تنش شدید خشکی
د گرد اند که تنش خشکی سبب کاهش عرضه مواد فتوسنتزي می گران بیان داشته پژوهش. باشد می

 از کم،ی مولکول وزن باي ها دراتیکربوه و آب در محلولي قندها شیافزا ).1982 سانچز، و ویاپارس(
  ).1999 نژاد، ترك (شود یم محسوب اهانیگ دری خشک تنش با مقابلهی اساسي سازوکارها

 داشتندي دار یمعن اختالف  درصد1 سطح در خام بریف درصد و ساقه به برگ نسبت: ها گونه سهیمقا
 گونه به نسبتي تر کم خام بریف درصد و تر شیب ساقه به برگ نسبتي دارا اسکوتالتا گونه. )5جدول (
  .)14 جدول (بود مورفا یپل
  
   کلیيریگ جهینت

 اسکوتالتا گونه در ساقه به برگ نسبتی پاش محلول وی خشک تنش طیشرا در که داد نشان جینتا
 طیشرا در که داد نشانی خشک تنش و گونه کنش برهم. ودب )43/1 (مورفا یپل گونه از تر شیب) 82/1(
. بود) 55/10 (اسکوتالتا گونه از تر شیب) 92/20 (مورفا یپل گونه در بوته در غالف تعداد کاملي اریآب
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 کنش برهم. دیگرد شاهد ماریت به نسبت درصد 27 مقدار به تر علوفه عملکرد کاهش سببی خشک تنش
 گونه در بوته در غالف تعداد شیافزا سببي روی پاش محلول ماریت که ددا نشانی پاش محلول و گونه

 راتییتغ. دیگرد شاهد ماریت به نسبت درصد 177 مورفا یپل گونه در و درصد 81 زانیم به اسکوتالتا
 گونه در غالف در دانه تعداد که داد نشان کامل،ي اریآب طیشرا در ها گونه نیب در غالف در دانه

ي مارهایت همه و اسکوتالتا گونه در و درصد 58 زانیم بهي رو + آهنی پاش حلولم و مورفا یپل
 و بوته در غالف تعداد نیتر کم .افت یشیافزا شاهد ماریت به نسبت درصد 40-70 حدودی پاش محلول

 33 کاهش سببی خشک تنش. آمد دست هبی ده گل درصد 50 دری خشک تنش در غالف در دانه
 سطح نیچهارم در شده تیتثب تروژنین. دیگرد کاملي اریآب ماریت به نسبت غالف عملکرددر  درصد
 63 و 72 بیترت به مورفا یپل و اسکوتالتاي ها گونه دري رو + آهنی پاش محلول وی خشک تنش

 هکتار در لوگرمیک 89 و 146 بیترت به آهنی پاش محلول و کاملي اریآب طیشرا در و هکتار در لوگرمیک
 و اسکوتالتاي ها گونه در علوفه نیپروتئ درصد شیافزا سببي رو + آهنی پاش لمحلو. شد برآورد

 و شده تیتثب تروژنین نیب دار یمعن و مثبتی همبستگ. شددرصد  7/21 و 3/23 بیترت به مورفا یپل
 و) =39/0r* (هضم قابل خشک ماده و شده تیتثب تروژنین نیبی همبستگ ،)=42/0r* (علوفه نیپروتئ

ی پاش محلول که است نیا گر انیب) =40/0r* (علوفه عملکرد و بوته در ساقه تعداد نیبی همبستگ
 و دبو واقع ثرؤمی خشک تنش طیشرا در علوفهی فیک وی کم صفات بر میرمستقیغ و میمستق صورت به
 ستمیسي اجراي راستا در خاك، بذر بانک نیتأم و ساله کي یها ونجه یبذری صنعت دیتول در تواند یم
 است آن هیتوص قابل جهینت .ردیگ قرار استفاده موردي ثرؤم صورت به کشوري زارها مید در نگیارمف یل

   در غالف تعداد شیافزا وی خشک تنش اثر کاهش سببی پاش محلول ،یخشک تنش طیشرا در که
 شنق توانند یم مورفا یپل و اسکوتالتاي ها گونه نیبنابرا و دیگرد بذر بانک رهیذخ شیافزا و بوته

 200- 300 زانیم به انهیسالي ها یبارندگي دارا کهی خشک مناطق در علوفه دیتول دري ا کننده نییتع
  .شوندیی غذا تیامن سطحي ارتقا وی دام نیپروتئ دیتول شیافزا سبب هستند، متر یلیم
  

  سپاسگزاري
 البرز قاتیقتح مرکز محترم استیر و ها جنگل و مراتع سازمان محترم تیریمد از مقاله سندگانینو
  .نمایند سپاسگزاري می تینها کرج
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  .)کامل آبیاري یا شاهد تیمار( تنش سطح اولین در پاشی محلول و گونه متقابل اثري ها نیانگیم مقایسه -6 جدول

 خاکستر
 کل

 )درصد(

 ماده
 خشک

 هضم قابل
 )درصد(

  پروتئین
 )درصد(

 نیتروژن
  شده تثبیت

 کیلوگرم(
 )هکتار در

 عملکرد
  غالف

 در نت(
 )هکتار

 در دانه
 غالف

 غالف
 در
 بوته

  وزن
  توده زیست

 )گرم(

 گونه یپاش محلول

a5/8 ab3/78 c5/16 d87 3/5 b 9/3 b 6/7 d *b1/933 مقطر آب 
a3/8 ab2/78 b3/20 134b 5/6 ab 5/6 a 7/13 c a0/1288 يرو 
a2/8 ab1/78 a7/21 146a 8/4 b 8/5 a 7/7 d b2/672 آهن 
a1/8 a8/78 a6/22 c108 7/8 a 53/5 a 5/6 d b4/728 يرو + آهن 

scutellata 

a1/8 ab7/76 c5/16 f28 2/3 c 5/3 b 3/13 c c3/316 مقطر آب 
a9/7 ab4/76 c1/17 f42 9/6 ab 6/3 b 9/36 a c9/188 يرو 
a9/7 bc8/74 b1/19 cd89 9/6 ab 6/3 b 4/20 b c3/377 آهن 
a4/7 c7/71 b8/19 62e 1/3 ab 5/3 a 1/13 c c1/261 يرو + آهن 

polymorpha   

 درصد تفاوت 5 در سطح احتمال LSDبراساس آزمون هایی که داراي حروف مشترك هستند  در هر ستون میانگین* 
  .داري ندارند معنی

  
  ).یده گل درصد 50 ازي اریآب قطع( تنش سطح یندوم در پاشی محلول و گونه متقابل اثري ها نیانگیم مقایسه -7 جدول

 خاکستر
 کل

 )درصد(

 ادهم
 خشک

 هضم قابل
 )درصد(

  پروتئین
 )درصد(

 نیتروژن
  شده تثبیت

 کیلوگرم(
 )هکتار در

 عملکرد
  غالف

 در تن(
 )هکتار

 در دانه
 غالف

 غالف
 در
 بوته

  وزن
  توده زیست

 )گرم(
 گونه یپاش محلول

05/8 ab 49/73 ab 04/16 c 6/43 cd 1/2 b 5/2 b 3/5 b 0/388 dc مقطر آب 

86/7 ab 54/78 ab 93/16 c 7/107 ab 1/3 ab 2/4 a 8/4 b 0/580 bc يرو 

75/7 ab 92/78 ab 79/21 a 7/134 a 4/3 ab 5/3 ab 4/6 ab 0/750 ab آهن 

75/7 ab 82/78 ab 82/21 a 3/111 a 6/4 a 4/4 a 6/7 a 7/877 a يرو + آهن 

scutellata 

79/6 b 55/71 b 88/16 c 7/14 d 1/2 b 3/2 b 7/5 b 7/197 cd مقطر آب 

56/7 ab 85/74 ab 97/16 c 7/63 c 1/3 ab 5/3 ab 6/7 a 1/383 cd يرو 

36/8 a 23/74 ab 56/18 bc 7/62 c 3/2 b 2/4 a 9/5 b 8/310 cd آهن 

97/6 b 22/74 ab 1/21 ab 3/72 bc 8/2 b 2/3 ab 2/6 ab cd0/383 يرو + آهن 

polymorpha   

 درصـد تفـاوت   5 در سـطح احتمـال   LSDاساس آزمون   یی که داراي حروف مشترك هستند بر      ها در هر ستون میانگین   * 
  .داري ندارند معنی
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 اولـین  رسیدگی از آبیاري قطع( تنش سطح سومین در پاشی محلول و گونه متقابل اثري  ها نیانگیم مقایسه -8 جدول
  .)پایین از غالف

  غالف عملکرد
 )هکتار در تن(

  دانه تعداد
 غالف در

 غالف در بوته
  توده زیست وزن

 )گرم(
  یپاش محلول

 گونه
 گونه

5/5 abc 3/4 a 3/5 bc 3/866 bc مقطر آب 
8/5 ab 9/4 a 1/11 ab 0/1383 a يرو 
8/6 a 3/5 a 4/13 a 0/1099 ab آهن 
4/6 a 7/4 a 7/10 ab 3/894 bc يرو + آهن 

scutellata  

3/2 d 3/2 b 3/3 c 7/377 d مقطر آب 
7/2 d 5/4 a 5/8 abc 3/605 cd يرو 

2/4 bdc 6/4 a 3/8 abc 7/521 cd آهن 
7/3 dc 1/5 a 0/7 abc 0/394 d يرو + آهن 

polymorpha   

 درصـد تفـاوت   5 در سـطح احتمـال   LSDاساس آزمون   یی که داراي حروف مشترك هستند بر      ها در هر ستون میانگین   * 
  .داري ندارند معنی

  
 قبل روز 10-15 آبیاري قطع( تنش سطح چهارمین در پاشی محلول و گونه متقابل اثري  ها نیانگیم مقایسه -9 جدول

  ).دهی گل شروع از
  خاکستر

  کل
 )درصد(

  خشک ماده
  هضم قابل

 )درصد(

  پروتئین
 )درصد(

  نیتروژن
  شده تثبیت

  کیلوگرم(
 )هکتار در

  عملکرد
  تن( غالف

 )هکتار در

  تعداد
  در دانه

 غالف

   تعداد
  غالف

 بوته در

  وزن
  توده زیست

 )گرم(

  محلول
 یپاش

 گونه

32/8 bc 670/75 a 40/17 e 3/18 c 4/3 a 8/3 ab 8/3 c 7/515 bc مقطر آب 

76/8 ab 360/76 a 86/18 bc 3/20 c 4/3 a 8/4 a 3/7 abc 0/733 ab يرو  
32/8 bc 740/76 a 10/21 bc 0/47 b 6/3 a 4/4 a 7/10 ab 0/827 a آهن 

74/8 abc 160/77 a 30/23 a 0/72 a 6/3 a 6/4 a 7/11 a 0/905 a يرو +آهن 

scutellata  

15/8 c 490/72 a 73/17 e 3/33 bc 9/1 b 1/2 c 1/8 abc 0/266 d مقطر آب 

64/8 abc 030/77 a 45/18 de 6/36 b 3/1 ab 2/2 c 3/5 bc 7/471 cd يرو 

39/8 abc 007/77 a 76/19 cd 0/42 b 8/2 ab 7/2 bc 1/4 bc 0/283 cd آهن 

98/8 a 150/76 a 70/21 b 6/63 a 1/3 ab 9/2 bc 9/5 bc 7/477 cd يرو +آهن 

polymorpha   

 درصـد تفـاوت   5 در سـطح احتمـال   LSDاساس آزمون   یی که داراي حروف مشترك هستند بر      ها در هر ستون میانگین   * 
  .داري ندارند معنی
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  .ساله هاي اثر متقابل تنش خشکی و گونه بر صفات کمی دو گونه یونجه یک  مقایسه میانگین-10 جدول
تعداد 
  ساقه

  در بوته

  عملکرد علوفه
  دهی خشک آغاز گل

 )تن در هکتار(

عملکرد علوفه 
  دهی تر آغاز گل

 )تن در هکتار(
 گونه تنش خشکی

ab30/3  a40/3  a76/16  آبیاري کامل 
bc30/3 ab97/2  b93/13 دهی تا آخر دوره رسیدگی  درصد گل50قطع آبیاري از  
a30/4 b56/2  b33/13  قطع آبیاري از رسیدگی اولین غالف تا زمان برداشت  

bc30/3 b49/2 c42/9  دهی  قبل از گل روز10قطع آبیاري  

scutellata  

bc60/3 c60/1  de71/6  آبیاري کامل 
bc30/3 c90/1 cd97/8  دهی تا آخر دوره رسیدگی  درصد گل50 قطع آبیاري از  
c70/2 c51/1 e73/4 قطع آبیاري از رسیدگی اولین غالف تا زمان برداشت  

bc30/3 c60/1 de76/6   دهی  قبل از گل روز10قطع آبیاري  

polymorpha   

  .داري ندارند  درصد تفاوت معنی5 در سطح احتمال LSDمشترك هستند براساس آزمون هایی که داراي حروف  در هر ستون میانگین* 
  

  .ساله ک ییونجه گونه دو کمی صفات بر پاشی محلول و خشکی تنش متقابل اثري ها نیانگیم مقایسه -11 جدول
 ازي اریآب قطع یپاش محلول )هکتار در تن( دهی گل غاز آتر علوفه عملکرد بوته در ساقه تعداد

ab30/4 abc75/10 مقطر آب 
abcd60/3 ab84/12 يرو 
cd10/3 ab41/12 آهن 
cd70/2 abc96/10 يرو + آهن 

 کاملي اریآب

abcd60/3 abc50/11 مقطر آب 
abcd60/3 a20/14 يرو 
abc70/3 bcde20/9 آهن 
a20/4 ab98/12 يرو + آهن 

 یده گل درصد 50

abcd00/3 de93/4 مقطر آب 
d30/2 e57/4 يرو 

bcd80/2 de19/5 آهن 
bcd70/2 e26/4 يرو + آهن 

 غالف نیولای دگیرس

cd70/2 bcde21/9 مقطر آب 
abcd30/3 cde03/7 يرو 
abcd50/3 cde28/6 آهن 
abc60/3 abcd85/9 يرو + آهن 

 دهی  روز قبل از گل10

 درصـد تفـاوت   5 در سـطح احتمـال   LSDآزمون  اساس  یی که داراي حروف مشترك هستند بر      ها در هر ستون میانگین   * 
  .داري ندارند معنی
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  .ساله یک یونجه گونه دو کمی صفات بر پاشی محلول و گونه متقابل اثري ها نیانگیم مقایسه -12 جدول
 گونه یپاش محلول )هکتار در تن( یده گل آغاز  درتر علوفه عملکرد بوته در ساقه تعداد

bc10/3 b70/10  مقطر آب 
a00/4 a62/14 يرو 

ab50/3 ab52/13 آهن 
ab80/3 a61/14 يرو + آهن 

scutellata  

c70/2 c32/6 مقطر آب 
abc40/3 c42/7 يرو 
abc30/3 c85/6 آهن 
bc10/3 c60/6 يرو + آهن 

polymorpha  

صـد تفـاوت    در5 در سـطح احتمـال   LSDاساس آزمون   یی که داراي حروف مشترك هستند بر      ها در هر ستون میانگین   * 
  .داري ندارند معنی

  
  .ساله خام و قندهاي محلول در آب در دو گونه یونجه یک  مقایسه میانگین اثر تنش خشکی بر درصد فیبر-13جدول 

  )قطع آبیاري( )درصد( قندهاي محلول در آب  )درصد( فیبر خام
b40/29  b66/9  آبیاري کامل 

b38/28  55/11 a  تا آخر دوره رسیدگیدهی   درصد گل50 قطع آبیاري از  
a46/32  a49/11  قطع آبیاري از رسیدگی اولین غالف تا زمان برداشت  
c26/26  a56/12    دهی  قبل از گل روز10قطع آبیاري  

 درصـد تفـاوت   5 در سـطح احتمـال   LSDاساس آزمون   یی که داراي حروف مشترك هستند بر      ها در هر ستون میانگین   * 
  .داري ندارند معنی

  
  .ساله هاي صفات درصد فیبر خام و نسبت برگ به ساقه دو گونه یونجه یک قایسه میانگین م-14جدول 

  گونه یونجه  )درصد( فیبر خام  نسبت برگ به ساقه
a82/1  43/28 b scutellata  
b43/1  a83/29  polymorpha  

 درصـد تفـاوت   5  در سـطح احتمـال  LSDاساس آزمون   یی که داراي حروف مشترك هستند بر      ها در هر ستون میانگین   * 
  .داري ندارند معنی
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Abstract1 

In order to evaluate of drought stress and foliar application of zinc and iron on 
two annual medics species, a field experiment was carried out with split factorial 
based on randomized complete block design in three replications with treatments of 
foliar application (Controlled, Fe, Zn and Fe + Zn) with 5 gr/liter concentration in 
vegetative stage and cut off irrigation from (50% flowering, lower pod maturity,  
10 days before starting of flowering and control treatment). Drought stress was 
considered as a main plot and combination of factorial between foliar application and 
two annual medics species as a subplot.The results showed that leaf to stem ratio in 
scutellata (1.82) was more than polymorpha (1.43). Drought stress reduced 27% and 
33% forage fresh weight and pod yield in comparison with control, respectively. The 
number of pods per plant increased 17.6 and 27.6 percent incomparison with control 
in iron and iron + zinc treatments, respectively. Zinc application treatment in drought 
stress control increased the number of pod per plant in scutellata and polymorpha 
species 181% and 277%, respectively in copmarison with control treatment. The 
results showed that seed per pod increased 58% in Fe + Zn treatment in polymorpha 
species but those increased 40-70% in total foliar application to control in drought 
stress control. The nitrogen fixation in the thirth level of drought stress was reduced 
51% in scutellata and polymorpha, respectivelly compared to control. Iron+Zinc 
application increased protein forage 23.3% and 21.7% in scutellata and polymorpha 
in fourth level of drought stress, respectively. 
 
Keywords: Annual medic, Drought stress, Foliar application, Yield; Yield 
component 
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