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 چكيده

 دو ،نهداده  کدم  پایداار  کشداورزي  بده  دسدتیابي  و تولیداي  علوفۀ کیفي و کمي عملکرد بهبود شیمیایي، کودهاي مصر  کاهش منظور به

 تحقیقدات  ایسدتگاه  در 1389 سدال  در تکدرار  سده  در فاکتوریدل  آرایدش  بدا  تصدادفي  کامل هاي بلوک طرح قالب در اي مارعه آزمایش

  دو هر کاربرد و سودومونا  ،منطقه بومي ریاوبیو  شاها، :زیستي کودهاي مختل  سطوح شامل تیمارها شا. اجرا بروجرد کشاورزي

 فسفر و نیتروژن ،(F1 = N25 + P50) شاه هیتوص مقاار درصا 75 فسفر و یتروژنن ،(F0 = N0 + P0) شاها شامل نیا شیمیایي کود سطوح و

 عملکرد گیاه، ارتفاع بر مکان اثر که داد نشان نتایج بود. (F3 = N75 + P150) درصا 125 فسفر و نیتروژن و (F2 = N40 + P100) شاه توصیه

 5 احتمدال  سدطح  در نشداني  هضدم  مدواد  درصا و صا  پروتئین درصا بر و درصا  1 احتمال سطح در مجاد رشا سرعت و تر علوفۀ

 قابدل  صشدک  مدادۀ  درصا صا ، پروتئین درصا که داد نشان نتایج همچنین بودنا. بیشتر دو  مکان در صفات اغلب شا. دار معنا درصا

 تدر  علوفدۀ  عملکدرد  بدر  تیمارهدا  متقابدل  اثدر  بودن دارمعنا به توجه با نگرفتنا. قرار تیمارها از کاا هیچ تأثیر تحت گیاه ارتفاع و هضم

(05/0α = ،) در تدن  16/76) شدیمیایي  کود حااکثر سطح در تنهایي به بومي ریاوبیو  و سودومونا  کاربرد به مربوط عملکرد بیشترین 

 ضدمن  بدومي  ریاوبیدو   ویدژه بده  هاجاایه با تلفیق شاۀ توصیه حا از کمتر شیمیایي کودهاي کاربرد رسا مي نظر به شا. مشاهاه هکتار(

 شود. علوفه کیفي صفات بهبود و عملکرد افاایش موجب شیمیایي کودهاي مصر  کاهش

 نیتروژن. نهاده،کم پایاار کشاورزي فسفر، بومي، ریاوبیو  رشا، افاایناۀ ها: واژه كلید

 

 

                                                           
1. Trifolium resupinatum L. 
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 مقدمه .1

 کشداورزي  محصوتت تولیا لاو  و جهان جمعیت افاایش

 از کشداورزي  هداي زمدین  بدر  فشار اصیر، سال 50 در بیشتر

 داشته پي در را شیمیایي کودهاي بیشتر مقادیر کاربرد طریق

 برابدر،  هشت (N) نیتروژن مصر  امروزه کهطوريبه ،است

 اسدت  شاه دوبرابر (K2O) پتاسیم و برابر سه (P2O5) فسفر

 جهاني صواربار و کشاورزي سازمان گاارش براسا  .[17]

(FAO،) کشداورزي  تولیداات  افاایش درصا 60 تا 40 بین 

 کودهداي  مصدر   مرهدون  گذشدته  ۀدهد  سه طي جهان در

 غدذایي  عنصدر  ترین پرمصر  نیتروژن است. بوده شیمیایي

 85 از بیش به 1930 سال در تن 3/1 از آن مصر  و است

  .[38 ، 17] است رسیاه تن میلیون

 تداریج  بده  امروزه ،شیمیایي کودهاي مهم نقش وجود با

 بدروز  شدیمیایي  کودهاي ۀرویبي مصر  از ناشي منفي آثار

 ایدران  در شیمیایي کودهاي مصر  نظر از است. کرده پیاا

 بدا  شدیمیایي  کودهاي مصر  درصا 30 بایا 1404 سال تا

 ایدن  در کده  شدود  جدایگاین  اي مارعه و زیستي هاي روش

 اهمیدت  بقدوتت  صدانوادۀ  اي علوفده  گیاهان گنجانان میان

 بقدوتت  این از یکي ایراني شبار دارد. زمینه این در زیادي

 و بدوده  عدراق  و ترکیده  ایدران،  افغانسدتان،  بدومي  که است

 کیفدي  و کمدي  صفات نظر از نسبي تعادل بودن دارا دلیل به

 کدرده  ممتداز  یکسداله  اي علوفده  بقوتت سایر بین در را آن

 حدداود ایددران در آن کشددت سددطح [.39 ، 29 ،27] اسددت

 اسدتان  بده  مربوط آن کشت سطح باتترین و هکتار 42000

  [.41] است لرستان

 و کیلدوگر   290 تدا  شدبارها  در نیتدروژن  تثبیت مقاار

 هدداي بیمدداري )مددانع ریاوبیوتوکسددین و سددیاروفور تولیددا

 اسدت.  شداه  گداارش  هکتدار  در کیلدوگر   170 تا قارچي(

 ۀسددوی نددوع بدده باتوجدده مولکددولي نیتددروژن تثبیددت مقدداار

 کود مقاار بومي، همایست هايباکتري جمعیت همایست،

 اقلیمدي  و صداکي  شدرایط  کلدي  طور به و بذر رقم مصرفي،

  أتدو  تلقدیح  میدان،  ایدن  در [.33 ، 2] اسدت  متفاوت بسیار

 هداي باکتري از بعضي با بومي( هايسویه ویژه)به ریاوبیو 

 نیتدروژن  بده  دسترسدي  بهبود براي راهي گیاه رشا ۀافااینا

 نظیدر  هدایي  هورمدون  تولیدا  ایدن،  بر عالوه است. شاه ذکر

 از ب گدروه  هداي ویتدامین  و سدیتوکینین  جیبدرلین،  اکسین،

 کدارگیري  به ماایاي دیگر از است. شاه برشمرده ماایا دیگر

 و ریاوسددفر در آلددي اسددیاهاي و سددیاورفور ترشددح آنهدا، 

 فراهمدي  افداایش  پتاسدیم،  و فسدفر  کدردن  محلول درنتیجه

 مهددار و صدداک [26 ، 23 ،16 ،15 ،4 ،1] معدداني عناصددر

 عوامل این مجموع است. [24 ، 14 ،3 ،2] زا بیماري عوامل

 تولیا سیستم در گیاهان کیفي و کمي عملکرد بهبود موجب

 .[21] است پایاار کشاورزي

 بومي هاي باکتري حاوي تلقیح مایۀ چنا اثر گاارشي در

 عمداۀ  مختل  مناطق در باقال عملکرد و رشا بر ریاوبیو 

 نتدایج  کده  شدا  بررسي کشور در محصول این کشت تحت

 مختلد   منداطق  در ،69 تدا  35 صوزسدتان  در که داد نشان

 درصدا  20 کشور کل در میانگین طور به و 69 تا 10 کشور

 در [.10 ، 9] اسددت شدداه حاصددل بدداقال عملکددرد افدداایش

 مقایسه در سفیا شبار ریاوبیو  بومي سویۀ 285 غربالگري

 برتدري  درصدا  170 تدا  سده  بدین  اسدتاناارد  سوش یک با

 تعااد زني، جوانه درصا بر ها جاایه این دادنا. نشان کارایي

 و گیداه  رشدا  گیاهچده،  وزن نیتدروژن،  تثبیدت  مقداار  گره،

 بدومي  هداي سویه [.6] بودنا مؤثر گیاه در نیتروژن محتواي

 توانندا  مدي  نیتدروژن  تثبیدت  میاان و سازگاري نظر از مؤثر

 اقتصدادي  نظدر  از شیمیایي کودهاي مصر  کاهش لحا  به

 ، 15] باشنا مؤثرتر زیست محیط سالمت نظر از و صرفه به

 و منفدرد  صورت به زیستي کودهاي مثبت اثر همچنین [.16

  [.34] است شاه گاارش ايعلوفه گیاهان کیفیت بر تلفیقي

 و اسدت  مهم آن کمیت هماننا علوفه کیفیت که ازآنجا

 کودهداي  کاربرد باون حاضر عصر در کافي و پایاار تولیا

 حاضر، پژوهش از ها  رسا،مي نظر به غیرممکن شیمیایي



 یافتۀ كودهای شیمیایی و كودهای زیستی بر عملکرد كمی و كیفی علوفۀ شبدر ایرانی اثر مقادیر كاهش
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 کودهداي  یافتدۀ  کاهش مقادیر – سویه از مؤثر ترکیبي یافتن

 تولیداي  علوفدۀ  کیفدي  و کمدي  عملکدرد  بدر  مؤثر شیمیایي

 امنیدت  نهداده، کم پایاار کشاورزي سمت به حرکت منظور به

  است. زیست محیط سالمت و غذایي

 

 ها روش و مواد .2

 مارعدۀ  در متفداوت  صداک  بافدت  بدا  مکدان  دو در  آزمایش

 بروجرد کشاورزي تحقیقات ایستگاه هکتاري140 تحقیقاتي

 درجدۀ  34 و شرقي درجۀ 5/48 جغرافیایي طول )مختصات

 حداود  آزمدایش  هايمحل ارتفاع شا. اجرا شمالي( عر 

 سداتنه  بارنداگي  میانگین آزاد، دریاهاي سطح از متر 1496

 درجۀ -8/9 آن حااقل و 5/40 دما حااکثر متر،میلي 4/459

 مجمدوع  و درصدا  58 حدااکثر  نسدبي  رطوبت گراد،سانتي

 ايمایترانده  صشک نیمه اقلیم با مترمیلي 2012 ساتنه تبخیر

 [.7] بود مارتن( دو بنايطبقه )براسا  84 کنراد ضریب با

 1 جداول  در آزمدایش  هداي محدل  شناسي صاک مشخصات

 است. آماه

 

 آزمایش تحت هایمحل خاک شیمیایی و فیزیکی مشخصات .1 جدول

 مکان
 عمق

(cm) 

 سیلت

)%( 

 ماس

)%( 

 رس

)%( 

 هدایت

 الکتریکی

 كل واكنش

 اشباع

 كربن درصد

  آلی

 قابل فسفر

 جذب
(ppm) 

 قابل پتاسیم

 جذب
(ppm) 

 ۀشمار

1 

0-30 50 33 17 42/1 39/7 12/1 8/10 340 

30-60    69/0 60/7 66/0 8/2 140 

 ۀشمار

2 

0-30 47 29 24 39/1 51/7 10/1 0/9 290 

30-60    86/0 65/7 49/0 4/5 160 

 

 آرایش با تصادفي کامل بلوک طرح قالب در ها آزمایش

 زیسدتي  کدود  تیمارهداي  شدا.  اجرا تکرار سه در فاکتوریل

 Rhizobium) منطقده  بدومي  ریاوبیو  باکتري ۀجاای شامل

legominosarum bv.trifolli RTB2)،  سددددودومونا 

(Pseudomonas  florescence11168 strine)، توأ  کاربرد 

 شاها شامل شیمیایي کود تیمارهاي بود. شاها و ها باکتري

(F0=N0 +P0)، شاه هیتوص مقاار درصا 75 فسفر و یتروژنن 

 فسددفات سددوپر کیلددوگر  50 + اوره کددود کیلددوگر  25)

 شداه  توصدیه  فسدفر  و نیتدروژن  ،(F1=N25 + P50) (1تریپدل 

(F2=N40 +P100)،  درصدا  125 فسدفر  و نیتدروژن (F3=N75 

+P150) .1389 شدهریور  در که هایيزمین در هاآزمایش بود 

                                                           
1. 46% N2, 46% P2O5 

 تسددطیح و زدن دیسددک از پدد  ،بودنددا صددورده شددخم

 ۀفاصدل  بده  صط چهار با مترمربع 5/2 × 5 ابعاد به هایي کرت

 بددذر مقدداار شددانا. کشددت مهددر اوایددل در متددرسددانتي 50

 که بود هکتار در کیلوگر  15 تیمارها کل براي شاه استفاده

 بدا  همراه نظر مورد هايباکتري با کشت از قبل ساعت 5/0

 جمعیدت  شدانا.  کشدت  و شداه  آغشته درصا 10 قنا آب

 برتر تین از ،تحقیق این در بود. cfu/ml 108 × 5 ها باکتري

 لرسدتان  اسدتان  بدومي  هداي  تدوده  انتخداب  از آمداه  دستبه

 هداي باکتري و [13 ، 12] محصول این تولیا قطب عنوان به

 تحقیقدداتي هدداي طددرح )حاصددل 2بددومي برتددر ریاوبیددو 

 بدداکتري هددايجاایدده غربددالگري و شناسددایي آوري، جمددع

                                                           
2. Rhizobium legominosarum bv.trifolli (RTBr2) 
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 رشدا  ۀافاایندا  بداکتري  و لرسدتان(  اسدتان  بدومي  ریاوبیو 

 بیولدوژي  بخدش  بداکتري  باندک  از اهشد  )تهیه سودومونا 

 شا. استفاده آب( و صاک تحقیقات ۀسسمؤ

 ۀحاشی اثر حذ  با تیمار هر وسط صط دو از هاارزیابي

 دسدتورالعمل  براسدا   تیمدار  هدر  انتهاي و ابتاا از متر 5/0

IPGRI [18] گرفت صورت ذیل شرح به. 

 محاسدبه  چدین  سده  عملکرد جمع از تر علوفۀ عملکرد

 اثدر  کسدر  با کرت هر از چین هر در که صورت باین شا،

 ۀعلوفد  بیروندي(  صدط  دو و پایین و بات از متر )یک حاشیه

 .شدا  توزین و برداشت مربع متر سه مساحت در ماناه قياب

 واحدا  به تبایل با تر ۀعلوف عملکرد عنوان به چین سه جمع

 شا. محاسبه هکتار

 تددر ۀعلوفدد کیلددوگرمي یددک ۀنموندد یددک چددین هددر در

 آزمایشگاه در و شا  برداشت کرت هر از تصادفي صورت هب

 گدراد  سدانتي  ۀدرج 72 دماي در ساعت 48 مات به آون در

 :ۀرابط از استفاده با و شا توزین سپ  و صشک

=100*(WW-DW)/WW رطوبت درصا 

(WW): علوفه تر نمونۀ وزن  

(DM): علوفه صشک نمونۀ وزن  

  صشک ۀماد درصا =100- رطوبت درصا

 عملکدرد  ضدرب  بدا  .شدا  محاسدبه  صشک ۀماد درصا

 ،چدین  هدر  در تیمدار  هدر  صشدک  ۀماد درصا در تر ۀعلوف

 جمدع  حاصدل  .شا محاسبه چین هر صشک ۀعلوف عملکرد

 ۀعلوفد  عملکدرد  عندوان  بده  چین سه صشک ۀعلوف عملکرد

 شا. گرفته نظر در صشک

 چدین  هدر  در تیمار هر در گیاه ارتفاع گیري اناازه براي

 با گیاهان ارتفاع تصادفي طور هب نقطه پنج از برداشت از قبل

 عندوان  به نقطه پنج ارتفاع میانگین شا. گیري اناازه کش صط

 عنوان به چین سه ارتفاع میانگین و چین هر در کرت ارتفاع

 شا. گرفته نظر در گیاه ارتفاع

 از پد   روز 10 مجداد  رشدا  سرعت گیري اناازه براي

 هدر  از تصدادفي  طور هب نقطه پنج ارتفاع ،دو  چین برداشت

 سدرعت  ،آنهدا  میدانگین  و شا گیري اناازه کش صط با کرت

 شا. گرفته نظر در تیمار هر مجاد رشا

 Cymadothea) سدیاه  ۀلکد  بیماري به آلودگي شاص 

trifolii pers & wolp, 1935  )  درصدا  ۀرابطد  براسدا( 

 شدا.  محاسبه بیماري( شاص  = آلودگي شات × آلودگي

 متدر کلروفیدل  دسدتگاه  از اسدتفاده  با بر  فیلوکلر محتواي

 در وسط صط دو در پالت هر ۀنقط 20 از CCM-200 مال

 علوفده  کیفیدت  .شدا  گیدري  انداازه  گلداهي  شدروع  ۀمرحل

 صدا ،  پدروتئین  جمله از کیفي صفات درصا تعیین منظور به

 قابدل  قنداهاي  درصا کل، صاکستر درصا صا ، فیبر درصا

 لیگندین،  و سدلولا همي با همراه سلولي ۀدیوار آب، در حل

 قابدل  صشدک ۀماد درصدا  سدلولا، همي باون سلولي ۀدیوار

  :شا ارزیابي زیر صورت به هضم

 از قبل تر وزن گر  200 تقریبي وزن به هایينمونه ابتاا

 در آون در و برداشدت  گلداهي(  )شروع دو  چین برداشت

 صشدک  سداعت  48 مدات  بده  گدراد سدانتي  ۀدرج 75 دماي

 از پد   و شدا  جداا  گدر   20 شداه  صشک ۀنمون از شانا.

 مدادون  پيواسپکتروسک روش به کیفي تجایۀ ،کردن آسیاب

 .[32 ، 31] گرفت انجا  1قرما

 -  ولمدوگر وک روش بده  نرمدال  آزمدون  از پ  هاداده

 ثابدت  فدر   بدا  واریدان   تجایۀ و شا بررسي اسمیرنو 

 SAS آمداري  افداار ندر   از استفاده با تیمار و مکان اثر بودن

 از اسدتفاده  بدا  دانکن روش به میانگین ۀمقایس .گرفت انجا 

 بدراي  .گرفدت  انجدا   MSTATC و SAS آمداري  افداار نر 

 آزمدون  از مرکدب  تجایدۀ  در هدا واریدان   همگندي  بررسي

 و بارتلدت  آزمدون  بودن معنادار دلیل به شا. استفاده بارتلت

 عملکدرد  واریدان   تجایدۀ  هدا  صطا واریان  بودن ناهمگن

 شا. اجرا مجاا مکان دو در صشک علوفۀ

 

                                                           
1. Near Inferred Reflectance spectroscopy (NIR). 
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 بحث و نتایج . 3

 مكان اثر .1. 3

 رشدا  سرعت و تر علوفۀ عملکرد ارتفاع، صفات بر مکان اثر

 در (.2 )جداول  بود معنادار درصا 1 احتمال سطح در مجاد

 درصدا  صفات بر مکان اثر علوفه کیفي هاي شاص  تجایۀ

 غیرقابدل  مدواد  و هضدم  غیرقابل مواد درصا صا ، ینتئپرو

 محتدواي  شدا.  معندادار  لیگندین  و سدلولا  بدا  همدراه  هضم

 محلول قناهاي درصا و کل صاکستر درصا بر ، کلروفیل

 علوفدۀ  عملکرد گیاه، ارتفاع نگرفتنا. قرار مکان تأثیر تحت

 مدواد  درصدا  صا ، پروتئین درصا مجاد، رشا سرعت تر،

 و سدلولا  بدا  همدراه  هضدم  غیرقابدل  مدواد  و هضم غیرقابل

 بدین  از شدا.  مشاهاه یک مکان از بیش دو مکان در لیگنین

 دارد. اي ویدژه  اهمیدت  صداک  گیاه، بر مؤثر ۀغیرزنا عوامل

 ۀتوسع و رشا بر مؤثر عوامل از نیا صاک بافت و ساصتمان

 ریشه اطرا  در ها میکروارگانیسم فعالیت و توزیع و ریشه

 هداي  صداک  در  بداکتري  هداي  سلول .[2] است شاه گاارش

 نظر از نامناسب ساصتمان با هاي صاک به نسبت لو  و رسي

 به صصوصیات این زیرا ،دارنا تري مناسب رشا وفرج صلل

 مربدوط  صداک  دمداي  و تهویده  و رطوبت نگهااري و نفوذ

 ضدروري  صداک  هداي  نیسدم ارگا فعالیدت  براي که شونا مي

 صداک  ساصتمان و بناي دانه استحکا  و شکل اناازه، .است

 زیدادي  حا تا عوامل این بهبود که مؤثرنا ها فعالیت این بر

 مربدوط  صداک  در کدربن  هیارات ویژه به آلي مواد وجود به

 موجدب  صدود  ،میکروبدي  فعالیدت  دیگر، طر  از شود. مي

 1هدا Eps تولیدا  طریدق  از بناي دانه و صاک نساصتما بهبود

 بدازده  افداایش  موجدب  عوامدل  ایدن  مجمدوع  .[2] دشو مي

 صدارجي  عوامل بین از .شود مي صاک در شیمیایي هاي کود

 صدا   نئیپدروت  درصدا  بدر  اقلدیم  اثر ،علوفه کیفیت بر مؤثر

(CP)، هضدم  غیرقابدل  مواد درصا (ADF) مدواد  درصدا  و 

 شداه  گداارش  هاعلوفه در (NDF) لیگنین و هضم غیرقابل

                                                           
1. Exopolysaccharid 

 کیفیدت  و کمیدت  بر صاک تأثیرات از برصي همچنین است.

 صداک  در آب نگهدااري  تدوان  و قابلیدت  به تولیاي علوفۀ

 .[5] است شاه داده نسبت

 

 گياه ارتفاع .2. 3

 نشدا  معندادار  تیمارهدا  از کاا  هیچ تأثیر تحت گیاه ارتفاع

 داد نشان گیاه ارتفاع متقابل اثر میانگین ۀمقایس .(2 )جاول

 رشددا ۀافااینددا ۀجاایدد بدده مربددوط ارتفدداع بیشددترین کدده

 بدا  شدیمیایي  کود از استفاده حااکثر سطح در سودومونا 

 هر توأ  کاربرد به مربوط مقاار کمترین و مترسانتي 02/82

 .بود شیمیایي کودهاي شاۀ توصیه مقاار سطح در جاایه دو

 همچنین بود. شاها به نسبت درصا 75/1 برتري این مقاار

 یاهدان گ ارتفداع  بدر  هدا جاایده  اثدر  از متفاوتي هاي گاارش

 گاارشددي در .[40، 39 ،20 ،7] اسددت شدداه بیددان مختلدد 

 و Brady Rhizobium japanicum بدداکتري  أتددو تلقددیح

Azotobacter chroococcum وزن و ارتفداع  افاایش سبب 

 تولیدا  با ها ریاوبیو  .[37] شا سویا گیاه هوایي هاي بخش

 ها ریبوفالوین ها، سیتوکنین ها، اکسین نظیر مختلفي ترکیبات

 غیرلگدو   و لگدو   گیاهدان  ۀریشد  در نفوذ با و ها ویتامین و

 .[21 ، 19] شونا مي گیاه ارتفاع و رشا افاایش موجب

 

 مجدد رشد سرعت .3. 3

 ترتیدب  بده  مجاد رشا سرعت بر زیستي و شیمیایي کودهاي

 در (.2 )جداول  شانا معنادار درصا 1 و 5 احتمال سطح در

 بدا  شداها  و متدر سانتي 33/55 با بومي ریاوبیو  ها جاایه بین

 را انداازه  کمتدرین  و بیشدترین  روز 10 در متدر سانتي 10/53

 کود سطوح بین در که است حالي در این (.3 )جاول داشتنا

 رشدا  سدرعت  بدر  شدیمیایي  کود مقادیر افاایش با شیمیایي،

 صطي رابطۀ یک صورت به وضعیت این که شا افاوده مجاد

 بنددابر (.2 و 1 هدداي)شددکل صددورد مددي چشددم بدده مسددتقیم و

 رشدا  سدرعت  Rhizobium leguminosarom اثدر  ها گاارش
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 سدرعت  بده  شاه کنترل شرایط در را کلاا و کاهو هايگیاهچه

 گیداه  رشدا  تحریدک  افاایش همچنین .[35] کنامي تحریک

 افاایش یا سیاروفور تولیا نظیر يیهاسازوکار طریق از کاهو

 Rhizobium مختلد   هداي سدویه  توسدط  فسدفات  حاللیت

leguminosarom [.24 ، 22] است شاه گاارش 

 

 ايراني شبدر علوفة خام پروتئین درصد و ارتفاع ،مجدد رشد سرعت شاخص صفات ۀساد تأثیرات میانگین ةمقايس .3 جدول

  مجدد رشد سرعت
(cm/10 days) 

  ارتفاع
(cm) 

 پروتئین 
)٪) 

 تیمار

10/53 c a18/79 a54/22 شاها 

56/54 bc a18/80 a16/22  سودومونا 

92/57 a a69/78 a23/23  بومي ریاوبیو  

33/55 b a38/78 a1/23  بومي ریاوبیو  + سودومونا  

05/54 b a99/78 a32/23 شاها 

04/55 ab a34/79 a57/23 (شاه توصیه مقاار از )کمتر شیمیایي کودهاي کاربرد  

65/55 ab 78/88 a a52/22 مرسو ( = شاه توصیه )مقاار شیمیایي کود کاربرد  

17/56 a 24/79 a a54/22 (شاه توصیه مقاار از )بیش شیمیایي کودهاي کاربرد  

 

 

 
 مجدد رشد سرعت بر زیستی كود اثر .1 شکل
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 مجدد رشد سرعت بر شیمیایی كود اثر .2 شکل

 

 سياه ةلك به آلودگي شاخص .4. 3

 لکدۀ  بده  آلدودگي  شاص  بر کودي گروه دو هر متقابل راث

 آلدودگي  شداص   بیشدترین  (.2 )جداول  شدا  معنادار سیاه

 سدطح  در زیستي کود کاربرد عا  تیماري ترکیب به مربوط

 بده  مربدوط  کمتدرین  و (37/27) شدیمیایي  کودهاي حااکثر

 نیددا و (38/12) اسددتفاده عددا  سددطوح در سددودومونا 

 شدا  مشداهاه  (33/11) شدیمیایي  کدود  از اسدتفاده  حااکثر

 ایدن  بدر  مکدان  اثدر  بدودن  معندادار  بده  باتوجده  (.4 )جاول

 یدک  مکدان  در و 95/20 دو مکدان  در آنهدا  مقادیر شاص 

 اصدتال   به توان مي را برتري این دلیل شا. مشاهاه 34/14

 دماي درنتیجه و دو  مکان به نسبت یک مکان نسبي ارتفاع

 دلیدل  به بیشتر آب نگهااري قابلیت دو ، مکان بیشتر نسبي

 منبدع  بده  دو  مکدان  نادیکدي  همچنین و بیشتر ر  درصا

 یدا  مهدار  داد. نسدبت  )رودصانه( هوا نسبي رطوبت افاایناۀ

 رشا افاایناۀ هاي باکتري توسط مختل  هايبیماري کاهش

 .[6 ، 3] اسددت آمدداه متعدداد هدداي گدداارش و منددابع در

 را زا بیمداري  عوامل تواننا مي طریق دو از ها میکروارگانیسم

 تغییدر  ،دو   ها پاتوژن آنتاگونیسمي اثر ،نخست کننا: کنترل

 میابدان.  در مقاومت القاي و میابان زایي بیماري استعااد در

 یدددک R. legominesarum pv. trifoliit 24 ۀجاایددد

 دامندۀ  بر که کنا مي تولیا توکسین پپتیاتریفولي بیوتیک آنتي

 ویدژه  طدور  به ولي ،است مؤثر گیاهي هاي پاتوژن از وسیعي

R. leguminosarum و R. fredii و انددا حسددا  آن بدده 

 بدا  رقابدت  طریق از آنها گره تشکیل مانع توکسین تریفولي

 کنتدرل  در غیرمسدتقیم  روش یک تازگي به .[6] شود مي آنها

 تمدا   ،عامدل  دو آن، در کده  شداه  شناصته زابیماري عامل

 با ریاوسفر زاي غیربیماري هاي باکتري بلکه ناارنا، مستقیم

 القدداي نددا  بدده گیدداه در مقاومددت ایجدداد سددازوکار نددوعي

 ایدن  ا.کنند  مدي  ایجاد مقاومت گیاه در ،1مقاومت سیستمیک

 و اسدیا  جاسدمونیک  سدیگنال  انتقدال  مسیر طریق از سیستم

 هدداي گوندده در اغلددب مسددیر ایددن .کنددا مددي عمددل اتددیلن

 شدود  مدي  دیداه  اي دولپده  گیاهان از تعاادي و سودومونا 

 ایدن  در آلدودگي  کداهش  سدازوکار  اینکده  بده  توجه با .[3]

 ضدروري  جایدا  تحقیقدات  ،نیست معلو  درستي به تحقیق

 رسا.مي نظر به

                                                           
1. Induced Ssystemic Rresistance (ISR) 

y = 0.0222x + 54.117 
R² = 0.9125 
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 خشك و تر علوفة عملكرد .5. 3

 شدا  معندادار  درصدا  5 احتمال سطح در کود دو متقابل اثر

 بیشترین ،تیمارها متقابل اثر میانگین ۀمقایس در (.2 )جاول

 سدطح  در سدودومونا   کاربرد به مربوط تر علوفۀ عملکرد

 کداربرد  نیدا  و شداه  توصدیه  مقداار  از بدیش  شدیمیایي  کود

 کودهدداي شدداۀ توصددیه مقدداار سددطح در بددومي ریاوبیددو 

 برتدري  ایدن  شدا.  مشاهاه هکتار( در تن 18/76) شیمیایي

 شداها  بده  نسدبت  و درصدا  39/3 مرسدو   روش به نسبت

 (.4 )جاول بود درصا 99/7

 معندادار ) مکدان  دو در جااگانده  واریدان   تجایۀ نتایج

 کده  داد نشدان  صشدک  علوفۀ عملکرد بارتلت( آزمون بودن

 معندادار  تفداوت  مکان دو هر در زیستي کود تیمارهاي بین

 و درصدا  1 احتمدال  سطح در یک ۀمنطق در که دارد وجود

 شدانا.  معندادار  درصدا  5 احتمدال  سدطح  در دو ۀمنطق در

 در مکدان  دو هدر  در شدیمیایي  کود تیمارهاي بین همچنین

 عملکرد شا. مشاهاه معنادار تفاوت درصا 1 احتمال سطح

 باتوجده  بود. یک ۀمنطق از بیشتر دو ۀمنطق در صشک علوفۀ

 مدادۀ  عملکرد بیشترین ،زیستي کودهاي اثر بودن معنادار به

 زیستي کودهاي توأ  کاربرد سطح در یک ۀمنطق در صشک

 داشدت.  اصتصداص  سدودومونا   کاربرد به دو ۀمنطق در و

 مقدداار بیشددترین شددیمیایي کودهدداي سددطوح در همچنددین

 مقدادیر  بده  تقریبداا  دو و یک هاي همنطق در صشک عملکرد

 داشدت  تعلدق  شدیمیایي  کودهداي  شاۀ توصیه حا از بیشتر

 هاي گاارش در نتایج این مشابه است(. نشاه آورده ها)داده

 باکتري با تربچه بذر تلقیح در .[10 ، 9] است آماه مختل 

Brady Rhizobium japonicum این که است شاه گاارش 

 تدأثیر  و داد افداایش  درصدا  15 را گیداه  صشدک  وزن کار،

 بداکتري  کداربرد  .[22] داشت تربچه گیاه رشا بر يمعنادار

 در سدویا  در نیتدرات  با همراه ریاوبیو  و فسفات ۀکنناحل

 انداا   صشدک  وزن و سدویا  ۀداند  عملکدرد  دهيغال  اوج

 .[37] داد افداایش  درصدا  30 شاها با مقایسه در را هوایي

 افداایش  سدبب  گندا   در ازتوبداکتر  رشدا  افاایناۀ مصر 

 بده  عملکدرد  افداایش  این که شا درصاي 12 تا 7 عملکرد

 اسدت  شداه  داده نسدبت  مولکدولي  نیتدروژن  تثبیت افاایش

 در استرپتومایسدد  و میکددوریاا کددارایي بررسددي در .[28]

 گندا   عملکدرد  بدر  آن کداربرد  اثدر  و فسفر مختل  سطوح

 مدورد  صدفات  اکثدر  بدر  میکدوریاا  کداربرد  که شاه گاارش

 مصدر   مقاار افاایش با ولي بود، معنادار و مثبت ،بررسي

 بهتدرین  و یافدت  کداهش  میکوریاا هايقار  یياکار ،فسفر

 دسدت به هکتار در PO کیلو 60 سطح در عملکرد بر نتیجه

 میکروارگانیسددم دو بددین کدده داد نشددان جینتددا سددایر آمددا.

 اثدر  بررسدي  مدورد  صدفات  اغلب بر تأثیر نظر از کاررفته به

 دارد. وجود آنتاگونیستي

 

 برگ فيلوكلر محتوای .6. 3

 سدطح  در بدر   کلروفیدل  محتدواي  بدر  تیمارهدا  متقابل اثر

 و بیشددترین (.2 )جدداول شددا معنددادار درصددا 1 احتمددال

 تیمداري  ترکیب به مربوط ترتیب به کلروفیل مقادیر کمترین

 مقداار  از کمتدر  شیمیایي کود سطح در سودومونا  کاربرد

 در و زیسدتي  کود کاربرد عا  و واحا( 42/36) شاه توصیه

 85/29) شدیمیایي  کدود  شداۀ  توصدیه  از کمتدر  مقادیر سطح

  (.3 شکل و 4 )جاول شا مشاهاه واحا(

 افداایش  را گنا  کلروفیل محتواي و رشا ازوتوباکترها

 بدا  شداه  حتلقدی  گنا  در ها گاارش طبق همچنین .[8] دادنا

 Glomus قددار   و brasilense Azospirillum بدداکتري 

fasciculatum فعالیدت  و فتوسدنتا  مقداار  کلروفیل، غلظت 

 و یافدت  افداایش  سینتتاز گلوتامین و ریااکتاز نیترات آنایم

 .[36] بود صود مقاار حااکثر در دانه عملکرد

 در اي مارعده  طدرح  یدک  در ازتوبداکتر  کاربرد همچنین

 مقایسده  در و شداه  گاارش معنادار درصا 5 سطح در باقال

 شاه بر  کلروفیل محتواي معنادار افاایش موجب شاها با
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 نبود. معنادار تحقیق این در ریاوبیو  اثر کهدرصورتي ،است

 افاایش موجب گرچه نیتروژن کود کاربرد ،آزمایش این در

 نظدر  از شدا،  شداها  بدا  مقایسده  در بر  فیلوکلر محتواي

 .[25] نبود معنادار آماري

 

 
 برگ كلروفیل محتوای بر زیستی و شیمیایی كود متقابل اثر .3 شکل

 

 
 خام پروتئین درصد بر شیمیایی كود اثر .4 شکل

 

 افداایش  را گنا  کلروفیل محتواي و رشا ازوتوباکترها

 بدا  شداه  حتلقدی  گنا  در ها گاارش طبق همچنین .[8] دادنا

 Glomus قددار   و brasilense Azospirillum بدداکتري 

fasciculatum فعالیدت  و فتوسدنتا  مقداار  کلروفیل، غلظت 

 و یافدت  افداایش  سینتتاز گلوتامین و ریااکتاز نیترات آنایم

 .[36] بود صود مقاار حااکثر در دانه عملکرد

 در اي مارعده  طدرح  یدک  در ازتوبداکتر  کاربرد همچنین

 مقایسده  در و شداه  گاارش معنادار درصا 5 سطح در باقال

 شاه بر  کلروفیل محتواي معنادار افاایش موجب شاها با

 نبود. معنادار تحقیق این در ریاوبیو  اثر کهدرصورتي ،است

 افاایش موجب گرچه نیتروژن کود کاربرد ،آزمایش این در

 نظدر  از شدا،  شداها  بدا  مقایسده  در بر  فیلوکلر محتواي

 .[25] نبود معنادار آماري
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 خام پروتئين درصد .7. 3

 مشداهاه  تیمارهدا  از کداا  هیچ کاربرد بین يمعنادار تفاوت

 پدروتئین  درصا متقابل اثر میانگین سۀمقای (.2 )جاول نشا

 مربدوط  صا  پروتئین درصا بیشترین که داد نشان گیاه صا 

 کدود  از اسدتفاده  حااکثر سطح در بومي ریاوبیو  ۀجاای به

 کودهداي  اثدر  (.4 )جداول  بدود  درصدا(  76/24) شیمیایي

 بدین  ۀرابطد  ولي است، نشاه معنادار صفت این بر شیمیایي

 کده  امعند  این به ،است مستقیم صطي يئجا ۀرابط یک ،آنها

 صا  پروتئین درصا بر شیمیایي کودهاي مصر  افاایش با

 کده  اسدت  آمداه  ها گاارش در (.4 )شکل است شاه افاوده

 مدایکوریاا  قدار   و فسدفات  ۀکنندا  حل هايباکتري کاربرد

 چشدمگیر  افاایش سبب توانامي تلفیقي و منفرد صورت به

 هضدم  غیرقابدل  مدواد  درصدا  کاهش و دانه پروتئین درصا

 درصدا  افداایش  و (NDF) سدلولا همدي  و لیگنین با همراه

 کاربرد همچنین .[34 ، 28] شود جو گیاه در علوفه صاکستر

 در پدروتئین  مقداار  افداایش  در ازتده  کدود  مختلد   مقادیر

  است. شاه گاارش اي علوفه سورگو 

 

 هضم قابل خشك مادۀ درصد .8. 3

 ایدن  بدر  تیمارهدا  از کاا هیچ کاربرد بین يمعنادار تفاوت 

 درصدا  5 سطح در آنها متقابل اثر ولي ،نشا مشاهاه صفت

 درصدا  متقابدل  اثر میانگین ۀمقایس (.2 )جاول شا معنادار

 درصدا  بیشدترین  کده  داد نشان گیاه هضم قابل صشک ۀماد

 در جاایده  دو هدر  کاربرد به مربوط هضم قابل صشک مادۀ

 کده  بدود  درصا 6/65 با شیمیایي کود از استفاده عا  سطح

 افداایش  موجدب  ترتیدب  به مرسو  روش و شاها به نسبت

 اثدر  ،بررسدي  یدک  در (.4 )جداول  شا درصا 6/0 و 52/1

 گیداه  هضدم  قابلیدت  بر گیاه براي شاه فراهم نیتروژن مقاار

 دسدتر ،  در نیتروژن مقاار افاایش با که شا مشاهاه ارزن

 .[21] یافدت  افاایش درصا 3 ارزن هايبر  هضم قابلیت

 ایدن  بدر  نیتروژنه کود مختل  مقادیر اثر ،دیگر يگاارش در

 نشان دیگر يآزمایش نتایج .[28] اش گاارش يئجا ،صفت

 تدأثیر  شدیمیایي  کدود  و زیسدتي  کودهداي  آلي، مواد که داد

 درصدا  آلدي،  ۀمداد  و صشدک  ۀماد هضم قابلیت بر چنااني

 مقدداار بددر امددا ناارنددا، صاکسددتر درصددا و هضددمي ارزش

 طریدق  ایدن  از توانندا مي و دارنا زیادي تأثیر گیاه پروتئین

 [.8] دهنا افاایش را تولیاي علوفۀ کیفیت

 

 خام فيبر درصد و هضم غيرقابل مواد درصد .9. 3

 از هضددم غیرقابددل مددواد درصددا و صددا  فیبددر درصددا

 ایدن  در .اندا  علوفده  کیفیدت  بدر  مدؤثر  منفدي  هداي  شاص 

 هر در تیمارها متقابل اثر شان معنادار به باتوجه ،هاآزمایش

 کمتدرین  کده  داد نشدان  تیمارهدا  میانگین ۀمقایس صفت دو

 بومي ریاوبیو  تیماري ترکیب به هضم غیرقابل مواد درصا

 درصدا(  29/32) شدیمیایي  کودهداي  شداۀ  توصیه سطح در

  (.5 شکل و 4 )جاول شا مشاهاه

 
 هضم غیرقابل مواد درصد بر زیستی و شیمیایی كود متقابل اثر .5 شکل



 یافتۀ كودهای شیمیایی و كودهای زیستی بر عملکرد كمی و كیفی علوفۀ شبدر ایرانی اثر مقادیر كاهش

 

 1393تابستان   2 شماره  16دوره 
283 

 درصدا  -26/5 مرسدو   روش بده  نسبت ترکیب این برتري

 ترکیدب  بده  صا  فیبر درصا کمترین کهدرحالي بود. کاهش

 از کمتدر  شدیمیایي  کودهداي  سطح در سودومونا  تیماري

 ایدن  برتري شا. مشاهاه درصا( 89/32) شاه توصیه مقاار

 بدود.  کداهش  درصا -22/5 مرسو  روش به نسبت ترکیب

 مدایکوریاا  قدار   و فسدفات  ۀکنندا حل هايباکتري کاربرد

 چشدمگیر  کداهش  سبب توانامي تلفیقي و منفرد صورت به

NDF افداایش  بدا  همچندین  [.34] شدود  جو گیاه در علوفه 

 کاهش هضم غیرقابل مواد درصا ،دستر  در ۀنیتروژن کود

 .[28] یابامي

 نشان علوفه کیفي صفات بین همبستگي تحقیق، این در

 درصدا  با معنادار و مثبت طور به صا  پروتئین درصا که داد

 درصدا  و درصا 1 احتمال سطح در هضم قابل صشک مادۀ

 بددود، معنددادار درصددا 5 احتمددال سددطح در کددل صاکسددتر

 درصدا،  یدک  احتمدال  سطح در صا  فیبر درصا کهدرحالي

 که داد نشان هاهمبستگي همچنین دارد. ارتباط منفي طور به

 و هضدم  غیرقابل مواد با هضم قابل صشک مادۀ درصا بین

 و سدلولا  همي با همراه سلولي ۀدیوار و هضم غیرقابل مواد

 منفدي  ترتیب به درصا 1 سطح در معنادار همبستگي لیگنین

 برتدري  تحقیقات، دیگر در .(5 )جاول دارد وجود مثبت و

 شدیمیایي  کودهداي  به نسبت زیستي و آلي کودهاي کاربرد

 در ویدژه  هب رشا ۀدور کل در نیپروتئ درصا افاایش دلیل به

 شداه  گداارش  برتدر  بدرداري  چدین  توان با اي علوفه گیاهان

 تثبیددت و آبشددویي دچددار شددیمیایي کودهدداي زیددرا اسددت،

 طدور  بده  زیستي و آلي کودهاي به نسبت بنابراین  ناشو مي

 پدروتئین  مقداار  جمله از کیفي افاایش است ممکن مقطعي

 اسدت  حالي در وضعیت این .باشنا داشته دنبال به را علوفه

 ،محصدول  کیفیدت  رشدا  ۀدور کل در ذکرشاه کودهاي که

-مدي  قدرار  تدأثیر  تحت را پروتئین و نیتروژن درصا ویژه هب

 صدا   پدروتئین  کده  شاه گاارش همچنین .[21 ، 20] دهنا

 و صشدک  مدادۀ  هضدم  قابلیدت  بدا  بداتیي  مثبت همبستگي

 .[30] دارد سلولي ۀدیوار ياجاا با باتیي منفي همبستگي

 خشتك  ةماد درصد با پ وتئين محتواي مثب  همبستگي

 هضت   غي قابل خام فيب  درصد با دو ه  منفي همبستگي و

 منظتور  ب  زیستي و شيميایي كودهاي تلفيق مثب  آثار از نيی

 دیگت   در كت   است   تحقيتق  ایتن  در علوف  كيفي  افیای 

   .[22 ، 21 ،19 ،11] اس  آمده نيی ها گیارش
 کداربرد  تیمارهداي  کارگیريبه نسبي کارایي مجموع در

 شدیمیایي  کدود  ۀیافت کاهش مقادیر سطح در زیستي کودهاي

f2b2)، f2b4 و (f2b3 مرسدددو  روش بدددا مقایسددده در (f3b1) 

 محتددواي درصددا( 6/2) صددا  پددروتئین افدداایش موجددب

 درصدا(،  69/4) مجاد رشا سرعت درصا(، 9/1) کلروفیل

 صدا   فیبدر  درصدا  کداهش  و درصدا(  97/3) کدل  صاکستر

 بده  مختلد   صدفات  همچندین  .است شاه درصا( -15/0)

 کداربرد  کهطوريبه دادنا، نشان متفاوتي هاي واکنش ها جاایه

 عملکدرد  و محلدول  قنداهاي  درصا صفات بر جاایه دو هر

 بدر  سدودومونا   کده  درحدالي  بودندا.  مدؤثرتر  صشک علوفۀ

 بدر  مدؤثر  منفدي  هداي  شداص   کاهش و گیاه ارتفاع افاایش

 هضدم  غیرقابدل  مواد درصا و صا  فیبر )درصا علوفه کیفیت

 افداایش  بدر  نیدا  بدومي  ریاوبیدو   کاربرد بود. مؤثرتر علوفه(

 و مجاد رشا سرعت کلروفیل، محتواي صا ، پروتئین درصا

 سدیاه  لکدۀ  بده  آلدودگي  شاص  کاهش و تر علوفۀ عملکرد

 شدیمیایي  کودهداي  )کداربرد  روش ایدن  اعمال با بود. مؤثرتر

 زیسدتي(  کودهداي  کداربرد  بدا  همراه شاه توصیه حا از کمتر

 توانمي ساتنه بیشتر، سازگاري دلیل به بومي ریاوبیو  ویژه  به

 تن 1100 تقریبي مقاار به )اوره( نیتروژنه کود مصر  کاهش

 در تدن  2150 تقریبدي  مقاار به تریپل( )سوپرفسفات فسفر و

 انتظدار  را کشور در ایراني شبار کشت تحت اراضي در سال

 کشداورزي  بده  دسدتیابي  جهدت  در مهدم  گامي این و داشت

 افداایش  و زیسدت  محدیط  سالمت ،(LISA)1 نهادهکم پایاار

 رود. مي شمار به تولیاي محصول کیفیت
                                                           
1. Low Input Sustainable Agriculture 
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 پيشنهادها .4
 شدبارکاري  دیگدر  منداطق  در آزمایش نای شود مي پیشنهاد

 بررسدي  نیدا  صشکي تنش زمینۀ در تیمارها این اثر و تکرار

 هداي  روش از نیتدروژن  تثبیدت  مقداار  ۀمحاسب براي و شود

 احتمدالي  آثدار  بررسي براي و ایاوتوپي ترقیق ماننا تردقیق

 هداي  روش از سدیاه  ۀلکد  بده  آلدودگي  بدر  زیسدتي  کودهاي

   .شود گرفته بهره لکوليوم

 

 قدرداني و تشكر
 مرکدا  محتدر   ریاسدت  قربداني  کدریم  آقایان از سیلهوباین

 نباتي اهللعات و لرستان طبیعي منابع و کشاورزي تحقیقات

 و بروجدرد  کشداورزي  تحقیقدات  ایسدتگاه  محتدر   ریاست

 احما ،امیاواري شهرا  جعفري، اشر  علي آقایان همچنین

 و صدحرانورد  فرزانده  ،پرویداي  فاطمده  هاصانم و پیرهادي

 تدا  اجدرا  از هایشدان  همکداري  صداطر  به زادهصراساني مریم

 د.شومي قارداني صمیمانه مقاله این نگارش

 

 منابع

 ۀمطالعد  (1390) ه رحمداني  اساي و و غالمي ،ا ب آتنا .1

 و ازتوبداکتر  رشدا  محدرک  هداي باکتري هايسویه تأثیر

 آب ذرت. عملکرد و رشا صصوصیات بر آزوسپیرپلیو 

 .10-1 (:1)25 کشاورزي(. صنایع و )علو  صاک و

 غ ثدواقبي  و ک صاوازي ا، اصغرزاده ه، رحماني اساي .2

 جهدداد نشددر صدداک. بیولوژیددک حاصددلخیاي (1386)

 تهران. دانشگاهي

 هددايبیمدداري بیولوژیددک کنتددرل (1391)   احمددازاده .3

 تهران. دانشگاه انتشارات گیاهي.

 ق نورمحمدداي و   مجددا د، مظدداهري  ، اردکدداني .4

 در میکرریااواسترپتوماسدی   کدارآیي  بررسي (1379)

 و عملکرد بر هاآن کاربرد تأثیر و فسفر مختل  سطوح

 .32-25 (:2)2 ایران. زراعي علو  گنا . صفات برصي

 (1389) ک سداعاي  و ج صدحراگرد  پیدري  ،ج رزانيا .5

 مراتدع  گیداهي  هداي   گونده  برصي علوفۀ کیفیت ۀمقایس

 مرتدع.  .فنولوژیدک  مختل  مراحل در کردستان سارال

4(2:) 83-95. 

 ح علیخددداني و ش دشدددتي ا، داديالددده ع، غ اکبدددري .6

 رشدا  و )ریاموجدودات  صاک میکروبیولوژي (1391)

 تهران. دانشگاه انتشارات )ترجمه(. گیاهان(

 علمي سمینار نخستین مقاتت مجموعه (1372) نا  بي .7

 آزاد دانشگاه کشاورزي گروه سیالصور. دشت تحقیقي

  بروجرد. واحا اسالمي

 (1383) ز مهرفدر  و ن اصدغرزاده  علدي  ر، بلندا حاجي .8

 مرتعدي  منطقدۀ  دو در ازوتوبداکتر  اکولدوژیکي  بررسي

 معداني  هتغذید  و رشا روي آن تلقیح اثر و آذربایجان

 طبیعدي.  مندابع  و کشداورزي  فندون  و لو ع .گنا  گیاه

8(2:) 75-90. 

 تلقدیح  مایه بررسي (1383)   پور رمضان و ه صسروي .9

 :18 آب. و صداک  .مازناران در باقال رشا بر ریاوبیو 

146-162. 

 (1380) ک میرزاشددداهي و ک صددداوازي ه، صسدددروي .10

 در اوره شدیمیایي  کود جاي به باقال تلقیح ۀمای از استفاده

 .162-146 :12 .آب و صاک .دزفول آبادصفي ۀمنطق

   محالتدي  نصدیري  و پ مقدا   رضدواني  ا، سعیانژاد .11

 کودهدداي آلددي، مددواد کدداربرد اثددر بررسددي (1390)

 میداان  و هضدم  قابلیدت  بدر  شیمیایي کود و بیولوژیک

 هايپژوهش .اسپیافیا رقم ايعلوفه سورگو  پروتئین

 .630-623 (:4)9 ایران. زراعي

 مقایسدده و بررسددي (1386)   زمانیددان و   شدداهوردي .12
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 /www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf در:

75313830105. pdf. 
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