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سفید و برخی خصوصیات  غالت بر جذب فسفر، عملکرد ماشک گلاثرات باقیمانده کود فسفاتی 

  فیزیکوشیمیایی خاك در شرایط دیم سردسیر

  2و جلیل اصغري 2، خشنود علیزاده1، عباس صمدي2*، غالمرضا ولیزاده1سیما پاکروان اصل

  گروه خاکشناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران-1

  ایران ،مراغهن تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، سازماموسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور، -2

  

  چکیده

این بررسی به منظور تعیین اثرات باقیمانده فسفر از زراعت گندم بر جذب فسفر، عملکـرد ماشـک گـل سـفید و     

ي کامل تصادفی بـا  ها اي در قالب طرح بلوك آزمایش مزرعه. برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك انجام شد

از منبـع سوپرفسـفات   اکسید فسـفر   پنتادر هکتار کیلوگرم   45و   30، 15، 0 شامل تیمارهاي بقایاي فسفر با سه تکرار

. کاشـته شـد   ،ي انتخـاب شـده مطـابق دسـتورالعمل    هـا  بـذور ماشـک در کـرت   . اب شـد نتخـ تریپل در تنـاوب گنـدم ا  

نتایج تجزیـه آمـاري   . ه آماري شدندآوري و تجزی ي آماري جمعها ي زراعی و برداشت انجام گردید و دادهها بتراقم

جذب فسفر، عملکرد ماشک، مواد آلی، میانگین قطـر خاکدانـه و ظرفیـت     توانستفسفر باقیمانده خاك که نشان داد 

بر عملکـرد دانـه و    ) ≥P 05/0(ي دار معنیفسفر باقیمانده تاثیر . دهي افزایش ددار معنیتبادل کاتیونی خاك را بطور  

داري  تاثیر بسـیار معنـی  بر وزن هزار دانه ماشک داشت ضمن اینکه شاخساره، تعداد خوشه، غلظت و جذب فسفر دانه 

)01/0 P≤  (ي فعـال در ریشـه ماشـک نیـز     ها با افزایش باقیمانده فسفات در خاك، ارتفاع گیاه و تعداد گره. نشان داد

از ایـن  . بدسـت آمـد  اکسید فسفر  پنتادر هکتار کیلوگرم   45نه و بیوماس از تیمار افزایش یافتند و بیشترین عملکرد دا

فسفر باقیمانده در جذب فسفر، رشد ماشک، افزایش ماده آلی خاك از طریق تولیـد  که میزان  شود میمطالعه استنباط 

از فسـفر باقیمانـده خـاك     توانایی استفادهسفید  گلریشه، بهبود ساختمان و ظرفیت تبادلی خاك موثر است و ماشک 

  . را دارد

  

   ماشک پانونیکا ،علوفه دیم  جذب فسفر، ،فسفر باقیمانده  :ي کلیدي ها وازه
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76 

 

  4139شهریور ،  1،  شماره4دوره  رانیم اید نشریه زراعت

 

  مقدمه

کمبود فسفر یکی از عوامل محدود کننده رشد 

هاي آهکی است که این  گیاهان در اغلب خاك

کمبود از رسوب، تبادل و تغییر شکل فسفر ناشی 

تثبیت و تغییر شکل خاك،  pH    باال بودن . شود می

را  فسفر جذبامکان ، جذبغیر قابل   اشکال به فسفر

 وWhite, 1981    ( دهد کاهش می گیاهانبراي 

Bolland and Gilkes, 1997 .(ي گذشته ها در سال

به منظور جبران کمبود فسفر خاك، اغلب از 

ي شیمیایی فسفري استفاده شده است که ها کود

مقدار ناچیزي از این فسفر توسط گیاهان جذب و 

 بقیه آن در خاك تثبیت و یا تغییر شکل یافته است

)Barrow, 1998 .( 20تنها  که دادهمطالعات نشان-

کود فسفري مصرفی براي گیاه قابل درصد  10

و میزان فسفر یافته بقیه درخاك تجمع  واستفاده است 

اما رشد،  ). Cooke, 1966( خاك را افزایش می دهد

گستردگی، تماس، ترشحات ریشه و زندگی 

جذب فسفر  تواند میهمزیستی میکوریز با ریشه گیاه 

یمانده یا تغییر شکل یافته را توسط گیاه از فسفر باق

(Miyasaka and Habte, 2001)   در خاك را

   .افزایش دهد

با توجه به وسعت اراضی دیم کشور و لزوم وجود 

محصولی جدید در تناوب با گندم دیم، گیاهان 

 توانند در بهبود حاصلخیزي خاك و نیز اي می علوفه

سوق دادن کشاورزي دیم کشور به سمت کشاورزي 

با رشد خود  ها لگوم. نقش اساسی داشته باشند ،پایدار

در خاك تولید مواد آلی از طریق رشد ریشه و بقایاي 

حاصلخیزي  توانند میشاخ و برگ آن درخاك 

خاك را افزایش داده و ازت تثبیت شده را براي 

تاثیر رشد . دناز خود  باقی بگذار يمحصول بعد

یایی در تغییر خواص فیزیکوشیم اي علوفههاي  لگوم

، نیتروژناز قبیل  افزایش مواد آلی، افزایش   خاك

کاهش جرم مخصوص ظاهري و افزایش پایداري 

کاربرد ماشک .  ساختمان خاك گزارش شده است

در تناوب با غالت در مقایسه با سایر محصوالت 

و مواد آلی خاك   نیتروژنبیشترین اثر را در افزایش 

و ) Turk and Tawaha, 2001(داشته است 

گنجانیدن  ماشک در تناوب با غالت باعث افزایش 

عملکرد دانه غالت، نیتروژن کل و فسفر قابل 

استفاده از ماشک در سال  .دسترس خاك گردید

آیش باعث بهبود حاصلخیزي خاك بواسطه افزایش 

 کربن بر نیتروژن کربن آلی، ازت و تعادل نسبت

  ).Matar et al., 1991(گردید 

گزارش نمودند که  2001 ر سال تاواها  د ترك و 

ي بر افزایش تعداد دار معنیفسفر باقیمانده، اثر 

، تعداد دانه در هر خوشه ، طول خوشه، وزن  ها خوشه

در ) ریشه و شاخسار(هزار دانه، عملکرد دانه، بیوماس 

 تواند میبقایاي شاخسار و ریشه . گیاه ماشک داشت 

سازي  افزایش خاکدانه باز یافت عناصر غذایی،

، کاهش  ها ، پایداري خاکدانه) ي بزرگترها خاکدانه(

وزن مخصوص ظاهري خاك و همچنین افزایش 

مواد آلی یکی از عوامل  .ظرفیت تبادل کاتیونی باشد

موثر بر قابلیت جذب فسفر باقیمانده از طریق تعدیل 

pH  خاك بوده بطوریکه با افزایش مواد آلی ، فسفر

 زایش یافته استجذب شده توسط گیاه دوم اف

)(Tisdale et al., 1990.  

نظر به اینکه اطالعات اندکی در خصوص اثر فسفر 

بعد از زراعت گندم در اي   باقیمانده در گیاهان علوفه

شرایط اقلیمی مناطق خشک و نیمه خشک و 

 با هدف پژوهشاین ، خاکهاي آهکی وجود دارد
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 بررسی اثر بقایاي کود فسفاته در جذب فسفر، رشد و

بررسی اثر فسفر باقیمانده و نیز  عملکرد گیاه ماشک

انجام  بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك

  .گرفت

  

  ها مواد و روش

 Fine, Mixed  خاكدر مزرعه با این تحقیق 

,Active,Mesic Typic Calcixerepts اجرا گردید .

طرح آزمایش در قالب  پس از عملیات تهیه زمین،

سطح  چهار تکرار و سهي کامل تصادفی با ها بلوك

کیلوگرم   45و   30، 15، 0 شاملکود فسفري بقایاي 

 پنتا اکسید فسفر در هکتار از منبع سوپر فسفات تریپل

،  P0 با نمادهاي بترتیب که ( اجرا گردید بعد از گندم

P15  ، P30  و P45 پس از برداشت ). اند شدهنشان داده

 کاشت  بذور ماشک ،قبلیي ثابت ها گندم در کرت

با در هکتار  کیلوگرم 100به میزان  سفید رقم گل

سانتیمتر  25ردیفه  با فاصله خطوط  9دستگاه بذرکار 

 ،زمان و بطور همسانتیمتري انجام شد   3-5در عمق 

در زیر بذر به عنوان  کیلوگرم 20به میزان  نیتروژن

در طول عملیات داشت . دیجایگذاري گرد کود پایه

پس از برداشت ماشک و تهیه . انجام شد صل زراعیف

، میزان عملکرد دانه و ي گیاهی در آزمایشگاهها نمونه

 يها تعداد گره ،تعداد خوشه بیوماس، وزن هزار دانه،

اندازه  فسفر آنها و غلظت ارتفاع علوفه ،شهیدر ر فعال

فر، میزان بازیافت کود و سپس میزان جذب فس گیري

با استفاده   مصرف فسفر فسفر، بازده زراعی و کارایی

از هر سپس  .گردیدند تعیین ي مشخص ها از  روش

 0-25از عمق  خاك کرت یک نمونه مرکب

ي فیزیکی و ها برخی از ویژگی .تهیه شد سانتیمتر

مانند جرم مخصوص ظاهري خاك  ها شیمیایی خاك

 ,Olsen et al( پیپتبه روش بافت  و به روش استوانه

1954( ،pH  محلول خاك  1به  2خاك در عصاره ،

 ،آب به خاك   1به  2در عصاره  هدایت الکتریکی

، کربنات کلسیم  اکسیداسیون تر کربن آلی به روش

ظرفیت تبادل ، معادل به روش خنثی سازي با اسید

و  علی احیائی( کاتیونی خاك به روش استات سدیم

میانگین  اندازه گیري .تعیین شد )1372،زادهبهبهانی 

و )Gee, and Bauder, 1986(  ها قطر وزنی خاکدانه

نیز بعد از  ( Olsen et al,  1954) فسفر قابل استفاده

  ها تجزیه و تحلیل آماري داده .برداشت محصول بود

به روش  ها شامل تجزیه واریانس و مقایسه میانگین

  .انجام شد  Genstat 12 افزار، با استفاده از نرم دانکن

، بازیافت کود فسفاته )PU(برآورد میزان جذب فسفر 

)PR ( و بازده زراعی)AU ( بر حسب کیلوگرم در

  . انجام شد 3و  2، 1 هاي هکتار مطابق فرمول

PU= P (%) ×Y× 10                     (1) 

PR = 	
���	����

���
                      (2) 

�� =
�����

�������
                             (3) 

  
نشانه   Yنشانه درصد فسفر در گیاه و  Pدر آن، که 

عبارت از میزان جذب  PUa .  عملکرد کل است

عبارت از  PUw و فسفر در کرت کود داده شده

 )بدون کود فسفر(میزان جذب فسفر در کرت شاهد 

عملکرد در کرت کود داده شده و  نشانه Ya .بود

Yw عبارت از عملکرد در کرت شاهد است.  

  

  نتایج و بحث

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك 

برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مورد 

نتایج نشان . شده است خالصه 1مطالعه در جدول 

هاي مورد مطالعه با بافت لوم رسی  دادند که خاك
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از نوع ت بیش از هف pHداراي کربنات کلسیم باال و 

  .کم بودندآهکی یا قلیایی با  ماده آلی 

ر کربن آلی خاك زراعی مورد مطالعه قبل از دامق

درصد  52/0اعمال تیمارهاي کودي بطور متوسط 

فسفر باقیمانده برروي درصد کربن آلی از طریق . بود

ي داشت دار معنیتاثیر ) ریشه و شاخسار( علوفه تولید

)05/0P≤(  که بیشترین میزان کربن آلی درتیمار P45 

نتایج . مشاهده شد  P0کمترین میزان آن درتیمار  و

بیانگر آن است که  افزایش فسفر باقیمانده خاك 

باعث افزایش رشد ماشک و نهایتاً منجر به افزایش 

جدول (ماده آلی و بهبود ساختمان خاك شده است 

لی خاك، میانگین قطر وزنی افزایش ماده آ). 2

ي ها در آب با میزان رشد ماشک در تیمار ها خاکدانه

 مواد آلی).  ≥P 05/0(یابد  فسفر باقیمانده افزایش می

 تولید شده از طریق رشد ریشه ماشک و ترشحات آن

ي عاملی فراوان قدرت تشکیل ها با داشتن گروه

نقش عمده اي در  اندتو میمعدنی  -کمپلکسهاي آلی

کند ایفا  ها پایداري خاکدانهظرفیت تبادل کاتیونی و 

)Tisdale et al., 1990 .( از این نتایج استنباط

شود ماده آلی تولید شده از طریق ریشه در  می

  .ساختمان خاك تاثیر گذار بوده است

  

  ظرفیت تبادل کاتیونی

 درهکتار P2O5 کیلوگرم 45 بقایاي فسفر در تیمار 

ي دیگر بقایاي فسفر، میزان رشد ها در مقایسه با تیمار

افزایش ماده آلی خاك  .و بیوماس آن را افزایش داد

میزان در خاك  از طریق رشد ریشه و تجزیه آن

ي در دار معنیبطور  را خاك ظرفیت تبادل کاتیونی

بطور . )3و  2 جدول( سطح یک درصد افزایش داد

 گزارش کردند ،)1990(مشابه تیسدال و همکاران 

را  ظرفیت تبادل کاتیونی ،خاك آلیافزایش ماده  که

  . دهد افزایش می

  

  تعداد گره 

رشد ماشک،  با افزایش فسفر باقیمانده، جذب فسفر و

دار را در ریشه  در سطح پنج  نیتروژني ها گره تعداد

ي افزایش یافت که بیانگر اثر دار معنیدرصد بطور 

 نیتروژنافزایی فسفر باقیمانده در تثبیت بیولوژیکی  هم

کاشت ماشک ). 2-3جدول (شد با میتوسط ماشک 

داده و با  در تناوب گندم ازت خاك را افزایش

خاك  نیتروژنافزایش میزان فسفر باقیمانده میزان 

نتایج این مطالعه با نتایج آمبا و  .افزایش می یابد

 ،ارش کردندمشابه است که گز )2011( همکاران

موثر  ها در لگوم نیتروژنکاربرد کود فسفاته در تثبیت 

ي بر مقدار دار معنیاست و کاربرد کود فسفاته اثر 

ي مورد مطالعه ها تثبیت شده توسط لگوم نیتروژن

کیلوگرم فسفر در هکتار بطور  4/26کاربرد . داشت

خاك  نیتروژني باعث افزایش میزان تثبیت دار معنی

  .گردید

  

  )فسفر اولسن(قابل استفاده خاك  فسفر

میزان فسفر قابل استفاده خاك بعد از برداشـت گنـدم   

به دلیـل مصـرف مسـتقیم کـود فسـفاته افـزایش یافتـه        

و بیشترین میزان فسفر باقیمانده بعـد از  ) 1 شکل(است 

در تیمـار  ) میلی گرم بـر کیلـوگرم   17(برداشت گندم 

P45   کیلوگرم کود فسفاته دریافت کـرده بـود،    45که

میلـی گـرم بـر     4/6(مشاهده شد و کمتـرین میـزان آن   

میـزان فسـفر   . در تیمـار شـاهد بدسـت آمـد    ) کیلوگرم

 سـفید،  گـل قابل استفاده خاك بعد از برداشت ماشک 

گیـاه و نیـز   ایـن  به دلیل مصرف و جذب فسفر توسـط  

). 1 شـکل (تثبیت فسفر در خاك کـاهش یافتـه اسـت    
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مشـابه   )2006(نتایج مطالعه بـا نتـایج آبایـدر و رنجهـا     

 میزان فسفر باقیماندهبیشترین است که گزارش کردند 

در تناوب ذرت بعـد  را  )گرم بر کیلوگرم میلی 4/20( 

در تیماري  که بیشترین میزان کـود   ،از برداشت گندم

) کیلـــوگرم در هکتـــار ســـوپر فســـفات تریپـــل 150(

میلـی گـرم بـر     1/2(د و کمتـرین آن  دریافت کرده بـو 

ــوگرم ــفاته   ) کیل ــود فس ــه ک ــاهد ک ــار ش اي   را در تیم

  .دریافت نکرده بود، بدست آوردند

 

 ماشک قبل از اعمال تیمارهاي کودي-خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مورد مطالعه در تناوب گندم -1جدول

pH جرم مخصوص ظاهري هدایت الکتریکی 

فسفر قابل جذب 

 رس اشباع خاك ماده آلی معمول منطقه

 (dS m-1) (g cm-3) )mg kg-1( ( %)  

8/7  4/0 4/1  10 52/0 48 38 

  

  اثر فسفر باقیمانده خاك بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی تیمارهاي مورد مطالعه بعد از برداشت ماشک -2جدول 

کاتیونیظرفیت تبادل  هدایت الکتریکی  تیمار میزان کود مصرفی در گندم میانگین قطر وزنی خاکدانه ماده آلی 

(dS ) (cmol +  ) (%) (mm)  ( kg )  

4/0  a 17 d 80/0  b 0/2  b 0 P0 
4/0  a 18 c 9/0  b 0/4 ab 15 P15 
4/0 a 20 b 0/1  b 0/6 a 30 P30 
4/0 a 23 a 5/1 a 0/6 a 45 P45 

  .در هر ردیف اعداد داراي حروف مختلف در سطح پنج درصد با آزمون دانکن داراي اختالف آماري هستند       

  

  
  )P -اولسن(اثرات باقیمانده کود فسفاته برمیزان فسفر قابل استفاده   -1 شکل

  

  سفید عملکرد دانه و بیوماس ماشک گل

اثر فسفر باقیمانده بر عملکرد دانه و بیوماس در سطح 

پنج درصد و بر وزن هزار دانه ماشک در سطح یک 

به طوري که باالترین ). 3جدول (بود  دار معنیدرصد 

عملکرد دانه و بیوماس و وزن هزار دانه، ناشی از 

پنتا اکسید فسفر در  کیلوگرم 45بقایاي مصرف 
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اثرات باقیمانده آن،  هکتار بود که ضمن بیشتر بودن

) کیلوگرم در هکتار 2900(باالترین عملکرد بیوماس 

بیشترین ارتفاع  ،بطور مشابه. را سبب گردیده است

ي فعال در ریشه، بیشترین ها بیشترین تعداد گره گیاه،

 P45و بیشترین وزن هزار دانه در تیمار  غالفتعداد 

مقایسه نتایج این . مشاهده شد در مقایسه با تیمار شاهد

نشان داد اثر ) 2004(مطالعه با نتایج منیر و رنجها 

مشابه اي   ذرت خوشه- فسفر باقیمانده در تناوب گندم

ذرت با ماشک است و بیشترین میزان عملکرد 

و در بیشترین بقایاي سوپر فسفات تریپل  اي خوشه

کمترین بقایاي  دراي   کمترین عملکرد ذرت خوشه

دریافت اي   هیچ کود فسفاته کهتیمار شاهد  فر یافس

دهد  نتایج این مطالعه نشان می. دمبدست آ ،نکرده بود

با افزایش بقایاي کودهاي فسفاته، جذب فسفر و 

  .افزایش می یابد ها عملکرد

  

  ،تعداد خوشه،وزن هزار دانه، گره ریشه و ارتفاع گیاه )و بیوماسدانه (ي ماشکها تاثیر فسفر باقیمانده خاك بر عملکرد -3جدول

ارتفاع 

 گیاه 

گره در 

 ریشه

وزن هزار 

 دانه

تعداد 

 غالف

عملکرد  عملکرد بیوماس

 دانه

میزان فسفر مصرفی در 

 تیمار   گندم

(cm)       (kg ha-1)   

 42 d  2/3 c  39 c  3/4 c  1733 b  200 b 0  P0 

 44 c  0/4 b 40bc  3/5 bc  2433 a  366 ab 15 P15 

 46 b  0/5 b  41 b  0/6 ab  2633 a  433 a 30  P30 

 48 a  6/6 a  43 a  3/7 a 2900a  533 a 45  P45 

  در سطح پنج درصد هستنددر هر ستون داراي اختالف آماري اعداد داراي حروف مختلف 

  

  اثر فسفر باقیمانده خاك بر غلظت و جذب فسفر ماشک  -4جدول

 تیمار  جذب فسفر بیوماس جذب فسفر دانه  غلظت فسفر بیوماس غلظت فسفردانه

)      %(            )kg ha-1(    

 2/0 b  10/0 d  3 b  2 d P0 

 3/0 b  13/0 c  5 ab  3 c P15 

3/0  b  17/0 b  6 a  5 b P30 

 4/0 a  30/0 a  9 a 8 a P45 

  حروف مختلف در هر ستون نشانه اختالف آماري در سطح پنج درصد هستند

  

  غلظت و جذب فسفر در گیاه ماشک

نتایج نشان داد که اثر فسفر باقیمانده بر غلظت و 

جذب فسفر توسط گیاه ماشک در سطح پنج درصد 

 30/0(بیشترین غلظت فسفر ). 3 جدول(بود  دار معنی

در ) کیلوگرم بر هکتار 8(و جذب فسفر ) درصد

 6/1(چنین بیشترین غلظت فسفر بیوماس ماشک و هم

در دانه ) کیلوگرم بر هکتار 9(و جذب فسفر ) درصد

با افزایش میزان . بدست آمد  P45 در تیمار کودي 

فسفات باقیمانده میزان جذب فسفر توسط ماشک 

دهد  این نتایج نشان می ).4جدول (افزایش یافته است 
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فسفر باقیمانده باعث تجمع و افزایش فسفر قابل 

ب خاك گردیده که این امر به نوبه خود شرایط جذ

را براي جذب فسفر توسط ماشک را فراهم نموده 

  .است

  

   بازده زراعی

ترین روش براي بیان راندمان  بازده زراعی مناسب

براي افزایش این . رود عناصر غذایی به شمار می

راندمان، افزایش عملکرد اقتصادي محصول نسبت به 

معموالً بازده . واحد کود مصرفی ضروري است

یابد  زراعی با افزایش مقادیر کود مصرفی کاهش می

که باالترین بازده با مصرف اولین  دهد مینتایج نشان 

بدست آمد و واحدهاي   P15 واحد کودي در تیمار

جدول (فزایش کمتري را موجب شدند بعدي کود، ا

این امر بیانگر آنست که گیاه نیاز فسفري خود را ).  5

 15از مقدار فسفر باقیمانده خاك پس از کاربرد 

کیلوگرم سوپر فسفات تریپل، جذب نموده و به 

ولیزاده و همکاران ( عملکرد بهینه دست یافته است

1390  .(  

  

  کارایی مصرف  و باز یافت مصرف  

ي در کارایی دار معنیکه تفاوت  دادنتایج نشان 

مصرف کود فسفاتی باقیمانده بین تیمارهاي کودي 

)P15  ، P30  و P45 (و تیمار شاهد )P0 (وجود دارد 

در حد پایین بودند و  ها اما این کارایی). 5جدول (

ان به تو میدالیل پایین بودن کارایی فسفر باقیمانده را 

ي کم محلول مانند ها سفاتتغییر شکل فسفر به ف

 Bolland and(ي کلسیم نسبت داد ها فسفات

Gilkes, 1997 .(یی ابر عکس بازده زراعی و کار

مصرف باقیمانده کود فسفات، با افزایش میزان 

   . بازیافت آن افزایش یافته است ،باقیمانده کود فسفاته

  

  باقیمانده خاك بر پارامترهاي بازده زارعی، کارایی مصرف و باز یافت مصرف اثرات فسفر   -5جدول  

 تیمار  بازده زراعی کارایی مصرف بازیافت کود فسفاته

(%) )kg ha-1(    

0/0 c 0/0 b 0/0 b P0 
5/5 b 67/0 a 11a P15 
7/5 b 68/0 a 0/8 ab P30 
4/9  a 56/0 a 0/7 ab P45 

  اختالف آماري در سطح پنج درصد هستندنشانه  ستونحروف مختلف در هر 

  

ماشـک توانـایی   کـه  د شـ از این مطالعـه نتیجـه گیـري    

میـزان بقایـاي   . جذب فسفر باقیمانده از غـالت را دارد 

فســـفر از تنـــاوب غـــالت در جـــذب فســـفر و رشـــد 

ــت    ــذار اس ــاثیر گ ــاي آن ت ــفر  . عملکرده ــذب فس ج

میزان مـاده آلـی   و نیز ش رشد علوفه باقیمانده در افزای

ــاً  دار معنــیخــاك  بطــور  ــوده و نهایت ــاثیر گــذار ب ي ت

پایداري سـاختمان خـاك و میـزان تبـادل کـاتیونی را      

  .افزایش داده است
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Effects of wheat phosphorus residuals on vetch (Vicia Panonioca) yields and some soil  

physico-chemical  properties in dry land condition 
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Abstract 

This study was carried out to determine effects of phosphorus residual applied to wheat on 

Hungarian vetch growth, yields and some  soil  physical, chemical  properties in soil. The 

experiment was conducted with randomized completely block design in a field with three 

replications including four levels of P residual (applied for wheat P0, P15, P30, and P45 kg P2O5 in 

hectare) from Triple Super Phosphate fertilizer sources. Vetch seeds were planted at same place 

of planted wheat and applied P according to our package. After harvesting of vetch, plant 

samples were collected and soil samples prepared from 0-25 cm of soil depth.  Results showed 

that phosphorus residual had significant effects on yields of seed and vetch biomass, number of 

cluster, root nodules, seed phosphorus concentration and uptake (P≤ 0.05),  and weight of 

thousand vetch seed (P≤ 0.01). Phosphorus residual increased vetch growth significantly leading 

to increased soil organic matter, structural size and cation exchange capacity (P≤ 0.001). With 

increasing applied phosphorus fertilizer to wheat or soil phosphorus residual, vetch length, 

number of cluster, and number of effective nodules of vetch roots, also increased. Greater grain 

and biomass yields were observed in P45 treatment. It can be concluded that phosphorus residual 

can effect on P uptake and vetch growth and increase P uptake. In addition soil structural 

stability and cation exchange capacity improved by greater vetch growth. Vetch cv. Golsefid has 

also ability to use phosphorous residual from soil.  

 

Keywords: Phosphorus residual, Vicia panonica, Forage crops, P uptake  
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