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 چكيده

 تيمارهنای  د.شن  اجنرا  ارومينه  دانشنگاه  در ١٣٩١ سال در تکرار سه با دفیتصا كامل های بلوك قالب در فاكتوريل صورت به تحقيق اين

 و پاشنی  محلنول  بندون  روی، )آهنن،  پاشنی  محلنول  و شناهد(  و تلفيقنی  شيميايی، ،d)ارگانيک كودی سطوح از بودند عبارت آزمايش

 تلفيقنی  و شيميايی ،یارگانيک كودی های نظام در نهدا عملکرد و نيام در دانه تعداد نيام، تعداد نيام، طول بوته، ارتفاع بيشترين پاشی(. آب
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 8/800) داننه  عملکنرد  و متنر(  سانتی 78/٣7) بوته ارتفاع بيشترين رغم علی شود. می توصيه برتر كودی تيمار كودی نظام اين ،یارگانيک

 آهنن،  بنا  پاشی محلول تيمار در هکتار( در كيلوگرم 8/٣250) یبيولوژيک عملکرد باالترين و روی با پاشی محلول در هکتار( در كيلوگرم
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 مقدمه .1

 از بسياری در كه است یارزشمند پروتئينی منبع حبوبات

 های گونه از يکی 1ماش .[١] است شده شناخته جهان نقاط

 25-22 اشتند دليل به آن ةدان كه است حبوبات ةخانواد

 گياهی پروتئين ةكنند تأمين مهم منابع از پروتئين درصد

 و خشک مناطق در ديرباز از و رود می شمار به انسان برای

 كشت خاورميانه نقاط ديگر و ايران هندوستان، خشک نيمه

 ماش كوتاه، رشد فصل با مناطق در .[5] است شده     می

 بين وزستانخ در و است اصلی زراعی گياهان بين یگياه

 .[4] شود می كشت تابستانه ذرت و زمستانه گندم

 حفظ غذا، توليد پايداری بر مؤثر مسائل ترين مهم از

 نيز و آلی كودهای كاربرد طريق از خاك حاصلخيزی

 شيميايی های كش آفت جای به شيميايیرغي های جايگزين

 های كود كه است  داده نشان درازمدت های آزمايش .است

 سازند نمی محقق را توليد پايداری تنهايی به ميايیشي و آلی

 شيميايی و آلی های كود از تلفيقی ةاستفاد بلکه ،[24]

  .[١٣] آورد می وجود به ای فشرده توليد سيستم

 به توليد كميت بر عالوه یارگانيک زراعت در ،امروزه

 شود. می خاص توجه نيز توليد در پايداری و ثبات كيفيت،

 از را شيميايی كودهای توان نمی باره يک هب حال اين با

 در پايداری ةالزم زيرا د،كر حذف زراعی های اكوسيستم

 در است. غذايی امنيت و كافی درآمد از اطمينان كشاورزی،

 نه زيستی، و آلی معدنی، كودهای توأم كاربرد ،رابطه اين

 بلکه دهد می كاهش را شيميايی كودهای كاربرد مقدار تنها

 شرايط بهبود و محيط آلودگی كاهش انرژی، ةذخير به

 قند چغندر مورد در .[20] كند می كمک خاك فيزيکی

 زيستی كودهای با محصوالت حيتلق كه شده گزارش

 جذب و عملکرد یاجزا و عملکرد دارامعن شيافزا موجب

 .[١0] است شده فسفر خصوص به يیغذا عناصر

 ساسیا و الزم بسيار عناصر مصرف كم غذايی عناصر

                                                           
1. Vigna radiata (L.) Wilczek 

 عناصر از كمتر مقادير در كه ندا گياهان رشدونمو برای

 مصرف پتاسيم و فسفر نيتروژن، قبيل از اصلی غذايی

 غذايی عناصر كه است شده ثابت ،امروزه .[١6] شوند می

 افزايش باعث زراعی محصوالت بعضی در مصرف كم

 عدم و ها خاك بودن آهکی مداوم، كشت شود. می عملکرد

 كمبود داليل از الزم غذايی عناصر حاوی كودهای مصرف

 عناصر جمله از 2روی .[8] است ايران های خاك در

 ايندول اسيد تشکيل در كه است گياه رشد برای ضروری

 روی ،عالوه هب كند. می تنظيم را گياه رشد و دخالت اسيتيک

 كه طوری هب شود، می ها آنزيم از بسياری شدن فعال باعث

 و الزم ها كربوهيدرات تشکيل و كلروفيل سنتز برای

 گياه داخل در كه است عنصری روی چون است. ضروری

 تر مناسب آن پاشی محلول لذا ،نيست مجدد انتقال به قادر

 اما ضروری عناصر از ديگر يکی آهن .[2٣] است

 تثبيت در عنصر اين نقش .است گياهان اكثر در مصرف كم

 و پراكسيداز ز،كاتاال نظير ها آنزيم برخی فعاليت و ازت

  .[١8] است هشد بررسی خوبی هب اكسيداز سيتوكروم

 كودهای طريق از گياهان غذايی نياز مينأت كه آنجا از

 خصوص در مطالعه انجام د،ردا زيادی مشکالت شيميايی

 رويکرد تحقق جهت آلی كودهای با ها آن جايگزينی

 نياز تمامی تأمين ولی .است ضروری یاكولوژيک كشاورزی

 از است ممکن كشور مختلف مناطق در ماش گياه ايیغذ

 ةمطالع شرايط اين در .نباشد مقدور تنها یارگانيک كودهای

 انجام از هدف .دارد زيادی اهميت نيز كودها تلفيقی كاربرد

 كودی مختلف های سيستم كاربرد ارزيابی حاضر، پژوهش

 ةتغذي تعيين و پايدار كشاورزی اهداف به نيل جهت در

 .است ماش ةبهين

 

 ها روش و مواد .2

 تحقیقاتی ةمزرع در 1391 زراعی سال در پژوهش این
                                                           
2. Zn 
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 جغرافیایی موقعیت )با ارومیه دانشگاه کشاورزی ةدانشکد

 متر 1320 با شرقی طول 45° 2 و شمالی عرض °37 39

 عامل، دو اثر تحقیق این در شد. انجام دریا( سطح از ارتفاع

 بر فاکتوریل طرح قالب رد پاشی محلول و کودی های رژیم

 سطوح .شد بررسی تکرار سه در تصادفی کامل بلوک  ةپای

 و شاهد و تلفیقی شیمیایی، ،یارگانیک شامل کودی

 رژیم در بود. آب و شاهد روی، آهن، شامل پاشی محلول

 در ،2-بارور فسفات کود و گاوی کود ،یارگانیک کودی

 کود تلفیقی رژیم در و نیتروژن و فسفر کود شیمیایی رژیم

 کود شد. استفاده نیتروژن و فسفر ،2-بارور فسفات گاوی،

 از فسفات ةکنند حل های باکتری حاوی 2-بارور فسفات

 ها باکتری این که است 2سودوموناس و 1باسیلوس جنس

 فسفر قادرند فسفاتاز آنزیم و آلی اسیدهای ترشح با

 تبدیل گیاه دسترس در محلول فرم به را خاک نامحلول

 نند.ک
 در سه غلظت با كالت آهن كود از پاشی محلول برای

 شد. استفاده هزار در دو غلظت با كالت روی كود و هزار

 گلدهی درصد 50 در پشتی سمپاش با پاشی محلول تيمار

 عمليات شد. تکرار آن از پس هفته دو و گرفت صورت

 تسطيح و ديسک شخم، شامل كاشت بستر سازی آماده

 بافت دارای مزرعه خاك بود. ها پشته و جوی ايجاد و زمين

 بر زيمنس دسی 54/0 شوری ،2/8 ةاسيديت با رسی لومی

 فسفر، ميزان ،همچنين .بود نيتروژن درصد 0٩4/0 و متر

 ،٣٩5 ،2/8 ترتيب به مزرعه خاك در آهن و روی پتاسيم،

 شيميايی كود مقادير بود. كيلوگرم بر گرم ميلی 8/2 و 4/0

 شامل كودی ةتوصي به توجه با زرعهم خاك به شده داده

 )كيلوگرم ازت كود 20 ،هکتار( در )كيلوگرم فسفر كود 60

 بود. هکتار( در )تن دامی كود 40 و هکتار( در

 بين ةفاصل با متری ٣ خط جپن در آزمايشی واحد هر

                                                           
1. Bacillus 

2. Pseudomonas 

 به ،شد كشت متر سانتی 50 ها رديف بين و ١0 ها بوته

 بود. ترمربعم ٩ آزمايشی كرت هر مساحت كه  طوری 

 از بعد آبياری اولين شد. انجام ماه تير اوايل در كاشت

 زمان از بعد بعدی های آبياری و گرفت صورت كاشت

 هشت هر صورت به و منطقه عرف اساسرب گياه استقرار

 عبارت شده گيری اندازه صفات گرفت. انجام بار يک روز

 نيام، در دانه تعداد بوته، در نيام تعداد بوته، ارتفاع از بود

 عملکرد و دانه، عملکرد دانه، هزار وزن نيام، طول

 حذف از پس كرت، هر در ها گيری اندازه تمام .یبيولوژيک

 و ابتدا از متر سانتی 50 و طرفين از رديف )يک حاشيه

 صورت بوته ده از وسطی رديف سه در ها( رديف انتهای

 ١ سطح در یبيولوژيک و دانه عملکرد ميزان و گرفت

 با ها داده تحليل و تجزيه شد. محاسبه كرت هر مربعمتر

 ،همچنين .گرفت انجام SAS آماری افزار نرم از استفاده

 شد. استفاده SNK روش از ها ميانگين ةمقايس برای

 
 بحث و جینتا .3

 ارتفاع بيشترين تلفيقی رژيم در گياهان كه داد نشان نتايج

 از تلفيقی ژيمر و بودند دارا را (متر سانتی 78/٣8) بوته

 و یارگانيک رژيم با داری امعن اختالف آماری لحاظ

 در (متر سانتی 52/2٩) بوته ارتفاع كمترين .نداشت شيميايی

 رژيم ،واقع در (.١ )جدول شد مشاهده كود بدون رژيم

 رژيم به نسبت درصد 88/2٣ ميزان را بوته ارتفاع تلفيقی

 بيشترين پاشی محلول تيمار در داد. افزايش كود بدون

 روی پاشی محلول به مربوط (متر سانتی 78/٣7) بوته ارتفاع

 آماری سطح يک در پاشی آب و آهن پاشی محلول با كه بود

 در (متر سانتی 07/٣٣) بوته ارتفاع كمترين و قرارگرفت

 باعث روی پاشی محلول شد. ديده پاشی محلول عدم تيمار

 شاهد مارتي به نسبت بوته ارتفاع درصدی 47/١2 افزايش

 .(2 )جدول دش
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 كودی مختلف سطوح تأثیر تحت ماش ةمطالع مورد های ویژگی  میانگین ةمقایس .1 جدول

 بوته ارتفاع كودی تيمار
(cm) 

 نيام طول
(cm) 

 نيام تعداد

 بوته در

 دانه تعداد

 نيام در
 دانه عملکرد

(kg/ha) 
 یبيولوژيک عملکرد

(kg/ha) 

 ٣٣٩8/777 a6/8 a0٣/a7١ ٩/8 b75/٣7 a4٩/a55 شيميايی

 ٣42١/788 a8/8 b2١/١0 a54/8 a٣٩/٣6 a4١/a١7 ارگانيک

 ٣050/8 a١5/764 b7/a7٩ ١٣/a70 ٩/٣8 a١4/a78 تلفيقی

 2٣68/8 b52/6 b67/524 c٣/b54/7 b2٣ b52/2٩ كود بدون

 ندارند. داری امعن اختالف ستون هر در مشترك حرف يک حداقل دارای های ميانگين

 

 روی و آهن پاشی محلول تأثیر تحت ماش ةمطالع مورد های ویژگی  میانگین ةایسمق .2 جدول

 بوته ارتفاع پاشی محلول تيمار
(cm) 

 دانه عملکرد
(kg/ha) 

 یبيولوژيک  عملکرد
(kg/ha) 

 800 a٩/٣2١0/٣7 a8١/a78 روی

 ٣250/a8 ٣5 a42/76٩/ab٩8 آهن

 2852/b٣6/667 b٩ ٣٣/b07 شاهد

 ab١٩/٣5 b65/6١6 ab8/2٩24 آب

 ندارند. داری امعن اختالف ستون هر در مشترك حرف يک حداقل دارای های ميانگين
 

 و جذب افزايش و خاك در بيشتر نيتروژن به دسترسی

 تيمارهای در ارتفاع افزايش داليل از گياه بيشتر فتوسنتز

 كودهای تلفيقی كاربرد با گياه ارتفاع افزايش .است تلفيقی

 عناصر جذب افزايش علت به سورگوم رد آلی و شيميايی

 .[١٩] است شده مشاهده گياه بيشتر رويشی رشد و غذايی

 با سويا ةبوت ارتفاع افزايش نيز ديگری تحقيق در

 روی كاربرد اما [،٣] است شده گزارش روی پاشی محلول

 ای دانه ذرت در بوته، ارتفاع بر پاشی محلول صورت به

 اكسين، بيوسنتز افزايش اب روی عنصر .[2] نيست دارامعن

 كود كاربرد ،همچنين .[١4] افزايد می ساقه ارتفاع بر

 گياه رويشی رشد شيميايی و تلفيقی نظام در نيتروژن

 دش بوته ارتفاع افزايش باعث و داد افزايش را گلرنگ

[١١].  

 در نيام تعداد بيشترين تلفيقی كودی رژيم در گياهان

 در نيام تعداد كمترين ودك بدون رژيم در و (70/١٣) بوته

 كودی رژيم با كود بدون رژيم كه داشتند را (2٣/8) بوته

 قرارگرفت آماری سطح يک در شيميايی و یارگانيک

 بين در صفت متغيرترين گياه هر در نيام تعداد (.١ )جدول

 تشکيل در بقوالت پتانسيل است. حبوبات عملکرد اجزای

 دستيابی اما باالست، ربسيا ها نيام و ها گل گل، های جوانه

 شرايط خصوص به گياه، داخلی شرايط به پتانسيل اين به

 ها نيام تعداد تغييرپذيری دليل امر اين دارد. بستگی محيطی

 .[7] است بسيار حد در

 كود رژيم در (متر سانتی ١4/٩) نيام طول بيشترين

 شيميايی و یارگانيک كودی رژيم با كه شد مشاهده تلفيقی

 54/7) نيام طول كمترين و قرارگرفت آماری سطح يک در
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 باال (.١ )جدول آمد دست به كود بدون رژيم در (متر سانتی

 گونه اين توان می را تلفيقی كودی ةتغذي در نيام طول بودن

 فسفات زيستی كود شامل تلفيقی تيمار كه كرد توجيه

 توانسته كه بود نيتروژن و فسفر كود گاوی، كود ،2-بارور

 بديهی .قراردهد گياهان اختيار در را بيشتری ذايیغ عناصر

 گياه اختيار در كافی مقدار به غذايی عناصر كه زمانی است

 و دوش می انجام خوبی به فتوسنتز آن دنبال به ،گيرد قرارمی

  گرفت. خواهد صورت كافی ميزان به ها آسيميالت تجمع

 در و (7٩/8) بيشترين تلفيقی كودی رژيم در گياهان

 نيام در دانه تعداد (52/6) كمترين كود( )بدون شاهد ارتيم

 و یارگانيک رژيم با تلفيقی كودی رژيم كه داشت را

 رژيم (.١ )جدول قرارگرفت آماری سطح يک در شيميايی

 نيام در دانه تعداد درصدی 8٣/25 افزايش باعث تلفيقی

 در دانه تعداد (.١ )جدول شد كود بدون رژيم به نسبت

 بيشتر ةدان تعداد .كند می مشخص را گياه مخزن مقدار واقع

 بيشتری ةتوليدشد فتوسنتزی مواد شود می باعث غالف در

 رسد می نظر به كه يابد افزايش عملکرد و شود ذخيره نيز

 ماش نياز مورد غذايی نياز مينأت با كودی های رژيم

 نيام در بيشتر ةدان تعداد توليد برای گياه پتانسل اند توانسته

 كنترل تحت غالف در دانه توليد حداكثر بخشند. تحقق را

 .[6] هاست غالف بودن طويل همچون متعددی عوامل

 پاشی محلول و تلفيقی كودی رژيم در قرارگرفته گياهان

 را هزاردانه وزن (گرم 54/58) بيشترين گرم 54/58 با روی

 در روی با ماش گياهان پاشی محلول ،واقع در بودند. دارا

 ميزان به را هزاردانه وزن تلفيقی، كودی ژيمر شرايط

 و یارگانيک كودی رژيم به نسبت درصد ١٣/65

 وجود رسد می نظر به كه داد افزايش روی پاشی محلول

 كودی رژيم در شيميايی و زيستی آلی، متعدد كودی منابع

 كود نوع اين تحت ماش های دانه كه شده سبب تلفيقی

 نسبت پاشی محلول طريق از روی عنصر دريافت با همراه

 ماش ةدان درشتی و وزن افزايش سبب تيمارها ساير هب

 (.١ )شکل شود آزمايش تحت
 

 
 حداقل های میانگین روی. و آهن پاشی محلول و كودی مختلف سطوح تأثیر تحت ماش ةهزاردان وزن های میانگین ةمقایس .1 شکل
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 كودهی از استفاده داد نشان گندم روی يشیآزما

 وزن افزايش سبب زيستی كودهای با تلفيق در شيميايی

 .[2١] دشو می عملکرد افزايش نتيجه در و آن ةهزاردان

 استيک ايندول توليد موجب ها برگ در عنصر اين ،همچنين

 در اساسی نقش كه شود می ها برگ سطح افزايش و اسيد

 .[22] دارد گياهان در بذور وزن شافزاي و ها آنزيم عمل

 بيشترين یارگانيک كودی رژيم با تيمارشده گياهان

 كه ندبود دارا را (هکتار در كيلوگرم ٣٩/788) دانه عملکرد

 آماری سطح يک در شيميايی و تلفيقی كودی رژيم با

 در كيلوگرم 67/524) دانه عملکرد كمترين .قرارگرفت

 ،ديگر عبارت  به شد. همشاهد كود بدون رژيم در (هکتار

 درصد 46/٣٣ یارگانيک كودی رژيم در ماش ةدان عملکرد

 (.١ )جدول يافت افزايش شاهد گياهان به نسبت

 ظرفيت افزايش خاك، ظاهری مخصوص وزن كاهش

 افزايش خاك، ای گرانوله ساختمان و آب نگهداری

 غذايی عناصر آزادسازی و آنزيمی و ميکروبی های فعاليت

 در عملکرد افزايش داليل از خاك كلوئيدهای در موجود

 عملکرد .[١2] است یارگانيک و تلفيقی ةتغذي های سيستم

 یارگانيک های سيستم از بعد شيميايی ةتغذي سيستم در دانه

 مثبت اثر زيستی كود ،همچنين قرارداشت. بعدی ةمرتب در

 ،داشت گندم صفات ساير و عملکرد بر داریامعن و

 به نسبت شده تلقيح گياهان عملکرد ينميانگ كه طوری به

 افزايش درصد ٩ تلقيح بدون گياهان عملکرد ميانگين

 وجود از ناشی احتماالً افزايش اين .[١7] داشت

 تلقيح اثر در ريزوسفر يا خاك در ميکروبی های جمعيت

 ةچرخ ايجاد اب كه است رشد ةافزايند های باكتری با بذور

 حفظ افزايش ها، آن ساختن دسترس در و غذايی مواد

 های پاتوژن با رقابت در رشد ةدور طول در ريشه سالمت

 شود. می گياه رشد باعث غذايی مواد جذب افزايش و ريشه

 ترتيب به آب و روی با شده پاشی محلول گياهان

 6/6١6) كمترين و (هکتار در كيلوگرم 8/800) بيشترين

 پاشی لولمح كه داشتند را دانه عملکرد (هکتار در كيلوگرم

 يک در پاشی محلول عدم تيمار با پاشی آب و آهن و روی

 روی پاشی محلول (.2 )جدول قرارگرفت آماری سطح

 تيمار به نسبت درصد ١0/22 ميزان به را ماش ةدان عملکرد

  داد. افزايش پاشی آب

 عملکرد بيشترين یارگانيک كودی رژيم در گياهان

 با كه ندداشت را (هکتار در كيلوگرم 8/٣42١) یبيولوژيک

 رژيم .قرارگرفت آماری سطح يک در شيميايی كود رژيم

 كود بدون نظام و قرارگرفت، بعدی ةمرتب در تلفيقی كود

 بود دارا را عملکرد (هکتار در كيلوگرم ٣/2٣68) كمترين

 عملکرد بيشترين پاشی محلول تيمار در (.١ )جدول

 پاشی ولمحل در (هکتار در كيلوگرم 80/٣250) یبيولوژيک

 يک در پاشی آب و روی پاشی محلول با كه بود آهن با

 ٩/2852) آن ميزان كمترين و قرارگرفت آماری سطح

 بود پاشی محلول بدون تيمار به مربوط (هکتار در كيلوگرم

 عملکرد آهن با ماش پاشی محلول ،واقع در (.2 )جدول

 بدون گياهان به نسبت درصد 25/١2 را یبيولوژيک

  داد. افزايش پاشی محلول

 سطح دوام بهبود و فتوسنتز افزايش با مصرف كم عناصر

 د.شو می زيستی عملکرد و دانه عملکرد افزايش باعث برگ

 و رشدونمو گياه توسط بيشتر غذايی عناصر جذب

 امر اين و دهد می افزايش را گياه بيوشيميايی های فعاليت

 گياه در یبيولوژيک عملکرد و دانه عملکرد افزايش موجب

 عناصر مثبت ثيرأت نيز محققان ديگر ،ارتباط اين در شود. می

 و [٩] زمينی بادام عملکرد افزايش و رشد بهبود در غذايی

 افزايش علت .اند كرده گزارش نيز را [١5] نخودفرنگی

 اين تأثير نتيجه در روی، كاربرد اثر در آن اجزای و عملکرد

 اسيد استيک ولايند غلظت و برگ كلروفيل مقدار بر عنصر

 افزايش طريق از كلروفيل ميزان افزايش .شد گزارش

 د.شو می گياه خشک ةماد عملکرد افزايش به منجر فتوسنتز،
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 گيری نتيجه .4

 آلی، كودهای از استفاده ،حاضر تحقيق نتايج به توجه با

 و یارگانيک كودی سطوح قالب در شيميايی و زيستی

 روی و آهن پاشی محلول كاربرد كنار در تلفيقی

 ماش عملکرد اجزای و عملکرد ،یمورفولوژيک خصوصيات

 بهبود اند شده استفاده تنهايی به كه زمانی به نسبت را

 تحقيق اين در آزمايش مورد كودی سطوح بين در .بخشيد

 عملکرد مورد در نتيجه بهترين یارگانيک كودی تيمار از

 اين كه طوری به آمد، دست هب یبيولوژيک عملکرد و دانه

 كود بدون تيمار به نسبت را ماش ةدان عملکرد كودی تيمار

 تركيب اين توان می رو اين از داد. افزايش درصد ٣٣/46

 كرد پيشنهاد آزمايش مورد منطقة در ماش برای را كودی

 بهترشدن موجبات شيميايی، كودهای مصرف كاهش با كه

 دانه عملکرد باالترين ،همچنين .شود می رشد خصوصيات

 به ،آمد دست به آهن و روی با شده پاشی محلول گياهان زا

 درصدی ١0/22 افزايش باعث روی پاشی محلول كه طوری

 تيمار با و شد پاشی آب تيمار به نسبت دانه عملکرد

 به توجه با نداشت. داری امعن تفاوت آهن پاشی محلول

 افزايش باعث روی و آهن عناصر ةجداگان كاربرد اينکه

 شود می توصيه ،است شده شاهد به نسبت ماش عملکرد

 احتمالی كنش برهم بررسی جهت به ها آن زمان هم كاربرد

 د.شو مطالعه عناصر اين
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