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 چكيده

به منظور بررسی تأثیر آبیاری تکمیلی و پی  تیمار بذر بر عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی ماش  رقم دیم مراغده  آزمایشدی   

های خرد شدده  اجرا شد  در تحقیق حاضر  اثرات دو عامل در قالب کرت 1390در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی ارومیه  در سال

های مورد مطالعده عبدارت بودندد از: آبیداری تکمیلدی در      های کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت  فاکتوربا پایه بلوك

بده عندوا     (4I) بار آبیاری تکمیلی ( و سه3Iتکمیلی ) (  دو بار آبیاری2I(  ی  بار آبیاری تکمیلی )1Iچهار سطح: بدو  آبیاری تکمیلی )

تیمار  ( و پی P) 2-تیمار فسفات بارور (  پی Wتیمار آب ) (  پی Cتیمار ) تیمار بذر در چهار سطح: بدو  پی  های اصلی و پی کرت

ارتفاع ساقه در برداشت اول  تعداد نیدام   داری برهای فرعی در نظر گرفته شدند  آبیاری تکمیلی اثر معنیعنوا  کرت(  بهNنیتروکسین )

داشت  ارتفاع بوتده در برداشدت اول و دوم  وز     تن در هکتار( و شاخص برداشت 83/6دانه  عملکرد بیولوژی  ) 1000در بوته  وز  

تیمدار   ت از پدی  دانه و شاخص برداش 1000تیمار بذر قرار گرفتند  بیشترین میزا  وز   و شاخص برداشت تحت تأثیر پی  دانه 1000

دسدت   گدرم بده   36/10و  15/37ترتیب بدا   ( بهCو کمترین میزا  آنها از تیمار شاهد ) 72/14گرم و  66/40( به ترتیب با Nنیتروکسین )

تیمار تأثیر مکبت بر عملکدرد کمدی و کیفدی     و نیتروکسین به عنوا  پی  2-طورکلی  انجام دو بار آبیاری تکمیلی و فسفات بارورآمد  به

 ماش  داشت 

 

 تن  کم آبی  خصوصیات کمی  فسفات  کود بیولوژی   نیتروکسین ها: واژه كلید

 

 

 Email: mseilsep@yahoo.com سئول م نویسنده *
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 مقدمه .1

ای مهدم  یکی از گیاها  علوفده  (Vicia dasycarpa)ماش  

منظدور از جملده علوفده    تواند برای چندین باشد که میمی

سبز  مصر  دانه  کود سبز و علوفه خش  مدورد اسدتفاده   

قرار گیرد و دارای درصد پروتئین باالیی است  همچنین به 

دلیل توانایی تکبیت ازت موجب افزای  در عملکدرد مداده   

 901حددود  ]. 5[گدردد  خش  و دانه محصوالت بعدی می

حصدوالت  درصد سدطح برداشدت م   4/7هزار هکتار معادل 

ایدی بدوده کده از ایدن     ساالنه کشور متعلق به نباتات علوفده 

 درصددد بدده 1/14بدده صددورت آبددی و  درصددد 9/85مقدددار 

ایدی  کل تولید نباتات علوفده  صورت دیم کشت شده است 

میلیو  تن بوده است که از این مقددار تولیدد    53/15حدود 

از اراضدی   درصد 3/8از اراضی آبی و  درصد 7/91علوفه  

  ]. 17و  11[ دست آمده است هب دیم

کشور ایرا  به لحاا موقعیدت جغرافیدایی  در کمربندد    

مناطق کویری دنیا قرار گرفته و جزء مناطق خش  و نیمده  

 250رود  متوسا بارش سدالیانه حددود   شمار می خش  به

باشد متر )کمتر از ی  سوم متوسا بارندگی جها ( میمیلی

ی  کاربرد مقدار محدودی آب منظور از آبیاری تکمیل]. 30[

در زما  توقف بارندگی است تا آب کافی برای تداوم رشد 

ها و افزای  و ثبات عملکرد تأمین شود  بدیهی اسدت  بوته

تنهایی بدرای تولیدد گیداه زراعدی     این میزا  آب مصرفی  به

هددای ضددروری آبیدداری کددافی نیسددت  بنددابراین از ویهگددی

 33و  28[آبیداری اسدت   تکمیلی  طبیعت تکمیلی بارا  و 

اعمال مدیریت آبیاری تکمیلدی توانسدته اسدت عملکدرد     ].

 ]. 21[گیری افدزای  دهدد    محصوالت دیم را به نحو چشم

کمبددود آب و بدددروز تدددن  خشدددکی مهمتدددرین عامدددل  

محدودکننده در تولید گیاها  زراعی در مناطق خش  دنیدا  

 ]. 37[باشد می

ید  اسدت کده    نیتروکسین نام تجاری نوعی کود بیولوژ

کنندده نیتدروژ  از    های تکبیدت ای از باکتریحاوی مجموعه

سدلول   108حددود   باشد جنس ازتوباکتر و آزوسپریلوم می

لیتدر   هدای بداکتری در هدر میلدی    زنده از هر ید  از جدنس  

نیتروکسین وجود دارد  کود بیولوژی  نیتروکسدین حداوی   

 ].9[کننددده ازت هسددت   هددای تکبیددت مددرثرترین بدداکتری 

هدای تولیدد شدده توسدا     سیدروفورها از دیگدر متابولیدت  

باشند که میل ترکیبی شدیدی برای پیوند شد  ازتوباکتر می

های میکروبی بده  با یو  آهن را به عهده دارد  برخی سلول

منظور مقابله با تن  کمبود شکل قابل جذب آهن اقدام بده  

در بده  هایی از ازتوباکتر  قاکنند  جدایهترشح سیدروفور می

باشند و قابلیدت  تولید سیدروفور در شرایا کمبود آهن می

فسدفر  ]. 25[دهندد  تحرك آهن را در ریزوسفر افزای  مدی 

بعد از ازت مهمترین عنصدر اصدلی مدورد نیداز گیاهدا  و      

هددا بددوده و از نظددر شددیمیایی بسددیار فعددال میکروارگانیسددم

هدای انتقدال اندرژی  فتوسدنتز      شرکت در واکن  .باشد می

بدیل قند به نشاسته و انتقال خصوصیات ژنتیکدی در گیداه   ت

عملکدرد  ]. 38[های کلیددی فسدفر در گیداه اسدت     از نق 

کننده فسفات بر رشد و عملکرد آفتابگردا   های حلباکتری

در حضور فسفر در شرایا مزرعه را مورد بررسی گرفت و 

کنندده فسدفات    هدای حدل   نتای  حاکی از آ  بود که باکتری

فزای  قطر طبق  وز  هزاردانه  نسبت دانه  محتوای باعث ا

تددأثیر ]. 23[روغددن  عملکددرد داندده و روغددن شددده اسددت 

کودهای زیستی فسفاته بدر خدوا  کمدی و کیفیدت ذرت     

( در شرایا کم آبی بررسی شدد  704ای )سینگل کرا  دانه

کنندده فسدفات    دهد که ریزجانددارا  حدل  و نتای  نشا  می

رشد و جذب فسفر در ذرت  منجر بده  توانند با افزای  می

در بررسدی  ]. 2[افزای  تحمل گیاه به شرایا کم آبی گردد 

زراعت گندم آبی و دیم با استفاده از کدود زیسدتی فسدفاته    

  نتای  نشانگر افزای  عملکرد در گندم آبی و دیم 2-بارور

 ]. 14[بود  2-ضمن استفاده از کود زیستی فسفاته بارور

 در خصددددددو  بددددده   ی ژبیولو یهادکو از دهستفاا

  ییاغذ عناصر الحا از فقیر یهاكخا و دهفشری کشتها
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  ستا كخا کیفی ارزش حف  ایناپذیر بر بجتناا تیورضر

 شیمیایی یهادکو تمدو بلنددد صولیاغیر  مصر که  حالیدر

 ارزش کاه  ك کیفیت خا یجیرتد جز تخریب اینتیجه

 ووسیستم کا طبیعی دلتعا ر هدددددددم زد ب ل محصو کیفی

 هدانخو پی در  محیطی یستیز یهاگیدلوآ شگستر

 بررسدی اهمیدت و  هد  از انجام پهوه  حاضدر   شت  دا

و  بدر افدزای  عملکدرد    و تعدداد آ   نق  آبیاری تکمیلدی 

عملکدرد  بدر  و اندواع آ   نقد  پرایمیندگ   اجزای عملکرد  

و تکمیلدی   بررسی اثر متقابل آبیاریمحصول ماش  دیم و 

کیفدی  کمدی و  پرایمینگ بر عملکرد و برخی خصوصدیات  

 دیم بود  ماش 

 

 ها. مواد و روش2

در مزرعدده تحقیقدداتی  1390ایددن تحقیددق در سددال زراعددی 

کیلدومتری   11دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه واقدع در  

شمال غرب ارومیه در پردیس نازلو اجرا شد  این منطقه بدا  

نیه و طدول جغرافیدایی   ثا 32درجه و  37عر  جغرافیایی 

از سطح دریا  متر 1320ثانیه با ارتفاعی برابر  5درجه و  45

  بر طبق آمارنامه مرکز تحقیقات هواشناسی شده است  عواق

میزا  بارنددگی در   کاربردی استا  آذربایجا  غربی متوسا

متر و متوسا بارش در سه ماهده  میلی 321/1  89-90سال 

متدر بدود  مشخصدات    میلی 4/172به میزا   1390اول سال 

فیزیکی و شیمیایی خاك محل اجرای آزمدای  در جددول   

 ( آورده شده است 1)
 

 مشخصات فیزیکو شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش . 1جدول 

عمق خاك 
(cm) 

بافت 

 خاك

EC 
(dS m-

1) 
pH 

درصد 

 اشباع

)%( 

 آه 

)%( 

 ر 

)%( 

 الی

)%( 

 شن

)%( 

کربن 

 آلی

)%( 

 نیتروژ 

)%( 
 فسفر

(ppm) 

 پتاسیم
(ppm) 

30- 0 
لومی 

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

 

زمین مورد آزمای  ابتدا در پاییز شخم خورده و مجدداً 

به منظور تهیه بستر کاشت شخم سطحی زده  1390در بهار 

عالوه بر شخم عمیق  خاك توسا بیل دستی بار دیگر  شد 

های ک  در کرت زیرو رو گردید و سپس خاك توسا شن

صدورت  بده  آزمای  آزمایشی جهت کاشت تسطیح گردید 

های کامل تصادفی های خرد شده در قالب طرح بلوكکرت

تیمدار آبیداری    4تکرار اجرا شد  فاکتور اصلی شدامل   3در 

)شداهد   بدود: بددو  آبیداری تکمیلدی     تکمیلی به شرح زیر

(I1  ))2 –   ( در آغداز گلددهی( ی  بار آبیاری تکمیلیI2 ))

دو بدار آبیداری تکمیلدی )در     – 3روز بعد از کاشت(   36)

روز بعدد از   55(( )I3درصدد گلددهی )   50آغاز گلدهی + 

سه بار آبیاری تکمیلی )در آغداز گلددهی +    - 4کاشت( و 

روز بعد از  77(( )I4بندی )  درصد گلدهی + آغاز غال 50

تیمار بذری بود که:  4فاکتور فرعی شامل  باشد کاشت( می

تیمدار بدا آب    پدی   - 2((  Cتیمار )شاهد ) بدو  پی  - 1

(W  )3 -  2-تیمار با کود بیولوژی  فسفات بارور پی (F )

باشد  ( میNتیمار با کود بیولوژی  نیتروکسین ) پی  – 4و 

هر بلدوك  متر در نظر گرفته شد   2×3عی ابعاد هر کرت فر

متر و هر کدرت از کدرت مجداور     5/1با بلوك مجاور خود 

متر فاصله داشت  بذر مورد از مرسسه تحقیقدات   5/0خود 

 2-های بیولوژی  فسفات باروردیم مراغه تهیه گردید  کود

آوری زیستی مهر آسیا تهیه شد  و نیتروکسین از شرکت فن
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از دو  2-د بیولوژید  فسدفات بدارور   در فورموالسیو  کدو 

 5P (Bacillus( بداکتری 1سویه بداکتری اسدتفاده گردیدده:    

lentus  با توانایی رهاسازی فسفات از ترکیبات معدنی بدا  )

 13P (Pseudomonas( بدداکتری2هددای آلددی  تولیددد اسددید

putida    با توانایی رهاسازی فسفات از ترکیبدات آلدی بدا  )

تاز  کدود بیولوژید  نیتروکسدین    تولید و ترشح آنزیم فسفا

هدای  هدای بداکتری  ای از مدرثرترین سدوش  حاوی مجموعه

باشدد   کننده ازت از جنس ازتوباکتر  آزوسپریلوم مدی  تکبیت

باشدد   مدی  108 :(CUFلیتدر )  تعداد سلول زنده در هر میلی

هدای ازتدی گیداه را    ای از نیازتواند بخ  عمدهاین کود می

های موجود در آ  سبب انحالل باکتریتأمین کند  همچنین 

هددای نددامحول در خدداك شددده و از طریددق تولیددد  فسددفات

های طبیعی محرك رشد گیاه  سبب گسترش ریشه هورمو 

و باعث جذب بیشتر و بهتر آب و مواد غذایی توسا گیداه  

( مشخصات رقم مورد استفاده آورده 2) شود  در جدولمی

 شده است 

 

 مشخصات رقم . 2جدول 

 مشخصات
تیپ 

 رشد

رنگ 

 دانه
 رسیدگی تیپ گیاه

تحمل به 

 سرما

تحمل به 

 خشکی
 فوزاریوم

برق 

 زدگی

ریزش 

 دانه

 بهاره دیم مراغه
ای قهوه

 تیره

 - رونده

 خوابیده

نیمه 

 زودر 
 حسا  مقاوم مقاوم مقاوم نیمه مقاوم

 

 15سددازی خطددوط کشددت  کاشددت در   پددس از آمدداده

 20اردیبهشت مداه بدا دسدت و روی خطدوطی بدا فاصدله       

دانه در مترمربع و در عمدق   200متر از هم و با تراکم سانتی

متر خاك انجام گرفت  طی فصدل رشدد در    سانتی 4حدود 

هدای هدرز   علفمواقع لزوم وجین با دست جهت مبارزه با 

صورت گرفت و از سم پاراکوات برای از بین بدرد  علدف   

هرز قیاق در دو نوبدت اسدتفاده شدد  بیمداری خاصدی در      

روز بعد از کاشت(   41مزرعه مشاهده نشد  برداشت اول )

 82روز بعد از کاشت(  برداشدت سدوم )   60برداشت دوم )

ر انجام گرفت  اولین آبیاری تکمیلدی د  روز بعد از کاشت(

روز پس از کاشت(  دومین آبیاری  36مرحله آغاز گلدهی )

روز بعددد از  55درصددد گلدددهی ) 50تکمیلددی در مرحلدده 

-کاشت( و سومین آبیاری تکمیلی در مرحلده آغداز غدال    

روز بعد از کاشت( انجام شد  در تیمدار شداهد     77بندی )

آبیاری تکمیلی در هیچ ید  از مراحدل صدورت نگرفدت      

روز بعد از انجام هر بار آبیداری تکمیلدی    5 هابرداری نمونه

بعد از حذ  اثدرات حاشدیه از هدر کدرت بده میدزا  ید         

 مترمربع جهت انجام آزمایشات صورت گرفت 

 8مددت  جهت انجام پی  تیمار بذور با آب  بذرها بده 

منظدور هدوادهی   ساعت در آب مقطر نگه داشته شدند و به

پس بدذرها در  شدد  سد  هم زده می بار به هر ی  ساعت ی 

( خش  شدند  جهت انجدام پدی  تیمدار    ساعت 24سایه )

  ی  بسته کود زیستی را با 2-کود بیولوژی  فسفات بارور

هدای  مقدار آب موردنیاز برای مرطدوب کدرد  بدذر کدرت    

آزمایشی مخلوط کدرده و بدذرهای مدورد اسدتفاده را روی     

پالستی  در سدایه پهدن و محلدول روی آ  پاشدیده شدد       

تیمددار  ها کشددت شدددند  بددرای انجددام پددی   سددپس بددذر

نیتروکسین  ابتددا بدذور مدوردنظر را روی پالسدتی  پهدن      

کرده  سپس مقدار مناسب نیتروکسین مایع را تدریجاً روی 

بذرها پاشیده و پس از اختالط کامل  بذرهای تلقیح شده را 
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در سایه پهن و عملیات کاشت انجام شد  برای ارزیابی این 

یاه که نماینده هر کرت بود  توسدا متدر   گ 10صفت تعداد 

گیری و میانگین آنها به عنوا  ارتفاع بوته ثبت گردید  اندازه

بوته  10های بعد از انجام سومین آبیاری تکمیلی تعداد نیام

از هر کرت شدمارش و بده تعدداد گیاهدا  تقسدیم و از آ       

عددد دانده از    250تعداد غال  در بوته محاسبه شد  تعداد 

های برداشت شدده از ید  مترمربدع شدمارش و عددد      بوته

دانده   1000حاصله در چهار ضرب شده و بده عندوا  وز    

برای هر تیمار در نظر گرفتده شدد  بدرای تعیدین عملکدرد      

بیولوژی  در هر کرت از سطحی که برای تعیدین عملکدرد   

هدا جددا و   ها از بوتده دانه در نظر گرفته شده بود  ابتدا دانه

سداعت   48ها به مدت ه همراه پوسته غال ها بسپس بوته

درجه نگهداری و سپس توزین شددند    75در آو  با دمای 

از حاصددل تقسددیم عملکددرد داندده بددر عملکددرد بیولوژیدد   

شاخص برداشت محاسبه و بر اسا  درصد بیدا  شدد  بده    

منظور تعیین عملکرد دانه در هر کرت  بعد از حذ  اثرات 

رمربع تعیین شده و برحسدب  حاشیه عملکرد دانه از ی  مت

ها بر اسدا   کیلوگرم در هکتار بیا  شد  تجزیه آماری داده

افدزار آمداری    مدل آماری طرح مورد استفاده به وسدیله ندرم  

SAS  ( انجام شد  الزم به ذکر است کده قبدل از   1/9)نسخه

هدا و اشدتباهات   تجزیه واریانس  آزمدو  نرمدال بدود  داده   

طرح مورد استفاده انجام شدد   حاصله براسا  مدل آماری 

های هر صفت بدا آزمدو  دانکدن در سدطح     مقایسه میانگین

 درصد انجام گرفت  1و  5احتمال 

 

 . نتایج و بحث3

نتای  تجزیه واریانس نشا  داد اثر آبیاری بدر کلیده صدفات    

درصدد   1مورد مطالعه در ایدن تحقیدق در سدطح احتمدال     

(  همچنددین  اثددر  3)جدددول  (≥P 01/0)دار بددود معنددی

تیمار بر صفات ارتفداع بوتده در برداشدت اول  دوم و     پی 

دانه  شاخص برداشت و عملکرد دانده در   1000سوم  وز  

(  3)جدول  (≥P 01/0)دار بود درصد معنی 1سطح احتمال 

تیمار نیز بر صفات ارتفاع بوته  اثر برهمکن  آبیاری و پی 

  (≥P 05/0)درصددد  5 در برداشدت دوم در سددطح احتمدال  

ارتفاع بوته در برداشت سوم و شاخص برداشت در سدطح  

 ( 3)جدول  (≥P 01/0)دار گردید درصد معنی 1احتمال 

 

  اول برداشت در بوته فاعتار .3.1

( بده  I۲ها از تیمار ی  بدار آبیداری تکمیلدی )   بلندترین بوته

دست آمد که از لحداا آمداری بدا     متر بهسانتی 33/62میزا  

متدر( و  سدانتی  75/61( بدا ) 3Iتیمار دو بار آبیاری تکمیلی )

متدر(  سدانتی  33/61( بدا ) 4Iتیمار سه بار آبیداری تکمیلدی )  

هدا در  داری نداشت و کوتاهترین بوتده ارتفاع اختال  معنی

متدر مشداهده شدد    سدانتی  42/36( به میزا  1Iتیمار شاهد )

تکمیلدی     به عبارت دیگر  انجام ی  بار آبیاری(4جدول )

متدر  سدانتی  91/25ارتفاع بوته در برداشت اول را به میدزا   

نسبت به شاهد افدزای  داد  بدا انجدام آبیداری تکمیلدی و      

افزای  رطوبت قابل دستر  بوته  طدول دوره رشدد گیداه    

شدود   افزای  یافته و این امر باعث افزای  ارتفاع بوته مدی 

ارتفداع  افزای  رطوبت قابل دستر  گیداه باعدث افدزای     

شدود  در  بوته از طریق تحری  ادامه رشد رویشی گیاه مدی 

دیگر تحقیقات  آبیاری تکمیلی در مرحلده گلددهی ارتفداع    

گیاه را نسبت به شاهد در گیاه سویا افزای  داد  که با نتایح 

 در هدا بوتده  بلنددترین   ] 24[تحقیق حاضر مطابقت داشت 

 میدزا   بده  (P) 2 -بدارور  فسدفات  بدا  بدذر  تیمار پی  تیمار

 به (C) شاهد تیمار در هابوته کوتاهترین و مترسانتی 42/63

 عبدارت  به(  5جدول ) شد مشاهده متر سانتی 83/46 میزا 

 بده  را گیداه  ارتفاع  2-بارور فسفات با بذر تیمار پی   دیگر

 تیمدار  پی   داد افزای  شاهد به نسبت درصد 16/26 میزا 

 (P) 2-بدارور  فسدفات  تیمدار  پدی   از بعد (N) نیتروکسین

 تیمدار  پدی   و تولیدد  را( مترسانتی 32/58) هابوته بلندترین

 کدرد  تولیدد  را مترسانتی 25/53 ارتفاع با گیاهانی (W) آب

   گیردمی قرار شاهد از بعد که
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 مقایسه میانگین اثر آبیاری تکمیلی بر صفات مختلف ماشک . 4جدول 

 شاخص برداشت

)%( 
 عملکرد بیولوژی 

(t/ha) 
 وز  هزاردانه

(g) 
 ارتفاع بوته در برداشت اول تعداد نیام در بوته

(cm) 
 رژیم آبیاری

03/13  ab 55/2  d 59/34  d 08/6  d 41/36  b بدو  آبیاری 

99/15  a 51/2  c 92/39  c 18/9  c 33/62  a   بار آبیاری ی 

69/11  b 48/5  b 27/41  b 93/10  b 75/61  a دو بار آبیاری 

38/9  b 83/6  a 90/41  a 83/12  a 33/61  a سه بار آبیاری  

 ندارند.ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد داری براساس آزمون چنددامنههای دارای حروف مشترک در هر ستون اختالف معنیمیانگین *

 
 

 تیمار بذر بر صفات مختلف ماشک مقایسه میانگین اثر پیش . 5جدول 

 وز  هزاردانه شاخص برداشت
(g) 

 ارتفاع بوته در برداشت اول
(cm) 

 تیمار بذر پی 

36/10  c 15/37  c 83/46  d شاهد 

05/12  bc 37/39  b 25/53  c آب 

96/12  ab 50/40  a 42/63  a  2قسفات بارور  

72/14  a 66/40  a 32/58  b نیتروکسین 

 ای دانکن در سطح احتمال پن  درصد ندارند داری براسا  آزمو  چنددامنههای دارای حرو  مشترك در هر ستو  اختال  معنیمیانگین *

 

 متعاقب و تورژسانس فشار کاه  اثر در گیاه ارتفاع کاه 

 خشدکی  شرایا در سلولی شد  بزرگ و تقسیم کاه  آ 

 منجدر  پسودومونا   با نخود بذرهای تلقیح]. 20[ باشدمی

 گیداه  خشد   وز  و ریشده  طدول  سداقه   ارتفاع افزای  به

 ]. 22[ شودمی شاهد تیمارهای به نسبت

 

 ارتفاع بوته در برداشت دوم .3.2

 بدار  دو تیمدار  بده  متعلق( مترسانتی3/103) هابوته بلندترین

 (I3P) 2-فسدفات بدارور   بذری تیمار پی  با تکمیلی آبیاری

داری با تیمار سه بار آبیای که از لحاا آماری اختال  معنی

  (متدر سدانتی  100) 2-تیمار فسدفات بدارور   تکمیل با پی 

(I2N( و )I3N نداشدت ) 87/34  بدا  هدا بوتده  کوتداهترین  و 

 بددو   و تکمیلدی  آبیداری  بددو   تیمدار  با ارتفاع مترسانتی

 انجدام   دیگر عبارت به  آمد دست هب (I1C) بذری تیمار پی 

 2-فسفات بدارور  بذری تیمار پی  با تکمیلی آبیاری باردو 

(I3P) بده  نسدبت  متدر سدانتی  43/67میدزا   به را گیاه ارتفاع 

)جددول   داد افزای  (I1C) بذر تیمار پی  بدو  شاهد تیمار

درصد گلدهی تأثیر  50انجام آبیاری تکمیلی در مرحله   (6

سزایی در افزای  ارتفاع گیاه داشته است  بدین صدورت   به

که اثرات تن  خشکی بدر گیداه تخفیدف یافتده و رطوبدت      

نسبتاً مناسبی برای گیاه  به ویهه در مراحل حسدا  رشدد    

یابدد   فراهم گردد و به دنبال آ  ارتفداع گیداه افدزای  مدی    

خصو  در دوره گلدهی   میزا  آب قابل دستر  بهکاه

ضمن کاه  سرعت رشدد رویشدی و کوتداه کدرد  رشدد      

طور غیرمستقیم روی ارتفاع گیاه نیدز تدأثیر منفدی    زایشی به

این نتدای  بدا دیگدر تحقیقدات در مدورد یونجده       ]. 7[دارد 
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  افددزای  ارتفدداع گیدداه بددا کدداربرد   ] 19[مطابقددت دارد 

ی   حاکی از نق  مفید این کودها در تیمارهای بیولوژ پی 

 باشدد های رویشی از جملده ارتفداع سداقه مدی    تقویت اندام

ها در مورد  این نتای  با نتای  حاصل از دیگر گزارش]. 12[ 

  ] 1[یونجه مطابقت دارد 

 

 بر برخی صفات ماشکتیمار بذر  . مقایسه میانگین تیمارهای آبیاری و پیش 6جدول 

 عملکرد دانه
(t/ha) 

ارتفاع بوته در 

 برداشت سوم
(cm) 

 ارتفاع بوته در برداشت دوم
(cm) 

 رژیم آبیاری تیمار بذر پی 

27/0  g 67/39  f 87/34  i شاهد 

 ×بدو  آبیاری )شاهد( 
31/0  g 00/52  ef 83/40  hi آب 

36/0  deg 67/56  e 10/49  gh  2فسفات بارور 

32/0  fg 00/52  ef 43/40  hi نیتروکسین 

40/0  defg 00/71  d 43/56  fg شاهد 

 

 ×یکبار آبیاری 

51/0  cd 67/76  d 33/62  ef آب 

56/0  bc 67/88  d 63/76  cd  2فسفات بارور 

73/0  a 00/83  d 00/76  cd نیتروکسین 

45/0  cdef 33/77  d 10/70  de شاهد 

 ×دو بار آبیاری 
57/0  bc 67/114  bc 50/85  bc آب 

67/0  ab 00/119  bc 30/103  a  2فسفات بارور 

74/0  a 33/103  c 80/94  ab نیتروکسین 

47/0  cde 00/80  d 27/71  de شاهد 

 ×سه بار آبیاری 
59/0  bc 00/117  bc 50/85  bc آب 

69/0  ab 33/127  b 00/100  a  2فسفات بارور 

76/0  a 33/144  a 60/94  ab نیتروکسین 

 ای دانکن در سطح احتمال پن  درصد ندارند داری براسا  آزمو  چند دامنههای دارای حرو  مشترك در هر ستو  اختال  معنیمیانگین *

 

 سوم برداشت در بوته ارتفاع .3.3

 بدار  3 تیمدار  به متعلق( متر سانتی 33/144) هابوته بلندترین

 و (I4N) نیتروکسدین  بدذری  تیمدار  پدی   بدا  تکمیلی آبیاری

 بددو   تیمار با ارتفاع مترسانتی 67/39 با هابوته کوتاهترین

  آمد دست هب (I1C) بذری تیمار پی  بدو  و تکمیلی آبیاری

 تیمدار  پدی   بدا  تکمیلی آبیاری بار 3 انجام  دیگر عبارت به

 51/72 میدزا   بده  را گیداه  ارتفداع  (I4N) نیتروکسدین  بذری

 (I1C) بدذر  تیمدار  پدی   بددو   شاهد تیمار به نسبت درصد

 افدزای   و تکمیلدی  آبیداری  انجدام   (6)جدول  داد افزای 

 افدزای   گیداه  رشد دوره طول گیاه  دسترسی قابل رطوبت

  ]16[  شدود مدی  بوتده  ارتفاع افزای  باعث امر این و یافته

 گیداه  ارتفداع  کداه   خشکی  تن  عالئم بارزترین از یکی
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 تدن   واسدطه بده  فتوسدنتز  در اخدتالل  بده  توا می که است

-بخد   به ارائه جهت فتوسنتز مواد تولید کاه  و خشکی

 بده  گیداه  دسدتیابی  عددم  نهایتداً  و گیداه  رشدد  حال در های

 کداه  ]. 13[ داد نسبت بوته ارتفاع نظر از ژنتیکی پتانسیل

 هدای یافته با تکمیلی آبیاری انجام عدم تحت ماش  ارتفاع

 کداربرد  ]. 3[ دارد مطابقدت  گلرندگ  مورد در محققا  سایر

 و آزوسددپیریلوم ازتوبدداکتر  نظیددر بیولوژیدد  کودهددای

 شدده  گیاه ارتفاع افزای  باعث آفتابگردا  در سودومونا 

 ]. 31[ است

 

 بوته در نيام تعداد .3.4

 بیشدترین  بودندد  شده (I4) تکمیلی آبیاری بار 3 که گیاهانی

 کده  درحدالی   بودند دارا را( عدد 83/12) بوته در نیام تعداد

 آبیداری  انجام بدو  تیمار در آ  میزا ( عدد 08/6) کمترین

 آبیداری  بدار  3  دیگدر  عبدارت  به  شد مشاهده (I1) تکمیلی

 نسبت درصد 61/52 میزا  به را بوته در نیام تعداد تکمیلی 

 آبیدداری بددار 2 تیمددار(  4جدددول ) داد افددزای  شدداهد  بدده

 بیشدترین  تکمیلدی  آبیداری  بدار  3 تیمار از بعد (I3) تکمیلی

 تیمدار  و کدرد  تولیدد  را( عددد  93/10) بوتده  در نیام تعداد

 در نیدام ( عددد  18/9) تولیدد  بدا  (I2) تکمیلی آبیاری بار ی 

  کدرد  تولید را بوته در نیام تعداد بیشترین شاهد از بعد بوته

 بدار  3 تیمدار  در بوتده  در امین تعداد افزای  رسدمی نظر به

 و رویشدی  رشد دوره شد  طوالنی علته ب تکمیلی آبیاری

نتدای  ارائده    بدا  نتدای   این]. 16[ باشد گیاه بیوما  افزای 

  ] 10[ دارد مطابقدت  عدد   مدورد  در شده دیگر تحقیقات

 آبیداری  شدرایا  در بوتده  در امید ن تعدداد  میانگین همچنین 

 ]. 35[ بود آبیاری بدو  شرایا از بیشتر درصد 70 تکمیلی

 

  دانه 1000 وزن .3.5

 بیشدترین  داد  نشا  دانه 1000 وز  برای هامیانگین مقایسه

 (I4) تکمیلدی  آبیداری  بدار  3 تیمار به دانه 1000 وز  مقدار

 برابدر  (I1) شداهد  تیمدار  بده  آ  کمتدرین  و گرم 9/41 برابر

 (I3) تکمیلی آبیاری بار 2 تیمار(  4جدول ) بود گرم 59/34

 و 27/41 بدا  ترتیدب  بده  (I2) تکمیلدی  آبیاری بار 1 تیمار و

  داشدتند  (I4) بعدد  را دانه 1000 وز  باالترین گرم  92/39

 دانه 1000 وز  تکمیلی آبیاری بار 3 انجام  دیگر عبارت به

  داد افدزای   شداهد  بده  نسدبت  درصدد  45/17 میزا  به را

 دانده  شدد   پدر  مددت  طدول  افزای  که ستا این بر اعتقاد

 رطدوبتی   تدن   و شدود مدی  دانده  1000 وز  افزای  سبب

 1000 وز  و شدده  دانده  شدد   پر مدت طول کاه  سبب

 مراحدل  طدی  در رطوبت کاه ]. 8[ دهدمی کاه  را دانه

 کداه   آنهدا  وز  درنتیجده  و شده چروکیده هادانه زایشی 

 بیدانگر  نیدز  نخدود  مورد آزمایشدر از حاصل نتای   یابدمی

 نسدبت  تکمیلدی  آبیداری  شرایا در دانه 1000 وز  افزای 

سدایر   نتدای   بدا  آمدده  بدسدت  نتدای    ] 36[  اسدت  دیم به

 بیشدترین ]. 10[ دارد مطابقدت  نیدز  عد  مورد درمحققا  

 66/40 برابر (N) نیتروکسین تیمار به دانه 1000 وز  مقدار

داری بدا  تعلق داشت که از لحاا آماری اختال  معندی  گرم

 تیمدار  بده  آ  کمتدرین نداشت   2-تیمار فسفات بارور پی 

  دیگدر  عبدارت  بده   دارد تعلق گرم 15/37 برابر (C) شاهد

 63/8 شداهد  بده  نسبت را دانه 1000 وز  تیمار  پی  انجام

 بعدد  گدرم  37/39 با (W) آب تیمار پی   داد افزای  درصد

  (5)جدول  دارد را دانه 1000 وز  مقدار بیشترین شاهد از

 تخصدیص  سدبب  نیتروکسدین  مصدر    نتدای   براسا لذا 

 1000 وز  درنتیجده  و شده هادانه به آسیمیالتی مواد بیشتر

 درنیدز   دانه 1000 وز  افزای   ]6[ است یافته افزای  دانه

 در را و پسودومونا  ازتوباکتر  آزوسپریلوم با باز تلقیح اثر

 ]. 34[ دگزارش ش برن 

 

   بيولوژیک عملكرد .3.6

 در کیلدوگرم  1/6835) بیولوژید   عملکدرد  مقدار بیشترین

 آمدد   دسدت  هب (I4) تکمیلی آبیاری بار سه تیمار در( هکتار
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 در( هکتار در کیلوگرم 2/2551) آ  مقدار کمترین که درحالی

 آبیاری بار دو تیمار  (4جدول ) آمد دست هب (I1) شاهد تیمار

 8/5481 با ترتیب به (I2) تکمیلی آبیاری بار 1 و (I3) تکمیلی

 سده  از بعدد  بیولوژی  عملکرد هکتار در کیلوگرم 2/3516 و

 تولیدد  را بیولوژید   عملکرد بیشترین (I4) تکمیل آبیاری بار

 کاه  از ناشی بیولوژی  عملکرد کاه   (4)جدول  کردند

 مرحلده  تدا  گیداه  کده  آنجدایی  از و اسدت  خشد   ماده تجمع

 عددم  لدذا  دهدد  مدی  ادامده  خش  ماده تجمع به بندی غال 

 کداه   موجدب  بنددی  غال  مرحله تا تکمیلی آبیاری انجام

 نیدز  آزمایشدات  از بسیاری در که شودمی بیولوژی  عملکرد

 ]. 29و  15[ شد گزارش نخود مورد در

 

   دانه عملكرد .3.7

 هکتدار  در کیلوگرم 13/762 میزا  به دانه عملکرد بیشترین

 نیتروکسدین  تیمدار  پدی   بدا  تکمیلی آبیاری بار سه تیمار از

(I4N) داری دست آمد که از لحاا آماری اخدتال  معندی   به

 کمتدرین  و ( نداشدت I2N( و )I4P(  )I3N(  )I3Pبا تیمدار ) 

 تیمدار  از هکتدار  در کیلوگرم 73/272 میزا  به دانه عملکرد

 بده   (6)جددول   آمدد  دست هب (I1C) تیمار پی  بدو  شاهد

 تیمدار  پدی   بدا  تکمیلدی  آبیاری بار سه انجام  دیگر عبارت

 نسدبت  درصدد  21/64 میزا  به را دانه عملکرد نیتروکسین 

اما باتوجه به رعایت مصر  آب  ی   داد افزای  شاهد به

بار آبیاری به همراه تیمدار نیتروکسدین جهدت تولیدد دانده      

 عملکرد بود  باال (  محققین6ماش  مناسب است )جدول 

 پوشد   درصدد  نظدر  از برتری به آبیاری شرایا در را دانه

 عملکدرد  یازاجد  و دانه شد  پر مرثر دوره و سرعت سبز 

 بدا  مقایسده  در دانده  1000 وز  و بوتده  در نیام تعداد یعنی

 بیشددتر دوام  ] 27[ دانسددتند مربددوط آبیداری  عدددم ایشدرا 

 افزای  طریق از تواندمی نیز آبیاری شرایا در سبز پوش 

 32[ گردد دانه عملکرد افزای  موجب فتوسنتز  مدت طول

 دانده  عملکدرد  دیگدر تحقیقدات کده    نتای  باحاصل  نتای ].

 دارد مطابقدت   یافدت  افزای  تکمیلی آبیاری انجام با نخود

 اکسدین   نظیدر  گیداه  رشدد  کنندده  تنظدیم  مواد ترشح  ] 26[

و  آزوسدپریلوم   ازتوباکتر وسیله به هاسیتوکینین و جیبرلین

 عملکرد افزای  سازوکار مهمترین توا می را پسودومونا 

 سدایر تحقیقدات کده    نتدای   بدا  نتدای   این ].4[ دانست دانه

 تلقدیح  تیمارهدای  در دانده  عملکرد باالترین کردند گزارش

 شده  مشاهده سودومونا  و آزوسپریلوم و ازتوباکتر با بذر

  ] 27[ دارد مطابقت

 

 برداشت شاخص .3.8

 شداخص  مقددار  بیشدترین  تکمیلدی  آبیداری  بدار  ید   نجاما

 اخددتال  کدده آورد دسددت هبدد را( درصددد 99/15) برداشددت

 نداشدت   تکمیلدی  آبیداری  بددو   تیمار با داریمعنی آماری

 بار سه تیمار از( درصد 38/9) آ  میزا  کمترین که درحالی

 وجدود  عددم   (4)جددول   آمدد  دسدت  هبد  تکمیلدی  آبیداری 

 بیانگر تواندمی تکمیلی آبیاری تیمارهای نیب شدید اختال 

 در دانده  عملکدرد  و بیولوژید   عملکدرد  کده  امر باشد این

 نتدای   با که اندکرده تغییر یکسا  طور به مختلف تیمارهای

 بددذر تیمددار پددی ]. 18[ دارد مطابقددتدیگددر تحقیقددات 

 شدداخص مقدددار بیشددترین درصددد 72/14 بددا نیتروکسددین

 بدا  آمداری  لحداا  از کده  داد اختصا  خود به را برداشت

 اخددتال ( درصددد 96/12) 2- بددارور فسددفات تیمددار پددی 

 بدا  برداشدت  شداخص  مقددار  کمتدرین   نداشت یداریمعن

 آمداری  اختال  که بود شاهد تیمار به متعلق درصد 36/10

 نداشددت( درصددد 05/12) آب تیمددار پددی  بددا داریمعنددی

 شداخص  بداالترین  در نتدای  سدایر تحقیقدات     (5جدول )

 ازتوبداکتری   باکتری سه با بذر تلقیح تیمارهای در برداشت

 ترشدح  لدذا ]. 18[ شدد  مشاهده سودومونا  و آزوسپریلوم

 و هدا جیبدرلین  هدا  اکسدین  مانند گیاه رشد کننده تنظیم مواد

 تدوا  مدی  را آزوسپریلوم و ازتوباکتر وسیلهه ب هاسیتوکینین

  دانست برداشت شاخص افزای  سازوکار مهمترین
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 . نتيجه گيری کلی4

تیمار بذر بر ارتفاع بوته در  متقابل آبیاری تکمیلی و پی اثر 

داری داشت  برداشت دوم و سوم و عملکرد دانه تأثیر معنی

در بین صفات مورد بررسی  ارتفاع ساقه در برداشدت اول   

دانه  عملکدرد بیولوژید  و    1000تعداد نیام در بوته  وز  

تندد   شاخص برداشت تحت تأثیر آبیاری تکمیلی قدرار گرف 

در مورد صفاتی که تحت تأثیر آبیاری تکمیلی قرار گرفتند  

( و I۲بار آبیاری تکمیلی )در مرحله آغاز گلدهی ) دوانجام 

گیدر مقدادیر    (( موجب افزای  چشدم I۳درصد گلدهی ) 50

( شدد   1Iآنها نسبت به شرایا عدم انجام آبیاری تکمیلدی ) 

ترتیب بده  به دانه را 1000انجام دو بار آبیاری تکمیلی وز  

درصد افزای  داد  باتوجه به نتدای  حاصدل     18/17میزا  

( و I۲انجام دو بار آبیاری تکمیلی )در مرحله آغاز گلدهی )

دسددت آورد  حددداککر  (( بددرای بددهI۳درصددد گلدددهی ) 50

تواند مقرو  به صرفه باشد و جبرا  کاه  عملکرد دانه می

انجدام دو بدار   توا  گفدت  عملکرد اقتصادی را کند  لذا می

آبیاری تکمیلی جهت برداشت علوفه که هم از نظر کمی و 

هم کیفی مقدار و کیفیت قابل قبولی داشته باشد  معقدول و  

هدای مدورد   اقتصادی است  همچنین  در بدین پدی  تیمدار   

هدای نیتروکسدین و   تیمار آزمای  در این تحقیق نیز از پی 

ت اول  هددا در برداشدد  بلندددترین بوتدده2-فسددفات بددارور

دست دانه و شاخص برداشت به 1000بیشترین مقادیر وز  

تیمدار بدذری بدا     توا  گفت که انجام پی رو می آمد  از این

در تخصیص و انتقال عناصر  2-نیتروکسین و فسفات بارور

که جذب عناصر  طوریغذایی بین ریشه و ساقه اثر داشته به

وژ  و های هوایی و جدذب نیتدر  غذایی و وز  خش  اندام

اثدر متقابدل آبیداری تکمیلدی و     فسفر را افزای  داده است  

تیمار بذر بر ارتفداع سداقه در برداشدت دوم و سدوم و      پی 

دار بود  اثر متقابدل تیمدار بددو  آبیداری     عملکرد دانه معنی

( کمتدرین مقددار را   Cتیمار بذر ) ( و بدو  پی 1Iتکمیلی )

 برای تمامی صفات ذکر شده نشا  داد 

 منابع

( 1385ابدالی ر  اردکانی ر  حبیبی د و خدوارزمی ك )   1

بررسی تأثیر کاربرد میکوریزا و مقادیر فسفر در سطوح 

مختلف آب آبیاری بر عملکرد و برخی از خصوصیات 

مورفولوژیکی ذرت پاد کور   نهمدین کنگدره علدوم    

زراعت و اصالح نباتات ایرا   دانشگاه تهرا   پدردیس  

    4ابوریحا   

ر  آقا علیخانی م  چاییچی م ر و خداوازی   ی ماحتشام  2

( تأثیر کودهای زیستی فسدفاته بدر خدوا     1384ك )

( در 704ای )سدینگل کدرا     کمی و کیفی ذرت دانده 

(: 1)40آبدی  علدوم گیاهدا  زراعدی ایدرا         شرایا کم

245-234  

اثر تن  خشکی در مراحل رشدی  (1388امیدی ا ح )  3

هدای زراعدی و   و برخی ویهگی مختلف بر عمکرد دانه

زراعدی نهدال و    بهفیزیولوژیکی سه رقم گلرنگ بهاره  

  15-31(: 1)25بذر  

پدور ب  ندوری م  خورگدامی ع  نظدری   و      پزش   4

( تأثیر آبیاری تکمیلی بدر عملکدرد و   1388دانشور م )

اجزای عملکرد دانه  شاخص کلروفیل بدرگ و میدزا    

ارقام نخود کدابلی    نفوذ نور در کف سایه انداز گیاهی

  207-205همای  ملی حبوبات  صص  

حسنوند م  اشر  جعفدری ع  سدپهوند ع و نخجدوا       5

( بررسی عملکرد و 1388شاخص متحمل به خشکی )

های بومی ماش   در شرایا آبی کیفیت علوفه در توده

و دیم منطقه لرستا   تحقیقدات مرتدع و بیابدا  ایدرا       

16(4 :)535-517  

 (1387زیددزی م  چراتددی ع و بهددادری م )خلیلددی ه  ع  6

تأثیر کود بیولوژید  نیتروکسدین در رشدد و عملکدرد     

 (http://www.berenge.com  )1برن  هیبرید بهار 
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( تأثیر فرسودگی بذر بر سدبز کدرد     1377روزرخ م )  7

عملکرد و اجزای عملکرد دو الین نخود تحت شرایا 

رشناسدی  نامده کا  آبیاری کامل و آبیاری محددود  پایدا   

ارشددد زراعددت و اصددالح نباتددات  دانشددگاه صددنعتی  

    87اصفها   

زعفرانیدده م  نظددامی ا  پارسددا م  پرسددا ح و بدداقری ع    8

های نخود در کشت پاییزه در ( ارزیابی ژنوتیپ1388)

اجدزای   -2شرایا آبیاری تکمیلدی در منطقده مشدهد:    

(: 2)7های زراعدی ایدرا     عملکرد و عملکرد  پهوه 

492-483  

  2-( کود زیستی فسفاته بارور1384فناور سبز ) زیست  9

 .تهرا   جهاد دانشگاهی واحد تهرا 

سادات حسینی    نظامی ا  پارسا م و حاج محمددنیا    10

( اثرات آبیاری تکمیلی بر عملکرد 1390قالی با  ك )

و اجزای عملکرد ارقام عد  در شرایا آب و هدوایی  

(  مشددهد  آب و خدداك )علددوم و صددنایع کشدداورزی  

25(3) :633-625  

ای ( نتای  تحقیقات گیاها  علوفه1389فخرواعظی ع )  11

 دیم  مرسسه تحقیقات کشاورزی دیم 

قاسم خانلو ز  نصراله زاده اصل    علیزاده ا و حاجی   12

-( اثر کود زیستی فسفات بارور1388حسنی اصل   )

بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سدیب زمیندی در    2

  1-13(: 3)1وه  در علوم زراعی  منطقه چالدرا   په

( اصددول و عملیددات 1377کددوچکی ع و سددلطانی ا )  13

کشاورزی در مناطق خش   نشر آمدوزش کشداورزی    

942    

جدو بدا اسدتفاده از    ( زراعت گندم  1383ملبوبی م ع )  14

  انتشارات اسدتاد ملبدوبی    2-کود زیستی فسفاته بارور

  1شماره 

تدأثیر پرایمیندگ   ( 1392منصوری ب و ابوطالبیدا  م )   15

بذر در مزرعه و آبیاری تکمیلی بر سرعت سبز شدد    

 Cicerعملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم نخدود ) 

arietinum L. )   (: 2)20هدای تولیدد گیداهی     پدهوه

179-196  

( بررسددی اثددر  1387موسددوی   ك و شدداکرمی ق )   16

آبیاری تکمیلی بر عملکرد گیاه نخدود در شدرایا کدم    

(: 4)1الکترونید  تولیدد گیاهدا  زراعدی       بارا   مجله
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