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 ی و عملکرد ماش تحت شرایط تنش خشکیهای بیولوژیک بر خصوصیات فنولوژتاثیرکود
 *2محمود رمرودیو  1مسلم مالزهی

 دانشیاردانشگاه زابل  -2اگرواکولوژی و  دانشجوی کارشناسی ارشد -1
* m_ramroudi@yahoo.com  

 

 چکیده

تنش  طیتحت شرا )توده محلی سیستان( ماش فنولوژی و عملکرد خصوصیاتبر  کیولوِژیب یکودها اثرات یبه منظور بررس         

دانشکده آموزشی  با سه تکرار در مزرعه یکامل تصادف هایخرد شده در قالب طرح بلوک هایبصورت کرت یشیآزما ،یخشک

د رطوبت قابل استفاده درص 30بر اساس  یاری( آب1a شامل: یاصلبه عنوان عامل  یاریآب یمارهایدانشگاه زابل اجرا شد. ت یکشاورز

( 3aو  (میدرصد رطوبت قابل استفاده خاک در کل دوره رشد )تنش مال 33بر اساس  یاری( آب2a، خاک در کل دوره رشد )شاهد(

( 1bشامل:  ی کودهای زیستید( و عامل فرعی)تنش شد یشیدرصد رطوبت قابل استفاده خاک در مرحله رو 60بر اساس  یاریآب

مایکوریزا با  حی( تلقGlomus mosseae ،4 b مایکوریزا گونهبا  حی( تلق3b، 5 ی بارورستی( فسفات ز2b، 2ی بارورستیفسفات ز

نتایج نشان داد که تنش خشکی و کود زیستی بر تاریخ ظهور جوانه  د.دن( بوحی)بدون تلق ( شاهد5bو   Glomus intraradicگونه 

وز از کاشت تا رسیدن اولین نیام، تعداد روز از کاشت تا رسیدگی کامل، درصد گلدهی، تعداد ر 30گل، تعداد روز از کاشت تا 

داری داشت. بیشترین افزایش عملکرد دانه از فسفات  زیستی ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و دانه تاثیر معنی

 حاصل شد.  5د بیولوژیک بارور به دست آمد. بیشترین وزن هزار دانه از برهمکنش تیمار شاهد آبیاری و کو 5بارور

 واژه های کلیدی: کودهای زیستی، رسیدگی کامل، مایکوریزا، گلدهی 
 

 مقدمه

حبوبات با تثبیت زیستی نیتروژن ضمن بهبود حاصلخیزی خاک، نقش مهمی را در جایگزینی کودهای مصنوعی ایفا می کنند. 

ر کشت کشور چندان قابل افزایش نیست و تامین این میزان آب نیز دهد که سطح زیارزیابی کلی از توان بخش کشاورزی نشان می

قطعا در پتانسیل اقلیمی کشور وجود ندارد. لذا بهترین راه مقابله با این وضعیت، استفاده بهینه از آب، کاشت گیاهانی با نیاز آبی 

شود، به نده پتانسیل تولیدات گیاهی محسوب میباشد. از سوی دیگر تنش های محیطی عامل بسیار مهم کاهپایین و راندمان  باال می

رسد )کافی و مهدوی دامغانی، درصد پتانسیل واقعی آنها می 20تا  10ها متوسط عملکرد گیاهان به کمتر از طوری که در اثر تنش

شترین حساسیت را شوند، مرحله زایشی دوره بحرانی است که گیاه بی(. در مورد گیاهانی که به منظور تولید دانه کشت می1582

دهد. در ارزیابی فنولوژی و عملکرد دانه سویا، ماش، نخود، دال عدس نسبت به سایر مراحل نمو به شرایط رطوبتی از خود نشان می

در شرایط مختلف رژیم رطوبتی خاک استرالیا گزارش شده که کمبود آب خاک بر زمان گلدهی تاثیر کمی دارد، ولی طول دوره 

 (. Muchow, 2003دهد )غالف و زمان رسیدگی را به طور مشخصی کاهش میگلدهی، پر شدن 

 مخاطرات و بخشند بهبود را نظام اکولوژیکی هایجنبه که هایینهاده از استفاده پایدار، کشاورزی نظام یک داشتن برای امروزه

ه که باعث افزایش عملکرد گیاهان اگر چ شیمیایی کودهای از استفاده. رسد می نظر به ضروری دهند کاهش را زیست محیطی

 تولید هزینه خود که شود می اکولوژیکی صدمات و زیست محیطی هایآلودگی سبب آنها کاربرد موارد بسیاری زراعی شده، در

 نتأمی بر عالوه که کرد استفاده هایینهاده و منابع از باید مخاطرات این کاهش برای(. Ghosh et al., 2002) دهد می افزایش را
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استفاده از . (Karmaka et al., 2007)شود  منجر نیز مدت دراز در کشاورزی های سیستم پایداری به گیاه، فعلی نیازهای

ی توانند حاللیت ترکیبات فسفره رسوب کرده در خاک را افزایش داده و بدین صورت بخشی از مکودهای بیولوژیک فسفاته 

هدف این تحقیق استفاده از کودهای بیولوژیک در زراعت ماش  (.1583لی و همکاران، فسفر مورد نیاز گیاه را تامین نمایند )رجا

 باشد.محیطی و توسعه کشاورزی پایدار میتحت تاثیر تنش خشکی به منظور استفاده بهینه از آب، جلوگیری از آلودگی زیست

 

 هامواد و روش
درجه و ارتفاع  51شنی با عرض جغرافیایی در خاک لومی زابلدانشگاه  یآموزشدر مزرعه  1583-30این آزمایش در سال زراعی 

 یمارهایتمتر از سطح دریا اجرا گردید. زمین مورد نظر شخم عمیق زده شد و سپس عملیات دیسک و تسطیح انجام گرفت.  2/438

( 2a، ره رشد )شاهد(درصد رطوبت قابل استفاده خاک در کل دو 30بر اساس  یاری( آب1a شامل: یاصلبه عنوان عامل  یاریآب

درصد رطوبت  60بر اساس  یاری( آب3aو  (میدرصد رطوبت قابل استفاده خاک در کل دوره رشد )تنش مال 33بر اساس  یاریآب

( فسفات 2b، 2ی بارورستی( فسفات ز1bشامل: کودهای زیستی  ید( و عامل فرعی)تنش شد یشیقابل استفاده خاک در مرحله رو

( 5bو   cGlomus intraradiمایکوریزا گونه  با  حی( تلقGlomus mosseae، 4b  مایکوریزا گونهبا  حیق( تل3b، 5 ی بارورستیز

 13 فیرد یفاصله رو و متر یسانت40ها  فیدر نیمتر و فاصله ب 5به طول  فیرد 3 یدارا د. هر کرتدن( بوحی)بدون تلق شاهد

غرقابی تا استقرار  به روش کباریروز  10هر  ارییآبگرفت. پس از آن  . اولین آبیاری بالفاصله بعد از کاشت صورتمتر بود یسانت

 5پس از رسیدگی فیزیولوژیک برداشت از  انجام شد. یبرگ 4تا  2تنک در مرحله  اتیعملو سپس تنش اعمال گردید.  انجامگیاه 

 ررسی اندازه گیری شد.ردیف میانی با حذف اثر حاشیه ای، از سطح یک متر مربع انجام گرفت و ویژگی های مورد ب

 

 نتایج و بحث 

درصد گلدهی، تعداد روز از کاشت  30داری بر تاریخ ظهور جوانه گل، تعداد روز از کاشت تا نتایج نشان داد که تنش تاثیر معنی

فنولوژیک  تا اولین نیام و تعداد روز از کاشت تا رسیدگی کامل داشت. تیمار شاهد آبیاری دیرترین و تنش شدید زودترین مرحله

روز می رسد. بنابراین تنش تاثیر بسیار زیادی بر تعداد روز از کاشت تا  13را داشتند بیشترین اختالف از زمان رسیدگی کامل به 

تنش خشکی باعث کاهش طول  درصدی را نسبت به تیمار شاهد نشان داد. 13( و از این نظر کاهش 1رسیدن کامل داشت )جدول 

دهی زودتر در تیمار تنش شدید نسبت به شاهد به خاطر وقوع گرمای بیش از حد در اواخر مرحله لت گلدوره رویشی می گردد. ع

تاثیر کودهای بیولوژیک فقط بر تعداد روز از کاشت تا رسیدن اولین نیام باشد. رویشی و اوایل مرحله زایشی در حین آزمایش می

 (. 1حاصل شد )جدول  5ات بارور معنی دار شد و کمترین دوره تحت تاثیر تیمار کود فسف
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 مقایسه میانگین های ویژگی های فنولوژیکی ماش تحت تأثیر تنش خشکی و انواع کود بیولوژیک -1جدول 

 تیمارها
 تعداد روز تا ظهور

 جوانه گل

 30تعداد روز از کاشت تا 

 درصد گلدهی

 تعداد روز از کاشت

 یامتا رسیدن اولین ن

 تعداد روز از کاشت

 ا رسیدگی کاملت

     تنش خشکی

 a16/61 a36/66 a00/86 a66/33 شاهد

 b00/36 b80/61 b20/82 b66/35 تنش مالیم

 c25/35 c20/38 c80/35 c66/84 تنش شدید

     انواع کود

 a88/36 a44/62 ab00/81 a44/32 2کود بارور

 a66/36 a34/61 b66/33 a33/30 5کود بارور

 a03/33 a44/62 a44/81 a44/32 1مایکوریزا

 a32/36 a22/62 ab33/80 a66/32 2مایکوریزا 

 a66/36 a22/62 ab66/80 a66/31 شاهد

 

 درصد بر اساس آزمون دانکن اختالف معنی داری ندارند 3میانگین هایی که در هر ستون دارای حروف مشترک هستند در سطح   

رد بیولوژیک و دانه معنی دار بود. بیشترین ارتفاع بوته در تیمار شاهد آبیاری و اثر تنش خشکی بر ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، عملک

درصدی را نسبت به تیمار  14درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس حاصل شد، که کاهش  60کمترین آن در تیمار آبیاری پس از 

ترین وزن هزار دانه و تیمارهای آبیاری پس درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس بیش 33دهد. تیمارهای آبیاری پس از شاهد نشان می

درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس کمترین آن را داشت. بیشترین عملکرد بیولوژیک و دانه تحت تیمار شاهد آبیاری و  60از 

ار درصدی را نسبت به تیم 14و  16درصد تخلیه رطوبتی بدست آمد، که به ترتیب کاهش  60کمترین آن از تیمار آبیاری پس از 

توان در ارتباط با کاهش تعداد گره و طول میانگره دانست. کاهش ارتفاع در اثر خشکی را می(. 2شاهد آبیاری نشان دادند )جدول 

ها خواهد شد تنش خشکی در زمان پر شدن غالف باعث کاهش طول مدت این دوره و در نتیجه کوچک شدن دانه

(Tarumingkeng and Coto, 2003 .) 

و  2ی بیولوژیک بر ارتفاع بوته، وزن هزاردانه و عملکرد دانه معنی دار بود. با کاربرد کودهای فسفات بارورتاثیر کودها

حداکثر ارتفاع بوته و کمترین آن مربوط به شاهد کودی بود. اگر چه که  اختالف معنی  Glomus intraradices مایکوریزای

نسبت     Glumus intraradicesکرد بیولوژیک در تلقیح میکوریزای گونه داری از نظر عملکرد بیولوژیک مشاهده نشد، اما عمل

و کمترین آن از تیمار شاهد کودی  2به سایر تیمارها تاثیر بیشتری را نشان داد. بیشترین عملکرد دانه از تیمار کود فسفات بارور

 به توجه با هزاردانه وزن افزایش(. 2ول نشان داد )جد 2درصدی را نسبت به تیمار کود فسفات بارور 16بدست آمد که کاهش 

 مقدار افزایش طریق از دانه عملکرد بر کودهای بیولوژیک تأثیر بیانگر تواندمی و بوده توجیه قابل دانه شدن پر طول دوره افزایش

 شده باشد. ذخیره فتوسنتزی مواد
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 تحت تأثیر تنش خشکی و انواع کود بیولوژیک وژیک و دانهارتفاع بوته، وزن هزاردانه، عملکرد بیولمقایسه میانگین های  -2جدول 

 درصد بر اساس آزمون دانکن اختالف معنی داری ندارند 3میانگین هایی که در هر ستون دارای حروف مشترک هستند در سطح  
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Tarumingkeng, R. C., and Coto, Z. 2003. Effect of drought stress on growth and yield of soybean. 
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 تیمارها
 ارتفاع بوته

 )سانتیمتر(

 وزن هزاردانه

 )گرم(

عملکرد بیولوژیک 

 )کیلوگرم درهکتار(

 عملکرد دانه

 )کیلوگرم درهکتار(

     تنش خشکی

 a38/50 a88/40 a35/2303 a30/534 شاهد

 b35/28 a48/41 a03/2353 b16/534 تنش مالیم

 c63/26 b33/53 b03/2686 b46/545 تنش شدید

     انواع کود

 a04/23 c53/40 a3/2633 a36/534 2کود بارور

 a33/28 bc32/40 a3/2328 a00/580 5کود بارور

 a34/28 ab30/41 a8/2638 a44/535 1مایکوریزا

 a04/23 a48/42 a0/2341 a55/530 2مایکوریزا 

 b66/26 d25/58 a0/2305 b36/522 شاهد
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