
 

 

 

 

 
 

تیمار بذر بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و برخی  تأثیر آبیاری تکمیلی و پیش

 خصوصیات ماشک رقم دیم مراغه
 

 3نژاد ، اسماعیل قلی2رضا امیرنیا، 1جالل جلیلیان
 4زاده  سحر عباسو  *

 
 ایران -یار گروه زراعت و اصالح نباتات، گروه زراعت و اصالح نباتات، پردیس دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه دانش .1
 ایران –دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات، گروه زراعت و اصالح نباتات، پردیس دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه  .2
 ایران –، تهران دانشگاه پیام نور ،گروه علمی علوم کشاورزی دانشیار .3
 ایران -ومیه ، اردانشجوی سابق کارشناسی ارشد، پردیس دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه. 4

 
 14/07/1394 مقاله: پذیرش تاریخ 19/05/1394 مقاله: وصول تاریخ 
 

 

 چكيده

به منظور بررسی تأثیر آبیاری تکمیلی و پیش تیمار بذر بر عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی ماشک رقم دیم مراغهه  آمماییهی   

های خرد شهده  اجرا شد. در تحقیق حاضر  اثرات دو عامل در قالب کرت ۱3۹۰در مزرعه تحقیقاتی دانیکده کیاورمی ارومیه  در سال

های مورد مطالعهه عاهارت بودنهد امب آبیهاری تکمیلهی در      های کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. فاکتوربا پایه بلوک

بهه عنهوان    (۴I) بار آبیاری تکمیلی ( و سه3Iتکمیلی ) (  دو بار آبیاری۲I(  یک بار آبیاری تکمیلی )۱Iچهار سطحب بدون آبیاری تکمیلی )

تیمار  ( و پیشP) ۲-تیمار فسفات بارور (  پیشWتیمار آب ) (  پیشCتیمار ) تیمار بذر در چهار سطحب بدون پیش های اصلی و پیشکرت

ارتفاع ساقه در برداشت اول  تعداد نیها    داری برهای فرعی در نظر گرفته شدند. آبیاری تکمیلی اثر معنیعنوان کرت(  بهNنیتروکسین )

داشت. ارتفاع بوتهه در برداشهت اول و دو   ومن    تن در هکتار( و شاخص برداشت 83/6دانه  عملکرد بیولوژیک ) ۱۰۰۰در بوته  ومن 

تیمهار   ت ام پهیش دانه و شاخص برداش ۱۰۰۰تیمار بذر قرار گرفتند. بییترین میزان ومن  و شاخص برداشت تحت تأثیر پیش دانه ۱۰۰۰

دسهت   گهر  بهه   36/۱۰و  ۱5/37ترتیب بها   ( بهCو کمترین میزان آنها ام تیمار شاهد ) 7۲/۱۴گر  و  66/۴۰( به ترتیب با Nنیتروکسین )

تیمار تأثیر مثات بر عملکهرد کمهی و کیفهی     و نیتروکسین به عنوان پیش ۲-طورکلی  انجا  دو بار آبیاری تکمیلی و فسفات بارورآمد. به

 ماشک داشت.

 

 تنش کم آبی  خصوصیات کمی  فسفات  کود بیولوژیک  نیتروکسین ها: واژه كلید
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 مقدمه .1
اي مهـم  یکی از گیاهان علوفـه  (Vicia dasycarpa)ماشک 

منظـور از جملـه علوفـه    تواند براي چندین باشد که میمی
سبز، مصرف دانه، کود سبز و علوفه خشک مـورد اسـتفاده   
قرار گیرد و داراي درصد پروتئین باالیی است. همچنین به 
دلیل توانایی تثبیت ازت موجب افزایش در عملکـرد مـاده   

 901حـدود  ]. 5[گـردد  خشک و دانه محصوالت بعدي می
حصـوالت  درصد سـطح برداشـت م   4/7هزار هکتار معادل 

ایـی بـوده کـه از ایـن     ساالنه کشور متعلق به نباتات علوفـه 
 درصــد بــه 1/14بــه صــورت آبــی و  درصــد 9/85مقــدار 

ایـی  کل تولید نباتات علوفـه  صورت دیم کشت شده است.
میلیون تن بوده است که از این مقـدار تولیـد    53/15حدود 
از اراضـی   درصد 3/8از اراضی آبی و  درصد 7/91علوفه، 

  ]. 17و  11[ دست آمده است هب دیم

کشور ایران به لحاظ موقعیـت جغرافیـایی، در کمربنـد    
مناطق کویري دنیا قرار گرفته و جزء مناطق خشک و نیمـه  

 250رود. متوسط بارش سـالیانه حـدود   شمار می خشک به
باشد متر (کمتر از یک سوم متوسط بارندگی جهان) میمیلی

ی، کاربرد مقدار محدودي آب منظور از آبیاري تکمیل]. 30[
در زمان توقف بارندگی است تا آب کافی براي تداوم رشد 

ها و افزایش و ثبات عملکرد تأمین شود. بدیهی اسـت  بوته
تنهایی بـراي تولیـد گیـاه زراعـی     این میزان آب مصرفی، به

هــاي ضــروري آبیــاري کــافی نیســت، بنــابراین از ویژگــی
 33و  28[آبیـاري اسـت   تکمیلی، طبیعت تکمیلی باران و 

اعمال مدیریت آبیاري تکمیلـی توانسـته اسـت عملکـرد     ].
 ]. 21[گیري افـزایش دهـد    محصوالت دیم را به نحو چشم

کمبــود آب و بـــروز تـــنش خشـــکی مهمتـــرین عامـــل  
محدودکننده در تولید گیاهان زراعی در مناطق خشک دنیـا  

 ]. 37[باشد می

یـک اسـت کـه    نیتروکسین نام تجاري نوعی کود بیولوژ
کننـده نیتـروژن از    هاي تثبیـت اي از باکتريحاوي مجموعه

سـلول   108حـدود   باشد.جنس ازتوباکتر و آزوسپریلوم می
لیتـر   هـاي بـاکتري در هـر میلـی    زنده از هر یـک از جـنس  

نیتروکسین وجود دارد. کود بیولوژیک نیتروکسـین حـاوي   
ــاکتري  ــؤثرترین ب ــت م ــاي تثبی ــت   ه ــده ازت هس  ].9[کنن

هـاي تولیـد شـده توسـط     سیدروفورها از دیگـر متابولیـت  
باشند که میل ترکیبی شدیدي براي پیوند شدن ازتوباکتر می

هاي میکروبی بـه  با یون آهن را به عهده دارد. برخی سلول
منظور مقابله با تنش کمبود شکل قابل جذب آهن اقدام بـه  

در بـه  هایی از ازتوباکتر، قاکنند، جدایهترشح سیدروفور می
باشند و قابلیـت  تولید سیدروفور در شرایط کمبود آهن می

فسـفر  ]. 25[دهنـد  تحرك آهن را در ریزوسفر افزایش مـی 
بعد از ازت مهمترین عنصـر اصـلی مـورد نیـاز گیاهـان و      

هــا بــوده و از نظــر شــیمیایی بســیار فعــال میکروارگانیســم
هـاي انتقـال انـرژي، فتوسـنتز،     شرکت در واکنش .باشد می
بدیل قند به نشاسته و انتقال خصوصیات ژنتیکـی در گیـاه   ت

عملکـرد  ]. 38[هاي کلیـدي فسـفر در گیـاه اسـت     از نقش
کننده فسفات بر رشد و عملکرد آفتابگردان  هاي حلباکتري

در حضور فسفر در شرایط مزرعه را مورد بررسی گرفت و 
کننـده فسـفات    هـاي حـل   نتایج حاکی از آن بود که باکتري

فزایش قطر طبق، وزن هزاردانه، نسبت دانه، محتواي باعث ا
تــأثیر ]. 23[روغــن، عملکــرد دانــه و روغــن شــده اســت 

کودهاي زیستی فسفاته بـر خـواص کمـی و کیفیـت ذرت     
) در شرایط کم آبی بررسی شـد  704اي (سینگل کراس دانه

کننـده فسـفات    دهد که ریزجانـداران حـل  و نتایج نشان می
رشد و جذب فسفر در ذرت، منجر بـه  توانند با افزایش می

در بررسـی  ]. 2[افزایش تحمل گیاه به شرایط کم آبی گردد 
زراعت گندم آبی و دیم با استفاده از کـود زیسـتی فسـفاته    

، نتایج نشانگر افزایش عملکرد در گندم آبی و دیم 2-بارور
 ]. 14[بود  2-ضمن استفاده از کود زیستی فسفاته بارور

 در خصــــــوص بـــــه  ،یکژبیولو يهادکو از دهستفاا
 ،ییاغذ عناصر ظلحا از فقیر يهاكخا و دهفشري کشتها
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 ،ستا كخا کیفی ارزش حفظ ايناپذیر بر بجتناا تیورضر
 شیمیایی يهادکو تمدو بلنــد صولیاغیر فمصر که  حالیدر

 ارزش کاهش ك،کیفیت خا یجیرتد جز تخریب اينتیجه
ــم زدنب ل،محصو کیفی  ووسیستم کا طبیعی دلتعا ر هـــــ
 هدانخو پی در ،محیطی یستیز يهاگیدلوآ شگستر

 بررسـی اهمیـت و  هدف از انجام پژوهش حاضـر،  شت. دا
و  بـر افـزایش عملکـرد    و تعـداد آن  نقش آبیاري تکمیلـی 

عملکـرد  بـر  و انـواع آن  نقـش پرایمینـگ   اجزاي عملکرد، 
و تکمیلـی   بررسی اثر متقابل آبیاريمحصول ماشک دیم و 

کیفـی  کمـی و  پرایمینگ بر عملکرد و برخی خصوصـیات  
 دیم بود. ماشک
 

 ها. مواد و روش2
در مزرعــه تحقیقــاتی  1390ایــن تحقیــق در ســال زراعــی 

کیلـومتري   11دانشکده کشاورزي دانشگاه ارومیه واقـع در  
شمال غرب ارومیه در پردیس نازلو اجرا شد. این منطقه بـا  

نیه و طـول جغرافیـایی   ثا 32درجه و  37عرض جغرافیایی 
از سطح دریا  متر 1320ثانیه با ارتفاعی برابر  5درجه و  45
 ،بر طبق آمارنامه مرکز تحقیقات هواشناسی شده است. عواق

میزان بارنـدگی در   کاربردي استان آذربایجان غربی متوسط
متر و متوسط بارش در سه ماهـه  میلی 321/1، 89-90سال 

متـر بـود. مشخصـات    میلی 4/172به میزان  1390اول سال 
فیزیکی و شیمیایی خاك محل اجراي آزمـایش در جـدول   

 ) آورده شده است.1(
 

 مشخصات فیزیکو شیمیایی خاك محل اجراي آزمایش . 1جدول 

عمق خاك 
(cm) 

بافت 
 خاك

EC 
(dS m-

1) 
pH 

درصد 
 اشباع
(%) 

آهک
(%) 

رس
(%) 

الي
(%) 

شن
(%) 

کربن 
 آلی
(%) 

نیتروژن
(%) 

 فسفر
(ppm)

 پتاسیم
(ppm)

30- 0 
لومی 
 رسی

54/0 21/752 12 32 37 31 94/0 094 /0 6/8 395 

 
زمین مورد آزمایش ابتدا در پاییز شخم خورده و مجدداً 

به منظور تهیه بستر کاشت شخم سطحی زده  1390در بهار 
عالوه بر شخم عمیق، خاك توسط بیل دستی بار دیگر  شد.

هاي کش در کرت زیرو رو گردید و سپس خاك توسط شن
صـورت  بـه  آزمایش آزمایشی جهت کاشت تسطیح گردید.

هاي کامل تصادفی هاي خرد شده در قالب طرح بلوكکرت
تیمـار آبیـاري    4تکرار اجرا شد. فاکتور اصلی شـامل   3در 

(شـاهد   بـود: بـدون آبیـاري تکمیلـی     تکمیلی به شرح زیر
)I1 ،((2 –   ) در آغـاز گلـدهی) یک بار آبیاري تکمیلیI2 ((
دو بـار آبیـاري تکمیلـی (در     – 3روز بعد از کاشت)،  36(

روز بعـد از   I3) ((55درصـد گلـدهی (   50آغاز گلدهی + 

سه بار آبیاري تکمیلی (در آغـاز گلـدهی +    - 4کاشت) و 
روز بعد از  I4) ((77بندي ( فدرصد گلدهی + آغاز غال 50

تیمار بذري بود که:  4فاکتور فرعی شامل  باشد.کاشت) می
تیمـار بـا آب    پـیش  - C ،((2تیمار (شاهد ( بدون پیش - 1
)W ،(3 - 2-تیمار با کود بیولوژیک فسفات بارور پیش )F (

باشد. ) میNتیمار با کود بیولوژیک نیتروکسین ( پیش – 4و 
هر بلـوك  متر در نظر گرفته شد.  2×3عی ابعاد هر کرت فر

متر و هر کـرت از کـرت مجـاور     5/1با بلوك مجاور خود 
متر فاصله داشت. بذر مورد از مؤسسه تحقیقـات   5/0خود 

 2-هاي بیولوژیک فسفات باروردیم مراغه تهیه گردید. کود
آوري زیستی مهر آسیا تهیه شد. و نیتروکسین از شرکت فن
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از دو  2-د بیولوژیـک فسـفات بـارور   در فورموالسیون کـو 
 Bacillus( 5P) بـاکتري 1سویه بـاکتري اسـتفاده گردیـده:    

lentus  با توانایی رهاسازي فسفات از ترکیبات معدنی بـا ،(
 Pseudomonas( 13P) بــاکتري2هــاي آلــی، تولیــد اســید

putida    با توانایی رهاسازي فسفات از ترکیبـات آلـی بـا ،(
تاز. کـود بیولوژیـک نیتروکسـین    تولید و ترشح آنزیم فسفا

هـاي  هـاي بـاکتري  اي از مـؤثرترین سـوش  حاوي مجموعه
باشـد.  کننده ازت از جنس ازتوباکتر، آزوسپریلوم مـی  تثبیت

باشـد.  مـی  CUF(: 108لیتـر (  تعداد سلول زنده در هر میلی
هـاي ازتـی گیـاه را    اي از نیازتواند بخش عمدهاین کود می

هاي موجود در آن سبب انحالل باکتريتأمین کند. همچنین 
هــاي نــامحول در خــاك شــده و از طریــق تولیــد  فســفات
هاي طبیعی محرك رشد گیاه، سبب گسترش ریشه هورمون

و باعث جذب بیشتر و بهتر آب و مواد غذایی توسط گیـاه  
) 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
اي قهوه
 تیره

 - رونده
 خوابیده

نیمه 
 زودرس

 حساس مقاوم مقاوم مقاومنیمه مقاوم

 
ــاده  15ســازي خطــوط کشــت، کاشــت در   پــس از آم

 20اردیبهشت مـاه بـا دسـت و روي خطـوطی بـا فاصـله       
دانه در مترمربع و در عمـق   200متر از هم و با تراکم سانتی

متر خاك انجام گرفت. طی فصـل رشـد در    سانتی 4حدود 
هـاي هـرز   علفمواقع لزوم وجین با دست جهت مبارزه با 

صورت گرفت و از سم پاراکوات براي از بین بـردن علـف   
هرز قیاق در دو نوبـت اسـتفاده شـد. بیمـاري خاصـی در      

روز بعد از کاشت)،  41مزرعه مشاهده نشد. برداشت اول (
 82روز بعد از کاشت)، برداشـت سـوم (   60برداشت دوم (

ر انجام گرفت. اولین آبیاري تکمیلـی د  روز بعد از کاشت)
روز پس از کاشت)، دومین آبیاري  36مرحله آغاز گلدهی (
ــه  روز بعــد از  55درصــد گلــدهی ( 50تکمیلــی در مرحل

-کاشت) و سومین آبیاري تکمیلی در مرحلـه آغـاز غـالف   

روز بعد از کاشت) انجام شد. در تیمـار شـاهد،    77بندي (
آبیاري تکمیلی در هیچ یـک از مراحـل صـورت نگرفـت.     

روز بعد از انجام هر بار آبیـاري تکمیلـی    5 هابرداري نمونه
بعد از حذف اثـرات حاشـیه از هـر کـرت بـه میـزان یـک        

 مترمربع جهت انجام آزمایشات صورت گرفت.
 8مـدت  جهت انجام پیش تیمار بذور با آب، بذرها بـه 

منظـور هـوادهی   ساعت در آب مقطر نگه داشته شدند و به
پس بـذرها در  شـد. سـ  هم زده می بار به هر یک ساعت یک

) خشک شدند. جهت انجـام پـیش تیمـار    ساعت 24سایه (
، یک بسته کود زیستی را با 2-کود بیولوژیک فسفات بارور

هـاي  مقدار آب موردنیاز براي مرطـوب کـردن بـذر کـرت    
آزمایشی مخلوط کـرده و بـذرهاي مـورد اسـتفاده را روي     
پالستیک در سـایه پهـن و محلـول روي آن پاشـیده شـد.      

ــذر ــیش  ســپس ب ــام پ ــراي انج ــدند. ب ــار  ها کشــت ش تیم
نیتروکسین، ابتـدا بـذور مـوردنظر را روي پالسـتیک پهـن      
کرده، سپس مقدار مناسب نیتروکسین مایع را تدریجاً روي 
بذرها پاشیده و پس از اختالط کامل، بذرهاي تلقیح شده را 
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در سایه پهن و عملیات کاشت انجام شد. براي ارزیابی این 
یاه که نماینده هر کرت بود، توسـط متـر   گ 10صفت تعداد 

گیري و میانگین آنها به عنوان ارتفاع بوته ثبت گردید. اندازه
بوته  10هاي بعد از انجام سومین آبیاري تکمیلی تعداد نیام

از هر کرت شـمارش و بـه تعـداد گیاهـان تقسـیم و از آن      
عـدد دانـه از    250تعداد غالف در بوته محاسبه شد. تعداد 

هاي برداشت شـده از یـک مترمربـع شـمارش و عـدد      بوته
دانـه   1000حاصله در چهار ضرب شده و بـه عنـوان وزن   

براي هر تیمار در نظر گرفتـه شـد. بـراي تعیـین عملکـرد      
بیولوژیک در هر کرت از سطحی که براي تعیـین عملکـرد   

هـا جـدا و   ها از بوتـه دانه در نظر گرفته شده بود، ابتدا دانه
سـاعت   48ها به مدت ه همراه پوسته غالفها بسپس بوته

درجه نگهداري و سپس توزین شـدند.   75در آون با دماي 
از حاصــل تقســیم عملکــرد دانــه بــر عملکــرد بیولوژیــک، 
شاخص برداشت محاسبه و بر اساس درصد بیـان شـد. بـه    
منظور تعیین عملکرد دانه در هر کرت، بعد از حذف اثرات 

رمربع تعیین شده و برحسـب  حاشیه عملکرد دانه از یک مت
ها بر اسـاس  کیلوگرم در هکتار بیان شد. تجزیه آماري داده
افـزار آمـاري    مدل آماري طرح مورد استفاده به وسـیله نـرم  

SAS  انجام شد. الزم به ذکر است کـه قبـل از   1/9(نسخه (
هـا و اشـتباهات   تجزیه واریانس، آزمـون نرمـال بـودن داده   

طرح مورد استفاده انجام شـد.  حاصله براساس مدل آماري 
هاي هر صفت بـا آزمـون دانکـن در سـطح     مقایسه میانگین

 درصد انجام گرفت. 1و  5احتمال 
 

 . نتایج و بحث3
نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر آبیاري بـر کلیـه صـفات    

درصـد   1مورد مطالعه در ایـن تحقیـق در سـطح احتمـال     
). همچنــین، اثــر  3(جــدول  )≥P 01/0(دار بــود معنــی
تیمار بر صفات ارتفـاع بوتـه در برداشـت اول، دوم و     پیش

دانه، شاخص برداشت و عملکرد دانـه در   1000سوم، وزن 

). 3(جدول  )≥P 01/0(دار بود درصد معنی 1سطح احتمال 
تیمار نیز بر صفات ارتفاع بوته  اثر برهمکنش آبیاري و پیش

، )≥P 05/0(درصــد  5 در برداشـت دوم در ســطح احتمـال  
ارتفاع بوته در برداشت سوم و شاخص برداشت در سـطح  

 ).3(جدول  )≥P 01/0(دار گردید درصد معنی 1احتمال 
 
  اول برداشت در بوته فاعتار .3.1

) بـه  I٢ها از تیمار یک بـار آبیـاري تکمیلـی (   بلندترین بوته
دست آمد که از لحـاظ آمـاري بـا     متر بهسانتی 33/62میزان 

متـر) و  سـانتی  75/61) بـا ( 3Iتیمار دو بار آبیاري تکمیلی (
متـر)  سـانتی  33/61) بـا ( 4Iتیمار سه بار آبیـاري تکمیلـی (  

هـا در  داري نداشت و کوتاهترین بوتـه ارتفاع اختالف معنی
متـر مشـاهده شـد    سـانتی  42/36) به میزان 1Iتیمار شاهد (

تکمیلـی   . به عبارت دیگر، انجام یک بار آبیاري)4جدول (
متـر  سـانتی  91/25ارتفاع بوته در برداشت اول را به میـزان  

نسبت به شاهد افـزایش داد. بـا انجـام آبیـاري تکمیلـی و      
افزایش رطوبت قابل دسترس بوته، طـول دوره رشـد گیـاه    

شـود.  افزایش یافته و این امر باعث افزایش ارتفاع بوته مـی 
ارتفـاع  افزایش رطوبت قابل دسترس گیـاه باعـث افـزایش    

شـود. در  بوته از طریق تحریک ادامه رشد رویشی گیاه مـی 
دیگر تحقیقات، آبیاري تکمیلی در مرحلـه گلـدهی ارتفـاع    
گیاه را نسبت به شاهد در گیاه سویا افزایش داد، که با نتایح 

 در هـا بوتـه  بلنـدترین . ] 24[تحقیق حاضر مطابقت داشت 
 میـزان  بـه  (P) 2 -بـارور  فسـفات  بـا  بـذر  تیمار پیش تیمار

 به (C) شاهد تیمار در هابوته کوتاهترین و مترسانتی 42/63
 عبـارت  به). 5جدول ( شد مشاهده متر سانتی 83/46 میزان
 بـه  را گیـاه  ارتفاع ،2-بارور فسفات با بذر تیمار پیش ،دیگر
 تیمـار  پیش. داد افزایش شاهد به نسبت درصد 16/26 میزان

 (P) 2-بـارور  فسـفات  تیمـار  پـیش  از بعد (N) نیتروکسین
 تیمـار  پـیش  و تولیـد  را) مترسانتی 32/58( هابوته بلندترین

 کـرد  تولیـد  را مترسانتی 25/53 ارتفاع با گیاهانی (W) آب
 . گیردمی قرار شاهد از بعد که
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 مقایسه میانگین اثر آبیاري تکمیلی بر صفات مختلف ماشک . 4جدول 

 شاخص برداشت

(%) 
 عملکرد بیولوژیک

(t/ha) 
 وزن هزاردانه

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

(cm) 
 رژیم آبیاري

03/13  ab 55/2  d 59/34  d 08/6  d 41/36  b بدون آبیاري 
99/15  a 51/2  c 92/39  c 18/9  c 33/62  a  بار آبیاري یک 

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

38/9  b 83/6  a 90/41  a 83/12  a 33/61  a سه بار آبیاري  
 ندارند.اي دانکن در سطح احتمال پنج درصد داري براساس آزمون چنددامنههاي داراي حروف مشترك در هر ستون اختالف معنیمیانگین *

 
 

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

 وزن هزاردانه شاخص برداشت
(g) 

 ارتفاع بوته در برداشت اول
(cm) 

 تیمار بذر پیش

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 
 اي دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.داري براساس آزمون چنددامنههاي داراي حروف مشترك در هر ستون اختالف معنیمیانگین *

 
 متعاقب و تورژسانس فشار کاهش اثر در گیاه ارتفاع کاهش

 خشـکی  شرایط در سلولی شدن بزرگ و تقسیم کاهش آن
 منجـر  پسودوموناس، با نخود بذرهاي تلقیح]. 20[ باشدمی
 گیـاه  خشـک  وزن و ریشـه  طـول  سـاقه،  ارتفاع افزایش به

 ]. 22[ شودمی شاهد تیمارهاي به نسبت
 
 ارتفاع بوته در برداشت دوم .3.2

 بـار  دو تیمـار  بـه  متعلق) مترسانتی3/103( هابوته بلندترین
 (I3P) 2-فسـفات بـارور   بذري تیمار پیش با تکمیلی آبیاري

داري با تیمار سه بار آبیاي که از لحاظ آماري اختالف معنی
 ،)متـر سـانتی  100( 2-تیمار فسـفات بـارور   تکمیل با پیش

)I2N) و (I3N 87/34  بـا  هـا بوتـه  کوتـاهترین  و ) نداشـت 
 بـدون  و تکمیلـی  آبیـاري  بـدون  تیمـار  با ارتفاع مترسانتی

 انجـام  ،دیگر عبارت به. آمد دست هب (I1C) بذري تیمار پیش
 2-فسفات بـارور  بذري تیمار پیش با تکمیلی آبیاري باردو 

(I3P) بـه  نسـبت  متـر سـانتی  43/67میـزان  به را گیاه ارتفاع 
(جـدول   داد افزایش (I1C) بذر تیمار پیش بدون شاهد تیمار

درصد گلدهی تأثیر  50انجام آبیاري تکمیلی در مرحله  .)6
سزایی در افزایش ارتفاع گیاه داشته است، بدین صـورت   به

که اثرات تنش خشکی بـر گیـاه تخفیـف یافتـه و رطوبـت      
نسبتاً مناسبی براي گیاه، به ویژه در مراحل حسـاس رشـد،   

یابـد.  فراهم گردد و به دنبال آن ارتفـاع گیـاه افـزایش مـی    
خصوص در دوره گلدهی ش میزان آب قابل دسترس بهکاه

ضمن کاهش سرعت رشـد رویشـی و کوتـاه کـردن رشـد      
طور غیرمستقیم روي ارتفاع گیاه نیـز تـأثیر منفـی    زایشی به

این نتـایج بـا دیگـر تحقیقـات در مـورد یونجـه       ]. 7[دارد 
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ــت دارد  ــاربرد   ] 19[مطابق ــا ک ــاه ب ــاع گی ــزایش ارتف . اف
یک، حاکی از نقش مفید این کودها در تیمارهاي بیولوژ پیش

 باشـد هاي رویشی از جملـه ارتفـاع سـاقه مـی    تقویت اندام

ها در مورد  این نتایج با نتایج حاصل از دیگر گزارش]. 12[ 
 .] 1[یونجه مطابقت دارد 

 
 بر برخی صفات ماشکتیمار بذر  . مقایسه میانگین تیمارهاي آبیاري و پیش 6جدول 

 عملکرد دانه
(t/ha) 

ارتفاع بوته در 
 برداشت سوم

(cm) 

 ارتفاع بوته در برداشت دوم
(cm) 

 رژیم آبیاري تیمار بذر پیش

27/0  g 67/39  f 87/34  i شاهد 

 ×بدون آبیاري (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 آبیاري 

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 آبیاري 
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 آبیاري 
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 
 اي دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.داري براساس آزمون چند دامنههاي داراي حروف مشترك در هر ستون اختالف معنیمیانگین *

 
 سوم برداشت در بوته ارتفاع .3.3

 بـار  3 تیمـار  به متعلق) متر سانتی 33/144( هابوته بلندترین
 و (I4N) نیتروکسـین  بـذري  تیمـار  پـیش  بـا  تکمیلی آبیاري

 بـدون  تیمار با ارتفاع مترسانتی 67/39 با هابوته کوتاهترین
. آمد دست هب (I1C) بذري تیمار پیش بدون و تکمیلی آبیاري

 تیمـار  پـیش  بـا  تکمیلی آبیاري بار 3 انجام ،دیگر عبارت به

 51/72 میـزان  بـه  را گیـاه  ارتفـاع  (I4N) نیتروکسـین  بذري
 (I1C) بـذر  تیمـار  پـیش  بـدون  شاهد تیمار به نسبت درصد
 افـزایش  و تکمیلـی  آبیـاري  انجـام  .)6(جدول  داد افزایش
 افـزایش  گیـاه  رشد دوره طول گیاه، دسترسی قابل رطوبت

. ]16[  شـود مـی  بوتـه  ارتفاع افزایش باعث امر این و یافته
 گیـاه  ارتفـاع  کـاهش  خشکی، تنش عالئم بارزترین از یکی
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 تـنش  واسـطه بـه  فتوسـنتز  در اخـتالل  بـه  توانمی که است
-بخـش  به ارائه جهت فتوسنتز مواد تولید کاهش و خشکی

 بـه  گیـاه  دسـتیابی  عـدم  نهایتـاً  و گیـاه  رشـد  حال در هاي
 کـاهش ]. 13[ داد نسبت بوته ارتفاع نظر از ژنتیکی پتانسیل
 هـاي یافته با تکمیلی آبیاري انجام عدم تحت ماشک ارتفاع
 کـاربرد  ]. 3[ دارد مطابقـت  گلرنـگ  مورد در محققان سایر

 و آزوســپیریلوم ازتوبــاکتر، نظیــر بیولوژیــک کودهــاي
 شـده  گیاه ارتفاع افزایش باعث آفتابگردان در سودوموناس

 ]. 31[ است
 
 بوته در نیام تعداد .3.4

 بیشـترین  بودنـد  شده (I4) تکمیلی آبیاري بار 3 که گیاهانی
 کـه  درحـالی  ،بودند دارا را) عدد 83/12( بوته در نیام تعداد

 آبیـاري  انجام بدون تیمار در آن میزان) عدد 08/6( کمترین
 آبیـاري  بـار  3 ،دیگـر  عبـارت  به .شد مشاهده (I1) تکمیلی
 نسبت درصد 61/52 میزان به را بوته در نیام تعداد تکمیلی،

 آبیــاري بــار 2 تیمــار). 4جــدول ( داد افــزایش شــاهد، بــه
 بیشـترین  تکمیلـی  آبیـاري  بـار  3 تیمار از بعد (I3) تکمیلی
 تیمـار  و کـرد  تولیـد  را) عـدد  93/10( بوتـه  در نیام تعداد
 در نیـام ) عـدد  18/9( تولیـد  بـا  (I2) تکمیلی آبیاري بار یک
. کـرد  تولید را بوته در نیام تعداد بیشترین شاهد از بعد بوته
 بـار  3 تیمـار  در بوتـه  در امین تعداد افزایش رسدمی نظر به

 و رویشـی  رشد دوره شدن طوالنی علته ب تکمیلی آبیاري
نتـایج ارائـه    بـا  نتـایج  این]. 16[ باشد گیاه بیوماس افزایش

. ] 10[ دارد مطابقـت  عـدس  مـورد  در شده دیگر تحقیقات
 آبیـاري  شـرایط  در بوتـه  در امیـ ن تعـداد  میانگین همچنین،
 ]. 35[ بود آبیاري بدون شرایط از بیشتر درصد 70 تکمیلی

 
  دانه 1000 وزن .3.5

 بیشـترین  داد، نشان دانه 1000 وزن براي هامیانگین مقایسه
 (I4) تکمیلـی  آبیـاري  بـار  3 تیمار به دانه 1000 وزن مقدار

 برابـر  (I1) شـاهد  تیمـار  بـه  آن کمتـرین  و گرم 9/41 برابر
 (I3) تکمیلی آبیاري بار 2 تیمار). 4جدول ( بود گرم 59/34
 و 27/41 بـا  ترتیـب  بـه  (I2) تکمیلـی  آبیاري بار 1 تیمار و

. داشـتند  (I4) بعـد  را دانه 1000 وزن باالترین گرم  92/39
 دانه 1000 وزن تکمیلی آبیاري بار 3 انجام ،دیگر عبارت به
. داد افـزایش  شـاهد  بـه  نسـبت  درصـد  45/17 میزان به را

 دانـه  شـدن  پـر  مـدت  طـول  افزایش که ستا این بر اعتقاد
 رطـوبتی،  تـنش  و شـود مـی  دانـه  1000 وزن افزایش سبب
 1000 وزن و شـده  دانـه  شـدن  پر مدت طول کاهش سبب
 مراحـل  طـی  در رطوبت کاهش]. 8[ دهدمی کاهش را دانه

 کـاهش  آنهـا  وزن درنتیجـه  و شده چروکیده هادانه زایشی،
 بیـانگر  نیـز  نخـود  مورد آزمایشدر از حاصل نتایج. یابدمی

 نسـبت  تکمیلـی  آبیـاري  شرایط در دانه 1000 وزن افزایش
سـایر   نتـایج  بـا  آمـده  بدسـت  نتـایج . ] 36[  اسـت  دیم به

 بیشـترین ]. 10[ دارد مطابقـت  نیـز  عدس مورد درمحققان 
 66/40 برابر (N) نیتروکسین تیمار به دانه 1000 وزن مقدار
داري بـا  تعلق داشت که از لحاظ آماري اختالف معنـی  گرم
 تیمـار  بـه  آن کمتـرین نداشت.  2-تیمار فسفات بارور پیش
 ،دیگـر  عبـارت  بـه . دارد تعلق گرم 15/37 برابر (C) شاهد
 63/8 شـاهد  بـه  نسبت را دانه 1000 وزن تیمار، پیش انجام
 بعـد  گـرم  37/39 با (W) آب تیمار پیش. داد افزایش درصد

. )5(جدول  دارد را دانه 1000 وزن مقدار بیشترین شاهد از
 تخصـیص  سـبب  نیتروکسـین  مصـرف  ،نتـایج  براساسلذا 
 1000 وزن درنتیجـه  و شده هادانه به آسیمیالتی مواد بیشتر
 درنیـز   دانه 1000 وزن افزایش، ]6[ است یافته افزایش دانه
 در را و پسودوموناس ازتوباکتر ،آزوسپریلوم با باز تلقیح اثر

 ]. 34[ دگزارش ش برنج
 
   بیولوژیک عملکرد .3.6

 در کیلـوگرم  1/6835( بیولوژیـک  عملکـرد  مقدار بیشترین
 آمـد،  دسـت  هب (I4) تکمیلی آبیاري بار سه تیمار در) هکتار
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 در) هکتار در کیلوگرم 2/2551( آن مقدار کمترین که درحالی
 آبیاري بار دو تیمار .)4جدول ( آمد دست هب (I1) شاهد تیمار

 8/5481 با ترتیب به (I2) تکمیلی آبیاري بار 1 و (I3) تکمیلی
 سـه  از بعـد  بیولوژیک عملکرد هکتار در کیلوگرم 2/3516 و
 تولیـد  را بیولوژیـک  عملکرد بیشترین (I4) تکمیل آبیاري بار

 کاهش از ناشی بیولوژیک عملکرد کاهش. )4(جدول  کردند
 مرحلـه  تـا  گیـاه  کـه  آنجـایی  از و اسـت  خشـک  ماده تجمع
 عـدم  لـذا  دهـد، مـی  ادامـه  خشک ماده تجمع به بندي غالف
 کـاهش  موجـب  بنـدي  غالف مرحله تا تکمیلی آبیاري انجام

 نیـز  آزمایشـات  از بسیاري در که شودمی بیولوژیک عملکرد
 ]. 29و  15[ شد گزارش نخود مورد در
 
   دانه عملکرد .3.7

 هکتـار  در کیلوگرم 13/762 میزان به دانه عملکرد بیشترین
 نیتروکسـین  تیمـار  پـیش  بـا  تکمیلی آبیاري بار سه تیمار از

(I4N) داري دست آمد که از لحاظ آماري اخـتالف معنـی   به
 کمتـرین  و ) نداشـت I2N) و I4P) ،(I3N) ،(I3P)با تیمـار ( 
 تیمـار  از هکتـار  در کیلوگرم 73/272 میزان به دانه عملکرد
 بـه . )6(جـدول   آمـد  دست هب (I1C) تیمار پیش بدون شاهد
 تیمـار  پـیش  بـا  تکمیلـی  آبیاري بار سه انجام ،دیگر عبارت

 نسـبت  درصـد  21/64 میزان به را دانه عملکرد نیتروکسین،
اما باتوجه به رعایت مصرف آب، یک  داد افزایش شاهد به

بار آبیاري به همراه تیمـار نیتروکسـین جهـت تولیـد دانـه      
 عملکرد بودن باال ). محققین6ماشک مناسب است (جدول 

 پوشـش  درصـد  نظـر  از برتري به آبیاري شرایط در را دانه
 عملکـرد  يازاجـ  و دانه شدن پر مؤثر دوره و سرعت سبز،
 بـا  مقایسـه  در دانـه  1000 وزن و بوتـه  در نیام تعداد یعنی
 بیشــتر دوام. ] 27[ دانســتند مربــوط آبیـاري  عــدم طیشـرا 

 افزایش طریق از تواندمی نیز آبیاري شرایط در سبز پوشش
 32[ گردد دانه عملکرد افزایش موجب فتوسنتز، مدت طول

 دانـه  عملکـرد  دیگـر تحقیقـات کـه    نتایج باحاصل  نتایج].

 دارد مطابقـت  ،یافـت  افزایش تکمیلی آبیاري انجام با نخود
 اکسـین،  نظیـر  گیـاه  رشـد  کننـده  تنظـیم  مواد ترشح. ] 26[

و  آزوسـپریلوم  ،ازتوباکتر وسیله به هاسیتوکینین و جیبرلین
 عملکرد افزایش سازوکار مهمترین توانمی را پسودوموناس

 سـایر تحقیقـات کـه    نتـایج  بـا  نتـایج  این ].4[ دانست دانه
 تلقـیح  تیمارهـاي  در دانـه  عملکرد باالترین کردند گزارش

 شده، مشاهده سودوموناس و آزوسپریلوم و ازتوباکتر با بذر
 .] 27[ دارد مطابقت

 
 برداشت شاخص .3.8
 شـاخص  مقـدار  بیشـترین  تکمیلـی  آبیـاري  بـار  یـک  نجاما

 اخــتالف کــه آورد دســت هبــ را) درصــد 99/15( برداشــت
 نداشـت،  تکمیلـی  آبیـاري  بـدون  تیمار با داريمعنی آماري

 بار سه تیمار از) درصد 38/9( آن میزان کمترین که درحالی
ـ  تکمیلـی  آبیـاري   وجـود  عـدم  .)4(جـدول   آمـد  دسـت  هب
 بیانگر تواندمی تکمیلی آبیاري تیمارهاي نیب شدید اختالف

 در دانـه  عملکـرد  و بیولوژیـک  عملکـرد  کـه  امر باشد این
 نتـایج  با که اندکرده تغییر یکسان طور به مختلف تیمارهاي

ــات  ــر تحقیق ــتدیگ ــیش]. 18[ دارد مطابق ــار پ ــذر تیم  ب
ــا نیتروکســین ــدار بیشــترین درصــد 72/14 ب  شــاخص مق

 بـا  آمـاري  لحـاظ  از کـه  داد اختصاص خود به را برداشت
 اخــتالف) درصــد 96/12( 2- بــارور فســفات تیمــار پــیش
 بـا  برداشـت  شـاخص  مقـدار  کمتـرین . نداشت يداریمعن
 آمـاري  اختالف که بود شاهد تیمار به متعلق درصد 36/10

ــا داريمعنــی ــیش ب  نداشــت) درصــد 05/12( آب تیمــار پ
 شـاخص  بـاالترین  در نتـایج سـایر تحقیقـات    .)5جدول (

 ازتوبـاکتري،  باکتري سه با بذر تلقیح تیمارهاي در برداشت
 ترشـح  لـذا ]. 18[ شـد  مشاهده سودوموناس و آزوسپریلوم

 و هـا جیبـرلین  هـا، اکسـین  مانند گیاه رشد کننده تنظیم مواد
 تـوان مـی  را آزوسپریلوم و ازتوباکتر وسیلهه ب هاسیتوکینین
 .دانست برداشت شاخص افزایش سازوکار مهمترین
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 . نتیجه گیري کلی4
تیمار بذر بر ارتفاع بوته در  متقابل آبیاري تکمیلی و پیشاثر 

داري داشت. برداشت دوم و سوم و عملکرد دانه تأثیر معنی
در بین صفات مورد بررسی، ارتفاع ساقه در برداشـت اول،  

دانه، عملکـرد بیولوژیـک و    1000تعداد نیام در بوته، وزن 
تنـد.  شاخص برداشت تحت تأثیر آبیاري تکمیلی قـرار گرف 

در مورد صفاتی که تحت تأثیر آبیاري تکمیلی قرار گرفتند، 
) و I٢بار آبیاري تکمیلی (در مرحله آغاز گلدهی ( دوانجام 

گیـر مقـادیر    )) موجب افزایش چشـم I٣درصد گلدهی ( 50
) شـد.  1Iآنها نسبت به شرایط عدم انجام آبیاري تکمیلـی ( 

ترتیب بـه  به دانه را 1000انجام دو بار آبیاري تکمیلی وزن 
درصد افزایش داد. باتوجه به نتـایج حاصـل،    18/17میزان 

) و I٢انجام دو بار آبیاري تکمیلی (در مرحله آغاز گلدهی (
دســت آوردن حــداکثر  )) بــراي بــهI٣درصــد گلــدهی ( 50

تواند مقرون به صرفه باشد و جبران کاهش عملکرد دانه می
انجـام دو بـار   توان گفـت  عملکرد اقتصادي را کند. لذا می

آبیاري تکمیلی جهت برداشت علوفه که هم از نظر کمی و 
هم کیفی مقدار و کیفیت قابل قبولی داشته باشد، معقـول و  

هـاي مـورد   اقتصادي است. همچنین، در بـین پـیش تیمـار   
هـاي نیتروکسـین و   تیمار آزمایش در این تحقیق نیز از پیش

ــارور ــه2-فســفات ب ــدترین بوت ــ، بلن ــا در برداش ت اول، ه
دست دانه و شاخص برداشت به 1000بیشترین مقادیر وزن 

تیمـار بـذري بـا     توان گفت که انجام پیشرو می آمد. از این
در تخصیص و انتقال عناصر  2-نیتروکسین و فسفات بارور

که جذب عناصر  طوريغذایی بین ریشه و ساقه اثر داشته به
وژن و هاي هوایی و جـذب نیتـر  غذایی و وزن خشک اندام

اثـر متقابـل آبیـاري تکمیلـی و     فسفر را افزایش داده است. 
تیمار بذر بر ارتفـاع سـاقه در برداشـت دوم و سـوم و      پیش

دار بود. اثر متقابـل تیمـار بـدون آبیـاري     عملکرد دانه معنی
) کمتـرین مقـدار را   Cتیمار بذر ( ) و بدون پیش1Iتکمیلی (

 براي تمامی صفات ذکر شده نشان داد.

 منابع
) 1385ابدالی ر، اردکانی ر، حبیبی د و خـوارزمی ك (  .1

بررسی تأثیر کاربرد میکوریزا و مقادیر فسفر در سطوح 
مختلف آب آبیاري بر عملکرد و برخی از خصوصیات 
مورفولوژیکی ذرت پاپ کورن. نهمـین کنگـره علـوم    
زراعت و اصالح نباتات ایران. دانشگاه تهران. پـردیس  

 .ص 4ابوریحان. 

ر، آقا علیخانی م، چاییچی م ر و خـاوازي   ی ماحتشام .2
) تأثیر کودهاي زیستی فسـفاته بـر خـواص    1384ك (

) در 704اي (سـینگل کـراس    کمی و کیفی ذرت دانـه 
): 1(40آبـی. علـوم گیاهـان زراعـی ایـران.       شرایط کم

245-234. 

اثر تنش خشکی در مراحل رشدي  )1388امیدي ا ح ( .3
هـاي زراعـی و   و برخی ویژگی مختلف بر عمکرد دانه

زراعـی نهـال و    بهفیزیولوژیکی سه رقم گلرنگ بهاره. 
 .15-31): 1(25بذر. 

پـور ب، نـوري م، خورگـامی ع، نظـري س و      پزشک .4
) تأثیر آبیاري تکمیلی بـر عملکـرد و   1388دانشور م (

اجزاي عملکرد دانه، شاخص کلروفیل بـرگ و میـزان   
ارقام نخود کـابلی.   نفوذ نور در کف سایه انداز گیاهی

 .207-205همایش ملی حبوبات. صص. 

حسنوند م، اشرف جعفـري ع، سـپهوند ع و نخجـوان     .5
) بررسی عملکرد و 1388شاخص متحمل به خشکی (

هاي بومی ماشک، در شرایط آبی کیفیت علوفه در توده
و دیم منطقه لرستان. تحقیقـات مرتـع و بیابـان ایـران.     

16)4 :(535-517. 

 )1387زیــزي م، چراتــی ع و بهــادري م (خلیلــی ه، ع .6
تأثیر کود بیولوژیـک نیتروکسـین در رشـد و عملکـرد     

 )http://www.berenge.com. (1برنج هیبرید بهار 
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) تأثیر فرسودگی بذر بر سـبز کـردن،   1377روزرخ م ( .7
عملکرد و اجزاي عملکرد دو الین نخود تحت شرایط 

رشناسـی  نامـه کا  آبیاري کامل و آبیاري محـدود. پایـان  
ــات. دانشــگاه صــنعتی   ارشــد زراعــت و اصــالح نبات

 ص. 87اصفهان. 

ــاقري ع   .8 ــه م، نظــامی ا، پارســا م، پرســا ح و ب زعفرانی
هاي نخود در کشت پاییزه در ) ارزیابی ژنوتیپ1388(

اجـزاي   -2شرایط آبیاري تکمیلـی در منطقـه مشـهد:    
): 2(7هاي زراعـی ایـران.   عملکرد و عملکرد. پژوهش

492-483. 

. 2-) کود زیستی فسفاته بارور1384فناور سبز ( زیست .9
 .تهران. جهاد دانشگاهی واحد تهران

سادات حسینی ف، نظامی ا، پارسا م و حاج محمـدنیا   .10
) اثرات آبیاري تکمیلی بر عملکرد 1390قالی باف ك (

و اجزاي عملکرد ارقام عدس در شرایط آب و هـوایی  
ــاورزي   ــنایع کش ــوم و ص ــاك (عل ــهد. آب و خ ). مش

25)3( :633-625. 

اي ) نتایج تحقیقات گیاهان علوفه1389فخرواعظی ع ( .11
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