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دهيچک   
تاثير كودهاي زیستی و تراكم بوته بر توليد محصول ارگانيك گياه ماش در منطقه این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات 

در مزرعه تحقيقاتی دانشکده كشاورزي دانشگاه زابل به صورت فاكتوریل در قالب طرح بلوک هاي كامل تصادفی با  سيستان

 -2  1 -ازتوبارو -1تلقيح بذور با كود هاي زیستی در چهار سطح عبارتند از تکرار به اجرا درآمد. تيمارهاي آزمایشی شامل 3

بوته در  11( 1كاربرد( به عنوان عامل اول  و چهار سطح تراكم بوته شامل شاهد )عدم -4و  2-پتا بارور -3جلبك دریایی 

تجزیه  بوته در متر مربع به عنوان عامل دوم  بودند.  31( 4بوته در متر مربع و  21( 3بوته در متر مربع  11( 2متر مربع 

و وزن هزار دانه(، عملکرد عداد دانه در غالف بوته در متر مربع باالترین اجزاي عملکرد )ت 21ها نشان داد تراكم واریانس داده

با  معنی دار نبود.  تلقيح كود زیستیم بر درصد پروتئين دانه، عملکرد بيولوژیك را به خود اختصاص داد.. همچنين اثر تراك

يح باعث افزایش تأثير بر اجزاي عملکرد )، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن هزار دانه( در مقایسه با عدم تلق

دار عملکرد دانه و عملکردبيولوژیك شد. عامل كود بر درصد فسفر، شاخص كلروفيل و درصد نيتروژن نيز تأثير داشت؛ معنی

دار شد؛ مشاهده گردید. لذا با توجه به نتایج بدست برهمکنش تراكم و كود زیستی عملکرد دانه و عملکرد بيولوژیك معنی

بوته  21و تراكم  1-ازتوبارور لعات تکميلی، می توان  جهت حصول باالترین عملکرد تلقيح بذور باآمده، در صورت انجام مطا

 در متر مربع را براي مناطق مشابه پيشنهاد كرد.

 
 ماش، تراكم، كودهاي زیستی، عملکرد،درصد پروتئين، 1-ازتوبارورکلمات کلیدی:  

 مقدمه

گیاهی است که از دیر باز در مناطق خشک و نیمه خشک هندوستان، ایران و دیگر مناطق خاورمیانه کشت        (.Vigna radiata L)ماش  

ست   می صله    . [8] شده ا شد. تراکم مطلوب از طریق تنظیم فا از مهمترین عوامل تاًثیر گذار بر عملکرد دانه ماش تراکم مطلوب می با

شود     صل می  نحوه توزیع و تراکم در مزرعه بر جذب و بهره وری از عوامل محیطی  . [8]بوته ها در بین ردیف ها و روی ردیف ها حا

شد و رقابت درون و برون بوته   ست    موًثر بر ر شته در نهایت از عوامل تعیین کننده عملکرد دانه ا ساس . [10]ای تاًثیر گذا  گزارش برا

 شد.  واقع تراکم تأثیر تحت بوته در غالف تعداد تنها ماش، عملکرد اجزای میان از . [2]همکاران  و آقاعلیخانی

 غیرمستقی و مستقی طرق به اما شده، زراعی گیاهان از بسیاری عملکرد افزایش موجب اخیر قرن یک در شیمیایی کودهای از استفاده
بر مشکالت  غلبه  برای قیمت ارزان و پایدار های حل راه از یکی بنابراین .است داشته پی در را فراوانی محیطی زیست های آلودگی

 نظر به چنینخاک است. زیست محیطی ناشی از کاربرد کودهای شیمیایی در کشت بوم های فعلی و آینده، استفاده از ریزموجودات 
 [9 , 5 ,3]و جلبک دریایی  . [11 , 6]مانند کودهای نیتروژنه حاوی ازتوباکتر  بیولوژیک کودهای با تلقیح شرایط در که رسدمی
 به منجر گیاه زایشی مخازن پر شدن آن تبع به و یافته افزایش دانه به غذایی مواد راندمان انتقال فتوسنتزی، توانایی افزایش دلیل به

بوته لوبیا  و عملکرد اعالم کردند بیشترین وزن هزار دانه [1]میالنی و همکاران . در همین راستا اعلمی  [11]می شود عملکرد افزایش

کرد اعالم . [6]رضایی چیانه و همکاران عالوه بر این  از تیمار کود زیستی نیتروکسین )حاوی ازتوباکتر( و بیوسوپر فسقات حاصل شد.
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اعالم كرد  . [6]رضایی چيانه و همکاران عالوه بر این باعث افزایش وزن هزار دانه زیره سبز  شد.  1-کاربرد کود زیستی ازتوبارور

 در مطلوبی تولید ظرفیت ماش که این به توجه باباعث افزایش وزن هزار دانه زیره سبز  شد.  1-كاربرد كود زیستی ازتوبارور
و جلبک دریایی بر  2-، پتاسه بارور1-پژوهش حاضر، بررسی تاًثیرات تلقیح بذر با کودهای زیستی ازتوبارور دارد، هدف خشک مناطق

 صفات زراعی، عملکرد دانه و اجزای عملکرد ماش در تراکم های مختلف در منطقه سیستان است.
 مواد و روشها

در  1931در سال  یشیآزما ارکانیک گیاه ماش در منطقه سیستانتاثیر کودهای زیستی و تراکم بوته بر تولید محصول  یمنظور بررس به
  .دیاجرا گرد زهک (مهیدانشگاه زابل )چاه ن کشاورزی پژوهشکده یقاتتحقی مزرعه

 
 سانتیمتري 3-03خصوصیات فیزيکي و شیمیايي خاک محل آزمايش در عمق  -1جدول 

هدایت 

 الکتریکی
pH P 

ppm 
K 
ppm 

O.C 
% 

 رس

 درصد

 بافت خاک

 درصد

77/3  21/8  8 221 28/0  لومی شنی 22 

این تحقیق در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. عامل اول تلقیح بذور با کود های 
شاهد )عدم کاربرد( و عامل دوم چهار سطح تراکم -1و  2-پتا بارور -9جلبک دریایی  -2  1 -ازتوبارو -1زیستی در چهار سطح عبارتند از 

 نیفاصله ببوته در متر مربع بودند.  91 -1بوته در متر مربع و  21 -9بوته در متر مربع  11 -2بوته در متر مربع  11 -1بوته شامل 
 یفاصله رو و متر یسانت11ها  فیدر نیمتر و فاصله ب 2به طول  فیرد 1 یدارا ،2*2با ابعاد  . هر کرتدر نظر گرفته شدمتر  1تکرارها 

سانتی متر  21بوته در متر مربع(،  11) متر یسانت 19 بوته در متر مربع(، 21سانتی متر ) 11بوته در متر مربع(،  91سانتی متر ) 6 فیرد
و جلبک  1-بارور ازتو و 2 - بارور پتاسه  بیولوژیکی کودهای با کشت از قبل ساعت یک ماش گیاه بذر بود. بوته در متر مربع(،  11)

 811 شامل سبز، فناور زیست شرکت )ساخت شده توصیه العمل دستور اساس بر و هکتار( در گرم  111) مشخص اینسبته با دریایی
برداشت نهایی بعد از حذف حاشیه از یک متر مربع وسط هر کرت  .شدند بیولوژیک( تلقیح کود گرم هر در فعال و زنده باکتری عدد

 و برداشت بوته 11 تعداد کرت هر از رسیدگی فیزیولوژیک، مرحله در نهایی  برداشت منظور شامل چهار ردیف گیاه صورت گرفت. به
 عملکرد میزان تعیین برای همچنین شد. گیریاندازه تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در نیام  و وزن هزار دانه قبیل  از آنها، اجزای عملکرد

 هادانه وزن و بوجاری، شدن خشک از پس و برداشت کرت هر از مربع متر 2 معادل سطحی ها،حاشیه حذف از پس کرت هر در دانه
های به دست در پایان، تجزیه داده. [4]در درصد نیتروژن بدست آمد  21/6درصد پروتئین دانه با استفاده از ضریب تبدیل شد.  تعیین

 انجام شد. % 1در سطح  LSDها با استفاده از آزمون چند دامنه ای مقایسه میانگین و 1/3نسخه  SAS آماری آمده با استفاده نرم افزار

 نتایج و بحث
 تعداد غالف در بوته

عدد  88/21(. بیشترین تعداد غالف در بوته با میانگین 2( قرار گرفت )جدول >11/1pتعداد غالف در بوته تحت تاًثیر تراکم بوته )
  16/18و  19/91،   98/22بوته در متر مربع به ترتیب با  91و  21، 11حاصل شد، پس از آن تیمارهای بوته در متر مربع  11از تیمار 

 (.9درصد کاهش در رده های بعدی قرار گرفتند )جدول 
 
 
 
 
 
 
 

رصد د و ، تعداد دانه در نیام، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژيك: تجزيه واريانس تعداد نیام در بوته2جدول 

 پروتئین لوبیا تحت تاثیر كود زيستي و ارقام متفاوت

  درجه میانگین مربعات
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 باشد.دار میدرصد و غیر معنی 5و  1دار در سطح احتمال  بیانگر اختالف معنی  ns**، * و 

 جامعه در نور نفوذ سبب افزایش سطح، واحد در تراکم کاهش و بوته ها بین فواصل افزایش که نمود استنباط میتوان چنین 
 شاخههای و شده کم انتهایی غالبیت جوانه اثر صورت این در میگردد، فراهم گیاه توسعه جهت بیشتری فضای و شده گیاهی
 بیش گل تعداد و یافته افزایش شرایط محیطی از استفاده امکان و می نمایند توسعه و رشد به شروع گیاه در شتری بی فرعی
در بررسی تراکم های به صورت  [10]نوریانی .[10, 8, 2]میگردد  تر بیش بوته در غالف تعداد نتیجه در و تولید تری

سانتیمتر )کمترین تراکم( بدست  11سانتیمتر بین دو بوته، بیشترین تعداد غالف در بوته را در تیمار  11و  12، 3، 6فاصله های 
 آورد. 

ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعي، طول غالف، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و : مقايسه میانگین 0جدول 

 وزن هزار دانه تحت تاًثیر تراكم و كود زيستي 

 اشد.بدار نمیمعنی، هایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستندمیانگیناختالف 

(. تلقیح کود زیستی موجب 2( بر تعداد غالف در بوته گردید )جدول>11/1pتلقیح کود زیستی باعث تاًثیر معنی دار )
، جلبک دریای و شاهد 2-، پتاسه بارور1-افزایش تعداد غالف در بوته گردید، به طوری که تیمارهای تلقیح با کودهای ازتوبارور

 (.  به9جدول عدد تعداد غالف در بوته را به خود اختصاص دادند ) 88/16و  61/18، 12/18، 81/21به ترتیب میانگین های 
 دلیل به این کودها با تلقیح باشد. بنابراین زایشی اجزای رشد تولید در کاهش عوامل از یکی ضعیفتر رشد رویشی میرسد نظر

 برای شرایط بهبود باعث باشد، -می گیاهان فتوسنتز و رشد تحریک در مؤثر که عاملی غذایی عناصر به دسترسی افزایش
اعالم  [1]است. اعلمی میالنی و همکاران  شده ماش بوته در غالف تعداد افزایش نتیجه در و مواد فتوسنتزی تولید رشد،

 حاصل شد. تکردند بیشترین تعداد غالف در بوته لوبیا از تیمار کود زیستی نیتروکسین )حاوی ازتوباکتر( و بیوسوپر فسقا

 منابع تغییر آزادی تعداد غالف در بوته تعداد دانه در غالف وزن هزار دانه عملکرد بیولوژیک عملکرد دانه درصد پروتئین

ns00000/0 ns3/00860 **0/2244813 **83/01 ns82/2 ns60/3 1 تکرار 

ns00000/0 **7/2800768 **0/20000661 **30/181 **62/07 **11/404 2 رقم 
 تلقیح 7 22/17** 07/20** 07/10** 3/2320077** 7/328272** 200/0**

ns00001/0 *3/43043 *8/223116 ns46/2 ns06/2 ns86/4 7  تلقیح× رقم 

 خطا 30 17/4 81/0 60/1 3/43236 0/26432 00004/0

 ضریب تغییرات )%(  - 14/22 04/20 01/0 10/4 18/7 02/2

 تیمار
تعداد غالف در 

 بوته

تعداد دانه در 

 غالف
 عملکرد دانه عملکرد بیولوژیک وزن هزار دانه

درصد 

 پروتئین

       تراکم )بوته در متر مربع(

20 a 78/11  c 02/1  d 38/13  d 33/2771  d 00/2110  a 81/12  

20 b 02/10  b 51/8  c 17/11  c 38/5388  c 03/2730  a 10/12  

10 c 78/21  a 81/22  a 17/35  a 81/1255  a 15/1517  a 81/12  

40 d 75/20  b 11/8  b 13/17  b 71/5711  b 77/2721  a 77/12  

       کود زیستی

c شاهد 77/21  c 11/7  b 77/11  c 31/5501  c 57/2701  d 07/10  

2-ازتوبارور  a 85/10  a 57/7  a 78/17  a 07/1285  a 71/1201  a 25/13  

1-پتاسه بارور  bc 21/28  bc 11/8  a 57/18  b 73/5717  b 71/2707  c 13/12  

b جلبک دریایی 10/28  b 37/8  a 12/18  b 21/5711  b 37/2735  b 12/11  
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 تعداد دانه در غالف
(. بیشترین صفت مذکور 2تعداد دانه در غالف تحت تاًثیر تراکم و تلقیح زیستی در سطح احتمال یک درصد قرار گرفت )جدول 

بوته در متر مربه به ترتیب  11و  21، 91بوته در متر مربع حاصل شد. پس از تراکم های  21عدد از تراکم  81/11با میانگین 
 (.9بوته در متر مربع در رده های بعدی قرار گرفتند )جدول  21درصد کاهش نسبت به تراکم  82/18و  63/28، 81/28با 

کاهش دانه در غالف با افزایش تراکم، ناشی از کاهش تعداد غالف در بوته است. زیرادر تراکم های باال، رقابت برای فضا، نور 
براین تولید شاخه های فرعی و به دنبال آن تولید غالف در بوته کمتر می شود، به و مواد غذایی برای گیاه بیشتر شده و بنا

مطالعه محققان  .[10, 15]طوری که یک رایطه مستقیم بین تعداد دانه در غالف و تعداد عالف در بوته دیده شده است 
 .[13]  شودمی غالف هر در دانه تعداد کاهش سبب تراکم بوته افزایش که دادند نشان

عدد  13/3با میانگین  1-تلقیح کودهای زیستی باعث افزایش تعداد دانه در غالف گردیدند، در این بین تیمار تلقیح ازتوبارور 
به ترتیب با میانگین های  2-بیشترین صفت مذکور را به خود اختصاص داد. پس از آن تیمار های جلبک دریای و پتاسه بارور

درصد  99/21ی از لحاظ صفت مورد بررسی قرار گرفتند. کمترین تعداد دانه در غالف با  عدد در رده های بعد 26/8و  93/8
 حقیقت در غالف، در دانه (. تعداد9، در تیمار شاهد )عدم کاربرد کود( حاصل شد )جدول 1-کاهش نسبت به تیمار ازتوبارور

فتوسنتزی  مواد دریافت برای بزرگتری مخزن دارای گیاه باشد، بیشتر دانه تعداد چه هر و کند می را تعیین گیاه مخزن ظرفیت
اعالم کرد کاربرد  [6]شد. رضایی چیانه و همکاران  خواهد دانه افزایش عملکرد به منجر صفت این افزایش نهایت در و بوده

 باعث افزایش تعداد دانه در چتر شد.  1-کود زیستی ازتوبارور

 وزن هزار دانه
(. بیشترین وزن هزار دانه از 2وزن هزار دانه تحت تاًثیر تراکم و تلقیح زیستی در سطح احتمال یک درصد قرار گرفت )جدول 

بوته در متر  91و  21، 11، 11بوته در متر مربع حاصل شد، تراکم های  11بوته در متر مربع و کمترین آن از تراکم  21تراکم 
 فتوسنتزی کفایت مواد (. عدم9گرم را بدست آوردند )جدول  19/23و  63/91، 28/26، 98/29مربع به ترتیب میانگین های 

 پژوهشگران .[10]افزایشتراکم باشد  با دانه صد وزن کاهش برای دلیلی است باال ممکن تراکمهای در دانه شدن پر دوره در
تلقیح تمام سطوح کود زیستی باعث  .[13, 15] گزارش کردند وزن صد دانه در سویا و ماش تحت تاًثیر تراکم قرار  می گیرد

و  2-، پتاسه بارور 1-افزایش معنی دار وزن هزار دانه نسبت به شاهد گردیدند، به طوری که تلقیح بذور با کودهای ازتوبارور
ن هزار درصدی در میزان وز 96/6و   36/1، 61/11جلبک دریایی با قرار گرفتن در یک گروه آماری به ترتیب باعث افزایش 

 [3]پرتانی ،[5] رافعی، [1]میالنی و همکاران  اعلمی های یافته.  (9جدول گرم( گردیدند ) 83/26دانه نسبت به تیمار شاهد )
  .کردند بیان را چنین نتایجی نیز [9]کرد فیروزرجایی و همکاران و 

 عملکرد بیولوژیک
(. در 2( قرار گرفت )جدول >11/1p( و برهمکنش آنها )>11/1pعملکرد بیولوژیک تحت تاًثیر تراکم، تلقیح کود زیستی )

کیلوگرم در هکتار  82/6811بررسی اثر متقابل تراک و تلقیح زیستی بر عملکرد بیولوژیک، بیشترین صفت مذکور با میانگین 
درصد  63/13ن نیز با حاصل شد، کمترین آ 1-بوته در متر مربع به همراه تلقیح زیستی کود ازتوبارور 21از تیمار ترکیبی تراکم 

 (. 1شکل بوته در متر مربع و عدم کاربرد کود )شاهد( بدست آمد ) 11کاهش از کاربرد همزمان 
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: برهمکنش تراكم بوته و كود زيستي بر عملکرد بیولوژيك ماش1شکل   

به نظر می رسد که کاهش فواصل بین ردیف ها منجر به توزیع مطلوب تر شاخص سطح برگ و بهره وری بهتر جامعه گیاهی 
بوته در متر  11در بررسی محققان افزایش تراکم بوته از  .[2]از نور و در نتیجه تولید ماده خشک بیشتر در واحد سطح گردید 

کیلوگرم در هکتار عملکرد بیولوژیک را  8129بوته در متر مربع با میانگین  21به کیلوگرم در هکتار  6111مربع با میانگین 
از سوی دیگر   .[18]افزایش داد. این افزایش از طریق افزایش وزن خشک کل بوته و تعداد غالف در واحد سطح اعالم شد 

 ای ریشه سیستم توسعه و خاک کروبیفعالیتهای می بهبود طریق از بیولوژیک کودهای از که استفاده میرسد نظر به چنین
خشک   ماده بهبود و فتوسنتزی مواد تولید افزایش نتیجه سبب در و غذایی عناصر جذب افزایش و بهبود دسترسی باعث

 است.  شده ماش  گیاه در بیولوژیک عملکرد باعث  افزایش نهایت در مسئله این که  [12, 16]گردیده گیاه در گیاهی

 عملکرد دانه 
(. در بررسی 2( قرار گرفت )جدول >11/1p( و برهمکنش آنها )>11/1pعملکرد دانه تحت تاًثیر تراکم، تلقیح کود زیستی )

کیلوگرم در هکتار از تیمار  21/2881اثر متقابل تراک و تلقیح زیستی بر عملکرد بیولوژیک، بیشترین صفت مذکور با میانگین 
درصد کاهش  11/11حاصل شد، کمترین آن نیز با  1-همراه تلقیح زیستی کود ازتوبارور بوته در متر مربع به 21ترکیبی تراکم 

  (.2شکل بوته در متر مربع و عدم کاربرد کود )شاهد( بدست آمد ) 11از کاربرد همزمان 

 
 : برهمکنش تراكم و كود زيستي بر عملکرد دانه ماش2شکل 

 
 باعث یکدیگر بر بوته ها اندازی سایه و رقابت تشدید یکسو در متر مربع( از بوته 91باال ) بسیار تراکمهای در میرسد نظر به

 در متر ک غالف تولید دلیل به دیگر سوی از و شده به دانهها فتوسنتزی مواد تر کم انتقال و نگهداری تنفس رفتن باال
می یابد. محققان در بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد انه ماش، تراکم  کاهش تر، کم تراکمهای به نسبت دانه عملکرد بوته،
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بوته در متر مربع را  بدترین تراکم از نظر  11کیلوگرم در هکتار بهترین و تراکم  2221بوته در متر مربع را با عملکرد  21
 .[2]عملکرد دانه اعالم کردند 

 اشاره مختلف زراعی محصوالت بر عملکرد گیاه، شدر محرک ریزوباکترهای مثبت نقش محققین به از بسیاری
 تثبیت کننده های از باکتر ازتو جنس از نیتروژن کننده باکتری تثبیت حاوی 1- بارور ازتو بیولوژیک کود.[19,11]اندکرده

 اسید مانند فعال مواد بیولوژیکی مقداری ترشح و ساخت توانایی گیاه محیط ریشه در که بوده مولکولی نیتروژن اختیاری
 ریشهای سیستم توسعۀ در که دارند را و غیره جیبرلینها اکسینها، Bگروه  ویتامینهای پنتوتنیک، بیوتین، اسید نیکوتینیک،

 و همچنین زراعی گیاهان عملکرد نیتروژن، بیولوژیکی و تثبیت غذایی عناصر و آب جذب بهبود با و دارند مؤثری مفید و نقش
 .[6]میدهد  ثیرقرارتا تحت را خاک ویژگیهای

 درصد پروتئین
(. تلقیح کود زیستی موجب افزایش درصد 1( بر درصد پروتئین داشت )جدول >11/1pتلقیح کود زیستی تاًثیر معنی دار )

و جلبک دریای به ترتیب باعث افزایش   2-، پتاسه بارور1-پروتئین گردید، به طوری که تیمارهای تلقیح با کودهای ازتوبارور
 دارای (. کودهای زیستی1درصد( بدست آوردند )جدول  13/21درصدی در صفت مذکور نسبت به شاهد ) 11/3/ و 12 ،18/19

 آنها کمک به همیار و آزادزی شیوه به ازت و تثبیت میباشد آزوسپیریلوم و ازتوباکتر جنس از کننده نیتروژن تثبیت باکتریهای
محرک  باکتریهای اثر [7]شیری جناقرد و راعی  .[17]گذاشته باشد مثبت اثر گیاهی بافت نیتروژن درصد بر ممکن است

 سویا معنی دار گزارش کرد.  دانه بر پروتئین رشد را
 

 نتیجه گیری
 تکنیک از استفاده و گیاه رشد افزاینده های باکتری نوع از زیستی کودهای کاربرد که گفت توان می کلی بندی جمع یک در

 و نمو و شدر کننده تقویت عوامل برای افزایی هم اثر طریق از توانند می ونمو رشد مختلف های جنبه بر تاثیر با تلقیح بذور،
 حصولم عملکرد افزایش نتیجه در و نمو و رشد میزان و سرعت افزایش موجب ونمو رشد کاهنده عوامل برای اثرآنتاگونیستی

و جلبک دریایی به  2-، پتاسه بارور 1-به طور کلی نتایج این تحقیق حاکی از این است که کاربرد کود زیستی ازتوبارور .گردند
 21تنهایی در بهبود ویژیگی های رشدی و عملکرد گیاه ماش تاثیر مثبتی داشت. در این تحقیق بیشترین عملکرد از تراکم 

سانتیمتر روی ردیف(  21بوته در متر مربع ) 11تیمتر(  و کمترین آن از تراکم سان 11بوته در متر مربع )فاصله روی ردیف 
  بدست آمد.

 منابع
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