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چکیده
به منظورارزیابی عملکردواجزای عملکرددانه عدس تحت تاثیرکودزیستی،کودآغازگرنیتروژنه وآبیاری،آزمایشی درمنطقه گیالن
غرب ازتوابع استان کرمانشاه درسال زراعی  1393-94آزمایشی بصورت کرتهای دوبارخردشده درقالب طرح پایه بلوک های کامل
تصادفی در  3تکرارانجام گرفت .در این آزمایش ،عامل آبیاری شامل سه سطح :بدون آبیاری (دیم)،آبیاری تکمیلی درمرحله غالف
دهی ومرحله پرشدن دانه بعنوان کرت اصلی،عامل کودزیستی شامل دوسطح :مصرف وعدم مصرف (شاهد) بعنوان کرت فرعی
وعامل کودآغازگرنیتروژن شامل چهارسطح :عدم مصرف (شاهد)،مصرف براساس  66 ،33و  100درصدنیازگیاه به عنوان کرت
فرعی فرعی بود .صفات مورد مطالعه شامل عملکرد دانه ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،تعداد دانه در بوته و وزن هزار
دانه بودند.نتایج نشان داداثرات اصلی واثرات متقابل دوگانه وسه گانه عوامل آزمایش (کودزیستی،آغازگرنیتروژنه وآبیاری تکمیلی)
براغلب صفات موردمطالعه به استثناءوزن هزاردانه معنی دارتشخیص داده شد .باتوجه به نتایج این آزمایش،مصرف کودزیستی همراه
باآبیاری تکمیلی درمرحله پرشدن دانه ومصرف  %66کودآغازگرنیتروژنه با  2390کیلوگرم درهکتاربیشترین عملکرددانه رادر مقایسه
با سایر تیمارها به خود اختصاص داد .چراکه این ترکیب تیماری ازنظراجزای عملکرددانه درمقایسه باسایرتیمارهابرتربود .درتیمارعدم
آبیاری،عدم مصرف کودآغازگرنیتروژنه وعدم مصرف کودزیستی نیزعملکرددانه به مقدار 1025کیلوگرم درهکتارحاصل شدکه
نسبت به ترکیب تیماری قبلی  %57کاهش داشته است .بطورکلی مصرف  66درصدکودآغازگرازته ومصرف کودزیستی موجب
افزایش عملکرد دانه شد.
واژه های کلیدی :عدس ،عملکرد و اجزای عملکرد دانه ،کود زیستی ،کود آغازگر ازته ،آبیاری تکمیلی.
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مقدمه

انجام شد .حداکثرعملکرد دانه در تیمار حاوی باکتری حل

حبوبات دانههای خشك خوراکی هستند که به تیرة بقوالت

کننده فسفات به دست آمد .وگیاهان تلقیح شده با باکتری،

تعلق دارند .دانههای رسیده و خشك حبوبات دارای ارزش

شرایط خشکی را بهتر تحمل کردند ( Kuceyet al.,

غذایی زیاد ،قابلیت نگهداری بمدت طوالنی و سرشار از

.)1989

پروتئین ( 18تا  32درصد) میباشند .عدس (Lens

تنش خشکی قادر است میزان تثبیت نیتروژن ،تنفس گره ها،

) culinarisMedik.یکی از مهمترین حبوبات

وزن خشك ساقه وریشه گیاه و عملکرد گیاه را کاهش دهد

سرمادوست است که در ایران اغلب به صورت دیم کشت

(.)Keck et al.,1984آبیاری تکمیلی در مرحله بحرانی

می شود .این گیاه با حدود  28درصد پروتئین ،از حبوبات

نیاز گیاه (مرحله گل دهی) یکی از روش های مؤثر در

عمده در کشورهای در حال توسعه بوده و به عنوان مکملی

جلوگیری از نوسان عملکرد و دستیابی به تولیدپایدار عدس

برای غالت و منبعی مناسب جهت تأمین پروتئین و اسیدهای

در مناطق خشك و نیمه خشك ،می باشد (پارساو باقری،

آمینه در رژیم غذایی مردم این کشورها محسوب می شود.

 .)1387در این روش ،اثرات تنش خشکی بر گیاه تخفیف

یکی از شیوه های زیستی برای افزایش تولید در کشاورزی،

یافته و رطوبت نسبتا مناسبی برای گیاه ،به ویژه در مراحل

استفاده از ریزجانداران مفید خاکزی است؛ از جملة این

حساس رشد ،فراهم می گردد و به دنبال آن عملکرد بهبود

موجودات می توان به ریزوباکترهای محرک رشد اشاره کرد

می یابد (رضاییانزادهOweis and Hachum, ،1387 ،

( .)Kader et al., 2002باکتری های جنس ازوتوباکتر

 .)2004عملکرد دانه عدس نیز با افزایش تعداد دفعات

( )Azotobacter spp.آزوسپیریلوم ( Azospirillum

آبیاری افزایش یافته است .اما به هنگام محدودیت آب ،یك

 )spp.و سودوموناس ( )Pseudomonas spp.نیز از

بار آبیاری در مرحله گل دهی در افزایش عملکرد تأثیر

مهمترین این کود ها زیستی هستند که عالوه بر افزایش

بسزایی داشته است (بیاتی.)2000Zanget al., ;1380 ،

فراهمی زیستی عناصر معدنی خاک با تثبیت زیستی نیتروژن،

بنابراین آبیاری در مراحل زایشی که سرعت رشد محصول را

محلول کردن فسفر و پتاسیم و کنترل عوامل بیماری زا ،با

در مرحله پر شدن دانه افزایش می دهد و دوام بافت های سبز

تولید مواد تنظیم کننده رشد گیاه ،به ویژه انواع اکسین،

گیاه را در طی این مرحله طوالنی تر می سازد ،می تواند میزان

جیبرلین ها و سیتوکینین ها رشد و نمو و عملکرد گیاهان

رشد و اندازه (وزن) دانه را در بقوالت دانه ای بهبود بخشد و

زراعی را تحت تأثیر قرار می دهند ( and Christie,

در نهایت منجر به عملکرد باالتر گردد (باقری و همکاران،

 .)Zahiret al., 2004;2003Sturzاین باکتری ها

 .)Oweiset al.,2004 ،1380شیرویی و همکاران ()1392

عالوه بر تأثیر مستقیم با ساز و کار تولید مواد تنظیم کننده

در تحقیقی با عنوان تاثیر آبیاری تکمیلی و تراکم بوته بر

رشد گیاه و به طور غیر مستقیم با کنترل زیستی آفات و

اجزای عملکرد ارقام عدس نتیجه گرفتند که اثر آبیاری

بیماری های گیاهی بر رشد و نمو گیاهان تأثیر مفید دارند

تکمیلی باعث افزایش عملکرد و اجزای عملکرد (تعداد دانه

( .)Zahir et al., 2004رابطة متقابل کودهای زیستی

در بوته ،تعداد غالف در بوته ،وزن صد دانه)گردید .زمانی

وگیاهان میزبان می تواندبه دامنه ای ازتأثیرات مثبت شامل

که گیاه وارد مرحله زایشی خود شده و بطرف رسیدگی پیش

افزایش رشدونمو ،مقاومت در برابر بیماریها ،بهبود بنیة

میرود تأمین آب مورد نیاز با انجام آبیاری تکمیلی عملکرد

گیاهان میزبان در برابر استرسهای محیطی ،تأخیر انداختن

آن را افزایش میدهد (.)Webb and Hawtin, 1981

پیری برگ منجرشود ( .)Sturz and Christie, 2003

از آنجایی که عدس دارای تیپ رشد نامحدود میباشد ،در

در آزمایشی که روی خردل با تیمار های مختلف کود فسفر

صورت تأمین رطوبت قابل دسترس میتواند رشد رویشی و

و باکتری های حل کننده فسفات در شرایط تنش کم آبی

زایشی خود را به مدت طوالنی ادامه دهد .گزارشهای
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ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه عدس) (Lens culinaris Medik.تحت تاثیر سطوح کود زیستی
مربوط به رابطه دوره رشد رویشی و دوره زایشی با سرعت

تثبیت شده بوسیله باکتری پاسخگوی نیاز آن نباشد .عالوه بر

نمو دانه و ظهور اجزای عملکرد عدس نشان میدهد که

این ،ذخایر نیتروژن ذخیره ای در دانه حبوبات تنها برای جوانه

همبستگی آنها منفی است .مطالعاتی بر روی دو رقم عدس

زنی و استقرار گیاهچه کفایت کرده و پس از این مرحله تا

نشان داده است که در شرایط آبیاری کامل  41روز بعد از

زمان تشکیل گره های تثبیت کننده بیولوژیکی نیتروژن روی

گلدهی و تحت شرایط کمبود آب ،دانهها  36روز بعد از

ریشه و شروع فعالیت باکتری های تثبیت کننده ازت در این

گلدهی به مرحله رسیدگی فیزیولوژیك میرسند ،ولی

گرهك ها ،گیاه دچار فقر نیتروژن می شود .بنابراین در یك

رسیدگی برداشت آن ها بترتیب  46و  41روز بعد از گلدهی

چنین شرایطی مصرف کود استارتر نیتروژنه به میزان الزم

اتفاق میافتد (مومنی .)1390 ،دانوار و پالیوال ( Danwar

باعث بهبود فرآیند توسعه ریشه ،گرهك سازی

 )and Paliwal, 1975نشان دادند که یك بار آبیاری در

( ،)Nodulationفعالیت باالی باکتری های جنس

مرحله پر شدن دانه ،عملکرد عدس را افزایش میدهد.

رایزوبیوم ( )Rhizobiumدر گیاه میزبان خواهد شد و به

 Costeو همکاران ( )Costeet al., 2001در مطالعهای

دنبال آن عملکرد کمی و کیفی گیاه میزبان افزایش می یابد.

بر روی لوبیا به این نتیجه رسیدند که کمبود آب در طول

با توجه مطالب باال در این پژوهش تاثیر ساده و متقابل کود

دوره زایشی باعث کاهش تعداد و وزن دانهها می شود که در

زیستی ،کود آغازگر نیتروژنه و آبیاری تکمیلی بر عملکرد و

مجموع این دو کاهش باعث افت عملکرد دانه به میزان 60

اجزای عملکرد دانه عدس مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

درصد گردید.با اعمال تنش کمبود آب در لوبیا در مرحله

مواد و روش ها

گلدهی و بعد از گلدهی مشاهده کردند که عملکرد دانه

این مطالعه در مزرعه شخصی در منطقه علیخان آباد در 15

بترتیب  71و  35درصد کاهش یافت ( Blokhinaet al.,

کیلومتری شمال غربی گیالن غرب از توابع استان کرمانشاه

 .)2002مطالعات بر روی دو رقم عدس نشانگر آن است که

به مختصات جغرافیایی 37″و  52′و  ̊45عرض شمالی و45″و

رسیدگی فیزیولوژیك دانهها در شرایط آبیاری کامل و

̊ 10′و  34دقیقه شرقی با ارتفاع  742متر از سطح دریا و

آبیاری محدود به ترتیب در حدود  41و  36روز بعد از

بارندگی سالیانه  360میلی متر در فصل زراعی 1392 -1393

گلدهی اتفاق میافتد ،ولی رسیدگی برداشت آنها  5روز بعد

انجام گردید.آزمایش بصورت طرح کرت های دوبار خرد

از آن به وقوع میپیوندد (کوچکی و بنایان اول.)1368 ،

شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی

گوپتا و پاندی ( )Gupta and Pandey, 1988نیز

( )RCBDکه در آن عامل آبیاری شامل سه سطح :بدون

گزارش کردند که بر اثر آبیاری در مرحله زایشی ،رسیدگی

آبیاری (دیم) ،آبیاری تکمیلی در مرحله غالف دهی ( )IPو

فیزیولوژیك عدس به مدت  5تا  6روز به تأخیر می افتد و

آبیاری تکمیلی در مرحله پر شدن دانه ( )ISبعنوان کرت

همین امر موجب طوالنی شدن دوره پر شدن دانه و در نتیجه

اصلی ،عامل کود زیستی بارور 2-شامل دو سطح :مصرف و

افزایش عملکرد دانه گردید.

عدم مصرف (شاهد) بعنوان کرت فرعی و عامل کود آغازگر

نیتروژن یکی از عناصر پرمصرف غذایی است که از اهمیت

نیتروژن شامل چهار سطح :عدم مصرف (شاهد) ،مصرف بر

ویژه ای برخوردار است و نقش اساسی در دستیابی به عملکرد

اساس  66 ،33و  100درصد نیاز گیاه عدس از منبع کود اوره

باالی کمی و کیفی در محصوالت زراعی ایفا می نماید

به عنوان کرت فرعی فرعی در  3تکرار پیاده شد .هر کرت

(.)Foulkeset al., 1998نیتروژن مهمترین و پر مصرف

آزمایشی شامل  5خط کاشت به فاصله  25سانتی متر و به

ترین عنصر در جامعه گیاهی و بویژه در حبوبات است این

طول  2متر بود .فاصله دو بوته بر روی یك ردیف  2/5سانتی

عنصر با استفاده از باکتری های تثبیت ازت در عدس جذب

متر منظور شد .کلیه عملیات تهیه زمین بر اساس عرف منطقه

می شود .اما به لحاظ دوره ی رشد کوتاه ممکن است نیتروژن

صورت گرفت .مبارزه با آفات و امراض ،تنك کردن و
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وجین بر حسب نیاز و شرایط موجود انجام شد .مصرف کود

متقابل دو گانه کود زیستی و کود آغازگر ازته و اثر متقابل

براساس آزمایش خاک بود (جدول  .)1در طول دوره داشت

سه گانه عوامل آزمایش بر عملکرد دانه معنی دار بود (جدول

مرتباً علف های هرز تحت کنترل بودند و با توجه به آلودگی

 .)2با توجه به نتایج آزمایش ،ترکیب تیماری  33درصد کود

منطقه به علف هرز و ضعیف بودن گیاه عدس در مقابل آنها

آغازگر نیتروژنه×بدون آبیاری (دیم) و  66درصد کود

چندین بار عمل وجین بطور گسترده انجام گردید .آفتهای

آغازگر ازته×آبیاری در مرحله پر شدن دانه به ترتیب با 2068

شته وآگروتیس بالفاصله با استفاده از سموم پریمور 0/001

و  2001کیلوگرم در هکتار باالترین عملکرد دانه را به خود

و لیندین  25درصد درمزرعه کنترل گردید .صفات مورد

اختصاص دادند (جدول  .)3کمترین عملکرد دانه نیز در تیمار

مطالعه شامل عملکرد دانه ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه

عدم آبیاری (دیم) و عدم مصرف کود استارتر ازته به مقدار

در غالف ،تعداد دانه در بوته و وزن هزار دانه بودند .در این

 987کیلوگرم در هکتار حاصل شد (نمودار  1و جدول .)3

پژوهش از رقم عدس کیمیا با قوه نامیه  98درصد استفاده شد.

بیشترین عملکرد دانه متعلق به ترکیب تیماری مصرف 66

جهت اندازه گیری عملکرد و اجزای عملکرد در زمان

درصد کود آغازگر نیتروژنه×مصرف کود زیستی و ترکیب

رسیدگی فیزیولوژیکی دانه تمام بوته های واقع در دو خط

مصرف  33درصد کود آغازگر نیتروژنه×مصرف کود

میانی با حذف اثرات حاشیه ای برداشت شدند .برای اندازه

زیستی به ترتیب با  1966و  1959کیلوگرم در هکتار بود

گیری اجزای عملکرد دانه در مرحله رسیدگی کامل تعداد

(نمودار 2و جدول  .)4کمترین عملکرد دانه نیز در تیمار عدم

 10بوته در هر کرت به صورت تصادفی انتخاب و پس از

مصرف کود آغازگر ازته× عدم مصرف کود زیستی به مقدار

شمارش و یا توزین ،میانگین آنها به عنوان اجزای عملکرد

 1048کیلوگرم در هکتار حاصل شد (نمودار 2و جدول .)4

لحاظ گردید.در این تحقیق جهت انجام تجزیه و تحلیل داده

با توجه به اثرات متقابل سه گانه عوامل آزمایش ،ترکیب

های آماری از نرمافزارهای  SASو برای ترسیم نمودارها و

تیماری مصرف کود زیستی×آبیاری در مرحله پرشدن

جدول به ترتیب از نرم افزارهای  Excelو  wordنسخه

دانه×مصرف  66درصد کود آغازگر ازته با  2390کیلوگرم

 2010و تحت ویندوز استفاده شد.

در هکتار بیشترین عملکرد دانه را بخود اختصاص داد.

نتایج و بحث

کمترین میزان عملکرد دانه مربوط به ترکیب تیماری عدم

نتایج نشان داد که اثر ساده کود زیستی و کود آغازگر

مصرف کود زیستی×عدم آبیاری (دیم) × عدم مصرف کود

نیتروژن ،اثر متقابل دوگانه آبیاری تکمیلی و کود زیستی ،اثر

آغازگر ازته با  948کیلوگرم در هکتار بود.

4
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تعداد غالف در بوته

مصرف کود ازته (شاهد) با 9/67عدد کمترین تعداد غالف

با توجه به نتایج تجزیه واریانس ،اثر اصلی کود آغازگر ازته

در بوته را بخود اختصاص داد (نمودار  3و جدول  .)3تیمار

و کود زیستی و اثر متقابل دوگانه آبیاری و کود آغازگر

مصرف  33درصد کود آغازگر نیتروژنه× مصرف کود

نیتروژنه و اثر متقابل دو گانه کود آغازگر نیتروژنه و کود

زیستی و تیمار مصرف  33درصد کود آغازگر نیتروژنه×

زیستی بر تعداد غالف در بوته معنیدار تشخیص داده شد

مصرف کود زیستی به ترتیب با  15/6و  14/33بیشترین تعداد

(جدول  .)2ترکیب تیماری  33درصد کود آغازگر

غالف در بوته را بخود اختصاص دادند .کمترین تعداد غالف

ازته×بدون آبیاری (دیم) و ترکیب تیماری  66درصد کود

در بوته نیز در تیمار عدم مصرف کود آغازگر نیترونه و عدم

آغازگر ازته×آبیاری در مرحله پر شدن دانه به ترتیب با

مصرف کود زیستی به مقدار  10/25عدد حاصل شد (نمودار

 18/42و  15/25عدد بیشترین تعداد غالف در بوته را بخود

 4و جدول .)4

اختصاص دادند .ترکیب تیماری عدم آبیاری (دیم) ×عدم

6
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تعداد دانه در غالف

معنیداری بر این صفت نداشتند (جدول  .)2بیشترین تعداد

نتایج نشان داد که اثر کود آغازگر نیتروژنه بر تعداد دانه در

دانه در بوته در تیمار مصرف  33و  66درصد کود آغازگر

غالف معنی دار بود ولی سایر تیمارها از لحاظ آماری تاثیر

نیتروژنه همراه با آبیاری در مرحله غالفدهی و پر شدن دانه

معنیداری بر این صفت نداشتند (جدول  .)2با توجه به یافته

به ترتیب با  20/38و 18/79عدد به دست آمد (نمودار  5و

های این تحقیق در تیمار مصرف  66درصد کود آغازگر

جدول  .)3کمترین تعداد دانه در بوته نیز در تیمار عدم آبیاری

نیتروژن تعداد دانه در غالف به مقدار  1/19عدد حاصل شد.

و عدم مصرف کود آغازگر نیترونه به مقدار  9/04عدد

تعداد دانه در غالف نیز در تیمار عدم مصرف نیتروژن به

حاصل شد که  56درصد افت داشته است (نمودار  5و جدول

مقدار  1/08عدد به دست آمد که اختالف آنها از لحاظ

 .)3در این بررسی اثر متقابل کود زیستی و کود آغازگر

آماری معنیدار بود (جدول .)2

نیتروژنه بر تعداد دانه در بوته معنیدار بود(نمودار  6و جدول
 .)4در تیمار  33درصد کود آغازگر نیتروژنه و عدم مصرف

تعداد دانه در بوته

کود زیستی تعداد دانه در بوته به مقدار  18/3عدد به دست

نتایج نشان داد که اثر ساده آبیاری ،کود زیستی ،کود آغازگر

آمد .کمترین تعداد دانه در بوته نیز در تیمار عدم مصرف

نیتروژنه ،اثر متقابل کود آغازگر نیتروژنهو کود زیستی و اثر

کود آغازگر نیترونه و مصرف کود زیستی به مقدار 9/61

متقابل آبیاری تکمیلی و کود آغازگر نیتروژنه بر تعداد دانه

عدد حاصل شد (نمودار  6و جدول .)4

در بوته معنی دار بود ولی سایر تیمارها از لحاظ آماری تاثیر
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وزن هزار دانه

داشتند که آبیاری تکمیلی در تمامی اجزای عملکرد در سطح

نتایج نشان داد که اثر فاکتورهای آزمایش بر صفت وزن هزار

احتمال  1درصد اختالف بسیار معنی دار ایجاد کرد .در بین

دانه معنی دار نبود (جدول .)2

سطوح مختلف آبیاری تکمیلی پس از تیمار جفت آبیاری که
موجب افزایش  120درصدی در میزان عملکرد دانه نسبت به

بحث:

شرایط دیم گردید بیشترین عملکرد محصول به ترتیب در

نتایج آزمایش ما نشان داد انجام عملیات تك آبیاری در

تیمارهای مربوط به تك آبیاری در مرحله گلدهی و تك

مرحله زایشی در مقایسه با تیمار شاهد (دیم خالص) به واسطه

آبیاری در مرحله پر شدن غالف قابل مشاهده بود.سادات

بهبود اجزای عملکرد توانست باعث افزایش عملکرد دانه

حسینی و همکاران ( )1390در پژوهشی با عنوان اثرات

گیاه عدس شود .در بین سطوح آبیاری تکمیلی ،تیمار آبیاری

آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس در

در مرحله پر شدن دانه در مقایسه با آبیاری در مرحله غالف

شرایط آب و هوایی مشهد نتیجه گرفتند که آبیاری تکمیلی

دهی از عملکرد دانه بیشتری برخوردار بود.سلطانی و

سبب بهبود معنیدار تعداد غالف در بوته ،وزن100دانه،

همکاران ( )1391با بررسی اثر توامان تاریخ کاشت و زمان

عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیك شد .آنها نیز گزارش دادند

تك آبیاری بر بهره وری آب عدس در شرایط دیم نتیجه

که تیمار آبیاری تکمیلی در مرحله گل دهی پس از تیمار

گرفتند که اعمال تك آبیاری بر عملکرد دانه ،عملکرد

آبیاری کامل ،باالترین مقدار این صفات (به استثنای وزن

بیولوژیکی و تعداد دانه در واحد سطح معنی دار بود و اعمال

 100دانه) را داشت .و وزن  100دانه در تیمارهای آبیاری در

تیمار تك آبیاری در مرحله دانه بندی باعث شد عملکرد دانه

مرحله غالف دهی و پر شدن دانه نسبت به آبیاری در مرحله

و عملکرد بیولوژیکی به ترتیب  280و  210درصدبیشتر از

گل دهی افزایش معنی داری داشت (سادات حسینی و

تك آبیاری در مرحله پر شدن غالف شود .کمالی و

همکاران .)1390 ،در مجموع نتایج این بررسی نشان داد که

همکاران ( )1392در تحقیقی با عنوان تأثیر تاریخ کاشت و

مرحله گل دهی حساسترین مرحله فنولوژی به تنش خشکی

آبیاری تکمیلی در میزان عملکرد عدس در شرایط دیم بیان

بوده و انجام یك نوبت آبیاری تکمیلی در مرحله زایشی،
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خصوصاً مرحله گل دهی عدس ،عملکرد را به میزان قابل

داد (موسوی و همکاران .)1388 ،آبیاری تکمیلی به ویژه در

توجهی افزایش می دهد .کمبود آب در مرجله دانه بندی

مرحله زایشی عدس و تأمین رطوبت مورد نیاز گیاه نقش

عدس سبب حذف تخمك لقاح یافته در بعضی از غالف ها

مهمی در افزایش تعداد غالف در بوته داشته است (سادات

و ریزش آنها شده که در نتیجه تعداد غالف و تعداد دانه در

حسینی و همکاران .)1390،احمدی فر و همکاران ( )1389با

بوته کاهش یافته و منجر به کاهش عملکرد دانه می شود

بررسی تاثیر سیستم تغذیه ای شیمیایی ،بیولوژیکی و تلفیقی

( .)Lal,et al.,1988نتایج سایر محققین نشان می دهد که

بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و خصوصیات رشد عدس

صفت تعداد دانه در غالف بیشتر تحت تأثیر عوامل وراثتی

در شرایط اقلیمی خرم آباد نتیجه گرفتند که کود زیستی

است و عوامل محیطی نقش کمتری در این صفت دارند

بارور 2-بر عملکرد دانه عدس اثر معنی داری داشته و مصرف

(موسوی و همکاران1388 ،؛ Mckenzie and Hill,

این کود باعث افزایش محصول شده است .آنها نیز اشاره

 .)1995با وجود این برخی از محققین معتقدند که با افزایش

داشتند اثر تیمارهای مختلف بر تعداد شاخه فرعی در بوته،

طول دوره زایشی ،تعداد دانه در غالف نیز افزایش می یابد.

تعداد غالف در بوته و شاخص برداشت معنی دار بوده اما از

نتایج توبابیسر و همکاران ()Tuba Bicer, et al.,2004

نظر تعداد دانه در غالف و وزن هزار دانه و درصد پروتئین

و اواله و همکاران ( )Ullah, et al., 2002نشان داد که

دانه بین تیمارهای مختلف ،اختالف معنی داری وجود

آبیاری تکمیلی در مرحله گل دهی سبب بهبود باروری و

نداشت .مصرف تلفیقی کودهای شیمیایی و زیستی در مقایسه

افزایش تعداد غالف در بوته نخود شده است .در بررسی

با مصرف تکی آنها اثرات مثبت بیشتری بر عملکرد و اجزای

دیگر روی نخود نیز آبیاری در مرحله گل دهی تعداد غالف

عملکرد دانه عدس داشت.

در بوته را به میزان  34درصد در مقایسه با شرایط دیم افزایش
جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (در عمق  30سانتی متری خاک)
)Table.1. Soil physical and chemical properties (30 cm soil depth
مواد آلي
( Organic
)matter
()%
0.6

شن
()Sand
()%

سيلت
()Silt
()%

رس
()Clay
()%

كالس
بافت
()Texture

هدايت الكتريكي
()EC
))ds/m

اسيديته
()pH

49.55

33

17.45

Loam

0.63

8.1

9

ازت
()N
()%

فسفر
()P
()ppm

پتاس
()K
()ppm

0.65

12.4

150
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. کود آغازگرنیتروژنه وآبیاری تکمیلی بر صفات آزمایش، میانگین مربعات و سطوح معنی دار بودن کود زیستی-2 جدول
Table 2. Mean of squares of biofertilizer, nitrogen fertilizer starter and supplemental irrigation on experimental traits.
Mean of Squaresمیانگین مربعات

درجه

منابع تغییرات

وزن هزار

تعداد دانه

تعداد دانه

تعداد غالف

عملکرد

دانه

در بوته

در غالف

در بوته

دانه

)1000-Seed Weight(

)Seed Per Plant(

)Seed Per Pod(

)Pod Per Plant(

)Grain Yield(

18.378 ns

21.565*

0.093*

44.691**

13307ns

2

Rep. تکرار

25.941 ns

18.065*

0.007 ns

8.657ns

37709ns

2

)Irrigation( )I( آبیاری

21.785

42.822

0.014

11.987

80236

4

)Error a( a خطای

4.500 ns
21.698 ns
20.580

76.570**
20.549*
21.856

0.006 ns
0.044 ns
0.033

12.920ns
33.360**
12.180

1795513**
206334ns
120280

1
2
18

)Biofretilizer( )B( کود زیستی

28.310 ns
36.807 ns
21.815 ns
21.221 ns
17.041

200.302**
44.550**
23.283*
24.676**
5.282

0.082*
0.026 ns
0.002 ns
0.040 ns
0.023

57.565**
33.618**
14.170*
5.13ns
3.817

1591830**
572069**
309328**
652838**
41459

3
6
3
6
36

)N starter( )N( کود ازته

7.69

17.30

13.78

15.77

13.80

-

)CV( )%( ضریب تغییرات

آزادی
)df(

)S.O.V(

B×I
)Error b(b خطای
I×N
B×N
I×B×N
)Total error( خطای کل

. یك درصد و عدم تفاوت معنی دار می باشند، به ترتیب بیانگر تفاوت معنی دار در سطح پنج درصدns  ** و،*
*and** and ns : Significant at the 5% and 1% Levels of Probability and Non significant, Respectively.
. تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در بوته، مقایسه میانگین اثرات متقابل آبیاری تکمیلی و کودآغازگرنیتروژنه بر عملکرد دانه-3 جدول
Table 3. Mean comparison of interaction effects of supplemental irrigation and nitrogen starter fertilizer on
experimental traits.
عملکرد دانه

تیمارهای آزمایشی

)Grain Yield(

)Experimental Treatments(
آبیاری تکمیلی
)Supplemental Irrigation(

)kg ha-1(

تعدادغالفدربوته

تعداد دانه در بوته

)Pod Per Plant(

)Seed Per Plant(

کود آغازگر نیتروژنه
)(بر اساس درصد نیاز
)N Starter Fertilizer(

0%
986.667f
9.667e
9.042d
33%
2068.333a
18.417a
20.375a
)Rainfed(
66%
1695.833b
13.375bc
15.375b
100%
1315.833cd
10.833cde
10.125cd
0%
1380.833c
11.125cde
10.958cd
آبیاری در مرحله غالف دهی
33%
1658.333b
11.542cde
11.333c
66%
1749.167b
12.292cd
15.833b
(Irrigation in Podding Stage)
100%
1095.833f
12.833cd
11.000cd
0%
1205.000c-f
10.208de
10.417cd
آبیاری درمرحله پرشدن دانه
33%
1165.000c-f
12.375cd
15.125b
66%
2000.833a
15.250b
18.792a
(Irrigation in Seed Filling Stage)
100%
1380.000c
10.750cde
11.000cd
. درصد بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن معنی دار نمی باشد5 * ااختالف میانگین های هر ستون که دارای حروف مشترک هستند از نظر آماری در سطح
دیم خالص

Difference Means followed by Similar Latters in Each Column are not Significant at the 5% Level of Probability,
According to Duncan’s Multiple Range Test.

10

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه عدس) (Lens culinaris Medik.تحت تاثیر سطوح کود زیستی

جدول  -4مقا یسه میانگین اثرات متقابل کود زیستی و کود آغازگر نیتروژنه بر عملکرد دانه ،تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در بوته.
Table 4. Mean comparison of interaction effects of biofertilizer and nitrogen starter fertilizer on grain yield, pod
number per plant and seed number per plant.

تعداد دانه در بوته

تعدادغالفدربوته

()Seed Per Plant

()Pod Per Plant

عملکرد دانه
()Grain Yield
()kg ha-1

تیمارهای آزمایشی
()Experimental Treatments
کود آغازگر نیتروژنه
(بر اساس درصد نیاز)
()N Starter Fertilizer

کود زیستی
()Biofertilizer

0%
1047.778d
10.250e
9.611d
33%
1301.667c
12.611bcd
12.972c
66%
1665.000b
12.944bc
15.722b
)(Non-Use
100%
1254.444cd
12.056cde
10.694d
0%
1333.889c
10.417e
10.667d
مصرف
33%
1959.444a
15.611a
18.250a
66%
1965.556a
14.333ab
17.611a
)(Use
100%
1273.333c
10.889de
10.722d
* اختالف میانگین های هر ستون که دارای حروف مشترک هستند از نظر آماری در سطح  5درصد بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن معنی دار نمی باشد.
عدم مصرف

Difference Means followed by Similar Latters in Each Column are not Significant at the 5% Level of Probability,
According to Duncan’s Multiple Range Test.

نتیجه گیری نهایی

استارتر نیتروژنه (بر اساس  66و  33درصد نیاز گیاه) در کلیه

مصرف توام کود آغازگر نیتروژنه (بر اساس  33و  66درصد

سطوح آبیاری تکمیلی و حتی در شرایط دیم خالص نسبت

نیاز گیاه) و کود زیستی عملکرد به مراتب بیشتری در مقایسه

به سایر تیمارها برتر بود .باتوجه به نتایج بدست آمده دراین

با سایر تیمارها بخود اختصاص داد این نشان می دهد برای

آزمایش،مصرف کودزیستی همراه باآبیاری تکمیلی در

رسیدن به حداکثر محصول مصرف کودهای زیستی به تنهایی

مرحله پرشدن دانه و مصرف  %66کود آغازگر ازته با 2390

جوابگوی نیازهای گیاه نبوده و می بایستی بخشی از این نیاز

کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را بدست داد.

را با مصرف کودهای شیمیایی تامین کرد .بطورکلی در این

چراکه این ترکیب تیماری از نظر اجزای عملکرد درمقایسه

تحقیق ،تقریبا کلیه صفات مورد مطالعه در تمار مصرف کود

با سایر تیمارها برتر بود.
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Evalution of yield and yield components of lentil (Lens culinaris Medik.) effected by
biofertilizer, nitrogen starter and supplemental irrigation in Kermanshah province
Nori, M. J.1, Mozafari, A. 2* and Mirzaee-Haydari M.3
Abstract
In order to evaluation of yeild and grain yield components Lentil (Lens culinarisMedik.)
affected by biofertilizer, nitrogen starter fertilizer and supplementary irrigation in the Gilangharb Region of Kemanshahan province an experiment was conducted in 2014-2015 as form
split split plot based on randomized complete block design with three replications. In this
experiment, supplementary irrigation factor as a main plot consist three levels: Non irrigation
(rainfed), irrigation during seed filling stage and irrigation during poding stage, biofertilizer
factor as a sub plot include two level: Use and not-use biofertilizer, and nitrogen starter
fertilizer factor as a sub sub plot consist four level: non-use (control), use base on 33, 66 and
100 persentage of need plant. The results showed that the main effect, double and triple
interaction effects of experimental factors (irrigation, bio-fertilizer, nitrogen starter fertilizer),
with the exception of 1000-seed weight was significant on all traits. According to the results
obtained in this experiment, the use of bio-fertilizer along with supplemental irrigation at grain
filling stage and nitrogen fertilizer Soils consumption 66% by 2390 kg per hectare grain yield
was obtained the great yield. Because, this combine treatment was superior in terms of grain
yield components compared with other treatments. In the combine treatment of no irrigation,
no fertilizer and no fertilizer nitrogen starter fertilizer also was obtained 1025 kg per hectare
the grain yield, that has been reduced 57% compared to the previous treatment combination.
Generally 66% of nitrogen fertilizer of need plant and consumption of bio-fertilizer increased
grain yield.
Keywords: Lentils, Yield and yield components, Bio-fertilizer, Nitrogen starter fertilizer,
Supplemental irrigation.
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