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  چکیده
ش ط تنیشرا زیستی دربا کودهاي بذرمحلول پاشی بور و تلقیح  به ) (. Vigna radiata  Lماشواکنش به منظور بررسی 

تکرار در مزرعه مرکز  سههاي کامل تصادفی در ه بلوكیآزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پا یخشک
 آبیاري(بدون قطع آبیاري : (تنش خشکی در سه سطح عامل. خراسان رضوي اجرا شد ورزي و منابع طبیعیکشا تحقیقات

گلدهی تا  مرحله از و قطع آبیاري گلدهی مرحلهتا دنمرحله سبز شاز  ؛ قطع آبیاري)در تمامی مراحل رشد،تیمار شاهد
) و عدم محلول پاشی در هزار5با غلظت  محلول پاشی بور( ترکیب دو عاملهاي اصلی و در کرت )رسیدگی فیزیولوژیک

عملکرد دانه،  صفات .بررسی شدندهاي فرعی در کرت) سوپرنیتروپالس و نیتراژین(زیستی هاي کودتلقیح بذر با و
هاي تیمار نتایج نشان داد .گیري شدزیستی، وزن هزار دانه، تعداد دانه در غالف، و میزان پرولین برگ اندازه عملکرد

عملکرد دانه، عملکرد زیستی، وزن هزار دانه، تعداد  صفاتدار باعث کاهش معنیقطع آبیاري در هردو مرحله رشدي 
اثر ساده تلقیح با کود زیستی و همچنین محلولپاشی بور بر  اما. گیاه ماش گردید دانه در غالف، و میزان پرولین برگ

پاشی با بور بر تمامی صفات به جز اثر متقابل تنش خشکی و محلول. دارنبودهیچکدام از صفت هاي مورد مطالعه معنی
ان پرولین برگ پاشی با بور بر عملکرد دانه ومیزتلقیح با کود زیستی و محلول متقابلاثر. دار بودوزن هزار دانه معنی

پاشی با بور تنها بر عملکرد دانه و عملکرد اثر متقابل سه تیمار تنش خشکی، تلقیح با کود زیستی و محلول.دار بودمعنی
به دلیل نیاز باال به مواد فتوسنتزي  أآبیاري در مرحله زایشی عمدتبه طور کلی نتایج نشان داد که .دار بودزیستی معنی

پاشی نتوانسته است اثرات نامطلوب تنش خشکی را کاهش ي تلقیح با کودهاي زیستی و محلولو تیمارها .ضروري است
باید گیري کردکه براي حصول عملکرد بهینه در مناطق خشک و نیمه خشک، میتوان چنین نتیجهمی دهد، بنابراین

  .آبیاري در تمامی مراحل رشد، به ویژه در مرحله زایشی انجام شود
  

  عملکرد ،پاشیمحلول ،تنش خشکی :کلیدي واژهاي

                                                        
 بخش تحقیقات خاك و آب –منابع طبیعی خراسان رضوي  مشهد مرکز تحقیقات کشاورزي و: آدرس ،نویسنده مسئول. 1
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  مقدمه
  ماش گیاهی یکساله و از حبوبات با ارزش 

 ،)میلی گرم در هر گرم دانه 326(فسفر  دارايباشد که یم
 7/56(کربوهیدرات  ،درصد24-25پروتئین حدود 

و ) درصد1/4(، مواد معدنی)درصد 3/1(، چربی )درصد
) سین و غیرهکاروتن، تیامین، ریبوفالوین، نیا(یتامین و

دانه آن به صورت کامل، لپه و یا آرد شده مورد . است
ماش به علت داشتن دوره رشد . گیرداستفاده قرار می

. هاي فشرده استکوتاه، مناسب تناوب زراعی در زراعت
میلیون هکتار  5/2سطح زیر کشت ماش در جهان حدود 

میلیون تن محصول دانه خشک تولید  8/0است و ساالنه 
  . )1367مجنون حسینی، ( ندکمی

اند که شرایطی دانسته متخصصان تنش را یبرخ
 دهدیرخ م کیولوژیزیرات فییتغدر طی آن در گیاه 

ط یشرااغلب است  یهیبد. )2007همکاران  اومائه و(
اه شود ین رفتن گیست که باعث از بینامساعد بدان گونه ن

این . شودهایی در گیاه میباعث پاسخبلکه فقط 
کند از و گیاه سعی می هستند یها، یا تدافعسخپا

به  .باشندیم يیا از نوع سازگار شرایط تنش فرار کند
جاد یکه عامل اافتدیاتفاق م یتنش زمانعبارت دیگر 
 دررا  یک قابل توجهیولوژیزیرات فییآن بتواند تغ

 ،کافی و همکاران( ایجاد کندد محصول یرشد یا تول
  )2001 ،احمدي و باکر :1389

مه خشک با مشکل یاغلب مناطق خشک و ن
ن عامل یمهمتر یتنش خشککمبود آب مواجه هستند و 

 مناطق استاین در  یاهان زراعیمحدود کننده عملکرد گ
ع نامنظم یز توزیدر مناطق مرطوب ن یحت ).1980،لویت(

منجربه محدود شدن آب قابل دسترس و در  یبارندگ
با . )2008 ،اراکلیپس(گردد یاه میجه کاهش رشد گینت

ل یآن پتانس ینیگزیکاهش مقدار آب در خاك و عدم جا
ل آب در یشه کاهش یافته و پتانسیآب در منطقه توسعه ر

 :2001 ،احمدي( یابدیکاهش م یاه بطور مشابهیگ
تواند در  یم ين کمبودیچن)2007 ،آراروس و همکاران

بذر  یدگینموو رس ،اهیگ ينمو يندهایاز فرآ یبخش
 ،باماباس و همکاران: 2010 ،همکاران ییی و( دیآ بوجود
ش غلظت یکمبود آب باعث افزا یدر سطح سلول. )2008

ه یرات حجم سلول و شکل غشاء، تجزییها، تغمحلول
ل آب و کاهش یب پتانسیش یختگیها و درهم گسنیپروتئ

تواند در یاه به کمبود آب میپاسخ گ. شود یآماس سلول م
ون یک یالسیت فسفوریر در وضعییه با تغیمدت چند ثان

ن ساعت با یقه و یا چندین و یا در مدت چند دقیپروتئ
 به گونه، یاه بستگیگ واکنش. ر در القاء ژن رخ دهدییتغ

اجزاء  نوع سلول، اندام، ،يمرحله نمو سن، پ،یژنوت

کافی و همکاران  .دارد یآب تنشمدت و شدت  ،یسلول
، سرعت خشکی نشط تیشرا که در نداعالم نمود )1389(

باشد و یعملکرد م يبرا يترفتوسنتز عامل محدودکننده
در زمان  ییهوا يهاوماس اندامیلکرد دانه و بمن عیب

  .وجود دارد يقو یهمبستگ یدگیرس
ند تنش داعالم نمو )1387( مرادي و همکاران

خشکی در مراحل مختلف رشدي ماش، میزان تولید ماده 
اي تنش در مرحله رشد تیماره. خشک کل را کاهش داد

رویشی درصد تسهیم ماده خشک کل را به ساقه افزایش 
داد، در حالیکه همین تیمارها منجربه کاهش سهم برگ از 

تیمارهاي . انتهاي مرحله رویشی شدند درماده خشک 
ها و نیام ها را از تنش خشکی در مرحله زایشی سهم برگ

  . ماده خشک نهایی کاهش داد
ان داشتند در مناطق یب )1387( فربد و همکاران

بار آبیاري به ویژه در مراحل حساس گلدهی  4گرمسیر با 
، امکان دستیابی به کشت ماش در و پر شدن غالف

ضابط و حسین زاده  .کندعملکرد قابل قبولی را فراهم می
 يکمتر یر منفیتأث ینمودند که تنش خشک اعالم )1383(

در گیاه در غالف  بر وزن صد دانه نسبت به تعداد دانه
  .داشته استماش 

کودهاي زیستی جایگزین خوبی براي کودهاي 
این مواد به عنوان ماده حاوي . باشندشیمیایی می
باشند و باعث بهبود زنده مورد نیاز می ریزموجودات

وضعیت ریزوسفر گیاه شده و باعث افزایش رشد ریشه 
در  .)2005 ،همکاران اومائه و( گردندگیاه میزبان می
 یر مثبتیتأث) B(، بور یین عناصر غذایاز ببررسی محققان 

مشخص  یبررساین در . بر عملکرد دانه ماش داشته است
 يداریثیر معنأشد بور و مولیبدن و کاربرد همزمان آنها ت

لذا  .و تعداد دانه در گیاه دارند%) 6/54(بر عملکرد دانه 
ضوي با توجه به وجود تنش خشکی در استان خراسان ر

و اهمیت ارائه راهکار براي کاهش خسارت تنش بر 
عملکرد ماش و با توجه به تولید کودهاي زیستی در طی 

مثبت بور در  ثیرأو همچنین تهاي اخیر در ایران سال
فرایند تلقیح و تبدیل گل به نیام در ماش و جبران کمبود 

این پژوهش با هدف احتمالی بور بدلیل تنش خشکی 
ودهاي زیستی همراه با محلول پاشی بور بر ثیر کأبررسی ت

جبران کاهش عملکردماش ناشی ازخسارت تنش خشکی 
  .اجرا گردید

  هامواد و روش
پاشی محلولبه  ماش واکنشبه منظور بررسی 

سوپرنیتروپالس  تجاري زیستی با کودهايبذربور و تلقیح 
به صورت  یشی، آزمایخشکش ط تنیشرا در و نیتراژین

در قالب طرح پایه بلوك هاي کامل  ریلفاکتواسپلیت 
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تصادفی در سه تکرار در محل ایستگاه تحقیقات 
اجرا  )مشهد( کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي

 بدون قطع آبیاري: (تنش خشکی در سه سطح عامل. شد
 قطع آبیاري؛ )تیمار شاهد در تمامی مراحل رشد، آبیاري(

 از ع آبیاريو قط گلدهی مرحلهتا مرحله سبز شدناز 
هاي در کرت )گلدهی تا رسیدگی فیزیولوژیک مرحله

در  5با غلظت  پاشی بورمحلول( ترکیب دو عاملاصلی و 
زیستی هاي کودتلقیح بذر باو) و عدم محلول پاشی هزار

بررسی هاي فرعی در کرت) سوپرنیتروپالس و نیتراژین(
-سانتی 0- 30، نمونه مرکب از عمق کاشتقبل از  .شدند

زمین مورد نظر تهیه و خصوصیات بافت خاك به ي متر
غلظت  وعصاره گل اشباع،  EC ،pHروش هیدرومتر، 

بر اساس آنالیز  .تعیین گردید Feو K, P, Nعناصر غذایی 
 75خاك فسفر از منبع سوپر فسفات تریپل به میزان 

کیلوگرم در هکتار، پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم به میزان 
 50هکتار، آهن از منبع کالت آهن و  کیلوگرم در 150

کیلوگرم اوره به عنوان استارتر همزمان با آماده سازي 
عملیات آماده سازي زمین براي . زمین به مصرف رسید

هاي کشت به وسیله فاروئر سپس ردیف نجام وا کشت
  . انجام شدو با کارگرکشت به روش دستی  .ایجاد شد

براي کشت  VC1973Aاز بذر ماش رقم 
 70با استفاده از الکل قبل از کشت، بذرها . استفاده شد

درصد  5/1درصد به مدت یک دقیقه و هیپوکلریت سدیم 
سپس بذرها با . دقیقه استریل سطحی شد 10به مدت 

براي  .ندبار شستشو شد 10استفاده از آب مقطر استریل 
. تلقیح بذرها ابتدا بذرها داخل کیسه پالستیکی ریخته شد

درصد به آن  40ره از محلول صمغ عربی سپس یک قط
آنگاه مقدار الزم از مایه .اضافه و به طور کامل بهم زده شد

تلقیح مورد نظر براي هرتیمار به بذرهاي چسبناك اضافه 

و محتویات کیسه به خوبی تکان داده شد، به طوري که 
. یه تلقیح روي بذرها را پوشاندپوشش یکنواختی از ما

ل آلومینیوم ریخته شدند تا قدري سپس بذرها روي فوی
 .رطوبت خود را از دست بدهند وسپس کشت انجام شد

هر کارگر تنها یک تیمار کود زیستی را کشت نمود تا از 
هاي آزمایش به کرت .هاي احتمالی جلوگیري شودآلودگی
سانتی متر انتخاب و در هر  180متر و عرض  5طول 
بیاري با سیستم سانتی متر و آ 60پشته با عرض  3کرت 

پس از سبز شدن یکنواخت  .هیدروفیکس انجام شد
هاي مورد نظر قطع آبیاري در کرت هايمزرعه، تیمار

پاشی بور برگی تیمار محلول 4-5در مرحله . اعمال شد
پس از رسیدگی فیزیولوژیک، برداشت از . اعمال گردید

دو خط وسط با حذف یک متر از باال و یک متر از پایین 
، وزن هزار دانه صفات .دیه عنوان حاشیه انجام گردکرت ب

برداشت و توزین ( زیستیتعداد دانه در غالف، عملکرد 
میزان ، عملکرد دانه و )کل اندام هوایی در مرحله رسیدگی

  .گیري شداندازه )به روش ناین هیدرین( برگپرولین 
  يه آماریتجز

نتایج بوسیله نرم افزار تجزیه و تحلیل 
MSTATC در سطح ها با آزمون دانکن قایسه میانگینو م
با استفاده از نرم افزار  هاشکل انجام ودرصد  احتمال پنج

Excell تهیه شد .  
  ج و بحثینتا

با توجه به نتیجه آنالیز خاك محل اجراي 
خاك مورد نظر فاقد محدودیت شوري  )1جدول(آزمایش 

فاده و بود اما از نظر میزان عناصر فسفر و پتاسیم قابل است
همچنین میزان ماده آلی در سطح کمبود قرار داشت که با 

   .توجه جدول کودهاي مورد نیاز به مصرف رسید

  
  

  خاك محل اجراي آزمایشهاي فیزیکی و شیمیایی ویژگی - 1جدول 
Fe 

mg/kg  %Clay  %Silt  %Sand  Kav 
(mg/kg)  

Pav 
(mg/kg)  N%  %O.C  pH  EC(dS/m)  عمق

(cm)  
34/2  22  36  43  120  2/9  048/0  43/0  1/8  05/1  30-0  

  
جدول ( همانطور که در جدول تجزیه واریانس

مورد  صفاتشوداثر تنش خشکی بر تمامی می مشاهده) 2
اما اثر ساده تلقیح با کود زیستی و . دار بودبررسی معنی

مورد  صفاتهمچنین محلولپاشی بور بر هیچکدام از 
  شکی و اثر متقابل تنش خ. دارنبودمطالعه معنی

وزن هزار دانه  جزبه پاشی با بور بر تمامی صفات محلول
پاشی با بور اثر تلقیح با کود زیستی و محلول. دار بودمعنی

اثر متقابل سه تیمار تنش اما ،دار بودبر عملکرد دانه معنی
پاشی با بور تنها بر خشکی، تلقیح با کود زیستی و محلول

  دار بودعملکرد دانه و عملکرد زیستی معنی
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  یواریانس صفات مورد بررس تجزیه-2 جدول
درجه   منابع تغییر

  آزادي
عملکرد   عملکرد دانه

  بیولوژیک
وزن هزار 

  دانه
تعداد دانه در 

  غالف
میزان 
  پرولین

ns756/80857  ns719/1148580  767/26  2     تکرار ** 522/0 ns 547/1 * 

17/18901011  688/282830**  2    تنش خشکی ** 294/26 ** 466/1 * 494/0 * 

ns722/1734  042/2604740  1 تلقیح ns 795/6 ns 0/0 ns 156/0 ns 
522/647711  936/17403**  2 تلقیح × تنش خشکی * 805/23 ** 586/3 * 223/0 * 

ns509/3089  315/1862133  1 محلول پاشی بور ns 520/143 ns 44/1 ns 138/0 ns 

277/505208  271/24970**  2 محلول پاشی با بور× تنش خشکی  * 886/0 ns 036/0 * 221/0 * 

ns669/7334  975/104285  1 محلول پاشی با بور× تلقیح  ns 047/37 ns 64/0 ns 308/0 * 
049/1009125  737/41923**  2 محلول پاشی بور× تلقیح ×تنش خشکی * 907/162 ns 386/0 ns 308/0 * 

446/1149086  822/43099  22        خطا  588/26  502/1  373/0  
  CV% 61/28  91/23  35/8  26/12  47/15  

دارغیر معنی :  n.s 

  %5و  %1دار در سطح به ترتیب معنی** :  - * 
  

  عملکرد دانه ماش بر اثر متقابل نوع کود زیستی و تنش خشکی - 3جدول 
 )هکتار کیلوگرم در(

خشکی تنش نیتراژین سوپر نیتروپالس میانگین  
a7/1102  a3/1099  a1106  بدون تنش(شاهد( 
a3/744  a9/763  a7/784  قبل از گلدهی عدم آبیاري 
b6/548  b9/513  b3/583  بعد از گلدهی عدم آبیاري 

  a7/824  a36/792  میانگین 
  اعداد متن جدول که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند با یکدیگر اختالف

  درصد ندارند 5داري در سطح معنی
  

نشان داد که اثر ساده تنش  مقایسه میانگین
دار بود و بیشترین ر عملکرد دانه ماش معنیخشکی ب

کیلوگرم در  7/1102عملکرد از تیمار شاهد به میزان 
زمان حادث شدن تنش خشکی باعث  .هکتار بدست آمد

اعمال  شد به طوري کهتغییر پاسخ گیاه ماش به تنش 
دار عملکرد نسبت تنش بعد از گلدهی باعث کاهش معنی

. تنش قبل از گلدهی شدبه تیمارهاي شاهد بدون تنش و 
کمترین عملکرد از تیمار اعمال تنش بعداز گلدهی به 

 .)3( جدول گرم در هکتار بدست آمدگیلو 6/548میزان 
در مراحل زایشی مواد حاصل از فتوسنتز باید به دانه 

تواند منتقل گردد لذا بروز تنش رطوبتی دراین مرحله می
فتوسنتزي شده باعث کاهش فتوسنتز و کاهش انتقال مواد 

اثر متقابل تیمار . و در نهایت عملکرد را کاهش دهد
بر عملکرد ماش در سطح  خشکی تنش وکودهاي زیستی 

دار بود و بیشترین عملکرد از درصد معنی احتمال پنج
سطح بدون تنش خشکی و تلقیح با کود نیتراژین به میزان 

با  .)3جدول( بدست آمد در هکتارکیلوگرم دانه  1106
توجه به لزوم وجود رطوبت کافی براي رشد و فعالیت 

رسد که کمبود رطوبت هاي ریزوسفري به نظر میباکتري

ها در شرایط تنش خشکی باعث کاهش اثر بخشی این کود
  .شده است

ان نمودند تنش یب )2003(توماس و همکاران 
خشکی در گیاه ماش از طریق تسریع در ترشح هورمون 

روز شده  5دهی به مدت زمان گلموجب زودرسی در 
دهی مشاهده نمود اثر تنش بر گل )1982( الونون .است

روز در  1-2دهی را حدود خیلی کم بوده و فقط زمان گل
تواند طول دوره زایشی نیز می. ماش تسریع نموده است

تنش خشکی از طریق . تحت تأثیر تنش خشکی قرار گیرد
ن اسید کاهش سطح برگ و افزایش غلظت هورمو

دهی، پر شدن دانه و در طول دوره گل) ABA(آبسیسیک 
پاندي و . دهدنهایت طول دوره زایشی را کاهش می

نشان دادند اعمال تنش آبی شدید و  )2000(همکاران 
ها و ماش از طریق ریزش گل يهاخفیف در همه ژنوتیپ

درصد نسبت  45و  60ها به طور متوسط عملکرد را غالف
  .د کاهش دادبه تیمار شاه

و محلولپاشی بور  اثر ساده تیمارهاي کود زیستی
دار بر عملکرد دانه ماش معنیو همچنین اثر متقابل آنها 

تلقیح با کود زیستی  تیمارنبود اما بیشترین عملکرد از 
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کیلوگرم در  787به میزان و محلول پاشی بور  نیتراژین
  . )4جدول ( هکتار بدست آمد

دار ر وزن هزار دانه معنیاثر ساده تنش خشکی ب
بود و بیشترین وزن هزار دانه از تیمار شاهد به میزان 

وزن هزار دانه گیاه ماش در . گرم بدست آمد 54/70
با تنش خشکی کاهش یافت اما زمان حادث شدن  همواجه

. داري بر وزن هزار دانه نداشتثیر معنیأتنش خشکی ت
بر وزن هزار  اثر متقابل کاربرد کود زیستی و تنش خشکی

دار بود و بیشترین وزن هزار دانه از تیمار دانه ماش معنی
 12/71شاهد بدون تنش و تلقیح با کود نیتراژین به مقدار 

  ) 5جدول ( گرم بدست آمد
  

  
 
  

  اثر متقابل محلول پاشی با بور و نوع کود زیستی بر عملکرد دانه ماش - 4جدول 
  )هکتار کیلوگرم در(

 نوع کود محلول پاشی با بور ول پاشیبدون محل میانگین
a9/734  a9/682  a787 نیتراژین 
a4/716  a2/678  a6/754  سوپر نیتروپالس 

  a55/680  a8/770  میانگین 
  درصد ندارند 5داري در سطح اعداد متن جدول که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند با یکدیگر اختالف معنی

  
 
  

 )گرم(تی و تنش خشکی بر وزن هزار دانه ماشاثر متقابل نوع کود زیس - 5جدول 
 نش خشکی نیتراژین سوپر نیتروپالس میانگین

a54/70  a96/69  a12/71   بدون تنش(شاهد( 
b74/61  b08/61  b40/62  قبل از گلدهی عدم آبیاري 
b04/59  b81/57  b27/60  بعد از گلدهی عدم آبیاري 

  a95/62  a59/64  میانگین 
  اي حداقل یک حرف مشترك هستند با یکدیگر اختالف اعداد متن جدول که دار

  درصد ندارند 5داري در سطح معنی
  

اسالم و  و )1383(ضابط و حسین زاده 
 یر منفیتأث یکه تنش خشک نشان دادند )2009( همکاران

در بر وزن صد دانه نسبت به تعداد دانه در غالف  يکمتر
ان اثر ساده تنش خشکی بر میز.داشته استگیاه ماش 

کودزیستی  تیمارهاي اثر متقابل. دار بودپرولین برگ معنی
دار بود و و تنش خشکی بر میزان پرولین برگ معنی

کمترین میزان پرولین برگ از تیمار تنش خشکی بعد از 
 73/3گل دهی و تلقیح با کود نیتراژین به مقدار 

ین این کود و کود باگر چه . میکرومول بر گرم بدست آمد
  )6جدول ( .س اختالف معنی داري وجود نداشتنیتروپال

  

تنش خشکی بر تعداد دانه در غالف  سادهاثر 
دار بود و بیشترین تعداد دانه در غالف از تیمار ماش معنی

بدست  دانه در غالف 84/11 تعدادشاهد بدون تنش به 
تعداد دانه در غالف گیاه ماش در مواجه با تنش . آمد

ثیر أحادث شدن تنش تخشکی کاهش یافت اما زمان 
 تیمار سادهاثر . داري بر تعداد دانه در غالف نداشتمعنی

دار نبود اما کود زیستی بر تعداد دانه در غالف معنی
کودزیستی و تنش خشکی بر تیمارهاي اثر متقابل 

دار بود و بیشترین تعداد دانه تعداد دانه در غالف معنی
ح با کود در غالف از تیمار شاهد بدون تنش و تلقی

اگر . بدست آمد دانه در غالف09/12نیتراژین به مقدار 
داري چه بین این کود و کود نیترو پالس اختالف معنی

  )7جدول (وجود نداشت 
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  اثر متقابل نوع کود زیستی و تنش خشکی بر میزان پرولین برگ در ماش - 6جدول 
 )میکرومول بر گرم(

 شکینش خت نیتراژین سوپر نیتروپالس میانگین
a9/4  a81/4  a5   بدون تنش(شاهد( 
b94/3  b83/3  b06/4  قبل از گلدهی عدم آبیاري 
b71/3  b69/3  b73/3  بعد از گلدهی عدم آبیاري 

  a11/4  a26/4  میانگین 
  دارياعداد متن جدول که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند با یکدیگر اختالف معنی

  درصد ندارند 5در سطح 
  

  بر تعداد دانه در غالف ماش خشکیو تنش  زیستیقابل نوع کود اثر مت - 7جدول 
 تنش خشکی نیتراژین سوپر نیتروپالس میانگین

a84/11  a59/11  a09/12  بدون تنش( شاهد( 
b97/9  b83/9  b12/10  قبل از گلدهی عدم آبیاري 
b64/9  b53/9  b85/9  بعد از گلدهی عدم آبیاري 

  a31/10  a65/10  میانگین 
  جدول که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند با یکدیگر اختالف  اعداد متن

 درصد ندارند 5داري در سطح معنی

  
ماش  زیستیتنش خشکی بر علمکرد  سادهاثر 

از تیمار شاهد  زیستیدار بود و بیشترین علمکرد معنی
. کیلوگرم در هکتار بدست آمد 6746بدون تنش به میزان 

جه با تنش خشکی کاهش گیاه ماش در موا زیستیکردملع
داري ثیر معنیأیافت اما زمان حادث شدن تنش خشکی ت

کود زیستی بر کاربردساده اثر . نداشت زیستیبر علمکرد 
دار نبود اما اثر متقابل کاربرد معنی زیستیعلمکرد 

دار بود معنی زیستیکودزیستی و تنش خشکی بر علمکرد 
ون تنش و از تیمار شاهد بد زیستی و بیشترین علمکرد

 .آمد گرم بدست 7086تلقیح با کود نیتراژین به مقدار 
نیترو پالس  سوپرکود وتیمار و تیماراگرچه بین این 

 این نتایج  .)8جدول( داري وجود نداشت اختالف معنی

  .داشتهمخوانی ) )2009( پاترا و باتاچاري نتایج با

  
 )کیلوگرم در هکتار(ماش  زیستیرد اثر متقابل نوع کود زیستی و تنش خشکی بر عملک - 8جدول 

 تنش خشکی نیتراژین سوپر نیتروپالس میانگین
a6746  a6406  a7086  بدون تنش(شاهد( 
b4944  b4889  b5000  قبل از گلدهی عدم آبیاري 
b3043  b2878  b3208  بعد از گلدهی عدم آبیاري 

 a3/4724  a5098  میانگین 
  داري در سطحشترك هستند با یکدیگر اختالف معنیاعداد متن جدول که داراي حداقل یک حرف م

  درصد ندارند 5
  

 ،تنش خشکی تیمارهاي اثر متقابل یبررس
نشان داد که  زیستیح بر عملکرد یبا بور و تلق یپاشمحلول

 زیستیباعث کاهش عملکرد  یتنش خشکی قبل از گلده
عبور  لیبه دل یکه اعمال تنش بعد از گلده یدر حال. شد
بر عملکرد  يکمتر نا مطلوب اثر یشیشد رومرحله راز

  .داشت زیستی
مشخص نمود همزیستی  )1386 مورسلی

اندومیکوریزي تا دو برابر موجب افزایش رشد و بیوماس 

 ,Zn  گردد همچنین جذب عناصر معدنی نظیر گیاه لوبیا می
ca, K,N, P   تنش . دهدمیزان قابل توجهی افزایش میه را ب

هاي رشد و کاهش جذب خصخشکی موجب کاهش شا
ولی همزیستی . گرددجز کلسیم میه مواد معدنی ب

میکوریزي موجب تعدیل اثرات منفی ناشی از تنش 
خشکی شده و میزان رشد و جذب مواد معدنی را در 

 .دهدمیزان قابل توجهی افزایش میه تیمار خشکی ب
-اعمال تنش خشکی، محلول يمارهایاثر متقابل ت یبررس
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 ر یثأت يزوسفریر يهايح با باکتریور و تلقبا ب یپاش
-اگر چه محلول. نداشت زیستیعلمکرد بر  يداریمعن
تروپالس باعث یح با کود نیبا بور همراه با تلق یپاش
  .دیگرد زیستیعلمکرد ش یافزا

پاشی با گزارش نمود محلول )1381( فاطمی
داري روي عملکرد دانه ر، اثر معنیوکودهاي نیتروژن و ب

هاي گیاه، تعداد غالف، تعداد دانه و وزن دانه در ساقهدر 
-فرعی، تعداد کل دانه در بوته، و تعدا غالف در قسمت

داشته و سویا ساقه اصلی ) باال، وسط، پایین(هاي مختلف 
   شدباعث افزایش آنها 

 گیرينتیجه
آبیاري در مرحله به طور کلی نتایج نشان داد که 

باال به مواد فتوسنتزي ضروري به دلیل نیاز  زایشی عمدتاً
پاشی و تیمارهاي تلقیح با کودهاي زیستی و محلول .است

نتوانسته است اثرات نامطلوب تنش خشکی را کاهش 
می توان براي حصول عملکرد بهینه در مناطق البته دهد، 

از کودهاي زیستی در زمان مناسب خشک و نیمه خشک، 
 .و به میزان کافی استفاده نمود
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