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سخن سردبير
حبوبات بهعنوان يكي از مهمترين منابع گياهي غني از پروتئين ،دوّمين منبع مهم غذايي انسان پس از غالت ،بهشمار
ميروند .اين گياهان با داشتن قابليت تثبيت زيستي نيتروژن ،نقش درخورتوجهي در بهبود حاصلخيزي خاك دارند .حبوبات
در تناوب با بسياري از گياهان زراعي ،كشتوكار ميشوند و بدينترتيب ،با تنوعبخشي به نظامهاي كشت مبتني بر غالت،
جايگاه ويژهاي در كشاورزي پايدار به خود اختصاص دادهاند .اين گياهان ،كمتوقع بوده و براي كشت در نظامهاي زراعي
كمنهاده مناسب ميباشند .همچنين به صورت گياهان پوششي ،در جلوگيري از فرسايش خاك مؤثرند .مجموعة اين
ويژگيها ،حبوبات را از جنبههاي زراعي ،بومشناختي و زيستمحيطي در جايگاه ارزشمندي قرار داده است.
حبوبات در ايران پس از غالت ،بيشترين سطح زيركشت را دارا هستند .بر اساس آمار ،ساالنه سطحي حدود يك
ميليونودويستهزارهكتار در كشور به كشت حبوبات اختصاص مييابد كه از اين سطح ،ساالنه حدود 700هزارتُن محصول
بهدست ميآيد .نگاهي اجمالي به آمار توليد و سطح زيركشت اين محصوالت در ايران و مقايسة آن با آمار جهاني نشان
ميدهد كه بازده توليد اين محصوالت در كشور ما ،بسيار ناچيز بوده و گاه با نوسانات شديدي همراه است .هرچند بخشي از
پايينبودن بازده توليد اين محصوالت را ميتوان به وضعيت ويژة طبيعي و اقليمي كشور مربوط دانست ،اما علت ديگر آن را
بايد در بيتوجهي به سرمايهگذاريهاي مرتبط با توليد ،بهويژه فقر تحقيقات حبوبات جستجو كرد .اين كمتوجهيها سبب
شده است تا كشت بعضي محصوالت زراعي مانند غالت و محصوالت نقدينهاي ،جايگزين كشت حبوبات در اراضي مرغوب
شده و لذا كشت حبوبات ،بيشازپيش به مناطق حاشيهاي و كمبازده رانده شود .اين وضعيت ،چالشي بزرگ را فراروي
مجموعة برنامهريزان ،سياستگزاران و نيز محققان حبوبات در كشور قرار داده است.
اهميت حياتي اين محصوالت ،بهويژه از نظر تأمين نيازهاي پروتئيني كشور و نيز حفظ بومنظامهاي طبيعي ايجاب ميكند
تا به امر پژوهشهاي دامنهدار پيرامون جنبههاي مختلف توليد اين محصوالت ،بهمنظور پاسخگويي به نيازهاي جديد ،بهصورت
ويژهاي پرداخته شود .نكتة مهمي كه در طراحي و اجراي برنامههاي تحقيقات حبوبات بايد همواره مدّ نظر باشد ،قرارداشتن كشور
در وضعيت طبيعي و اقليميِ خشك است؛ بهطوري كه بيش از 90درصد از توليد حبوبات در كشور ما در شرايط ديم با بارشهاي
بسياراندك انجام ميشود .بدينترتيب ،انطباق با اين شرايط خشك ،ضمن حفظ پايداري توليد ،بايد بهعنوان يكي از اصول بنيادين
در تدوين و اتخاذ سياستها و خطمشيهاي تحقيقاتي در رابطه با حبوبات ،مدّ نظر قرار بگيرد.
بههر حال ،تعيين يك راهبرد واحد ،هماهنگي و انسجام بين مراكز علمي و تحقيقاتي و نيز تبادل اطالعات و تجاربِ
بهدستآمده بين محقّقان در مراكز مختلف ،عواملي هستند كه ما را در رسيدن به اهداف بلندمدت تحقيقات حبوبات ياري
خواهند كرد .در اين راستا ،پژوهشكدة علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد ،با همكاري مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي كشور
نشرية علميپژوهشي "پژوهشهای حبوبات ايران" را با هدف انتشار دستاوردهاي حاصل از تحقيقات حبوبات پژوهشگران
كشور ،آغاز كرده است .اميد است اين اقدام ،بستر مناسبي را جهت شكلگيري فضاي تعامل علمي و رشد قابليتهاي محققان
اين عرصه فراهم آورد.

منشور اخالق نشريه
اين نشريه عضو كميته بينالمللي اخالق در انتشار ( )COPEو متعهد به رعايت اصول آن است.
منشور اخالق «نشرية پژوهشهای حبوبات ايران» ،بر مبناي رهنمودهاي ارائهشده توسط كميتة اخالق انتشار  COPEطراحي
شده است و از همة مخاطبان انتظار مي رود به اصول اخالقي مذكور پايبند باشند .بديهي است هرگونه سرقت علمي يا ساير رفتارهاي
غيراخالقي ،منجر به حذف مقاله از فرآيند داوري خواهد شد .اين منشور جهت تعيين وظايف و تعهدات نويسندگان ،سردبير ،اعضاي
هيئت تحريريه و داوران تنظيم شده است.

سردبير و هيئت تحريريه
 پذيرش مقاالت :سردبير نشريه مسئول اتخاذ تصميم جهت پذيرش يا رد مقاالت ارسالي ميباشد .سردبير با كمك هيئت تحريريه
و با درنظرگرفتن مسائل مربوط به حق كپيبرداري ،سرقت علمي و غيره ،همچنين صالحديد داوران و ويراستاران ،اقدام به پذيرش
مقاله مينمايد.


عدالت :سردبير ،وظيفه قضاوت در مورد مقاالت را صرفاً از لحاظ شايستگي علمي برعهده دارد و بايد بدون طرفداري يا كينهتوزي
شخصي يا درنظرگرفتن ملّيت ،جنسيت ،مذهب و مسائل قومينژادي و سياسي عمل نمايد.



محرمانهبودن :سردبير و هيئت تحريريه نبايد اطالعات مربوط به مقاله را در مراحل داوري و ارزيابي ،براي كسي غير از داوران،
نويسندگان و ويراستاران افشاء كنند.



عدم افشاء و استفادة شخصي :آن بخش از مطالب مقاالت ارسالي كه منتشر نشدهاند ،نبايد بدون كسب رضايت مكتوب
نويسنده ،در پژوهش شخصي سردبير و يا هيئت تحريريه استفاده شوند .اطالعات و يا ايدههاي محرمانه كه از طريق ارزيابي مقاالت
كسب شدهاند ،بايد بهطور محرمانه حفظ شوند و در جهت منافع شخصي استفاده نشوند.

داوران


پذيرش مقاالت :داوران به سردبير و اعضاي هيئت تحريريه در اتخاذ تصميم براي پذيرش و يا ردّ مقاله كمك نموده و از طريق
ارسال اصالحيه به نويسندگان ،در ارتقاي مقالة آنها سهيم ميباشند.



حق امتناع و عدم پذيرش :امتناع و ردّ درخواست ارزيابي يك مقاله بر حسب زمان و يا موقعيت ،ضروري و الزم است .داوري كه
احساس عدم صالحيت كافي براي قضاوت در مورد مقاله پژوهشي ميكند ،بايد از ارزيابي مقاله امتناع كند.



محرمانهبودن :داوران بايد به محرمانهبودن فرآيند ارزيابي احترام بگذارند و نبايد اطالعات مربوط به مقاله را بدون اجازه مكتوب
نويسنده در اختيار شخصي غير از سردبير بگذارند.



عدم سوگيری :داوران بايد مقاالت را بهطور عيني ،بيطرف و عادالنه ارزيابي كنند .داوران بايد از سوگيريهاي شخصي در
توصيهها و قضاوتهاي خود اجتناب كنند.



منابع :داوران موظفند منابعي را كه نويسنده به آنها ارجاع داده ،شناسايي و بررسي نمايند .هرگونه نتيجهگيري يا بحثي كه پيش
از اين مطرح شده باشد ،بايد همراه با منبع ذكر شود .همچنين داوران موظفند در صورت مشاهدة هرگونه شباهت يا همپوشاني
بين اثر ارسالي و مقالهاي ديگر ،مراتب را به سردبير اطالع دهند.



تضاد منافع :داوران نبايد از اطالعات يا ايدههايي كه طي فرآيند ارزيابي بهدست آوردهاند ،در جهت منافع شخصي استفاده نمايند.
همچنين داوران بايد از ارزيابي مقاالتي كه از ديد آنها مشمول تضاد منافع ،اعم از منافع مشترك مالي ،سازماني ،شخصي و يا
هرگونه ارتباط يا پيوندهاي ديگر با شركتها ،نهادها يا افراد مرتبط با مقاالت است ،امتناع كنند.

نويسندگان


گزارش يافتهها :نويسنده مسئول مكاتبه ،مسئول نهايي محتواي كُلّ مقالة ارسالي ميباشد .نويسندگان متعهد هستند يافتههاي
خود را بهطور كامل گزارش كنند و در ارائة يافتهها و تفسير آنها دقت ويژه داشته باشند .مقاله بايد حاوي جزئيات و منابع كافي
باشد ،بهنحويكه امكان دسترسي ساير پژوهشگران به مجموعة دادههاي يكسان جهت تكرار پژوهش وجود داشته باشد.



سرقت علمي :نويسنده مسئول مكاتبه مقاله بايد از اين كه تمامي مطالب ذكرشده ،حاصل پژوهش وي و همكاران ايشان -كه اسامي
آنها مندرج در مقاله است -اطمينان حاصل نموده و منشأ و اصالت هر يك از مجموعة دادههايبهكارگرفته شده را مشخص كند.



اصالت :مقاله بايد كاري جديد و اصيل باشد .نويسنده نميتواند مقالهاي را كه كُلّ يا بخشي از آن در جاي ديگري تحت بررسي
است و يا قبالً به نشريه ديگري ارسال شده است ،به نشرية پژوهشهاي حبوبات ايران بفرستد.



تشكر و قدرداني :نويسندگان بايد به مراكز يا افرادي كه در شكلگيري پژوهش آن تأثيرگذار بودهاند ،اشاره كرده و قدرداني
نمايند .همچنين در صورت نياز ،حامي مالي پژوهش در اين بخش ،ذكر گردد و مورد قدرداني قرار گيرد.



تأليف اثر :همه نويسندگان مندرج در مقاله بايد در كار پژوهش ،مساعدت و همكاري جدّي داشته و در مقابل نتايج ،پاسخگو
باشند .اعتبار و امتياز نويسندگي يا تأليف ،بايد به نسبت مساعدتهاي افراد مختلف ،تسهيم شود .نويسندگان بايد مسئوليت و
اعتبار كار را تقبل كنند .نويسنده مسئول مكاتبه كه مقاله را به نشريه ارسال مينمايد ،بايد يك نسخه از مقاله يا پيشنويس آن را
به همة نويسندگان مشترك و همكار ،ارسال نموده و رضايت آنها را جهت ارسال مقاله به نشريه و انتشار آن كسب كند.



تضاد منافع :نويسنده(گان) موظفند هرگونه تضاد منافعي را كه بر نتيجة پژوهش آنها و يا تفسير يافتهها تأثيرگذار بوده است،
مطرح نمايند و منابع مالي حامي پژوهش خود را ذكر كنند.



بازبيني مقاله :اگر نويسندهاي متوجه اشتباه يا بيدقتي مهمي در اثر خود شود ،موظف است مراتب را بهسرعت به سردبير نشريه
پژوهشهاي حبوبات ايران اطالع داده و در فرآيند بازبيني و اصالح مقاله همكاري نمايد.

باسمهتعالي

معرّفي نشريه ،فراخوان و شرايط پذيرش مقاله ،راهنماي تهيه و ارسال مقاله
الف -معرفي نشريه
«پژوهشهاي حبوبات ايران» نشريهاي است با درجة علميپژوهشي كه بهوسيلة پژوهشكدة علوم گياهي دانشگاه فردوسي
مشهد در قالب تفاهمنامة همكاري با شِش دانشگاه كشور شامل دانشگاههاي صنعتي اصفهان ،تربيتمدرس ،شهيدباهنر كرمان،
علوم كشاورزي و منابعطبيعي گرگان ،آزاد اسالمي واحد شيراز و دانشگاه علوم كشاورزي و منابعطبيعي ساري ،به تعداد دو شماره
در سال انتشار مييابد .اين نشرية تخصصي ،نتايج تحقيقات حبوبات را در زمينههاي مختلف پژوهشي ،منتشر ميكند .منظور از
حبوبات ،بقوالت مهم زراعي شامل نخود ،عدس ،انواع لوبيا ،ماش ،باقال ،نخودفرنگي ،دالعدس و خُلّر است.
ب -فراخوان و شرايط پذيرش مقاله
ب -1-مقاااالت باي اد نتيج اة پااژوهشهاااي اصاايل در زمين اة حبوبااات بااوده و پاايشتاار در نشاارية ديگااري چاااد نشااده
و يا همزمان به نشرية ديگاري ارساال نشاده باشاند .مراحال ارساال مقالاه و پيگياري وضاعيت آن ،از طرياق پايگااه
اختصاصي نشرية پژوهشهاي حبوبات ايران در سامانة يكپارچة مديريت نشريههاي علمي دانشگاه فردوسي مشاهد باه
نشاني  http://ijpr.um.ac.irخواهد بود.
ب -2-نويسنده(گان) طي تعهدنامهاي ،ضمن اعالم ارسال مقاله با ذكر عنوان ،رعايت اخالق پژوهشي و نيز اصول اخالقي نشر را اباراز
مينمايند .اين تعهدنامه كه فايل آن در سايت نشريه موجود است ،بايد به امضاي نويسندة مسئول و نيز يكاياك نويساندگان
مقاله ،رسيده و پس از اسكن ،از طريق سامانة اينترنتي نشريه در بخش بارگذاري فايلهاي الحاقي ،بارگذاري گردد.
ب -3-مسئوليت هر مقاله از نظر علمي بهعهدة نويسنده(گان) آن خواهد بود.
ب -4-مقاالت بهوسيلة گاروه دبياران (هيئات تحريرياه) و باا همكااري هيئات داوران ،ارزياابي شاده و در صاورت تصاويب،
بر اساس ضوابط خاص نشريه در نوبت چاد قرار خواهند گرفت .نشاريه در ردّ ياا پاذيرش و نياز ويراساتاري و تنظايم
مطالب مقاالت ،آزاد است.
ب -5-زبان اصلي نشريه ،فارسي است و مقاالت ،حاوي چكيدة مبسوط به زبان انگليسي نيز خواهند بود.
ج -راهنمای تهيه و ارسال مقاله
ج -1-روش نگارش
متن مقاله بايد در محيط نرمافزار  MS-Office Word 2007با ابعاد  A4با فاصلة 2/5سانتيمتر از لبهها و فاصلة 1/5بين
خطوط با قلم فارسي  B Nazaninاندازة 12و قلم انگليسي  Times New Romanاندازة 11و بهصورت يكستونه تايپ شود .الزم
است تمام سطرهاي متن مقاله ،بهصورت ادامهدار ( )Continuousشمارهگذاري ( )Line numberingشوند .همة صفحههاي مقاله
بايد داراي شماره بوده و تعداد آن از 20تجاوز نكند .هرگونه شكل ،جدول و فرمول نيز بهصورت واضح به همين نرمافزار انتقال يابد.

ج -2-اجزای مقاله

هر مقالة تخصصي ،حداقل بايد در دو فايل جداگانه شامل فايل صفحة مشخصات و فايل متن مقاله ،تهيه و ارسال شود .بخشهاي
ضروريِ هر يك از اين دو فايل و نيز اصول الزم كه در تهية آنها بايد رعايت شوند ،بهشرح زير است:
ج -1-2-در فايل صفحة مشخصات ،موارد زير بايد بهدقت به هاردو زباان فارساي و انگليساي قياد گردناد :عناوان مقالاه ،ناام و ناام
خانوادگي نگارنده(گان) و جنسيت ،رتبه و درجة علمي ،رشته و مقطع تحصايلي ،گارايش تخصصاي و عناوان شاغلي ،محال
خدمت ،نشاني دقيق پستي ،پُست الكترونيك ،تلفن ثابت و تلفن همراه آنها .چنانچه مقاله توسط بيش از يكنفر تهياه شاده
باشد ،نام مسئول مكاتبه ( )Corresponding Authorبا گذاشتن ستارهاي روي آن ،مشخص و در پاورقي همين صافحه درج
شود .صفحة مشخصات ،بدون شماره است .چنانچه مقاله ،خالصه يا بخشي از پاياننامه (رساله) دانشاجويي باشاد ،الزم اسات
موضوع در پاورقي صفحة مشخصات با قيد نام استاد راهنما و دانشگاه مربوط ،منعكس شود .فايل صفحة مشخصات باهصاورت
جدا از فايل متن مقاله ،در گام پنجم از فرآيند ارسال مقاله (بارگذاري فايلهاي الحاقي) ،بارگذاري شود.
ج -2-2-فايل متن مقاله ،بايد حاوي بخشهاي عناوان ،چكيادة فارساي و واژههااي كليادي ،مقدماه ،ماواد و روشهاا ،نتاايج و بحا،،
نتيجهگيري  ،سپاسگزاري (در صورت لزوم) ،فهرست منابع و چكيدة مبسوط انگليسي باشد .در اولين صفحه ،عنوان مقالاه بادون
هرگونه ذكر نام و مشخصات نويسنده(گان) ،درج شود .عناوان باياد خالصاه و روشان و بياانكننادة موضاوع پاژوهش باوده و از
20كلمه تجاوز نكند .چكيدة فارسي ،حداكثر در 250كلمه نوشته شده و همة آن در يك پاراگراف تنظيم شود .چكياده باا وجاود
اختصار بايد محتواي مقاله و برجستهترين نتايج آن را بدون استفاده از جدول ،شكل و كلمات اختصاريِ تعريفنشده ارائه كند.
ج -3-2-پس از چكيده ،واژههاي كليدي آورده شود .به اين منظور تنها از واژههايي استفاده شاود كاه در عناوان و حتايالمقادور در
چكيدة مقاله از آنها ذكري بهميان نيامده باشد.
ج -4-2-در مقدمه ،بايد سوابق پژوهشي مربوط به موضوع تحقيق ،توجيه ضرورت و نيز اهداف تحقيق ،بهخوبي ارائه شوند.
ج -5-2-مواد و روشها بايد كامالً گويا و روشن بوده و در آن ،مشخصات محل و نحوة اجراي آزمايش ،بههمراه روش گردآوري دادهها
و پردازش و تحليل آنها با ذكر منابع ،بهروشني ارائه شود .در صورت كاربرد معادالت رياضي ،بايد همة اجازاي معادلاه باهطاور
دقيق تعريف شده و در صورت استخراج معادله توسط نگارنده(گان) ،نحوة حصول آن در پيوست آورده شود.
ج -6-2-نتايج و بح ،بايد بهصورت توأم ارائه شده و يافتههاي پژوهش (نتايج) با استناد به منابع علمي مرتبط با موضوع ،مورد بحا،
قرار گيرند .عنوان جدولها ،در باال و عنوان شكلها در پايين آنها آورده شود .در زير هر عنوان فارسي ،بايد ترجمة انگليسي آن
نيز درج شود .عناوين ،بايد گوياي كامل نتايج ارائه شده در جدول يا شكل بوده و همة اطالعات و تعاريف الزم را شامل شاوند،
بهطوريكه نياز به مراجعه به متن مقاله نباشد .در جدولها ،ترجمة انگليسي عناوين سطرها ،ستونها و واحدهاي اندازهگيري،
در زير يا كنار نوشتة فارسي آنها درج شود .كاربرد هرگونه عاليم ،اختصارات و مخفّفها در شكلها و جدولها ،باياد هماراه باا
درج توضيح صورت كامل آنها در زيرنويس ،به فارسي و انگليسي باشد .ساختار جداول بهصاورت چاپچاين تنظايم شاده و
محتواي آنها (اعداد) تنها به انگليسي نوشته شود .شكلها كامالً به انگليسي تهيه شوند و هيچ كلماة فارساي در داخال شاكل
بهكارنرفته باشد .شكلها و جدولها بدون كادر باشند و حروف ،عناوين و عالئم بهكاررفته در آنها ،كامالً خواناا و تفكياكپاذير
باشند .شكلها و جدولها ،هر كدام بهطور مستقل داراي شمارة ترتيبي مستقل باشند و حتماً در داخل ماتن باه آنهاا ارجااع
داده شود .براي بيان اوزان ،واحدها و مقادير از سيستم متريك استفاده شود.
ج -7-2-در صورت لزوم ،جهت تشكر از شخص يا سازمان ،اين مطلب با عنوان "سپاسگزاري" پس از نتيجهگيري آورده شود.
ج -8-2-در بخش منابع ،يك فهرست شمارهگذاري شده از منابعِ استفادهشده كه همگي بهترتيب حروف الفبا تنظيم شده باشند،
ارائه شود .تنها منابعي بايد ذكر شوند كه در ارتباطِ نزديك با كار نويسنده بوده و مستقيماً از آنها استفاده شده باشد .هماة
منابعي كه در متن ذكر شدهاند ،بايد در فهرست منابع با مشخصات كامل نوشته شوند .در مواردي كه فقط چكيدة مقاله در
اختيار بوده است ،پس از نام منبع ،كلمه ( )abstractداخل پرانتز ذكر شود .نحوه ارجاع به منابع در متن مقاله ،باهصاورت
اسم نويسنده(گان) و تاريخ انتشار منبع باشد .حتياالمكان از درج نام افراد در شاروع جملاه خاودداري گاردد و مناابع در
انتهااي جملاه و در پرانتاز ارائاه شاوند؛ مانناد ( .)Nezami, 2007باراي جداساازي مناابع از ";" اساتفاده شاود؛ مانناد
( .)Saxena, 2003; Singh et al., 2008; Bagheri & Ganjeali, 2009چنانچه در شروع جمله به منبعي استناد شود ،باه
صورت نام (سال) نوشته شود مانند ( .Parsa (2007اسامي فارسي نيز بايد به التين و سال شمسي به ميالدي ،برگردان شوند.
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بررسي اثر تراكم كاشت و میزان مصرف كود دامي بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام لوبیاي قرمز
()Phaseolus vulgaris L.
راحله احمدزاده قویدل ،1قربانعلی اسدی ،*2محمدتقی ناصری پوریزدی ،3رضا قربانی 4و سرور

خرمدل2

 -1دانشجوی دکتری رشته بومشناسی زراعی ،گروه اگروتکنولوژی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 -2دانشيار گروه اگروتکنولوژی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 -3استادیار گروه اگروتکنولوژی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 -4استاد گروه اگروتکنولوژی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ دريافت1394/08/06 :
تاريخ پذيرش1395/04/26 :

چکيده
بهمنظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیای قرمز تحت تأثیر تراکم کاشت و سطوح کود دامیی آزمايشیی
بهصورت فاکتوريل بر پايه طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهیار تکیرار مزرعیه تحقیقیاتی دانشیکه کشیاورزی دانشیاا
فردوسی مشهه در سال زراعی  1393-94اجرا شه .فاکتورهای آزمايش شامل سه سطح کود دامی (صفر  15و  30تن در
هکتار) سه تراکم بوته ( 20 13/13و  40بوته در مترمربع) و چهار رقم لوبیای قرمز (اختر  D-81083ناز و گلی) بودنیه.
نتايج نشان داد که اثر ساد کود دامی تراکم و رقم بر اکثر صفات مورد مطالعه معنیدار ( )p≤0/05بود .با افزايش مصرف
کود دامی اجزای عملکرد و عملکرد لوبیا افزايش يافیت .مصیرف کیود دامیی تیا  15و  30تین در هکتیار بیهدلییل بهبیود
خصوصیات فیزيکوشیمیايی و بیولوژيکی خاک موجب بهبود عملکرد دانه بهترتیب برابر با  7و  15درصه نسبت به شیاهه
شه .همچنین با افزايش تراکم بوته رونه افزايشی برای عملکرد مشاهه گرديه .در بین ارقام باالترين عملکرد دانه مربیو
به رقم ناز ( 291/04گرم بر مترمربع) بود و کمترين میزان به رقم اختیر ( 236/63گیرم بیر مترمربیع) اختصیا داشیت.
باالترين عملکرد دانه ارقام لوبیای قرمز در شرايط سطوح مصرف کود دامی بهترتیب برای گلی+مصرف  30تن کیود دامیی
( 305/59گرم در مترمربع) و اختر +بهون مصرف کود دامی ( 220/33گرم در مترمربع) بهدسیت آمیه .عملکیرد دانیه بیا
ارتفاع بوته تعهاد غالف در بوته تعهاد دانه در غالف وزن دانه در غالف و وزن 100دانه همبسیتای مثبیت و معنییداری
( )p≤0/01داشت و باالترين ضريب همبستای برای وزن 100دانه (** )R2=0/723بهدست آمه .تفاوتهای ژنتیکیی بیین
ارقام مختلف باعث بروز تفاوت در اجزای عملکرد و عملکرد گرديه بهطوریکه باالترين عملکرد دانه در بیین ارقیام میورد
مطالعه مربو به رقم ناز بود.
واژههای کليدی :تفاوت ژنتیکی خصوصیات فیزيکوشیمیايی خاک رقم ناز ضريب همبستای وزن 100دانه

سیسییتمهییای زراعییی از طريییق بهبییود خصوصیییات فیزيکییی
شیمیايی و بیولوژيکی خاک مییگیردد (.)Saha et al., 1999
افزايش تولیه ماد خشک در نتیجیه اسیتفاد از کودهیای آلیی
تحت تأثیر بهبیود فعالییتهیای میکروبیی خیاک و دردسیتر
قراردادن انواع هورمونها و میواد محیرک رشیه و نییز فراهمیی
عناصیر غیذايی مییباشیه ( )Karthikeyan et al., 2008بیه
طوریکه اين اثیرات ناشیی از سیطح متعیادل فراهمیی عناصیر
معهنی و نیز بهبود حاصلخیزی خاک ناشیی از اعمیال کودهیای
آلی در طول دور رشه گیا میباشه ( Limon-Ortega et al.,
 .)2008از طرفی کودهیای آلیی بیا افیزايش ظرفییت ناهیهاری
رطوبت موجود در خاک ( )Singer et al., 2008باعیث ايجیاد
شرايط مناسبتر برای رشه گیا میشونه .مصرف کودهای آلیی
عالو بر افزايش تعهاد جانیهاران مفییه معمیوالا باعیث کیاهش

1

مقدمه
کاربرد کودهای آلی و دامی عالو بر اثرات مثبتیی کیه بیر
کلیه خصوصییات فیزيکوشییمیايی و بیولیوژيکی خیاک دارد از
جنبه های اقتصادی زيست محیطی و اجتمیاعی نییز مثمرثمیر
واقع شه و میتوانه بهعنوان جايازينی مناسب و مطلوب بیرای
کودهای شیمیايی مطرح باشه .مزيت ايین نیوع کودهیا چرخیه
تجهيهپذير سريع آنها در اکوسیستم است که پايیهاری هرچیه
بیشتر محیط و سیالمت سیاير جانیهاران و مصیرفکننیهگان را
محقق میسازد ( .)Torkamani & Alikhani, 2008عملییات
مهيريتی مبتنی بر استفاد از مواد آلیی باعیث بهبیود پايیهاری
*نویسنده مسئول :مشهه دانشاا فردوسی مشهه دانشکهة کشیاورزی گیرو
اگروتکنولوژی تلفنasadi@um.ac.ir 05138805807 :
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آرايش کاشت و تراکم بوته ()Torabi jefroodi et al., 2005
تراکم بوته ( )Salehi, 2014نیتروژن و رقابیت علیفهیایهیرز
( )Saberali et al., 2012توسیط برخیی از محققیان گیزارش
شه است .در لوبیا تعهاد غالف در گیا بیشترين همبسیتای را
با عملکرد داشته و مهمترين جزء عملکرد میباشیه ( Bennt et
Sharar et al. )2001( .)al., 1977گزارش کردنه کیه رابطیه
عملکرد دانه و صفات کمّی مثل ارتفیاع بوتیه تعیهاد شیاخه در
بوته تعهاد دانه در غالف و وزن 1000دانه با تراکم بوته معنیی-
دار شه .محققان ( )Burnside et al., 1998ضیمن تأکییه بیر
ارزش اقتصادی لوبیا بیان داشتنه که سیهم زيیادی از نوسیانات
تولیه اين محصولِ باارزش بهدلیل عهم انتخاب تراکم مناسیب و
رقابت با آفات بیماریها و علفهای هرز میباشه .بر اين اسا
بهنظر میرسه که مصرف کود دامی و انتخاب تیراکم مناسیب از
طريق افزايش مقاومت به آفیات و بیمیاریهیا و کیاهش حضیور
علفهایهرز بتوانیه نقیش میثثری بیر بهبیود تولییه ايین گییا
ارزشمنه از نظر تغذيهای ايفاء نمايه .عالو بر اين بیا توجیه بیه
کمبود ماد آلی در اغلب خاکهای زيرکشت ايیران بیهويیژ در
شرايط آب و هیوايی مشیهه مصیرف کیود دامیی بیرای بهبیود
ويژگیهای فیزيکیی زيسیتی و شییمیايی خیاک و رشیه گییا
ضروری بهنظر میرسه .از اينرو تحقیق حاضیر کیه مبتنیی بیر
ديهگا های کشاورزی پايهار میباشه با هیهف بررسیی واکینش
ارقام لوبیای قرمز تحیت تیأثیر تیراکم و سیطوح کیود دامیی در
شرايط آب و هوايی مشهه اجرا شه.

جانهاران مضر هماننه پاتوژنها و آفات گییاهی نییز مییگردنیه
(.)Graham, 2009
اگرچه لوبیا به کمک بیاکتری رايزوبییوم نیتیروژن هیوا را
تثبیت میکنه ولی بیهدلییل پتانسییل پیايین تثبییتکننیهگی
نیتیییروژن در ايییین گییییا اغلیییب نییییاز بیییه کیییوددهی دارد
( .)Westermann et al., 1981بر اين اسا چیون سیسیتم
ريشهای گیا مرکز ثقل آن در خاک محسوب میشود ( Leithy
 )et al., 2006میتوان با تغییر مهيريت حاصلخیزی خاک بیر
مبنای میهيريت پايیهار عیالو بیر بهبیود خصوصییات خیاک و
افزايش رشه و عملکرد محصول پايهاری بومنظامهای زراعیی را
نیز در درازمهت تضمین نمود.
عملکرد دانه هموار متأثر از رقابیت درون و بیرونگونیهای
برای دستیابی به عوامل تولیه است لذا برای بهحهاقلرسیانیهن
رقابت و حصول حهاکثر محصول انتخاب تراکم مطلوب و نحیو
توزيع بوتهها از اهمیت زيادی برخوردار است .اثر تراکم گییاهی
بر محصول عمهتاا بیهعلیت تفیاوت در چایونای توزيیع انیرژی
تابشی خورشیه است و افزايش جذب تابش خورشیهی منجر به
افزايش عملکرد مییشیود ( .)Fathi, 2005تیراکم مطلیوب بیه
عوامل مختلفی از جمله خصوصیات گیا طول دور رشه زمان
و روش کاشییت انییهاز بوتییه رطوبییت در دسییتر تییابش
خورشیهی الایوی کاشیت و حاصیلخیزی خیاک بسیتای دارد
(.)Shirtliffe & Johnston, 2002
لوبیییا ( )Phaseolus vulgaris L.يکییی از مهییمتییرين
گیاهان زراعی است که بهلحاظ میزان پروتئین باال و استفاد در
رژيم غذايی حائز اهمیت اسیت (.)Fageria & Santos, 2008
اين گیا دارای تیپهايی با انهاز شیکل و رنی متفیاوت بیذر
است کیه تفیاوتهیايی در عیادت رشیهی مقاومیت نسیبت بیه
بیماریها و ويژگیهای ديایر دارنیه ( .)Werner, 2005ارقیام
مختلف يک گیا به واسطه تفاوتهای ژنتیکی از نظر دسیتیابی
به پتانسییل تولییه پاسیخهیای متفیاوتی نشیان مییدهنیه .در
مطالعات متعهدی به واکنش متفاوت بین ارقام مختلیف لوبییای
قرمز نسبت به تیمارهای مهيريتی اشار شیه اسیت .بیهعنیوان
مثال تفاوت معنیدار عملکرد ارقام لوبییای قرمیز تحیت تیأثیر

مواد و روشها
اين آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلیوکهیای
کامییل تصییادفی در سییه تکییرار در مزرعییه تحقیقییاتی دانشییکه
کشاورزی دانشاا فردوسی مشهه به اجرا درآمه .جهیت تعییین
خصوصیات فیزيکی و شییمیايی خیاک نمونیهبیرداری از عمیق
 0-30سانتیمتری انجام شه (جهول  .)1خصوصیات شییمیايی
کود دامی نیز قبل از شروع آزمايش تعیین شه (جهول .)1

جدول  -1خصوصيات فيزیکوشيميایی خاک
Table 1- Physical and chemical characteristics of soil
پتاسيم قابلجذب

فسفر قابلجذب

Absorable K

Absorable K

(ميلیگرم بر کيلوگرم)

نيتروژن کل ()ppm
)Total N (ppm

)(mg.kg-1
350

11.5

هدایت الکتریکی
(دسیزیمنس بر متر)
)EC (dS.m-1
1.00

658
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ماده آلی (درصد)

بافت

pH

)Organic matter (%

Texture

7.92

0.62

لوم -رسی
Loam-clay

احمدزاده و همکاران؛ بررسی اثر تراکم کاشت  /...پژوهشهاي حبوبات ايران /جلد ،9شمارة ،1نيمة اول 1397

جدول  -2خصوصيات شيميایی کود دامی
Table 2- Chemical characteristics of cow manure
پتاسيم

فسفر

نيتروژن

هدایت الکتریکی

K

P
()%

N

(دسیزیمنس بر متر)

1.45

0.386

0.16

-1

) EC (dS.m
11.4

فاکتورهای آزمايش شامل سه سطح کود دامی (صیفر 15
و  30تن در هکتار) سه تراکم بوته ( 20 13/13و  40بوتیه در
مترمربع) و چهار رقم لوبیای قرمز (اختر  D-81083ناز و گلی)
بودنیییه .تیییراکم بوتیییه از طريیییق فاصیییله روی رديیییف در
مرحله  4-6برگی و پس از اطمینان از سبزشهن کامل بوتیههیا
اعمییال گرديییه .میییزان کییود دامییی بییر اسییا نیییاز گیییا و بییا
درنظرگییرفتن نتییايج آنییالیز خییاک تعیییین گرديییه .ارقییام مییورد
استفاد از سازمان تحقیقات اراک تهیه شه.
عملیات آماد سازی زمین در اوايل ارديبهشیت میا انجیام
شه .سپس مقادير کود دامی بیه خیاک اضیافه شیه .هیر کیرت
شامل چهار رديف با فاصله 50سانتیمتر بیود .عملییات کاشیت
دستی در اواخر ارديبهشت ما انجام شه .وجین علفهایهرز به
روش دستی در طول فصل رشه انجام شه .الزم به ذکر اسیت از
هیچگونه آفتکش و يا علفکش شیمیايی استفاد نشه.
پس از مشاهه عالئم رسیهگی فیزيولوژيک دانه در اوايیل
شهريور ما ضمن قطع آبیاری بوتهها با حذف اثرات حاشییهای
از سطح سه مترمربع برداشت شهنه .در همیین زمیان 10بوتیه
نیز انتخاب و جهت ارزيابی صفاتی همچون ارتفیاع بوتیه تعیهاد
غالف در بوته تعهاد دانه در غیالف وزن دانیه در غیالف و وزن
100دانه به آزمايشاا منتقل شهنه .پس از خشکشهن بوتههیا
در سايه وزن خشک به عنوان عملکرد بیولوژيک ثبت و پیس از
بوجاری عملکرد دانه تعیین شیه .شیاخ برداشیت از نسیبت
عملکرد دانه به عملکرد بیولوژيک محاسبه گرديه.
داد ها به روش آنیالیز واريیانس و بیا نیرمافیزار SAS 9.3
تجزيه شه .میاناین صفات توسط آزمون حهاقل اختالف معنیی
دار مقايسه گرديهنه .ضرايب همبسیتای بیا اسیتفاد از آزمیون
پیرسون و نرمافزار  SAS 9.3محاسبه گرديه.

اسيدیته
pH
7.46

داری افزود ( 17درصیه) شیه .رقیم گلیی بیا  125سیانتیمتیر
باالترين ارتفاع و اختالف معنیداری با سیاير ارقیام نشیان داد و
رقم اختر با  57سانتیمتر کمترين ارتفاع را به خیود اختصیا
داد .رقییم  D-81083در بییین ارقییام مییورد مطالعییه بییا ارتفییاع
68سانتیمتر در رتبه سوم قرار گرفت که حاکی از کوتا قهبودن
اين رقم میباشه .با افزايش تیراکم بوتیه از  13بیه  40بوتیه در
مترمربع در شرايط عهم مصرف کیود دامیی و مصیرف  15و 30
تن در هکتار بهترتیب  19 17و  15درصه بر ارتفاع بوته افزود
شه .مقايسه میاناین اثر متقابل کود دامی و رقم نشان داد که با
افزايش کود دامی بر ارتفاع ارقام مورد مطالعه افزود شه و رقیم
گلی در باالترين میزان کود دامی ( 30تن در هکتار) بیشیترين
ارتفاع بوته ( 132سانتیمتر) و رقم اختر در تیمار عیهم مصیرف
کود دامی کمترين ارتفاع ( 48سانتیمتر) را به خیود اختصیا
دادنه .همچنین با افزايش مصرف کود دامی از صفر بیه  30تین
در هکتار بیر ارتفیاع بوتیه ارقیام اختیر  D-81083نیاز و گلیی
بهترتیب  18 25 33و  7درصه افزود شه (جهول .)3
چنین بهنظر میرسه که مصرف کود دامی با بهبود قابلیت
ناههاری آب در خاک سرعت رشه گیا را کیه متیأثر از آمیا
سلولی میباشه ( )Sarmadnian & Koocheki, 2001بهبود
بخشیه و موجب افزايش ارتفاع بوتیه شیه اسیتSalardini .
) (2003دلیل افزايش رشه گیاهیان تحیت تیأثیر مصیرف کیود
دامی را به افیزايش ظرفییت ناهیهاری آب مربیو دانسیت .بیا
کاهش فواصل بوتهها تعیهاد گیاهیان در واحیه سیطح افیزايش
يافته و با محهودشهن نفوذ نور در داخل جامعه گییاهی رقابیت
برای جذب نور تشهيه شه و گیاهیان ارتفیاع خیود را افیزايش
داد انه ( )Xiao et al., 2006بهطوریکه در تیراکمهیای بیاال
علیرغم افزايش تعهاد گر ارتفاع گیا تحت تأثیر طويلترشهن
میانار ها نیز افزايش میيابیه (.)Lucas & Milbourn, 1976
) Mason & Leihner (1986با ارزيابی اثیر فاصیله بوتیه روی
رديف (فاصله بین رديف  91سانتیمتر) روی گییا لوبییا چشیم
بلبلی دريافتنه که فاصله بوته بر ارتفاع گیا در مرحلیه پرشیهن
دانه بیشترين اثر را داشته و با کاهش فاصله بوتیه ارتفیاع گییا
به طور معنیداری افزايش يافت .اختالف بین ارقام را میتوان به
اختالفات ژنتیکی آنها ارتبا داد.

نتایج و بحث
ارتفاع بوته :اثر ساد کود دامی تراکم و رقم بر ارتفاع بوته لوبیا
معنیدار ( )p≤0/05بود و تنها اثر متقابل کود با رقم بیر ارتفیاع
بوته معنیدار گرديه .با افزايش کود دامی از صیفر تیا 30تین در
هکتار ارتفاع بوته از  82به 97سانتیمتیر ( 17درصیه) افیزايش
يافت .با افزايش تراکم بوته از طريق فاصله بوتهها روی رديیف از
 15به 5سانتیمتر روی رديف ارتفاع گیا لوبییا بیهطیور معنیی
14
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دهه .کود دامی سبب افزايش جمعیت میکروارگانیسمهای مفیه
شه و از اين طريق بر فراهمی و جذب فسفر توسط ريشه گییا
اثر میگذارد ( .)Fageria, 2009تعهاد غالف در گییا از جملیه
حسا ترين جزء از اجزاء عملکیرد مییباشیه کیه تحیت تیأثیر
شرايط محیطی از قبیل رطوبت گرما و تیراکم قیرار مییگییرد
بهطوریکه در تراکمهای بوته باالتر کاهش نفوذ نور به قسیمت
های پايینی گیا باعث کاهش تشکیل غالف و نیز ريزش گلهیا
و غالفهای قسمتهای پايینی تاجپوشیش گییاهی شیه .البتیه
ريزش گلها و غالفهای قسمت پايینی گیا در تراکمهای بیاال
از تراکمهای پايین زيادتر بود .نتايج ) Salehi (2014همسو بیا
نتايج اين مطالعه بود بهطوریکه با افزايش تراکم لوبیای قرمیز
تعهاد غالف در بوته تحت تأثیر ريزش گلها و غالفهای بخش-
های پايینی بوته کاهش داشیتGraft & Rowland (1987) .
گزارش نمودنه که از بین اجزای عملکرد لوبییا تعیهاد دانیه در
غالف ارتبا قویتری با تیراکم گییاهی داردTawaha et al, .
) (2006گزارش کردنه که با افزايش تراکم بوتیه نخیود تعیهاد
غالف در بوته بهدلیل افزايش رقابیت بیرای دريافیت تشعشیع و
مواد غذايی و کاهش تعهاد گلهای بارور در بوته کیاهش يافیت
و از طرفی با افزايش تعهاد بوته در واحه سیطح فضیا و عناصیر
غذايی برای هر بوته کاهش میيابه .بنابراين گییا رشیه کیافی
نهاشته و تعهاد شاخههای جانبی کیم شیه و در نتیجیه تعیهاد
غالف در بوته نیز کاهش يافته است Salehi et al. (2008) .بر
اين باورنه که تعهاد غالف در لوبیا يکی از حسا تیرين عوامیل
نسبت به رقم بود و تحیت تیأثیر آن ممکین اسیت تیا بییش از
چهاربرابر تغییر نمايه .بهين ترتییب از آنجیا کیه اولیین جیزء
عملکرد که در اوايل مرحله زايشی تشکیل میشود تعهاد غالف
در گیا است که عمهتاا بیشترين واکنش را نسبت بیه بیروز هیر
گونه تنش محیطی و مهيريت زراعی نشان مییدهیه ( Salehi,
 )2014پیشنهاد میشود با انتخاب تیراکم مناسیب بیرای ارقیام
مختلف جهت کاشت موجب حصول باالترين عملکرد گرديه.

گزارش شه است که ارتفاع لوبیای قرمز تحت تیأثیر نیوع
رقم قرار میگیرد ( )Salehi, 2014بهطوریکه رقم D-81083
بییا  33سییانتیمتییر کمتییرين ارتفییاع را در بییین ارقییام بییه خییود
اختصا داد (جهول .)3
تعداد غالف در بوته :اثرات ساد و متقابل سطوح کیود دامیی و
تراکم بوته بر تعیهاد غیالف در بوتیه ارقیام لوبییا معنییدار بیود
( .)p≤0/05با افزايش میزان مصرف کود دامی از صیفر تیا  15و
 30تن تعهاد غالف در بوته بهترتیب افزايش  14و  20درصهی
نشان داد .با افزايش تراکم بوته در مترمربیع احتمیاالا از طريیق
کاهش تعهاد شاخه جانبی تحت تأثیر افزايش رقابت بین بوتهها
و کاهش فضا تعیهاد غیالف در بوتیه از  9/42بیه  8/14شیاخه
جانبی کاهش نشان داد ( 16درصه کاهش) .در بین ارقام میورد
مطالعه نیز گلی با  11/07غیالف در بوتیه بیشیترين و اختیر بیا
 6/37غالف در بوته کمترين مقادير اين صفت را دارا بودنیه .بیا
افزايش میزان مصرف کود بر تعهاد غالف در بوتیه افیزود شیه
درحالیکه افزايش تراکم کاهش تعهاد غالف در بوته را موجیب
گرديه .بیشترين و کمترين تعهاد غیالف بوتیه بیهترتییب بیرای
20بوته در مترمربع 30+تن کود دامیی در هکتیار ( 9/83غیالف
در بوته) و  40بوته در مترمربع+عهم مصرف کود دامی در هکتار
( 7/25غالف در بوته) مشاهه شه .با افیزايش تیراکم از  13بیه
 40بوته در مترمربع در شرايط عهم مصرف کود دامی و مصیرف
 15و  30تن کود دامی در هکتار بهترتیب  16 16و  9درصه از
تعهاد غالف در بوته کاسته شه .نتايج اثر متقابیل کیود دامیی و
رقم بر شاخ تعهاد غالف در بوته متفیاوت بیود .اگرچیه بیین
ارقام گلی و ناز در سیطوح  15و  30تین در هکتیار کیود دامیی
تفییاوت معنیییداری مشییاهه نشییه ولییی بییرای ارقییام اختییر
و  D-81083با افزايش کود رونه افزايشی بیرای ايین شیاخ
مشاهه شه .با افزايش مصرف کود دامی از صفر تیا  30تین در
هکتار افزايش تعهاد غالف در بوته ارقام اختر  D-81083نیاز و
گلی بهترتیب برابیر بیا  13 41 50و  2درصیه تعییین گرديیه
(جهول  .)3بهين ترتیب بهنظر میرسه که مصرف کود در ارقام
کوتا تر (اختر و  )D-81083نسبت به ارقام بلنهتر (گلیی و نیاز)
تأثیر بیشتری بر شیاخ تعیهاد غیالف در بوتیه داشیته اسیت.
کاربرد کود دامی از طريق افزايش محتوای رطیوبتی و فراهمیی
عناصر غذايی بهويژ فسفر خاک کیه نقیش مهمیی در گلیههی
دارد موجب بهبود رشه و افزايش تعیهاد غیالف در بوتیه شیه
است Salardini (2003) .خاطرنشان ساخت که پوسیهن کیود
دامی در خیاک مقیهار زيیادی اسییههای آلیی همچیون اسییه
کربنیک و سیتريک آزاد میکنه کیه قادرنیه فسیفر موجیود در
ساختمان کانیهای خاک را آزاد کیرد و در اختییار گییا قیرار

تعداد دانه در غالف :اين صفت کمتر تحت تأثیر تیمارهیا قیرار
گرفت و تنها اثر ساد تراکم و رقیم بیر آن معنییدار ()p≤0/05
بود .با افزايش مصرف کود دامی تعهاد غالف در بوته 14درصیه
نسبت به شاهه (غالف در بوته) افزايش يافت .با افیزايش تیراکم
بوته از  13به  40بوته در مترمربع تعهاد دانه در غیالف لوبییای
قرمز 7درصه کاسته شیه .بیشیترين و کمتیرين دانیه در غیالف
به ترتیب برای ناز ( 3/63دانه در غالف) و اختیر ( 5/11دانیه در
غالف) مشاهه شه (جهول  .)3بهنظر میرسه که مصیرف کیود
دامی از طريق افزايش دسترسی به عناصیر غیذايی تحیت تیأثیر
بهبود و توسعه سیستم ريشهای که متأثر از بهبود شرايط خاک
16
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کاهشی ( 6درصه) نشان داد .با افزايش تراکم بوته از  13بیه 40
بوته در مترمربع در سطوح عهم مصرف و مصیرف  10و  15تین
کود دامیی در هکتیار وزن دانیه در غیالف بیهترتییب  1 8و 7
درصه کاهش يافیت .بیشیترين و کمتیرين وزن دانیه در غیالف
به ترتیب برای رقم ناز 15+تن کود دامی ( 1/82گرم در غیالف)
و اختر بهون مصرف کود دامی ( 0/92گرم در غیالف) بیهدسیت
آمه .با افزايش میزان مصرف کود دامیی از صیفر تیا  15تین در
هکتار وزن دانه در غالف ارقیام اختیر  D-81083نیاز و گلیی
بهترتیب  17 15 13و  12درصه افزايش يافت (جیهول  .)3بیا
کاهش فاصله بوته يا افزايش تراکم رونه متفاوتی بسته بیه نیوع
رقم از افزايش و سپس کاهش و بر عکس ديه شه بهطوریکه
بیشترين و کمترين مقادير وزن دانه بهترتییب بیرای نیاز+تراکم
 13بوته در مترمربع با  1/89گرم در غالف و اختیر +تیراکم 40
بوته در مترمربع با  0/9گرم در غالف بهدست آمه .همچنین بیا
افزايش تراکم بوته از  13به  40بوته در مترمربیع وزن دانیه در
ارقام گلی اختر و ناز بهترتیب  12 4و  14درصه کاهش يافت
درحالیکیه بیرای رقیم  15 D-81083درصیه افیزايش حاصیل
گرديه .بهنظر میرسه که با افزايش کود دامیی بیهدلییل بهبیود
فراهمی عناصر غذايی رشه بوتهها افزايش يافتیه کیه ايین امیر
عالو بر افزايش ارتفاع بوتیه غیالف در بوتیه و دانیه در غیالف
بهبود وزن دانه در غالف را به دنبال داشته اسیتCoelho & .
) Dale (1980بیان نمودنه که تغذيه مناسب و کیاربرد مقیادير
مطلوب حاصلخیزکننه های آلی عامیل مهمیی در بهبیود رشیه
گیا محسوب میشود .با افزايش فاصله بوته هیر بوتیه از منیابع
در دستر و نور خورشییه بیشیتری بهیر بیرداری مییکنیه و
همچنین با بیشتربودن نهاد در اختیار هر بوته میواد بیشیتری
به مخزن میرسه که در نهايت افزايش وزن دانه را موجب میی
گردد Mcvetty (1986) .اظهار داشت که وزن دانه لوبیا بهطور
معنیداری تحت تأثیر تراکم گیاهی قرار گرفته و حهاکثر آن در
تیمییار  23گیییا در مترمربییع و حییهاقل در تیمییار  58گیییا در
مترمربییع مشییاهه شییه .در همییین راسییتا & Zaffaroni
) Schneiter (1991گزارش کردنه که با افیزايش تیراکم بوتیه
آفتاباردان بهعلت کاهش وزن تک بوتیه تعیهاد دانیه در طبیق
بهطور معنیداری کاهش يافت .همچنین نتايج نشان داد کیه بیا
افزايش فاصله بوته روی رديف و فاصله رديیف بیر وزن دانیه در
بوته لوبیاقرمز افزود شه (.)Torabi jefroodi et al., 2005

در منطقه ريزوسفر میباشه افزايش دانه در غیالف را بیهدنبیال
داشته است Mandal et al. (2007( .اظهار نمودنه که مصرف
کودهای شیمیايی بهدلییل کیاهش کیفییت بیولیوژيکی خیاک
کارکردهای آن را کاهش داد و از طريق افت پويايی خیاک آن
را به بستری غیرزنه تبهيل میکنه .بر اين اسا آنها مصرف
کودهای آلی را بهعنوان نهاد ای آلی جهیت بهبیود خصوصییات
خاک و تولیه باثبات پیشنهاد نمودنه .در نتايج (2005) Torabi
 Jefroodi et al.فاصله بوته روی رديف لوبیای قرمز بر شاخ
تعهاد دانه در غالف تأثیر معنیداری داشت و همچنین رقم نیاز
با  3/17دانه در غالف بیشترين مقهار را نسبت به رقم درخشان
( )2/87بیهخییود اختصییا داد .نتییايج مطالعییه & Horbert
) Baggerman (1983نیز نشان داد که با افزايش تراکم بوته از
 9به  14بوته در مترمربع تعیهاد دانیه در غیالف از  6/4بیه 4/7
کاهش پیها کرد .هرچنه که نتايج نشیان داد اسیت کیه تیراکم
تأثیر معنیداری بر اين شیاخ نیهارد و و بیشیتر تحیت تیأثیر
ژنوتیپ میباشه ( .)Frade & Valenciano, 2005در حبوبات
تعهاد دانه در غالف باثباتترين جزء عملکرد است زيیرا تعیهاد
سلولهای تخم در تخمهانها برابیر اسیت و کمتیر تحیت تیأثیر
عوامل محیطیی قیرار مییگییرد .بنیابراين اثیر آن در نوسیانات
عملکییرد بییه مراتییب کمتییر از سییاير اجییزای عملکییرد اسییت
(Tamari (2011) .)Koocheki & Banayan Aval, 1994
خاطرنشان ساخت که تعهاد دانه در غالف عمهتاا توسط ژنتییک
گیییا کنتییرل میییشییود .از طرفییی )Tawaha et al, (2006
دريافتنه که با افزايش تراکم نخود بهدلیل افزايش رقابت تعهاد
دانه در غالف کاهش يافیت .در تیراکمهیای پیايین بیا افیزايش
فتوسنتز و با فراهمشهن مواد فتوسنتزی غیالفهیا از پتانسییل
تولیه دانه بیشیتری برخیوردار مییشیونه و از طرفیی بیهدلییل
تشکیل غالفها در ارتفاع پايینتیر تینشهیای محیطیی تیأثیر
کمتری روی تعهاد دانیه در غیالف خواهیه داشیت ( Yeilagh
.)Cheghakhor et al., 2010
وزن دانه در غالف :اثر ساد کود دامی و رقم و اثر متقابل تراکم
و رقییم بییر شییاخ وزن دانییه لوبیییاقرمز در غییالف معنیییدار
( )p≤0/01بود .با افزايش میزان مصرف کود دامی رونه افزايشی
برای وزن دانه در غالف مشاهه شه .بهين صورت که با افزايش
کود دامی به  15و  30تن در هکتار وزن دانه در غالف از 1/25
به  1/38و  1/42گرم (14درصه) افیزايش يافیت .بیاالترين وزن
دانییه در غییالف بییه رقییم نییاز ( 1/71گییرم) اختصییا داشییت و
کمترين میزان برای اختر ( 1/00گرم) بهدست آمه .اگرچه وزن
دانه در غالف بهطور معنیداری تحیت تیأثیر تیراکم بوتیه قیرار
نارفت ولی با افیزايش تیراکم بوتیه وزن دانیه در غیالف رونیه

وزن 100دانه :تنها اثرات ساد کود دامی تراکم بوتیه و رقیم بیر
وزن 100دانه لوبیاقرمز معنیدار ( )p≤0/01بیود و هییچيیک از
اثرات متقابل معنیدار نشه .با افزايش مصرف کود دامی از صیفر
تا  15تن در هکتیار بیر وزن 100دانیه  15درصیه افیزود شیه.
17
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مترمربع موجب کاهش يک درصیهی عملکیرد بیولوژيیک شیه.
باالترين و پايینترين عملکیرد بیولوژيیک در بیین ارقیام میورد
مطالعه بهترتیب بیه گلیی ( 769/50گیرم در مترمربیع) و اختیر
( 610/09گرم در مترمربع) اختصیا داشیت .مییزان افیزايش
عملکرد بیولوژيک ارقیام  D-81083و نیاز در مقايسیه بیا اختیر
بهترتیب برابر با  10و  24درصه بود .باالترين عملکرد بیولوژيک
بییرای تیمییار  30تیین کییود دامی+تییراکم  20بوتییه در مترمربییع
( 736/91گرم در مترمربع) بهدست آمیه و کمتیرين مییزان بیه
تیمییار عییهم مصییرف کییود دامی+تییراکم  13بوتییه در مترمربییع
( 648/23گرم در مترمربع) اختصیا داشیت .مییزان افیزايش
عملکرد بیولوژيک تحت تأثیر افزايش تراکم بوتیه از  13بیه 40
بوته در مترمربع در شرايط عهم مصرف و مصیرف  15و  30تین
کود دامی بهترتیب معیادل بیا  6 8و  8درصیه تعییین گرديیه.
باالترين و پايینترين میزان عملکرد بیولوژيک بیهترتییب بیرای
رقم گلی+مصرف  30تن کود دامی ( 784/65گرم در مترمربیع)
و رقم اختر ( 596/58گرم در مترمربیع) بیهدسیت آمیه .مییزان
افزايش عملکرد بیولوژيک رقم اختر در شرايط مصرف  15و 30
تن در هکتار کود دامی در مقايسه با عهم مصرف بهترتیب برابیر
بییا  3و  4درصییه تعیییین گرديییه .میییزان ايیین افییزايش بییرای
رقم  D-81083بهترتیب برابر بیا  4و  5درصیه بیرای رقیم نیاز
بهترتیب برابر با  4و  6درصه و برای رقم گلی بهترتیب برابر با 4
و  5درصه در مقايسه بیا شیاهه تعییین گرديیه .نتیايج مقايسیه
میاناین اثر متقابل تراکم بوته و رقم نیز نشان داد که بیشیترين
عملکرد بیولوژيک برای تراکم  20بوتیه در مترمربیع+رقم گلیی
( 781/50گرم در مترمربع) بهدست آمه و کمتیرين مییزان بیه
تییراکم  13بوتییه در مترمربییع+رقم اختییر ( 559/95گییرم در
مترمربع) اختصا داشت .میزان افزايش عملکرد بیولوژيک رقم
اختر با افیزايش تیراکم بوتیه تیا  20و  40بوتیه در مترمربیع در
مقايسه با کمترين تیراکم بیهترتییب برابیر بیا  14و  13درصیه
تعیین گرديه .میزان اين افزايش برای رقم  D-81083بهترتییب
برابر با  11و  10درصه برای رقم ناز بیهترتییب برابیر بیا  5و 4
درصه و برای رقم گلی بهترتیب برابر بیا  4و  4درصیه محاسیبه
شه .به اين ترتیب ارقام گلی و ناز باالترين مقیادير را در تیراکم
هییای  20و  40بوتییه در مترمربییع از خییود نشییان دادنییه ولییی
اختالف معنییدار در ايین دو فواصیل ديیه نشیه هرچنیه کیه
باالترين مقادير در تیراکم  20بوتیه در مترمربیع مشیاهه شیه
(شکل .)1

افزايش تراکم بوته از  13به  40بوته در مترمربع موجب کیاهش
5درصهی وزن 1000دانه گرديه .باالترين وزن 100دانه در بین
ارقام لوبیاقرمز بیرای رقیم نیاز ( 32/63گیرم) بیهدسیت آمیه و
کمترين میزان مربو به رقم اختر ( 27/54گیرم) بیود .مییزان
کاهش وزن 100دانه ارقام  D-81083و گلی در مقايسه با رقیم
ناز بهترتیب برابر با  12و  4درصه محاسبه گرديیه (جیهول .)3
) Parvizi & Nabati (2004گیزارش کردنیه کیه بیا افیزايش
مصرف کود دامی بهلیل بهبود شرايط تغذيهای وزن 1000دانیه
ذرت افزايش يافت .از طرفیی )Bilsbroow & Evans (1993
اظهار داشتنه که کود نیتروژنیه تیأثیری بیر وزن دانیه در کلیزا
نهاشت .بهنظر میرسه که با افزايش تراکم بوتیه وزن 100دانیه
بهعلت عهم کفايت مواد فتوسنتزی در دور پُرشهن دانیه تحیت
تأثیر افزايش رقابت درونگونهای کاهش يافته است ( Tawaha
 .)et al., 2005برخی ديار از محققان گیزارش نمودنیه کیه بیا
کاهش تراکم رقابیت بیین بوتیههیا کیاهش يافتیه و در نتیجیه
استفاد هر غالف از مواد غذايی بیشتر میشیود و از آنجیا کیه
تعهاد دانه در هر غالف تغییر نمیکنه اثیر خیود را بیا افیزايش
وزن هر دانه نشان میدهه (.)Torabi jefroodi et al., 2005
در تضاد با اين نتايج گیزارش شیه اسیت کیه فاصیله رديیف و
تراکم بوته در شاخ وزن 100دانه نخود غیرمعنییدار بیود و
عنوان شه است که اين شاخ عموماا تحت تیأثیر فاکتورهیای
ژنتیکی قرار دارد ( .)Frade & Valenciano, 2005همچنیین
) Shirtliffe & Johnston (2002گیزارش کردنیه کیه تغیییر
تراکم لوبیا تأثیری در وزن 100دانه نهاشت .بهطور کلی بهنظیر
میرسه که هر رقم بهدلیل وجود تفاوتهای ژنتیکیی در تیراکم
مشخصی حهاکثر وزن 100دانه خود را خواهه داشت.
عملکرد بيولوژیک :اثر ساد سطوح کیود دامیی تیراکم بوتیه و
رقم و اثر متقابل تراکم در رقم بر عملکیرد بیولوژيیک لوبییاقرمز
معنیدار ( )p≤0/05بود .با افزايش مصرف کود دامی تا  30تین
در هکتار عملکرد بیولوژيک 5درصه در مقايسه با شاهه افزايش
يافت اما بین سطوح  15و30تن کود دامی در هکتیار اخیتالف
معنیداری مشاهه نشه .بررسی نتايج اين شاخ تحیت تیأثیر
فاصله بوته روی رديف حاکی از آن است که تیراکم 20بوتیه در
مترمربع بیشترين عملکرد بیولوژيیک را تولییه نمیود البتیه بیا
تراکم40بوته در مترمربع اختالف آماری مالحظه نارديه .بیهين
صورت که با افیزايش تیراکم از 13بوتیه در مترمربیع تیا سیطح
مطلوب 20بوته در مترمربع عملکرد بیولوژيک 7درصه افیزايش
يافت و پس از آن افزايش بیشتر تراکم بوته تا سطح  40بوته در
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Fig. 1. Mean comparisons for effects of (A) cow manure, (B) plant density and (C) cultivar on biological and
seed yield of bean

اين نتیجه رسیهنه که مصرف کود گاوی موجب افزايش عملکیرد
علوفه جو و ماشک شه .نتايج مطالعات )Parsons et al. (2009
و ) Achieng et al. (2010نیز نشان داد که با افیزايش مصیرف
کود دامی عملکرد ذرت افزايش يافت .افزايش در کل ماد خشک
تولیهی تحت تأثیر کاهش فاصله رديف و بوتهها عمهتاا مییتوانیه
مربو به افزايش تعهاد بوته در واحه سطح و افزايش ماد خشک
در واحه سطح باشیه ( .)Torabi jefroodi et al., 2005نتیايج
) Torabi Jefroodi et al. (2005مثيیه آن بیود کیه رقیم نیاز
باالترين مقهار عملکرد بیولوژيک را به خود اختصا داد .اگرچیه
) Malik et al, (1993با بررسی اثر فاصله رديف در شیرايط آب
و هوايی اونتاريوی کانادا اظهار داشتنه کیه کاشیت لوبیاسیفیه در
رديفهای با فاصله  70-90سانتیمتر عیالو بیر بهبیود عملکیرد
بیولوژيک موجیب امکیانپذيرشیهن عملییات وجیین مکیانیکی و

نتايج برخی مطالعات ( )Senesi, 1989نیز تأيیه نمیود کیه
مصرف کودهای آلی عالو بر کاهش آلودگیهای زيسیتمحیطیی
و حفظ تنوع زيستی خاک بهدلییل آزادسیازی تیهريجی عناصیر
غذايی نقش مثبتی بر بهبود خصوصیات رشهی و عملکرد گیاهان
دارد .بر اين اسا بهنظر میرسه مصرف کیود دامیی بیا افیزايش
ظرفیت بافری عناصر غیذايی و کیاهش اسییهيته خیاک و بهبیود
فراهمی عناصر غذايی موجب افزايش رشه و به تبیع آن عملکیرد
شیه اسیت ( .)Havlin et al., 1999گیزارش شیه اسیت کیه
مصییرف  30تیین مییاد آلییی در هکتییار (لجیین فاضییالب شییهری
کمپوست زباله شهری و کود دامی) عملکیرد بیولوژيیک گنیهم را
نسبت به شاهه افزايش معنیداری داد البتیه بیین سیطوح  30و
 60تیییین اخییییتالف معنیییییداری مشییییاهه نشییییه اسییییت
( Yolcu et al, (2010) .)Ahmadinezhad et al., 2013بیه
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افیزايش داد Rezaenejad & Afyuni (2001) .در مطالعیهای
ديار اظهار داشیتنه کیه مصیرف کودهیای آلیی از طريیق بهبیود
خصوصیات فیزيکوشیمیايی خیاک موجیب بهبیود عملکیرد گییا
ذرت گرديه .افزايش عملکرد دانه به موازات افزايش تیراکم بوتیه
بهواسطه استقرار بوته بیشتر و افزايش تعهاد غیالفهیای تولییهی
در واحیه سیطح مییباشیه ( Yeilagh Cheghakhor et al.,
 .)2010همانطور که قبالا نیز ذکر شه در اين آزمايش با افزايش
تراکم از تعهاد غالف در بوته کاسته شه است پس چنین دلیلی
نمیتوانه باعث افزايش عملکرد دانه شه باشیه .از طرفیی عنیوان
شه است که علیرغم کاهش تعهاد غالف در بوته افزايش تعیهاد
غالف در هکتار بهواسطه افزايش تعیهاد بوتیه در هکتیار موجیب
افزايش عملکرد دانه میشیود ( .)Salehi, 2014از طیرف ديایر
نتايج بررسی ) Torabi Jefroodi et al, (2005حاکی از آن بود
که با کاهش فاصله بوتیه لوبییای قرمیز عملکیرد دانیه در هکتیار
افزايش يافته است .آنها اين گونه عنوان داشیتنه کیه بیا کیاهش
فاصله بوته و در نتیجه افزايش تراکم شاخ سطح بیر کیافی
برای دريافت نور در طی مرحلیه پُرشیهن دانیه فیراهم شیه و در
نتیجه کارآيی مصرف انرژی خورشییهی افیزايش مییيابیه و ايین
مسئله سبب افزايش عملکرد دانه مییشیودNienhuis (1985) .
نیز دريافتنه که منحنیهای عملکیرد در تییپهیای رشیهمحهود
نسبت به تراکم رونه خاصی نشان نهاد درحالیکیه در تییپهیای
رشه نامحهود بهترتیب در تراکمهای  30و  23بوتیه در مترمربیع
حهاکثر بود .نتايج محققان ديار در گیا آفتیاباردان حیاکی از آن
است که بیا افیزايش تیراکم بوتیه عملکیرد دانیه افیزايش يافیت
بهطوریکه در تیراکمهیای پیايین تولییه میاد خشیک و جیذب
تشعشعات خورشیهی کمتر است و میواد فتوسینتزی کمتیری در
اختیار مخزن گیا قرار گرفته و عملکرد دانه کاهش پیها میکنیه
) .)Ferreira & Abrue, 2001تفاوتهیای ژنتیکیی بیین ارقیام
مختلف عالو بر ايجاد تفاوت در اجزای عملکرد موجب تفیاوت در
عملکرد دانه اين ارقام شه .نتايج سیاير مطالعیات نییز نشیان داد
است که تفاوت ژنتیکی بین الينهای مختلف لوبیا باعیث تفیاوت
در وزن 100دانه تعهاد غالف در بوته تعهاد دانیه در غیالف و در
نهايت عملکرد دانه شه ( Broughton et al., 2003; Fageria
 .)& Santos, 2008بر اين اسا بهنظر میرسه کیه لوبییاقرمز
رقم ناز احتماالا ظرفیت تولیه بیشتری تحیت تیأثیر سیطوح کیود
دامی و تراکم نسبت به ديار ارقام مورد مطالعه در شرايط مشیابه
آزمايش حاضر دارد .در نتايج )Torabi Jefroodi et al, (2005
رقم ناز نسبت به ديار میورد آزمیايش (رقیم درخشیان) بیاالترين
مقهار عملکرد دانه را از خیود نشیان داد .نتیايج )Salehi (2014
نشان داد که الينهای  ARS-R93003و  BRB188عملکرد بیشیتر
و معنیییداری نسییبت بییه اليیین  D-81083نشییان دادنییه .در

برداشت میشود ولی ) Teasdale & Frank (1993خاطرنشان
ساختنه که کاشت لوبیا سفیه با فواصل رديف کمتیر ( 25تیا 50
سانتیمتر) میتوانه از طريق سايهانهازی بهتر پوشش گییاهی بیر
سطح خاک موجب رقابت بهتر با علفهایهیرز و بهبیود عملکیرد
گردد Ayaz et al. (2001) .اظهار داشتنه در گونههايی بیا دور
رشه بیشتر بهدلیل فرصت بیشتر برای دريافت نور میاد خشیک
بیشتری تولیه میشود.
عملکرد دانه :اثر ساد کود دامی تراکم رقم و اثر متقابیل تیراکم
با رقم بر عملکرد دانه لوبییاقرمز معنییدار ( )p≤0/05بیود .بیهين
صورت که با افزايش سیطح کیود دامیی از  0تیا  15و  30تین در
هکتار عملکرد دانیه بیهترتییب بیا  7( 267/67 250/86درصیه
افزايش نسبت به شاهه) و  289/15گرم در مترمربیع ( 15درصیه
افزايش نسبت به شاهه) افزايش نشان داد .با افزايش تیراکم بوتیه
از  13به  20و  40بوته در مترمربع رونه افزايشیی بیرای عملکیرد
مشاهه گرديه .باالترين عملکرد دانه مربو به رقم نیاز (291/04
گرم بر مترمربع) بود و کمترين میزان به رقم اختر ( 236/63گرم
بر مترمربع) اختصا داشت .میزان افزايش عملکرد دانه در ارقام
 D-81083و گلی در مقايسه با رقم اختر بهترتیب برابیر بیا  12و
 20درصه محاسبه گرديه .افزايش عملکرد دانه در شرايط افزايش
مصرف کود دامی در سطوح مختلف تراکم برابر با 4درصه تعییین
گرديه .باالترين عملکرد دانه ارقام لوبیای قرمز در شرايط سیطوح
مصرف کود دامی بهترتیب برای گلی+مصرف  30تین کیود دامیی
( 305/59گرم در مترمربع) و اختیر +بیهون مصیرف کیود دامیی
( 220/33گرم در مترمربع) بهدست آمه .میزان افیزايش عملکیرد
ارقام اختر  D-81083ناز و گلی در شیرايط عیهم مصیرف کیود
دامی و مصرف  15و  30تن کود دامی در هکتار بهترتیب برابر بیا
 15 15 15و  16درصه محاسبه گرديه (شکل  .)1افزودن کیود
دامی به خیاک از طريیق افیزايش پايیهاری خاکهانیههیا افیزايش
نفوذپذيری آب در خاک افزايش ظرفیت ناههاری آب در خیاک
کاهش مقاومت خاک در مقابیل نفیوذ ريشیه و بهبیود تهويیه در
نهايت رشه گیا و جیذب عناصیر غیذايی را افیزايش داد اسیت
( .)Carter, 2002اکثر تحقیقات بهبود مواد آلی و فعالییتهیای
بیولوژيکی خاک در اثر مصرف کیود دامیی را گیزارش کیرد انیه.
) Aggarwal et al, (1997اظهار داشتنه که کاربرد کیود دامیی
باعث افزايش معنیدار فعالیت آنزيمی خاک مییشیودPeacock .
) et al, (2001نیز دريافتنه کیه بیا افیزايش کیربن آلیی خیاک
بیوما میکروبی خیاک هیم بیه همیان شیهت بهبیود مییيابیه.
) Rezaenejad & Afyuni (2000اظهیار داشیتنه کیه مصیرف
کودهای آلی باعث افزايش معنیدار میواد آلیی خیاک گرديهنیه و
قابلیت جذب روی مس آهن فسفر پتاسیم و نیتروژن خیاک را
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 )& Cartter, 1954; Mariorana et al., 1990نشیان داد
است که اين صفت کمتر تحت تأثیر عوامل محیطی قرار میگیرد
و عمهتاا صفتی وابسته به ژنتیک میباشه که با افزايش يا کیاهش
عملکرد بیولوژيک عملکرد اقتصادی نیز افیزايش يیا کیاهش میی
يابه.

تیراکمهیای بییاالتر رقابیت بیین بوتییه رخ داد و کیاهش عملکییرد
مشاهه میشود و از طرفی در تراکمهای پیايینتیر نییز بیهدلییل
تعهاد کمتر بوته باز هم عملکردهای کمتر اتفاق میافته .از اينرو
تراکم متوسط (فاصله  10سانتیمتیر بوتیه روی رديیف) بهتیرين
تراکم میباشه که بهواسطه وجیود تعیهاد مناسیب بوتیه و رقابیت
کمتر بین بوتهها باالترين عملکرد مشاهه میشیود .تفیاوتهیای
ژنتیکی بین الينها باعث تفاوت در وزن 100دانه تعهاد غالف در
بوته تعهاد دانیه در غیالف و در نهايیت عملکیرد دانیه مییشیود
(.)Broughton et al., 2003

ضرایب همبستگی بين صفات :بیشترين همبسیتای متعلیق بیه
عملکرد بیولوژيک با ارتفاع بوته (** )R2=0/85بود .بر اين اسا
چنین استنبا میشود که هرچه ارتفیاع گییا افیزايش يابیه بیر
تعهاد بر و سطح بر گیا افزود میشود و بهواسطه فتوسینتز
بیشتر و تجمع ماد خشک بیشتر بر عملکیرد بیولوژيیک افیزود
میشود .همچنین بین عملکرد بیولوژيیک و عملکیرد دانیه رابطیه
مثبت و معنیدار بیااليی مشیاهه شیه (** .)R2=0/76از طرفیی
شاخ کمّی مورد مطالعه ارتفیاع بوتیه همبسیتای مثبتیی بیا
عملکرد دانه داشت (** )R2=0/62که نشاندهنیه اهمییت ايین
شاخ در تعیین عملکرد نهايی است (جهول  .)4بهين معنی که
ارتفاع بوته با تأثیر بر عملکرد بیولوژيیک (افیزايش تعیهاد بیر و
سطح بر ) میتوانه بر عملکیرد دانیه نییز میثثر باشیه .مشیاهه
میشود که با افزايش ارتفاع بوته تعهاد غالف در بوته تعهاد دانیه
در غالف و وزن دانه افزايش میيابه از اينرو عملکرد دانه نیز بیه
تبع آن افزايش نشان میدهه .در نتايج Ahmadinezhad et al,
) (2013ارتفاع بوته گنهم همبستای بااليی با تمام صیفات میورد
بررسی نشیان داد .بیشیترين همبسیتای وزن دانیه در غیالف بیا
شاخ تعهاد دانه در غالف بهدست آمه (**( )r=0/85جهول .)4
بهين معنیکه هرچه بر تعهاد دانه در غالف افزود شیود افیزايش
وزن دانه حاصل خواهه شه .عملکرد دانه بیا ارتفیاع بوتیه تعیهاد
غالف در بوته تعیهاد دانیه در غیالف وزن دانیه در غیالف و وزن
100دانییه همبسییتای مثبییت و معنیییداری ( )p≤0/01داشییت
بهطیوریکیه بیاالترين ضیريب همبسیتای بیرای وزن 100دانیه
(** )R2=0/723بهدست آمه (جهول  .)4ايین امیر نشیاندهنیه
ارتبا بیین کیارآيی فتوسینتز و پتانسییل رقیم در ذخییر میواد
فتوسنتزی و عملکرد میباشه .بهينترتیب ارقامی دارای عملکیرد
دانه باالتری هستنه که مواد فتوسنتزی بیشتری را در انیهامهیای
خود تجمع دهنه Mirzayee Nodoushan (1988) .نییز سیهم
وزن دانه را در تولیه ارقام پرمحصول باال گزارش نمود .نتايج ايین
مطالعه مثيه همبستای مثبت و معنیدار تعهاد دانیه در غیالف و
تعییهاد غییالف در بوتییه میییباشییه (جییهول Mirzayee .)4
) Nodoushan (1988اين صفات را بهعنیوان معیارهیای عمیه
انتخاب رقم جهت بهبود عملکرد دانه معرفی نمود.

شاخص برداشت :تنها اثیر سیاد کیود دامیی و رقیم بیر شیاخ
برداشت لوبیاقرمز معنیدار ( )p≤0/01بود .با افزايش سیطح کیود
دامی از صفر تا  30تن در هکتار شاخ برداشیت نییز از 36/89
به  40/52درصه افزايش يافت .بهينمعنیکه با افزايش کود دامی
سهم تخصی به بذر بیهعنیوان عملکیرد اقتصیادی از کیل میاد
خشک تولیهی افزود میشود هرچنه که بین سطح صیفر و 15
تن در هکتار کود دامی اختالف معنیداری نبود .رقم D-81083
باالترين مقهار ( 39/66درصه) را به خود اختصا داد .با مقايسه
ارقییام مختلییف مشییخ میییشییود کییه ارقییام کوتییا تییر (اختییر
و  )D-81083نسییبت بییه ارقییام بلنییهتر (نییاز و گلییی) از شییاخ
برداشت بیشتری برخوردار هستنه (جهول  .)3شیاخ برداشیت
بیانار چاونای تسهیم مواد پرورد بین انهامهای رويشیی و دانیه
گیا میباشه و تغییرات آن وابستای زيادی به تغیییرات عملکیرد
دانه دارد .بر اسا فرمول شاخ برداشت هر عاملی کیه باعیث
شود عملکرد دانه بیشتر از وزن خشک کل تحت تأثیر قرار گییرد
باعیث تغیییر شیاخ برداشیت مییشیود ( Majidian et al.,
 .)2008نتايج ديار هم حاکی از آن است که کیود شییمیايی اور
در دو سطح  150و  300کیلوگرم در هکتار بر شاخ برداشیت
گنهم اثر معنیداری نهاشته است اما تحت تیمارهیای کیود آلیی
( 30تن کمپوست زباله شیهری و  60تین کیود دامیی) شیاخ
برداشیییت نسیییبت بیییه شیییاهه افیییزايش نشیییان داد اسیییت
( .)Ahmadinezhad et al., 2013افیزايش معنییدار شیاخ
برداشت در سطوح باالتر کود دامی ( 30تین در هکتیار) و تفیاوت
آن بین ارقام مختلف لوبیا نشاندهنه اين است که اين تیمارهیا
عملکییرد دانییه را بیشییتر از عملکییرد بیولوژيییک افییزايش داد انییه.
بهدلیل کوتا تربودن و به تبع شاخ و بر کمتر سیهم تخصیی
منابع به دانهها بهعنوان انهام زايشیی افیزايش مییيابیه .محققیان
ديار هم به کمتربودن مقهار شیاخ برداشیت در ارقیام بلنیهتر
گنهم اشار داشتنه ( .)Nourmand et al., 2001عالو بر ايین
يکی از علل کاهش شاخ برداشت ارقام مختلف احتماالا مربیو
به کمتربودن تعهاد دانه در غالف است .برخی بررسیهیا ( Osler
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 همبستای بیینFarahmand Rad (1997) .دانه داشته است
عملکرد با صفات تعهاد شیاخه فرعیی تعیهاد غیالف در بوتیه و
.تعهاد دانه در بوته را بسیار معنیدار گزارش نمود است

همبسیتای مثبییت بیین عملکییرد دانییه بیا تعییهاد گییر در
Nienhuis & مترمربع و تعهاد شاخه فرعی در گیا نیز توسط
Ramirez & Serrano . گزارش شیه اسیتSingh (1985)
 بیان نمودنه که مهمتیرين متغیرهیایCovarrubias (1994)
دارای ارتبا مستقیم با عملکرد دانه لوبیا شیامل تعیهاد غیالف
Dimova & .طول شاخه و تعهاد روز تا زمان گلههی هسیتنه
 با بررسی اجزای عملکرد دانیه لوبییا نشیانSvetleva (1993)
دادنه که تعهاد غالف در بوته بهطور مستقیم بیشیترين تیأثیر را
بر وزن دانه در گیا و بهطور غیرمستقیم از طريق تعیهاد شیاخه
.های بارور مییاناین طیول غیالف و تعیهاد دانیه در بوتیه دارد
 گزارش کرد کیه بیین تعیهاد غیالف در گییا وIshag (1973)
.) وجیود داردR2=-0/57( تعهاد دانه در غالف همبستای منفی
عملکرد دانه با شاخ برداشت نییز دارای همبسیتای مثبیت و
 اين رابطه را مییتیوان.)4 ) میباشه (جهولp≤0/01( معنیدار
چنین توجیه نمود که بهطور کلی عملکرد دانه از طريق افزايش
در تعهاد شاخه فرعی تعهاد غالف در بوته و تعهاد دانه در بوتیه
افزايش يافته که در نهايت شیاخ برداشیت بیاال را بیه وجیود
 لذا وجود تعهاد شاخههای فرعی زياد و تعهاد غالف.آورد است
در بوته و تعهاد دانه در بوته نقیش مهمیی در افیزايش عملکیرد

نتيجهگيری
نتايج اين مطالعه نشان داد که عملکرد و اجزای عملکیرد
ارقام لوبیا به طورمعنیداری تحیت تیأثیر سیطوح کیود دامیی و
تراکم بوته قرار گرفت بهطوریکه با افزايش مصرف کیود دامیی
 عملکرد دانیه بیا افیزايش.رشه و عملکرد ارقام لوبیا بهبود يافت
 تفیاوتهیای. بوته در مترمربع افزايش يافیت20 تراکم تا سطح
ژنتیکی بین ارقام مختلف باعث بروز تفاوت در اجزای عملکرد و
عملکرد گرديه بهطوریکه باالترين عملکرد دانه در بیین ارقیام
 با توجیه بیه نتیايج آزمیايش.مورد مطالعه مربو به رقم ناز بود
بهنظر میرسه که لوبیاقرمز ارقام ناز و پس از آن گلیی احتمیاالا
ظرفیت تولیه بیشتری تحت تأثیر سیطوح کیود دامیی و تیراکم
نسبت به ديار ارقام میورد مطالعیه در شیرايط مشیابه آزمیايش
.حاضر دارنه
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Introduction
Phaseolus vulgaris or common bean, is an herbaceous annual plant in the Fabaceae is cultivated in many
parts of the world. Bean varieties have been developed to have both bush and twining forms. Numerous
cultivars of common beans have been developed, including string beans, stringless varieties (such as the
slender French haricot varieties), and snap beans. Intensive agricultural activities have led to profound land
use transformations. As a result of intensive successive croppings, there has been physical, chemical, and
biological degradation of soils, resulting in decreased crop productivity. This trend is incurring high
economic and environmental costs. The use of organic fertilizers, such as animal manures has been proposed
as one of the main pillars of sustainable agriculture. Animal manure is a valuable resource as a soil fertilizer
because it provides large amounts of nutrients for crop growth and is a low-cost, environmentally friendly
alternative to mineral fertilizers. The environment within a canopy of given density will be affected both by
plant architecture and row spacing. As seed is a major input cost for dry bean production, optimum plant
density should maximize yield while minimizing seed cost. Solutions based on the principles of ecological
agriculture in agricultural ecosystems, in addition to the current needs of the plant, also lead to long-term
sustainability of agricultural systems.
Materials & Methods
To evaluate the yield and yield components of common beans by planting density, manure and cultivar,
a factorial layout based on randomized complete block design with four replications was conducted at the
Agricultural Research Station, Ferdowsi University of Mashhad during growing season 2014-2015.
Experimental factors including cow manure levels, three levels (0, 15 and 30 t.ha-1), plant density on row,
three levels (5, 10 and 15 plants.m-2) and cultivar, three levels (Akhtar, D-81083, Naz and Goli). Before
harvesting, plant height, pod number per plant, seed number per pod, seed weight per pod and 100-seed
weight were measured in 10 randomly selected plants. Biological and seed yields of bean were determined at
the end of growing season. Studied traits were plant height, pod number per plant, seed number per pod, seed
weight per pod, 100-seed weight, seed yield, biological yield and harvest index (HI) of bean. Analysis of
variance (ANOVA) and least significant difference were performed using SAS version 9.3 (SAS Institute
Inc., Cary, NC, USA).
Results & Discussion
The results showed that the simple effects of manure, density and cultivar were significant (p≤0.05) on
more studied traits of bean. By increasing manure level yield and yield components of bean were enhanced.
By increasing manure level up to 15 and 30 t.ha-1 seed yield was improved due to improvement in physical
and chemical characteristics of soil up to 7 and 15% compared to control, respectively. Also, by enhancing
plant density an increasing trend for yield was observed. In comparing different cultivars the highest seed
yield was observed for Naz (291.04 g.m-2) and the lowest was for Akhtar (236.63 g.m-2). The maximum seed
*Corresponding Author: asadi@um.ac.ir, Tel: 05138805807
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yield was related to 30 t manure per ha-1 + Naz (305.59 g.m-2) and the minimum was for control +Akhtar
(220.33 g.m-2). Seed yield had positive correlation with plant height, number of pod per plant, number of
seed per pod, seed weight per pod and 100- seed weight and the highest correlation coefficient was computed
for 100-seed weight (R2=0.723**). Genetic potentials between cultivers created differences in yield and yield
components, so the highest yield among cultivars was obtained by Naz.
Conclusion
By increasing manure level seed yield and yield components were enhanced due to improvement in
physical and chemical characteristics of soil. By increasing plant density up to 20 plants.m-2 seed yield of
bean was increased. The highest yield among cultivars was obtained by Naz.
Key words: Height, Number of flowers, Number of pods per plant, Seed weight
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چکيده
بهمنظور شناسايی شاخصهای مؤثر در میزان تحمل به تنش و حفظ رشظ پظ از تظنش در ژنوتیظ هظای نخظود
آزمايشی با يک ژنوتی کان ي متحمل به خشکی  MCC392و يظک رقظ معرفظیشظ بظهعنظوان متحمظل بظه خشظکی
بینالمللی  MCC877و يک ژنوتی کان ي حساس به خشکی شظامل  MCC68در دو تیمظار تظنش خشظکی (25درصظ
ظرفیت زراعی) و ب ون تنش (ظرفیت زراعی) در اتاقک رش در شرايط کنترلش بهصورت فاکتوريل در قالب طرح کامالً
تصادفی با چهار تکرار انجام ش  .تنش بهم ت 9روز در مرحله گل هی اعمال گردي و سظس گیاهظان بظه انظ از ظرفیظت
زراعی آبیاری ش ن  .میزان عملکرد فتوسیست  ІІاسیمیالسیون  CO2مقاومت روزنهای ضظريب پايظ اری غشظا ،تعظر،
محتوای نسبی آب برگ پتانسیل آب برگ و صفات مورفولوژيکی ريشه و ان ام هوايی ژنوتی ها در مراحل قبظل از اعمظال
تنش  24و  48ساعت پ از تنش و سس  24ساعت پ از آبیظاری (تظرمی ) مظورد سظنجش و ارزيظابی قرارگرفظت .در
بررسی میزان بهبود رش در مرحله ترمی مشخص ش که ژنوتی متحمل  MCC877بیشترين میظزان کظارآيی مصظر
آب و کمترين میزان تعر ،را در مرحله ترمی نسبت به دو ژنوتی ديگر داشت .بر اساس اين نتايج میتوان گفت که حف
ضريب پاي اری غشا ،کاهش تعر ،و افزايش کارآيی مصر آب در افزايش توانايی گیاهان جهت مقابله با تنش و همچنین
فراه نمودن شرايط رش گیا پ از اتمظام تظنش نقظش مظؤثری خواهنظ داشظت .عظالو بظرآن ژنوتیظ هظای متحمظل
( MCC392و  )MCC877که از کاهش ش ي عملکرد فتوسنتزی در شرايط تنش جلظوگیری نمودنظ و قظادر بظه انجظام
اسیمیالسیون  CO2در ح مطلوب بودن پ از اتمام تنش نیز از توانايی باالتری جهت برگشت بظه شظرايط رشظ عظادی
برخوردار بودن .
کلمات کليدی :اسیمیالسیون  CO2عملکرد فتوسیست  ІІمقاومت روزنهای نخود

تنش خشکی سظبب کظاهش رشظ گیظا از طريظ تغییظر
فراينظ های بیوشظیمیايی و فیزيولظظوژيکی گیظا از جملظه تغییظظر
فعالیت آنزي ها نفوذپذيری غشظا ،سظلول وضظعیت آب بظرگ و
میزان فتوسنتز گیا میشود .کاهش رش برگ و يا پیری بظرگ
ها و کاهش تعر ،در شرايط تنش خشظکی يکظی از فراينظ های
سازشی گیا در پاسخ بظه تظنش خشظکی اسظت Jallel et al.,
) .)2009بنابراين میتوان گفت که تفاوت ژنوتی هظای مختلظ
از نظر میزان نسبی آب برگ به تفاوت آنها در میزان جذب آب
از خا و همچنین توانايی آنهظا در افظزايش کظارآيی سیسظت
ريشهای و ق رت کنترل تبخیر آب از طري روزنهها مربوط می-
شود ( .)Farooq et al., 2009در گیاهظان ذرت (Zea mays
) L.سويا ( )Glycine maxو گنظ م ()Triticum aestivum
میزان نسبی آب برگ بهعنوان نشانگر جهت شناسظايی ژنوتیظ
های متحمل به تنش خشظکی معرفظی شظ اسظت ( & Helal
Samir, 2008؛ Figueiredo et al., 2001؛ Galle et al.,
 .)2002بنابراين باالتربودن میظزان نسظبی آب بظرگ در شظرايط
تنش خشکی بههمرا بیشتربودن مواد محلظول و متابولیظتهظا

1

مقدمه
نخظظود ) (Cicer arietinum L.گیظظاهی اسظظت يکسظظاله
خودگرد افشظان ديسلوئیظ ( )2n=2x=16و دارای ژنظوم نسظبتاً
کوچک ( )740 Mbکه از نظر اهمیت در میظان بقظوالت رتبظه
سوم دنیا و جايگا نخست آسیا و منظاط شظمال آفريقظا را دارا
میباش ( .) Rahbarian, et al., 2012ويژگیهظايی همچظون
توانايی تثبیت نیتروژن ريشظهدهظی عمیظ و اسظتفاد مظؤثر از
نزوالت جوی سبب ش است که اين گیا نقش مهمی در ثبات
تولی نظامهای زراعی ايفا ،نمايظ  .در ايظران نخظود معمظوالً در
مناطقی کشت مظیشظود کظه رطوبظت خظا در انتهظای فصظل
رسی ن گیا مح ودکنن تولی است و گیا با خشکی انتهظای
فصل مواجه میشود .در چنظین منظاطقی سظازوکارهای کارآمظ
مرتبط با ريشه و ان ام هوايی در ثبات عملکرد مؤثر خواهن بود
(.) Rahbarian, et al., 2012
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اثرات تخريبی تنش بسیار مؤثر باش  .در اين تحقی سعی ش
اسظظت بظظا ارزيظظابی و سظظنجش واکظظنشهظظای مورفولظظوژيکی و
فیزيولوژيکی ژنوتی های حساس و متحمل به خشظکی نخظود
ويژگیهای مطرح در تحمل و بازگشت به شظرايط رشظ عظادی
ژنوتی ها مورد بررسی قرار گیظرد و مجموعظه صظفات احتمظالی
مؤثر در تحمل به خشکی و بازگشت به شرايط عادی ژنوتی هظا
معرفی گردن .

اسظت

سبب افزايش مقاومت اين گیاهان به تنش خشکی شظ
(.)Guerfel et al., 2008
افظظظزايش فلورسظظظان کلروفیظظظل و کظظظاهش عملکظظظرد
فتوسیست  ΙΙيکی ديگر از پیام های تنش خشکی است ( 2002
 .)Ahmed et al.,کاهش عملکظرد فتوسیسظت  )Fv/Fm( ΙΙدر
شرايط تنش خشکی مبظین کظاهش میظزان انتقظال الکتظرون از
فتوسیسظظت  ΙΙبظظه فتوسیسظظت  Ιاسظظت ( & 2004 Zlatev
 .)Yordanov,نتايج حاصل از چن ين بررسی نشان داد اسظت
که کمسلک آزادکنن اکسیژن و مراکز واکظنش فتوسیسظت ΙΙ
تحت تاثیر تنش خشکی قرار گرفته و تخريب میشود .برخی از
اين تخريبها بظه پظروتیین  D1برمظیگظردد کظه در سظاختمان
فتوسیسظظت  ΙΙقظظرار دارد ( .)2002 Ahmed et al.,کظظاهش
عملکرد فتوسیست  ΙΙدر شرايط تنش خشکی در بررسظیهظايی
کظظظه روی لوبیظظظا (Zlatev & ( )Phaseolus vulgaris
 )Yordanov, 2004و آفتابگردان ()Helianthus annuus L.
( )Kiani et al., 2008انجظام شظ نیظز گظزارش شظ اسظت.
کمبود آب و بستهش ن روزنهها منجر به ممانعت فتوسظنتز مظی
شود بنابراين در تنش خشظکی حفظ تظوان فتوسظنتزی گیظا
اهمیت زيادی در مقاومت به خشکی پی ا مظیکنظ  .اسظتفاد از
ظرفیت فتوسنتزی و فلورسان کلروفیل بهعنوان روشظی سظاد
برای گزينش ژنوتی های متحمل به خشکی ذرت معرفی ش
است ( .)Ashraf et al., 2007تنش خشکی از طري افظزايش
تولی مواد تخريبکنن غشظا ،و گونظههظای اکسظیژن فعظال از
جمله پراکسی هی روژن سبب تخريب غشا ،سلولی گشته و در
نتیجه ضريب پاي اری غشا ،در شظرايط تظنش خشظکی کظاهش
میياب  .گیاهان متحمل به خشکی برای مقابله با تخريب غشظا،
فراين هايی را فعال میکنن که يکظی از ايظن فراينظ هظا تجزيظه
پراکسی هی روژن توسط آنزي های کاتاالز و پراکسظی از اسظت.
بنظظابراين میظظزان تخريظظب غشظظا ،در شظظرايط تظظنش خشظظکی در
ژنوتی های متحمل به خشظکی معمظوالً کمتظر از ژنوتیظ هظای
حساس است ( .)Fu & Hang, 2001کاهش ضظريب پايظ اری
غشا ،در شرايط تنش خشکی در گیاهان ديگر از جملظه گنظ م
زيتون ( )Olea europaea L.و يونجظه ()Medicago sativa
نیز گزارش ش اسظت (Bayoumi et al., 2008؛ Nunes et
al., 2008؛.(Guerfel et al., 2008
شناسايی و در فراينظ هظای مظؤثر در بهبظود تحمظل بظه
خشکی و بازگشت به شرايط رش عادی پ از تنش مظیتوانظ
نقش مؤثری در گزينش ژنوتی های متحمظل بظه تظنش ايجظاد
نمايظ ( .)2008 Parameshwarappa & Salimath,حفظ
شاخصهای رش ريشه و ان ام هوايی در شرايط تنش و توانظايی
بازگشت به شرايط عادی رش در گیاهظان مظیتوانظ در جبظران

مواد و روشها
اين آزمايش با يک ژنوتی کان ي ای متحمل بظه خشظکی
Rahbarian, et al., 2011; Rahbarian, et al., ( MCC392
 )2012و يک ژنوتیظ کان يظ ای حسظاس بظه خشظکی شظامل
Rahbarian, et al., 2011; Rahbarian, et al., ( MCC68
 )2012يک رق معرفیش بهعنوان متحمل بظه خشظکی بظین
المللی  MCC877جهت مقايسه با ژنوتی هظای کان يظ ا بظا دو
تیمار آبیاری (25درص ظرفیت زراعی) و ب ون تنش در اتاقظک
رش م ل گروپ ( )RSP Groupدر شرايط کنترلشظ انجظام
ش  .آزمايش بهصورت فاکتوريل در قالب طرح کامالً تصادفی بظا
چهار تکرار انجام ش  .هر واح آزمايشی از يک گل ان به حجظ
 2/5لیتر تشکیل ش که از خا مزرعه پُر گردي  .درص رطوبت
خا از طري ان از گیری درص وزنی روزانظه رطوبظت خظا و
اضافهنمودن آب مصرفی به هر گل ان تنظی ش  .گل آنهظا در
اتاقک رش در ما اول با درجهحرارت روز و شب بهترتیب  21و
 8درجه سانتیگظراد و 12/5سظاعت روشظنايی و در مظا دوم در
درجهحرارت روز و شب بهترتیب  27و  12درجه سظانتیگظراد و
13ساعت روشنايی مطاب با تغییرات درجظهحظرارت در منظاط
تولی نخود قرار گرفتن  .با توجه به پژوهشهای قبلظی و تعیظین
مرحله گلظ هی بظهعنظوان مرحلظه حسظاس بظه تظنش در نخظود
()Rahbarian, et al., 2011; Rahbarian, et al., 2012
تنش در مرحله گل هی اعمال ش و گل آنها بظهمظ ت 9روز در
شظظرايط تظظنش قظظرار گرفتن ظ  .میظظزان عملکظظرد فتوسیسظظت ІІ
اسیمیالسیون  CO2مقاومت روزنهای ضظريب پايظ اری غشظا،
محتوای نسظبی آب بظرگ پتانسظیل آب بظرگ تعظر ،کظارآيی
لحظظظهای مصظظر آب و صظظفات مورفولظظوژيکی ريشظظه و سظظاقه
ژنوتی ها در مرحله گل هی ب ون تنش خشکی  24و 48ساعت
پ از شروع تنش مورد سنجش و ارزيابی قرارگرفظت .پظ از
اعمال تنش خشکی بهمظ ت 9روز گلظ انهظا در حظ ظرفیظت
زراعی آبیاری ش ن و 24ساعت بع از آبیاری (ترمی ) نیز صفات
ذکرش مج داً ان از گیری ش .
برای ان از گیری میزان عملکرد فتوسیست  ΙΙابت ا سظط
برگهای جوان کامالً توسعهيافته با قرارگرفتن گیر روی آنهظا
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ان از گیری وزن خشک گیا بهم ت 48ساعت در آون70درجظه
سانتیگراد قرار گرفته و پ از آن توزين ش ن .
پ از ان از گیری صفات مورد بررسی مشاه ات بهوسیله
نظظرمافزارهظظای  JMP-4و  MSTAT-Cمظظورد تجزيظظه آمظظاری
قرارگرفتن  .مقايسه میانگین داد هظا بظر اسظاس آزمظون دانکظن
صورت گرفت و معنیداری در سط 5درص درنظر گرفته ش .

بهم ت20دقیقه در شرايط تاريکی قرار گرفت و سس عملکظرد
فتوسیست  ΙΙبه وسیله دستگا کلروفیل فلظورومتر مظ ل OS5-
 FIان از گیری ش (.)et al., 2000 Maxwell
در هر مرحله برای ان از گیری پتانسیل آب برگ بر حسب
بار نمونظهبظرداری از گیاهظان انجظام و بالفاصظله بظا اسظتفاد از
دستگا ان از گیظری پتانسظیل آب بظرگ ( ARIMAD 3000,
 )MRCانظ از گیظری انجظام شظ (.)Gindaba, et al., 2004
جهظظظظت سظظظظنجش شظظظظاخص پايظظظظ اری غشظظظظا ،از روش
) Permachandra et al, (1990اسظتفاد شظ  .طبظ معادلظه
مقابل میزان MSI 1آنها بر حسب درص ان از گیری ش .
EC 40
MSI  1 
معادله (EC100 )1

نتایج و بحث
عملکرد فتوسیست  ΙΙبهطور معنیداری تحت تظاثیر تظنش
خشکی قرار گرفت (ج ول .)1
قبظظل از تظظنش خشظظکی بیشظظترين و کمتظظرين عملکظظرد
فتوسیست  ΙΙبهترتیب به ژنوتیظ هظای  MCC877و MCC68
اختصاص يافت ولی تفاوت معنیداری بین ژنوتیظ هظای مظورد
بررسی از اين نظر وجود ن اشت (ج ول .)2
عملکرد فتوسیست 24 ΙΙساعت پظ از تظنش در هظر دو
شرايط تنش خشکی و ب ون تنش در ژنوتیظ  MCC68کمتظر
از ژنوتیظ ظ هظظظای متحمظظظل ( MCC877و  )MCC392بظظظود
(ج ول .)1عملکرد فتوسیست  ΙΙدر اين مرحله از تنش خشکی
در هر سه ژنوتی بهطور معنیداری نسظبت بظه گیاهظان شظاه
کاهش يافت ( )P≤0/01ولی ش ت اين کظاهش (70درصظ ) در
ژنوتی  MCC68بیشتر از دو ژنوتی ديگر بود (ج ول .)2
عملکرد فتوسیست  ΙΙدر هظر سظه ژنوتیظ مظورد بررسظی
48ساعت پ از تنش بهطظور معنظیداری نسظبت بظه گیاهظان
شاه کاهش يافت (( )p≤0/01ج ول  .)2بظا ايظن حظال شظ ت
کاهش عملکرد فتوسیست  ΙΙدر ژنوتی 49( MCC877درص )
بسیار بیشتر از ژنوتی های 26( MCC392درص ) و MCC68
(27درص ) بود (.)P≤0/05
بین ژنوتی های نخود مظورد بررسظی در مرحلظه تظرمی
تفاوت معنیداری مشاه نش  .در واقع گیاهانی که در شظرايط
تنش خشکی قرار گرفته بودن پ از آبیاری توانستن عملکرد
فتوسنتزی خود را در ح گیاهان شاه افزايش دهن .
در مقايسه گیاهان با 48ساعت تنش با گیاهان ترمی ش
مشخص ش کظه ژنوتیظ  MCC877توانسظته اسظت عملکظرد
فتوسیست  ΙΙخود را در مرحله ترمی ح ود 44درص نسبت به
مرحله 48ساعت پ از تنش افزايش ده که بیشظترين میظزان
افزايش عملکرد فتوسیست  ΙΙمیباش  .ژنوتی هظای MCC392
و  MCC68تحت تنش نیز در مرحلظه تظرمی میظزان عملکظرد
فتوسیست  ΙΙخود را بهترتیب ح ود 23درص و30درص نسبت
به مرحله 48ساعت پ از تنش افزايش دادن (ج ول .)2
افزايش عملکرد فتوسظنتزی فراينظ ی اسظت کظه گیاهظان
جهت کاهش اثرات تخريبی ناشی از تنش خشکی و بازگشت به

 :EC40ه ايت الکتريکی در دمای  40درجه سظانتیگظراد
 :EC100ه ايت الکتريکی در دمای  100درجه سانتیگراد
جهت تعیظین میظزان آب نسظبی بظرگ از روش & Barr
) Weatherley (1962استفاد شظ و مقظ ار نسظبی آب بظرگ
( )RWC2بر حسب درص طب معادله ( )2محاسبه گردي .
FW  DW
RWC 
معادله( 100 )2
TW  DW
که در آن FWوزن تر برگ  DWوزن خشک برگ و  TWوزن
برگ در حالت آماس کامل است.
میظظزان مقاومظظت روزنظظهای گیاهظظان بظظا دسظظتگا پرومتظظر
( )AP4-DELTA T DEVICES UKان از گیری و ثبت ش .
میزان اسیمیالسیون  CO2و تعر ،نیظز بظا دسظتگا انظ از
گیری فتوسظنتز بظه روش بظاز ( IRGA, LCA4, ADC Bio.
 )Scientific Ltd., Herfordshireان از گیظری شظ و میظزان
کارآيی لحظه ای مصر آب بر اساس نسبت اسیمیالسظیون بظه
تعر ،محاسبه گردي .
سط برگ با استفاد از دستگا ان از گیظری سظط بظرگ
م ل تجزيه تصويری دلتا تظی اسظکن ( Delta T scan image
 )analysis systemان از گیری ش  .سس ان ام هوايی گیاهان
جهظت انظ از گیظری وزن خشظظک گیظظا بظهمظ ت 48سظظاعت در
آون70درجه سانتیگراد قرار گرفت و پ از آن توزين ش .
صفات ريشهای از قبیل سط ريشظه طظول ريشظه و قطظر
ريشه بهوسیله دستگا آنالیز ريشه م ل تجزيه تصويری دلتا تی
اسکن ان از گیری ش  .حج ريشه نیز از طريظ تفظاوت حجظ
آب استوانه م رج انظ از گیظری شظ و سظس ريشظههظا جهظت

Membrane Stability Index
Relative Water Content

1
2
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کمتظر از

میزان نسظبی آب بظرگ در گیاهظان تظرمی شظ
گیاهان شاه بود (( )P≤0/01ج ول .)3
میزان نسبی آب برگ در ژنوتی ترمی ش  MCC68بظه
مق ار 13درص نسبت به مرحله 48ساعت پ از تنش افزايش
نشان داد که در مقايسه بظا دو ژنوتیظ ديگظر بیشظترين میظزان
افزايش نسبی آب برگ بود .میزان نسظبی آب بظرگ در مرحلظه
ترمی در دو ژنوتی ديگر نسبت به گیاهان در مرحله 48ساعت
پ از تنش تفاوت چن انی ن اشت (ج ول .)3
میزان نسبی آب برگ در مرحله 48ساعت پظ از تظنش
نسبت به مرحله 24ساعت پ از تنش در ژنوتی MCC392
بهمیزان10درص و در ژنوتی  MCC877به میظزان 12درصظ
افزايش يافت اين در حالی است که میزان نسظبی آب بظرگ بظا
ادامه رون تنش در ژنوتی  MCC68کاهش نشان داد و پظ
از آبیاری اين ژنوتی با افزايش معنیداری در میزان آب بظرگ
مواجه ش (ج ول .)3
با توجه به اين نتايج میتوان گفت که ژنوتی های متحمل
 MCC877و  MCC392در طی تنش خشکی با فعظالنمظودن
فراين های دفاعی از قبیل کاهش تعر ،و افزايش مقاومت روزنه
ای عالو بر جلوگیری از کاهش میزان نسبی آب برگ توانسته
ان میزان نسبی آب برگ خود را در ح مطلظوب بظاال بظرد تظا
اثرات تخريبی ناشی از وجود تنش را به حظ اقل برسظانن ولظی
اين امر در ژنوتی های حساس از قبیل  MCC68مشاه نش .
حف آب برگ و کاهش تبخیر و تعر ،يظک فراينظ مهظ
اجتناب از تنش خشکی است .ق رت حف آب موجود در بظرگ
در شرايط تظنش خشظکی در ژنوتیظ هظای حسظاس بظه تظنش
خشکی کاهش میياب بنابراين آب موجظود در بظرگ از طريظ
تبخیر سطحی و يا تعر ،کاهش يافته و در نتیجظه گیظا دچظار
ک آبی میشود ( .)Beck, et al., 2007ژنوتی های متحمل به
خشظظکی فراينظظ هايی بظظرای حفظظ آب بظظرگ و جلظظوگیری از
ه ررفتن آن دارن  .يکی از اين فراينظ ها کظاهش سظط بظرگ
جهت کاهش میزان تبخیر سظطحی و تعظر ،و همچنظین بسظته
ش ن روزنهها در شرايط تنش خشکی است ( Farooq, et al.,
 .)2009تفاوت ژنوتی هظای مختلظ از نظظر میظزان نسظبی آب
برگ به تفاوت آنهظا در میظزان جظذب آب از خظا همچنظین
توانايی آنها در افزايش کارآيی سیست ريشهای و ق رت کنترل
تبخیر آب از طري روزنهها مربوط میشظود ( Farooq, et al.,
.)2009

شرايط رش عادی برای خود اتخاذ میکننظ ( Rahbarian, et
 .)al., 2011با توجه به ايظنکظه ژنوتیظ متحمظل MCC877

بیشترين میزان افزايش عملکرد فتوسنتزی را در شرايط تظرمی
نشان داد میتظوان گفظت کظه احتمظاالً ايظن فراينظ دفظاعی در
ژنوتی های متحمل با ق رت بیشتری انجام شظ و توانظايی آن
ژنوتی ها را در مقابله با شرايط تنش و بازيابی ق رت رش پظ
از اتمام تنش فراه می نماي  .کاهش نسبت  Fv/Fmدر شرايط
تنش خشکی کظه نشظاندهنظ کظاهش عملکظرد فتوسیسظت ΙΙ
اسظظت بظظه دلیظظل کظظاهش انتقظظال الکتظظرون از فتوسیسظظت  ΙΙبظظه
فتوسیست  Ιتحت تأثیر تنش خشکی میباش (Rahbarian, et
 .)al., 2011تنش خشکی سبب تخريظب کمظسلک آزادکننظ
اکسیژن فتوسیست  ΙΙو مراکز واکنش فتوسیسظت  ΙΙمظیگظردد.
اثر تخريبظی تظنش خشظکی بظر پظروتیین D1کظه در سظاختمان
فتوسیست  ΙΙقرار دارد در گیاهان نخود و لوبیا نیز گزارش ش
است ( Rahbarian, et al., 2011و Zlatev & Yordanov,
 Ashraf et al, (2007) .)2004در بررسی اثرات تنش خشکی
روی ژنوتی های ذرت به ايظن نتیجظه رسظی ن کظه اسظتفاد از
نسبت  Fv/Fmو ظرفیظت فتوسظنتزی معیظار مناسظبی جهظت
بِهگزينی ژنوتی های ذرت در شرايط تنش خشکی است .سظاير
محققان نیز گظزارش نمودنظ کظه همبسظتگی معنظیداری بظین
میزان فلورسان کلروفیل و پتانسیل رش ريشه و ان ام هظوايی
گیظظا میظظزان تبظظادل گازهظظای تنفسظظی ضظظريب ثبظظات غشظظا ،و
پتانسظظیل آب بظظرگ وجظظود دارد ( Zlatev & Yordanov,
.)2004
بیشترين و کمترين میزان نسبی آب برگ در مرحله قبل
از تظظنش بظظهترتیظظب بظظه ژنوتی ظ هظظای  MCC68و MCC877
اختصاص يافت (ج ول .)3
میزان نسبی آب برگ 24ساعت پ از تنش در هظر سظه
ژنوتی مورد بررسی نسظبت بظه گیاهظان شظاه کظاهش يافظت
(( )P≤0/01ج ول  )3ولی ش ت ايظن کظاهش (30درصظ ) در
ژنوتی  MCC877بیشتر از دو ژنوتی ديگر بود.
میزان نسبی آب برگ در 48ساعت پظ از تظنش در هظر
سه ژنوتی در مقايسظه بظا گیاهظان شظاه بظهطظور معنظیداری
کاهش يافت (( )P≤0/01ج ول .)3با اين حال در هر دو شرايط
تنش خشکی و ب ون تنش بیشترين و کمترين میزان نسبی آب
برگ بهترتیب به ژنوتی های  MCC392و  MCC68اختصاص
يافت (( )P≤0/05ج ول .)3
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 مقاومت روزنهای و، ميزان اسيميالسيون دی اکسيد کربن، ميزان تعرق، کارآیی مصرف آب، مقایسه ميانگين عملکرد فتوسنتزی-2 جدول
 ساعت پس از خشکی و ترميم48  و24 ،پتانسيل آب برگ در ژنوتيپهای نخود در مراحل بدون تنش
Table2. Mean Fv/Fm, water use efficiency (WUE), transpiration rate (E), CO2 assimilation rate (A), stomatal
resistance , water potential, in the flowering stage of chickpea genotypes in non-stress (control), 24 hours and 48 hours
after drought stress and recovery stages
Genotype

ژنوتيپ

Stress/
Control

تنش/شاهد

Fv/Fm
Stage

مرحله

MCC392

Control

Control

MCC688

Control

Control

MCC877

Control

Control

MCC392

Control

24h. after stress

MCC392

Stress

24h. after stress

MCC68

Control

24h. after stress

MCC68

Stress

24h. after stress

MCC877

Control

24h. after stress

MCC877

Stress

24h. after stress

MCC392

Control

48h. after stress

MCC392

Stress

48h. after stress

MCC68

Control

48h. after stress

MCC68

Stress

48h. after stress

MCC877

Control

48h. after stress

MCC877

Stress

48h. after stress

MCC392

Control

Recovery

MCC392

Stress

Recovery

MCC68

Control

Recovery

MCC68

Stress

Recovery

MCC877

Control

Recovery

MCC877

Stress

Recovery

عملکرد
فتوسنتزی
0.83b-d
0.80b-e
0.88a-c
0.71e-h
0.52i
0.63d-g
0.19j
0.70gh
0.41j
0.92ab
0.68f-h
0.82b-f
0.60hi
0.86ab
0.44i
0.89a
0.9a
0.86a-e
0.86a-d
0.87a-c
0.75c-f

Water use
efficiency

کارآیی مصرف

transpiration
rate
(mmol m-2s-1)

آب

تعرق

7.1a
13.2a
19.1a
12.1a
10.1a
9.8a
6.2a
21.1a
11.6a
6.0a
3.5a
4.7a
2.9a
7.1a
10.1a
2.8a
5.3a
8.8a
7.8 a
27.3a
11.5a

1.06c-e
0.46c
0.7d-g
1.08c-e
0.41g
1.01d-f
0.68d-g
0.63e-g
0.32g
1.69b
0.69d-g
1.57bc
1.18b-d
1.59bc
0.36g
2.69a
1.22b-d
1.09c-e
1.01d-f
0.77d-g
0.51f g

.(P≤0.05) طب آزمون دانکن اختال معنیداری ن ارن
Values with the same letter within a column are not significantly different (p≤0.05).

CO2 assimilation
rate (μmol m-2s-1)

Stomatal resistance
(m2.s.mol)

نرخ اسيميالسيون

مقاومت روزنهای

7.52ef
6.05fg
13.40b
13.10b-d
4.16gh
9.96de
4.22gh
13.20bc
3.70gh
10.20c-e
2.43h
7.39ef
3.46gh
11.40b-d
3.65gh
7.61jk
6.41fg
9.64jk
7.92ef
21.00e-g
5.80fg

4.3i-k
4.7i-k
9.4fg
5.2i-k
2.3k
6.7g-i
3.9i-k
6.2h-j
9.8c
8.7f-h
23.7c
6.0h-j
42.0a
11.7d-f
29.7b
2.9jk
13.3d
3.0jk
12.0de
9.7e-g
9.7e-g

هستن

Water
potential
(Mp)

پتانسيلآببرگ
-0.12a
-0.12 a
-0.12 a
-0.12 a
-0.10 a
-0.94 a
-0.98 a
-0.10 a
-0.12 a
-0.94 a
-0.13 a
-0.97 a
-0.12 a
-0.10 a
-0.11 a
-0.10 a
-0.12 a
-0.10 a
-0.12 a
-0.13 a
-0.10 a

میانگینهايی که در هر ستون ح اقل دارای يک حر مشتر

 در ژنوتيپهای نخود، سطح و طول ریشه، حجم، وزن خشک، محتوای نسبی آب برگ، مقایسه ميانگين شاخص پایداری غشاء-3جدول
 ساعت پس از خشکی و ترميم48  و24 ،در مراحل بدون تنش
Table 6. Mean MSI, RWC, root dry weight, root volume, root area, root length in the flowering stage of chickpea
genotypes in without stress, 24 hours and 48 hours after drought stress and recovery stages
Genotype

ژنوتیپ
MCC392
MCC688
MCC877
MCC392
MCC392
MCC68
MCC68
MCC877
MCC877
MCC392
MCC392
MCC68
MCC68
MCC877
MCC877
MCC392
MCC392
MCC68
MCC68
MCC877
MCC877

Stress/
Control

تنش/شاهد
Control
Control
Control
Control
Stress
Control
Stress
Control
Stress
Control
Stress
Control
Stress
Control
Stress
Control
Stress
Control
Stress
Control
Stress

Stage

مرحله
Control
Control
Control
24h. after stress
24h. after stress
24h. after stress
24h. after stress
24h. after stress
24h. after stress
48h. after stress
48h. after stress
48h. after stress
48h. after stress
48h. after stress
48h. after stress
Recovery
Recovery
Recovery
Recovery
Recovery
Recovery

MSI(%)

RWC(%)

شاخص پایداری

محتوای نسبی آب

Root dry
weight(g)

Root volume
(cm3)

Root
area(mm2)

Root
length(m)

غشاء

برگ

وزن خشک ریشه

حجم ریشه

سطح ریشه

طول ریشه

57.4g-i
60.0f-i
74.1b-d
75.8bc
54.4hi
74.4b-d
53.2hi
61.3e-h
39.8j
79.5ab
71.3b-e
79.3ab
67.9c-f
66.3c-g
64.4d-g
85.8a
73.9b-d
67.6c-f
50.3i
73.7b-d
60.8f-h

62.8f-h
66.1e-h
60.2gh
78.0a-d
64.0f-h
64.0fgh
61.6gh
76.5b-d
54.4h
87.2a
73.7c-e
72.0c-f
59.8h
78.1a-d
66.7e-h
78.9a-d
73.7c-e
84.4a-c
73.5c-e
79.3a-c
69.6d-g

0.44a-c
0.32b-e
0.26de
0.48ab
0.35a-e
0.39a-e
0.37a-e
0.33b-e
0.49a
0.41a-d
0.38a-e
0.37a-e
0.38a-e
0.34a-e
0.42a-d
0.31c-e
0.32b-e
0.24e
0.33b-e
0.33b-e
0.35a-e

8.3a
3.7cd
4.3b-d
4.3b-d
3.3cd
3.3cd
2.7d
4.0b-d
5.8b
5.0bc
4.0b-d
4.0b-d
4.3b-d
4.3b-d
5.0bc
4.0b-d
3.7cd
3.3cd
3.3cd
3.7cd
3.3cd

7508.0c
3280.7b-d
6141.0b-d
7393.7ab
4475.6a-c
4933.3a-c
3560.3c
4403.0bc
6301.0a-c
5503.6a-c
5101.0a-c
5650.6a-c
5311.9a-c
5462.1a-c
6966.6ab
6964.8ab
4948.6a-c
5700.9a-c
4702.2a-c
4722.5a-c
5038.6a-c

75.5a-c
50.7cd
76.1a-c
93.9a
58.6cd
64.0b-d
52.8cd
72.6a-d
76.9a-c
43.5d
62.2b-d
71.3a-d
68.5a-d
60.6cd
63.2a-c
90.4ab
56.3cd
91.3ab
65.7a-d
74.3a-c
64.4a-d

.(P≤0.05) هستن طب آزمون دانکن اختال معنی داری ن ارن
Values with the same letter within a column are not significantly different (p≤0.05).
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مقابله با تخريب غشا ،دارن کظه يکظی از ايظن فراينظ ها تجزيظه
پراکسی هی روژن توسط آنزي های کاتاالز و پراکسظی از اسظت.
بنابراين تخريب غشا ،در تنش خشکی در ژنوتی های متحمظل
بظظه تظظنش خشظظکی کمتظظر از ژنوتیظظ هظظای حسظظاس اسظظت
(.)Rahbarian, et al., 2011
قبل از تنش تفاوت معنظیداری بظین ژنوتیظ هظای مظورد
بررسی از نظر پتانسیل آب برگ مشاه نش (ج ول .)2
پتانسیل آب بظرگ 24سظاعت پظ از تظنش در ژنوتیظ
 MCC392نسبت بظه گیظا شظاه افظزايش و در ژنوتیظ هظای
 MCC68و  MCC877کظظاهش يافظظت ولظظی ايظظن تغییظظرات
معنیدار نبود (ج ول .)2
پتانسیل آب برگ 48سظاعت پظ از تظنش در هظر سظه
ژنوتی نسبت به شاه کاهش يافت ولی اين تغییرات معنیدار
نبود (ج ول .)5در ايظن مرحلظه از تظنش ژنوتیظ MCC392
کمترين میظزان پتانسظیل آب بظرگ را بظه خظود اختصظاص داد
(ج ول  .)2بنابراين بیشترين میزان کاهش پتانسظیل آب بظرگ
(42درص ) متعل به ژنوتی  MCC392بود (ج ول .)2
ژنوتی ظ هظظای  MCC392و  MCC68در مرحلظظه تظظرمی
نسبت به گیاهان شاه پتانسیل آب کمتری داشتن در حظالی
کظظه در ايظظن مرحلظظه ژنوتی ظ  MCC877پتانسظظیل آب بظظرگ
بیشتری نسبت به ژنوتی شاه نشان داد.
در مقايسظه گیاهظان پظ از 48سظظاعت تظنش بظا گیاهظظان
ترمی ش مشخص ش که ايظن ژنوتیظ هظا در مرحلظه تظرمی
پتانسیل آب برگ باالتری نسبت به گیاهان تحظت تظنش دارنظ .
اين در حالی است که گیاهان شظاه تظرمی شظ پتانسظیل آب
برگ کمتری نسبت به گیاهان پظ از 48سظاعت تظنش نشظان
دادن  .بنابراين میتظوان گفظت کظه افظزايش پتانسظیل آب بظرگ
گیاهان ترمی ش نسبت به گیاهظان پظ از 48سظاعت تظنش
نشاندهن يک فراينظ دفظاعی در برابظر تظنش خشظکی اسظت.
ژنوتی های ترمی ش  MCC392و  MCC68به ترتیب دارای
بیشترين و کمترين میزان افزايش پتانسیل آب برگ نسظبت بظه
گیاهان پ از 48ساعت تنش بودن .
باالتربودن پتانسیل آب برگ در ژنوتی هظای متحمظل بظه
خشکی دلیلی بر توانايی حف آب و کاهش ازدستدادن آب در
اين گیاهان در تنش خشکی میباش (.)Gunes, et al., 2006
) Ganjeali et al, (2014نیظظز در بررسظظی انجظظامش ظ روی
ژنوتی های نخود در شرايط تنش خشکی شاخص پتانسیل آب
برگ را بهعنوان شاخص مناسبی جهت ارزيابی میزان تحمل بظه
خشکی در نخود معرفی نمودن .
قبظظل از تظظنش بیشظظترين و کمتظظرين وزنخشظظکريشظظه
به ترتیب به ژنوتیظ هظای  MCC392و  MCC877اختصظاص

باالتر بودن میزان نسبی آب برگ در ژنوتی های متحمظل
به تنش خشکی نسبت به ژنوتی های حساس در گیا گن م نیز
گزارش ش است (.)Bayoumi, et al., 2008
قبظظل از تظظنش تفظظاوت معنظظیداری بظظین ژنوتیظظ هظظای
 MCC392و  MCC68از نظر ضريب پاي اری غشظا ،مشظاه
نش ولی ژنوتی  MCC877بهطور معنیداری ضريب پاي اری
غشا ،باالتری نسبت به دو ژنوتیظ ديگظر نشظان داد ()P≤0/05
(ج ول .)3
ضريب پاي اری غشا ،در مرحله 24ساعت پ از تنش در
هر سه ژنوتی مورد بررسی نسبت به گیاهان شاه کاهش يافت
(( )P≤0/01ج ول .)3
ضريب پاي اری غشا48 ،ساعت پ از تظنش در هظر سظه
ژنوتی نسبت به گیاهان شاه کاهش يافت (ج ول  .)3با ايظن
حال در هر دو شرايط تظنش خشظکی و بظ ون تظنش کمتظرين
ضريب پاي اری غشا ،بظه ژنوتیظ  MCC877اختصظاص يافظت
(( )p≤0/05ج ول .)3
در مرحله ترمی ضريب پايظ اری غشظا ،در ژنوتیظ هظای
 MCC392و  MCC68و  MCC877بهترتیب بظه میظزان 15
 25و  18درص نسبت به گیاهان شاه کظاهش نشظان داد کظه
اين تغییرات معنیدار بود (()P≤0/05ج ول .)3
در مقايسظه گیاهظان پظ از 48سظظاعت تظنش بظا گیاهظظان
ترمی ش مشخص ش که ژنوتی  MCC68در مرحله ترمی
نتوانسته ضريب پاي اری غشا ،خظود را در حظ مطلظوبی حفظ
نماي و نسبت به مرحله 48ساعت تنش کظاهش معنظیداری در
میزان ضريب پاي اری آن مشاه میشود .ولی ضريب پايظ اری
غشظظا ،در ژنوتیظظ هظظای متحمظظل  MCC877و  MCC392در
مرحله پ از 48ساعت تنش و ترمی تفاوت چنظ انی مشظاه
نش  .اين مطلب نشاندهن ايظن امظر اسظت کظه ژنوتیظ هظای
متحمل قادر به حف ضريب پايظ اری غشظا ،در شظرايط تظنش
هسظظتن بنظظابراين از لحظظا ضظظريب پايظظ اری غشظظا ،تفظظاوت
معنیداری با مرحله ترمی ن اشتن (ج ول  .)3ادامه رون تنش
در ژنوتی  MCC68سبب تخريب فراين هظای پايظ اری غشظا،
گشته و بنابراين حتی پ از ترمی نیظز ايظن ژنوتیظ قظادر بظه
حف پاي اری غشا ،در ح مطلظوب نبظود و بظا کظاهش شظ ي
پاي اری غشا ،مواجه ش است (ج ول .)3
بهنظر میرس که تنش خشظکی از طريظ افظزايش تولیظ
مواد تخريبکنن غشظا ،از جملظه پراکسظی هیظ روژن سظبب
تخريب غشا ،سلولی گشته و در نتیجه ضريب پاي اری غشا ،در
شرايط تنش خشکی کاهش يافته است.
بررسی پژوهشهای انجامش در ايظن زمینظه نشظان مظی
دهن که گیاهان متحمل به تظنش خشظکی فراينظ هظايی بظرای
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يافت (( )P≤0/05ج ول  .)3وزن خشک ريشه 24سظاعت پظ
از تنش در ژنوتی های  MCC392و  MCC68بظهترتیظب بظه
میظظظزان  28/5و 0/7درصظ ظ کاهش يافظظظت ولظظظی در ژنوتیظ ظ
 MCC877به میزان 31درص افزايش يافت .بظا ايظن حظال در
شرايط تنش خشکی و ب ون تنش بیشترين وزن خشظک ريشظه
به ترتیب به ژنوتیظ هظای  MCC877و  MCC392اختصظاص
يافت (ج ول .)3
وزن خشک ريشه 48ساعت پ از تنش در ژنوتی هظای
 MCC392به میزان 8درص کاهش و در ژنوتیظ MCC877
به میزان 24درص افظزايش يافظت ولظی در ژنوتیظ MCC68
تغییظظر چن ظ انی نسظظبت بظظه شظظرايط ب ظ ون تظظنش نشظظان ن ظ اد
(ج ول.)3
وزن خشک ريشه در مرحله تظرمی در هظر سظه ژنوتیظ
بیشظظتر از گیاهظظان شظظاه بظظود ولظظی ايظظن افظظزايش در ژنوتی ظ
33( MCC68درص ) بیشتر از دو ژنوتی ديگر (6درصظ ) بظود
(ج ول .)3
به نظر میرس که هر سه ژنوتی مورد بررسی با افظزايش
وزن خشک ريشه در مرحله ترمی سعی در به حظ اقلرسظان ن
خسارات ناشی از تنش داشتهان .
رش ريشه توسط عوامل محیطظی و ژنتیکظی کنتظرل مظی
شود .هنگامی که گیا با تنش خشکی مواجظه مظیشظود ريشظه
نقش مهمی را در بقا ،آن ايفا مظیکنظ ( Ganjeali, & Kafi,
 .)2007گیا در شرايط تنش خشکی برای فزايش توانايی جذب
ريشهها باي سه ماد فتوسنتزی اختصاص يافته به ريشههظا را
افزايش ده بنابراين گیاهان متحمل به تنش معمظوالً از رشظ
ريشهای بیشتری در شرايط تنش خشکی برخوردار خواهن بود.
در بررسی انجامشظ نیظز مشظخص شظ کظه ژنوتیظ متحمظل
 MCC877در شرايط تنش رش سیسظت ريشظهای را افظزايش
داد است تا از ايظن طريظ اثظرات زيانبظار تظنش را بظه حظ اقل
برسان  .در تأيی اين مسیله نتايج پظژوهشهظای & Ganjeali
) Kafi (2007نیز نشان داد است که گیاهانی که طول ريشظه
اصلی تع اد ريشههای جانبی تراک طول ريشظه و نسظبت وزن
خشک ريشه به ساقه باالتری دارن از تحمل بیشتری نسبت به
تنش خشکی برخوردار هستن .
قبل از تنش بیشترين و کمترين حج ريشه بهترتیب به
ژنوتی های  MCC392و  MCC68اختصاص يافت ()P≤0/05
(ج ول .)3
حج ظ ريشظظه 24سظظاعت پ ظ از تظظنش در ژنوتی ظ هظظای
 MCC392و  MCC68بهترتیب به میزان 25درص و20درص
کاهش يافت ولی در ژنوتی  MCC877بظه میظزان 31درصظ
افزايش يافت (ج ول  .)3با اين حال بیشترين حجظ ريشظه در

شرايط تنش خشکی و ب ون تنش بظهترتیظب بظه ژنوتیظ هظای
 MCC877و  MCC392اختصظظظظظظاص يافظظظظظظت ()P≤0/05
(ج ول.)3
بیشترين و کمترين سط ريشه نیز در شرايط ب ون تنش
بهترتیظب بظه ژنوتیظ هظای  MCC392و  MCC68اختصظاص
يافت (( )P≤0/05ج ول .)3
بیشترين و کمترين طول ريشه نیز در شرايط ب ون تظنش
بهترتیظب بظه ژنوتیظ هظای  MCC877و  MCC68اختصظاص
يافت (ج ول .)3
سظظط ريشظظه 24سظظاعت پظ از تظظنش در ژنوتی ظ هظظای
 MCC392و  MCC68بظظهترتیظظب بظظه میظظزان  40و 28درصظ
نسبت به گیاهظان شظاه کظاهش و در ژنوتیظ  MCC877بظه
میزان 43درص افزايش يافت (ج ول .)3
طول ريشه نیز 24ساعت پظ از تظنش در ژنوتیظ هظای
 MCC392و  MCC68بظظهترتیظظب بظظه میظظزان 27و 17درص ظ
نسبت به گیاهظان شظاه کظاهش و در ژنوتیظ  MCC877بظه
میزان 6درص افزايش يافت (ج ول .)3
حجظظ و سظظط ريشظظه 48سظظاعت پظظ از تظظنش در
ژنوتی های  MCC392و  MCC68نسظبت بظه شظرايط بظ ون
تنش کاهش ولی در ژنوتی  MCC877افظزايش يافظت .طظول
ريشظظه نیظظز در ايظظن مرحلظظه در ژنوتیظظ هظظای  MCC877و
 MCC392بهترتیب به میزان 4/6درص و 43درص نسظبت بظه
شرايط ب ون تنش افظزايش يافظت ولظی در ژنوتیظ MCC68
کظظاهش 4درصظ ی نسظظبت بظظه شظظرايط بظ ون تظظنش نشظظان داد
(ج ول.)3
حج و طول ريشه در مرحله تظرمی در هظر سظه ژنوتیظ
مورد بررسی کمتر از گیاهان شاه بود ولی تغییظرات معنظیدار
نبود .سط ريشه در دو ژنوتی  MCC392و  MCC68نسبت
به گیا شاه کاهش و در ژنوتیظ  MCC877افظزايش نشظان
داد ولی اين تغییرات معنیدار نبود (ج ول .)3
افزايش میزان رش ريشه در شرايط تنش خشکی میتوان
دلیلی بر افزايش تحمل به خشکی ژنوتیظ هظای مظورد بررسظی
باش ظ  .طبظ نتظظايج حاصظظل از ايظظن بررسظظی ژنوتی ظ متحمظظل
 MCC877توانسته است در شظرايط تظنش خشظکی از کظاهش
رش ريشهای جلوگیری نماي و با فعظالنمظودن مکانیسظ هظای
تحمل به خشکی سبب افزايش رشظ سیسظت ريشظهای گظردد.
بنابراين به نظظر مظیرسظ جلظوگیری از کظاهش رشظ سیسظت
ريشهای و حف رش ريشه در شظرايط تظنش نقظش مهمظی در
افزايش میزان تحمل به خشکی در گیا نخود داشته باش .
بیشتربودن رش ريشه در ژنوتی های متحمظل بظه تظنش
خشکی امکان جظذب بیشظتر آب و مظواد غظذايی را بظرای ايظن
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باالتربودن اسیمیالسیون  CO2در ژنوتیظ هظای متحمظل
 MCC877و  MCC392نسبت به ژنوتی حسظاس MCC68
در هر سه مرحله مورد بررسی نشظاندهنظ وجظود فراينظ های
پاسخدهن به تنش جهت جلوگیری از کظاهش اسیمیالسظیون
 CO2در شرايط تنش خشکی اسظت .بسظتهشظ ن روزنظههظا در
شرايط تنش خشکی و کاهش غلظت  CO2درونسلولی سظبب
کاهش میزان اسیمیالسیون  CO2و در نتیجظه کظاهش میظزان
فتوسنتز ش  .مطالعات ديگر نیز نشظان داد انظ کظه ممانعظت از
آزادسظظظازی  O2کظظظه وابسظظظته بظظظه  CO2اسظظظت و ممانعظظظت از
اسیمیالسیون  CO2در شرايط تنش خشکی با افظزايش غلظظت
 CO2محیط بهبود میياب که اين امر نشاندهن نقش کلی ی
روزنهها در کاهش اسیمیالسیون  CO2در شرايط تنش خشظکی
است ( Zlatev, & Yordanov, 2004; Rahbarian, et al.,
 Ahmed et al, (2002) .)2011نیز اظهار داشتن کظه عامظل
اصظلی مح ودکننظ فتوسظنتز در گیظظا لوبیظا کظظاهش هظ ايت
مزوفیلی و کاهش اسیمیالسیون کربن در هنگام تنش است.
قبل از تنش میزان تعر ،در ژنوتی  MCC392بیشتر از
دو ژنوتی ديگر بود (ج ول  .)2تنش بهطور معنیداری میظزان
تعر ،را کاهش داد (ج ول .)2
میزان تعر24 ،ساعت پ از تظنش در همظه ژنوتیظ هظا
بهطور معنیداری کاهش يافت ( .)P≤0/01با اين حال ژنوتیظ
 MCC68در شرايط تظنش خشظکی بیشظترين میظزان تعظر ،و
ژنوتی  MCC877کمترين میزان تعر ،را بظه خظود اختصظاص
دادن (( )P≤0/05ج ول .)2
میزان تعر48 ،ساعت پ از تظنش در همظه ژنوتیظ هظا
کظظاهش يافظظت ( .)P≤0/01بیشظظترين میظظزان تعظظر ،متعلظ بظظه
ژنوتی  MCC68و کمترين میزان تعظر ،متعلظ بظه ژنوتیظ
 MCC877بود (ج ول .)2
میظظزان تعظظر ،در هظظر سظظه ژنوتی ظ تظظرمی ش ظ بظظهطظظور
معنیداری کمتر از گیاهظان شظاه بظود (( )P≤0/01جظ ول.)5
ش ت کاهش تعر ،در گیاهان تظرمی شظ نسظبت بظه گیاهظان
شظظاه در ژنوتیظظ هظظای  MCC68 MCC392و MCC877
بهترتیب 39درص 7درص و 34درصظ بظود .بظر اسظاس نتظايج
حاصله بهنظر میرس که ژنوتی های مظورد بررسظی در مرحلظه
ترمی توانستهان میزان تعر ،خظود را در حظ مطلظوبی کظاهش
دهن .
با توجه به نتايج بهدستآمظ از پظژوهش حاضظر بظهنظظر
میرس که کاهش میزان تعر ،در مرحله ترمی بهعنظوان يکظی
از فراين های دفاعی عمل میکن و گیاهان با استفاد از کاهش
تعر ،میتوانن سريعتر کظاهش آب ناشظی از تظنش خشظکی را

ژنوتی ها فراه نمود و ص مههظای ناشظی از تظنش خشظکی را
کاهش میده ( .)Ganjeali & Kafi, 2007در شرايط تظنش
خشکی در ژنوتیظ هظای متحمظل بظه تظنش خشظکی کظاهش
کمتری در رش سیست ريشهای نسبت به انظ ام هظوايی ايجظاد
ش  .نتايج حاصله مؤي اين مطلب اسظت کظه در شظرايط تظنش
خشکی گیاهان متحمل به تنش بخش عمظ ای از اسظیمیالت
تولی ش را به بخشهظای زيرزمینظی گیظا (ريشظه) اختصظاص
میدهن و رش بخش هوايی را مح ود میکننظ  .کظاهش رشظ
بخش ساقهای در جلوگیری از اتال آب موجود در برگها مؤثر
است (.)Ganjeali & Kafi, 2007
در شرايط تنش خشکی بهدلیل کاهش میزان آب موجظود
در خا آب دردسترس گیا نیز کاهش میياب  .بنابراين گیظا
جهت جذب آب به مق ار مورد نیاز باي رش سیست ريشهای را
افزايش ده تا امکان جذب بیشتر آب برای گیظا فظراه شظود.
يکی از علتهظای مح ودنشظ ن رشظ ريشظه در شظرايط تظنش
خشظکی حساسظظیت کمتظظر ريشظظه بظظه کظظاهش پتانسظظیل آب در
شظرايط تظنش خشظکی ذکظر شظ اسظت ( Ganjeali, et al.,
.)2013
قبظظل از تظظنش میظظزان اسیمیالسظظیون  CO2در ژنوتیظظ
 MCC877بهطور معنیداری بیشتر از ژنوتی های MCC392
و  MCC68بود (( )P≤0/01ج ول  .)5تنش خشظکی بظه طظور
معنیداری میزان اسیمیالسیون  CO2را کاهش داد (ج ول .)1
در مقايسه گیاهان شاه  24و 48سظاعت پظ از تظنش
ژنوتیظظ  MCC68کمتظظرين میظظزان اسیمیالسظظیون  CO2و
ژنوتی  MCC877شاه بیشترين میزان اسیمیالسیون CO2
را به خود اختصظاص دادنظ (( )P≤0/05جظ ول  .)2در ايظن دو
مرحله تنش خشکی میزان اسیمیالسظیون  CO2را در هظر سظه
ژنوتی مورد بررسی بهطور معنظیداری کظاهش داد ()P≤0/01
(ج ول .)2
میزان اسیمیالسیون  CO2در مرحلظه تظرمی در هظر سظه
ژنوتی تنش دي بهطور معنیداری کمتر از گیاهان شاه بود
(( )P≤0/01ج ول .)2
در مقايسظه گیاهظان پظ از 48سظظاعت تظنش بظا گیاهظظان
ترمی ش مشخص ش که هظر سظه ژنوتیظ مظورد بررسظی در
مرحله ترمی توانستهان میزان اسیمیالسظیون  CO2خظود را در
ح مطلوبی افزايش دهن (ج ول  .)2با توجه به اين نتايج مظی
توان گفت که افظزايش میظزان اسیمیالسظیون  CO2در شظرايط
ترمی نیز يکی ديگر از فراين های کاهش اثرات تخريبظی ناشظی
از تنش است که میتوان در م ت زمان کوتظاهی پظ از تظنش
خشکی فعال ش و سبب بازگشت گیا به شرايط رشظ عظادی
گردد.
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در مقايسظه گیاهظان پظ از 48سظظاعت تظنش بظا گیاهظظان
ترمی ش مشخص ش که هر سظه ژنوتیظ در مرحلظه تظرمی
توانستهان میزان کارآيی مصظر آب خظود را در حظ مطلظوبی
افزايش دهن  .بنابراين نتايج میتوان گفت کظه افظزايش میظزان
کارآيی مصر آب نقش مهمی در قظ رت تظرمی ژنوتیظ هظای
نخود پ از اعمال تنش خشکی دارد .در نتیجظه ژنوتیظ هظايی
که از اين فراين جهت مقابله با تنش خشکی استفاد میکننظ
سريعتر میتوانن به شرايط رش عادی بازگردن .
در مقايسه بین  24و 48ساعت تنش مشخص ش کظه بظا
افزايش م ت زمان اعمال تنش خشکی کظارآيی مصظر آب در
همه ژنوتی ها کاهش مظیيابظ (جظ ول )2ولظی بظا ايظن حظال
ژنوتیظظ هظظای متحمظظل  MCC392و  MCC877در هظظر دو
مرحله کارآيی مصر آب باالتری نسظبت بظه ژنوتیظ حسظاس
 MCC68داشتن که اين مطلب نشاندهن وجود فراينظ های
مقابلهای در ژنوتی های متحمل به خشکی میباش .
ژنوتی های متحمل به خشکی با کنترل عملکرد روزنهای
توانايی تثبیت کربن فتوسنتزی را در شرايط تظنش حفظ مظی
نماين بنابراين کارآيی مصر آب در ايظن ژنوتیظ هظا افظزايش
میياب ( .)Rahbarian, et al., 2011نتايج حاصل از پظژوهش
های گذشته نشان داد است که کظارآيی مصظر آب مظیتوانظ
بهعنوان يظک شظاخص مناسظب جهظت ارزيظابی میظزان تحمظل
ژنوتی ها به خشکی مورد استفاد قرار گیرد ( Rahbarian, et
 .)al., 2011, Rahbarian, et al., 2013بظاالتربودن کظارآيی
مصر آب در ژنوتی متحمل به خشکی لوبیظا گنظ م و بظادام
زمینی نسبت بظه ژنوتیظ حسظاس نیظز گظزارش شظ اسظت (

جبران نماين و بنابراين با سرعت بیشتری به شرايط رش عادی
بازگردن .
کاهش میزان تعظر ،در شظرايط تظنش خشظکی مظیتوانظ
بهعنوان فراين ی جهت حف آب برگ و جلوگیری از تبخیر آن
مطرح باش ( .)Farooq, et al., 2009بنابراين ژنوتیظ هظايی
کظظه از فراين ظ های کارآم ظ تری بظظرای کظظاهش تبخیظظر و تعظظر،
برخوردار هستن قادر به تحمظل بهتظر شظرايط تظنش خشظکی
خواهن بود و با حف بیشتر آب درونبرگی امکان رش و انجام
فراين های سلولی را بهتر فظراه مظینماينظ ( Jaleel, et al.,
 .)2009در مقابل ژنوتی های حساس به تنش خشکی توانايی
کاهش میزان تعر ،را ن اشته و در نتیجظه میظزان زيظادی از آب
درونبرگی طی عمل تعر ،از گیا خارج ش و بنظابراين اثظرات
تخريبی ناشی از ک آبی در اين ژنوتی ها ش ت بیشتری نشظان
داد و گیظظا در معظظر اثظظرات تخريبظظی تظظنش خشظظکی قظظرار
میگیرن (.)Jaleel, et al., 2009
قبل از تنش بیشترين و کمترين میظزان کظارآيی مصظر
آب بهترتیب به ژنوتی های  MCC877و  MCC392اختصاص
يافت ولی تفاوت بین ژنوتی های مورد بررسظی معنظیدار نبظود
(ج ول .)2
میزان کارآيی مصر آب 24ساعت پ از تنش در همظه
ژنوتی های مورد بررسی نسبت به گیاهان شاه بهطظور معنظی
داری کاهش يافت (( )P≤0/05ج ول  .)2با اين حظال ژنوتیظ
 MCC877در شرايط تنش خشظکی بیشظترين میظزان کظارآيی
مصر آب و ژنوتی  MCC68کمترين میزان کظارآيی مصظر
آب را به خود اختصاص دادن (ج ول .)2
میظظزان کظظارآيی مصظظر آب 48سظظاعت پ ظ از تظظنش در
ژنوتیظظ هظظای  MCC392و  MCC68کظظاهش و در ژنوتیظظ
 MCC877افزايش يافظت (جظ ول  .)2ژنوتیظ  MCC877در
شرايط تنش خشکی توانسظت بظا کظاهش شظ ي میظزان تعظر،
کارآيی مصظر آب خظود را تظا حظ زيظادی افظزايش دهظ و از
ه رروی آب در اين شرايط جلوگیری نماي  .ژنوتی MCC392
نیز توانست میزان تعر ،را تا ح مطلوبی کاهش ده ولظی بظه
دلیل کاهش ش ي میزان اسیمیالسیون  CO2در شرايط تظنش
خشکی کارآيی مصر آب اين ژنوتی چن ان مطلوب نبود .در
مورد ژنوتی  MCC68میتوان گفت که به دلیل کاهش ش ي
میزان اسیمیالسیون و ناتوانی اين ژنوتی در کاهشدادن میزان
تعر ،در شرايط تنش خشکی اين ژنوتی کظارآيی مصظر آب
بااليی در شرايط تنش ن اشت (ج ول .)2
باالترين میزان کظارآيی مصظر آب در مرحلظه تظرمی بظه
ژنوتی MCC877اختصاص يافت.

Ahmed, et al., 2002; Ashraf & Iram 2005 Izanloo
;.)et al., 2008
قبل از تظنش مقاومظت روزنظه ای در ژنوتیظ MCC877
بهطور معنظیداری بیشظتر از دو ژنوتیظ ديگظر بظود ()P≤0/05

(جظظ ول  .)2مقاومظظت روزنظظهای پظظ از 24سظظاعت تظظنش در
ژنوتی های  MCC392و  MCC68نسظبت بظه شظرايط بظ ون
تنش بهترتیظب بظه میظزان 56درصظ و 42درصظ کظاهش و در
ژنوتی  MCC877به میزان 58درصظ فظزايش يافظت .بظا ايظن
حال ژنوتی  MCC877در شرايط تنش خشظکی بیشظترين و
ژنوتیظظ  MCC392کمتظظرين مقاومظظت روزنظظهای را بظظه خظظود
اختصاص دادن (ج ول .)2
مقاومظظت روزنظظهای پظظ از 48سظظاعت تظظنش در همظظه
ژنوتی های مظورد بررسظی بظهطظور معنظیداری افظزايش يافظت
(( )P≤0/01ج ول .)2
مقاومظظت روزنظظهای در مرحلظظه تظظرمی در ژنوتیظظ هظظای
 MCC392و  MCC68تنش دي نسبت بظه گیاهظان شظاه
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سازی سريع فراين های ترمی جهت بازگردان ن گیا به شظرايط
.رش عادی نسبت به دو ژنوتی ديگر محرز است

افزايش معنیداری نشان داد درحالیکه میزان مقاومت روزنهای
 در گیاهان شاه و تظرمی تفظاوت معنظیMCC877 در ژنوتی
 اين مطلب نشان میده که ژنوتیظ هظای مظورد.داری ن اشت
بررسی با افزايش مقاومت روزنهای در شظرايط تظنش سظعی بظر
. ممانعت از خروج آب از بظرگ و حفظ آب در بظرگ داشظتهانظ
بنابراين هر سه ژنوتی از طري افظزايش مقاومظت روزنظهای تظا
. ح ودی خسارتهای ناشی از کمبود آب را تع يل نمود ان
سظاعت48 در مقايسه گیاهان ترمی ش با گیاهان پ از
 توانسظظته اسظظتMCC877 تظظنش مشظظخص ش ظ کظظه ژنوتی ظ
بالفاصله پ از آبیاری ه ايت روزنهای خظود را کظاهش دهظ و
آنرا در ح گیاهان شاه حف نمايظ و از ايظن طريظ امکظان
. ورود دی اکسی کربن برای انجام اسیمیالسیون را فراه نماي
 نیز تا ح ودی توانستهانظMCC68  وMCC392 ژنوتی های
مقاومت روزنهای در مرحله ترمی را نسبت بظه گیاهظان پظ از
ساعت تنش کاهش دهن ولی همچنان تفظاوت معنظی داری48
در میزان مقاومت روزنه ای اين دو ژنوتی بین گیاهان شظاه و
 در فعظالMCC877  بنابراين برتری ژنوتیظ.ترمی وجود دارد
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Introduction
Chickpea is an important source of protein supply in human diet. Drought decreases the yield and has
the potential for leading into a total crop failure. However, chickpea is known for its better drought tolerance
when compared to most of the other cool season legumes. Furthermore, drought stress is one of the
fundamental reasons for reducing the amount of growth and yield of chickpea. One of plant response to
drought stress is change in photosynthetic efficiency and photosynthetic pigment content. Fv/Fm ratio is a
parameter that determinate any damage to photosystems and possible photo inhibition. Photosynthetic
pigments play important roles in harvesting light. Drought stress decreases CO2 assimilation rate and root
growing index leading to reduction of yield. Under drought stress condition plants close their stomata to
reduce water loss and retain relative water content. So decrease in internal CO2 concentration and net
photosynthetic rate would occur. Reduced inhibition of CO2 assimilation rate under drought stress is so
important for resistant chickpea genotypes. The effects of drought stress on membrane stability index,
relative water content and leaf water potential have also been investigated in many studies. This study is
designed to investigate effective traits regarding growth retain under drought stress and recovery stages in
resistant and susceptible chickpea genotypes. In addition, the study aims at determining the role of
physiological indexes in growth retaining in drought stressed chickpea plants.
Materials & Methods
In order to evaluate the effective traits regarding growth retain under drought stress and recovery stage
in chickpea genotypes, an experiment was conducted in controlled conditions with two tolerant genotypes
(MCC392 and MCC877) and one susceptible genotypes (MCC68) were grown under controlled (field
capacity) and drought stress (25% field capacity) conditions in growth chamber under 12.5 hours
photoperiod (21°C day/8°C night) for the first month and 13 hours, photoperiod (27°C day/12°C night) for
the second month similar to normal field situations in chickpea growing region. Drought stress induced for 9
days in the flowering stage and then plants were watering up to field capacity (recovery stage). Water use
efficiency (WUE), CO2 assimilation rate (A), transpiration rate (E), leaf water potential, chlorophyll
fluorescence, membrane stability index (MSI), relative water content (RWC), stomatal resistance, and leaf,
area, dry weight and volume of roots were investigated before drought stress, 24 hours and 48 hours after
drought stress and recovery stages in investigated genotypes.
Results & Discussion
Drought stress significantly decreased CO2 assimilation rate, transpiration rate, and PSII photochemical
efficiency (Fv/Fm), RWC and MSI in all genotypes. In the recovery stage, MCC877 genotype had the
highest WUE and the lowest transpiration rate as compared to other genotypes. Also in this stage, MSI in all
genotypes was lower than control plants. MCC68 genotype (susceptible genotype) had the lowest MSI in
recovery stage as compared to drought stressed plant after 48 hours According to these results, MCC68
genotype (as a susceptible genotype) could not retain MSI under drought stress and recovery stage while in
resistant genotypes (MCC392 and MCC877) there was no significant difference for MSI in recovery stage as
compared to drought stressed plant after 48 hours. Water potential was higher in recovered plant as
compared to drought stressed plant after 48 hours while control plant in recovery stage had lower water
potential as compared to drought stressed plant. MCC392 (resistant genotype) and MCC68 (susceptible
genotype) recovered genotypes had the highest and the lowest increasing in leaf water potential as compared
to drought stressed plant after 48 hours. Higher water potential in chickpea genotypes is effective in
*Corresponding Author: ra_rahbarian@yahoo.com, Tel.: 05138683009
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increasing drought tolerance and growth retaining after drought. CO2 assimilation rate and water use
efficiency was higher in resistant genotypes (MCC392 and MCC877) as compared to susceptible genotype
(MCC68) in all drought stress stages. Resistant genotypes had lower transpiration rate under drought stress
as compared to control plants in all investigated stages.
Conclusions
According to the results, higher membrane stability index, lower transpiration rate and higher water use
efficiency can be effective in growth retain under drought stress and recovery stage. Also tolerant genotypes
(MCC392 and MCC877) that have prevented the sharp decreased in photochemical efficiency and CO2
assimilation rate under drought stress had higher ability to growth retain after drought stress.
Key words: Chickpea, CO2 assimilation rate, PSII photochemical efficiency, Transpiration rate
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چكيده
مطالعه و شناسايی تنوع و ترکیب علفهایهرز يک منطقه کشاورزی ،میتواند در تعیین راهکارهاای مناساب بارای
مديريت علفهایهرز در مزارع آن منطقه مفید واقع گردد .بهمنظور ارزيابی تنوع گونهای و پراکنش علفهاایهارز مازارع
لوبیا شهرستان ازنا در استان لرستان از 34مزرعه در سال  1393نمونهبرداری بهعمل آمد و دادههای بهدستآماده جهات
محاسبه شاخصهای تنوع و غنای گونهای مورد استفاده قرار گرفتند .در اين بررسی تعداد 23گوناه علافهارز متعلا باه
14خانواده مختلف گیاهی در سطح مزارع لوبیا ارزيابی ،جمعآوری و شناسايی گرديد .بر اساس نتايج بهدستآماده از باین
علفهای هرز مشاهدهشده در مزارع لوبیا 78درصد را علفهایهرز دولپه و 22درصد را تاکلپاهایهاا تشاکیل دادناد .بار
اساس نتايج65 ،درصد علفهایهرز مشاهدهشده در مزارع لوبیای شهرستان ازنا ،يکساله و بقیه دو ياا چندسااله بودناد .از
بااین علاافهااایهاارز شااايع در سااطح ماازارع لوبیااا ،گونااههااای پیچااکصااحرايی )،(Convolvulus arvensis L.
کنفوحشی) (Hibiscus trionum L.و تاجخروس وحشی ) (Amaranthus retroflexus L.بیشترين و گونههای
شنگ) (Tragopogon pratensis L.و تاجريزی ) ( Solanum nigrum L.کمترين تراکم ،يکناواختی و فراوانای
گونه را به خود اختصاص دادند .تجزيه خوشهای دادهها نشان داد که علفهایهرز موجود در مناط مختلف شهرستان ازنا
با توجه به شاخصهای مورد مطالعه در چهار گروه مختلف طبقهبندی میشوند .بیشترين تنوع گونهای سیمساون ()0/94
به منطقه جنوبغربی و کمترين میزان تنوع گونهای ( )0/86به مناط جنوبشارقی اختصااص داشات .بیشاترين غناای
گونهای علفهرز ( ،)27/5به مزارع لوبیا مناط جناوبغربای و کمتارين غناای گوناهای در جناوبشارقی ( )17/14ايان
شهرستان مشاهده شد .در بین گونههای با بیشترين تراکم ،غالبیت در سطح مزارع لوبیا با خانواده گنادمیان باا میاانيین
 6/5بوته در مترمربع بود .براساس نتايج بهدستآمده ،مهمترين علافهاایهارز سامج مازارع لوبیاا در ايان شهرساتان را
پیچاکصاحرايی ) ،(Convolvulus arvensis L.قیاا ) ،(Sorghum halepense (L.) Pers.پنجاهمرغای
) (Cynodon dactylon (L.) Pers.و سوروف ) (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.تشکیل میدادند.
كلمات كليدي :تراکم ،تنوع گونهای ،درصد فراوانی ،شاخص تشابه ،غنای گونهای

رقابتهای درون و برونگونهای و همچنین انجام عملیات زراعی
تحول میيابد ).(Renne & Tracy, 2007
پويايی جمعیت علفهاایهارز نتیجاه فشاارهای انتخااب
زراعی و اکولوژيکی است که میتواند سبب غالبیت برخی گوناه
ها در جوامع علفهایهرز شود )  .(Major et al., 2005تغییر
در فلور علفهایهرز و ساختار جمعیت آنها يکای از مهامتارين
نتايج اين فعالیت میباشد .کشت مداوم ،مديريت فشرده و فشار
ناشی از آن منجر به انتخاب بعضی گونهها و حذف برخی دييار
میشود .ايان روناد از ابتادای کشااورزی و همزماان باا ظهاور
علفهایهرز شروع و در آينده نیز ادامه خواهاد داشات (Rice
) .& Toney, 2007ترکیب و تراکم فلور علفهایهرز را عموماً
بازتابی از تولید گیاهزراعی ،عملیاتزراعی و شرايط اقلیمی مای-
دانند ) .(Garcia,1995هر چه تراکم يک علافهارز در ساطح

1

مقدمه
محسااوب ماایشااود
لوبیااا از جملااه گیاهااان
( )Sikkema et al., 2007که سهم جهانی بسزايی در تاأمین
پروتیئن و منبع غذايی مردم دارد) .(FAO, 2013سهم زياادی
از نوسانات تولید اين محصول به دلیل رقابت با علفهاایهارز و
مااديريت غیراصااولی اساات ).(Williams & West, 2000
موضوع رقابت گیاهان هرز و تراکم آنها در مزارع ،از عوامل مهام
کاهش محصول میباشد که ايان خاود ضارورت پاايش جواماع
علفهرز را نمايانتر مایساازد ) .)Storkey, 2006فلاور علاف
هایهرز موجود در هر منطقه در نتیجه ظهور گونههاای جدياد
نقدينااه2
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) .(Lamb & Brown, 2001با توجه به اهمیت و جايياه لوبیا
در اقتصاد کشور و منطقه و بهدلیل فقدان اطالعات اولیه و پاياه
ای درباره وضعیت علفهایهرز اين محصول در سطح کشور باه
خصااوص در اسااتان لرسااتان کااه قطااب تولیااد لوبیااای کشااور
محسوب می شود ،در واقع با شناسايی فلور علفهایهرز ،تعیین
شاخصهای تنوع و نقشه پراکنش گونههای علفهاایهارز مای
توان به اطالعات زيربنايی بارای طراحای برناماههاای ماديريت
علفهایهرز در اين کشت مهم دست يافت.

مزارع بیشتر باشد ،به همان نسبت میزان خساارت آن افازايش
پیدا میکند .میزان خسارت يک علفهرز میتواند باا توجاه باه
شرايط آب و هوايی در هر سال متفاوت اسات و بارای ماديريت
خوب علفهایهرز ،يک تخمین قابل اطمیناان از اثارات ماورد
انتظااار آنهااا باار روی محصااول الزم ماایباشااد & (Pattrick
) .Tranela, 2003در مطالعه )Tamado & Milberg (2000
عنوان گرديد که ارتفاع از سطح دريا ،بارنادگی ،تااريخ کاشات،
تعداد دفعات وجین و نوع خاک مهامتارين عوامال ماديريتی و
محیطی تأثیرگذار روی توزيع گونهای علفهایهارز مایباشاند.
مديريت زراعی يکی از مهم تارين عامالهاای ماثثر بار توساعه
جوامع علفهرز است .ماديريت زراعای مایبايسات باه صاورت
مجموعه ای که نوع گونا زراعای بخاش کاوچکی از آن اسات،
بررساای شااود ( .)Streibig & Andreasen, 1993نتااايج
مطالعات انجامشده حاکی از آن است که لوبیا از جملاه گیاهاان
آسیبپذير در مقابل علفهایهرز است )(Blackshaw, 2002
و علفهایهرز و کنترل آنها به عنوان مهمتارين مشاکل تولیاد
لوبیا در بسیاری از کشاورها از جملاه اياران مایباشادRask .
) (2013قابلیاات کاااهش عملکاارد محصااوالت زراعاای را باادون
کنترل علفهایهرز در مقیاس جهانی 46درصد گزارش کرد.
تحقیقات ) Arnold (1993نشان داد که  30تا 40درصاد
از هزينه تولید لوبیا را عملیات وجین علافهاایهارز باه خاود
اختصاص میدهد .آگاهی از تغییرات فلور علفهایهرز ،پاياهای
برای تصمیم گیری مدبراناه راجاع باه ماديريت اراضای زراعای
محسوب مایشاود .بایشاک برناماهريازی و ارائاه راهبردهاای
مديريتی مناسب برای مديريت علفهایهارز نیازمناد شاناخت
دقی وضعیت علفهایهرز است ) .(Ahmadi et al., 2011در
واقع با شناسايی فلور علفهایهرز و تعیین وضاعیت فراوانای و
پراکنش گونههای علفهایهرز میتوان باه اطالعاات زيربناايی
مهمی برای طراحی برنامههای ماديريت علافهاایهارز دسات
يافت ( .)Arun Kumar et al., 2007استفاده از سامانه تعیین
موقعیت جهانی) (GPSو سامانه اطالعات جغرافیايی) (GISباه
عنوان يک ابزار کارآمد برای تخمین نقاط آلوده به علفهایهرز
به اثبات رسیده است  .& Calihan,1993) (Lassزماانی کاه
در يک منطقه توزيع و مصرف علفکش يا ساير نهادهها بر مبنای
اطالعات دقی برآمده از ترکیب علفهایهرز مزارع آن منطقاه
باشد ،کارآيی اين نهادهها بهبود يافته و خسارت علافهاایهارز
کاهش میيابد ) .(Minbashi et al., 2008نقشههاای دقیا ،
اختصاصی و بهموقع علافهاایهارز ،کلیاد دساتیابی باه تماام
مزايای مديريت متناسب با مکان علفهایهرز عناوان شادهاناد

مواد و روشها
اين تحقیا در ساال زراعای  1393در شهرساتان ازناا از
توابع استان لرساتان ،اجارا شاد (جادول  .)1در ايان پاووهش
ارزيابی فلور علفهرز در مزارع لوبیای مناط مختلف شهرستان
ازنا که قطب کشت لوبیاا اساتان لرساتان محساوب مای شاود،
ماادنظر قاارار گرفاات .در اياان بررساای ،در مجمااوع از سااطح
شهرستان لوبیاخیز با توجه به ساطح زيرکشات ( 8200هکتاار
لوبیاکاری)  34مزرعه به روش نموناهگیاری تصاادفی طبقاهای
) (stratified random-samplingو با تخصیص تعاداد نموناه
متناسب به هر طبقه ،انتخاب شد .با اساتفاده از دساتياه GPS
مختصات جغرافیايی (طول و عرض جغرافیايی و ارتفاع از سطح
دريا) مزارع مختلف جهت ارزيابی تاراکم ،يکناواختی پاراکنش،
فراوانی ،شاخص غالبیت و شاخص سیمسون به طور دقی ثبات
شد .از اليوی سیستم Wجهات تعیاین تاراکم علافهاایهارز
اسااتفاده شااد ).(Uddin et al., 2009; Thomas, 1991
مطاب شکل ،1زير يک گوشه از مزرعاه ،انتخااب و از آن نقطاه
20متر به موازات يکی از اضالع حرکت میشد .سپس با تشکیل
يک زاويه 90درجه20 ،متر به داخال مزرعاه حرکات مایشاد،
نقطه شروع نمونهبرداری از اين مکان بود .باا توجاه باه الياوی
شکل حرف  Wطب 9نقطاه روی آن انتخااب مایگردياد ،باه
طوری که فاصله هر دو نقطه متوالی 20متر باشد و در هر نقطه
يک کادر  0/25مترمربعی (ابعاد  0/5در  0/5متر) انداختاه مای
شد .پس از پرتاب هر کادر  0/25مترمربعی تراکم علفهایهارز
به تفکیک گونه در هر کادر تعیین گردياد (Mousavi et al.,
) .2010تعداد و نوع علفهایهرز در هر کادر به تفکیاک گوناه
شناسايی ،شمارش و تعیین خانواده گرديد .اين گونهها بر اساس
چرخه زندگی (يکساله و چندساله) ،شکل رويشی (باريکبار
و پهنبر ) ،مسیر فتوسنتزی (سهکربنه و چهارکربنه) و درجاه
سماجت (سمج و غیرسمج) طبقهبندی شدند.
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20 Steps

شكل  -1روش نمونهبرداري
Fig. 1. Sampling Method

جدول  -1مشخصات اقليمی منطقه مورد مطالعه
Table1. Climatic properties of the area
ارتفاع از سطح
دريا

ميانگين بارندگی ساليانه

ميانگين دماي ساليانه

طول جغرافيايی

عرض جغرافيايی

Annual rainfall
)(mm

Longitude

Latitude

Altitude
)(m

)˚The average annual temperature(C

650

"49o-45

"33o-45

1871

12.3

(ميلیمتر)

(متر)

شيوههاي تحليل اطالعات :برای تجزيه و تحلیل اطالعات فلاور
علفهرز از سه شاخص فراوانی ،يکنواختی پاراکنش و میاانيین
تراکم اساتفاده شاد ) .(Hassan et al., 2006فراوانای بیاانير
نسبت مزارعی است که گونه مورد نظار در آنهاا مشااهده شاده
است .يکنواختی گويای سطح آلوده گونه مورد نظر است .تاراکم
نیز گويای تعداد بوته در واحد سطح است .گروهبندی گونههاای
علفهرز بر اساس شاخصهای فراوانی ،میانيین تاراکم بوتاه در
مترمربع و يکنواختی پراکنش بر اساس تجزيه کالستر باه روش
 Wardدر نرم افازار  JMPنساخ  7صاورت پاذيرفت .پاس از
انجام محاسبات الزم شاخصهای جمعیتی علفهایهارز مازارع
لوبیا بر اساس معادالت  1تا  7به شرح زير محاسبهگرديد.
(معادله )1
Yi

100



n

(درجه سانتیگراد)

Frost days per year

116

ij

(معادله )2

m

n

1
m

1

 X
m

Uk 

1

که در آن  :Ukيکنواختی مزرعه برای گونه  :Xij ،Kحضور
( )1و ياعدم حضور ( )0گونه  Kدر کوادرات شماره  iدر مزرعاه
شماره  :n ،jتعداد مزارع مورد بازديد و  :mتعداد کوادرات پرتاب
شده میباشد ).(Thomas, 1991
m

j

Z
1

Dki 

*4
(معادله )3
m
که در آن  :Dkiتراکم (تعداد بوته در مترمربع) برای گوناه
 Kدر مزرعه شاماره :Zj ،.iتعاداد گیاهاان در کاوادرات (0/25
مترمربعاای) و  :mتعااداد کاوادراتهااای پرتااابشااده ماایباشااد
).(Thomas, 1991

Fk 

در اين معادله  : k 1فراوانی گوناه  :Yi ،Kحضاور ( )1و ياا
عدم حضور ( )0گونه  Kدر مزرعاه شاماره  iو  :nتعاداد مازارع
مورد بازديد میباشد ).(Thomas, 1991

Frequency

روزهاي يخبندان ساالنه

n

ki

(معادله )4

1
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که در آن  :MFDkiمیانيین تراکم گوناه  :Dki ،Kتاراکم
گونه  Kدر مزرعه شماره iو  :nتعداد مزارع ماورد مطالعاه مای
باشد ).(Thomas, 1991
 :ALkشاخص غالبیت گونه K
AIK= FK+UK+DK
(معادله)5
که در آن  :FKفراوانای گوناه  :UK ،Kيکناواختی مزرعاه
باارای گونااه  Kو  :DKتااراکم گونااه  Kدر مزرعااه ماایباشااد
).(Minbashi Moeini et al., 2008
بهمنظور بررسی يکناواختی پاراکنش گوناهای از شااخص
سیمسون) (Dاستفاده شد .شااخص سیمساون میازان غالبیات
گونهای را در يک منطقه نشان میدهد .میازان ايان شااخص از
صفر تا  1متغیر است .باالتربودن اين شااخص نشاانير بااالبودن
میزان غالبیت در جامعه است و از رابطه زير محاسبه میشود.

موردمطالعه باعث شده تا کشاورزان در بسیاری از مزارع ،بادون
رعايت اصول تناوب اقادام باه کشات متاوالی لوبیاا باه صاورت
پُرنهاده کنند که اين امر میتواند سبب شیوع آفات و بیماریهاا
و علفهایهرز خاصی میشاود .چناین باه نظار مایرساد کاه
مديريت سیستم پرنهاده به دلیل خااکورزی بیشاتر و مصارف
کودهااای شاایمیايی ساابب تحريااک و شکسااتن خااواب بااذر
علفهایهرز و در نتیجه جواناهزنای يکنواخات علافهاایهارز
يکساله در طول فصل رشد میشاود ).(Baskin et al., 2004
پووهشيران ديير نیز گزارش کردهاند که معماوالً در نظاامهاای
کشاورزی مبتنی بر شخم حداقل و کمخاکورزی ،علفهایهرز
چندساله غالب هستند ،ولای در مزارعای کاه فراوانای و شادت
خاکورزی بیشتر است ،علفهای هرز يکساله فراوانای بیشاتری
دارند (.)Jurado-Esposito et al, 2005
از بین گونههای شناسايیشده 18گونه (78درصد) دولپه و
5گونه (22درصد) تکلپاه مشااهده گردياد .همچناین بررسای
علفهایهرز از نظر درجه سماجت نشان داد که پیچکصحرايی
(Sorghum
) ، (Convolvulus arvensis L.قیااااا
) halepense (L.) Pers.و پنجهمرغی (Cynodon dactylon
) (L.) Pers.بهترتیب با شاخص غالبیات  108 ،153/8و 24/2
به عنوان مهمترين گونه های مزاحم قبال از برداشات لوبیاا در
اين شهرستان مطرح بودند (جدول .)1اطالعاات ماذکور نشاان
میدهد که مديريت علفهایهرز چندسااله و ريازومدار مازاحم
قبل از برداشت لوبیا در اين شهرستان ،ضعیف عمال مایشاود.
چنین به نظر میرسد که مصارف کودهاای شایمیايی ،باهوياوه
کودهای نیتروژن از جمله عوامل مثثر بر ترکیب و تنوع گونهای
علفهرز در بوم نظامها محسوب میشود ،بهطاوری کاه مصارف
اين کودها در درازمدت باعث غالبیت گونههای نیتروژنپسند باا
درجه ساماجت بااال خواهاد شاد ) .(Azizi et al.,2015روی
همرفته ،علفهایهرز سمج دارای ويوگایهاای عماومی شاامل
چندسالهبودن ،سرعت رشد باال ،استفاده بهینه از منابع ،متحمل
باه تانشهاای محیطای و باازده بااالی تولیادمللی مایباشااند

(معادله)6
که در آن  :Dشاخص سیمسون :ni ،تعداد گوناه  iام و :n
تعداد همه گونههاا مایباشاد ).(Eshaghi Rad et al., 2009
برای تعیین درجه تشابه علفهایهرز در مزارع لوبیا از شااخص
تشابه سورنسون ) (Magurran,1988استفاده گرديد.
(معادله )7
که در آن  :Cijتعداد گونههای علفهرز مشاترک باین دو
مزرعه مورد مقايسه :Ci ،تعدادگونههای علفهارز مزرعاه اول و
 :Cjتعدادگونههای مزرعه دوم میباشد.
نتايج و بحث
در اين بررسی تعداد 23گونه علافهارز از 14خاانواده در
سطح مزارع لوبیا مورد ارزياابی جماعآوری و شناساايی گردياد
(جدول .)1بیشترين گونههای علافهارز باه خاانواده گنادمیان
) (Poaceaeبااا پاانج گونااه و پااس از آنهااا خااانواده کاساانی
) (Asteraceaeبا سه گونه تعل داشت .خاانوادههاای میخاک
) ،(Caryophyllaceaeپیچااااااااااااک صااااااااااااحرايی
) ،(Convolvulaceaeاساااااااااافناج )،(Chenopodiaceae
تاااجخااروس) ، (Amaranthaceaeخرفااه ) (Portulaceaeو
اسپند ( (Zygophyllaceaeبا يک گونه کمترين حضاور را باه
خود اختصاص دادند .بر اساس نتايج بهدستآمده ،علفهایهارز
خانواده گنادمیان باا میاانيین تاراکم  6/5بوتاه در متار مرباع
بیشااترين تااراکم را داشااتند .از نظاار چرخااه زناادگی 15گونااه
(65درصد) يکساله و 8گونه (35درصد) از علفهایهرز دوساله
يا چندساله بودناد .وساعت اراضای زيرکشات لوبیاا در منطقاه

(Grime, 1979; Patterson, 1995).
ميانگين تراكم علفهايهرز

باالترين سطح تراکم در بین جمعیات علافهاایهارز باه
گوناااههاااای کنااافوحشااای )،(Hibiscus trionum L.
پیچکصحرايی ) (Convolvulus arvensis L.و تااجخاروس
وحشی )(Amaranthus retroflexus L.مربوط بود .تراکم اين
سه گونه بهترتیاب برابار  5/2 ،5/5و  5بوتاه در مترمرباع باود.
گونههای دمروباه ) ،(Setaria viridis (L.) Beauv.سلمهتاره
( )Chenopodium album L.و شیرينبیاان (Glycyrrhiza
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گونه علفهرز ديير دارای تراکم کمتر از ياک بوتاه در17 تعداد
.)1 مترمربع بودند (جدول

 و2/1 ،4/5  بهترتیاب باا تاراکمهاایglabra(Nutt.) Pursh)
. بوته در مترمربع حائز رتبههای بعدی از نظر تاراکم بودناد1/1

 شاخص غالبيت و درجه سماجت، فراوانی، يكنواختی پراكنش، گونههاي مختلف علفهرز و ميانگين تراكم-1جدول

Annual

C4

5

38.9

67.6

111.5

-

Setaria viridis (L.) Beauv.

گندمیان
Poaceae

Annual

C4

4.5

12.3

41.2

58

-

Chenopodium album L.

اسفناج
Chenopodiaceae

Annual

C3

2.1

9.9

50

62

-

Glycyrrhiza glabra (Nutt.) Pursh

بقوالت
Fabaceae

Perennial

C3

1.1

3.7

58.8

63.6

-

Sorghum halepense (L.) Pers.

گندمیان
Poaceae

Perennial

C4

0.9

39.5

67.6

108

Noxious

Xanthium strumarium L.

کاسنی
Asteraceae

Annual

C3

0.8

3.7

41.2

45.7

-

Raphanus raphanistrum L.

شب بو
Brassicaceae

Annual

C3

0.8

1.2

23.5

25.5

-

Tribulus terrestris L.

اسپند
Zygophyllaceae

Annual

C3

0.8

0

23.5

24.3

-

Cynodon dactylon (L.) Pers.

گندمیان
Poaceae

Perennial

C4

0.7

0

23.5

24.2

Noxious

Chrozophora tinctoria L.

فرفیون
Euphorbiaceae

Annual

C3

0.7

14.8

17.6

33.1

-

Portulaca oleracea L.

خرفه
Portulacaceae

Annual

C4

0.5

13.6

32.3

46.4

-

Anchusa italica Retz.

گاوزبان
Boraginaceae

Perennial

C3

0.5

0

17.6

18.1

-

Echinochloa crus-galli (L.)
Beauv.

گندمیان
Poaceae

Annual

C4

0.4

13.6

17.6

31.6

Noxious

Datura stramonium L.

سیبزمینی
Solanaceae

Annual

C3

0.3

0

8.82

9.12

-

Heliotropium europaeum L.

گاوزبان
Boraginaceae

Annual

C3

0.3

0

8.82

9.12

-

Life cycle
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Degree of
noxiousness

درجه سماجت

Noxious

شاخص غالبيت

153.8

درصد فراوانی

91.2

Frequency (%)

57.4

يكنواختی پراكنش
Uniformity
distribution

5.2

MD(plant/m2)

C3

ميانگين تراكم

Perennial

Convolvulus arvensis L.

)(بوته در مترمربع

-

مسير فتوسنتزي

139.3

Photosynthetic
pathway

91.2

چرخه زندگی

42.6

Plant family

5.5

Hibiscus trionum L.

خانواده گياهی

C3

گونه علفهرز

Annual

Amaranthus retroflexus L.

پنیرک
Malvaceae
پیچک
Convolvulaceae
تاج خروس
Amaranthaceae

Weed species

Abundance index

Table 1. Different weed species and average density, distribution uniformity, frequency, abundance index and degree
of noxiousness
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ادامه جدول -1گونههاي مختلف علفهرز و ميانگين تراكم ،يكنواختی پراكنش ،فراوانی ،شاخص غالبيت و درجه سماجت
Table 1 - Different weed species and average density, distribution uniformity, frequency, Abundance index and Degree
of noxiousness
Degree of
noxiousness

درجه سماجت

شاخص غالبيت

Abundance index

درصد فراوانی

)Frequency(%

يكنواختی پراكنش
Uniformity
distribution

)MD(plant/m2

ميانگين تراكم

(بوته در مترمربع)

مسير فتوسنتزي

Photosynthetic
pathway

Life cycle

چرخه زندگی

-

8.92

8.82

0

0.1

C3

Annual

-

8.92

8.82

0

0.1

C3

Biennial

Plant family

-

9.12

8.82

0

0.3

C3

Perennial

خانواده گياهی

-

9.12

8.82

0

0.3

C3

Annual

گونه علفهرز

-

11.62

8.82

2.5

0.3

C3

Annual

Weed species

-

9.12

8.82

0

0.3

C3

Perennial

پنیرک
Malvaceae
گندمیان
Poaceae
میخکسانان
Caryophyllaceae
کاسنی
Asteracea
سیبزمینی
Solanaceae
کاسنی
Asteraceae

Malva neglecta Wallr.
Poa annua L.
Silene conoidea L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Solanum nigrum L.
Tragopogon pratensis L.

بهترتیب(Annual :يکساله)( Biennial ،دوساله)( Perennial ،چندساله)( C3 ،سهکربنه)( C4 ،چهارکربنه)

خود اختصاص دادند24 .درصد گونههای علفهرز دارای فراوانی
برابر يا بیشتر از 50درصد بودند .علفهرز تاو ) (Xanthium
 .strumarium Lو دمروباه )(Setaria viridis (L.) Beauv.
با فراوانی  ،41/2خرفه ) (Portulaca oleracea L.با فراوانای
32/3درصدی ،پنجهمرغی )(Cynodon dactylon (L.) Pers.
تربچه وحشی ( )Raphanus raphanistrum L.و خارخساک
) (Tribulus terrestris L.با فراوانی 23/5درصادی ،گاوزباان
) ،(Anchusa italica Retzگااوشبااره (Chrozophora
) tinctoria L.و ساوروف )(Echinochloa crus-galli (L.
) Beauv.با فراوانای 17/6درصادی در رتباههاای بعادی قارار
گرفتند و تااتوره ،گالعقربای (Heliotropium europaeum
) ، L.پنیرک ،چمنيکسااله ) ،(Poa annua L.کاوزه قلیاانی
) ،(Silene conoidea L.خارلتاه )(Cirsium arvense (L.
) ،Scop.تااااجريااازی ) (Solanum nigrum L.و شااانگ
) (Tragopogon pratensis L.با فراوانی 8/82درصدی ،گروه
دارای حداقل فراوانی را تشکیل دادند (جدول .)1مقاادير بااالی
فراوانی برای برخی گونهها نشاندهنده تناساب بیشاتر آنهاا باا
شرايط اقلیمی و خاک است ،درحالی که مقادير باالی میاانيین
تراکم مزرعه برای بعضی از گونهها نشاندهنده توانايی رقابات و
تولید ملل بیشتر نسبت به ساير گونههاست (Moeini et al.,
) .2008براساااس پااووهش انجااامگرفتااه ،علاافهاارز قیااا
) (Sorghum halepenseبا 67/6درصد ،بیشاترين فراوانای را
در بین علفهایهرز باريک بر مزارع لوبیا دارد .درصاد نسابتاً

همچنین اغلب علفهایهرز موجود در مزرعه لوبیاا دارای
مسیر فتوسنتزی سهکربناه (17گوناه) و بقیاه گوناههاا ،مسایر
فتوساانتزی چهارکربنااه داشااتند .عموماااً پرزحمااتتاارين و
سمجترين علفهایهرز در مزارع لوبیا در گونههای سرمادوسات
و دارای سیستم فتوسنتزی  C3دستهبندی میشاوند (Brand

).et al., 2007

) Villers et al, (2003ارتفاع ،بارندگی و درجه حارارت
را از عوامل محیطی مثثر در پراکنش تیپهاای گیااهی معرفای
نمودند .در پاووهش انجاامشاده توساط )Fried et al, (2008
مهاامتاارين عواماال محیطاای مااثثر باار ساااختار علاافهااایهاارز
700مزرعه در فرانسه ،بهترتیب اهمیت ويوگیهای خاک ،اقلایم
و توپوگرافی معرفی شده اند .با وجاود ايان کاه شهرساتان ازناا
دارای اقلیمی سرد میباشد ،از اين رو حضور گونههای علفهارز
سرمادوست در مزارع لوبیا اين شهرستان دور از انتظار نیست.
درصد فراوانی

پیچکصاحرايی ) (Convolvulus arvensis L.و کناف
وحشااای ) (Hibiscus trionum L.باااا فراوانااای معاااادل
91/2درصدی حائز بااالترين درصاد فراوانای بودناد .گوناههاای
تاجخروس وحشای ) (Amaranthus retroflexus L.و قیاا
) (Sorghum halepense (L.) Pers.با فراوانی 67/6درصدی،
گونه شیرينبیاان ) (Glycyrrhiza glabra(Nutt.) Purshباا
فراواناای 58/8درصاادی و گونااه ساالمهتااره (Chenopodium
) album L.با فراوانی معادل 50درصدی رتبههای بعادی را باه
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علفهرز شايع در سطح مزارع لوبیای شهرساتان ازناا باه چهاار
گروه مشخص تفکیک شدهاند .گاروه اول ،مهامتارين گوناههاا،
شامل سه گوناه پیچاکصاحرايی ( Convolvulus arvensis
) ،L.کناف وحشای ) (Hibiscus trionum L.و تااجخاروس
وحشاای ) (Amaranthus retroflexus Lاساات .گااروه دوم،
شامل چهار گونه قیاا )،(Sorghum halepense (L.) Pers.
شیرينبیان ) ،(Glycyrrhiza glabra(Nutt.) Purshسلمهتره
(Xanthium
) (Chenopodium album L.و تااااو
) strumarium L.است .گروه سوم دارای گونه تکلپه دمروبااه
) (Setaria viridis (L.) Beauv.میباشد .گروه چهارم شامل
خرفاه ) ،(Portulaca oleracea L.خارخساک (Tribulus
) ،terrestris L.پنجاهمرغای )(Cynodon dactylon (L.
) ، Pers.گاوشباره ) (Chrozophora tinctoria L.و تربچاه
وحشاای ) (Raphanus raphanistrum L.و گونااههااايی بااا
اهمیت کمتر مانند سوروف )(Echinochloa crus-galli (L.
) ، Beauv.گاوزباان ) ،(Anchusa italica Retzگالعقرباای
) ،(Heliotropium europaeum L.چمان ياکسااله (Poa
) ، annua L.تاجريزی سیاه ) ،(Solanum nigrum L.شانگ
) ،(Tragopogon pratensis L.تاااااتوره (Datura
) ،stramonium L.پنیرک ) ،(Malva neglecta Wallrکوزه
قلیانی ) (Silene conoidea L.و خارلته (Cirsium arvense
) (L.) Scop.اساات (شااکلAhmadi et al, (2011) .)2
شرايط اقلیمی ،سطح زير کشت و مديريت علافهاایهارز را از
مهمترين عوامل مثثر در تعداد گونههای علفهرز دانستند.

باالی فراوانی اين گونه را در اکلر اقلیمها میتوان نشااندهناده
مقاومت باالی اين گیاه به تغییرات اقلیمی دانست.
يكنواختی پراكنش

وضعیت يکنواختی پراکنش گونههای علافهارز شاايع در
سطح مزارع لوبیا شهرستان ازناا در جادول 1نشاان داده شاده
است .در بین 23گونه علفهرز شاايع در منطقاه ماورد مطالعاه
بیشترين درصاد يکناواختی پاراکنش (57/4درصاد) باه گوناه
پهنبر چندساله پیچکصحرايی ( Convolvulus arvensis
) L.تعل داشت .پیچکصاحرايی تنهاا گوناه دارای يکناواختی
بایش از 50درصاد باود .گوناههاای کنافوحشای (Hibiscus
) ،trionum L.قیاا ) (Sorghum halepense (L.) Pers.و
تاجخروسوحشی ) (Amaranthus retroflexus Lباهترتیاب
با يکنواختی  39/5 ،42/6و 38/9درصدی در رتبههای دوم قرار
داشتند .گونههای گاوشباره (،)Chrozophora tinctoria L.
خرفه ) ،(Portulaca oleracea L.ساوروف (Echinochloa
) crus-galli (L.) Beauv.و سالمهتاره (Chenopodium
) .album L.بااهترتیااب بااا يکنااواختی  13/6 ،13/6 ،14/8و
9/9درصدی رتبه سوم اين تقسیمبنادی را باه خاود اختصااص
دادناد Barberi et al, (1997) .نیاز در مطالعاهای چهارسااله
گزارش کردند حضور علافهارز سالمهتاره ( Chenopodium
 )album L.با تیمارهای حاوی نیتروژن همبستيی زيادی دارد.
همچناااین چهاااار گوناااه شااایرينبیاااان (Glycyrrhiza
) ،glabra(Nutt.) Purshتاو (Xanthium strumarium
) ،L.چماانيااکساااله ) (Poa annua L.و تربچااه وحشاای
) (Raphanus raphanistrum L.بهترتیب با يکنواختی ،3/7
 2/5 ،3/7و 1/2درصدی در رتباه چهاارم قارار داشاتند .تعاداد
10گونه علفهرز ديير دارای فاقد يکنواختی پراکنش در مازارع
بودند (جدول .)1با وجود نتايج به دساتآماده در ايان تحقیا ،
میتوان اذعان داشت که جوامع گیااهی باا غناای گوناهای بااال
يکنواختی کمتری دارند .گزارشها نشان میدهد که اختالف در
شیوه مديريت زراعی (تناوب زراعی ،نوع و دور آبیاری ،سیساتم
شخم ،کوددهی و استفاده از ساموم) مهامتارين عامال تعیاین
کننده ترکیب گونهای گیاهانهرز و در نتیجه تنوع آنها میباشد

شاخص غناي گونهاي علفهايهرز

مقايسه غنای گونهای علفهاایهارز مازارع لوبیاا منااط
مختلف مورد ارزيابی در شکل 3نشان داده شادهاسات .در باین
مناط مختلف بیشترين غناای گوناهای علافهارز ( ،)27/5باه
مزارع لوبیا مناط جناوبغربای و پاس از آن باه مازارع لوبیاا
مناط شمالشرقی ( )23/3که دارای اقلیم سردتری مایباشاد،
اختصاص داشت .کمترين غنای گونه ای در ساطح مازارع لوبیاا
بااهترتیااب در من ااط شاامالغرباای ( )18/22و جنااوبغرباای
( )17/14اين شهرستان مشاهده شد .به نظر می رسد ،بااالبودن
سطح زيرکشت لوبیا و همچنین کشت مداوم لوبیاا در موقعیات
جنوبغربی و شمالشرقی ،دلیل اصلی باالبودن غناای گوناهای
در اين مناط میباشد .عالوه بر اين ،نشان داده شده اسات کاه
با افزايش ارتفاع ،غنای گونهای نیز افزايش میيابد .کاهش غنای
گونهای در مناط دشت نشان میدهد که مديريت زراعای ياک
اثر قوی بر تنوع گونه و فراوانی علافهاایهارز در طاول زماان
داشته است.

).(Karkanis et al., 2007
گروهبندي گونههاي علفهرز شايع در سطح مزارع لوبيا

گروهبندی براسااس تجزياه کالساتر مبتنای بار فراوانای،
يکنواختی و میانيین تراکم گونههای علفهارز شاايع در ساطح
مزارع لوبیای شهرستان ازنا در شکل  2نشاان داده شاده اسات.
همانطور کاه مالحظاه مایشاود ،در فاصاله  2/25گوناههاای
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شكل  2گروهبندي براساس تجزيه كالستر براي گونههاي علفهرز شايع در سطح مزارع لوبيا شهرستان ازنا
Fig. 2. A hierarchical cluster analysis weed species of common bean fields in Azna

Species Richness index

Sampling locations

شكل -3شاخص غناي گونهاي علفهايهرز در سطح مزارع لوبياكاري شهرستان ازنا
Fig. 3. Weed species richness index of common bean fields in different region
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) ،(Convolvulus arvensis L.کنااف وحشاای (Hibiscus
) trionum L.و قیاا )(Sorghum halepense (L.) Pers.

تنوع گونهاي علفهايهرز

شاکل 4مقاادير شااخص تنااوع گوناهای سیمساون باارای
گونههای شناسايی شده در مزارع مختلف لوبیا شهرستان ازناا را
نشان میدهد.
بر اساس نتايج بهدستآمده ،در مزارع لوبیا شهرستان ازناا
بیشترين تنوع گونه ای سیمسون با  0/94به منطقه جنوبغربی
و کمترين میزان تنوع گوناهای سیمساون باا  0/86باه منااط
جنوبشرقی اختصاص داشت .به طور کلی کاهش تنوع در فلور
علفهایهرز مزارع لوبیا نیازمند ماديريتی پايادار اسات .وجاود
بیشترين تراکم علفهایهرز در ساطح مازارع لوبیاا در منااط
جنوبغربای شهرساتان ازناا ،باه ساه گوناه پیچاک صاحرايی

مربااوط ماایباشااد کااه نشااان از شاایوه مااديريت يکنواخاات
علفهایهرز در منطقه مورد مطالعه میباشدMehrafarin et .
) al, (2011در طی تحقیقی گزارش کردند که خاکورزی زياد
و شدت مکانیزاسیون در اکوسیستمهاایزراعای باعاث انتخااب
علفهرز پیچکصحرايی ،با تواناايی ساريع ايجااد بخاشهاوايی
شده است .پیچکصحرايی يکی از دَه علفهرز خطرنااک جهاان
بهشامار مایآياد کاه در غاالت ،عملکارد را تاا 60درصاد و در
کشتهای رديفی تا 80درصد کاهش میدهد (Pushak et al.,

).1999

Species Diversity index of Simpson's

Sampling locations

شكل -4شاخص تنوع گونهاي سيمسون علفهايهرز در سطح مزارع لوبياكاري شهرستان ازنا
Fig. 4. Simpson's diversity index of weed species in common bean fields in different region

آرژانتین ،مشخص گرديد عوامل محیطی در مقیااس منطقاهای
ممکن است سبب تفاوتهای مشاهدهشده بین مزارع موجاود از
نظر تنوع کارکردی علفهایهرز باشند .نتايج حاصل نشاان داد
کاااه تااااجخاااروس ) (Amaranthus retroflexus L.و
پیچکصحرايی ) ،(Convolvulus arvensis L.بهعنوان پهان
باار هااای غالااب و مشااترک در مناااط مختلااف لوبیاکاااری
شهرستان ازنا وجود دارند .به نظر میرسد وجود کانون آلاودگی
مشترک به اين علفهرز ،تشابهات آگرواکولوژيکی و شایوههاای
مااديريتی مشااابه علاافهااایهاارز باعااث ظهااور و غالبیاات اياان
علفهایهرز در مناط مذکور گرديده است.

شاخص تشابه گونهاي علفهايهرز

در شکل ،5شاخص تشابه گوناههاای علافهارز در ساطح
ماازارع لوبیاکاااری در شهرسااتان ازنااا نشااان داده شااده اساات.
باالترين میزان تشاابه گوناهای باهترتیاب در مازارع لوبیاکااری
مناط جنوب غربی( ،)0/75شمالشارقی ( ،)0/64شامالغربای
( )0/62و جناوبشارقی ( )0/56شهرساتان ازناا مشااهده شاد.
کمتريندرصد تشابه گونهای نیاز باه مازارع لوبیاکااری جناوب
شرقی مربوط بود .به نظر میرسد نزديکی مکانی مناط شامال
شرقی و شامالغربای و باه تباع آن مشاابهت شارايط اقلیمای
توجیهکننده باالبودن ضريب تشابه گونهای باشاد .طای بررسای
) Poggio et al, (2004باار روی جوامااع علاافهااایهاارز در
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Sampling locations

 شاخص تشابه گونههاي علفهرز در سطح مزارع لوبياكاري شهرستان ازنا-5شكل
Fig. 5. Similarity index of weed species in common bean fields

 از آنجا که عمده علفهایهرز مزارع لوبیا گیاهانی دولپاه،بر اين
 کنترل علفهایهرز اين مزارع باه صاورت،و پهن بر هستند
 زيرا در اين شرايط ممکان اسات،شیمیايی دشوارتر خواهد شد
 بنابراين در ايان شارايط.به محصول اصلی نیز آسیب وارد شود
لاازوم اسااتفاده از روشهااايی همچااون مااديريت تلفیقاای علااف
.هایهرز بیشتر خواهد بود

نتيجهگيري
وجود علفهایهرز متعدد در مزارع لوبیاای منطقاه ماورد
بررسی بیانير لزوم رعايت اصول علمی بهمنظور بهباود عملکارد
 زيارا برخای از ايان،لوبیا از طري مديريت علفهایهارز اسات
علفهایهرز همچون تاجخروس تعداد زياادی باذر رياز تولیاد
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Introduction
There are many different factors that affect yield and quality of agricultural crops, including weed
management. The abundance, distribution, density and composition of weed species in a cropped field varies
due to the nature of the crop, cultural practices and cropping pattern/system, soil type, moisture availability,
location and season, therefore identification of weed flora is important to identify the proper weed control
options and enables farmers to use the best management strategies. Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) is
an increasingly important cash crop for growers in western provinces of Iran. Due to the lack of basic
information about the weed diversity in common bean fields in Lorestan province which is the mean
producer of bean in Iran), the current study was conducted for exact identification of flora condition of
weeds.
Materials & Methods
The present investigation was carried out to find out weed floristic composition in common bean fields
of Azna (33°45΄ N latitude, 49°45΄ E longitude, with a mean altitude of 1871 m above sea level), in the
North of Lorestan province during 2014. In this study, 34 fields of bean using method of stratified randomsampling, and by assigning the suitable number of the samples for each level, were selected. The longitude
and latitude and sea level of different fields were recorded exactly by global positioning system (GPS). In
order to determine the density and composition of weeds, sampling in each field done using the pattern of W.
According to the pattern of the W, 9 points in each field were selected and the distance between two
sampling points was 20 meters and in each point by using a 0.5 m × 0.5m quadrate the density and
composition of weed species was determined. For data analysis of weed flora in the fields, frequency,
abundance index, distribution uniformity and mean density were calculated using appropriate equations.
Weed frequency indicates the proportion of fields where the species was found. The diversity of weed
species was described by species richness and weed density was determined by counting the number of
plants in each sampling quadrate. Cluster analysis was done by JMP software using the data related to
species richness index, species diversity and similarity.
Results & Discussion
In the current experiment, 23 weed species from 14 families were collected and identified at the
different bean fields in the studied region. The highest number of weed species belongs to Poaceae family
(five species) and Asteraceae family (three species). Based on results, 78% and 22% of weed species were
dicotyledonous and monocotyledon respectively. Among the identified weed about 65% were annual and the
remaining species were biennial or perennial. It seems that intensive and high input cultivation of common
bean in the studied region affected the composition and diversity and density of weeds. Previous studies also
showed that perennial weed communities under less cultivation and reduced tillage systems are often more
frequent whearase in conventional systems the annual weed are dominant. Kenaf (Hibiscus cannabinus L.),
Field Bindweed (Convolvulus arvensis) and Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus L.) had the highest
and Black Nightshade (Solanum nigrum L.) and Goat's Beard (Tragopogon pratensis L.) had the lowest
density, uniformity and abundance in the common bean fields. The density of the weed species varied
considerably in the different fields and the maximum density of weed (5.5 plants. m2) in the fields was
*Corresponding Author: ahmadi1024@gmail.com

55

1397  نيمة اول،1 شمارة،9 جلد/ پژوهشهاي حبوبات ايران/... احمدي و همكاران؛ مطالعه فلورعلفهاي هرز

recorded for Hibiscus trionum. The most important noxious weed of studied regions were Field Bindweed
(Convolvulus arvensis), (Sorghum halepense (L.) Pers.)، (Cynodon dactylon (L.) Pers.) and (Echinochloa
crus-galli (L.) Beauv.). The highest value of species richness index (27.5) and Simpsons diversity index
(0.94) were recorded for Southwest, whereas the lowest value of species richness index (17.14) and
Simpsons diversity index (0.86) calculated for Southeast regions. Results of another study showed that
species richness is related to geographical condition and increase with the height. Decrease of species
richness in plain areas suggests that agronomic management has a strong effect on species diversity and
weed abundance during the time.
Conclusion
The occurrence of numerous weed species in bean fields means that different methods of weed control
must be selected because some of these weeds such as redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) can
produce a lot of small seed which may increase the problem of weeds in further years. The higher number of
dicotyledonous weeds means that special cautions for the use of chemical herbicides is necessary because
many of recommended herbicides for broadleaf weeds could result in serious damages to the common bean
fields. It seems that in these conditions considering the integrated weed management (IWM) methods is
justified.
Key words: Diversity, Frequency, Similarity index, Species richness
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چکيده
تنش شوری از تنشهای مهم غیرزيستی است که اثرات زيانباری بر عملکرد گیاه و کیفیت محصوو دارد .خسوارت
شوری در گیاهان از طريق بروز تنش يونی و اسمزی است که ضمن تأثیر منفی بور عملکورد و اجوزای عملکورد بسویاری
فرآيندهای دخیل در رشد و نمو گیاهان را تحت تأثیر قرار میدهد .به منظور بررسوی توأثیر شووری بور عملکورد اجوزای
عملکرد و غلظت عناصر سديم و پتاسیم بر گیاه نخود ) (Cicer arietinum L.رقم آزاد آزمايشی در قالو طور بلوو
های کامل تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند با چهار تکرار انجوا شود .تیمارهوای شووری
خا از منبع کلريد سديم شامل  7 5 3 1و 9دسی زيمنس بر متر بود .بر اساس نتايج آزمايش شووری اثور منفوی بور
ارتفاع بوته تعداد برگ و سطح برگ نخود داشت بهطوریکه بیشترين سطح شووری (9دسوی زيمونس بور متور در ايون
آزمايش نسبت به شاهد بهترتی موج کاهش 22/44درصدی ارتفاع 15/84درصدی تعداد برگ 58/36درصدی سوطح
برگ 59/72درصدی غلظت پتاسیم برگ و افزايش 76/75درصدی غلظت سديم برگ شد .همچنین اثر شوری بر اجوزای
عملکرد در اين آزمايش نشان داد که افزايش شوری از يک به 9دسیزيمنس بر متر بهترتی باعث کاهش 33/33درصدی
تعداد غالف بارور 59/83درصدی عملکرد دانه در بوته 44/44درصدی وزن 100دانه و 39/34درصودی وزن خشوک کول
نخود شد .بیشترين اثرات شوری بر صفات اندازهگیریشده نخود در اين آزمايش در شوری 7دسی زيمنس بر متر مشاهده
شد.
کلمات کليدی :ارتفاع بوته سطح برگ شوری خا

عملکرد دانه وزن خشک کل

فرآيندهای دخیل در رشد و نمو گیاهان را تحت تأثیر قرار موی
دهد ( . Boem et al., 1994شوری بر جنبههای مختلف رشد
اثر گذاشته و موج کاهش و بهتأخیرافتادن جوانهزنی کواهش
رشد اندا های هوايی و کواهش تولیود مواده خشوک مویگوردد
( . Munns & Tester, 2008کاهش سطح بورگ سوريعتورين
پاسخ گیاه به شوری است و بوا افوزايش سوطح شووری توسوعه
برگها متوقف میگردد ( . Munns & Tester, 2008به دنبا
کاهش سطح برگ میزان جوذب نوور و ظرفیوت کول فتوسونتز
کاهش میيابد که اين امر سوب کواهش توأمین فورآوردههوای
فتوسنتزی الز برای رشود بورگ مویگوردد .در نتیجوه تولیود
برگهای جديد با مشکل مواجه شده و نشانههای سووختگی در
برگهای بالغ مشاهده مویشوود (. Munns & Tester, 2008
کاهش در تعداد برگ و سطح برگ که در واقع کاهش در سطح
فتوسنتزی میباشد خود میتواند يکوی از عوامول کواهش وزن
خشک گیاه باشد .تنش شوری مانع رشد ريشه و سواقه اسوت و
در غلظت کم شوری با کاهش رشد و عملکرد و در غلظوتهوای
باال با قرارگرفتن در معرض شوری برای مدت طوالنی منجر بوه

1

مقدمه
تنش شوری از تنشهای مهم غیرزيستی است کوه اثورات
زيانباری بر عملکرد و کیفیت محصوالت زراعی دارد .شووری در
بسیاری از مناطق کشاورزی دنیا خصوصاً در آب و هوای خشک
و نیمهخشوک از عوامول مهوم محدودکننوده اسوتقرار و تولیود
گیاهان زراعی بهشمار میرود ( . Turan et al., 2009برآوردها
حاکی از آن است که بیش از 800میلیون هکتار برابر با 6درصد
زمینهای جهان تحت تأثیر سطو مختلف شوری بوده و حدود
23درصد از اراضی تحت کشت با مشکل شوری مواجه هسوتند
( . FAO, 2011ايران جزء مناطق خشک و نیموهخشوک دنیوا
محسوب میشود .در ايون منواطق پراکنودهبوودن و مقودار کوم
نزوالت جوی و تبخیر زياد سب تجمع امال در اليوه سوطحی
خا میشود ( . Kafi et al., 2011در گیاهان زراعی شووری
ضوومن تووأثیر منفووی بوور عملکوورد و اجووزای عملکوورد بسوویاری
*نویسنده مسئول :تلفن همراه09155611889 :
doraki_rg@yahoo.com
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سطو مختلف شوری از نظر محتوی سديم و نسبت سوديم بوه
پتاسیم اندا هوايی اختالف معنیداری وجود داشت اما از نظور
پتاسوویم اخووتالف معنوویدار نبووودArefian et al, (2012( .
گزارش کردند بوا افوزايش شودت تونش شووری وزن تورِ هموه
ژنوتیپهای نخود کاهش يافت و با افزايش مودت زموان تونش
شوودت کوواهش وزن بیشووتر نیووز شوود .بررسووی فرآينوودهای
فیزيولوژيک و موفولوژيک در پاسخ به تنش جهت مديريت گیاه
زراعی در شرايط شوری از اهمیت ويژهای برخوردار اسوت .ايون
تحقیق با هدف مطالعه تأثیر سطو مختلف شووری بور غلظوت
عناصر سديم و پتاسیم عملکرد و اجوزای عملکورد نخوود رقوم
آزاد جهت شناخت واکنشهوای ايون محصوو در مواجهوه بوا
شرايط شور انجا شد.

مرگ گیاه میشود ( . Munns, 2005شوری بر انتقا و تسهیم
عناصر در اندا های مختلف گیاه تأثیر مویگوذارد کوه ايون امور
سب افت کیفیت در انودا هوای رويشوی و زايشوی مویگوردد.
پتاسیم عنصر مغذی ضروری برای رشد گیاهان است کوه نقوش
اصلی در ايجاد فشار اسمزی و تولید پوروتیین سولو هوا دارد و
کلريد سديم سب اختال در جذب فعا اين عنصور مویشوود
( . Aminpanah & Soroushzadeh, 2005لذا سديم مانع از
جذب انتخابی سلو میگردد .عالوه بور ايون رقابوت سوديم بوا
پتاسیم برای محلهای اتصوا درون سولو (بوه دلیول فراوانوی
بیشتر سديم نسبت به پتاسیم سوب کواهش جوذب غیرفعوا
اين عنصر میگردد .در ايون رابطوه تبواد پتاسویم واکووللی بوا
سديم را به عنوان يک مکانیسوم احتموالی بورای ذخیورهسوازی
سديم در واکولل ذکر میکننود ( . Mansour et al., 1993در
سطو باالی شوری غالبیت يون سديم از جذب پتاسیم توسط
گیاه جلوگیری نموده است ( . Baghalian et al., 2008پاسخ
گیاهان به تونش شووری متفواوت بووده و بوه میوزان سومیت و
پتانسیل اسمزی نمک و مدت زمان تنش بستگی دارد .خسارت
شوری در گیاهان از طريق بروز تنش يونی و اسمزی اسوت کوه
معاد کاهش میزان آب اثر سمیت ويژه يوونهوا و اخوتال در
جوذب عناصور غوذايی مویباشود ( Shabala & Al_Azawi,
. 2000; Munns & Tester, 2008
نخوود ) (Cicer arietinum L.گیواهی دولپوه يکسواله
متعلووق بووه خووانواده حبوبووات  Leguminosaeموویباشوود و بووا
دارابودن سومین رتبه از نظر تولیود در میوان کول حبوبوات در
آسیا اروپا استرالیا و شما امريکا کشت میشود (Roy et al.,
 . 2010ايران با تولید بیش از 200هزار تن دانه جايگواه هفوتم
در کشت اين محصو را دارد .نخود زراعی به واسوطة دارابوودن
میزان باالی پروتیین ( 18تا 30درصد وزن خشک نقش مهمی
در برطرفکردن کمبود پروتیین دارد .عالوه بر اهمیت اين گیاه
بهعنوان يک منبع مهم تغذيه برای انسان و دا ايون گیواه موی
تواند در مديريت حاصلخیزی خا به ويوژه در منواطق خشوک
کمک نمايد ( . Sharma, 1982; Juda, 1984بوا وجوود ايون
مشخص شده اسوت کوه شووری مویتوانود عملکورد و کیفیوت
محصو نخود حتی ارقا متحمول بوه شووری را کواهش دهود
( . Asha Dhingra, 2007در مطالعوهای کوه Kafi et al,
) (2011جهووت بررسووی تووأثیر توونش شوووری بوور متغیرهووای
فیزيولوژيک ارقا نخود انجوا دادنود گوزارش کردنود افوزايش
میزان کلريد سوديم موجو افوزايش غلظوت کلروفیول  aو  bو
کاروتنولیدها در نخود شد .با وجود اين تونش شووری ناشوی از
کلريد سديم تأثیر معنیداری بر نسبت کلروفیل aبه کلروفیولb
در ژنوتیپهای مختلف نداشوت .همچنوین بوین ژنوتیوپهوا در

مواد و روشها
ايوون تحقیووق در گلخانووه تحقیقوواتی دانشووکده کشوواورزی
دانشگاه بیرجند در قال طور بلوو هوای کامول تصوادفی بوا
سطو شوری  7 5 3 1و 9دسی زيمونس بور متور در چهوار
تکرار انجا شد .بافت خا از نوع لومی شنی  pHمعاد 8/09
و هدايت الکتريکی يک دسیزيمنس بر متور و بورای آبیواری از
آب تصفیهشده با هدايت الکتريکی کمتر از 350دسیزيمنس بر
سانتیمتراستفاده شد .برای اعموا شووری خوا ابتودادرصود
رطوبت اشباع خا در آزمايشگاه تعیین و سپسدرصد رطوبوت
ظرفیت زراعی بهدست آمد و مقدار نموک الز از منبوع کلريود
سديم بورای رسویدن بوه سوطو شووری از فرموو Stephen
) 2008محاسبه شد.
-1
(when Ec < 5 dSm TDS (mg/L)= Ec (dSm-1)×640 1
when Ec > 5 dSm-1 TDS (mg/L)= Ec (dSm-1)× 800

در اين آزمايش از گلدانهايی با قطر 25سانتیمتور اسوتفاده
شد که وزن خا ريختهشده در هر کدا  4/5کیلوگر بود و بعد
از تنُک در هر گلدان تعداد سه بوده باقی ماند .در طوی آزموايش
آبیاری با توزين روزانه گلدانها بر اساسدرصود رطوبوت ظرفیوت
زراعی با استفاده از آب تصفیهشده صورت گرفت .شرايط محیطی
گلخانه در طو فصل رشد گیاهان کنتر شد و شوامل طوو روز
 16و طووو ش و 8سوواعت رطوبووت نسووبی در محوودوده  55تووا
75درصد و دمای حدود 25درجه سانتیگوراد در روز و 15درجوه
سانتیگراد در ش بود .ارتفاع نهايی بوتهها قبل از خشکشدن تا
انتهای ساقه با خطکش بر حس سانتیمتر اندازهگیوری شود .در
اواخر گلدهی قبل از زردشدن غالفهای نخوود بورگهوای يوک
بوته بهطور کامل برداشت و ضمن شمارش تعوداد بورگ سوطح
برگ 1بالفاصله در آزمايشگاه توسط دستگاه سنجش سوطح بورگ
Leaf Area
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گیاه شوند ( . Jose, 2002کاهش رشد تحت شرايط تنش شوری
را میتوان به کاهش میزان فتوسنتز که خود ناشی از تأثیر شوری
بوور مکووانیز هووای شوویمیايی و غیرشوویمیايی اسووت نسووبت داد
( . Munns & Tester, 2008همچنین ايون کواهش رشود موی
تواند به خشکی القاءشده در اثر تنش شوری کوه موجو کواهش
پتانسیل اسمزی در محویط رشود مویشوود و در نهايوت گیواه را
مجبور به استفاده از ترکیبات يونی برای تنظیم اسمزی مویکنود
مربو باشد.
نتايج تجزيه واريانس نشان داد که سطو مختلف شووری
اثر معنیداری ( P≥0/01بور تعوداد بورگ گیواه نخوود داشوت
(جدو  . 1نتايج مقايسه میانگین تعداد برگ نخوود در سوطو
مختلف شوری نشان داد که با افزايش شوری تعداد برگ کاهش
يافت (شکل  . 1بر اساس اين نتوايج بیشوترين تعوداد بورگ در
شوری يکدسی زيمونس بور متور و کمتورين بورگ در شووری
9دسی زيمنس بر متر بود .افوزايش شووری از يوک بوه 9دسوی
زيمنس بر متر باعث کاهش 15/84درصدی تعوداد بورگ نخوود
نسبت به شاهد شد .اين نتايج نشان داد که به ازای افزايش هور
واحد شوری به طور میانگین 1/98عدد برگ نخود کاهش يافتوه
و بیشترين اثرات مربو به افوزايش شووری از يوک بوه 3دسوی
زيمنس بر متر به مقدار 6/7درصد بود.
کاهش در تعداد برگ و سطح برگ که در واقع کواهش در
سطح فتوسنتزی بووده مویتوانود يکوی از عوامول کواهش وزن
خشک گیاه باشد .نتايج اين آزمايش با گزارش )et al, (2012
 Zibaiهمخوانی دارد .آنها گزارش کردند سطو مختلف شوری
تعداد برگ در بوته گلرنگ را بهطور معنیداری تحت تأثیر قورار
داد و میانگین تعداد برگ در بوته با افزايش شوری کاهش يافت
بهطوری که با کاربرد سطو شوری  16 8و 24دسوی زيمونس
بر متر میانگین تعداد برگ بهترتی  17 7و 29درصود نسوبت
به شاهد کاهش نشان داد.
بر اساس نتايج حاصل در ايون آزموايش سوطو مختلوف
شوری اثر معنویداری ( P≥0/01بور سوطح بورگ گیواه نخوود
داشت (جدو  . 1نتايج مقايسه میانگین سطح بورگ نخوود در
سطو مختلف شوری نشان داد که بوا افوزايش شووری سوطح
برگ کاهش يافت (شکل  . 2بر اساس اين نتايج بیشترين سطح
برگ نخود در شوری يکدسی زيمنس بر متر و کمترين سوطح
برگ در باالترين سطح شوری بود .شووری 9دسوی زيمونس بور
متر باعث کاهش 58/36درصدی سطح بورگ نخوود نسوبت بوه
شاهد شد .اين نتايج نشان داد کوه بوه ازای افوزايش هور واحود
شوری بهطور میانگین 7/29درصود سوطح بورگ نخوود کواهش
يافته و بیشترين اثرات مربو بوه افوزايش شووری از هفوت بوه
9دسی زيمنس بر متر به مقدار 38/3درصد بود.

( Area Leaf Meterساخت کشور انگلستان مد Li-Cor.LI-
 1300اندازهگیری شد .جهت تعیوین وزن خشوک کول قسومت

هوووايی برداشووت شووده و بووه موودت 48سوواعت در آون در دمووای
70درجه سانتیگراد قرار داده و سپس با ترازوی بوا دقوت 0/001
گر اندازهگیری شد .جهت اندازهگیری عناصور در اوايول گلودهی
تعدادی از آخرين برگهای توسعهيافتوه گیواه برداشوت و سوپس
نمونهها در آون با دمای  60درجه سانتیگراد به مودت 48سواعت
خشک گرديد .آمادهسازی نمونههوا بوه روش (Hamada & EL-
 Enany (1994انجا و مقودار عناصور سوديم و پتاسویم توسوط
دسوووتگاه جوووذب اتموووی (شوووعله Atomic Absorbtion
) (ContrAA-700بر اساس  PPMقرالت گرديد .همچنین بعود
از زردشدن کامل بوتهها برداشت و وزن خشک کل اندازهگیوری
تعداد غالفها شمارش و عملکرد دانه در بوته انودازهگیوری و وزن
100دانه در بوته محاسبه شد .پس از پايان آزمايش و اطمینوان از
نرما بودن دادهها تجزيه و تحلیول آنهوا بوا اسوتفاده از نور افوزار
آماری ( SASنسخه  8انجوا و مقايسوه میوانگینهوا بوا آزموون
 LSDدر سطح احتما معنیداری پنجدرصد انجا شد .شکلهوا
با استفاده از نر افزار Excelرسم گرديد.
نتایج و بحث
نتايج تجزيه واريانس اين آزموايش نشوان داد کوه سوطو
مختلف شوری اثر معنیداری ( P≥0/01بر ارتفاع نهوايی بوتوه
گیاه نخود داشت (جدو . 1
تنش شوری از طريق کواهش آب قابولجوذب ايجواد عود
تعاد در جذب عناصر غذايی و اثرات سمّی برخی يونهوا سوب
تغییر در متابولسیم گیاهان شده و رشد آنها را کواهش مویدهود.
در همین ارتبوا ( Jomea-Bidokht 2013گوزارش کورد اثور
تنش شوری بر کاهش ارتفاع گیاه نخود معنیدار بوود و کمتورين
ارتفاع نخود در بیشترين شوری تعیینشده در آزموايش (7دسوی
زيسمنس بور متور بوود .همچنوین ) Arefian et al, (2012در
بررسی اثر تنش شووری بور خصوصویات مورفوفیزيولوژيوک پونج
ژنوتیپ مختلف نخود گزارش کردند با افزايش شدت تنش ارتفاع
گیاه در ژنوتیپها کاهش و با افزايش مودت زموان تونش شودت
کاهش بیشتر شد .بنا بر بسیاری از گزارشها شوری سب کاهش
طو سواقه ذرت (Cicek & Cakirlar, 2002( Zea mays
آفتووابگردان (Holmstrom et al., ( Helianthus annuus
 2000و کنجود (Mahmood et al., ( Sesamum indicum
 2003میشود .عد تورژسوانس مناسو سولو هوا و تخصویص
بیشتر مواد سنتزشده جهت مقابله با تونش شووری کوتواهشودن
دوره رشد گیاه و نیز مکانیسمهای فرار از تنش همگی مویتوانود
مانع از رشد و توسعه عادی سلو هوا و در نتیجوه کواهش ارتفواع
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جدول  - 1تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) صفات مورفولوژیک ،غلظت سدیم و پتاسيم برگ در نخود
Table 1. Analysis of variance (MS) for morphological traits, concentrations of sodium and potassium in chickpea

ميانگين مربعات MS
نسبت پتاسيم به

غلظت

غلظت

سدیم
K:Na
0.02 ns
**5.55

پتاسيم
K
6.99 ns
**365.5

0.05

2.25

تعداد برگ

سطح برگ
Leaf area

ارتفاع بوته
Plant
height

سدیم
Na
ns 7.66
**930.96

790.92 ns
**19565.15

Number of
leaves
29.91 ns
**67.32

10.66 ns
**85.3

6.20

125.69

9.62

3.66

4.76

4.37

4.86
8.04
5.41
16.89
 * nsو ** :بهترتی غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتما 5درصد و يکدرصد

درجه
آزادی
df
3
4

منابع تغييرات
S.O.V
بلو Block
شوری Salinity

خطا Error
12
ضري تغییرات (درصد )C.V. (%

ns,* and **: Not significant, significant at 5% and 1% levels of probability, respectively

شکل  -1اثر سطوح مختلف شوری بر ارتفاع نهایی بوته و تعداد برگ نخود
Fig. 1. Effect of different levels of salinity on height and number of leaves per plant of chickpea

سطح بورگ لوبیوا نسوبت بوه شواهد 64درصود کواهش يافوت.
همچنین ( Delgado & Sanchezraya 1996گزارش کردند
شوری باعث کاهش سطح برگ تا 42درصد در آفتابگردان شود.
کاهش سطح برگ ممکن است ناشی از کاهش سورعت تقسویم
سلولی و يا کاهش سرعت گسترش سلو ها و يوا بوه علوت کوم
شدن تورژسانس سلولی گیاه باشود (. Francois et al., 1994
يکی از بارزترين اثرات کاهش رشد گیاه کاهش سوطح بورگ در
اثر افزايش شوری میباشد .حتی در صورتیکه میوزان فتوسونتز
در واحد سطح برگ تغییر نکند میزان رشود بوه دلیول کواهش
میزان فتوسنتز در کل گیاه کاهش خواهود يافوت ( Ashraf et
 . al., 1989بنابراين شوری موج کاهش سطح برگ شده کوه
در نتیجووه آن فتوسوونتز کوواهش يافتووه و منجوور بووه کوواهش
عملکردهای بیولوژيکی و تولید محصو در نخود میشود.

توسعة سطح برگ تحوت توأثیر تولیود بورگهوای جديود
افزايش اندازة برگهای موجود و پیرشدن برگهوای مسون موی
باشد .تنش شوری بر اساس بسیاری از گزارشات ازجمله گزارش
) Beinsan et al, (2009در لوبیوای محلوی )et al, (2007
 Gamaدر لوبیووا و ( Ghassemi-Golezani et al, 2012در
لوبیاچیتی باعث کاهش سطح برگ در گیاه شده اسوت .سوطو
باالی شوری باعث کاهش قابلتوجه در خصوصیات رشود ماننود
سوووطح بووورگ طوووو بووورگ و وزن خشوووک مووویگوووردد
( . Ashrafuzzaman et al., 2002نتووايج ايوون آزمووايش
همچنوین بوا تحقیقوات (Stoeva & Kaymakanova 2008
نیز همخوانی دارد .آنها با بررسی اثر شوری بور رشود و سورعت
فتوسنتز در لوبیای معمولی گزارش کردند که شوری بیشوترين
اثر بازدارندگی را روی سطح برگ داشت بهطووریکوه شواخص
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شکل  - 2اثر سطوح مختلف شوری بر سطح برگ و غلظت سدیم برگ نخود
Fig. 2. Effect of different levels of salinity on leaf area and concentration of Na of chickpea

شاخصی جهت تحمل استفاده میشود .در اين آزموايش تونش
شوری باعث افزايش غلظت سديم برگ در نخود شد که با نتايج
بسووووویاری از محققوووووان مشوووووابهت دارد .در گوووووزارش
( Archangi et al, 2012تجمع میزان سديم در اندا هوايی
شنبلیله ( Trigonella foenum-graecumتحت تأثیر شوری
بیان شده است بهطوریکه بیشوترين میوزان تجموع سوديم در
اندا هوايی مربوو بوه سوطح 160میلویمووالر و کمتورين آن
مربو به تیمار شاهد بود و بیشترين میزان تجموع پتاسویم در
اندا هوايی را شاهد داشوت و بوه تودريج بوا افوزايش شووری از
میوووزان تجموووع پتاسووویم در گیووواه کاسوووته شوووده اسوووت.
( Ashraf & McNeilly 2004در مطالعوات خوود بوه ايون
نتیجه رسیدند که واريتوههوای متحمول بوه شووری در هنگوا
مواجهه با شوری دارای غلظت سوديم و کلور کمتور و بوالعکس
غلظت پتاسیم منیزيم و کلسیم بیشتر در بخوش هووايی خوود
بودند؛ در نتیجه واريتههای متحمول بوه شووری در مقايسوه بوا
واريتههای حساس نسبت Ca+/Na+و K+/Na+بواالتری دارنود.
بر اساس يافتههای محققان نسبت پتاسیم بوه سوديم در گیواه
بهعنوان شاخصی برای تعیین تحمل به شوری در گیاهان عوالی
است (. Summart et al., 2010
بر اساس نتايج بهدستآمده از اين آزمايش سطو مختلف
شوری اثر معنیداری ( P≥0/01بور غلظوت پتاسویم و نسوبت
غلظت پتاسیم به سديم برگ در گیاه نخود داشوت (جودو . 1
نتايج مقايسه میانگین غلظت پتاسیم برگ گیاه نخود در سطو
مختلف شوری نشان داد که با افزايش شووری غلظوت پتاسویم
کاهش يافت (شکل  . 3نتايج اين آزموايش نشوان داد در کلیوه
سووطو شوووری غلظووت پتاسوویم بوورگ نخووود کوواهش يافووت
به طووریکوه شووری  9دسوی زيمونس بور متور باعوث کواهش
59/72درصدی در اين شاخص نسبت به شاهد شد که بوه ازای
افزايش هر واحد شوری بوه طوور میوانگین 7/46درصود غلظوت
پتاسیم برگ نخود کاهش يافوت و بیشوترين اثورات مربوو بوه
افزايش شوری از پنج به  7و از  7به 9دسی زيمنس بر متور بوه

نتايج تجزيه واريانس اين آزموايش نشوان داد کوه سوطو
مختلف شوری اثر معنیداری ( P≥0/01بر غلظت سديم بورگ
در گیاه نخود داشت (جدو  . 1نتايج مقايسه میوانگین غلظوت
سديم برگ گیاه نخود در سطو مختلف شوری نشان داد که با
افزايش شوری غلظوت سوديم بورگ افوزايش يافوت (شوکل . 2
بررسی مقايسه میانگین اثرات تونش شووری بور غلظوت سوديم
برگ گیاه نخود نشان داد که کمترين غلظت سوديم در شووری
يکدسی زيمنس بور متور و بیشوترين غلظوت سوديم بورگ در
شوری  9دسی زيمنس بود .بر اساس اين نتايج در کلیه سوطو
شوری غلظت سديم برگ نخوود افوزايش يافوت بوه طووریکوه
شوری 9دسی زيمنس بر متر باعث افوزايش 76/75درصودی در
اين شاخص نسبت به شاهد شد که به ازای افوزايش هور واحود
شوری بهطور میانگین 9/59درصد اين شاخص در نخود افزايش
يافت و بیشوترين اثورات مربوو بوه شووری بیشوتر از 5دسوی
زيمنس بر متر بود بهطوریکه در شووریهوای  7 5و 9دسوی
زيمنس بر متر بهترتی  24/46 60/57و 22/02درصد افزايش
غلظت سديم برگ مالحظه شد.
تنش شوری باعث افزايش قابلتووجهی در غلظوت سوديم
اندا هوايی نخود شد .تأثیر تنش شووری بور میوزان سوديم در
قسمتهای هوايی ژنوتیپهای مختلوف نخوود حواکی از تجموع
قابلمالحظه سديم در مقادير زيواد شووری بوود ( Kafi et al.,
 . 2011اين مطل ممکن است تأيیدکننده اين باشد که نخوود
گیاهی حساس به شوری است و توانوايی تحمول در برابور ورود
نمک به داخل سیستم آوندی را ندارد .در مقادير زياد سوديم از
جذب عناصر غذايی مانند پتاسیم در بافتهای گیواهی ممانعوت
به عمل میآيد که نتیجه آن افزايش نسبت سوديم بوه پتاسویم
میباشد (. Benlloch et al., 1994
افزايش غلظت يون سديم و نسبت سوديم بوه پتاسویم در
پاسخ به تنش شوری از منابع متعددی گوزارش شوده اسوت .بوا
وجود اين در ارقا متحمل يون سديم کمتری وارد بافوتهوای
گیاه شده و از اين رو نسبت سديم به پتاسیم در گیاه بوهعنووان
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به طووریکوه شووری  9دسوی زيمونس بور متور باعوث کواهش
90/74درصدی در اين شاخص نسبت به شاهد شد که بوه ازای
افزايش هر واحد شوری بهطوور میوانگین 11/34درصود نسوبت
غلظت پتاسیم به سديم برگ نخوود کواهش يافوت و بیشوترين
اثرات مربو به افزايش شوری از يک به 3دسی زيمنس بر متور
به مقدار 49/57درصد بود.

مقوودار  26/71و 27/39درصوود بووود .همچنووین نتووايج مقايسووه
میانگین نسبت غلظت پتاسیم بوه سوديم بورگ گیواه نخوود در
سطو مختلف شوری نشان داد که بوا افوزايش شووری نسوبت
غلظت پتاسیم به سديم برگ نخود کاهش يافت (شوکل  . 3بور
اساس نتايج حاصل بیشترين نسبت غلظت پتاسویم بوه سوديم
برگ در شوری يکدسی زيمنس بر متر بود .نتايج اين آزموايش
نشان داد در کلیه سطو شوری اين نسبت کاهش يافته اسوت

شکل  - 3اثر سطوح مختلف شوری بر غلظت پتاسيم و نسبت غلظت پتاسيم به سدیم برگ نخود
Fig. 3. Effect of different levels of salinity on concentration of K and K:Na of chickpea

سديم در واکولل ذکر میکننود ( . Mansour et al., 1993در
سطو باالی شوری غالبیت يون سديم از جذب پتاسیم توسوط
گیوواه جلوووگیری نموووده اسووت (. Baghalian et al., 2008
فراوانی سديم در خا باعث لطمه به جذب پتاسیم توسط گیاه
میشود (. Turan et al., 2009
نتايج تجزيه واريانس اين آزموايش نشوان داد کوه سوطو
مختلووف شوووری اثوور معنوویداری ( P≥0/01بوور تعووداد غووالف
عملکرد دانه و وزن100دانه در گیاه نخوود داشوت (جودو . 2
نتايج مقايسه میانگین تعداد غالف بارور گیواه نخوود در سوطو
مختلف شوری نشان داد که با افزايش شوری تعداد غالف بوارور
گیاه نخود کاهش يافت (شکل  . 4بور اسواس نتوايج بیشوترين
تعداد غالف در شوری يکدسی زيمنس بر متر و کمترين تعداد
غالف در شوری 9دسی زيمنس بر متر بود .بر اساس اين نتوايج
در کلیووه سووطو شوووری تعووداد غووالف نخووود کوواهش يافووت
به طووریکوه شووری  9دسوی زيمونس بور متور باعوث کواهش
33/33درصدی در اين شاخص نسبت به شاهد شد که بوه ازای
افزايش هر واحد شوری بوهطوور میوانگین 4/16درصود کواهش
يافت و بیشترين اثرات مربو به افزايش شوری از  7به 9دسوی
زيمنس بر متر به مقدار 21/21درصد بود.

با توجه به اين که پتاسیم در تنظیم فشار اسومزی سولو
گیوواهی افووزايش مقاومووت گیوواه بووه خشووکی بهبووود وضووعیت
نفوذپذيری غشاء سلو و بهبود روابط آب سولولی ريشوه نقوش
داشته و کلسیم عنصر مؤثر در ديوواره سولولی رشود و تقسویم
سلولی و نفوذپذيری غشاء سلولی میباشد و اين دو عنصر مهوم
تغذيهای و پُرمصرف مورد نیاز گیاه هستند با افزايش جذب آنها
اثرهای زيانآور سديم کاهش و تحمل گیاه بوه شووری افوزايش
میيابد ( . Black et al., 1992در اين آزمايش تغییورات مهوم
در غلظت عناصر در اثر شوری افزايش غلظت سوديم و کواهش
غلظت پتاسیم مشاهده شد که با نتايج ( Kafi et al, 2011در
نخووود مطابقووت دارد .نتووايج تحقیقووات حوواکی از آن اسووت کووه
افووزايش ورود سووديم بووه گیوواه در شوورايط توونش شوووری در
سیتوپالسم موج میشود که يون سديم جايگزين يون پتاسیم
شده و اثر سمیت يونی ايجاد گردد .با افزايش مقودار سوديم يوا
نسبت سديم به پتاسویم در محویط ريشوه غلظوت پتاسویم در
بافتهای گیاهی کاهش میيابد .عالوه بر اين رقابوت سوديم بوا
پتاسیم برای محلهای اتصوا درون سولو (بوه دلیول فراوانوی
بیشتر سديم نسبت به پتاسیم سوب کواهش جوذب غیرفعوا
اين عنصر میگردد .در ايون رابطوه تبواد پتاسویم واکووللی بوا
سديم را به عنوان يک مکانیسوم احتموالی بورای ذخیورهسوازی
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جدول  -2تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) عملکرد و اجزای عملکرد در هر بوته در نخود
Table 2. Analysis of variance (MS) for yield and yield components per plant in chickpea

ميانگين مربعات MS
وزن خشک کل
Total dry weight
0.72 ns
**13.25

وزن100دانه
100 grain weight
0.94 ns
**87.23

عملکرد دانه
Grain yield
0.099 ns
**5.59

تعداد غالف
.Pod No
1.40 ns
** 28.30

0.41

1.40

0.082

2.56

7.13
5.39
7.16
 * nsو ** :بهترتی غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتما 5درصد و يکدرصد

9.26

درجه آزادی
df
3
4

منابع تغيير
S.O.V
بلو Block
شوری Salinity
خطا Error

12
ضري تغییرات (درصد .C.V

ns,* and **: Not significant, significant at 5% and 1% levels of probability, respectively

نخود در سطو مختلف شوری نشان داد که با افوزايش شووری
وزن100دانه نخود کاهش يافت (شکل  . 5بررسی اثور افوزايش
شوری بر وزن100دانه نخود نیز نشاندهنده کاهش اين شاخص
در اثر شوری است بهطوریکوه بیشوترين مقودار وزن100دانوه
نخود در شوری يکدسی زيمنس بر متور و کمتورين مقودار در
شوری 9دسی زيمنس بر متر بود .بر اساس اين نتوايج در کلیوه
سطو شوری وزن100دانه نخود کاهش يافت .نتايج بیوانگر آن
است که بیشترين سطح شوری در اين آزموايش باعوث کواهش
44/44درصدی در وزن100دانه نسبت به شاهد شد که به ازای
افووزايش هوور واحوود شوووری بووهطووور میووانگین 5/55درصوود
وزن100دانه نخود کاهش يافت و بیشوترين اثورات مربوو بوه
افووزايش شوووری از  7بووه 9دسووی زيموونس بوور متوور بووه مقوودار
25/64درصد بود.

همچنین نتايج مقايسه میانگین عملکرد دانه در بوته گیواه
نخود در سطو مختلف شوری نشان داد که با افوزايش شووری
مقدار عملکرد دانه در بوته گیاه نخود کاهش يافت (شکل  . 4بر
اساس نتايج بیشترين مقودار عملکورد دانوه در بوتوه نخوود در
شوری يکدسی زيمنس بر متر و کمترين مقودار عملکورد دانوه
در شوری 9دسی زيمنس بر متر بود .بور اسواس ايون نتوايج در
کلیه سطو شوری عملکرد دانه کاهش يافوت .اگرچوه افوزايش
شوری از يک تا 7دسی زيمنس بر متر باعث کواهش انودکی در
عملکرد دانه نخود شد ولی شوری 9دسی زيمنس بر متر باعوث
کاهش 59/83درصدی در عملکرد دانه نسبت به شاهد شد کوه
به ازای افزايش هر واحد شوری بوه طوور میوانگین 7/47درصود
عملکرد دانه نخود کاهش يافوت و بیشوترين اثورات مربوو بوه
افووزايش شوووری از  7بووه 9دسووی زيموونس بوور متوور بووه مقوودار
50/49درصد بود .نتوايج مقايسوه میوانگین وزن100دانوه گیواه

شکل  -4اثر سطوح مختلف شوری بر تعدادغالف بارور و عملکرد دانه در هر بوته در نخود
Fig. 4. Effect of different levels of salinity on pod No. and grain yield per plant of chickpea

مطالعه ديگری در عدس نشان میدهد کوه بوا افوزايش سوطو
شوری عملکورد و اجوزای عملکورد بوهطوور بسویار معنویداری
کوواهش يافووت ( . Bandeoglu et al., 2004در مطالعووات
( Mengel & Kirkby 2001نیز گزارش شده است که عوامل
مختلف ايجادشده تحت تنش شوری باعث کواهش تعوداد گول

بنا بر گزارش ( Sadikia & Rabihb 2001تنش شوری
باعث کاهش تعداد گل و غالف شِش نووع ژنوتیوپ نخوود موورد
آزمايش شد .دلیل اصلی اين کاهش و کاهش تعداد و وزن دانوه
ها نیز کواهش در فتوسونتز متابولیسوم نیتوروژن و متابولیسوم
کربن تحت شورايط تونش شووری گوزارش شوده اسوت .نتوايج
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برگ يکی از داليل کاهش رشد در اثر شوری باشد .تنش شوری
از طريق کاهش تکثیور سولولی و کواهش مودت تجموع موواده
خشک باعث کوتاهشدن میوانگرههووا شوده و ارتفواع بوتوه و در
نتیجه وزن خشک برگ و اندا هوايی را کاهش میدهد .کاهش
وزن خشک کل به دلیل کاهش سطح فتوسونتزکننده کواهش
طو مودت فعوا فتوسنتزی برگ و کاهش انتقا موواد ذخیره
ای از ريشووه بووه انوودا هوووايی موویباشوود .سووطح انوودا هووای
فتوسنتزکننده در اثر تنش شوری بر اثر مرگ تعدادی از برگها
بسیار کاهش میيابد و راندمان فتوسنتز برگهای باقیمانده نیوز
زياد نمیباشد .در نتیجه بیوماس کول تولیدشوده در اثور تونش
شوری کاهش میيابد .شوری زيستتووده گیاهوان را بوه علوت
کاهش پتانسیل آب اثر يونهای سومی يوا عود تعواد يوونی
کاهش میدهود ( . Neumann, 1997نتوايج ايون آزموايش بوا
گزارش ) Gama et al, (2007همخوانی دارد .آنهوا بوا بررسوی
واکنشهای فیزيولوژيکی ارقا لوبیای معمولی به تونش شووری
گزارش نمودند که تحت تنش شوری وزن خشک کول گیاهچوه
های لوبیا کاهش میيابد کوه ايون کواهش در وزن خشوک کول
لوبیا تحت تنش شوری نشاندهنده محدوديتهای شديد رشود
میباشد Zibai et al, (2012) .گزارش کردند سوطو مختلوف
شوری وزن انودا هووايی (سواقه و بورگ گلرنوگ را در سوطح
احتما يکدرصد تحت تأثیر قورار داد و میوانگین وزن خشوک
انوودا هوووايی بووا افووزايش شوووری کوواهش معنوویداری يافووت
بهطوریکه با کاربرد سطو شوری  16 8و 24دسی زيمنس بر
متر میانگین وزن خشک برگ بوه ترتیو  31 10و 57درصود
نسبت به شاهد کاهش نشان داد و در اين سطو شوری کاهش
وزن خشک ساقه بهترتی  40 14و 51درصد نسبت به شواهد
بود .کاهش وزن خشک اندا هوايی در نتیجه شوری میتواند به
تعداد کمتر برگ و سطح کوچکتر برگها نسبت داده شود.

تعداد غالف تعداد تخمکهای بارورشده و تولید بذور سالم و در
نتیجه تعداد دانه در غالف و وزن1000دانه و در نهايوت کواهش
عملکرد شده است .نتوايج تحقیقوات (Francois et al, 1994
نشان داد که بیشترين تأثیر شووری بور عملکورد دانوه گنود از
طريق تغییر در وزن1000دانه است .کاهش وزن1000دانه موی
تواند به علت کواهش طوو پُرشودن دانوه در تیمارهوای تحوت
شوری ( Francois et al., 1994و همچنین به علوت کواهش
سنتز موواد گیواهی باشود ( . Grieve et al., 1992همچنوین
تغییر مسیر اختصاص مواد فتوسنتزی به ريشهها جهت مقابله با
شوری نیز میتواند دلیل ديگری بر کاهش وزن خشک دانوههوا
باشد .تأثیر تنش شوری بر وزن دانهها به زمان اعموا تونش و
غلظت نمک در محیط رشد بستگی دارد بوهطووریکوه اعموا
تنش در مراحل اولیوه نموو گیواه بوه علوت کوتواه شودن دوره
پُرشدن دانه تأثیر بیشتری بر کواهش وزن در هور سونبله موی
گذارد (. Grieve et al., 1992
نتايج تجزيه واريانس اين آزموايش نشوان داد کوه سوطو
مختلف شوری اثر معنویداری ( P≥0/01بور وزن خشوک کول
گیاه نخود داشت (جدو  . 2نتايج مقايسه میانگین وزن خشک
کل نخود در سطو مختلف شووری نشوان داد کوه بوا افوزايش
شوری وزن خشک کل کاهش يافوت (شوکل  . 5بررسوی نتوايج
نشان داد بیشترين سطح شوری (9دسی زيمنس بر متر باعوث
کاهش 39/34درصد در وزن خشک کل نخود نسبت بوه شواهد
شد .افزايش شوری از يوک توا 5دسوی زيمونس بور متور باعوث
کاهش ناچیز ولی شوری 7دسی زيمنس بر متر باعوث کواهش
قابلتوجهی (21/76درصد در وزن خشک کل شد .ايون نتوايج
بیانگر آن است که به ازای افوزايش هور واحود شووری بوهطوور
میانگین 4/92درصود وزن خشوک کول نخوود کواهش يافوت و
بیشترين اثرات مربو به افزايش شوری از  5به 7دسی زيمنس
بر متر به مقدار 21/76درصد بود .بهنظر میرسد کواهش سوطح

شکل  -5اثر سطوح مختلف شوری بر وزن100دانه و وزن خشک کل در نخود
Fig. 5. Effect of different levels of salinity on 100 grain weight and total dry weight of chickpea
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 بور. بوود7 dSm-1 بیشترين اثرات شوری بور نخوود در شووری
5 dSm-1 اساس نتايج اين آزمايش رقوم آزاد نخوود توا شووری
حساسیت زيادی نسبت به شوری نشان نداد و محدوديت کشت
 درصورت کشت اين رقم در شرايط شوری بیشتر بسیاری.ندارد
از خصوصیات رشدی مؤثر در عملکورد کواهش مویيابود و لوذا
جهت جلوگیری از کاهش شديد عملکرد اعما موديريت ويوژه
.مناطق شور ضروری میباشد

نتيجهگيری
در اين مطالعه تنش شوری از طريق تأثیر منفی بر ارتفواع
بوته تعداد برگ سطح برگ غلظوت پتاسویم و نسوبت غلظوت
پتاسیم به سديم و افزايش غلظت سديم در گیاه موج کواهش
تجمع ماده خشک در نخود گرديد و عملکرد و اجوزای عملکورد
 اگرچه کلیه سطو شوری در ايون آزموايش.نخود را کاهش داد
بر صفات اندازهگیریشده توأثیر داشوت ولوی در ايون آزموايش
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Introduction
One of the important abiotic stresses is salinity, with adverse effects on yield and product quality.
Salinity damages to plants through ionic and osmotic stress are reflected in loss of water content, specific
toxicity effect of ions, and disruption in nutrients uptake. Soil salinity can be raised by irrigation,
inappropriate drainage, sea advancement to coastal regions and accumulation of salts in desert and semidesert regions. Salinity is a limiting factor for plant growth because it limits the feeding of the plants by
reduction the uptake of P, K, nitrate and Ca and increasing inter-cellular ion concentration and osmotic
stress. In addition to its adverse impacts on the yield and yield components of crops, salinity affects most
processes involved in the growth and development of the plants too.
Materials & Methods
The present study was conducted in research greenhouse of Department of Agriculture, Birjand
University on the basis of a Randomized Complete Block Design with four replications. The soil salinity
treatments included five levels of 1, 3, 5, 7 and 9 dSm-1. Soil texture was loam-sandy with the pH of 8.09 and
EC of 1 dSm-1. The irrigation water was filtered with EC<350 μScm-1. The salinity was applied in
accordance with soil saturation moisture percentage and field capacity moisture percentage. NaCl was used
as the source of salinity. Irrigation was applied by daily weighing of pots in terms of field capacity moisture
percentage. In flowering before yellowing of chickpea pods, number of leaves, leaf area and the
concentration of sodium and potassium were measured. After full yellowing of the plants, pod number, grain
yield, 100 grain weight and total dry weight per plant was recorded.
Results & Discussion
It was found that salinity level significantly influenced all measured traits. Salinity adversely affected
plant height, number of leaves and leaf area, so that the highest level of salinity resulted in 22.4% plant
height, 15.8% number of leaves and 58.4% leaf area per plant. The salinity by reducing the water-absorbent,
creates an imbalance in nutrient uptake and toxic effects of some ions and causes changes in the metabolism
of plants and reduces their growth. Reduction in the number of leaves and leaf area, which in fact have been
a reduction in the photosynthesis area can be one of the factors that reduce the dry weight of plants. Under
salinity stress, the plants reduce their leaf area to counteract the stress and results in greater thickness of the
leaves, the accumulation of more chloroplast per unit leaf area and increase in leaf chlorophyll content.
Salinity enhanced the concentration of sodium, reduced concentration of potassium and concentration K:Na
in chickpea. It was revealed that the increase in salinity level from 1 to 9 dS m-1 increased the concentration
of sodium 76.75% and reduced concentration of potassium to 59.7%. Rising the entry of sodium into plant
under salinity conditions cause cytoplasm to be replaced with potassium ions and ion toxicity effect. By
increasing the amount of sodium or sodium ratio to potassium in root environment, the concentration of
potassium in plant tissues was reduced. Also, the highest salinity levels as compared to control reduced pod
number by 33.33%, grain yield by 59.83%, 100 grain weight by 44.44% and by 39.34% total dry weight per
plant. Shoot dry weight loss as a result of salinity can be attributed less number of leaves and smaller leaves.
One effect of salinity on grain yield is changing 1000-grain weight. Lower 1000-grain weight cane be
associated with shorter grain filling period in salinity treatments and also with lower synthesis of assimilates.
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On the other hand, the change in the pathway of assimilate partitioning to roots for counteracting the salinity
can be another reason for lower dry weight of the grains.
Conclusion
The effect of different levels of salinity on the measured traits showed that salinity had negative impacts
on morphological traits, plant height, number of leaves, leaf area, potassium concentration and concentration
ratio of potassium to sodium. Sodium concentration in plants reduced dry matter accumulation in chickpea
and grain yield. Application of these levels of salinity indicated that peas are moderately sensitive plants to
salinity, particularly salinity stress level of >7 dS m-1.
Key words: Grain yield, Leaf area, Plant height, Soil salinity, Total dry weight
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ﺗﻌﻴﻴﻦ دورة ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز ﻟﻮﺑﻴﺎﺳﺒﺰ )(Phaseolus vulgaris L.
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺸﻲ 1و ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪيﭘﻮر

*2

 .1داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز
 .2اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه زراﻋﺖ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت ،داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزي ،واﺣﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،ﺷﻮﺷﺘﺮ ،اﻳﺮان
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ1395/01/22 :
ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش1395/06/20 :

ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ دوره ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز ﻟﻮﺑﻴﺎﺳﺒﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دزﻓﻮل آزﻣﺎﻳﺸـﻲ در ﺳـﺎل
زراﻋﻲ  1390-91در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ  16ﺗﻴﻤﺎر و ﺳﻪ ﺗﻜﺮار اﺟﺮا ﮔﺮدﻳـﺪ .ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ در دو ﮔـﺮوه و ﺑـﺮ
اﺳﺎس دورهﻫﺎي 12روزه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﮔﺮوه اول ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي رﻗﺎﺑﺖ ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز ﺑﺎ ﮔﻴﺎه زراﻋﻲ از ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺒﺰﺷﺪن
ﮔﻴﺎه زراﻋﻲ ﺗﺎ  72 ،60 ،48 ،36 ،24 ،12و  84روز ﭘﺲ از ﺳﺒﺰﺷﺪن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ )ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﻤﺎم ﻓﺼـﻞ( و ﮔـﺮوه دوم
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻋﺎري از ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز ﺗـﺎ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻓـﻮق ﺑﻮدﻧـﺪ .ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻃـﻮل دورهﻫـﺎي رﻗﺎﺑـﺖ
ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻏﻼف ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻨﻲداري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ،ﺑﻪﻃﻮريﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜـﺮد در ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺎﻫﺪ ﻛﻨﺘـﺮل
ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  1990/38ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﻤﺎم ﻓﺼـﻞ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 334/27
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ .از ﻃﺮﻓﻲ ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز ﭘﻬﻦﺑﺮگ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎرﻳﻚﺑﺮگﻫﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻴﺎه زراﻋـﻲ را ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺗﺤـﺖ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  5و  10درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﻚ دورة 61روزه ﺑﻴﻦ روزﻫـﺎي  10ﺗـﺎ
72روز ﭘﺲ از ﺳﺒﺰﺷﺪن ) ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ  2-6ﺑﺮﮔﻲ ﺗﺎ  50درﺻﺪ ﻏﻼفدﻫﻲ( و ﻳﻚ دورة  51روزه ﺑـﻴﻦ روزﻫـﺎي  12ﺗـﺎ  58روز
ﭘﺲ از ﺳﺒﺰﺷﺪن )ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ  6-10ﺑﺮﮔﻲ ﺗﺎ  50درﺻﺪ ﮔﻞدﻫﻲ( ﻟﻮﺑﻴﺎﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوره ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز ﺗﻌﻴـﻴﻦ
ﺷﺪ.
ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي :ﺑﺎرﻳﻚﺑﺮگﻫﺎ ،ﭘﻬﻦﺑﺮگﻫﺎ ،ﺗﺪاﺧﻞ ،ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺠﺎز

ﺑـﻮده و ﻏﺎﻟﺒـﺎً ﻧـﺎﻣﻮﻓﻖ اﺳـﺖ ) .(Ngouajio et al., 1997از
آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺑـﺎﻻﻳﻲ
ﺑﻮده و از ﻃﺮﻓﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻒﻛﺶﻫﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻳﺠـﺎد ﻣﺸـﻜﻼت
زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﺮوز ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻠـﻒ ﻫـﺎي ﻫـﺮز در ﻧﻈـﺎمﻫـﺎي
زراﻋــﻲ ﺑــﻪ ﻋﻠــﺖ اﺳــﺘﻌﻤﺎل ﺑــﻲروﻳــﺔ اﻧﻬــﺎ را ﺑ ـﻪدﻧﺒــﺎل دارد
) ،(Koochaki et al., 2002اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻛﻨﺘـﺮل
ﺗﻠﻔﻴﻘــﻲ  (IWMS)2ﺟﻬــﺖ ﺑﻬﻴﻨــﻪﺳــﺎزي روشﻫــﺎي ﻛﻨﺘــﺮل
ﻋﻠﻒ ﻫﺮز و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻋﻠﻒﻛـﺶﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ
).(Swanton & Weise, 1991; Woolley et al., 2011
دوره ﺑﺤﺮاﻧﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﻋﻠﻒﻫﺮز  (CPWC)3ﻳﻜـﻲ از اﺑـﺰار ﻗﺎﺑـﻞ
ﻣﻼﺣﻈــﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﻫــﺎي ﻛﻨﺘــﺮل ﺗﻠﻔﻴﻘــﻲ و از راهﻛﺎرﻫــﺎي
ﺟــﺎﻳﮕﺰﻳﻦ در ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠــﻒﻫــﺎيﻫــﺮز ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣــﻲرود
) .(Swanton & Weise, 1991ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ،دوره ﺑﺤﺮاﻧـﻲ
در ﭼﺮﺧﻪ رﺷﺪ ﮔﻴﺎه زراﻋﻲ ﻣـﺪت زﻣـﺎﻧﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻃـﻲ آن
ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﺟﻬﺖ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﻛـﺎﻫﺶ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﻋﻤﻠﻜـﺮد
ﻣﻲﺑﺎﻳﺴـﺖ ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﻮﻧﺪ ) & Berti et al., 2008; Bond

1

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺣﺒﻮﺑﺎت ﭘﺲ از ﻏﻼت ،دوﻣﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺸﺮ ﻣﻲ
ﻣــﻲﺑﺎﺷــﻨﺪ ) .(Koochaki & Banayan, 1997ﻛﺸــﺖ
ﺣﺒﻮﺑﺎت در ﻧﻈـﺎم ﻫـﺎي ﻛﺸـﺎورزي ﻛـﺎرﻛﺮد ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ اي دارد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ آن ﺑـﺮاي اﻧﺴـﺎن و دام ،اﻳـﻦ ﮔﻴﺎﻫـﺎن
زراﻋﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲدر ﺣﻔـﻆ ﺑـﺎروري اراﺿـﻲ اﻳﻔـﺎ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ
) .(Rashed mohasel & Moosavi, 2006در ﺑــﻴﻦ
ﺣﺒﻮﺑﺎت ،ﻟﻮﺑﻴـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﺳـﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸـﺖ و اﻫﻤﻴـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدي
ﺟﺎﻳﮕﺎه اول را در اﻳﺮان داراﺳﺖ ) .(Hall et al., 1992در اﻳﻦ
ﻣﻴﺎن ﻋﻠﻒ ﻫﺎيﻫﺮز از ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ زراﻋﺖ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ
ﻧﻈﺎم ﻫﺎي زراﻋﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧـﺪ ).(Chikoy et al., 2008
ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻒﻛﺶﻫﺎي ﭘﻴﺶ از ﺧﺮوج ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑـﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻋﻠـﻒﻛﺸـﻲ ﭘـﺲ از
ﺧﺮوج ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ .از روشﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻋﻠﻒﻛﺶ ﻣﻲﺗﻮان
ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑـﺎ ﻣﺎﺷـﻴﻦآﻻت ﺑﺨﺼـﻮص در ﻧﻈـﺎمﻫـﺎي
زراﻋﻲ ارﮔﺎﻧﻴﻚ اﺷﺎره ﻛﺮد .اﻳﻦ ﺷﻴﻮه اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ و زﻣﺎنﺑـﺮ
*ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل :ﺷﻮﺷﺘﺮ ،ﺑﻠﻮار داﻧﺸﮕﺎه ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ،
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 .(Burston, 1996; Knezevic et al., 2002اﻳـﻦ دوره
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻒ ﻫﺎيﻫﺮز
در ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل زراﻋﻲ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻛﻨﺘﺮل زودﻫﻨﮕـﺎم ﭘـﻴﺶ از
آن ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﺷﺪ ﻣﺠﺪد ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫـﺮز و ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷـﻲ از
آن ،ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل و اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺴﺎرت ﻣﻲ ﺷـﻮد و
از ﻃﺮﻓﻲ ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺮﻫﻨﮕﺎم ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ زﻳﺎد ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫـﺮز
و اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺎن ﻫﺎي وارده ﺑـﻪ ﮔﻴـﺎه زراﻋـﻲ ﺷـﺪه و ﻓﺎﻗـﺪ اﺛـﺮ
ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ ).(Dawson, 1970; Thill et al., 2001
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻟﻮﺑﻴﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺳﻴﺐ
آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻒ ﻫـﺎي ﻫـﺮز اﺳـﺖ ) ;Buker, 2000
 (Blakshaw, 2006; Dawson, 1964و ﻛﻨﺘــــﺮل
ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز در ﻟﻮﺑﻴﺎ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﺴـﻴﺎري
از ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳـﺮان ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ) Mirshekari et al.,
 Woolley et al, (2011) .(2006ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺗـﺪاﺧﻞ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز در ﻟﻮﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  4ﺗﺎ  5ﻫﻔﺘﻪ از
ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺗﻌﺪاد ﻏﻼف
در ﺑﻮﺗـﻪ ﻣـﻲﮔـﺮدد Burnside et al, (2009) .در ﮔﺰارﺷـﻲ
ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﻗﻴﻖ ﻋﻠﻒ ﻫﺎيﻫﺮز ﻟﻮﺑﻴﺎ ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻟﻮﺑﻴﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز از  2230ﺑﻪ 820
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ .اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑـﺮآورد ﻛﺮدﻧـﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ 2/9ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻋﻠﻒﻫﺮز ،ﻣﻴﺰان
ﺗﻮﻟﻴـﺪ داﻧـﻪ ﻟﻮﺑﻴــﺎ ﻳـﻚ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻛــﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑــﺪ(2008) .
 Moosaviدوره ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺧﺴﺎرت ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز در ﻟﻮﺑﻴﺎ را 40
روز )از 10ﺗــﺎ 50روز ﭘــﺲ از روﻳــﺶ( ﻋﻨــﻮان ﻛــﺮد(2010) .
 Zimdahlﻧﻴﺰ ﮔﺰارش داد ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺪاﺧﻞ
ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز در ﻟﻮﺑﻴﺎ ﺑﻴﺶ از 70درﺻﺪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑـﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ دوره ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫـﺮز ﻟﻮﺑﻴـﺎ ﺟﻬـﺖ
ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺆﺛﺮ و ﭘﺎﻳﺪار ﻋﻠﻒ ﻫﺎيﻫﺮز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺎﻣﻞ دورهﻫﺎي ﺗﺪاﺧﻞ و ﻋﺪم ﺗـﺪاﺧﻞ ﺑـﻪ
ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮدﻧﺪ:
اﻟﻒ -دوره ﻫﺎي ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ :وﺟﻴﻦ ﻋﻠـﻒﻫـﺎي ﻫـﺮز ﺑـﻪ
ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ از ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺒﺰ ﺷﺪن ﮔﻴﺎه زراﻋﻲ ﺗﺎ ،36 ،24 ،12
 72 ،60 ،48و  84روز ﭘﺲ از ﺳﺒﺰ ﺷﺪن )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ
 18 -22 ،14-18 ،10 -14 ،6-10 ،2 -6ﺑﺮﮔﻲ 50 ،درﺻﺪ ﮔﻞ
دﻫﻲ و 50درﺻﺪ ﻏﻼفدﻫﻲ( ﻟﻮﺑﻴﺎﺳﺒﺰ و ﺗﻴﻤـﺎر ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﻤـﺎم
ﻓﺼﻞ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ.
ب -دوره ﻫﺎي ﺗﺪاﺧﻞ :در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز اﺟـﺎزه
داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓـﻮقاﻟـﺬﻛﺮ ﺑـﺎ ﻟﻮﺑﻴﺎﺳـﺒﺰ رﻗﺎﺑـﺖ ﻛﻨـﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒ ﻫﺮز در ﺳﺮاﺳﺮ ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﻧﻴﺰ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺪاﺧﻞ ﻛﺎﻣﻞ اﻋﻤﺎل ﺷﺪ.
از ﻣﻌﺎدﻻت ﮔﺎﻣﭙﺮﺗﺰ و ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ
دوره ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻋﺎري از ﻋﻠﻒ ﻫﺮز و زﻣﺎن ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺣﺬف ﻋﻠﻒﻫﺎي
ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ (Hall et al., 1992; Knezevic
) .et al., 2002اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻻت از روش واﻳـﺎزي ﻏﻴﺮﺧﻄـﻲ و ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار  Curve Expertﺑﺮازش داده ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻘﺪار
ﻋﺪدي  5و  10درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﺳﺮي
ﺗﻴﻤﺎر ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ دوره ﻣﺠـﺎز رﻗﺎﺑـﺖ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر
ﻋﻠﻒ ﻫﺮز از ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺒﺰ ﺷﺪن و ﺣﺪاﻗﻞ دوره ﻋﺎري از ﻋﻠﻒ ﻫـﺮز
از اﺑﺘﺪاي رﺷﺪ ﺑﺪون ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲدار ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در
ﻣﻌﺎدﻻت ﻓﺮم ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ و ﮔﺎﻣﭙﺮﺗﺰ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ از اﺧـﺘﻼف
اﻳﻦ دو ،دوره ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻛﻨﺘـﺮل ﻋﻠـﻒﻫـﺎي ﻫـﺮز ﺑـﺮاي  5و 10
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ.
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎكورزي در اﺑﺘـﺪاي ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﻣـﺎه ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه
ﻣﺮﺳﻮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در اﺑﺘﺪا ﭘﺲ از آﺑﻴﺎري اوﻟﻴﻪ زﻣﻴﻦ )ﻣﺎﺧـﺎر(
و ﮔﺎورو ﺷﺪن اﻗﺪام ﺑـﻪ ﺷـﺨﻢ ﺗﻮﺳـﻂ ﮔـﺎو آﻫـﻦ ﺑﺮﮔـﺮداندار
ﻧﻤﻮده ،ﺳﭙﺲ دو دﻳﺴﻚ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ زده و ﻣﺎﻟﻪﻛﺸـﻲ اﻧﺠـﺎم
ﺷﺪ .ﻛﺎﺷﺖ ﮔﻴﺎه زراﻋﻲ در 15ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ردﻳﻔﻲ و ﺑﺎ
دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ .ﻧﻤﻮﻧـﻪﺑـﺮداري ﺑـﻪوﺳـﻴﻠﻪ ﻛـﺎدر 0/5در 0/5
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﻤﺎرش و وزن آﻧﻬﺎ ﭘـﺲ از ﺧﺸـﻚﻛـﺮدن در آون ﺑـﺎ
دﻣﺎي  70درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 48ﺳﺎﻋﺖ ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ.
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺟـﺰاء ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻟﻮﺑﻴﺎﺳـﺒﺰ ﺑـﺎ درﻧﻈﺮﮔـﺮﻓﺘﻦ اﺛـﺮ
ﺣﺎﺷﻴﻪاي  15ﺑﻮﺗﻪ از ﻫﺮ ﻛﺮت ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑـﺮآورد ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻏـﻼف ﺳـﺒﺰ و
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻴﺰ ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﻃﻮﻟﻲ از ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻫﺮ ﻛﺮت
) 3و  (4ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ دادﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ از ﻧـﺮم
اﻓﺰار MSTAT-Cو ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ از روش آزﻣـﻮن
ﭼﻨﺪداﻣﻨﻪاي داﻧﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

ﻣﻮاد و روشﻫﺎ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺳﺎل زراﻋﻲ  1390-91در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮك
ﻋ ـﺪاﻟﺖ )ﭼﻐﺎﺳــﺒﺰ( واﻗــﻊ در  15ﻛﻴﻠــﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨــﻮب ﺷــﺮﻗﻲ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دزﻓﻮل از ﺗﻮاﺑﻊ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻋﺮض
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 32درﺟﻪ و  15دﻗﻴﻘﻪ و ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 48درﺟﻪ
و  28دﻗﻴﻘﻪ و ارﺗﻔﺎع  84ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ .ﺧﺎك
ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﻳﺶ از ﻧﻮع ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﻟﻮﻣﻲ ﺑﺎ درﺻﺪ رس ،ﻻي و ﺷﻦ
ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ  51 ،42و 7درﺻــﺪ و اﺳــﻴﺪﻳﺘﻪ  7/8و ﻣــﺎده آﻟــﻲ
0/4درﺻﺪ ﺑﻮد .اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠـﻮكﻫـﺎي ﻛﺎﻣـﻞ
ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ 16ﺗﻴﻤﺎر و ﺳﻪ ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻫﺮ ﻛﺮت ﺷـﺎﻣﻞ 5
ردﻳﻒ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل  4ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﻮط ﻛﺸﺖ 90
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و روي ﺧﻄﻮط  4ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ.
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ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ
ﻓﻠﻮر و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز

ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز ﭘﻬﻦﺑﺮگ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺮوﺳـﻚ ﭘﺸـﺖ
ﭘﺮده ،1ﺗﺎجﺧﺮوس ﺳـﺒﺰ ،2ﺧﺮﻓـﻪ ،3ﭘﻴﭽـﻚ ،4ﺳـﻠﻤﻪ ﺗـﺮه ،5ﻛﻨﺠـﺪ
ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ 6و ﭘﻨﻴﺮك 7ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺮوﺳﻚ ﭘﺸـﺖﭘـﺮده و ﺗـﺎجﺧـﺮوس
ﺳﺒﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ .ﻋﻠﻒﻫـﺎيﻫـﺮز ﺑﺎرﻳـﻚ
ﺑﺮگ ﺷﺎﻣﻞ اوﻳﺎرﺳﻼم 8و ﺳﻮروف 9ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴـﺖ ﺑـﺎ اوﻳﺎرﺳـﻼم
ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲﺷﺪن دوره ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز ،ﺗﻌـﺪاد آنﻫـﺎ روﻧـﺪ
اﻓﺰاﻳﺸﻲ و در اداﻣﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد .اوج ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻬـﻦﺑـﺮگﻫـﺎ و
ﺑﺎرﻳﻚﺑﺮگﻫﺎ 48روز ﭘـﺲ از ﺗـﺪاﺧﻞ ﻣﺼـﺎدف ﺑـﺎ ﻣﺮﺣﻠـﻪ 14-18
ﺑﺮﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  55و  39ﺑﻮﺗﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ رﺳﻴﺪ و ﺑﻌﺪ از
آن ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره رو ﺑﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﮔﺬاﺷـﺖ )ﺟـﺪول  1و
.(2
وزن ﺧﺸﻚ ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز

اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﺪاﺧﻞ و ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺮ وزن ﺧﺸﻚ ﻋﻠﻒﻫـﺎي
ﭘﻬﻦﺑﺮگ و ﺑﺎرﻳﻚﺑﺮگ ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮد )ﺟـﺪول .(3ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻃـﻮل
دوره رﻗﺎﺑﺖ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﺪاﺧﻞ ،وزن ﺧﺸﻚ ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز اﻓﺰاﻳﺶ
ﻳﺎﻓــﺖ ،ﺑــﻪﻃــﻮريﻛــﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﻣــﺎده ﺧﺸــﻚ ﺗﺠﻤــﻊ ﻳﺎﻓﺘــﻪ در
ﭘﻬﻦﺑﺮگﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  426/67ﮔـﺮم در
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﻧﺎزك ﺑﺮگﻫﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر ﺗـﺪاﺧﻞ ﺗـﺎ  72روز
ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ  50درﺻﺪ ﮔﻞ دﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  78/34ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ
ﺑﻮد .دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺧﺸﻚ ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز ﻣﻨﺎﺳﺐﺷـﺪن ﺷـﺮاﻳﻂ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ و اﻧﺪامﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫـﺮز ﺑـﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ وزن ﺧﺸﻚ ﭘﻬﻦﺑﺮگﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎرﻳﻚ
ﺑﺮگﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد )ﺟﺪول .(8ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪﺷﺪن ﺳﺎﻳﻪاﻧـﺪاز ﮔﻴـﺎه زراﻋـﻲ
ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ و وزن ﺧﺸﻚ ﻋﻠﻒﻫـﺎيﻫـﺮز ﺑﺎرﻳـﻚ
ﺑﺮگ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻟﻮﺑﻴﺎﺳﺒﺰ

اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗـﺪاﺧﻞ و ﻋـﺪم ﺗـﺪاﺧﻞ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻏـﻼف و
ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳــﻚ در ﺳــﻄﺢ اﺣﺘﻤــﺎل 1درﺻــﺪ ﻣﻌﻨــﻲدار ﺑــﻮد
)ﺟﺪول.(4
1

Physali divaricat
viridis
3 Portulaca oleracea
4
Convolulus arvensis
5 Chenopudium murale
6 Cleome vidcosa
7 Molva sylvestris
8 Cyperus rotundus
9 Echinochloa crus-galli
2 Amaranthus
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ﺟﺪول -2ﺗﺮاﻛﻢ )ﺑﻮﺗﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻋﻠﻒﻫﺮز ﺑﺎرﻳﻚﺑﺮگ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﻟﻮﺑﻴﺎﺳﺒﺰ
Table 2. Density and kind of narrow leaf weeds in interference treatments
ﺟﻤﻊ ﻛﻞ

اوﻳﺎر ﺳﻼم

ﺳﻮروف

Total
23

Cyperus rotundus
20

Echinochloa crus-galli
3

28

23

5

33

32

1

39

36

3

31

29

2

30

29

1

23

21

2

20

19

1

ﺗﻴﻤﺎر

Treatment

ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﺎ 12روز
ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﺎ  24روز
ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﺎ  36روز
ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﺎ  48روز
ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﺎ  60روز
ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﺎ  72روز
ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﺎ  84روز
ﺗﺪاﺧﻞ ﻛﺎﻣﻞ

up to 12 days
up to 24 days
up to 36 days
up to 48 days
up to 60 days
up to 72 days
up to 84 days
Complete interference

ﺟﺪول  -3ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ وزن ﺧﺸﻚ ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز ﭘﻬﻦﺑﺮگ و ﺑﺎرﻳﻚﺑﺮگ
Table 3. Analysis of variance of broad and narrow leaf weeds
وزن ﭘﻬﻦﺑﺮگﻫﺎ

وزن ﺑﺎرﻳﻚﺑﺮگﻫﺎ

درﺟﻪ آزادي

Weight of broad leaf
199.591ns

Weight of narrow leaf
30.762ns

df
2

××60895.250

××10871.366

13

295.303

859.347

26

12.16

10.59

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات

S.O.V
Replication

ﺗﻜﺮار
ﺗﻴﻤﺎر
ﺧﻄﺎ

Error

 %ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات

%CV

Treatment

 nsو ×× ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺪم ﻣﻌﻨﻲداري و ﻣﻌﻨﻲدار در ﺳﻄﺢ %1
indicate an insignificant and significant differences at the P=0.01 level

×× ns,

) (2006ﻧﻴﺰ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز در ﺣﺒﻮﺑـﺎت
ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار
ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﺗﺪاﺧﻞ ﺷﺪﻳﺪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻟﻮﺑﻴﺎﺳـﺒﺰ
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز ﭘﻬﻦﺑﺮگ ﺑﻴﺶ
از ﻧﺎزكﺑﺮگﻫﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻴﺎه زراﻋﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﭼﺮا
ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌـﺪاد و ﻫـﻢ ﻣﻴـﺰان زﻳﺴـﺖﺗـﻮده ﺗﻔـﻮق ﻗﺎﺑـﻞ
ﻣﻼﺣﻈـﻪاي داﺷـﺘﻨﺪ Nelson & Nylund (2010) .ﮔـﺰارش
دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻒ ﭘﻬﻦﺑﺮگ ﺧـﺮدل وﺣﺸـﻲ )(Sinapis arvensis
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋﻠـﻒﻫـﺮز ﺑﺎرﻳـﻚ ﺑـﺮگ ارزﻧـﻲ )(Setaria viridis
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺨﻮدﻓﺮﻧﮕﻲ ﺷﺪ ،ﺑـﻪﻃـﻮريﻛـﻪ دو
ﺑﻮﺗﻪ ﺧﺮدل وﺣﺸﻲ در  0/1ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗـﺎﺛﻴﺮي ﭼﻬـﺎر ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻮﺗـﻪ
ارزﻧﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﺷﺖ.

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻮﺟـﺐ
ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻟﻮﺑﻴﺎﺳـﺒﺰﺷـﺪﻧﺪ ،ﺑـﻪﻃـﻮريﻛـﻪ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻏﻼف ﺳﺒﺰ در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﺎ  84روز ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
 349/82ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤـﺎر ﺗـﺪاﺧﻞ ﻛﺎﻣـﻞ در
ﻳﻚ ﮔﺮوه آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪول .(8
در ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ﺗﻴﻤـﺎر ﻋــﺪم ﺗــﺪاﺧﻞ ﺗـﺎ  84روز ﭘــﺲ از ﺳــﺒﺰﺷـﺪن ﺑــﻪ ﻣﻴــﺰان
 1959/45ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻴﻤـﺎر ﻛﻨﺘـﺮل ﻛﺎﻣـﻞ
اﺧــﺘﻼف ﻣﻌﻨــﻲداري ﻧﺪاﺷــﺖ .روﻧــﺪ ﻛــﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﻏــﻼف را
ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﻳﻪاﻧﺪازي ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز ،رﻳـﺰش ﮔـﻞ ﻫـﺎ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ
وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺖ و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاد ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﺑﻪ رﺷﺪ روﻳﺸـﻲ
)ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎﻳﻪاﻧﺪازي ﻋﻠﻒ ﻫﺎيﻫﺮز و اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ( ﻧﺴﺒﺖ
داد .از اﻳﻦ رو ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دورهﻫﺎي ﺗﺪاﺧﻞ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻟﻮﺑﻴﺎ ﻛـﺎﻫﺶ
ﻳﺎﻓﺖ )ﺟﺪول  .(8اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪﻫـﺎي Philip & Bradly
) (2008ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
دورهﻫﺎي ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫـﺮز ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ داردSadati (2005) .
ﻧﻴﺰ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﮔﺰارش داد ﻛﻪ در راﺳﺘﺎي ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫـﺮز
ﺑﺎ ﻟﻮﺑﻴﺎﺳﺒﺰ ﻛـﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻏـﻼف ﻟﻮﺑﻴـﺎ در اﺛـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ دوره
ﺗﺪاﺧﻞ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲﺷﺪن دورهﻫﺎي ﻣﻬﺎر ﻋﻠـﻒﻫـﺎيﻫـﺮز
ﻛــﺎﻫﺶ ﻣــﻲﻳﺎﺑــﺪ .در ﻫﻤــﻴﻦ ارﺗﺒــﺎط Chang & Goulden

دوره ﺑﺤﺮاﻧﻲ

دوره ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻌـﺎدﻻت ﻓـﺮم
ﮔﺎﻣﭙﺮﺗﺰ و ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﺒﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﺷﺎﻫﺪ )ﻋﺎري از ﻋﻠﻒﻫﺮز در ﺗﻤـﺎم ﻓﺼـﻞ رﺷـﺪ( ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ
)ﺟــﺪول  .(7ﮔﻮﻧــﻪﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﮔﻴــﺎﻫﻲ از ﻧﻈــﺮ ﺧﺼﻮﺻــﻴﺎت
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ،ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻟـﺬا
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود دوره ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫـﺮز ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ
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ﮔﻴﺎه ﻣﻨﺤﺼـﺮﺑﻪﻓـﺮد ﺑﺎﺷـﺪ ) Blackshaw, 2005; Martin et
 .(al., 2010ﺗﻐﻴﻴــﺮات ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﻟﻮﺑﻴــﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ

 6ﺑﺮﮔﻲ و  6ﺗـﺎ  10ﺑﺮﮔـﻲ( ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪ .ﺣـﺪاﻗﻞ دوره ﻛﻨﺘـﺮل
ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻣﻌﻴﺎري ﺟﻬﺖ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎﻳﺎن دوره
ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز )ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺑﺤﺮاﻧـﻲ( ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻴـﺰ در دو
ﺳﻄﺢ اﻓﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺠﺎز  5و  10درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  72و  58روز
ﭘﺲ از ﺳﺒﺰﺷﺪن )ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ  50درﺻﺪ ﻏﻼفدﻫـﻲ و  50درﺻـﺪ
ﮔﻞدﻫﻲ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﺟﺪول  .(7ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﺶ از  5درﺻـﺪ ،ﻋﻠـﻒﻫـﺎيﻫـﺮز
ﺑﺮاي ﻣـﺪت ﻃـﻮﻻﻧﻲﺗـﺮي )ﻣﻌـﺎدل  62روز( ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ
10درﺻﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد )ﻣﻌﺎدل  46روز( ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﻮﻧﺪ.
)Woolley (2011در ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻــﻞ از آزﻣــﺎﻳﺶ ﺧــﻮد ،دوره
ﺑﺤﺮاﻧــﻲ رﻗﺎﺑــﺖ ﻋﻠــﻒﻫــﺎيﻫــﺮز در ﻟﻮﺑﻴﺎﺳــﺒﺰ را از دوﻣــﻴﻦ ﺳــﻪ
ﺳﻪﺑﺮﮔﭽﻪاي ﺗﺎ ﺷﺮوع ﻏﻼفدﻫﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ.

ﺗﺪاﺧﻞ و ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻒﻫﺮز ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣـﺪت ﺣﻀـﻮر
ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ )ﺟﺪول  ،(8ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ
دوره ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ،ﻛـﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮده و ﺑـﺎ
ﻃﻮﻻﻧﻲﺷﺪن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲﻳﺎﺑـﺪ.
) Philip & Bradly (2008اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ
ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻏﻼف در ﻟﻮﺑﻴﺎﺳـﺒﺰ از  5ﺑـﻪ  10درﺻـﺪ ،ﺷـﺮوع
دوره ﺑﺤﺮاﻧﻲ دﻳﺮﺗﺮ و ﭘﺎﻳﺎن آن زودﺗﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ .ﺣﺪاﻛﺜﺮ دوره
ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺑﻴﺎنﻛﻨﻨﺪه زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻛﻨﺘـﺮل
ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز )ﺷﺮوع دوره ﺑﺤﺮاﻧﻲ( ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ ،در ﺳـﻄﺢ  5و 10
درﺻﺪ اﻓﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ﻏﻼف در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ  10و  12روز ﭘﺲ از ﺳﺒﺰﺷﺪن ﻟﻮﺑﻴﺎﺳﺒﺰ )ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ  2ﺗـﺎ

ﺟﺪول -4ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻏﻼف ﻟﻮﺑﻴﺎﺳﺒﺰ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ
Table 4. Analysis of variance of the biologic and pod yield of French bean under study
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻏﻼف ﺳﺒﺰ

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ

درﺟﻪ آزادي

Pod yield
591.135 ns

Biologic yield
389.457 ns

df
2

**1041895.922

**3438047.268

15

337.528

801.311

30

11.85

6.40

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات

S.O.V
Replication

ﺗﻜﺮار
ﺗﻴﻤﺎر
ﺧﻄﺎ

Error

 %ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات

%CV

Treatment

 nsو ×× ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺪم ﻣﻌﻨﻲداري و ﻣﻌﻨﻲدار در ﺳﻄﺢ %1
indicate an insignificant and significant differences at the P=0.01 level

×× ns,

ﺟﺪول  -5ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي ﻓﺮم ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ
Table 5. Parameter values to standard error for logestic form
ﭘﺎراﻣﺘﺮParameter

D

K

F

S

R2

ﻣﻘﺪار ﺑﺮآورد ﺷﺪه

1.72

0.21

1.66

5.17

0.98

Y ((1/ De K(T - X ) F)) ((F 1)F))100
 =Yﻋﻤﻠﻜﺮد )درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺎﻗﺪ رﻗﺎﺑﺖ(

 =eﺗﺎﺑﻊ ﻧﻤﺎﻳﻲ
 =Tروزﻫﺎي ﭘﺲ از ﺳﺒﺰﺷﺪن
 =Sﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
 R2ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 =Xﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ روز )در اﻳﻨﺠﺎ  90روز(
 =F ،D ،Kﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ

ﺟﺪول -6ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي ﻓﺮم ﮔﺎﻣﭙﺮﺗﺰ
Table 5. Parameter values to standard error for Gmperts form
ﭘﺎراﻣﺘﺮ

A

B

K

S

R2

ﻣﻘﺪار ﺑﺮآورد ﺷﺪه

103.74

1.82

0.64

5.19

0.97

))Y A exp (B exp (KT

 =Yﻋﻤﻠﻜﺮد )درﺻﺪ از ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺎﻗﺪ رﻗﺎﺑﺖ(
 =Aﻣﺠﺎﻧﺐ ﻋﻤﻠﻜﺮد )درﺻﺪ از ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺎﻗﺪ رﻗﺎﺑﺖ(
 =expﺗﺎﺑﻊ ﻧﻤﺎﻳﻲ
 =Tروزﻫﺎي ﭘﺲ از ﻛﺎﺷﺖ
 =B ،Kﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ
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ﺟﺪول -7ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه ﺑﺮاي زﻣﺎن ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺣﺬف ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز )ﻓﺮم ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ( و دورة ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻋﺎري از ﻋﻠﻒﻫﺮز )ﻓﺮم ﮔﺎﻣﭙﺮﺗﺰ(
)Table 6. Observed values critical time of weeds control (logestic form) and critical period of weed control (Gampertz form
دورهﻫﺎي ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ رﺷﺪ )ﻓﺮم ﮔﺎﻣﭙﺮﺗﺰ(

دورهﻫﺎي ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪي )ﻓﺮم ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ(

)Interference period of growth stage (Gampertz form

)Interference period of growth stage (Logestic form

روزﻫﺎي ﭘﺲ

)(%ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه
)Observed yield (%
29.64
30.75
37.69
54.93
69.92
90.43
93.09
95.38
98.45
100

روزﻫﺎي ﭘﺲ

)(%ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه

ﻛﺎﺷﺖ از

)Observed yield (%

days after planting
10
12
24
36
48
58
60
72
84
Weed-free

94.95
90.99
80.56
67.02
62.91
46.32
42.68
20.7
17.58
16.79

ﻛﺎﺷﺖ از
days after planting
10
12
24
36
48
58
60
72
84
Complete interference

ﺟﺪول  -8ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻟﻮﺑﻴﺎﺳﺒﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ دورهﻫﺎي ﺗﺪاﺧﻞ و ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻒﻫﺮز
Table 5. Comparison of yield of French bean under weed free periods and weed interference periods treatments
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻏﻼف
ﺳﺒﺰ
Pod yield
)(g m-2
612.22 g

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ

وزن ﺧﺸﻚ ﭘﻬﻦﺑﺮگﻫﺎ

وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺎرﻳﻚﺑﺮگﻫﺎ

Biologic yield
)(g m-2

Dry weight of broad leaf
) (g m-2

Dry weight of narrow leaf
) (g m-2

1177.78 f

383.4 a

71.2 a

750.129 f

1443.71 e

254.6 b

57.6 b

1093.34 e

2055.74 d

142.3 d

32.3 c

1391.67 d

2847.60 c

95.7 e

21.7 d

1852.79 c

3664.23 b

35.2 g

16.4 e

1898.52 b

3988.72 a

15.7 i

11.3 e

1959.45 a

4116.67 a

10.2 j

5.7 f

1990.38 a

4181.67 a

0

0

1811.08 c

3532.6 b

11.2 j

15.1 e

1603.52 c

2910.55 c

20.3 i

21.2 d

1333.89 d

2702.41 c

65.2 f

22.1 d

1252.23 d

2702.41 c

105.6 e

35.5 c

849.56 f

2702.41 c

152.7 d

63.2 b

412.04 f

1011.86 f

195.4 c

78.3 a

349.82 g

853.34 g

270.7 b

36.4 c

334.27 g

812.04 h

426.67 a

32.2 c

دورهﻫﺎي ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ

Weed free periods

up to 12 days

ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﺎ 12روز
ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﺎ  24روز
ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﺎ  36روز
ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﺎ  48روز
ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﺎ  60روز
ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﺎ  72روز
ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﺎ  84روز
ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ ﻛﺎﻣﻞ

Weed-free

دورهﻫﺎي ﺗﺪاﺧﻞ

Weed-infested periods

ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﺎ 12روز
ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﺎ  24روز
ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﺎ  36روز
ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﺎ  48روز
ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﺎ  60روز
ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﺎ  72روز
ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﺎ  84روز
ﺗﺪاﺧﻞ ﻛﺎﻣﻞ

up to 12 days

up to 24 days
up to 36 days
up to 48 days
up to 60 days
up to 72 days
up to 84 days

up to 24 days
up to 36 days
up to 48 days
up to 60 days
up to 72 days
up to 84 days
Complete interference

اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﺮك در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲدار ) (P<0.05ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05).

50درﺻﺪ ﮔﻞدﻫﻲ ﻣـﻲﺑﺎﻳﺴـﺖ ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﻮﻧﺪ .اﺛـﺮات ﻣﻌﻨـﻲدار
دوره ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻒﻫـﺎيﻫـﺮز ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻏـﻼف و
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺿﻌﻴﻒ اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه در
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ،اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﻤـﺎل ﺻـﺤﻴﺢ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز ﺑﻪوﻳﮋه ﭘﻴﺶ از ﻛﺎﺷﺖ و ﻧﻴـﺰ ﭘـﻴﺶ
از ﺳﺒﺰﺷﺪن را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻲﺳﺎزد.

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي
ارزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋـﺎت ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ
ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز ﭘﻬﻦﺑﺮگ ﺑﻴﺶ از ﻧﺎزكﺑﺮگﻫﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻴﺎه زراﻋـﻲ
را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫـﺪ .در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑـﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از
ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﺶ از  5و10درﺻﺪ ،ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ  6-2ﺑﺮﮔﻲ ﺗﺎ 50درﺻﺪ ﻏـﻼفدﻫـﻲ و  6ﺑﺮﮔـﻲ ﺗـﺎ
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Introduction
Pulses are the second important for human diet. Pulses planting in agriculture systems had multiple
outputs. In addition to their food importance for human and livestock, these plants play an important role in
soil fertility. Growth and yield of French bean are substantially reduced by weed competition for nutrients,
water and light. Application of pre emergence herbicides is quite common for weed control and it is often
associated with post-emergence herbicide treatments. Alternatively, French bean growers rely on machine
hoeing techniques, especially in organic farming systems. These techniques are often expensive, time
consuming but they are not often successful or cost effective. The Critical Period of Weed Competition
(CPWC) is a key consideration for IWMS programs and for the development of alternative weed
management strategies. By definition, the critical period of crop growth cycle is length of time during which
weeds must be controlled to prevent the unacceptable yield losses. The results showed that the bean is
vulnerable to weeds, and weed control in bean production is the main problems in many countries, including
Iran. The objectives of this study were to determine the CPWC in French bean, to gather specific information
on the competition effects of weeds to this crop, and to understand the time during which yield-reducing
competition occurs.
Materials & Methods
Field experiments were conducted in 2009-2010 at Azad University Shoushtar Branch Agricultural
Research Station (32o 15′ N, 48o 28′ E). The soil was as: 42% clay, 51% silt and 7% sand, pH=7.8, total
organic matter 0.4%, and a height of 84 meters above sea level. The soil was prepared according to the local
practice for French bean production. Primary tillage consisted of spring chisel plugging and it was followed
by two harrowing. The trials were preceded by wheat (Triticum aestivum L.). French bean was sown at 40
seeds m-2 with the rows spaced 0.9 m apart and at a depth of 4 cm. A randomized complete block design with
3 replicates was used for all trials. Individual plots consisted of 5 rows of French bean plants, each 4 m long.
In order to determine the critical period of weed removal, the duration of tolerated competition (DTC) and
weed- free period (WFP) were calculated. In order to determine the DTC, plots were left weedy for 12,24,
36, 48, 60, 72 and 84 days after emergence (DAE) corresponding with 2-6, 6-10, 10-14, 14-18, 18-22 leaves,
50% flowering and 50% pod production respectively and weed free for the rest of the growing period. To
determine the WFP, plots were kept weed-free for 12, 24, 36, 48, 60, 72 and 84 DAE and weedy for the rest
of the growing period. The treatments were compared with two control plots kept weed-free and weedinfested throughout the crop cycle, respectively. We used MSTAT-C software to variance analyze of data. In
addition, we used Duncan test to compare mean.
Results & Discussion
In this research, among wide leaf weeds Physali divaricat and Amaranthus viridis has the highest
density. Narrow leaf weeds included Cyperus rotundus and Echinochloa crus-galli that Cyperus rotundus
had the highest number. With prolongation of interference period of weeds the number of weeds primarily
showed an increasing trend, and then decreased. In interference treatments the population of broad and
narrow leaves reached the highest value i.e. 45 and 49 plant m-2 respectively 48 days after germination of
French bean (14-18 leaves stage). After that their population decreased. Finally, their density respectively
reached to 26 and 28 plant m-2 at harvest stage (Tables 1 and 2). The impact of interference and interference
* Corresponding Author: saeeds79@gmail.com
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free treatments on dry weight of broad and narrow leaf weeds was significant (Table 3). With increase of
competition period interference length treatments, dry weight of weeds increased such that the highest value
of aggregated dry matter in broad leaves in throughout season interference treatment was 426.7 gm-2, and in
narrow leaves was related to interference treatment up to 72 days after germination of French bean (50%
flowering) that reached 78.3 gm-2. Dry weight of broad leaves in interference treatments was higher than
narrow leaves (Table 8). With the closure of crop canopy a significant reduction occurred in density and
biomass of narrow-leaf weeds. The results showed that the impact of weed interference and weed free period
treatments on the performance of green pod and biological yield of French bean is significant at 1%
probability level (Table 4). The comparison of green pod yield means of French bean showed that
interference treatments significantly decreased the yield so that the lowest yield of green pod was seen in
interference treatment up to 84 days. Its value was 349.8 gm-2 that were located in the same statistical group
with complete interference. In weed free period treatments, the highest value of yield was related to control
treatment up to 84 days after germination that was 1959.4 gm-2, and was located in the same statistical group
with complete weed free treatment. Decreasing trend of pod yield can be attributed to weeds shade, flowers
fall due to the presence of competition and more allocation of photosynthesis materials to growth. Therefore,
French bean yield was decreased by increasing interference periods of weeds (Table 8). According to our
research, the critical period for weeds control in French bean was determined 58 and 72 days after
germination for acceptable reduction yield of 5% and 10%, respectively.
Conclusion
The results revealed the sensitivity of French bean in competition with weeds. Cultivation of beans
requires correct implementation of weeds control operation particularly before planting and germination.
Key words: Allowable yield reduce, Broad leaves, Interference, Narrow leaves
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ارزش ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺒﻮﺑﺎت در ﻧﻈﺎمﻫﺎي زراﻋﻲ اﻳﺮان
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ *1و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻗﺮي

2

 -1اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزي ،داﻧﺸﻜﺪة ﻛﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ
 -2اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﺸﺎورزي داﻧﺸﻜﺪة ﻛﺸﺎورزي و ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻘﻮﻻت ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪة ﻋﻠﻮم ﮔﻴﺎﻫﻲ
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ،
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ1394/09/15 :
ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش1395/06/27 :

ﭼﻜﻴﺪه
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ و دادهﻫﺎي ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻬﻢ اﻳﺮان ،ارزش ﻛﺎﻻﻫﺎ
و ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺒﻮﺑﺎت در ﻧﻈﺎمﻫﺎي زراﻋﻲ در ﺳﺎل  1393ﺑﺮآورد ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺣﺒﻮﺑـﺎت ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در ﺗـﺄﻣﻴﻦ
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪي ﻛﺸﺎورزان در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ دارد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﺧﺪﻣﺎت و ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎي ﻣﺜﺒـﺖ
ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،زراﻋﻲ و اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ -زﻳﺴـﺖﻣﺤﻴﻄـﻲ و آﺛـﺎر ﻣﻨﻔـﻲ ﺧـﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻧﺘﺸـﺎر ﮔﺎزﻫـﺎي
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮآوردﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ارزش ﺣﺒﻮﺑﺎت در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و ﻧﻴـﺰ در ﺳـﻄﺢ ﻛـﻼن در اﻳـﺮان ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ
 60882/22ﻫﺰار رﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر و 48704071/12ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻬﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺒﻮﺑـﺎت
 60/84درﺻﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻬﻢ ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎي زراﻋـﻲ و اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ -زﻳﺴـﺖﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺣـﺪود  39/16درﺻـﺪ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ارزش ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ آب ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺒﻮﺑﺎت دﻳﻢ ﺑﺮاﺑﺮ  797570/02ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن ،در
ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ اﻧﺘﺸﺎر  N2Oو  CO2ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  8722/04ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺣﺒﻮﺑﺎت در ﻧﻈﺎمﻫـﺎي زراﻋـﻲ اﻳـﺮان در ﺳﻴﺎﺳـﺘﮕﺰاريﻫـﺎي
ﻛﻼن ﻣﻠﻲ ﺑﻪوﻳﮋه از ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي :ارزشﮔﺬاري ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺣﺒﻮﺑﺎت ،زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ،ﮔﺎز ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي

زراﻋﻲ و ﻏﻨﻲﺷﺪن آن )ﺣﻔـﻆ ﺣﺎﺻـﻠﺨﻴﺰي ﺧـﺎك( و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧـﻪ و ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻟﻢﺳـﺎزي ﻣﺤـﻴﻂ
زﻳﺴﺖ ،ﺛﺒـﺎت ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻏـﻼت در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺧﺸـﻚ و دﻳـﻢزارﻫـﺎي
ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ ;(Bagheri et al., 1997
) .Parsa & Bagheri, 2008; Pepahvand, 2005ﻋـﻼوه ﺑـﺮ
ﻧﻘﺶ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ،ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﺑﻲ از ﻛﻠﺴﻴﻢ ،ﻓﺴﻔﺮ ،آﻫـﻦ،
ﻣﻨﮕﻨــﺰ و ﻣﻮﻟﻴﺒــﺪن ﻣﺤﺴــﻮب ﻣ ـﻲﺷــﻮﻧﺪ ) & Soltanipour
 .(Seyedan, 2007در ﻛﺸـﺎورزي ﻛﻨـﻮﻧﻲ ﻛﻮدﻫـﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻧﻘــﺶ ﻣﻬﻤــﻲ در ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻛﻠﻴــﻪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻛﺸــﺎورزي دارد و
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آنﻫﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺟﺪاﻧﺎﺷﺪﻧﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎﺷـﺖ و داﺷـﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت )ﺣﺘﻲ ﺣﺒﻮﺑﺎت( ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺣﺒﻮﺑﺎت ،ﺑـﺎ ﻋﻨﺎﻳـﺖ ﺑـﻪ
ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖﻛﻨﻨﺪه
ﻧﻴﺘــﺮوژن ،داراي اﻫﻤﻴــﺖ و ﻛــﺎرﺑﺮد ﻓــﻮق اﻟﻌــﺎدهاي )ﺧﺼﻮﺻــﺎً
ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ( ﻣﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ ).(Loh Mosavi, 2007
در دﻫﻪﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ ،ﺣـﻮزه اﻗﺘﺼـﺎد اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ ،ﺷـﺎﻫﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ارزش ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎ،
ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ) Panahi et
 .(al, 2007; Yazdani & Abasi, 2010ارزش ﺧــﺪﻣﺎت
ﻧﺎﭘﻴﺪاي ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺮﺻﻪ ﺧـﺪﻣﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺣﺒﻮﺑـﺎت ﺗـﺎﻛﻨﻮن

1

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼـﻮﻻت زراﻋـﻲ ،از
ﻧﻈﺮ زراﻋﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺧﺎك و ﻛﺸﺎورزي ﭘﺎﻳﺪار ،ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ )ﺑـﻪوﻳـﮋه در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ( و
ﺳﻮدﻣﻨﺪي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎء ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ .ﺣﺒﻮﺑـﺎت ﺑـﺎ
دارا ﺑﻮدن  18-32درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 53-65 ،درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و
ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ و آﻫﻦ در ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪاي
اﻧﺴﺎن اﻫﻤﻴـﺖ دارﻧـﺪ ) Parsa & Bagheri, 2008; Majnon
 .(Hosseini, 2008ﻣﻴﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﺒﻮﺑـﺎت ﺣـﺪوداً دو ﺑﺮاﺑـﺮ
ﻏﻼت ﺑﻮده و ﻣﻨﺒﻊ ارزان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻏﻨﻲﺑﻮدن آن از ﻧﻈﺮ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻻﻳﺴﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻜﻤﻞ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﻼت ﺑﺎﺷـﺪ ) .(Gupta & Kapoor, 1980ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳـﻦ
ورود آنﻫﺎ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻏﻼت ﻏـﺬاي اﺻـﻠﻲ را
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻣﻔﻴـﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ).(Bagheri et al.,1997
ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي رﻳﺰوﺑﻴﻮم ﻛـﻪ ﺗﺜﺒﻴـﺖ
ﺗﺜﺒﻴﺖﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺘﺮوژن ﻫﻮا ﻣﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻗﺴـﻤﺖ
اﻋﻈﻢ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ذﺧﻴﺮه ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﻲ ﻧﻴﺘـﺮوژن در ﺧـﺎك
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ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺤـﻮي ﻛـﻪ ارزش واﻗﻌـﻲ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،ارزش
ارزشﮔﺬاري ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮﺑﺎزاري ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼـﻮﻻت
از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺰاﻳﻨﺪهاي ﺑﺮﺧـﻮردار ﺷـﺪه و اﺑﻌـﺎد ﻣﺤﻠـﻲ و ﻣﻠـﻲ آن
ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهاي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮدﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ
اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧـﺎك دارد ،از ﺟﻨﺒـﻪﻫـﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي ،زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ دارد و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑـﺮاي ﻛﻮدﻫـﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺑﺎﺷـﺪ )Abasi et al.(Tohidi Moghadam et al., 2007
) (2005درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻓﺖﻛﺶﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﻛـﺎرآﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔـﺎﻧﻴﺰم
ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰمﻫﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺘـﺮوژن را ﺗﺤـﺖاﻟﺸـﻌﺎع ﻗـﺮار
ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دز ﻣﺼﺮف ،ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ آﻓﺖﻛﺶﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮده زﻧﺪه و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺒﻮﺑﺎت اﺳﺖ.
) Tohidi et al, (2007درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ در زراﻋـﺖ ﺳـﻮﻳﺎ ،ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي
داراي ﻛﻮدﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ و ﻓﺴﻔﺮه ،ارﺗﻔﺎع ﮔﻴﺎه ،ﻓﺎﺻـﻠﻪ
اوﻟﻴﻦ ﻏﻼف از ﺳﻄﺢ زﻣـﻴﻦ ،ﻋﻤﻠﻜـﺮد داﻧـﻪ ،درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و
ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﭘــﺮوﺗﺌﻴﻦ را اﻓــﺰاﻳﺶ ﻣ ـﻲدﻫــﺪ .ﻫﻤﭽﻨ ـﻴﻦ در ﺣﻀــﻮر
ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﺣﻞﻛﻨﻨﺪه ﻓﺴﻔﺎت ،ﻣﻴﺰان ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ
ﺗﺎ  50درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور )Ghanbari et al, (2007
اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺒﻮﺑﺎت در ﻛﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫـﺎي ﻣﻔﻴـﺪ
در ﻛﺸﺎورزي ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺘـﺮل و ﻛـﺎﻫﺶ آﻟـﻮدﮔﻲ و
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲﺷﻮد .ﻛﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن
زراﻋﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ،ﻛﻨﺘﺮل آﻓﺎت ،ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و ﻋﻠﻒﻫﺎي
ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز ،ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺣﻔﻆ ﺣﺎﺻـﻠﺨﻴﺰي ﺧـﺎك ﻣـﻲ
ﻣـﻲﺷـﻮدGhanbari et al, (2007) .در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﻮدﻣﻨﺪي
ﻛﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻮاري ﻟﻮﺑﻴﺎ ﺑﺎ ﺳﻮرﮔﻮم
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ را دارد.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺰاري در ﺣﻮزه ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﮔـﺎﻫﻲ
از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺒﻮﺑﺎت از ﻳﻚ ﺳـﻮ و ارزشﮔـﺬاري اﻳـﻦ
ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت از دﻳﮕﺮ ﺳﻮي ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺟﺎﻳﮕـﺎه،
اﻫﻤﻴﺖ و ارزش واﻗﻌﻲ آنﻫﺎ را در ﻧﻈﺎمﻫﺎي زراﻋﻲ ،اﻛﻮﻟـﻮژﻳـﻚ،
اﻣﻨﻴﺖ ﻏـﺬاﻳـﻲ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋـﻲ و اﻗﺘﺼـﺎدي ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎي روﺳـﺘﺎﻳـﻲ
ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺰاريﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﻫﺎ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻻزم را در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ،
ﺣﺒﻮﺑﺎت در ﻧﻈـﺎمﻫـﺎي زراﻋـﻲ داراي ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ در
ﺣﻮزهﻫﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ،زراﻋـﻲ و اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ -زﻳﺴـﺖ
زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎي آن داراي
ارزشﻫﺎي ﺑﺎزاري ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهاي از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي آن
در ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺗﺼﻮﻳﺮي واﻗﻌـﻲ
از ارزش ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺣﺒﻮﺑـﺎت در ﻧﻈـﺎمﻫـﺎي زراﻋـﻲ ،ﻻزم

اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روشﻫـﺎي ﺑـﺎزاري و ﻏﻴﺮﺑـﺎزاري ،ارزش اﻳـﻦ
ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ ﻛﻤـﻲ ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ از
ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻧﻈـﺎمﻫـﺎي زراﻋـﻲ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ،زﻳﺴـﺖﻣﺤﻴﻄـﻲ و
اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺰاريﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﻣﻮاد و روشﻫﺎ
اﻟﮕﻮي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ

ﺷــﻜﻞ ،1اﻟﮕــﻮي ﻣﻔﻬــﻮﻣﻲ ﻛﺎرﻛﺮدﻫــﺎي ﺣﺒﻮﺑــﺎت را در
ﻧﻈﺎمﻫﺎي زراﻋﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﮔـﺰارشﺷـﺪه
در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺷـﺪه ﺑـﺮ روي ادﺑﻴـﺎت
ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﺮداوري ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺒﻮﺑﺎت داراي
ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ،زراﻋـﻲ ،اﻗﺘﺼـﺎدي و اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ-
زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪﻧﺤﻮيﻛﻪ در ﻫـﺮ ﮔـﺮوه از ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫـﺎي ﺳـﺎزﻧﺪه آن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪاﻧـﺪ .در اﻳـﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ دردﺳـﺘﺮس
ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﮔـﺮوه ﻛـﺎرﻛﺮد در واﺣـﺪ ﺳـﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴـﺪ
ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﭙﺲ ارزش ﻛﻞ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي در ﻛـﻞ ﺳـﻄﺢ
زﻳﺮﻛﺸﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد.
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
و زراﻋﻲ از دادهﻫـﺎي اوﻟﻴـﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از روشﻫﺎي ﺑﺎزاري در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ
ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺎﺑﻞﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزار و روشﻫﺎي
ﻏﻴﺮﺑﺎزاري ﺑﻪوﻳﮋه روش اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ارزشﻫﺎي
واﻗﻌﻲ و دﻗﻴﻖﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻧﺘﻘـﺎل
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻳـﺮان
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ را ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﺮاﺑﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ
ﺑﻪ روش اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﻘﺎل ارزش زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ

ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻣﻬـﻢ در ارزشﮔـﺬاري ﻣﺴـﺎﺋﻞ زﻳﺴـﺖ
زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ،1ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻘﺎل ارزش زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ
ﻛﻪ دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎي ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺴﻴﺎري را دارد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ
ﻣﻲرﺳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪوﻳﮋه ﻛﺸـﻮرﻫﺎي
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻋﺒﺎرت اﻧﺘﻘﺎل ارزش زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣـﻮارد ﺑـﻪ
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ 1ﻣﻮﺳﻮم اﺳﺖ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ
وﺳﻴﻠﻪ آن ﻳﻚ ارزش ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻳﻚ وﻳﮋﮔـﻲ ﻳـﺎ ﮔﺮوﻫـﻲ از
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﻫﺮ روش ارزشﮔﺬاري
در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ )ﻣﺤﻴﻂ اﺻﻠﻲ( ،ﺑﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ارزشﻫـﺎي زﻳﺴـﺖ
زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺤﻴﻂ دﻳﮕﺮي )اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤـﻴﻂ( ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﺑـﺮده
ﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮآوردﻫﺎي ﺑﻪدﺳـﺖآﻣـﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﮔﺬﺷـﺘﻪ
ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺰﻳــﻨﻪﻫﺎ )ﻳﺎ ﻣﻨـﺎﻓﻊ( ﭘـﺮوژهﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ،ﻗـﻮاﻧﻴﻦ
زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي دﻳﮕﺮ ،در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ-ﻣﻨﻔﻌﺖ و
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻣﺮي راﻳـﺞ اﺳـﺖ .رﻫﻴﺎﻓـﺖ اﻧﺘﻘـﺎل ارزش
زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت 2ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑـﺮاي ارزش
ﮔﺬاري اﻗﺘﺼﺎدي اﺛﺮات زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮﺻـﻴﻪ و ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ).(Ghorbani & Firoz Zare, 2009

Benefit transfer
Agencies

ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل

اﻧﺘﻘﺎل ارزش زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي
ﻣﻨــﺎﺑﻊ 3و اﺛﺮﺑﺨﺸــﻲ ﻫﺰﻳﻨــﻪاي 4ﺗﻮﺻــﻴﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .در واﻗــﻊ
ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان ﺑﻪﻧﺪرت ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﺻـﻠﻲ را
ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺿﺮوري
ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روﺷـﻲ اﻗﺘﺼـﺎدي
ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ ).(Desvousges et al, 1998
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻛﻪ ارزشﮔﺬاري ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮآورد ﺧﺴﺎرت ﺟﺒﺮانﭘﺬﻳــــﺮ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،رﻫـــــﻴﺎﻓﺖ ﺳﺎدهاي ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﻣﺨـﺎرج ﺑﺮرﺳـﻲ را
ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﻧﮕﻬـﺪارد ،ﻣﻨﺎﺳـﺐﺗـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد
) .(Gardner, 1993ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ رﻫﻴﺎﻓﺖ اﻧﺘﻘﺎل ارزش زﻳﺴـﺖ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ،ذاﺗﺎً ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺘﺪﻟﻮژي ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻲﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺳﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮآوردﻫﺎ از ﻳﻚ ﻣﺤـﻴﻂ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ دﻳﮕـﺮ
ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد ).(World Bank, 1998

Resource constraints
Cost-effectiveness
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دارﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎي اﺧﺘﻼﻓـﺎت در اﺻـﻄﻼﺣﺎت ﻋﻠﻤـﻲ و
ﻓﻨﻲ ،2ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮوﺋﺮ ﺑﺮ دﺧـﺎﻟﺖدادن ﺗﺄﺛﻴﺮﭘـﺬﻳﺮان )اﻓـﺮاد
ذﻳﻨﻔــﻊ(3و 4در ﻣﺮاﺣــﻞ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻓﺮاﻳﻨــﺪ اﻧﺘﻘــﺎل ﻛــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ
) Desvousges et al, (1998ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ ،ارزﺷـﻤﻨﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺮوﺋﺮ ﻳﻚ راه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ اﻧﺘﻘـﺎل
ارزش ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳـﺘﻲ ﻗﺎﺑـﻞ
ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ ،دﺧﺎﻟﺖدادن ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮان -ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺗﻐﻴﻴﺮات
زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ -اﺳﺖ.

دﻗﺖ در ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻳﺎ ﺑﺮآوردﻫﺎي ﻧﻘﻄـﻪاي
ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ .ﻫﻤـﺎنﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ
وﺳﻴﻠﻪ  (1992) Brookshire & Neillﺑﻴﺎن ﺷﺪ ،اﻳـﻦ اﻧﺘﻘـﺎل
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺻﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤـﺎدﺗﺮ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﺮﺧـﻲ
ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘـﺎﻳﻴﻦ و ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻧﺘﻘﺎل ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،اﺳﺘﻨﺎد
ﻛﻨﻨﺪ ) .(Garrod & Wiilis, 1999ﻛﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻓﺮوض ،ﻗﻀﺎوتﻫﺎ و ﺗﻌـﺪﻳﻞﻫـﺎي
ﻣﺘﺒﺤﺮاﻧﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮآوردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘـﺎد ) Desvousges et al, (1998ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻫـﺪف
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﻘﺎل ،ﺗﻨﻬﺎ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳـﺎده -ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﺛـﺮات
زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﮔﺮوهﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻓﺮاد ﻣﺘـﺄﺛﺮ ،1ﺷـﻨﺎﺧﺖ
اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﮔﺮوهﻫﺎي ارزش -ﻳﺎ ﻣﺮوري ﺑﺮ ادﺑﻴﺎت
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه ﻳﻚ اﺑﺰار ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
اﺻﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻄﺢ دﻗﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزﻣﻮنﻫـﺎي
ﻫﺰﻳﻨﻪ-ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺧﺎﺻﻲ از دﻗﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.

آزﻣﻮنﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ

ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﺻﺤﺖ روش اﻧﺘﻘﺎل ،ﺳﻪ ﻧـﻮع آزﻣـﻮن ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد
ﺷﺪه اﺳﺖ :آزﻣﻮن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎنﻫﺎ ،اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺑـﻴﻦ
ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ و آزﻣﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺛﺒﺎت اﻧﺘﻘﺎل در ﻃﻮل زﻣﺎن .اﻫﺪاف اﻳﻦ
آزﻣﻮنﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر آﻣﺎري )ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ( اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ و داﻣﻨﻪ ﻫﺮ
ﻧﻮع ﺗﻮرش)ارﻳﺐ( ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ .آزﻣـﻮن اول ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ دادهﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻜـﺎن ﺳﻴﺎﺳـﺘﮕﺰ
اري اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺮآوردﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨـﺎﻓﻊ از ﻟﺤـﺎظ آﻣـﺎري ﺑـﺎ داده
ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺮآورد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﻜـﺎن ﺳﻴﺎﺳـﺘﮕﺰاري ﺗﻔـﺎوت
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﻨـﺎﻓﻊ
ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .داﻣﻨﻪ ﺗﻮرش از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺤـﺮاف ﻣﻴـﺎن اﻳـﻦ ﺑﺮآوردﻫـﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد .آزﻣﻮن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ ﻋﺒـﺎرت از ﺗﻌﻴـﻴﻦ
وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت زﻳﺴﺖ
ﻣﺤﻴﻄﻲ )ﻏﻴﺮﺑﺎزاري( ﻳﻜﺴـﺎن در ﺟﻤﻌﻴـﺖﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﻌـﺪ از
ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي-اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣـﻲ
ﺑﺎﺷﺪ .آزﻣﻮن ﺳﻮم اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺛﺒﺎت ﻳﺎ ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ اﻧﺘﻘﺎلﻫـﺎ
در ﻃﻮل زﻣﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳـﻴﺪهاﻧـﺪ
ﻛﻪ ﺑﺮآورد ارزشﻫﺎ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﺛﺎﺑـﺖ ﻣﺎﻧـﺪه اﺳـﺖ

ﮔﺎمﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﻘﺎل

دو ﭘﺮوﺗﻜﻞ از اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻳﻌﻨﻲ ﮔـﺎمﻫـﺎي
اﺳﺎﺳﻲ در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﻘﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت Desvousges et al,
) (1998ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺎمﻫـﺎي ) (1ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﭘﻴﻮﻧـﺪﻫﺎ )ارﺗﺒﺎﻃـﺎت( و
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل (2) ،ﺑﻪدﺳﺖآوردن اﻃﻼﻋـﺎت ﭘـﻴﺶ
ﭘﻴﺶزﻣﻴﻨﻪ )ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ اوﻟﻴﻪ )ﻣﺒﻨﺎ( و دادهﻫﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( (3) ،اﺟﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪ از ﻫﺰﻳﻨﻪﻫـﺎ )ﻳـﺎ
ﻣﻨــﺎﻓﻊ( و ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺟﺪﻳــﺪ ﺑــﺮاي ﺗﻌــﺪﻳﻞ (4) ،اﻧﺘﻘــﺎل
ﺑﺮآوردﻫﺎ ﻳﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺮآورد اﺛﺮات در ﻫﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ،ﺑﻪدﺳﺖ
ﺑﻪدﺳﺖآوردن ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ )ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ( ﺳﺮاﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮار در ﻫﺮ ﺑﺎزار و )(5
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎزار و ﺑﻪدﺳـﺖآوردن
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي )ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ( ﻛﻞ و ) Brouwer (2000ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺎمﻫـﺎي
) (1ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ (2) ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ
ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮان (3) ،ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ارزشﻫـﺎي ﺣﻔـﻆﺷـﺪه ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ
ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ (4) ،دﺧﺎﻟﺖ ﻓﺮاوان ﺗﺄﺛﻴﺮﭘـﺬﻳﺮان در
ﺗﻌﻴــﻴﻦ اﻋﺘﺒــﺎر ارزشﮔــﺬاري ﭘــﻮﻟﻲ (5) ،اﻧﺘﺨــﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ(6) ،
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺛﺮات ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ روشﻫـﺎي اﺳـﺘﺨﺮاج ﻣﺨﺘﻠـﻒ و )(7
دﺧﺎﻟﺖدادن ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮان در ﺟﻤﻌـﻲﺳـﺎزي ارزش ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ
ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ دو ﭘﺮوﺗﻜﻞ در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻫﻤﭙﻮﺷـﺎﻧﻲ

).(Ghorbani & Firoz Zare, 2009

ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ
ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﺷﺘﻐﺎلزاﻳﻲ

ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻳﻜﻲ از ﺑﺨـﺶﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫـﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎوﺟﻮد داراﺑﻮدن ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ
اﻗﺘﺼﺎدي ،از ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷـﺘﻐﺎل ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑﺨﺸـﻲ ﻓﺮوﻛﺎﻫﻨـﺪه و
داراي ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﺟﺪي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﺷـﻮد ).(Zahedi, 2004
ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ ﺳﻬﻢ 15درﺻﺪي از ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﻲ،
Terminological differences
Stakeholder involvement
 4ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮان اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻳﺴـﺖﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑـﺮ
آﻧﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
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 22/7درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺷﺎﻏﻼن ﻛﺸـﻮر )4647ﻫﺰارﻧﻔـﺮ( را در ﺧـﻮد
ﺟﺎي داده اﺳـﺖ ) .(Statistics Center, 2006زﻳـﺮﺑﺨﺶﻫـﺎي
زراﻋﺖ و ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎ داراﺑﻮدن ﺳـﻬﻢ 56درﺻـﺪي از ارزش اﻓـﺰوده
ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي و 60درﺻﺪي اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در رﺷﺪ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي اﻳﻔﺎ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ(Sherafatmad et al, .
) 2010ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲدﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ در ﺳـﻪ دﻫـﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ،در وﻫﻠـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ
در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺴﻴﻦ و ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻛﺸـﺎورزي و در وﻫﻠـﻪ دوم در
زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در زﻳﺮﺑﺨﺶﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي )و ﺑﻪوﻳﮋه
در زﻳﺮﺑﺨﺶ زراﻋﺖ( اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ).(Zahedi, 2004
اﺷﺘﻐﺎلزاﻳـﻲ ﻳﻜـﻲ از ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ
ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد ﻛـﻪ ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ و
ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز ﻧﻤﺎﻳـﺪ .ﺟـﺪول ،1ارزش اﺷـﺘﻐﺎلزاﻳـﻲ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺒﻮﺑﺎت را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اﻳـﻦ

ﺟﺪول ،ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺣﺒﻮﺑـﺎت ﺣـﺪوداً 23ﻧﻔـﺮ-روز اﺷـﺘﻐﺎل
ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ اﻳﺠــﺎد ﻣــﻲﻛﻨــﺪ )در ﻃــﻮل ﻳــﻚ دوره ﺗﻮﻟﻴــﺪ( ﻛــﻪ ﺑــﺎ
درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ارزش ﻫﺮ روز ﻧﻔﺮ )دﺳﺘﻤﺰد( ﻧﻴـﺮوي ﻛـﺎر ،ارزﺷـﻲ
ﺣﺪود  9200ﻫﺰاررﻳﺎل اﻳﺠﺎد ﻣـﻲﻛﻨـﺪ .ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ ﻛـﻪ
اﺷﺘﻐﺎل ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪوﻳـﮋه از ﭘـﺲ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺣﺒﻮﺑـﺎت در
ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎزاررﺳﺎﻧﻲ و ﻓﺮآوري ﺣﺒﻮﺑﺎت اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ از ﺑﻌـﺪ ﻋﺮﺿـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﺎﻻ و
ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮآوريﺷﺪه در ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ
ﻗــﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ؛ ﻟﻜــﻦ در ﺻــﻮرت اﻣﻜــﺎن ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ،ﺳــﻬﻢ
اﺷﺘﻐﺎلزاﻳﻲ ﺣﺒﻮﺑﺎت را اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ داد .ﺑﻌـﺪ دﻳﮕـﺮ ﻛـﺎرﻛﺮد
اﺷﺘﻐﺎلزاﻳـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺣﺒﻮﺑـﺎت در ﻛﻨـﺎر ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼـﻮﻻت
ﻛﺸﺎورزي ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ
آن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﺎﻧﻮاده روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺪول  -1ارزشﮔﺬاري اﺷﺘﻐﺎلزاﻳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺒﻮﺑﺎت در اﻳﺮان
Table 1. Valuation of direct employment of Pulses production in Iran
ﻣﻘﺪار
Quantity
23
400
9200

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ
Components
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر )ﻧﻔﺮ روز در ﻫﻜﺘﺎر(
)Avarage of labor (Man-day /hectare
دﺳﺘﻤﺰد ﻛﺎرﮔﺮ روزﻣﺰد در ﺳﺎل ) 1393ﻫﺰار رﻳﺎل(
)Wage of labor in 2014 year(Thousand rials
ارزش ﻧﺎﺷﻲ از اﺷﺘﻐﺎلزاﻳﻲ )ﻫﺰار رﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر(
)Value of employment (Thousand rials per hectar
ﻣﺄﺧﺬ :ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺗﺴـﺮﻳﻊ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ ) .(Rasmussen, 1994در ﻫﻤـﻴﻦ راﺳـﺘﺎ در
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﻤﻪﺧﺸﻚ دﻧﻴﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي روي ﻛﺸـﺖ
ﺣﺒﻮﺑﺎت ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آﻳﺶ ،ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ اﻳﺠـﺎد
ﺛﺒﺎت در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت زراﻋـﻲ و ﺑﻬﺒـﻮد ﺣﺎﺻـﻠﺨﻴﺰي ﺧـﺎك
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(Darotan et al., 1990زﻳﺮا ﺣﻀﻮر ﺣﺒﻮﺑﺎت
در ﻧﻈﺎمﻫﺎي زراﻋﻲ ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ
ﺧﺎك ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺧﺎك و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،در ﭼﻨـﻴﻦ ﺷـﺮاﻳﻄﻲ ﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ ﺧـﺎك ﻧﻴـﺰ ﻛـﺎﻫﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﺟﺪول ،2ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛـﻪ در ردﻳـﻒ اول در ﭼﻬـﺎر ﺳـﺎل
ﭘﻴﺎﭘﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﺸﺖ ﮔﻨـﺪم ﺷـﺪه و در آن آﻳـﺶ زﻣـﻴﻦ ﻟﺤـﺎظ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ردﻳﻒ دوم و ﺳﻮم ﺑﻪﺟﺎي آﻳﺶ از ﻛﺸﺖ ﺣﺒﻮﺑﺎت
)ﻋﺪس و ﻧﺨﻮد( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و در ردﻳـﻒ آﺧـﺮ از اﻟﮕـﻮي
آﻳﺶ-ﮔﻨﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫـﺎ ﺑـﺎزﮔﻮ ﻛﻨﻨـﺪه اﻳـﻦ
واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﮕﻮي ﻛﺸﺖ آﻳﺶ-ﮔﻨﺪم ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜـﺮد را
دارا اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﺟـﺪول ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ ﻛـﻪ

ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي زراﻋﻲ
ارﺗﻘﺎء ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﺼﻮل در اﻟﮕﻮي زراﻋﻲ

در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﻢ اﻳﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮﺳﺎن در ﺷـﺮاﻳﻂ آب و
ﻫﻮاﻳﻲ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻏﻼت از ﺛﺒﺎت ﻛـﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﺒـﻮده و
ﭼﻨﺪان ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﺑـﻪدﻟﻴـﻞ
ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼـﻮﻟﻲ ﺑـﻪدﺳـﺖ ﻧﻤـﻲآﻳـﺪ و در
ﺑﻌﻀﻲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪدﻟﻴﻞ رﻳﺰش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي ،ﻋﻤﻠﻜـﺮد و
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﻳﻢ ،ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ،
ﻧﻈﺎمﻫﺎي زراﻋﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻨﺪم-آﻳﺶ اﺳﺖ و دوره آﻳـﺶ،
زﻣﺎﻧﻲ در ذﺧﻴﺮهﺳـﺎزي رﻃﻮﺑـﺖ ﻣـﺆﺛﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ آب ﺣﺎﺻـﻞ از
ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻃﻮل دوره ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺧﺎك ﻧﻔﻮذ ﻛﻨﺪ .در واﻗﻊ،
ﻛﺎﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن آﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ
ﺧﺎك در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﺔ ﻣﻮاد آﻟـﻲ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد و از
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺴـﺎﻋﺪ ﺑـﺮاي ﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ ﺧـﺎك ﻧﻴـﺰ ﻓـﺮاﻫﻢ
ﺷــﻮد ;(Black et al., 1981; Pankok et al., 1997
) .Pannkuk et al., 1997اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ،ﻫـﺪرﻓﺖ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ را
82
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ﺟﺪول 3ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣـﻲدﻫـﺪ
ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  400ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻨﺪم
ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺒﻮﺑﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻟﺤـﺎظ ﻗﻴﻤـﺖ ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم
ﮔﻨﺪم ،ارزش اﺛﺮﮔﺬاري ﺣﺒﻮﺑﺎت در اﻟﮕﻮي ﻛﺸﺖ ﻣﻌﺎدل 4252/5
ﻫﺰار رﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺣﻀــﻮر ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﮔــﺮوه ﺣﺒﻮﺑــﺎت ﻗﺒــﻞ از ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت
ﻛﺸﺎورزي ﻛـﻪ در ﺗﻨـﺎوب ﻗـﺮار دارﻧـﺪ )ﮔﻨـﺪم( ،ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ
ﻋﻤﻠﻜﺮد آن ﻣﻲﺷﻮد ).(Nezami et al., 2011
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول ،2ارزش اﺛﺮ ﺣﺒﻮﺑﺎت در اﻟﮕﻮي زراﻋﻲ
از ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻨﺪم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ در

ﺟﺪول  -2ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺷﺖ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ در ﻧﻈﺎم زراﻋﻲ)ﺗﻨﺎوب( آﻳﺶ-ﮔﻨﺪم
)Table 2. Assessment of Pulses as alternative crop in fallow-Wheat rotation (Crop system
ﻋﻤﻠﻜﺮد )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر(
)Yield (Kg per hectar
Second year
Third year

Forth year

ﻧﻈﺎم زراﻋﻲ
Crop system
First year
ﮔﻨﺪم -ﮔﻨﺪم
Wheat-Wheat

851

1637

1357

1561

1764

850

1559

887

1130

620

1572

1040

ﺁﻳﺶ -ﮔﻨﺪم

1889

0

1726

0

Fallow -Wheat

ﻋﺪس -ﮔﻨﺪم
Lentil- Wheat

ﻧﺨﻮد -ﮔﻨﺪم
Pea-Wheat
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ﺟﺪول  -3ارزشﮔﺬاري اﺛﺮ ﺣﺒﻮﺑﺎت در اﻟﮕﻮي زراﻋﻲ از ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻨﺪم
Table 3. Valuation of Pulses' effect in crop pattern on Wheat yield
اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد
Yield increase
Avarage

Forth year

Second
year

558

913

202

247

279

215

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ
Components
اﻟﮕﻮي ﻋﺪس-ﮔﻨﺪم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﮔﻨﺪم-ﮔﻨﺪم
Lentil-Wheat pattern to Wheat-Wheat pattern

اﻟﮕﻮي ﻧﺨﻮد-ﮔﻨﺪم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﮔﻨﺪم-ﮔﻨﺪم
Pea-Wheat pattern to Wheat-Wheat pattern

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻨﺪم ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻀﻮر ﺣﺒﻮﺑﺎت

405

Average of Wheat yield to presence of Pulses
10500

ﻗﻴﻤﺖ ﮔﻨﺪم )رﻳﺎل در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
)Price of Wheat (Rials per kg

4252.5

ارزش ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻀﻮر ﺣﺒﻮﺑﺎت در اﻟﮕﻮي ﻛﺸﺖ )ﻫﺰار رﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر(
)Value of Pulses’ presence in crop pattern (Thousand per hectar
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ﻛﺸﺖ ﻋﺪس ،ﻧﺨﻮد و ﻧﺨﻮد ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ و
ﺑﻪوﻳﮋه ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻛـﺎه و ﻛﻠـﺶ ﺑـﻪ
ﺧﺎك اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ).(Parsa & Bagheri, 2008
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﻚدرﺻﺪي ﺣﻀـﻮر ﺣﺒﻮﺑـﺎت در اﻟﮕـﻮي
ﻛﺸﺖ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ داﻧـﻪ ﻣﺤﺼـﻮل ﺑﻌـﺪي ﻳﻌﻨـﻲ ﮔﻨـﺪم و
درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻨﺪم در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ،اﻳﻦ ﺣﻀـﻮر
در ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  500ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻨـﺪم ﻣﻨﺠـﺮ
ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ارزﺷﻲ ﻣﻌﺎدل  10835ﻫﺰار رﻳﺎل اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ
آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻌﺪي در ﺗﻐﺬﻳـﻪ و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ آن ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎي
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ )ﺟﺪول .(4

اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮل در اﻟﮕﻮي زراﻋﻲ

ﻛﺸﺖ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺑﻬﺒـﻮد ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﭘـﺲ از
ﺧﻮد ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺻـﻮرتﮔﺮﻓﺘـﻪ در اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﻧﻪ ﮔﻨﺪم ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ ﻧﺨـﻮد
12/5درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻣﻘـﺪار آن در اﻟﮕـﻮي ﮔﻨـﺪم-
ﮔﻨــﺪم 11/5درﺻــﺪ ﺑــﻮده اﺳــﺖ )ﻛــﺎﻫﺶ ﻳــﻚ درﺻــﺪي( .در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮوژن داﻧﻪ ﮔﻨﺪم ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ ﻟﻮﺑﻴﺎ ﺑـﻪ
ﻣﻘــﺪار ﻗﺎﺑــﻞﺗــﻮﺟﻬﻲ اﻓــﺰاﻳﺶ ﻧﺸــﺎن داده اﺳــﺖ & (Parsa
) .Bagheri, 2008ﻛﺸﺖ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪار ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ داﻧـﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻌﺪي را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧـﺪازه
ﺑﺬر ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،وزن ﻫﺰار داﻧـﻪ ذرت ﭘـﺲ از
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ﺟﺪول  -4ارزشﮔﺬاري اﺛﺮ ﺣﺒﻮﺑﺎت در اﻟﮕﻮي زراﻋﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻨﺪم
Table 4. Valuation effect of Pulses in crop pattern on Wheat’s Protein rate
اﻟﮕﻮ
Pattern
ﮔﻨﺪم-ﻧﺨﻮد

ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )درﺻﺪ(
)Rate of protein (percent
12.5

Wheat-Pea

ﮔﻨﺪم-ﮔﻨﺪم

11.5

Wheat-Wheat

ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ

1

Increasing rate of protein

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻨﺪم )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر(

2167

)Wheat yield (Kg per hectare

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )ﻫﺰار رﻳﺎل در ﮔﻴﻠﻮﮔﺮم(

500
10835

)Price of protein (Thousand rials per kg

ارزش ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )ﻫﺰار رﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر(
)Value of increasing protein (Thousand rials per kg

ﻣﺄﺧﺬ :ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻧﻴﺘﺮوژن ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺒﻮﺑﺎت از ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و ﺑﺎﻳـﺪ در
ﻧﻈﺎم ارزشﮔﺬاري ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻀﻮر ﺣﺒﻮﺑﺎت در اﻟﮕﻮي ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد:
 .1ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛـﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧـﻪ زﻳﺴـﺘﻲ :ﺣﺒﻮﺑـﺎت ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛـﻮد
ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي
ﺟﺒﺮان ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻴﺎز
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻌﺪي ﻳﻌﻨﻲ ﮔﻨﺪم را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﻲآورﻧـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ارزﺷﻲ را از اﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 .2ﻛﺎﻫﺶ آﺛﺎر آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎي زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ :ﻛﻮدﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ
زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ و رﻳﺰوﺑﻴﻮمﻫﺎ ،آﻟﻮدﮔﻲ را ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴـﺖ
)در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺎك و آب( ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨـﺪ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﺣﺒﻮﺑﺎت در اﻟﮕﻮي ﻛﺸـﺖ
ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ را از اﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳـﺪ
ارزشﮔــﺬاري ﺷــﻮد .در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ )Aghasafari (2014
ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﺎورزان ﺑﺮاي ﻛـﺎﻫﺶ اﺛـﺮات ﺳـﻮء
زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌـﺎدل  459رﻳـﺎل در
ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮآورد ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ از ارزش ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎي زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻛـﻮد
زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .3ﺻــﺮﻓﻪﺟــﻮﻳﻲ ارزي :ﺗﻮﻟﻴــﺪ  89ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم ﻛــﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧـﻪ
زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺒﻮﺑﺎت از ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻤﺘـﺮ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻟـﻮدﮔﻲ
ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و از ﻧﮕـﺎﻫﻲ دﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم واردات
ﻛﻤﺘﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ارزش ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑـﻪ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ زﻳﺴﺘﻲ

دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺤﻴﻄـﻲ اﻳـﻦ اﻟـﺰام را
اﻳﺠﺎب ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺗﻜﺎي ﻣﺰارع ﺑﻪ ﻧﻬﺎدهﻫـﺎي ﺑـﺮونﻣﺰرﻋـﻪاي را
ﻛــﺎﻫﺶ داده و در ﺟﻬــﺖ ﻓﺮاﻳﻨــﺪ و ﻣﺼــﺮف ﻧﻬــﺎدهﻫــﺎي درون
درونﻣﺰرﻋﻪاي و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞاﺳﺘﻔﺎده ﮔـﺎم ﺑﺮداﺷـﺖ
) .(Kamkar et al., 2008ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺜﺒﻴﺖﻛﻨﻨﺪه
ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻛﺸـﺎورزي
ﭘﺎﻳــﺪار ﻣﺤﺴــﻮب ﻣــﻲﺷ ـﻮﻧﺪ .ﻣﻬــﻢﺗــﺮﻳﻦ و راﻳــﺞ ﺗــﺮﻳﻦ اﻧــﻮاع
ﺗﺜﺒﻴﺖﻛﻨﻨـﺪه ﻧﻴﺘـﺮوژن را ﺳﻴﺴـﺘﻢﻫـﺎي ﻫﻤﺰﻳﺴـﺘﻲ رﻳﺰوﺑﻴـﻮم-
ﻟﮕﻮﻣﻴﻨﻮز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ آنﻫـﺎ ﺑـﻪ
ﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ و در ﻣﻘﻴﺎس ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣـﺪود  70ﺗـﺎ  85ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺗـﻦ
ﺑﺮآورد ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار ﻣﻌـﺎدل ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺠﻤـﻮع
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳـﺖ و ارزش اﻗﺘﺼـﺎدي آن ﻣﻌـﺎدل
 85ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ).(Saleh Rastin, 1992
ﻣﻘﺪار ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﻮﻧﻪ و
رﻗﻢ ﮔﻴﺎه ،ﮔﻮﻧﻪ و ﻧﻮع ﺑـﺎﻛﺘﺮي ،ﺷـﺮاﻳﻂ ﺧـﺎك و اﻗﻠـﻴﻢ ﻣﺘﻔـﺎوت
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  100ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘـﺎر
ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﺣﺪود  250ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑـﺮاي اﻧـﻮاع
ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻮﻧﺠﻪ ،ﺷﺒﺪر و ﻏﻴـﺮه ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه اﺳـﺖ (Saleh
) .Rastin, 1992ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻧﻴـﺰ ﻧﺸـﺎن
ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪم ﺑﻪﻣﻴﺰان ﺳﻪ ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر
ﺑﺎ 13درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،ﺑﻪ 140ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻧﻴﺘـﺮوژن در ﺧـﺎك ﻧﻴـﺎز
اﺳﺖ (Parsa & Bagheri, 2008).ﺣـﺎل آنﻛـﻪ ﻛﺸـﺖ ﻧﺨـﻮد
ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﻣﺤﺼـﻮل ﻗﺒـﻞ از ﮔﻨـﺪم ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ
89ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﺮاي ﮔﻨﺪم ﻓـﺮاﻫﻢ آورد و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه
آن ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ
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ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود  1/19درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ
ﮔﻨﺪم ،ﺑﻪدﻟﻴﻞ رﺧﺪاد ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﻴـﺪي ﻧﺎﺷـﻲ از
ﺣﺒﻮﺑﺎت )ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧـﻪ زﻳﺴـﺘﻲ( ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ در اﻳـﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻴﺎن ﺷـﺪ ،ارزشﻫـﺎي ﭼﻬـﺎرﮔﺎﻧـﻪ ﺣﻀـﻮر
ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮدﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﻛﻪ
در ﺟﺪول 6ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋـﺎت اﻳـﻦ ﺟـﺪول،
ارزش ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ زﻳﺴﺘﻲ و ﺻـﺮﻓﻪﺟـﻮﻳﻲ ارزي
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﺎ 1400ﻫﺰار رﻳﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ارزش ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮده
اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ،ﻛﺎﻫﺶ آﺛﺎر آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ 459ﻫـﺰار
رﻳــﺎل در ﻫﻜﺘــﺎر ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ .در ﻣﺠﻤــﻮع ارزش آﺛــﺎر
ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  2129/767ﻫﺰار رﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه
اﺳﺖ.

ﻟﺤﺎظ ﻋﺪم ﺧﺮوج ارز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ارزش
آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺣﺒﻮﺑﺎت ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
 .4ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼـﻮل ﺗﻮﻟﻴـﺪي :ﻧﻴﺘـﺮوژن ﺗﻮﻟﻴـﺪي ﺣﺒﻮﺑـﺎت در
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻌﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣـﻲﮔﻴـﺮد و
ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑـﻪوﻳـﮋه از ﺑﻌـﺪ ﺳـﻼﻣﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ
وﻳﮋهاي دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻬﻢ )ﺑﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎي ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛـﻪ در ﺑﺨـﺶ ﭘﻴﺸـﻴﻦ ﻣـﻮرد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( ،آﺛﺎر ﺑﻌﺪي آن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴـﺎﻧﻲ و ﻧﻴـﺰ
ﻧﺒﻮد ارزش ﺑﺎزاري ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼـﻮل ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮔﻨـﺪم در ﻧﻈـﺎم
ﺧﺮﻳﺪ اﻳﺮان ،ارزش آن ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔـﺮ
از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻨﺪم ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﺑﺪان ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ،ﻣﻲﺗﻮان ﺣﺪود
5درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮاي آن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺪود  71/42درﺻﺪ از ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده
در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻨﺪم ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷـﻮد
)در ﻛﻨﺎر اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﻛﻮدﻫﺎ و ﺳـﻤﻮم ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ(،

ﺟﺪول  -5ارزشﮔﺬاري آﺛﺎر ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺣﺒﻮﺑﺎت از ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ زﻳﺴﺘﻲ
Table 5. Valuation of four effects of Pulses due to bio-nitrogen production
ﻣﻘﺪار
Quantity
100
7
700
700
459
270.76
2129.76

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ
Components
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر(
)Bio-nitrogen production (Kg per hectar

ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﻫﺰاررﻳﺎل(
)Price of nitrogen fertilizer (Thousand rials per kg

ارزش ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ زﻳﺴﺘﻲ )ﻫﺰار رﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر(
)Value of bio-nitrogen production (Thousand rials per hectare

ارزش ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ واردات ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﻫﺰاررﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر(
)Value of reduction imports of nitrogen fertilizer (Thousand rials per hectare

ارزش ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ زﻳﺴﺘﻲ )ﻫﺰار رﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر(
)Value of pollution reducing of bio-nitrogen production (Thousand rials per hectare

ارزش ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي )ﻫﺰار رﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر(
)Value of product quality (Thousand rials per hectare

ﻛﻞ ارزشﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ )ﻫﺰار رﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر(
)Total value of 4 effects (Thousand rials per hectare

ﻣﺄﺧﺬ :ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ آﻓﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ،اﺣﺘﻤـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ
آﻓﺖ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻮﺟـﺐ
ﮔﺴﺘﺮش آﻓـﺖ ﻳـﺎ ﺑﻴﻤـﺎري ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ (Parsa & Bagheri,

ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز ،آﻓﺎت و اﻣﺮاض

در ﺗﻨﺎوب زراﻋﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﻈـﻮر
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز ،آﻓﺎت و ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎ ﺑـﻪ
ﺑﻪﻋﻤﻞ آورﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﺘﺨﺎبﺷـﺪه از ﻳـﻚ
ﮔﺮوه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز ﺧﺎﺻﻲ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﻛﻨﺘـﺮل آﻧﻬـﺎ
ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻧﻈـﺮ زﻣـﺎن ﻛﺎﺷـﺖ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل اﻧـﻮاع ﻋﻠـﻒﻫـﺎيﻫـﺮز ﺑـﻪوﺟـﻮد
ﻣﻲآورد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺷـﻮد ﻛـﻪ در ﺑـﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه ،ﺣﺘﻲاﻻﻣﻜﺎن ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮك ﻳﻚ آﻓـﺖ
ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻫﺮﭼـﻪ اﺧـﺘﻼف ﺑـﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫـﺎن

).2008

اﮔﺮﭼﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻛﺸـﺖ ﻣﺨﻠـﻮط ،ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ ﻛـﺎﻫﺶ
آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز را دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑـﺮاي دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﺿﺮورت دارد ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﻛﻨﺘﺮل ﺷـﻮﻧﺪ .درك
اﻳﻦﻛـﻪ ﻧﻈـﺎم ﻛﺸـﺖ ﻣﺨﻠـﻮط از ﻃﺮﻳـﻖ ﭼـﻪ ﺳـﺎزوﻛﺎري رﺷـﺪ
ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز را ﻣﺤﺪود ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻟﻮﺑﻴﺎ ﭼﺸﻢﺑﻠﺒﻠﻲ و ﻣﺎش ﺳﺒﺰ ﻛﻪ در ﺑـﻴﻦ ردﻳـﻒﻫـﺎي ﺳـﻮرﮔﻮم
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ﻛﺸﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،از راﻫﻜﺎر ﺧﻔﻪﻛﻨﻨﺪﮔﻲ در ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫـﺮز
ﺑﻬﺮه ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت وﺟﻴﻦ و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫـﺎي
ﻋﻠﻒﻛﺶﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻧﻈـﺎمﻫـﺎي ﻛﺸـﺖ
ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺎرﺑﺮد ادوات ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻠـﻒﻫـﺎيﻫـﺮز ﺑـﺎ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻮاﺟـﻪ اﺳـﺖ وﺟـﻴﻦ دﺳـﺘﻲ روش ﻣﻌﻤـﻮل ﻛﻨﺘـﺮل
ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻋﻠـﻒﻫـﺎيﻫـﺮز اﺳـﺖ ).(Parsa & Bagheri, 2008
اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺒﻮﺑﺎت در ﺗﻨﺎوب زراﻋﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ
ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻏﻴﺮﺣﺒﻮﺑﺎﺗﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣــﺜﻼً ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺧﺴــﺎرت ﺑﻴﻤــﺎري ﭘﮋﻣﺮدﮔــﻲ

ﻓﻮزارﻳﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﮔﻴﺎه ﮔﻠﺮﻧﮓ در ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﻪ از ﻧﺨﻮد ﻳﺎ ﻟﻮﺑﻴـﺎ ﭼﺸـﻢ
ﭼﺸﻢﺑﻠﺒﻠﻲ ﻳﺎ دالﻋﺪس ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻛﺸﺖ ﻣﺨﻠـﻮط اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮده
اﺳﺖ ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﺪاوم در ﺗﻨـﺎوب ﺳـﻮرﮔﺮم و ﮔﻠﺮﻧـﮓ
ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ .در ﻛﺸـﺖ ﮔﻨـﺪم ،ﺑﻌـﺪ از ﻧﺨـﻮد ،وﻗـﻮع
ﺑﻴﻤﺎري ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﻃﻮﻗﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﺖ ﮔﻨﺪم ﺑﻌﺪ از ﮔﻨـﺪم
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 18درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ .در ﻛﺸـﺖ ﮔﻨـﺪم
ﺑﻌﺪ از ﻟﻮﺑﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﺴﺎرت ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ راﻳﺞ در آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ).(Parsa & Bagheri, 2008

ﺟﺪول  -6ارزشﮔﺬاري اﺛﺮ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت ،ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز
Table 6. Valuation of Pulses’ effect on management costs of pest, diseases and weeds control
ﻣﻘﺪار

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ

Quantity

Components

446.7

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻤﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻨﺪم )ﻫﺰارﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر(

18
80.40
1
400
400
76.68
80.40
68.26
705.75

)Cost of poision for wheat (Thousand rials per hectare

ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻫﺶ )درﺻﺪ(
)Reduction rate (percent

ارزش ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ آﻓﺎت )ﻫﺰاررﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر(
)Value of pest control (Thousand rials per hectare

ﻛﺎﻫﺶ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر )ﻧﻔﺮ روز(
)Reduction use of labor (Man-day per day

دﺳﺘﻤﺰد ﻛﺎرﮔﺮ روزﻣﺰد در ﺳﺎل ) 1393ﻫﺰار رﻳﺎل(
)Wage of labor in 1393 (Thousand rials

ارزش ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر )ﻫﺰاررﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر(
)Value of reduction the use of labor (Thousand rials per hectare

ارزش ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﻫﺰار رﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر(
)Value of pollution reduction of using poision (Thousand rials per hectare

ارزش ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ واردات ﺳﻤﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﻫﺰاررﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر(
)Value of poision import reduction (Thousand rials per hectare

ارزش ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي )ﻫﺰار رﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر(
)Value of quality production (Thousand rials per hectare

ﻛﻞ ارزش ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ )ﻫﺰار رﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر(
)Total value of 5 effects (Thousand rials per hectare
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رﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻛﻞ ارزشﻫﺎي ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ﺣﺒﻮﺑﺎت از ﺑﻌﺪ
ﻛﻨﺘﺮل آﻓﺎت ،ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و ﻋﻠﻒﻫـﺎيﻫـﺮز ﺑﺮاﺑـﺮ  705/752ﻫـﺰار
رﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ،اﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫـﺎي
ﺳﻤﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺳﻤﭙﺎﺷﻲﻫﺎ و وﺟﻴﻦ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ
آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎي زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺷﻮد ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ در ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت
ارزشﮔﺬاري وارد ﺷﻮﻧﺪ Aghasafari (2014) .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴـﺰان
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﺎورزان ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺳﻤﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را  426000رﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮآورد ﻛﺮده ﻛـﻪ در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻛـﺎﻫﺶ آﻟـﻮدﮔﻲ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  18درﺻﺪ آن ،ﻣﻌـﺎدل  76/68ﻫﺰاررﻳـﺎل در
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول ،6ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻛـﺎﻫﺶ
در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻛﻨﺘﺮل آﻓﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ارزش را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از آن ارزش ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ ارزي ﺑﺎ  80ﻫﺰار

ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺒﻮﺑﺎت

ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼـﺎدي ﺣﺒﻮﺑـﺎت ،ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﺮاي
ﻣﺼﺮف ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺮد ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫـﺮ ﻳـﻚ از
ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزاري واﺣـﺪ آن ﺿـﺮب ﺷـﺪه ﻛـﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﺘﺨـﺐ در ﺟـﺪول 7ﮔـﺰارش ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت اﻳـﻦ ﺟـﺪول ،ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ارزش ﺗﻮﻟﻴـﺪ
ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻬﻢ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮاﺑـﺮ  20984ﻫـﺰار رﻳـﺎل
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻟﻮﺑﻴﺎي دﻳﻢ و ﻧﺨﻮد آﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ رﺗﺒﻪﻫـﺎي اول و دوم
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در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزشاﻓﺰودهﻫﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎي ﻓـﺮآوري
ﺣﺒﻮﺑﺎت ،ﺑﺮآورد ﻧﺸﺪه و در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

و ﻧﺨﻮد دﻳﻢ و ﻟﻮﺑﻴﺎي آﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ رﺗﺒﻪﻫﺎي ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ را ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ اﻳﺠﺎد ارزشﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﺠﺎد ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ.

ﺟﺪول  -7ارزشﮔﺬاري ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻬﻢ در اﻳﺮان
Table 7. Valuation of the most important selected Pulses crops of Iran
ﻗﻴﻤﺖ

ﻋﻤﻠﻜﺮد

)ﻫﺰاررﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر(
)Value of production (Thousand rials per hectare

)رﻳﺎل ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
Price
)(Rials per kg

)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر(
Yield
)(Kg per hectar

ﻧﻮع ﺣﺒﻮﺑﺎت
Type of pulses

28034.34

20359

1377

ﻧﺨﻮد آﺑﻲ

10383.09

20359

510

8818.19

3064

2878

44642.48

3064

1457

22981.14

18977

1211

11064.61

18977

582

ارزش ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ

Chickpea

ﻧﺨﻮد دﻳﻢ
Rainfed Chickpea

ﻟﻮﺑﻴﺎ آﺑﻲ
Bean

ﻟﻮﺑﻴﺎ دﻳﻢ
Rainfed Bean

ﻋﺪس آﺑﻲ
Lentil

ﻋﺪس دﻳﻢ
Rainfed Lentil

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزش ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي )ﻫﺰاررﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر( 20984

)Average value of Pulses production (Thousand rials per hectare
ﻣﺄﺧﺬ :اداره آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت وزرات ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي )(1390

ﻣﻴﺰان ﻛﺎه و ﻛﻠﺶ آن ﺑﺮاﺑﺮ  3400ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ) Melki et al, (2011ﺑـﺮ روي ﻛﺸـﺖ ﻧﺨـﻮد در اﻳـﻼم،
ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪ در ﻛﺸﺖ ﻧﺨﻮد دﻳﻢ را ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ
ﺑﺮاﺑﺮ  822و  2136ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘـﺎر و ﻣﻴـﺰان ﻛـﺎه و ﻛﻠـﺶ را
ﺑﺮاﺑﺮ 1300ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲﻫـﺎي اﻧﺠـﺎمﺷـﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﻣﻴﺰان ﻛﺎه و ﻛﻠﺶ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺸﺖ دﻳﻢ و ﻛﺸﺖ آﺑﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻛﺎﺷﺘﻪﺷﺪه ﻧﻴﺰ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان در داﻣﻨـﻪ
ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮدهاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ ،ﺗـﺎ ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ
3500ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘــﺎر در ﻛﺸــﺖ آﺑــﻲ ﻟﻮﺑﻴــﺎ و ﻣﻴــﺰان
500ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻧﻴﺰ در ﻛﺸﺖ دﻳـﻢ ﻧﺨـﻮد ﮔـﺰارش ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ در ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت
ﻛﺸﺖ ﺣﺒﻮﺑﺎت را ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﻛﺸﺖ )دﻳﻢ ﻳﺎ آﺑﻲ( ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي و
ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ دﻳﻢ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﺮاي ﻛﺸـﺖ
آﺑﻲ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﻴﺰان  1/5ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدي
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻛـﻪ در ﺟـﺪول  8ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﺮ اﺳـﺎس
اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﺟﺪول ،ارزش ﻛﺎه و ﻛﻠﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺣﺒﻮﺑﺎت
دﻳﻢ و آﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3303و  4954/5ﻫﺰار رﻳﺎل ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزش ﻛﺎه و ﻛﻠﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪي ﻫـﺮ ﻫﻜﺘـﺎر ﺣﺒﻮﺑـﺎت
ﻣﻌﺎدل  4128/75ﻫﺰار رﻳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ارزش ﺗﻐﺬﻳﻪاي دام و ﻃﻴﻮر ،ﭘﺮﭼﻴﻦ ،ﺳﻮﺧﺖ و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ

در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ارزش ﺗﻐﺬﻳﻪاي ،ﭘﺮﭼﻴﻦ،
ﺳﻮﺧﺖ و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در ﻫـﺮ ﺳﻴﺴـﺘﻢ
ﻛﺸﺎورزي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﺳـﺖ،
ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد
ﻛﺸﺖ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﭼﻬﺎر ﻛﺎرﻛﺮد
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎه و ﻛﻠﺶ ﺣﺒﻮﺑﺎت ) (1ارزش ﺗﻐﺬﻳﻪاي دام و
ﻃﻴﻮر (2) ،ﭘﺮﭼﻴﻦ (3) ،ﺳﻮﺧﺖ و ) (4ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻛﺪام از ﭼﻬﺎر ﻛﺎرﻛﺮد ﻓﻮق ﻧﺴﺒﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از ﻛـﺎه
وﻛﻠﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑـﻪدﻟﻴـﻞ ﻋـﺪم
وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ در ﻣﻮرد آنﻫـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي آنﻫـﺎ
دﺷﻮار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮض ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﻞ ﻛـﺎه و ﻛﻠـﺶ
ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺮف دام ﻣﻲرﺳﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀـﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻋﻠﻮﻓـﻪ از ﻣﺼـﺮف آن ﺧـﻮدداري
ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع وزن ﻛﺎه ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه داﻧـﻪ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻣـﻲﺷـﻮد و از ﺗﻔـﺎوت ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ و
ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﻛﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪﺷـﺪه در ﻫﻜﺘـﺎر را ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ
ﻛـﺮد ) .(Asoodar et al., 2006ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ Soghani et al,
) (2011ﺑﺮ روي ﻧﺨﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷـﺎﻫﺪ در ﻛﺸـﺖ
آﺑﻲ ﻧﺨﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ  1353و  4785ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘـﺎر و
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ﺟﺪول  -8ارزشﮔﺬاري ﻛﺎه و ﻛﻠﺶ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺒﻮﺑﺎت
Table 8. Valuation of straw and residues of the Pulses
ﻣﻴﺰان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻛﺸﺖ
Quantity of based on the the type of cultivation
آﺑﻲ
دﻳﻢ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
Irrigated
Rainfed
Mean
1250

1000

1500

3303

3303

3303

4128.25

3303

4954.9

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ
Components
ﻛﺎه و ﻛﻠﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪي )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر(
)Straw produced (Kg per hectar

ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﺎه و ﻛﻠﺶ )رﻳﺎل ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
)Price of straw (Rials per kg

ارزش ﻛﺎه و ﻛﻠﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪي )ﻫﺰار رﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر(
)Value of straw produced (Thousand rials per hectare

ﻣﺄﺧﺬ :ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻏﺬاﻳﻲ در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺎﺣﺖ 5447ﻫﻜﺘـﺎر،
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 5/433ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل و ﺣﺪود 63ﻣﻴﻠﻴـﺎرد رﻳـﺎل ﺑـﻪ
ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳـﺒﺰﻛﻮه ﺧﺴـﺎرت وارد ﻣـﻲﻛﻨـﺪ .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ
ﺧﺴﺎرت ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﺔ وارده ﻓﻘﻂ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪررﻓﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏـﺬاﻳﻲ
)996880 (N,P,Kرﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﺪررﻓﺖ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ  P ،Kو  Nو ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﻫـﺪررﻓﺖ آنﻫـﺎ در
ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ و ﺑﺪون ﺟﻨﮕﻠﻲ و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي ﺗﺨﺮﻳﺐﺷﺪه ﺣﺎﻛﻲ از
آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻗﺎدر اﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺣﺪود 131600رﻳﺎل ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ
ﺧﺎك و ﻫﺪررﻓﺖ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺘـﺮوژن ،ﻓﺴـﻔﺮ و ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ
ﺷﻮد.
در ﺑــﺮآورد ارزش ﻧﮕﻬــﺪاري ﺧــﺎك ﺑــﺎ روﻳﻜــﺮد ﻫﺰﻳﻨــﻪ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻧﻴـﺮوي ﻛـﺎر ﺑـﺮاي ﻛﻮدﭘﺎﺷـﻲ و ﻫﺰﻳﻨـﻪ
ﺑﺎزﺳﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﺧﺴـﺎرت ﻧﺎﺷـﻲ از ﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ ﺧـﺎك ﻧﻴـﺰ در
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ در
ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ ﮔﻨﺪم دﻳﻢ در ﺳﺎل زراﻋـﻲ  1378-79ﺑﺮاﺑـﺮ
204411رﻳــﺎل ﺑﺮآوردﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﻗﻴﻤــﺖ
ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ و ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴـﺮوي ﻛـﺎر ،در ﺻـﻮرت
ﺑﻪﻫﻨﮕﺎمﺳﺎزي ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺮ ﻫﻜﺘـﺎر ﮔﻨـﺪم
ﻣﻌﺎدل 657/205رﻳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد اﻃﻼﻋـﺎت راﺟـﻊ
ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﺒﻮﺑﺎت در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺪررﻓﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧـﺎك،
ارزش اﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺮد ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﻌﺎدل ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ
درﻛﺸﺖ ﮔﻨﺪم ﻓﺮض ﻣﻲﺷﻮد )ﺟﺪول .(9

ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ-زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ
ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳـﻄﺢ زﻣـﻴﻦ را ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ
ﭘﻮﺷــﺶ ﻧﻤـﻲدﻫﻨــﺪ و از ﻧﻈــﺮ ﺷــﻜﻞ و ﻧﺤــﻮه ﺗﻮزﻳـﻊ رﻳﺸــﻪ و
ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﺎك ﺳﻄﺤﻲ ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻓﺎﺣﺸﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ و
از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺪار ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎك اﺿـﺎﻓﻪ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ،
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻴـﺰان ﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ ﺑـﺎدي و آﺑـﻲ
زﻣﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ .ﻫﺮﭼـﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ارﺗﻔﺎع ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ( ،ﺧﺎك را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي
ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﻣـﻮرد ﻛﺎﺷـﺖ اﻳـﻦﮔﻮﻧـﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،دﭼـﺎر ﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ ﺷـﺪﻳﺪي ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ.
ﻣﻨﻈﻮرﻛﺮدن ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ در ﺗﻨﺎوب ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار زﻳـﺎدي ﺑﻘﺎﻳـﺎي
ﮔﻴﺎﻫﻲ ،رﻳﺸﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺳﻄﺤﻲ و ﻳﺎ رﺷﺪ روﻳﺸﻲ وﺳﻴﻊ ﭘﻮﺷﺶ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﺎك اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺧﺎك را ﻧﮕﻪ ﻣﻲدارﻧﺪ
)ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻠﻮﻓﻪاي و ﻏﻼت داﻧﻪ رﻳﺰ( در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻳﺎ
ﻧﻘﺼﺎن ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك اﻫﻤﻴﺖ زﻳـﺎدي دارد (Bakhtiyari et
).al., 2009

) Bakhtiyari et al, (2009در ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪاي ﺑـــﻪ
ارزش ﮔﺬاري اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎرﻛﺮد ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏـﺬاﻳﻲ
در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺒﺰ ﻛﻮه ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .آنﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮد
ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎ و ﻗﻴﻤـﺖﻫـﺎي ﺑـﺎزاري ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺟﺒﺮانﻛﻨﻨﺪه )ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ( ﺑـﻪ ﺟـﺎي
ﻧﻬــﺎدهﻫــﺎي ازدﺳــﺖرﻓﺘــﻪ )ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻏــﺬاﻳﻲ( ،از روﻳﻜــﺮد ﻫﺰﻳﻨــﻪ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ و درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺪررﻓﺖ ﺳﺎﻻﻧﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ
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ﺟﺪول  -9ارزشﮔﺬاري اﺛﺮ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺪررﻓﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎك ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك
Table 9. Valuation of Pulses on reducing the soil nutrient loss of soil erosion
ﻣﻘﺪار
Quantity

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ
Components

657.20

ارزش ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ )ﻫﺰاررﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر(
)Value of erosion damage (Thousand rials per hectare
ارزش ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺪررﻓﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻀﻮر ﺣﺒﻮﺑﺎت )ﻫﺰار رﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر(
)Value of reduction the loss of the presence of Pulses (Thousand rials per hectare

657.20
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ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ ﻣﺎش )ﺑﺎ اﻓـﺰودن ﻛـﺎه و ﻛﻠـﺶ( ﺗﻨﻬـﺎ
66ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﭘـﺲ از ذرت و آﻳـﺶ
اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  152و  151ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪاي در ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ
).(Parsa & Bagheri, 2008

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮد ﺳﺒﺰ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪن
ﺑﻘﺎﻳﺎي اﻧﺪامﻫﺎي ﻫـﻮاﻳﻲ ﻟﻮﺑﻴـﺎ ﭼﺸـﻢﺑﻠﺒﻠـﻲ ﭘـﺲ از ﺑﺮداﺷـﺖ و
ﻏﻼفﻫﺎي ﺧﺸـﻚ در ﺣـﺪود  3850ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻣـﺎده ﺧﺸـﻚ در
ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ اﻓﺰوده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺎوي  53/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  47ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛـﻮد
ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز در

ﺟﺪول  -10ارزشﮔﺬاري ﻛﻮد ﺳﺒﺰ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺒﻮﺑﺎت
Table 10. Valuation of green manure from Pulses production
ﻣﻘﺪار
Quantity
47
7
329
329
459
127.26
1244.26

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ
Components
ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪي )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر(
)Nitrogen produced (Kg per hectare

ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﻫﺰاررﻳﺎل ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
)Price of nitrogen fertilizer (Thousand rials per kg

ارزش ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ زﻳﺴﺘﻲ )ﻫﺰار رﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر(
)Value of bio- nitrogen production (Thousand rials per hectare

ارزش ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ واردات ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﻫﺰاررﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر(
)Value of nitrogen fertilizer Import reduction (Thousand rials per hectare

ارزش ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ زﻳﺴﺘﻲ )ﻫﺰار رﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر(
)The value of pollution reduction of bio- nitrogen fertilizer production(Thousand rials per hectare

ارزش ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي )ﻫﺰار رﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر(
)Value of product quality (Thousand rials per hectare

ﻛﻞ ارزشﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ )ﻫﺰار رﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر(
)Total value of 4 effects(Thousand rials per hectare
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در ﻣﺠﻤﻮع ارزشﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ ﻛـﻮد ﺳـﺒﺰ ﺗﻮﻟﻴـﺪي ﺣﺎﺻـﻞ از
ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﻌﺎدل  1244/26ﻫﺰاررﻳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دو رﻗﻢ ،ﻋﺪد 47ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪي
ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻘﺎﻳﺎي اﻧﺪامﻫﺎي ﻫـﻮاﻳﻲ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻣﺒﻨـﺎي ﻛـﻮد ﺳـﺒﺰ
ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت،
ارزش ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺑﻘﺎﻳـﺎي اﻧـﺪامﻫـﺎي ﻫـﻮاﻳﻲ ﺑﺮاﺑـﺮ
329ﻫﺰاررﻳــﺎل در ﻫﻜﺘــﺎر ﻣــﻲﺑﺎﺷــﺪ ﻛــﻪ ﻣﻌــﺎدل ﻫﻤــﻴﻦ رﻗــﻢ
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ ارزي ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد .ارزش ﻛﺎﻫﺶ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷـﻲ
از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ و ارﺗﻘـﺎي ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺤﺼـﻮل ﺗﻮﻟﻴـﺪي ﺑـﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ  459و  127/26ﻫﺰار رﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮآورد ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎك ،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎك و ﺑﻬﺒﻮد داﻧﻪﺑﻨﺪي ﺧﺎك

دالﻋﺪس ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻳﺸﻪﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻗﻮي و ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎم
رﻳﺸﻪاي ﭼﻮﺑﻲ راﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺸﻪﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ ﺧﻮﺑﻲ در
ﺳﻄﺢ ﺧﺎك دارد .اﮔﺮﭼﻪ در اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻏﻠﺐ ﺗـﺮاﻛﻢ رﻳﺸـﻪ در
60ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮي ﺑﺎﻻي ﺧﺎك ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣـﺎل ﺗﺤـﺖ
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ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص رﻳﺸﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  1/5ﻣﺘﺮي و ﻳـﺎ ﺣﺘـﻲ دو ﻣﺘـﺮي
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻔﻮذ دارﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ در ﺣﺪود 70درﺻﺪ
ﺑﻴﻮﻣــﺎس رﻳﺸــﻪ و 50درﺻــﺪ ﻃــﻮل رﻳﺸــﻪ ﻋﻤﻮﻣــﺎً در ﻓﺎﺻــﻠﻪ
30ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮي ﺑﺎﻻي ﺧﺎك ﻗﺮار دارد .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود ﻛﻪ اﻳـﻦ دو
ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻘﻲ ﭼﻮن ژﻧﻮﺗﻴﭗ ،ﻧﻮع ﺧـﺎك،
رﻃﻮﺑﺖ و ﻏﻴﺮه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﻨـﺪ .ﻣـﺜﻼً وارﻳﺘـﻪ ﻫـﺎي ﭘﺎﺑﻠﻨـﺪ و رﺷـﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دالﻋﺪس ﻧﻈﺎم رﻳﺸﻪاي ﻛﻢﻋﻤﻖ ،ﮔﺴـﺘﺮده و ﻣﺘﺮاﻛﻤـﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ،ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻮاد
آﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻈﺎم رﻳﺸﻪاي ﮔﺴـﺘﺮده در ﺧـﺎك ﺑـﺎﻗﻲ ﻣـﻲﻣﺎﻧـﺪ.
ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ دالﻋـﺪس ﻣﻌـﺎدل 15ﺗـﻦ ﻛـﻮد ﮔـﺎوي در
ﻫﻜﺘﺎر ،ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﺎك اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﺧﺎك ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد ،ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻮد ﺳﺒﺰ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﻴﻦ  25ﺗـﺎ

 50ﺗﻦ ﺷﺎﺧﻪ ،ﺑﺮگ و اﻧﺴﺎج ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺎزه ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻳﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ را وارد
ﺧﺎك ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺣﺪوداً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  10ﺗﺎ  20ﺗﻦ ﻛﻮد ﺣﻴـﻮاﻧﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪود 1ﺗﺎ  2ﺗﻦ ﻫﻮﻣﻮس ﺑﻪ ﺧﺎك ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻛﺸﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻫـﺪف
از آنﻫﺎ ﻛﻮد ﺳﺒﺰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﻫﻜﺘـﺎر
ﺣﺒﻮﺑــﺎت ﺣــﺪوداً ﻣﻌــﺎدل  10ﺗــﻦ ﻛــﻮد ﺣﻴــﻮاﻧﻲ ﺑــﻪ زﻣــﻴﻦ ﺑــﺎز
ﻣﻲﮔﺮداﻧﺪ ) .(Parsa & Bagheri, 2008ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﻫـﺮ
ﺗﻦ ﻛﻮد ﺣﻴـﻮاﻧﻲ ،ﺑـﺮآورد ﻣـﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ ارزش ﻧﺎﺷـﻲ از ﺑﻬﺒـﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎك ،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎك و ﺑﻬﺒﻮد داﻧـﻪﺑﻨـﺪي ﺧـﺎك
ﺑﺮاﺑﺮ  2500ﻫﺰار رﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر ﺷﻮد.

ﺟﺪول  -11ارزشﮔﺬاري اﺛﺮ ﺑﻬﺒﻮددﻫﻨﺪه ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺧﺎك
Table 11. Valuation of the improvement of Pulses effect on the important components of soil
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ
Components
ﻣﻌﺎدل ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎك )ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر(

ﻣﻴﺰان
Quantity
10

)Equivalent animal manure returned to soil (Ton per hectar
250

ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻚ ﺗﻦ ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ )ﻫﺰاررﻳﺎل ﺑﺮ ﺗﻦ(
)Price of animal manure (Thousand rials per ton

2500

ارزش ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،داﻧﻪﺑﻨﺪي و ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎك )ﻫﺰار رﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر(
)Value of Building, gradatiant and soil compaction improvment (Thousand rials per hectare
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ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺧﺎك ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ .رﻳﺰش ﻣﻮاد ﮔﻴـﺎﻫﻲ در
ﺣﻴﻦ رﺷﺪ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻧﻴﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺎك را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ
) .(Parsa & Bagheri, 2008اﻳــﻦ دو ﻛــﺎرﻛﺮد را ﻣــﻲﺗــﻮان
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺨﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺴﺎب ﻛﺮد و ارزش آن را ﺑﺮاﺑﺮ ﻳـﻚ
ﺑﺎر ﺷـﺨﻢ زدن در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ .ﺟـﺪول ،12ارزش ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬاري
ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي آب و ﻫﻮادﻫﻲ ﺧﺎك را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑـﺮ
اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﺟﺪول ،ارزش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺮد
ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﻌﺎدل  800ﻫﺰاررﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي آب و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻮادﻫﻲ ﺧﺎك

رﻳﺸﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﺎﻧﻨـﺪ دالﻋـﺪس و ﻟﻮﺑﻴـﺎ ﻟـﺐﻟـﺐ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﻔﻮذ در ﺧﺎكﻫﺎي ﺳﺨﺖ را داﺷـﺘﻪ و ﺑـﺎ ﻛﺸـﺖ ﭼﻨـﻴﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺎك ﻣﺜﻞ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي آب و ﻫﻮادﻫﻲ
ﺧﺎك اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ،زﻳﺮا ﭘـﺲ از ﺗﺠﺰﻳـﻪ رﻳﺸـﻪ اﻳـﻦ ﮔﻴﺎﻫـﺎن
ﻣﺠﺎري ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺧﺎك ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ .ﻧﻈﺎم رﻳﺸﻪاي ﻋﻤﻴـﻖ و
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮﺧﻲ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﺜـﻞ دالﻋـﺪس ﭘـﺲ از ﺑﺮداﺷـﺖ اﻳـﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺜﻞ ﺷﺨﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻔﻮذﭘـﺬﻳﺮي
ﻫﻮا ﺗﺎ اﻋﻤﺎق ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺖ ﺑـﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
ﻣﻴﻜﺮوﺑــﻲ ﺧــﺎك ﻣﻔﻴــﺪ ﺑــﻮده و ﺑــﻪ ﻓﺮاﻳﻨــﺪ ﻃﺒﻴﻌــﻲ اﻓــﺰاﻳﺶ

ﺟﺪول  -12ارزشﮔﺬاري ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي آب و ﻫﻮادﻫﻲ ﺧﺎك
Table 12. Valuation of Pulses’ effect on water permeability and soil aeration
ﻣﻴﺰان
Quantity
800
800

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ
Components
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺨﻢ )ﻫﺰاررﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر(
)Cost of plowing (Thousand rials per hectare

ارزش ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي و ﻫﻮادﻫﻲ )ﻫﺰاررﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر(
)Value of permeability and aeration (Thousand rials per hectare
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ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎمﺷـﺪه روي ﻛﺸـﺖ درﻫـﻢ ﻣـﺎش
ﺳﺒﺰ ﻳﺎ ﻣـﺎش ﺳـﻴﺎه ﺑـﺎ ذرت ،ﻓﺮاﻫﻤـﻲ ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ در ﺧـﺎك در
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﺖ ذرت ﺗﻨﻬﺎ ،ﺗﻔـﺎوت ﭼﻨـﺪاﻧﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪه
اﺳﺖ).(Parsa & Bagheri, 2008

اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺴﻔﺮ ﺧﺎك

ﭘﺲ از ﺳﻪ دوره ﻛﺸﺖ ،ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺧﺎك در ﻧﻈﺎمﻫـﺎي
زراﻋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺣﺒﻮﺑـﺎت درآن ﻣﺸـﺎرﻛﺖ دارﻧـﺪ ،ﺑﻴﺸـﺘﺮ از
آنﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻘـﺪار
ﻓﺮاﻫﻤﻲ ﻓﺴﻔﺮ در ﺧﺎك ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑـﻪﻛﺎررﻓﺘـﻪ
ﺑﺮاي ﮔﻨﺪم ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺑـﻪﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ ﺣﺒﻮﺑـﺎت ،ﻓﺮاﻫﻤـﻲ
ﻓﺴﻔﺮ در ﺧﺎك را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛـﻪ ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑـﺮاي
ﻓﺴﻔﺮ دارﻧﺪ ،زﻳﺮا ﻓﺴﻔﺮ ﺑـﺮاي ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﻧﻴﺘـﺮوژن ﻛـﻪ ﻓﺮاﻳﻨـﺪي
اﻧﺮژيﺧﻮاه اﺳﺖ ،ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي اﻧﺠﺎمﺷﺪه
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻓﺴـﻔﺮ در
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻳﺎﻓﺖ ﻣـﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻣـﻮرد ﺑـﺎﻻ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد .دﻻﻳﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ
ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺴـﻔﺮ ﺗﻮﺳـﻂ اﻳـﻦ ﮔﻴﺎﻫـﺎن از
ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺧﺎك ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻈﺎم رﻳﺸﻪاي ﻋﻤﻴﻖ آنﻫـﺎ ،اﻓـﺰاﻳﺶ
ﻓﺮاﻫﻤـﻲ ﻓﺴـﻔﺮ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﺤﻠﻮﻟﻴـﺖ ﻓﺴـﻔﺮ در اﺛـﺮ ﺗﺮﺷــﺤﺎت
اﺳﻴﺪي رﻳﺸﻪ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﺜﻞ دالﻋﺪس و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاﻫﻤﻲ ﻓﺴﻔﺮ
در اﺛـﺮ ﻗـﺎرچ ﻫـﺎي ﻣـﺎﻳﻜﻮرﻳﺰاي آرﺑﻮﺳـﻜﻮﻻر ) (VAMﺑﺎﺷــﺪ

ﺣﻔﺎﻇﺖ آب

ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ-زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﺎﺻـﻞ از
ﻛﺸﺖ ﺣﺒﻮﺑﺎت ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻳﺎ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼـﺮف آب اﺳـﺖ.
ارزش ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺸﺖ ﺣﺒﻮﺑـﺎت ارزش ﻣﻘـﺪار آب
ذﺧﻴﺮهﺷﺪهاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼـﻮﻻت دﻳـﻢ اﻳﺠـﺎد
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس ،در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻳـﻦ ارزش از
ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﻣﻘﺪار ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ آب ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺸـﺖ ﺣﺒﻮﺑـﺎت
دﻳــﻢ در ﻗﻴﻤــﺖ آب در ﺑﺨــﺶ ﻛﺸــﺎورزي ﺣﺎﺻــﻞ ﮔﺮدﻳــﺪ.
ﺟﺪول ،13ارزش ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻳﺎ ﺻـﺮﻓﻪﺟـﻮﻳﻲ آب ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﺸـﺖ
ﺣﺒﻮﺑــﺎت را ﻧﺸــﺎن ﻣــﻲدﻫــﺪ .ﺑــﺮ اﺳــﺎس اﻳــﻦ ﺟــﺪول ،ارزش
ﺣﻔﺎﻇﺖ آب ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر ﺑـﺮاي ﻣﺤﺼـﻮﻻت
ﻧﺨﻮد ،ﻟﻮﺑﻴﺎ و ﻋﺪس دﻳـﻢ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  4785 ،3975و 3975
ﻫﺰاررﻳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲدﻫـﺪ ﻛـﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارزش اﻳﺠﺎدﺷﺪه ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺨﻮد ﺑـﺎ ارزش
ﻛﻞ  568588595/10ﻫﺰاررﻳﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .دو ﻣﺤﺼﻮل ﻟﻮﺑﻴـﺎ و
ﻧﺨﻮد در ﻣﺠﻤﻮع  24/17درﺻﺪ از ارزش ﻛـﻞ ﺣﻔﺎﻇـﺖ آب را
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ.

).(Parsaee & Bagheri, 2008
اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ

ﻣﻘﺪار ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺧـﺎك ﺑﻌـﺪ از اﺟـﺮاي ﻧﻈـﺎمﻫـﺎي ﻛﺸـﺖ
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻧﻈـﺎمﻫـﺎي ﻛﺸـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول  -13ارزشﮔﺬاري ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ )ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ( آب
)Table 13. Valuation of Pulses' effect on water protection (saving
ارزش ﺣﻔﺎﻇﺖ آب

ﻣﺤﺼﻮﻻت

Conservation value of water

Crops

ﻛُﻞ )ﻫﺰار رﻳﺎل(

ارزش )ﻫﺰاررﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر(

)Total (Thousand rials

)Value (Thousand rials per hectar

568588595.10

3975

17568529.44

4785

16366741.20

3975

ﻧﺨﻮد دﻳﻢ
Rainfed chickpea

ﻟﻮﺑﻴﺎ دﻳﻢ
Rainfed Bean

ﻋﺪس دﻳﻢ
Rainfed lentil
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ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ،ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ و آﻳـﺶ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺣﺒﻮﺑـﺎت )ﺟـﺪول ،(14
ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺰارع ﻧﺨﻮد ،ﻟﻮﺑﻴﺎ و ﻋـﺪس ﺑـﻪ
ﻃﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﺣـﺪود 0/06ﺗـﻦ ﮔﺎزﻫـﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﻮد
).(Jamalipour et al., 2014

اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي

ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ-زﻳﺴـﺖﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺣﺎﺻـﻞ از
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺒﻮﺑﺎت ،اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪاي اﺳـﺖ .در اﻳـﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫـﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪاي ﺷـﺎﻣﻞ
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در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزشﻫﺎي ﻓﻮق از ارزش ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﻧﺎﺷـﻲ از
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﺮآوري ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌـﺪ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﺪﺳـﺖ
ﻣﻲآﻳﺪ ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻘﻂ اﻗﺪام ﺑـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ
ارزش ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﻣﺼـﺮف ﺑﻘﺎﻳـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳـﻂ دام
ﻧﻤـﻮده و از ارزشﻫــﺎي ﺳـﻮﺧﺘﻲ )ﺳــﻮزاﻧﺪن ﻛـﺎه و ﻛﻠــﺶ( و
ارزشﻫﺎي ﭘﺮﭼﻴﻦ و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﭼﺸـﻢﭘﻮﺷـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎه وﻛﻠﺶ در ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳـﺘﻲ از
اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ ارزش ﻧﺎﺷـﻲ از اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ و ﻓﺴـﻔﺮ ﺑـﻪ
ﺑﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﻠﻲ ،ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﺮ اﻳﻦ ارزشﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﻳﺮا اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺷـﺪه در اﻳـﻦ ﺣـﻮزه ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤﻲ و ﺑـﺎ ﺑﻴـﺎن
اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤـﺚ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﻳﺎﻓـﺖ
ﻧﺸﺪ؛ ﻟﺬا اﻣﻜﺎن ﺑﺮآورد ارزش اﻗﺘﺼﺎدي آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي

ﻫﺰﻳﻨــﻪ زﻳﺴــﺖﻣﺤﻴﻄ ـﻲ اﻧﺘﺸــﺎر  N2Oو  CO2ﺣﺎﺻــﻞ از
ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي  N2Oو  CO2ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﺮاﺑــﺮ  585/62و 8136/42ﻣﻴﻠﻴــﻮن رﻳــﺎل ﺑــﺮآورد ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺴـﺖﻣﺤﻴﻄـﻲ اﻧﺘﺸـﺎر  N2Oو  CO2ﺣﺎﺻـﻞ از
ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﻞ ﺑﺮاﺑﺮ 8722/04ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺮآورد
ﺷﺪه اﺳﺖ ).(Jamalipour et al., 2014
ارزش ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ،زراﻋﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ-زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﺒﻮﺑﺎت

ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎت اﻧﺠــﺎمﺷــﺪه ﺑــﺮاي
ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺒﻮﺑﺎت در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ،ارزش ﻛـﻞ اﻳـﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪ
)ﺟﺪول .(13ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول ،15ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲﺷـﻮد
ﻛــﻪ ﻣﺠﻤــﻮع ارزش ﻛﺎرﻛﺮدﻫــﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧــﻪ ﺣﺒﻮﺑــﺎت ﺑﺮاﺑــﺮ
56637/234ﻫــــﺰار رﻳــــﺎل در ﻫﻜﺘــــﺎر و در ﻣﺠﻤــــﻮع
47906491/1ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول
ﺑﺎﻻ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد:

ﺟﺪول  -14ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ
Table 14. The greenhouse gas emission rate of selected Pulses
ﻧﻮع ﺣﺒﻮﺑﺎت
Type of pulses
ﻋﺪس
Lentil

ﻟﻮﺑﻴﺎ
Bean

ﻧﺨﻮد
Chickpea

157.60

131.46

556.79

21.18

53.57

19.80

0.158

0.40

0.148

15.40

40.85

48.80

1341.62

2448.28

434.70

41.70

142.69

60.67

2.19

1.82

7.72

59.29

185.37

117.19

2588.92

2185.59

9146.71

9492.54

7918.32

33537.33

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ
Components
ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ )ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر(
)Cultivation area (Thousand hectares

ﻋﻤﻠﻜﺮد )ﺗﻦ/ﻫﻜﺘﺎر(
)Yield (Ton/hectare

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ )ﺗﻦ(
)Residue (Ton

ﻛﻞ اﻧﺘﺸﺎر  N2Oاز ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ )ﺗﻦ(
)Tolal of N2O emission from residue (Ton

ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژن )ﺗﻦ(
)Nitrogen fertilizers (Ton

ﻛﻞ اﻧﺘﺸﺎر  N2Oاز ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژن )ﺗﻦ(
Total N2O emission of nitrogen fertilizers
)(Ton

ﻛﻞ اﻧﺘﺸﺎر  N2Oاز آﻳﺶ )ﺗﻦ(
)Total N2O emission of fallow (Ton

ﻣﺠﻤﻮع اﻧﺘﺸﺎر ) N2Oﺗﻦ(
)Total N2O emission (Ton

اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺮﺑﻦ )ﺗﻦ(
)Carbon emission (Ton
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اﻧﺘﺸﺎر ) CO2ﺗﻦ(
)CO2 emission (Ton
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 ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻞ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺣﺒﻮﺑﺎت در اﻳﺮان-15 ﺟﺪول
Table 15. Total economic value of Pulses' functions in Iran
(ارزش )ﻫﺰاررﻳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر

(ﻛُﻞ )ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

Functions

Value
(Thousand rials per hectar)

Total
(Million rials)

اﻗﺘﺼﺎدي

26222.156

22179958.21

ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ

Economical

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺒﻮﺑﺎت

20984

Pulses production

ﻛﺎﻫﺶ واردات ﻛﻮدﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ ﻧﺎﺷﻲ از
ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

700

Nitrogen fertilizer import reduction of bio- nitrogen in direct activity

ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻮد ﺳﺒﺰ
Bio-nitrogen of green manure

ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻤﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

329

Reduction of poisions

80.406

ارزش ﺗﻐﺬﻳﻪاي دام و ﻃﻴﻮر

4128.75

Nutrition value of livestock and poultry

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

8800

Social
1

اﺷﺘﻐﺎلزاﻳﻲ

7443462.4

8800

Employment

زراﻋﻲ

16663.19

Agronomic

14094528.47

ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
Bio-nitrogen in direct activity

ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻮد ﺳﺒﺰ

700
329

Bio-nitrogen of green manure

ارﺗﻘﺎء ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﺼﻮل در اﻟﮕﻮي زراﻋﻲ
Yield promotion in crop pattern

 آﻓﺎت و ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ،ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز
Weeds, pests and diseases control

اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮل در اﻟﮕﻮي زراﻋﻲ
Increasing the protein of product in crop pattern

4252.5
80.406
10835

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺷﻲ از
ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
The product quality of bio- nitrogen in direct activity

ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻮد ﺳﺒﺰ
Bio-nitrogen of green manure

270.767
127.26
68.26

ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻤﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
Reduction of poisions

زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ-اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ

9196.88

Ecological-Environmental

ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك
Reducing the soil erosion rate

 ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎك و ﺑﻬﺒﻮد داﻧﻪﺑﻨﺪي ﺧﺎك،ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎك
Building, gradation and soil compaction improvement

اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي آب و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻮاددﻫﻲ ﺧﺎك
Increase to water permeability and soil aeration

ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
Pollution reduction of bio-nitrogen fertilizer in direct activity

ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻮد ﺳﺒﺰ
Bio-nitrogen fertilizer of green manure

ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻤﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

4986122.04

657.205
2500
800

459
459
76.68

Reduction of poison

ارزش ﺣﻔﺎﻇﺖ آب
Water protection (saving)

ﻛﻞ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ
Total functions of the 4 effects

4245

797580.02

60882.22

48704071.12

 ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ:ﻣﺄﺧﺬ

.(6ﻫﺰاررﻳﺎﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت و ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ )ﺟﺪول400  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ1
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ﺟﺪول  -16ﺳﻬﻢ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ از ﻛﻞ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺣﺒﻮﺑﺎت در اﻳﺮان
Table 16. Functions share of four effects of total economic value of Pulses' functions in Iran
ﺳﻬﻢ )درﺻﺪ(

ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ

)Share (percent

Functions

45.55

اﻗﺘﺼﺎدي Economic

15.29

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ Social

28.93

زراﻋﻲ Agronomic

10.23

اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ-زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ Ecological- Enviromental

ﻣﺄﺧﺬ :ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺟــﺪول ،16ﺑــﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺳــﻬﻢ ﻛﺎرﻛﺮدﻫــﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧــﻪ
ﺣﺒﻮﺑــﺎت در ﺗﻮﻟﻴــﺪ ارزش ﻛــﻞ ﭘﺮداﺧﺘــﻪ اﺳــﺖ .ﺑــﺮ اﺳــﺎس
اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ 45/55درﺻـﺪ از
ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺣﺒﻮﺑﺎت ،در ﺣﻮزه ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻌﺮﻳـﻒ
ﻣﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ از اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار ﺣـﺪود 36/45درﺻـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ارزش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺒﻮﺑﺎت ارﺗﺒـﺎط ﻣـﻲﻳﺎﺑـﺪ.
ﺳـــﺎﻳﺮ ﻛﺎرﻛﺮدﻫـــﺎي اﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ ،زراﻋـــﻲ و اﻛﻮﻟـــﻮژﻳﻜﻲ-
زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﺪود 54/45درﺻـﺪ از ﻛـﻞ ارزش اﻗﺘﺼـﺎدي
ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺣﺒﻮﺑﺎت در اﻳﺮان را درﺑـﺮ ﻣـﻲﮔﻴﺮﻧـﺪ .در واﻗـﻊ
ﺳﻬﻢ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫـﺪ ،ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﻣﺆﻟﻔــﻪ ﻫــﺎي ﺳــﺎزﻧﺪه ﻛﺎرﻛﺮدﻫــﺎي زراﻋــﻲ و اﻛﻮﻟــﻮژﻳﻜﻲ-
زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ،ﻣﻲﺗﻮان اﻳـﻦ دو ﻛـﺎرﻛﺮد را ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً در ﻳـﻚ
ﮔﺮوه ﻗﺮار داد .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺳﻬﻢ اﻳـﻦ دو ﻛـﺎرﻛﺮد از ﻛـﻞ
ارزش ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺣﺪود 39/16درﺻﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎزﮔﻮﻛﻨﻨﺪه ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ دو ﻛﺎرﻛﺮد ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ .ﻧﻜﺘـﻪ
آﺧﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﺎزاري ﺣﺒﻮﺑـﺎت در اﻳـﺮان
ﺑﻴﺶ از ارزشﻫﺎي ﺑﺎزاري آن اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ از اﻳﻦ ﺑﻌـﺪ ﮔـﺰارش
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﺣﺒﻮﺑـﺎت ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﻪ
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻼش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﻧﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﮔـﺰارشﺷـﺪه
در ﻣﺘﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ،ﺑﻌﺪ دﻳﮕﺮي از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺒﻮﺑـﺎت را ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ اﮔﺮﭼـﻪ ﺣﺒﻮﺑـﺎت ﺑـﺎ ﻫـﺪف
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از ﻳـﻚ ﺳـﻮي و
ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪي ﻛﺸﺎورزان از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ در ﺳـﻄﺢ ﻣﺰرﻋـﻪ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد ،اﻣﺎ داراي ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺜﺒـﺖ ﻓـﺮاوان
ﺑــﻪ ﻟﺤــﺎظ اﻗﺘﺼــﺎدي ،اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ،زراﻋــﻲ و اﻛﻮﻟــﻮژﻳﻜﻲ-
زﻳﺴــﺖﻣﺤﻴﻄــﻲ و ﻧﻴــﺰ آﺛــﺎر ﻣﻨﻔــﻲ ﺧــﺎرﺟﻲ 1ﻣﺎﻧﻨــﺪ اﻧﺘﺸــﺎر
ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﺮآوردﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲدﻫـﺪ ﻛـﻪ
ﺣﺒﻮﺑﺎت در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و ﻧﻴﺰ در ﺳـﻄﺢ ﻛـﻼن در اﻳـﺮان ﺑـﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 60882/22ﻫـﺰار رﻳـﺎل در ﻫﻜﺘـﺎر و در ﻣﺠﻤـﻮع
48704071/12ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ارزش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ در
اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﻬﻢ ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺣﺒﻮﺑـﺎت ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎي
ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل )ﺑﺨﺸﻲ از ﻛـﺎرﻛﺮد اﻗﺘﺼـﺎدي( ﺣـﺪود
63/55درﺻﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎي زراﻋـﻲ و
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ-زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺣـﺪود 38/71درﺻـﺪ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ اﻧﺘﺸـﺎر  N2Oو
 CO2ﺣﺎﺻــــﻞ از ﺣﺒﻮﺑــــﺎت ﻣﻨﺘﺨــــﺐ ﺗﻮﻟﻴــ ـﺪي ﺑﺮاﺑــــﺮ
8722/04ﻣﻴﻠﻴــﻮن رﻳــﺎل ﺑــﺮآورد ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺧـﺎرﺟﻲ 2ﺣﺒﻮﺑـﺎت در
ﻧﻈﺎمﻫﺎي زراﻋﻲ اﻳـﺮان در ﺳﻴﺎﺳـﺖﮔـﺰاريﻫـﺎي ﻛـﻼن ﻣﻠـﻲ
ﺑﻪ وﻳﮋه از ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
اﻳــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘــﻪ از ﻃــﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎﺗﻲ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎره
16290داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ وﺳـﻴﻠﻪ از
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲﺷﻮد.

1 Negative

externalities
Positive externalities
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Introduction
Pulses have an important role in supply of households' protein needs and income resource of farmers in
farm level. Also, it has abundant positive services and functions as economic, social, agronomic and
environment-ecological and negative externality such as greenhouse gases emissions. This paper tried to
estimate the value of Pulses' goods and services (PGS) in agronomic systems in 2014 using benefit transfer
methods, data of several local research and selected pulses' data of Iran.
Materials & Methods
Broadly defined, value can be defined as a framework for identifying positive or negative qualities in
events, objects, or situations. The total economics value (TEV) of any resource is a sum of two types of
values: Use values and Non-use values. In this study, only use values are considered. Economic valuation
assumes that these resources somehow impact on the utility or well-being of individuals. A number of
methods have been developed to elicit these changes in the utility (or well-being) of individuals. Generally,
these are classified into two major groups-Market-based approaches, and Non-market based approaches. One
of the conditions of market-based valuation is that the commodity is traded in a working market.
Market Based Valuation: Under market-based valuation, a link between the Pulses' service (goods
generated) and society’s preference is developed. If the good is commercial, it is bought and sold through the
marketplace. Its level reflects social preference (or value). If market price for a certain Pulses' service in the
marketplace exists, the price is directly used to evaluate the value of PGS.
Non-Market Valuation Methods: Non-market goods do not have a market price. Majority of PGS are
non-market goods, and require a different type of valuation methods. Main methods of non-market valuation
are the contingent valuation method, the travel cost method, hedonic pricing, and choice experiments. These
methods require data collection, which is both time consuming and resource-rich. If such methods cannot be
implemented, the next best alternative is to use the method of benefit transfer.
Benefit Transfer Method: When there is no market price for Pulses' goods and service and a primary
non-market valuation study is not an option due to time and cost constraints, method of value transfer (VT)
or benefit transfer (BT) is considered a key option to estimate the value of such a service.
Value (benefit) transfer is the process by which a value or demand function of a characteristic or a set of
environmental characteristics obtained from each valuation method in a location (original location) is used to
evaluate environmental goods or services in another location (location transfer). The VT method is widely
applied in the economic valuation of non-market environmental goods and services. There is no unanimity in
the economic literature for the use of the VT method. Some economists do not consider BT as a
methodology, but simply consider as transfer of estimates from one location to other location. Desvousges et
al, (1998) believed that transfer studies involve all advanced skills required to the main research. It is
recommended that caution must be exercised to ensure the validity of the method. Three principles are
suggested: (a) Population of both regions should be similar; (b) Goods or services in both locations should
have about the same characteristics; and (c) Initial estimated values should not be old because preferences
change over time.

*Corresponding Author: ghorbani@um.ac.ir
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Results & Discussion
This study showed that that value of PGS in acreage unit and macro-level in Iran are 60882.22 thousand
rail per hectare and 48704071.12 million rial. Total share of the economic and social goods and services of
Pulses is 60.84 percent. Also, the total share of agronomic and environment-ecological services of pulses is
39.16 percent. The value of water saving of rainfed selected Pulses have been computed equal to 797570.02
million rial. Furthermore, total environment cost of N2O and CO2 gases emission of selected Pulses has
been estimated equal to 8722.04 million rial.
Conclusion
This study showed that Pulses' have high value in agronomic systems of Iran specialy on water saving in
rainfed lands. Furthermore, it has several goods and services that has market and non market value. Regard
to results, considering of externality of Pulses in agronomic systems of Iran in national policy making
especially in research budget allocation has been suggested.
Key words: Economic, Environment, Greenhouse gas, Pulses, Valuation

98

پژوهشهاي حبوبات ايران

Iranian Journal of Pulses Research
Vol. 9, No. 1, 2018, p. 99-117
DOI: 10.22067/ijpr.v9i1.56269

جلد 9شمارة ،1نيمة اول  ،1397صفحة 99-117

اثر محلولپاشی اسید آسکوربیک و اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات فیزيولوژيکی دو رقم نخود زراعی
( )Cicer arietinum L.در شرايط تنش خشکی
4

سيامک فرجام ،*1عادل سیوسهمرده ،2حمداله کاظمیاربط ،3مهرداد یارنيا 3و اسعد رُخزادي

 -1دانشآموخته دکتراي تخصصی دانشگاه آزاد اسالمیتبریز و مدرس مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعی کردستان،
سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي
 -2دانشيار گروه زراعت ،دانشکده کشاورزي دانشگاه کردستان
 -3استاد گروه زراعت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
 -4استادیار گروه زراعت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج
تاريخ دريافت1395/04/01 :
تاريخ پذيرش1395/07/05 :

چکيده
در اين پژوهش اثر تنش خشکی و محلولپاشی اسید آسکوربیک و اسید سالیسیلیک بر صفات زراعی و فیزيولوژيکک
دو رقم نخود بهصورت اسپلیتپالت فاکتوريل در قالب طرح بلوکهای کامل تصکادفی بکا ارکار تککرار در برکار و تابسکتا
سال 1390در منطقه سنندج بررسی شد .تنش خشکی در ارار سکط شکامل شکاهد یآبیکاری کامکلش تکنش در مر لکه
رويشی یاز ابتدای شاخهدهی تا گلدهیش تنش در مر له زايشی یاز گلدهی تا رسیدگیش و تنش در هر دو مر له رويشی و
زايشی بود .ارقام نخود شامل  ILC482و محلی کردستا بهعنوا فاکتور فرعی اول و ترکیبات تنظیمکننده رشکد شکامل
اسید آسکوربیک اسید سالیسیلیک و آب معمولی یشاهدش بهصورت محلولپاشی بهعنوا فاکتور فرعی دوم درنظکر گرفتکه
شدند .نتايج نشا داد که تنش خشکی سبب کاهش عملکرد دانه وز خشک بوته وز 100دانه محتوی نسبی آب برگ
پروتئین محلول برگ کلروفیل  aو  bکاروتنوئیدها وکلروفیل کل گرديد .رقم  ILC482از محتوای نسبی آب برگ بیشتر
و رقم کردستا از وز 100دانه باالتری برخوردار بکود .اسکید آسککوربیک سکبب افکزايش وز خشکک بوتکه کلروفیکل a
کارتنوئیدها و کلروفیل کل گرديد .کاربرد اسید سالیسیلیک سبب افزايش کلروفیل  bو پروتئین محلکول بکرگ در شکراي
تنش کامل گرديد .وز خشک بوته و محتوی نسبی آب برگ تحت تأثیر مواد تنظیمکننده رشد قرار نگرفتند .با توجکه بکه
نتايج اين تحقیق رقم  ILC482از لحاظ عملکرد دانه نسبت به رقم کردستا برتری داشکت و تحمکل بیشکتری بکه تکنش
خشکی نشا داد .اسید آسکوربیک در افزايش عملکرد دانه وز خشک بوته رنگیزههای فتوسنتزی و فک محتکوای آب
برگ نقش بیشتری را در آزمايش داشت.
واژه هاي کليدي :پروتئین عملکرد دانه کارتنوئیدها کلروفیل مواد تنظیمکننده رشد نخود

در نخود کاهش میيابد .از طرفکی گکزارش شکده اسکت ککه در
شراي تنش شديد خشکی میزا پروتئینهکای محلکول بکرگ
افککزايش يافککت یBlack & Prithard, 2002شJamshidi .
) Moghadam et al, (2007گزارش کردندکه تکنش خشککی
باعک کاهش مقدارکلروفیل در گیکاه نخکود شکد .گکزارش شکده
است که در شراي تنش خشکی محتوای هر دوکلروفیکل  aو b
تغییر میکنند (Farooq et al., 2009).بکهنظکر مکیرسکد ککه
کاروتنوئیدها در تحمل گیاها به تنش خشککی نقکش اساسکی
بازی میکنند و در ايکن رابطکه بکه گیاهکا کمکک مکینماينکد
) .(Jaleel et al., 2009اسید آسککوربیک يکک ترکیکب آنتکی
اکسیدانتی قوی با وز مولکولی کم و محلکول درآب بکوده ککه
نقش عمدهای را در خنثکیککرد فعالیکت راديککالهکای آزاد و
غیرسمیکرد پراکسید هیدروژ بازی مکیکنکد(El-Tayeb, .

1

مقدمه
خشکی از مرمترين عوامل تنشزای محیطکی اسکت ککه
تولید محصوالت زراعی را در مناطق خشک و نیمهخشک تحت
تأثیر قکرارداده و باعکک ککاهش تولیکد مکیشکود ی & Ehdaie
Waines, 1993ش .بوبات پس از غکالت دومکین منبک مرکم
غذايی انسکا اسکت .در بکین بوبکات نخکود از لحکاظ سکط
زيرکشت و تولید پس از لوبیا و نخودفرنگی در مقام سوم قکرار
دارد یJalota et al., 2006ش .ککاهش عملککرد نخکود ناشکی از
تنش خشکی در دنیا تقريباً دود  40تا  50درصد برآورد شده
اسکت یAhmad et al., 2005ش Nayyar (2006) .بکا اناکام
آزمايشی گزارش کرد که پروتئین محلول برگ در شراي تکنش
*نویسنده مسئولsiamakfarjam@yahoo.com :
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فککاکتور فرعککی اول شککامل دو رقککم نخککود  ILC482و محلککی
کردستا و مواد تنظیمکننده رشد بهعنوا فکاکتور فرعکی دوم
درکرتهای فرعی قرار گرفتنکد .ترکیبکات تنظکیمکننکده رشکد
شامل سه سط اسیداسکوربیک و اسیدسالیسیلیک بهترتیب بکا
مقادير 100و 200میلکیگکرم در لیتکر و آب معمکولی یشکاهدش
بودند که بهصورت محلولپاشی به میزا نیم لیتکر در هکر متکر
مرب توس سمپاش پشتی همزما بکا مر لکه ظرکور سکومین
شاخه جانبی اعمال شدند .بذور قبل از کاشت با استفاده از سکم
بنومیل دو در هزار ضکد عفکونی شکدند .هرککرت اصکلی شکامل
24ردي 9متری با فاصله 25سانتیمتر و فاصله بوته روی ردي
10سانتیمتر بودند .عملیات کاشت در 20فروردين 1390اناکام
شد .میزا بارندگی در ماموع در پنج روز پس از کاشت معادل
 14/9میلیمتر بود که رطوبت الزم بکرای جوانکهزنکی را در هکر
ارار تیمار تکنش رطکوبتی فکراهم نمکود .پکس از آ در تیمکار
آبیاری مطلکوب بکا تکوزين روزانکه نمونکههکای خکاک تکا عمکق
30سانتی متری و در صورت تخلیه  50درصد آب سرلالوصکول
خاک آبیاری تا رسید محتوای آب خاک به د ظرفیت زراعی
تا عمق50سانتیمتری اناام شد .الزم به ذکر است ککه قبکل از
اجرای آزمايش منحنی رطوبتی خکاک تعیکین گرديکد .بکه ايکن
ترتیب که با گرفتن نمونههايی از خاک مزرعه و تعیین پتانسیل
آب در نمونه خاک و سپس تعیین میزا رطوبت موجود در آ
رابطه رگرسیونی بکین دو متغیکر پتانسکیل آب خکاک و میکزا
رطوبت خاک به دست آمد یشکل 1ش .آبیاری کلیه ککرتهکا بکه
روش آبیاری قطرهای اناام شد .هرکرت مارز به شکیر قطک و
وصل مازا بود .بهمنظکور يکنکواختی آبیکاری کلیکه وا کدهکای
آزمايشی از کنتورآب استفاده گرديد .قبل از اناام آبیاری جرت
تعیین میزا آب مورد نیاز هر ککرت درصکد رطوبکت خکاک از
روش رطوبت وزنی تعیین گرديد .در کرتهای تحت تنش برای
جلوگیری از ورود بارا به داخل کرت آزمايشی بر اساس پکیش
بینیهای هواشناسی قبکل از هکر بکارش از پوشکش پالسکتیکی
شفا با ارتفاع يک متر برروی کرتهکا اسکتفاده شکد و بعکد از
پايا بارندگی جرت جلکوگیری از گرمکازدگی بوتکههکای نخکود
تحت آزمايش پوشش از روی کرتهای موردنظر برداشته شکد.
بهمنظور سبزشد يکنواخت و استقرار بوتهها تکا مر لکه ظرکور
اولین شاخه جانبی همه کرتهای آزمايشی مربوط به هر ارار
تیمار شاهد و تنش بهطکور يکسکا آبیکاری گرديدنکد .مامکوع
میککزا بارنککدگی و آب آبیککاری در طککی اجککرای آزمککايش در
تیمارهای شاهد و تحت تنش خشکی در مر له رشکد رويشکی
زايشی و تنش کامل بهترتیب  233/7 201/2 324و  96میلی
متر بود.

) 2005نتکايج مطالعکات ) Zeid et al, (2008نشکا داد ککه
کاربرد اسید اسککوربیک در سکط  100میلکیگکرم در لیتکر در
گندم در شراي کمبکود آب سکبب ککاهش اثکرات سکو تکنش
خشکی میشود .ی Sheteawi (2007بکا اناکام پژوهشکی بیکا
نمود که اسید آسکوربیک سبب بربود محتوای کلروفیل  bبرگ
سويا در شراي تنش کم آبی گرديد.
اسید سالیسیلیک يکا ارتکو هیدروکسکی بنزوئیکک اسکید
یSAش از ترکیبات فنولی است که در بسیاری از گونههای گیاهی
وجود دارد و در تنظیم فرآيند های فیزيولوژيکی گیاهکا نقکش
دارد ) .(Raskin, 1992اسید سالیسیلیک توس ريشه تولید و
در تنظیم فرآيندهای رشد تکامل جذب يو و فتوسنتز نقکش
دارد )  .(El-Tayeb, 2005نتايج مطالعات مختلک نشکا داده
است که اسید سالیسیلیک نقش مؤثر و مثبتی در رشکد و نمکو
نخکود دارد ی Maddah et al., 2006; Gad El-Hak et al.,
2012ش .اسید سالیسیلیک پیامرسانی قوی است که پاسکخهکای
ويژهای به تنشهای محیطی از جمله خشکی میدهد (Papova
) .et al., 2009اسید سالیسیلیک با خاصکیت آنتکیاکسکیدانتی
خککود از پککروتئینهککای گیککاه در مقابککل صککدمات اکسککیداتیوها
محافظت میکند ) .(Miguel et al., 2006با توجه به ايکنککه
تنش آبکی از عوامکل محکدودکننکده در تولیکد گیاهکا زراعکی
محسوب میشود بنابراين تحقیق روی مکانسیم تحمل گیاها
زراعی به کمآبی ائز اهمیت اسکت .در ايکن میکا اسکتفاده از
آنتیاکسیدانتها و تنظیمکنندههای رشکد گیکاهی در بربکود و
کاهش آثار کمآبی در اين گیاها سودمند است .هکد از ايکن
تحقیککق بررسککی نقککش اسیدآسکککوربیک بککهعنککوا يککک
آنتیاکسیدا و اسیدسالیسیلیک بکهعنکوا يکک شکبههورمکو
مرتب با مقاومت به تنش خشکی در کاهش خسکارت ناشکی از
تنش خشکی بر برخی خصوصیات زراعی و فیزيولوژيکی دو رقم
زراعی نخود بود.
مواد و روشها
اين آزمکايش در برکار سکال 1390در مزرعکه تحقیقکاتی
ايستگاه تحقیقکات کشکاورزی و منکاب طبیعکی گريکزه سکنندج
بهصورت اسپلیتپالت فاکتوريل در قالب طرح بلوکهای کامکل
تصادفی در ارار تکرار به اجکرا درآمکد .درايکن آزمکايش تکنش
خشکی در ارار سط شامل آبیاری کامل بهعنوا شاهد قط
آبیاری پس از ظرور اولین شاخه جانبی تا ظرور  50درصد گکل
ها قط آبیاری از مر له ظرور50درصد گلها تکا رسکیدگی و
قطک آبیککاری پککس از ظرککور اولککین شککاخه جککانبی تککا مر لککه
رسیدگی به کرت های اصلی اختصاص يافتنکد .رقکم بکهعنکوا
100
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شکل  -1منحنی رطوبتی رابطه درصد رطوبت خاک با پتانسيل آب خاک
Fig. 1. Relationship between soil moisture content and soil water potential

اندازهگیری غلظت پروتئین منتقل شد و در فريزر بکا دمکای -42
درجه سانتیگراد نگرداری شدند .بهمنظکور انکدازهگیکری غلظکت
پروتئین محلول به 990میکرولیتر از محلول روشناور نمونکههکای
برگ 10میکرولیتر محلول برادفورد اضافه شد و میزا جذب نکور
با توجه به مقدار پکروتئین ايکن نمونکههکا بکا اسکتفاده از دسکتگاه
اسپکتروفتومتر و با توجکه بکه منحنکی اسکتاندارد در طکول مکوج
595نانومتر تعیین شد .بهمنظور تعیین غلظت پروتئین نمونههای
مورد بررسی منحنی استاندارد پکروتئین شکاهد از آلبکومن سکرم
گاوی تریه شد و با توجه به اين منحنی استاندارد و میزا جکذب
نور درطول موج 595نانومتر بهوسیله نمونههای پروتئینی غلظت
پروتئین نمونهها تعیین شد .در نرايت مقدار پروتئین با توجکه بکه
نسبت وز خشک به وز تر بهصورت غلظت بر سب میلیگکرم
بر گرم وز تر ارائه شد.
ی×1000وز نمونهش /یمیزا پروتئین محاسبه شده× اکم
نمونه ش =پروتئین یمیلیگرم بر گرم وز ترش
بهمنظور سناش میکزا کلروفیکل و کاروتنوئیکدها از روش
) Sukran et al, (1998و از استو 100درصکد بکرای اسکتخراج
اسککتفاده شککد .میککزا جککذب نمونککههککای اسککتخراجی بککهوسککیله
اسپکتروفتومتر در طول موجهای  645 662و470نانومتر قرائکت
شد .غلظت کلروفیکل و کاروتنوئیدها بر اساس رواب زير محاسکبه
شده و بر سب  mg g-1FWگزارش شد.

برای تعیین عملکرد دانه از هکر وا کد آزمايشکی بوتکههکای
نخود در سه مترمرب برداشت و عملکرد بیولوژيک عملکرد دانه و
وز 100دانه با استفاده از آ تعیین شد .از تقسیمکرد عملککرد
بیولوژيک بر تعداد بوته برداشتشده وز خشک تکبوته تعیکین
گرديد .برای اندازهگیری صفات فیزيولوژيک از برگهای تازه از10
بوته بهطور تصکادفی در دو مر لکه يکک بکار در مر لکه رويشکی
یزما ظرور آخرين شاخه جانبیش و يکک بکار در مر لکه زايشکی
یظرور100درصدی غکال هکاش نمونکههکای پکنج گرمکی تریکه و
بالفاصله در نیتروژ ماي با برودت  -195درجه سانتیگراد قکرار
داده شککدند .سککپس نمونککههککا بککه فريککزر بککا بککرودت  -70درجککه
سانتیگراد منتقل و نگرداری شدند و پس از آ صفات مکوردنظر
اندازهگیری شد .بهمنظور اندازهگیکری محتکوای نسکبی آب بکرگ
یRWCش پس از محاسکبه وز تکر یFWش وز اشکباع یTWش و
وز خشک یDWش برگها با دقت يکهزارم گرم بکا اسکتفاده از
رابطه زير محتوای نسبی آب برگ تعیین شد ی Sehofeld et al.,
1988ش:
RWC (%) = [(FW- DW) / (TW-DW)] *100

بککهمنظککور انککدازهگیککری پککروتئین محلککول بککرگ از روش
ی Bradford (1976اسککتفاده شککد .بککرای اسککتخراج پککروتئین
0/5گرم از نمونههای برگی درهاو اوی 5میلیلیتر بافر تريس-
10HClدرصککد  0/1نرمککال بککا  pHمعککادل  7/4در بسککتر يخککی
بهصورت هموژ مخلوط و سپس به لولههکای سکانتريفوژ منتقکل
گرديککد .ايککن نمونککههککا بککه مککدت 20دقیقککه در دمککای 4درجککه
سانتیگکراد بکا 15000دور در دقیقکه سکانتريفوژ شکدند .پکس از
سانتريفوژکرد محلول روشناور به 10عدد ويال کواک بهمنظور

Chlorophyll a (mg/g) = 11.75 A662 – 2.350 A645
Chlorophyll b (mg/g) = 18.61 A645 – 3.960 A662
– Carotenoids (mg/g) = (1000 A470 – 2.270 Ca
81.4Cb)/227
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تنظیمکننده رشد بهترتیب در سطوح  1و  5درصد معنیدار بود
یجدول1ش .بیشترين عملکرد دانه درتیمار آبیاری کامل به مقدار
951کیلوگرم در هکتار بهدسکت آمکدal, (2001) et Soltani .
گزارش کردند که عملکرد نخکود تحکت شکراي تکنش خشککی
نسبت به آبیاری منظم 67درصکد ککاهش نشکا داد .تکنش در
مر له رشد رويشی عملکرد دانه را 53درصکد در مر لکه رشکد
زايشی 63درصد و در تیمار تکنش کامکل 68درصکد نسکبت بکه
شاهد کاهش داد یشکل 2ش .اين موضوع نشا میدهد که تنش
در مر له رشد زايشی بیشترين تأثیر را بر عملککرد نخکود دارد.
کاهش عملکرد دانه نخود در اثر تنش خشکی توس Shaaban
) et al, (2011نیز گزارش شده است.

در فرمککول فککو  Aنشککا دهنککده میککزا جککذب در طککول
موجهای  662 645و 470نانومتر میباشد.
در پايا دادههای اصل از آزمايش تحکت عملیکات تازيکه
واريانس با استفاده از نرمافزار  SAS version 9.1قرار گرفتنکد.
مقايسه میکانگینهکا بکا آزمکو انددامنکهای دانککن در سکطوح
ا تمال  5و  1درصد اناام شد و برای رسم نمودارها از نکرمافکزار
 Excelاستفاده شد.
نتایج و بحث
عملکرد دانه

نتايج تازيه واريانس عملکرد دانه نشا داد که اثکر تکنش
خشکککی و نیککز اثککر متقابککل سککهگانککه تککنش در رقککم در مککواد

جدول  -1تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) اثرات برخی صفات زراعی و فيزیولوژیک دو رقم نخود در برابر اثرات تنش خشکی و
محلولپاشی با اسيدهاي ساليسيليک واسيد آسکوربيک
Table 1. Analysis of variance of the effects of drought stress, salicylic and ascorbic acids application on the
physiological traits of two chickpea cultivars
ميانگين مربعات
Mean squares

وزن100دانه

عملکرد دانه

محتواي نسبی آب برگ

وزن خشک بوته

RWC

Biomass/Plant

Weight of
hundred seeds

Seed Yield

درجه آزادي

منابع تغيير

df

S.O.V

تکرار

336.8

171.91 ns

454.79 ns

24029.4 ns

3

Replication

**2407.7

**2368.8

*3654.89

**2114892.9

3

تنش خشکی

132.1

146.55

580.12

27450

9

*730.8

67.6ns

**585.21

48668.4ns

1

37.2 ns

*285

157.44ns

39881.7ns

2

134.3 ns

74 ns

100.68 ns

13982.6 ns

3

140.9 ns

121.52ns

63.56ns

52989.7ns

6

20.8 ns

36.91ns

188.50ns

60763.4ns

2

35.7 ns

58.79ns

48.68ns

*69380.3

6

113.5

92.22

86.16

30026.9

60

11.48

17.70

19.26

)Stress (S

خطای کرت اصلی
Error a

رقم
)Cultivar (C

تنظیمکننده رشد
Plant growth
یregulator (P

تنش× رقم
S×C

تنش× تنظیمکننده رشد
S×P

رقم× تنظیمکننده رشد
C×P

تنش× رقم ×تنظیمکننده
رشد
S×C×P

23.91

خطای کرت فرعی
Error b
ضريب تغییرات CV%

 :nsغیر معنیدار ** و * :بهترتیب معنیدار در سطوح ا تمال  1و  5درصد.
ns ,** and *: Non significant and significant at 1 and 5% levels, respectively.
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هکتارش 15/6درصد افزايش نشا میدهد .تحکت تکأثیر مصکر
اسیدآسکوريیک عملککرد رقکم  ILC482بکه1270کیلکوگرم در
هکتار در شراي آبیاری رسید که بهطور معنیداری نسکبت بکه
تیمار بدو محلولپاشی ی774کیلوگرم در هکتارش افزايش نشا
میدهد یجدول 2ش .گزارش شده است که محلکولپاشکی برگکی
اسککید آسکککوربیک در شککراي کمبککود آب بککهطککور معنککیداری
عملکرد دانه نخود را افزايش میدهد ارا که اسید آسککوربیک
بهعنوا يکک مکاده آنتکیاکسکیدا مکیتوانکد گیکاه را در برابکر
تنشهای اکسیداتیو ناشی از کمبود آب محافظت کنکد )2014
et al., Zarghamnejadش.

در شراي آبیاری کامکل میکزا فتوسکنتز و تولیکد مکواد
پرورده افزايش يافته در نتیاه از طريق افزايش سرعت پُرشکد
دانککه وز دانککه و در نرايککت عملکککرد آ افککزايش مککیيابککد
یRezaeyan-zadeh, 2008ش.
بین دو رقم مورد بررسکی از لحکاظ عملککرد دانکه تفکاوت
معنیداری مشاهده نشد یجدول1ش .میانگین عملکرد دانکه رقکم
 ILC482در تیمار آبیاری  985کیلکوگرم در هکتکار و در رقکم
کردستا 876کیلوگرم در هکتار بود .اما در شراي تنش کامکل
عملکرد رقم ILC484به میزا 334کیلکوگرم در هکتکار رسکید
ککه در مقايسکه بکا عملککرد رقکم کردسکتا ی282کیلککوگرم در

شکل -2مقایسه ميانگين عملکرد دانه نخود با اعمال تيمارهاي آبياري و تنش خشکی
یشاهد :آبیاری کامل تنش رويشی تنشزايشی و تنش کاملش
میانگینهای دارای رو مشابه بر اساس آزمو دانکن در سط ا تمال 5درصد تفاوت معنیداری با يکديگر ندارند.
Fig. 2. Mean comparison of chickpea seed yield affected by drought stress and irrigation treatments
(Control: full irrigated; Vegetative stress: drought stress at vegetative growth stage; Reproductive stress: drought stress at
)reproductive growth stage; Continues stress: not irrigated at both vegetative and reproductive growth stages
Different letters indicate significant differences at P≤0.05 according to Duncan's test.

جدول -2ميانگين عملکرد دانه با مصرف اسيد آسکوربيک ( ،)AAاسيدساليسيليک ( )SAو بدون محلولپاشی ( )Controlدر دو رقم نخود
 ILC482و کردستان درتيمارهاي آبياري و تنش خشکی
Table 2. Mean of seed yield in two chickpea cultivars of ILC482 and Kurdistan affected by ascorbic acid (AA),
Salicylic acid (SA) applications in drought stress and irrigation
تنش کامل

تنش زایشی

تنش رویشی

آبياري کامل (شاهد)

Continues stress
ILC482 Kurdistan

Reproductive stress
ILC482 Kurdistan

Vegetative stress
ILC482 Kurdistan

Full irrigated
ILC482 Kurdistan

251.8f

320.8ef

320.1ef

249.5f

437.7ef

495.1ef

926.1ab

773.8cd

323.5ef

394ef

338ef

419.5ef

449.2ef

428ef

775.1bcd

911.4bc

271.6ef

288ef

338.8ef

362.7ef

326.1ef

566.1ef

927.3bcd

1270a

282.3

334.2

332.3

343.9

404.3

496.4

876.1

985

تيمار
Treatment

بدو محلولپاشی
Control

اسید سالیسیلیک
SA

اسید آسکوربیک
AA

متوس
Average

میانگینهای دارای رو مشابه بر اساس آزمو دانکن در سط ا تمال  5درصد تفاوت معنیداری با يکديگر ندارند.
Means with different letters in each column indicate significant differences at P ≤ 0.05 according to Duncan's test.
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بوته با مصر اسید آسککوربیک اصکل شکد .اسیداسککوربیک
تأثیرگستردهای بر فرآينکدهای فیزيولکوژيکی ازجملکه بیوسکنتز
ديواره سلولی متابولیتها فیتوهورمو ها تقسیم سلولی و رشد
دارد .همچنین اسید اسکوربیک در رف تنشهای اکسکیداتیوی
محدوده غشا کلروپالست و میتوکنیدری نقش مرمکیدارد ککه
ماموعه اين تأثیرات میتواند موجب افزايش فعالیت فتوسنتزی
گیاه و در نتیاه افزايش وز خشک آ گکردد (Barth et al.,
) .2006بر اساس گزارشهکای )Shalata Neumann, (2001
& و ) Al-Hakimi (2001اسیدآسکککوربیک در تیمککار بککدو
تنش بهطور معنیداری وز خشک بوته در گندم و گوجهفرنگی
را افزايش داد.

وزن خشک بوته

اثرات دو عامل تنش خشکی و تنظیمکننده رشد بهترتیب
در سطوح ا تمال  1و 5درصد بکر وز خشکک بوتکه معنکیدار
بودند یجدول 1ش .مقايسه میانگین اثر تیمارهای تکنش بکر وز
خشک تک بوته نشا میدهد که بیشترين کاهش وز خشکک
بوته مربوط به تیمار تنش کامل بود .وز خشک بوته با اعمکال
تنش خشکی در مر له رشد رويشی کمتکر از اعمکال تکنش در
مر له رشد زايشی بود یشکل3ش .رشد نخود بهصورت نامحکدود
است با اين وجود بیشترين رشد شاخه و برگهای آ تا قبل از
گلدهی صورت میپذيرد .بنابراين قط آبیاری در مر لکه رشکد
رويشی وز خشک بوتکه را نسکبت بکه سکاير تیمارهکای تکنش
بیشتر کاهش داد .مقايسه میانگین مواد تنظیمکننکده رشکد بکر
وز خشک بوته یشکل4ش نشا داد ککه بیشکترين وز خشکک

شکل -3مقایسه ميانگين وزن خشک بوته نخود با اعمال تيمارهاي آبياري و تنش خشکی
یشاهد :آبیاری کامل تنش رويشی تنشزايشی و تنش کاملش
میانگینهای دارای رو مشابه بر اساس آزمو دانکن در سط ا تمال 5درصد تفاوت معنیداری با يکديگر ندارند.
Fig. 3. Mean comparison of chickpea biomass affected by drought stress and irrigation treatments
Different letters indicate significant differences at P ≤ 0.05 according to Duncan's test.

شکل -4مقایسه ميانگين وزن خشک بوته نخود با مصرف اسيد ساليسيليک ( ،) SAاسيد آسکوربيک ( )AAو بدون محلولپاشی
میانگینهای دارای رو مشابه بر اساس آزمو دانکن در سط ا تمال  5درصد تفاوت معنیداری با يکديگر ندارند.
Fig. 4. Mean comparison of Biomass affected by salicylic acid (SA) and ascorbic acid (AA) applications
Different letters indicate significant differences at P≤0.05 according to Duncan's test.
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عملکرد دانه نشا داد که اعمال تنش خشکی در مر لکه رشکد
زايشی بهطور معنیداری وز 100دانه را کاهش و سکبب پکايین
آمد مقدار عملکرد دانه گرديد .بین میانگین ارقام  ILC482و
کردسککتا در وز 100دانککه تفککاوت معنککیداری وجککود داشککت
بهطوری که وز 100دانه در رقکم محلکی کردسکتا 13درصکد
بیشتراز رقم  ILC482بود .بهنظر میرسد که رقم کردسکتا از
سرعت باالتر و دوره طکوالنیتکر پُرشکد دانکه نسکبت بکه رقکم
 ILC482برخکوردار بکوده اسکت .ی Yousefi et al, (1996بکا
اناام پژوهشی بیا نمودند که وز 100دانه تودههکای مختلک
نخود با يکديگر تفاوت دارنکد .نتکايج تازيکه واريکانس صکفات
ککاکی از عککدم تککأثیر معنککیدار مککواد تنظککیمکننککده رشککد بککر
وز 100دانه بود یجدول 1ش .برخکی پژوهشکگرا در مطالعکات
خود دريافتند که وز دانه در اثر تیمکار بکا اسکید سالیسکیلیک
بدو تغییر مانده ) (Sainio & Rajala, 2001و يکا ايکن ککه
کاهش می يابد یSliman et al., 1994ش .ا تماالً علت اين امر
آ است ککه در شکراي تکنش خشککی و بکدو تکنش اسکید
سالیسیلیک تعادل هورمونی را در گیاه تغییر میدهد بهطکوری
که در شراي تنش باعک افزايش اکسین و اسکید آبسیسکیک و
موجکب ککاهش سکیتوکنین مکیگکردد ی Shakirova et al.,
2003ش.

وزن100دانه

نتايج تازيه واريانس گويکای تکأثیر معنکی دار تیمارهکای
آبیاری و رقم بر وز 100دانه بود یجکدول1ش .مقايسکه میکانگین
تیمارهککای متفککاوت آبیککاری در وز 100دانککه نشککا داد کککه
بیشترين وز 100دانکه متعلکق بکه تیمکار آبیکاری کامکل اسکت
یشکل5ش .تکنش در مر لکه رويشکی 29/ 5درصکد و در مر لکه
زايشی 54درصد وز 100دانه را نسبت به شاهد کاهش داد .در
الی که اعمال تکنش دردو مر لکه رويشکی و زايشکی موجکب
کاهش 49درصدی وز 100دانه نسکبت بکه شکاهد ککاهش داد.
نتايج اين تحقیق نشا داد که وز 100دانه تحکت تکأثیر تکنش
خشکی در مر له رشد زايشی کاهش بیشکتری يافکت .از نتکايج
اين تحقیق میتوا انبن استنباط ککرد ککه قطک آبیکاری در
مر له رشد زايشی نخود سبب کوتاهشد دوره پُرشد دانکههکا
شده بنابراين انتقال ماکدد مکواد ذخیکرهای و همچنکین مکواد
فتوسنتزی جاری به دانهها کمتر صورت گرفته است .محدوديت
رطوبت درزما گلدهی و غالفدهی موجب کاهش انتقکال مکواد
فتوسنتزی و در نتیاه اروکشد دانکه مکیشکود(Ullah et .
).al., 2002
ی Mehrabain moghaddam et al, (2011گککزارش
نمودند که وز 1000دانه بهطور معنیداری تحکت تکأثیر تکنش
خشکی قرار گرفت .مطالعه رابطکه بکین صکفات وز 100دانکه و
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شکل  -5مقایسه ميانگين وزن100دانه نخود با اعمال تيمارهاي آبياري و تنش خشکی
یشاهد :آبیاری کامل تنش رويشی تنشزايشی و تنش کاملش
میانگینهای دارای رو مشابه بر اساس آزمو دانکن در سط ا تمال 5درصد تفاوت معنیداری با يکديگر ندارند.
Fig. 5. Mean comparison of chickpea 100-seed weight affected by drought stress and irrigation treatments levels
(Control: full irrigated; Vegetative stress: drought stress at vegetative growth stage; Reproductive stress: drought stress at
)reproductive growth stage; Continues stress: not irrigated at both vegetative and reproductive growth stages
Different letters indicate significant differences at P≤0.05 according to Duncan's test.

برگ را ککاهش داده اسکت .نتکايج ايکن تحقیکق نشکا داد ککه
محتوای نسبی آب برگ در تیمار تنشزايشکی بیشکتر از تکنش
رويشی کاهش يافت .بهنظر میرسدکه در مر له رشکد زايشکی

محتواي نسبی آب برگ

مقايسه میانگین اثر تیمارهای مختل تکنش بکر محتکوای
نسبی آب برگ نشا داد که تنش خشکی محتکوای نسکبی آب
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تنظیمکننده رشد تأثیر معنیداری بر محتکوای رطوبکت نسکبی
برگ نداشتند ی جدول 1ش .بر اساس نتايج اين تحقیق با کاهش
محتوای نسبی آب برگ در تیمارهای تکنش خشککی عملککرد
دانه وز خشکک بوتکه وز 100دانکه و محتکوای رنگیکزههکای
فتوسنتزی نیز کاهش يافت .بیشترين کاهش محتوای نسبی آب
برگ در تیمار تنش در مر له رشد زايشی اتفا افتاد که سبب
کککاهش عملکککرد دانککه وز 100دانککه و محتککوای رنگیککزههککای
فتوسنتزی با اعمال تنش خشکی در مرا ل رشد زايشی و تنش
کامل نسبت به شاهد گرديد.

با توجه بکه پیرشکد گیکاه کنتکرل روزنکههکا ککاهش يافتکه و
هدررفت آب با توجه به تطابق اين مر له با دوره گرما افکزايش
يافته است ارا که در زراعت براره نخود ديکم در منطقکه غالبکاً
مر له زايشی گیاه با شدتگرفتن دمای روزانه مواجه مکیشکود
یشکل6ش .محققا در مطالعهای بر روی ارقام نخود تحت شراي
تنش خشکی ) Kumar Patel et al, (2011بیا نمودنکد ککه
میزا رطوبت نسبی برگ کاهش يافت .بکین ارقکام  ILC482و
کردستا در محتوای رطوبت نسکبی بکرگ تفکاوت معنکیداری
وجود داشت بهطوریککه محتکوای رطوبکت نسکبی بکرگ رقکم
17 ILC482درصککد بیشککتر از رقککم کردسککتا بککود امککا مککواد

شکل -6مقایسه ميانگين محتواي رطوبت نسبی برگ نخود تحت تأثير تيمارهاي آبياري و تنش خشکی
یشاهد:آبیاری کامل تنش رويشی تنشزايشی و تنش کاملش.
میانگینهای دارای رو مشابه بر اساس آزمو دانکن در سط ا تمال 5درصد تفاوت معنیداری با يکديگر ندارند.
Fig. 6. Mean comparison of chickpea leaf relative water content affected by drought stress and irrigation treatments levels
(Control: full irrigated; Vegetative stress: drought stress at vegetative growth stage; Reproductive stress: drought stress at
)reproductive growth stage; Continues stress: not irrigated at both vegetative and reproductive growth stages
Different letters indicate significant differences at P≤0.05 according to Duncan's test.

ممکن است ناشی از تام اين پروتئینها جرت تنظیم اسمزی
و يا بهواسطه عدم مصر پروتیئنها جرکت رشکد سکلول باشکد
یشکل7ش .بنابراين میزا پروتئینهای محلول برگ زياد شکدند.
ی Black & Prithard (2002بککا اناککام آزمايشککی بککه نتککايج
مشابری دست يافتند .کاهش غلظت پکروتئینهکای محلکول در
برگ برنج در تنش خشکی نیز قبالً بهوسیله ی2002ش Yang et
 al,و ی Xie et al, (2004گزارش شده است .بین دو رقم مورد
بررسی از لحاظ محتکوای پکروتئین در هکر دو شکراي شکاهد و
تنش خشکی تفاوت معنکیداری مشکاهده نشکد .مصکر اسکید
سالیسیلیک در شراي تکنش کامکل در رقکم کردسکتا میکزا
پروتئین محلول را بهطور معنیداری افزايش داد یشکل8ش .ايکن

پروتئين محلول برگ

نتايج تازيه واريانس نشا داد که اثر متقابل تنش در رقم
در مواد تنظیمکننده رشد بر غلظت پروتئینهای محلکول بکرگ
معنیدار بود یجدول3ش .نتايج اين تحقیکق همچنکین نشکا داد
که میزا پروتئین تحت تأثیر تنش خشکی در مر لکه رويشکی
نسبت به شاهد کاهش اشمگیری داشت که نشانه تأثیر تکنش
خشکی بر ممانعت از تولیکد پکروتئینهکای محلکول بکرگ و يکا
افزايش تازيه اين پروتئینها است .در شراي تنش خشککی در
مر له رشد زايشی نیز میزا پروتئینهای محلول درمقايسه بکا
شاهد کاهش يافت اما با افزايش مدت و شدت تکنش در تیمکار
تنش کامل غلظت پروتیئن محلول در برگ افزايش يافکت ککه
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یMansouri- Far et al., 2004ش .بر اساس گکزارش Beltagi
) (2008مصر اسید سالیسیلیک در شراي کمبود آب سکبب
افزايش پروتئین محلول برگ نخود گرديکدEl-Tayeb et al, .
) (2005با اناام پژوهشی بیا نمودند که تنش خشککی سکبب

روند افزايشی با شدت کمتر در شراي تنش خشکی در مر لکه
رشد زايشی نسبت به رقم  ILC482نیکز مشکرود بکود .غلظکت
پروتئین محلول برگ نخود با مصر اسید سالیسیلیک در رقم
 ILC482در کلیه تیمارهای مورد بررسی بهجز تیمار در مر له
تنشزايشی افزايش يافت .اين روند نشا میدهکد ککه يککی از
تغییرات عمده بیوشیمیايی که در اثر کاهش رطوبکت خکاک در
گیاها زراعی رخ میدهد تغییر در میزا تولید پکروتئینهکای
گیاهی در جرت تازيه و يا جلوگیری از سنتز بعضکی از آنرکا و
نیز ساخت دسته کواکی از پروتئینهای مخصوص تنش اسکت

کاهش غلظت پروتئین محلول در برگ گندم نسکبت بکه شکاهد
گرديککد .آ هککا همچنککین گککزارش نمودنککد کککه مصککر اسککید
سالیسککیلیک در گیاهککانی کککه در شککراي تککنش خشکککی قککرار
داشتند موجب افزايش غلظت پروتئین برگ آنرا شد.

جدول  -3تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) اثرات برخی صفات فيزیولوژیک دو رقم نخود در برابر اثرات تنش خشکی و محلولپاشی با
اسيدهاي ساليسيليک واسيد آسکوربيک
Table 3. Analysis of variance of the effects of drought stress, salicylic and ascorbic acids application on the
physiological traits of two chickpea cultivars
درجه

ميانگين مربعات

آزادي

Mean squares

مجموع رنگيزهها

df

Total Pigments
content

کارتنوئيدها

کلروفيل b

کلروفيل a

پروتئين

Carotenoids

Chlorophyll b

Chlorophyll a

Protein content

474.41 ns

218.96 ns

3.48ns

36.40ns

1110.28ns

3

**2577.06

**33.31

**122.41

**4357.84

3

212.04

198.40

3.79

11.45

737.25

9

397.52 ns

159.11ns

0.80

67.59ns

33.61ns

1

*1890.27

*1270.24.8

7.47ns

*78.75

524.27ns

2

127.52 ns

137.88 ns

1.97 ns

29.55 ns

357.67 ns

3

218.70ns

223.38ns

10.53ns

7.59ns

365.69 ns

6

1024.93ns

768.40ns

*18.68

61.44ns

*1745.02

2

577.32ns

468.95ns

1.78ns

23.03ns

*1003.89

6

461.57

341.84

5.43

22.17

338.77

60

19.75

11.94

14.95

15.66

15.20

**

44441.55

 :nsغیر معنیدار ** و * بهترتیب معنیدار در سط  1و  5درصد.
ns ,** and *: Non significant and significant at 1 and 5% levels, respectively.
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منابع تغيير
S.O.V

تکرار
Replication

تنش خشکی
)Stress (S

خطای کرت اصلی
Error a

رقم
)Cultivar (C

تنظیمکننده رشد
Plant growth
)Regulators (P

تنش× رقم
S×C

تنش× تنظیمکننده رشد
S×P

رقم× تنظیمکننده رشد
C×P

تنش× رقم ×تنظیمکننده رشد
S×C×P

خطای کرت فرعی
Error b

ضريب تغییرات
CV%
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 مقایسه ميانگين ميزان پروتئين برگ با اعمال سطوح آبياري و تنش خشکی-7شکل
 آبیاری کامل تنش رويشی تنشزايشی و تنش کاملش:یشاهد
.درصد تفاوت معنیداری با يکديگر ندارند5 میانگینهای دارای رو مشابه بر اساس آزمو دانکن در سط ا تمال
Fig. 7. Mean comparison of protein content affected by drought stress and irrigation treatments levels
(Control: full irrigated; Vegetative stress: drought stress at vegetative growth stage; Reproductive stress: drought stress at
reproductive growth stage; Continues stress: not irrigated at both vegetative and reproductive growth stages)
Different letters indicate significant differences at P≤0.05 according to Duncan's test.

 مقایسه ميانگين محتواي پروتئينهاي محلول برگ نخود با مصرف اسيد ساليسيليک و اسيد آسکوربيک و بدون محلولپاشی در-8شکل
 و کردستان در تيمارهاي آبياري و تنش خشکیILC482 دو واریته نخود
 آبیاری کامل تنش رويشی تنشزايشی و تنش کاملش:یشاهد
.درصد تفاوت معنیداری با يکديگر ندارند5 میانگینهای دارای رو مشابه بر اساس آزمو دانکن در سط ا تمال
Fig. 8. Mean comparison of protein content in two chickpea cultivars of ILC482 and Kurdistan affected by Salicylic
acid (SA) application in drought stress and irrigation levels
(Control: full irrigated; Vegetative stress: drought stress at vegetative growth stage; Reproductive stress: drought stress at
reproductive growth stage; Continues stress: not irrigated at both vegetative and reproductive growth stages)
Different letters indicate significant differences at P≤0.05 according to Duncan's test.

108

فرجام و همکاران؛ اثر محلولپاشی  /...پژوهشهاي حبوبات ايران /جلد ،9شمارة ،1نيمة اول 1397

قبأل گزارش نمودهاند ) .(Kulshreshtha et al., 1987بین دو
رقم مورد بررسی از لحاظ مقدار کلروفیکل  aدر هکر دو شکراي
شاهد و تنش خشکی تفاوت معنیداری مشاهده نشکد امکا اثکر
مواد تنظیمکننده رشد بر مقدار کلروفیکل  aدر سکط ا تمکال
5درصد معنیدار گرديد یجکدول3ش بکهطکوری ککه بکا مصکر
اسیدهای سالیسیلیک و آسکوربیک مقدار کلروفیل aدرمقايسکه
با شاهد به طور معنی داری افکزايش يافکت یشککل10ش .گکزارش
شده است که مصر اسید سالیسیلیک سبب افزايش معنکیدار
رنگیزههای فتوسکنتزی درسکويا ی (Kim et al., 2007و گنکدم
) (Iqbal & Ashraf, 2006گرديد .نتايج تازيه واريانس نشا
داد که اثر متقابل رقم در مکواد تنظکیمکننکده رشکد بکر مقکدار
کلروفیل bمعنی دار بود یجدول3ش به طوری ککه مصکر اسکید
آسکککوربیک در رقککم کردسککتا مقککدار کلروفیککل bرا بککهطککور
معنیداری افزايش داد یشکل12ش .به نظکر مکیرسکد ککه اسکید
آسکوربیک با توانايی آنتیاکسیدانی خود سبب کاهش خسکارت
راديکالهای آزاد بکه کلروفیکل در کلروپالسکت سکلول گرديکده
است .ی Beltagi (2008نیز با بررسی اثکر محلکولپاشکی اسکید
آسکوربیک برروی نخود در شراي تنش شوری گزارش نمود که
کلروفیل برگ همزما با افزايش غلظت نمک کاهش يافت امکا
اسید آسکوربیک اين کاهش را جبرا نمود.

رنگيزههاي فتوسنتزي

نتايج اصل از تازيه واريانس اثرات تنش خشکی گويکای
تأثیر معنیدار تنش خشکی بر غلظت کلروفیکل  aو  bدرسکط
ا تمال 1درصد بود یجکدول3ش .میکانگینهکای مقکادير ايکن دو
رنگیزه ی aوbش تحت تیمارهای تنش و بدو تنش در شکلهای
 9و 11نشا داده شدهانکد ککه بیکانگر آ اسکت ککه بیشکترين
غلظککت کلروفیککل  aو  bدر تیمارهککای آبیککاری و اعمککال تککنش
خشکی در مر له رشد رويشکی بکهدسکت آمدنکد .وقکوع تکنش
خشکی میزا سط برگ را در اثر کاهش اندازه سلولها تقلیکل
میدهد .بنابراين در طی بکروز تکنش خشککی در مر لکه رشکد
رويشی بهدلیل وجود سلولهای بیشکتر در وا کد وز و سکط
برگ میزا کلروفیل افزايش میيابد ی& Matthewse, 1997
Nonamiش .تیمارهای تنش خشکی در مر لکه رشکد زايشکی و
تنش کامل مقادير کلروفیل  aو  bرا بهطور قابلتوجری ککاهش
دادند .کاهش در محتکوای کلروفیکل ممککن اسکت ککه در اثکر
افزايش فعالیت آنزيم کلروفیالز بهوجکود آيکد زيکرا ايکن آنکزيم
موجککب تازيککه مولکککول کلروفیککل مککیگککردد ی & Ahmadi
Siosemardeh, 2004ش .از نتايج اصل از ايکن آزمکايش مکی
توا استنباط کرد که کاهش رنگیزههای فتوسنتزی در اثرتنش
خشکی در مر له رشد زايشی میتوانکد ازطريکق ککاهش مکواد
فتوسنتزی عملکرد دانه و وز 100دانه را تحت تأثیر قرار دهد.
محققا ديگر انین واکنش بکرگهکا در محتکوای کلروفیکل را

شکل -9مقایسه ميانگين مقدار کلروفيل  aبرگ نخود با اعمال تيمارهاي آبياري و تنش خشکی
یشاهد :آبیاری کامل تنش رويشی تنشزايشی و تنش کاملش
میانگینهای دارای رو مشابه بر اساس آزمو دانکن در سط ا تمال 5درصد تفاوت معنیداری با يکديگر ندارند.
Fig. 9. Mean comparison of chickpea chlorophyll a affected by drought stress and irrigation treatments levels
(Control: full irrigated; Vegetative stress: drought stress at vegetative growth stage; Reproductive stress: drought stress at
)reproductive growth stage; Continues stress: not irrigated at both vegetative and reproductive growth stages
Different letters indicate significant differences at P≤0.05 according to Duncan's test.
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شکل -10مقایسه ميانگين کلروفيل  aبرگ نخود بامصرف اسيد ساليسيليک ( ،)SAاسيد آسکوربيک ( )AAو بدون محلولپاشی ()Control
میانگینهای دارای رو مشابه بر اساس آزمو دانکن در سط ا تمال 5درصد تفاوت معنیداری با يکديگر ندارند.
Fig. 10. Mean comparison of chlorophyll a affected by salicylic acid (SA) and ascorbic acid (AA) application
Different letters indicate significant differences at P≤0.05 according to Duncan's test.
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شکل -11مقایسه ميانگين مقدار کلروفيل  bبرگ نخود بااعمال تيمارهاي آبياري و تنش خشکی
یشاهد :آبیاری کامل تنش رويشی تنشزايشی و تنش کاملش
میانگینهای دارای رو مشابه بر اساس آزمو دانکن در سط ا تمال 5درصد تفاوت معنیداری با يکديگر ندارند.
Fig. 11. Mean comparison of chickpea chlorophyll b affected by drought stress and irrigation treatments levels
(Control: full irrigated; Vegetative stress: drought stress at vegetative growth stage; Reproductive stress: drought stress at
)reproductive growth stage; Continues stress: not irrigated at both vegetative and reproductive growth stages
Different letters indicate significant differences at P≤0.05 according to Duncan's test.

کاروتنوئیککدها را کککاهش داد .مقايسککه میککانگین اثککر مککواد
تنظککیمکننککده رشککد بککر میککزا کارتنوئیککدها گويککای برتککری
اسیدآسکوربیک در افزايش آنرا نسبت به شاهد بود یشکل14ش.
براساس گزارش ی Baghizadeh et al, (2009اسیدآسکوربیک
از کاهش کاروتن در شراي تنش خشکی جلوگیری میکند.
گزارش شده است که مصر اسید آسکوربیک در شکراي
تنش شوری محتوای کاروتنوئیدهای برگ نخود را افکزايش مکی
دهد ).(Beltagy, 2008

اثر سطوح تنش خشکی و تنظیمکنندههای رشد بر میزا
کارتنوئیدها بکهترتیکب در سکطوح  1و  5درصکد معنکیدار بکود
یجدول 3ش  .مقايسکه میکانگین اثکر تیمارهکای تکنش بکر میکزا
کارتنوئیدها نشا داد که بیشترين میزا کارتنوئیدها در تیمکار
آبیاری کامل و کمترين مقکدارآ در اعمکال تکنش خشککی در
مر له رشد زايشی اصل شد یشکل13ش.
) Shamsi (2010با اناام آزمايشکی روی گنکدم گکزارش
نمود ککه اعمکال تکنش خشککی بکهطکور معنکیداری محتکوای
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 اسيد،)SA(  و کردستان با مصرف اسيد ساليسيليکILC482  برگ نخود در دو واریتهb  مقایسه ميانگين مقدار کلروفيل-12شکل
)Control( ) و تيمار بدون محلولپاشیAA( آسکوربيک
.درصد تفاوت معنیداری با يکديگر ندارند5 میانگینهای دارای رو مشابه بر اساس آزمو دانکن در سط ا تمال
Fig. 12. Mean comparison of chlorophyll b in two chickpea cultivars of ILC482 and Kurdistan affected by ascorbic
acid (AA) application
Different letters indicate significant differences at P≤0.05 according to Duncan's test.

 مقایسه ميانگين مقدار کارتنوئيدهاي برگ نخود تحت تأثير تيمارهاي آبياري و تنش خشکی-13شکل
 آبیاری کامل تنش رويشی تنشزايشی و تنش کاملش:یشاهد
.درصد تفاوت معنیداری با يکديگر ندارند5 میانگینهای دارای رو مشابه بر اساس آزمو دانکن در سط ا تمال
Fig. 13. Mean comparison of chickpea carotenoids affected by drought stress and irrigation treatments levels
(Control: full irrigated; Vegetative stress: drought stress at vegetative growth stage; Reproductive stress: drought stress at
reproductive growth stage; Continues stress: not irrigated at both vegetative and reproductive growth stages)
Different letters indicate significant differences at P≤0.05 according to Duncan's test.

)Control( ) و بدون محلولپاشیAA(  اسيد آسکوربيک،)SA(  مقایسه ميانگين کارتنوئيدهاي برگ نخود با مصرف اسيد ساليسيليک-14شکل
.درصد تفاوت معنیداری با يکديگر ندارند5 میانگینهای دارای رو مشابه بر اساس آزمو دانکن در سط ا تمال
Fig. 14. Mean comparison of Carotenoids affected by salicylic acid (SA) and ascorbic acid (AA) application
Different letters indicate significant differences at P≤0.05 according to Duncan's test.
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تازيه بیوشیمیايی آنرا مکیشکود یWise & Naylor, 1987ش.
مقايسه میانگین اثر مکواد تنظکیمکننکده رشکد بکر میکزا ککل
رنگیزه ها نشانگر برتری معنیدار اسکید آسککوربیک نسکبت بکه
اسید سالیسیلیک و شاهد بود یشکل16ش .بهنظکر مکیرسکد ککه
اسید آسکوربیک بهعنوا يک آنتیاکسیدا قوی در ممانعکت از
تازيه و اکسیداسیو رنگیزهها نقش مؤثری داشته است.

مقايسه میانگین های اثکر تیمارهکای تکنش برمیکزا ککل
رنگیزهها نشا داد که بیشترين میزا رنگیزهها در تیمار آبیاری
و کمترين مقدار آ در اعمکال تکنش خشککی در مر لکه رشکد
زايشی اصل شد یشکل15ش .محتوای رنگیکزههکا دراثکر تکنش
خشکی کاهش میيابد زيرا که افزايش راديککالهکای اکسکیژ
سبب اکسیداسیو رنگیزههای فتوسنتزی شده و نرايتاً منار به

شکل -15مقایسه ميانگين مجموع رنگيزههاي برگ نخود با اعمال تيمارهاي آبياري و تنش خشکی
یشاهد :آبیاری کامل تنش رويشی تنشزايشی و تنش کاملش
میانگینهای دارای رو مشابه بر اساس آزمو دانکن در سط ا تمال 5درصد تفاوت معنیداری با يکديگر ندارند.
Fig. 15. Mean comparison of chickpea total pigments affected by drought stress and irrigation treatments
(Control: full irrigated; Vegetative stress: drought stress at vegetative growth stage; Reproductive stress: drought stress at
)reproductive growth stage; Continues stress: not irrigated at both vegetative and reproductive growth stages
Different letters indicate significant differences at P≤0.05 according to Duncan's test.

شکل -16مقایسه ميانگين مجموع رنگيزههاي برگ نخود با مصرف اسيد ساليسيليک ( ،)SAاسيد آسکوربيک ( )AAو شاهد ()Control
میانگینهای دارای رو مشابه بر اساس آزمو دانکن در سط ا تمال 5درصد تفاوت معنیداری با يکديگر ندارند.
Fig. 16. Mean comparison of total pigments affected by salicylic acid (SA) and ascorbic acid (AA) application
Different letters indicate significant differences at P≤0.05 according to Duncan's test.

تککنش و آبیککاری کامککل خصوصککاً در شککراي تککنش خشکککی
طوالنیمدت یتنش کاملش نسبت به رقکم کردسکتا از عملککرد
دانه بیشتری برخوردار بود .همچنین محتوای نسکبی آب بکرگ
اين رقم نسبت به رقم کردستا بیشتر بود که مزيکت مناسکبی
برای کشت در مناطقی است که نخود در پايا فصل بکا کمبکود

نتيجهگيري
با توجه به نتايج اين تحقیق اعمال تنش خشککی بکرروی
گیاه نخود سبب کاهش کلیه صفات مورد بررسی گرديد .عمدتاً
کاهش در اين صفات با اعمال تکنش خشککی در مر لکه رشکد
زايشی بارز و مشرودتر بود .رقکم  ILC482در کلیکه تیمارهکای
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 لذا با توجه بکه.وز خشک بوته و رنگیزههای فتوسنتزی گرديد
 و مصککر اسککیدILC482 نتککايج ايککن آزمککايش رقککم نخککود
میلی گکرم در لیتکر را مکیتکوا بکرای100 آسکوربیک به میزا
.شراي آب وهوايی مشابه پیشنراد نمود

 از طرفی اسید آسکوربیک با خاصکیت قکوی.آب مواجه میشود
آنتیاکسیدانی خود در شراي آبیاری توانست عملکرد دانه رقکم
درصککد39  را نسککبت بککه تیمککار بککدو محلککولپاشککیILC482
 همچنین مصر اسیدآسککوربیک سکبب افکزايش.افزايش دهد
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Introduction
Chickpea (Cicer arietinum L.) is the third most important food legume. Drought is one of the main
constraints restricting the growth and yield of crop plants. Most chickpea producing areas are in the arid and
semi-arid zones, and approximately 90% of world’s chickpea is grown under rainfed conditions. The water
deficit stress condition decrease chickpea yield and produced biomass. If the drought stress lasts long, the
plant will face the oxidative damage inevitably, and can be resulted in producing reactive oxygen species
(ROS) which are the result of incomplete reduction of oxygen. It is suggested that antioxidants, like salicylic
acid (SA) and ascorbic acid (AA), may enhance drought tolerance in plants. Salicylic acid is one of the
antioxidants which prevent the high activity of ROS and is introduced as an important messenger molecule
in plant responses to different biotic and abiotic stresses. It is reported that ascorbic acid increases the cell
division and causes increasing dry and fresh weight of leaf on plants and also antioxidant decreases the
damage from oxygen radicals produced due to drought stress. The purpose of this research was to study the
effects of SA and AA foliar application on physiological traits of two chickpea genotypes under different
drought stress conditions.
Materials & Methods
In this study the effects of drought stress and foliar application of salicylic acid and ascorbic acid on
different characteristics of chickpea including seed yield, seed protein content, leaf relative water content and
photosynthetic pigments were investigated in Agriculture and Natural Resources Research Station of
Sanandaj. The experimental layout was a split plot factorial as RCBD with four replications. Four levels of
water stress were considered arrangement in main plots including: Complete irrigation as control, Drought
stress at vegetative stage, Drought stress at reproductive stage, and Drought stress at vegetative and
reproductive stages. Combination of chickpea cultivars (ILC482 and local landrace) and ascorbic acid (100
mg/l) and salicylic acid (200 mg/l) were allocated to subplot. All the experimental plots from sowing to
branching were fully watered to achieve a proper stand establishment. Foliar spraying of the plants was
performed when the fifth lateral branch emerged. Plots were irrigated by a drip irrigation system. Soil
moisture content was measured by gravimetric method and thus the volume of water applied to each plot was
determined. Transparent plastic covers over the plots were used to avoid the effects of periodic rains and
then removed when the rain stopped. Accumulated rainfall and irrigation were determined in four levels of
irrigation. The measured data were analyzed statistically by analysis of variance operations using the SAS
computer package version 9.1. Means of treatments were compared by Duncan’s multiple range test at the
0.05 level of significance.
Results & Discussion
Results showed that drought stress reduced seed yield, biomass, hundred-seed weight, relative water
content, leaf protein content, concentration of chlorophyll a and b, carotenoids and total chlorophyll. The
*Corresponding Author: siamakfarjam@yahoo.com
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mean seed yield of chickpea under the stress treatments of vegetative, reproductive and continues stress was
decreased at the ratios of 53, 63 and 68% respectively as compared with control. In well watered conditions,
photosynthesis rate and assimilates production are increased which consequently results in the elevation of
seed yield through increasing in seed filling rate and seed weight. Moreover comparison between the
recorded yields in vegetative and reproductive stress treatments revealed that the yield reduction in
reproductive stress treatment was more pronounced compared to vegetative stress, indicating the
vulnerability of chickpea yield to terminal drought stress prevailing and occurring at reproductive stage of
chickpea development. Terminal drought stress is considered as a primary constraint to chickpea
productivity in countries such as Iran, where the crop is generally sown after the main rainy season and
grown on stored soil moisture. The results indicated that ascorbic acid application resulted in the increase of
seed yield, chlorophyll a, carotenoids and total chlorophyll. Results also indicated that application of
salicylic acid increased the amount of chlorophyll a content. Whereas hundred-seed weight and leaf relative
water content were not affected by growth regulator substances.
Conclusions
Results showed that drought stress decreased agronomic and physiological characteristics in this study.
Generally it was concluded that SA and AA have the potential of diminishing injury effects of drought stress
and promoting crop productivity. Results also indicated that application of ascorbic acid and ILC482 cultivar
are suitable in climatic conditions of Sanandaj.
Key words: Carotenoid, Chlorophyll, Growth regulator substances, Seed yield
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چکيده
بهمنظور بررسی تحمل برخی از ارقام نخود به کاربرد علفکشهای پسرويشی آزمايشیی بیهصیور فاکتوريیل و در
قالب طرح آماری کامالً تصادفی انجام شد که تیمارهای مورد بررسیی شیامل کیاربرد علیفکیش در چهیار سیح (فیورام
سولورون ،ريمسولفورون ،ايمازتاپیر و پیريدا ) و مقدار کاربرد علفکشهای مذکور در سیه سیح (صیفر (شیاهد) 75 ،و
100درصد مقدار کاربرد توصیهشدة آنها) و ارقام نخود در پنج سح (هاشم ،KaKa ،ILC482 ،آزاد و آرمان) بودند.درصد
بقاء و ماده خشک ارقام نخود ،دو و چهار هفته پس از پاشش سموم تعیین شد .بر اساس نتايج آزمايش ارقام نخود از نظیر
ماده خشک تولیدی اختالف معنیداری نداشتند ،اما پاسخ متفیاوتی بیه کیاربرد علیفکیشهیا داشیتند .علیفکیشهیای
فورامسولفورون و ريمسولفورون بیشترين گیاهسوزی و اثرا منفی را بر ارقام نخود داشتند و کمترين تأثیر منفیی مربیو
به کاربرد علفکش پیريدا بود .علفکش ايمازتاپیر نیز در مقدار کاهشيافته آن تأثیری بر ارقام نخیود نداشیت .از سیوی
ديگر ،در بین ارقام مورد بررسی ،رقمهیای  ILC482و آزاد متحمیلتیرين و رقیم آرمیان حسیاستیرين رقیم بیه کیاربرد
علفکشهای مذکور بهويژه علفکشهای پیريدا و ايمازتاپیر بودند.
کلمات کليدی :ايمازتاپیر ،پیريدا  ،ريمسولفورون ،فورامسولفورون ،کیفیت انتخابی علفکش

جهییانی ايییران بییا سییح زيرکشییت 565هییزار هکتییار و تولییید
315هزار تن بهعنوان چهارمین کشور تولیدکننده اين محصیو
در جهان بهشیمار مییرود ( .)FAO, 2012خصوصییاتی چیون
بهبود ويژگیهای فیزيکی و شیمیايی خاک ،اخیتال در چرخیه
زندگی آفا  ،بیماریها و علفهیایهیرز و بیهخصیو توانیايی
تثبیت نیتروژن در نخود باعث شده است که ايین گییاه جايگیاه
ويژه ای را در بین گیاهیان زراعیی و در تنیاوب گیاهیان زراعیی
داشته باشد ،بهطوریکیه يکیی از گیاهیان اصیلی اسیت کیه در
تناوب با سیاير گیاهیان زراعیی عمیده ای از قبییل گنیدم قیرار
میگیرد ( .)Drew et al., 2006با اين وجود ،بهدلییل سیرعت
رشد اندک و تثبیت ضعیف آن نسبت ،به رقابت علیفهیایهیرز
ضعیف بوده و علفهایهرز و کنتر آنهیا از مهیمتیرين عوامیل
مؤثر در خالء عملکرد نخود بهشمار میروند .اين گیاهیان عیالوه
بر رقابت با نخود بر سر منیاب مشیترک و محیدود (آب ،عناصیر
غذايی و تشعش ) نقش میزبانی آفا و بیمیاریهیای گییاهی را
نیز دارند .گزارش شده است که در صور کنتر ضعیف يا عدم
کنتر علفهایهرز ،خسار علفهایهرز تا بیش از 85درصید
و گاهاً تا 100درصد هم میرسید ( ;Emanuele et al., 2012

1

مقدمه
نخود ( )Cicer arietinum L.از مهیمتیرين بقیوت بیه
شمار مییرود کیه در حیا حاضیر در بییش از50کشیور تولیید
می شود و کشورهای واردکننده آن بیش از 150کشور میباشند
( .)FAO, 2012در بییین بقییوت  ،نخییود بعیید از لوبیییا دارای
بیشترين سح زيرکشت جهانی میباشد ،بهطوریکه بر اسیاس
آمارهای موجود در سا  2011سح زيرکشیت جهیانی نخیود
بالغ بر  13/5میلون هکتار گزارش شده است کیه 80درصید آن
در جنوب و جنوبغرب آسیا بهويژه کشورهای هند (68درصد)،
پاکستان (8/9درصد) و میانمار (2/3درصید) کشیت مییشیود و
ساير کشورهای عمده تولیدکننده نخود ،استرالیا ،ترکیه ،اتیوپی،
ايران ،مکزيک ،کانادا و ايات متحیده آمريکیا هسیتند ( FAO,
 .)2012در ايیران ،نخیود بییا دارابیودن 65درصیید از کیل سییح
زيرکشت حبوبا  ،رتبه او را از نظر سیح زيرکشیت در بیین
حبوبیا داراسیت ( 2005; Mousavi et al., 2010 et al.,
 ،)Mousaviبهطوریکه بر اساس گزارشهای سازمان خواروبیار

*نویسنده مسئولe-izadi@um.ac.ir :
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 .) et al.,در ساير بقیوت از جملیه لیوپین ()Si et al., 2008
سیويا ( )Hartwig, 1987و عیدس ( ،)Si et al., 2009ارقیام
متحمل به علفکش با استفاده از آزمايشهای غربالگری گزارش
شده است .اما در ارتبا با نخود محالعیا انیدکی انجیام شیده
است ( .)Taran et al., 2010; Si et al., 2010از سوی ديگر
تاکنون در بین علفکشهیای آزمیايششیده بیهمنظیور کنتیر
انتخابی علفهایهرز نخود از علفکشهای کمخحری همچیون
سولفونیل اورهها که سمیت ماده مؤثره آنها تاکنون بیر انسیان و
پستانداران محرز نشده است ،محالعهای انجام نشده است.
لذا اين محالعه به منظور بررسی تحمل برخی ارقیام نخیود
به کاربرد علفکشهای فورامسولورون ،ريمسولفورون ،ايمازتاپیر
وپیريدا انجام شد .در بین علفکشهای مورد بررسیی در ايین
محالعه ،فورامسولفورون و ريمسولفورون متعلق بیه بازدارنیدگان
آنزيم استوتکتا سینتاز يا استوهیدروکسی اسید سیینتاز میی
باشند که بهدلیل عدم وجود اين آنزيم در انسان سیمیتی بیرای
انسان ندارند و بر اسیاس آزمیايشهیای انجیامشیده ،نخیود بیه
باقیمانده آنها در خاک تحمل قابلقبیولی داشیته و ايین امکیان
وجود دارد که کاربرد پسرويشیی آنهیا نییز بیر نخیود خسیار
چنییدانی وارد نکییرده و بتییوان از آنهییا در کنتییر انتخییابی
علفهایهرز نخود استفاده کرد .از طرفی بر اساس گزارشهیای
انجامشده ،نخود به کاربرد علفکشهیای ايمازتیاپیر و پیريیدا
نیز تحمل نسبی دارد و ارزيابی واکنش ارقیام نخیود بیه کیاربرد
آنها در کاهش خسار نسبی آنها در زراعت نخود سودمند میی
باشد.

 .) Ramakrishn, 1992; Solh & Pala, 1990لذا اعتقاد بیر
اين است که مديريت علفهایهرز در نخود نقش بسیار مهمیی
در بهبود و کاهش خالء عملکرد نخود دارد .اين مسئله بیهويیژه
در کشت زمستانه نخود که در کشور ايران نیز مرسوم میباشید،
معضل بسیار جدی محسوب میشیود ،بیهطیوریکیه در چنیین
شرايحی کاهش عملکرد نخود در اثر حضور علیفهیای هیرز تیا
98درصد نیز گزارش شده است ( .)Mousavi, 2004بیا وجیود
اين ،روش معمو در کنتر علفهایهرز مزارع نخود بهويژه در
ايران وجین دستی میباشد که بهدلیل هزينیه کیارگری زيیاد و
نیز کمبود نیروی کاری موردنیاز در فصل مربوطه زيان ناشیی از
حضور علفهایهرز را در مزارع بیشتر میکند .از طرفی استفاده
از علییفکییشهییا در نخییود بییهدلیییل حساسیییت آن بییه اغلییب
علفکشها محدوديت دارد ،بهطوریکه علفکیشهیای موجیود
ثبتشده هم در دنیا اغلب خاک مصرف و پییشرويشیی بیوده و
ثبت علفکش انتخابی پس رويشی بیرای آن محیدود مییباشید
( .)Parsa & Bagheri, 2008در کشورهای ديگیر ،علیفکیش
های زيادی برای کنتر علفهایهرز نخود میورد ارزيیابی قیرار
گرفته کیه از بیین آنهیا علیفکیشهیای میؤثری بیرای کنتیر
علفهای هرز معرفی شدهاند .بیشتر اين علفکیشهیا در خیاک
فعا هستند و بهصیور پییشکاشیت يیا پییشرويشیی میورد
استفاده قرار میگیرند .بهطیورکلی نخیود مثیل سیاير حبوبیا ،
نسبت به علفکش های پیشرويشیی در مقاسییه بیا تیمارهیای
پسرويشی متحملتیر اسیت .ايین موضیوع گويیای محیدوديت
علفکشها بهويژه پهنبرگکشهای پسرويشی برای آن اسیت
(.)Mousavi et al., 2008
در استرالیا و آمريکا علفکشهیای تیری فلیورالین ،اتیا
فلورالین و سیمازين بهصور پیشکاشت و پیريدا بیهصیور
پسرويشی برای کنتر علفهایهرز مزارع نخود مورد اسیتفاده
قرار می گیرد ( .)Lees, 2004در ترکیه نیز بیر اسیاس گیزارش
های موجود کاربرد پیشرويشی علفکیش ايمازتیاپیر در نخیود
توصیهشده است (.)Pooran et al., 2013
اگرچه کیاربرد علیف کیشهیای پییش رويشیی در کنتیر
علفهایهرز که در اوايل فصل رشد نخود سبز میشوند ،مفید و
مؤثر هستند ،اما ظهور علفهایهرز پس از ظهور و تثبیت نخود
بهدلیل کاهش کارآيی علفکشهای پیشرويشی در کنتر آنها
گاهاً منجر به غالبیت کامل آنها بر نخیود در دورهای از رشید آن
که بیشترين حساسیت را به رقابت علیفهیایهیرز دارنید ،میی
شییوند .از ايیینرو گییزينش ارقییامی از نخییود بییا تحمییل بییات بییه
علفکشها بهخصو علفکشهای پسرويشی ،میتواند کمک
مؤثری در کنتر علفهیایهیرز نخیود در دوره بحرانیی رقابیت
علفهایهرز باشد ( 2013 et al., Pooran, 2007; Slinkard

مواد و روشها
ايیین محالعییه در گلخانییه تحقیقییاتی دانشییکده کشییاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد .آزمايش بهصیور فاکتوريیل
( )5×3×4و در قالب طرح آماری کامالً تصادفی بیا چهیار تکیرار
انجام شد که تیمارهای مورد بررسی در آزمايش شیامل کیاربرد
علفکش در چهار سح (فورامسولورون (محصو شیرکت بیاير
آلمان ،با نام تجاری اکوئیپ و فرموتسیون جامید پخیششیونده
در روغن 22/5درصد ( ،))OD 22.5%ريمسولفورون (محصیو
شرکت دوپونت فرانسه ،با نام تجیاری تییتیوس و فرموتسییون
پیودر پخیششییونده در آب 25درصید ( ،)DF 25%ايمازتییاپیر
(محصییو شییرکت باسییف آلمییان ،بییا نییام تجییاری پرسییويیت و
فرموتسییون میاي حیلشیونده در آب 10درصید ())SL 10%
پیريدا (محصو شرکت سینجنتا هلند ،با نام تجاری لنتاگران
و فرموتسیون امولسیونشیونده غلیی 60درصید ()EC 60%؛
مقدار کاربرد علفکشهای مذکور در سه سح ( صفر (شیاهد)،
 75و 100درصد مقدار کاربرد توصیهشده آنها) و ارقام نخیود در
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شده و پس از قراردادن در آونی با دمای70درجه سانتیگراد بیه
مد 24ساعت ،خشکانده و وزن خشک آنها اندازهگیری شد.
جهت تحلیل دادههای آزمايش ،پس از تبیديل دادههیا بیه
تکبوته (درصد تغییرا نسبت به شاهد هیر رقیم) در گلیدان و
تست نرمالیته و اطمینان از نرما بودن دادههای آزمايش ،آنیالیز
واريییانس آنهییا بییا اسییتفاده از نییرمافییزار  MSTATCانجییام و
مقايسا مییانگینهیا بیا اسیتفاده از آزمیون  LSDو در سیح
احتما 5درصد انجام شد.

پنج سیح (هاشیم ، KaKa ،ILC 482 ،آزاد و آرمیان) بودنید.
علفکیشهیای میورد بررسیی در آزمیايش از بخیش تحقیقیا
علفهایهرز مؤسسه گیاهپزشکی کشور تهیه شدند.
برای اين منظور پس از آمادهکردن خاکی به نسبت 1:1:1
(خییاک ،شیین ،مخلییو خییاکبرگ و کییود دامییی) و انتقییا بییه
گلدانهايی با قحر دهانه 14سانتیمتر ،بذور ارقام نخیود پیس از
ضدعفونی توسط محلو هیپوکلريت سديم 10درصد بیه مید
 30دقیقییه در آنهییا کشییت شیید .پییس از سبزشییدن و اسییتقرار
گیاهان ،آنها را تنک و تراکم آنهیا در هیر گلیدان بیه سیه بوتیه
رسید .در طو آزمايش رطوبت خاک گلدانها در حید ظرفییت
زراعی حف و سمپاشی علفکشها بهصور پسرويشی و پس
از کالیبرهکردن سمپاش مد ماتابی پالس در داخل گلخانه و با
فشار  2بار و حجم پاشش 200لیتر در هکتیار بیا نیاز بیادبزنی
شماره  8020در مرحله دومین برگ شانهای نخیود انجیام شید.
دمای گلخانه در ساعا روشنايی روز از  25تا  33درجه سانتی
گراد و در ساعا شبانه از  14تا  21درجه سیانتیگیراد متغییر
بود .رطوبت نسبی نیز از 60تا 70درصد در نوسان بود.
بهمنظور بررسی تأثیر تیمارهای آزمايشی بیر گیاهیان ،بیه
فاصله  2 ،1و  4هفته پیس از سمپاشیی درصید بقیای گیاهیان
اندازهگیری شد30 .روز پس از سمپاشی بوتههای زنیده کیفبیر

نتایج و بحث
نتايج نشان دادند که ماده خشک تولیدشده ارقام نخود در
تیمارهای مختلف ،اختالف معنیداری ( )p≤0.05با هم داشتند.
بر اساس نتايج آزمايش ،تیمارهای آزمیايش يیک هفتیه پیس از
پاشش علفکشها هیچگونه تأثیری بر بقای آنهیا نداشیتند .لیذا
در آنالیز دادههای آزمايش ،ارزيابیهای انجامشده در يک هفتیه
پس از پاشش علفکشها از آنها صرفنظر شد .اما درصد بقاء دو
و چهار هفته پس از پاشیش علیفکیشهیا بیهطیور معنییداری
( )p≤0.05تحت تأثیر کاربرد علفکشها قرار گرفت (جیداو 1
و .)2

جدول -1آناليز واریانس تاثير تيمارهای آزمایش بر بقاء و زیستتوده خشک ارقام نخود
Table 1. Analysis of variance the effect of treatments on chickpea survival and biomass cultivars
زیستتوده

بقاء (4هفته پس از سمپاشی)

بقاء (2هفته پس از سمپاشی)

)Survival (4 weeks after spraying

)Survival (2 weeks after spraying

نخود

Chickpea biomass
ميانگين مربعات ()MS

درجه آزادی

منبع تغيير

d.f

S.O.V

رقم

*1878.90

*2447.91

1761.92

4

45370.66
**620.22

16495.66
449.65 ns

**35120.09
371.15

3
12

78830.72

14127.60

**113669.90

2

مقدار کاربرد علفکش
(Herbicide Dose)HD

640.62
**12157.11
368.92
236.97

807.29
**4464.41
**462.67
367.18

**507.69
8881.30
*273.22
172.37

8
6
24
180

C×HD
H×HD
C×H×HD
خحا Error

34.7

10.7

17.23

((C) )Cultivar

علفکش ()Herbicide
C×H

ضريب تغییرا (درصد)
C.V. (%)

* ** ،و  :nsبهترتیب معنیداری در سح آماری  5و 1درصد و عدم معنیداری
**,* and ns: significant at the 0.01, 0.05 level of probability and not significant, respectively.

تعییینکننیده اسیت Pooran et al., 2013; Khan et al.,
) .)2011با اين وجود بر اساس گیزارشهیای موجیود ،نخیود از

بهطور کلی تنوع در تحمیل بیه کیاربرد علیفکیشهیا در
گیاهان زراعی صفتی ژنتیکی اسیت کیه در محالعیا متعیددی
گزارش شده است و اين مهم در خصوصیت انتخابی علفکشها

گیاهان حساس به کاربرد علفکشها میباشد .اما گزارشهیايی
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هشت ژنوتیپ متحمل به علفکش متری بیوزين (،ICC 1205
ICC ،ICC 11498 ،ICC 8195 ،ICC 1161 ،ICC 1164
 ICC 14402 ،9586و  )ICC 283و ايمازتیاپیر (،ICC 3239
ICC ،ICC 13461،ICC 13441 ،ICC 1710،ICC 7867
 ICC 7668 ،13357و  )ICC 13187را معرفی کردند.
بر اساس نتايج آزمايش ،تأثیر علفکشهای میورد بررسیی
بر ارقام نخود از نظر آماری معنیدار ( )p≤0.05بود (جدو ،)1
بهطوریکه علفکیشهیای سیولفونیل اوره (فیورامسیولفورون و
ريمسولفورون) بدون اختالف معنی داری با هم بیشیترين تیأثیر
منفی را بر ارقام نخود داشتند و کمتیرين اثیر سیوء مربیو بیه
علفکشهای پیريدا و ايمازتاپیر بود .بیشیترين درصید بقیای
ارقام نخود در اثر کاربرد علفکشهای مورد بررسی مربیو بیه
علفکش پیريدا بیود کیه اخیتالف معنییداری در دو و چهیار
هفته پس از پاشش با کاربرد علفکش ايمازتاپیر نداشت ،امیا بیا
گذشت زمان اثر سوء کاربرد علفکش ايمازتاپیر بر بقیای ارقیام
نخود به طور معنیداری افزايش يافیت و از 97/50درصید در دو
هفته پس از پاشیش بیه 77/08درصید در چهیار هفتیه پیس از
پاشش ايمازتاپیر رسید .نتايج مربو به ماده خشک نییز مشیابه
بود (جدو .)2

نیز وجود دارد که تنوع در ژنوتیپهای نخود را در اين مهم تأيید
کردهاند Khan et al, (2011( .در بررسی تحمل 12رقم نخیود
به کاربرد دو علفکش پییشرويشیی پنیديمتالین و علیفکیش
پس رويشی فنوکساپروپ پیی اتییل مشیاهده کردنید کیه ارقیام
 KC-1 ،KC-98 ،Lavaghir ،Sheengharو  KC-2نسبت به
سییاير ارقییام مییورد محالعییه از تحمییل قابییلقبییولی بییه کییاربرد
علفکشها برخوردار بودند .بر اساس نتیايج نامبردگیان ،کیاربرد
علفکشهیای پنیديمتالین و فنوکسیاپروپ پییاتییل در مقیدار
توصیهشده و50درصد مقدار توصیهشیده آنهیا مییتوانید بیدون
اينکه تأثیر منفی بر نخود داشته باشد ،در کنتر علفهایهیرز
آن بهکار روند .نامبردگان در آزمايشهای بعدی بهترتیب تحمل
 504و 40ژنوتیییپ نخییود را بییه کییاربرد علییفکییش ايمازتییاپیر
بهصور پسرويشیی بررسیی کردنید .بیر اسیاس گیزارشهیای
نامبردگان در بین ژنوتیپهای مورد محالعه آنهیا 31ژنوتییپ بیا
تحمل بات به کاربرد علفکش ايمازتاپیر مشاهده شد که در بین
آنها ژنوتیپهای  IPC 2010-81،ICC 1164و IPC 2008-59
متحملترين ژنوتیپها معرفی شیدندPooran et al, )2013( .
نیز در آزمايشا غربالگری مربو به تحمل 300ژنوتیپ نخیود
به کاربرد پسرويشی علفکشهای ايمازتاپیر و متیری بییوزين،

جدول  -2مقایسات ميانگين مربوط به اثرات ساده رقم ،علفکش و مقدار کاربرد علفکش در صفات نخود
Table 2. Mean comparisons the simple effects of cultivar, herbicide and herbicide dose on chickpea traits
زیستتوده نخود

بقاء (درصد)

بقاء (درصد)

(درصد نسبت به شاهد)

4هفته پس از سمپاشی

2هفته پس از سمپاشی

Chickpea biomass
)(percent to control
64.83 a

)Survival (%
4 weeks after spraying
68.23 a

)Survival (%
2 weeks after spraying
89.58 a

53.16 b

60.94 a

81.25 a

55.81 b

68.75 a

90.10 a

49.08 b

45.17 b

63.96 b

59.77 a

67.19 a

89.58 a

18.32

21.48

26.74

87.83 a

95.00 a

97.92 a

62.60 b

77.08 a

97.50 a

42.35 c

50.00 b

81.25 ab

33.33 c

33.33 b

62.92 b

18.32

21.48

26.74

100.00 a

100.00 a

100.00 a

32.88 b

43.44 b

75.00 b

36.71 b

48.13 b

79.69 b

18.32

21.48

26.74

سطوح

تيمار

Levels

Treatment

آی ا سی )IlC482(482
هاشم()Hashem
کاکا()KaKa
آرمان()Arman
آزاد()Azad

رقم ()Cultivar

LSD

پیريدا ()Pyridate
ايمازتاپیر )(Imazethapyr
فورامسولفورون ()Foramsulfuron
ريمسولفورون ()Rimsulfuron

علفکش ()Herbicide

LSD

0
100درصد دُز توصیهشده
100% of recommended dose

75درصد دُز توصیهشده

مقدار کاربرد علفکش ()HD
Herbicide Dose

75% of recommended dose
LSD

در هر ستون ،دادههای با حداقل يک حرف مشترک ،اختالف معنیداری با هم در سح 5درصد ندارند.
Data followed by the same letters in each column have not significant different (p≤0.05).

121

ایزدی دربندی و همکاران؛ ارزیابی تحمل  /...پژوهشهاي حبوبات ايران /جلد ،9شمارة ،1نيمة اول 1397

علفکشهای سولفونیلاوره ريمسولفورون و فیورامسیولولفورون
نیز بهنظر میرسد اثرا گیاهسوزی شديد آنها بیر نخیود امکیان
کاربرد آنها را در نخود میسر نمیسازد .هرچند علیفکیشهیای
سولفونیلاوره ،علفکیشهیای خیاک مصیرف (پییشکاشیت يیا
پیشرويشی) نیستند ،اما با توجه به فعالیت باتی خاکی آنها ،از
طريق ريشه نیز جذب میشوند .در اين ارتبا بقايای علفکیش
ريمسییولفورون در خییاک تییأثیری بییر رشیید نخییود نداشییتهانیید
( ،)Soleimanpoor, 2013اما با توجه بیه نتیايج ايین بررسیی
کاربرد پسرويشی آن در نخود اثرا شیديد گییاهسیوزی را بیه
دنبا دارد و قابلتوصیه در نخود نیست.

با توجه به نتايج حاصل ،تأثیر علفکشها بیر ارقیام نخیود
معنیدار بود .بیشترين ماده خشک مربو به کاربرد علیفکیش
پیريدا بود و کمترين ماده خشک تولیدی مربیو بیه کیاربرد
علف کشهای ريمسولفورون و فورامسولفورون بود کیه اخیتالف
معنیداری با هم نداشتند.
کاربرد علفکش ايمازتاپیر نیز منجر به کاهش 37درصدی
ماده خشک ارقام نخود شد .با توجه به اينکه علفکش پیريدا
از علفکشهای انتخابی نخود میباشد ،اين نتیجه دور از انتظار
نیست .علفکش ايمازتاپیر هم هرچند بیر اسیاس گیزارشهیای
موجود قادر است علفهایهرز را بهطور قابلقبولی کنتر کنید،
اما اثرا گیاهسیوزی بیر نخیود دارد (جیدو  .)2در ارتبیا بیا

جدول  -3مقایسات ميانگين مربوط به اثرات متقابل رقم و علفکش بردرصد بقاء و زیستتوده ارقام نخود
Table 3. Mean comparisons the effects of the interaction of cultivar and herbicide on chickpea cultivars survival and
biomass
زیستتوده نخود

بقاء (درصد)

بقاء (درصد)

(درصد نسبت به شاهد)

4هفته پس از سمپاشی

2هفته پس از سمپاشی

Chickpea biomass
)(percent to control

)Survival (%
4 weeks after spraying

)Survival (%
2 weeks after spraying

علفکش ()Herbicide

100.00 a

100.00 a

100.00 a

پیريدا ()Pyridate

74.63 bcd

81.25 ab

100.00 a

ايمازتاپیر )(Imazethapyr

50.48 ef

58.33 bcde

75.93 ab

33.33 f

33.33 f

64.58 bc

فورام سولفورون ()Foramsulfuron
ريمسولفورون ()Rimsulfuron

81.28 abc

95.83 a

100.00 a

پیريدا ()Pyridate

61.93 cde

75.00 abc

100.00 a

36.08 f

39.58 def

68.75 abc

33.33 f

33.33 f

56.25 c

ايمازتاپیر )(Imazethapyr
فورام سولفورون ()Foramsulfuron
ريمسولفورون ()Rimsulfuron

88.24 ab

97.92 a

100.00 a

59.23 de

87.50 a

100.00 a

42.46 ef

56.25 cdef

91.67 ab

33.33 f

33.33 f

68.75 abc

82.58 ab

91.67 a

91.67 ab

45.84 ef

56.25 cdef

89.58 ab

34.57 f

35.42 ef

64.58 bc

33.33 f

33.33 f

50.00 c

پیريدا ()Pyridate
ايمازتاپیر )(Imazethapyr
فورام سولفورون ()Foramsulfuron
ريمسولفورون ()Rimsulfuron

86.18 ab

89.58 a

97.92 a

پیريدا ()Pyridate
ايمازتاپیر )(Imazethapyr
فورام سولفورون ()Foramsulfuron
ريمسولفورون ()Rimsulfuron


71.39 bcd

85.42 a

97.92 a

48.16 ef

60.42 bcd

87.50 ab

33.33 f

33.33 f

75.00 abc

18.32

21.48

26.74

پیريدا ()Pyridate
ايمازتاپیر )(Imazethapyr
فورام سولفورون ()Foramsulfuron
ريمسولفورون ()Rimsulfuron

رقم
()Cultivar

آیا سی 482
)IlC482(

هاشم
))Hashem

کاکا
()KaKa

آرمان
()Arman

آزاد
()Azad
LSD

در هر ستون ،دادههای با حداقل يک حرف مشترک اختالف معنیداری با هم در سح 5درصد ندارند.
Data followed by the same letters in each column have no significant different (p≤0.05).

ها بر بقاء و ماده خشک ارقام نخود بیه مراتیب بیشیتر و بسییار
معنیدار ( )p≤0.01بود .بر اساس نتايج آزمايش ،بیشتريندرصد
بقاء در همه ارقام نخود چهارهفته پس از پاشش علیفکیشهیا،
مربییو بییه کییاربرد علییفکییش پیريییدا بییود و کییاربرد سییاير

در بررسی اثرا متقابل علفکش و رقم نخود ،مشاهده شد
که تأثیر علفکشهای بهکاررفته در آزمیايش ،دو هفتیه پیس از
کاربرد ،تأثیری معنیدار ( )p≤0.05بر بقای ارقام داشت .با ايین
وجود چهار هفته پس از کاربرد علفکشها ،اثرا سوء علفکش
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تیمار شاهد بدون کاربرد علفکش نداشت ،اما بیشیترين تلفیا
ماده خشک را به خود اختصا داد (جدو .)4
در بررسی مقايسا میانگین صفا مربو به اثرا متقابل
نوع علفکش و مقدار کاربرد علفکش ،مشاهده شد کیه درصید
بقای ارقام نخود ،دو هفته پس از پاشش علفکشهای پیريدا ،
ايمازتاپیر و فورامسولفورون تحت تأثیر مقدار کیاربرد آنهیا قیرار
نگرفت ،اما علفکش ريمسولفورون حتی در دُز کاهشيافتیه آن
نیز منجر به تلفا معنیداری بیر بقیای ارقیام نخیود شید .ايین
علفکیش متعلیق بیه علیفکیشهیای سیولفونیلاوره اسیت .از
خصوصیا مهم اين گروه از علفکشها اين اسیت کیه سیمیت
آنها معموتً دير ظاهر میشود (.)Mousavi et al, 2005
در اين آزمايش اثرا منفی علیفکیش ريمسیولفورون در
فاصله زمانی اندکی پس از کاربرد آن نشان از حساسییت بیاتی
نخییود بییه کییاربرد آن اسییت .بییا ايیین وجییود در آزمییايش
( ،Soleimanpoor (2013بقايای آن در خاک حتی در مقیادير
توصیهشده آن در زمان کاربرد ،تأثیری بر نخود نداشته است .به
نظر میرسد اين امکان وجود داشته باشد که کیاربرد خیاکی آن
بهصور پیشرويشی ضمن اثر گذاری بر علفهایهرز ،بر نخود
تأثیری نداشته باشد که نیاز به آزمايشا تکمیلی دارد.
چهار هفته پس از کاربرد علفکشها نییز نتیايج مشیابهی
مشاهده شید (جیدو  .)5بیا توجیه بیه نتیايج حاصیل ،کیاربرد
علفکش پیريدا تأثیری بر بقای ارقام نخود نداشیت و کیاربرد
علفکیش ايمازتیاپیر نییز در دُز کیاهشيافتیه آن اثیری مشیابه
علییفکییش پیريییدا داشییت .بییا ايیین وجییود کییاربرد آن در دُز
توصیهشده منجر به کاهش معنیدار و 46درصیدی بقیای ارقیام
نخود شد .با توجه به نتايج آزمايش ،بیشترين تلفا بقای ارقیام
نخود ،مربو به کاربرد دو علفکش فورام و ريمسولفورون بود و
در علفکش ريمسولفورون بقای ارقام نخود در دُز توصیهشیده و
کاهشيافته آن به صیفر رسیید کیه اخیتالف معنییداری حتیی
نسبت به علفکش فورام سولفورن داشت .در بررسیی مقايسیا
میانگین مربو به ماده خشک ارقام نخیود نییز نتیايج مشیابهی
مشاهده شد و دو علیفکیش فیورامسیولفورون و ريمسیولفورون
بدون اختالف معنیداری بیشترين تلفا مربو به ماده خشک
را به همیراه داشیتند .بیهطیوریکیه ايین مقیدار در علیفکیش
ريمسولفورون به 100درصد رسید (جدو .)5
کاربرد علف کش ايمازتاپیر نییز در مقیادير توصییه شیده و
کاهشيافته آن بهترتیب منجر بیه تلفیا  41و 52درصیدی در
ماده خشک ارقام نخود شد.

علفکشها ،بقای همه ارقام نخود را بهطور معنییداری کیاهش
داد .نتايج نشان داد که کیاربرد دو علیفکیش ريمسیولفورون و
فورامسولفورون بر بقای ارقام نخیود بیدون اخیتالف معنییداری
بیشترين اثرا منفی را به دنبا داشت ،بهطوریکه نسیبت بیه
علفکش پیريدا  ،بقای ارقام بهطیور متوسیط  60تیا70درصید
کاهش يافت .علفکش ايمازتاپیر نیز با وجود اينکیه منجیر بیه
کاهش بقای ارقام نخود21 ،روز پس از پاشش آن شد ،اما از نظر
آماری اختالف معنیداری ( )p≤0.05با تأثیر علفکش پیريدا
نداشت .با اين وجود بر اساس نتايج آزمیايش ،تیأثیر علیفکیش
ايمازتاپیر بر بقای رقم آرمان بهطیور معنییداری بییش از سیاير
ارقییام بییود ،بییهطییوریکییه از نظییر آمییاری اختالفییی بییا تییأثیر
علفکشهیای ريمسیولفورون و فیورام سیولفورون بیر بقیای آن
نداشت .با توجه به نتايج آزمايش به نظر میرسد در بیین ارقیام
مورد محالعه نخود ،رقم آرمیان حسیاستیرين رقیم بیه کیاربرد
علفکش ايمازتاپیر باشد ،بیهطیوریکیه کمتیرين میاده خشیک
تولیدشده در اثر کاربرد علفکش ايمازتاپیر در اين رقم مشاهده
شد و کاربرد علفکش مذکور منجیر بیه تلفیا 54درصیدی در
ماده خشک رقم مذکور شد (جدو .)3
در بررسی تأثیر مقدار کاربرد علفکشهیا بیر بقیاء و میاده
خشک ارقام نخود نیز مشاهده شد که مقدار کاربرد علفکشهیا
تأثیر معنی داری ( )p≤0.01بر صفا مذکور داشتند (جدو ،)1
بهطوریکه کاربرد علفکشها منجر به کاهش بقاء و ماده خشک
ارقام نخود نسبت به شاهد شد و تفاو معنیداری بین سیحوح
مقدار توصیهشده و کاهشيافته علفکشها مشاهده نشد (جدو
.)2
نتايج نشان دادند که تأثیر متقابل مقدار کاربرد علفکش ×
ارقام نخود و نوع علفکش × مقدار کاربرد آن نیز بر صفا نخود
بسیار معنیدار ( )p≤0.01بود .دو هفته پس از پاشش علفکش،
به غیر از رقم آرمان در ساير ارقام ،کاربرد علفکشها در مقیدار
توصیه شده و کاهشيافته آنها تأثیری بر بقای نخود نداشیت .بیا
اين وجود ،چهار هفته پس از کاربرد علفکشها ،تیأثیر آنهیا بیر
بقای ارقام نخود بسیار معنیدار ( )p≤0.01بود و در بیین ارقیام
نخود ،بقای رقم آرمان بهمراتیب تأثیرپیذيری بیشیتری داشیت،
بهطوریکه در دُز توصیهشده و کاهشيافته علفکشها بهترتیب،
 73/5و 64درصد تلفا در بقای اين رقم را بیه همیراه داشیت.
نتايج مشابهی نیز از مقايسا میانگین مربو به دادههای میاده
خشک مشاهده شد (جدو  .)4بیر ايین اسیاس ،هرچنید میاده
خشک تولیدی رقم آرمان اختالف معنیداری با سیاير ارقیام در

123

ایزدی دربندی و همکاران؛ ارزیابی تحمل  /...پژوهشهاي حبوبات ايران /جلد ،9شمارة ،1نيمة اول 1397

جدول  -4مقایسات ميانگين مربوط به اثرات متقابل رقم و مقدار کاربرد علفکش بردرصد بقاء و زیستتوده ارقام نخود
Table 4. Mean comparisons the effects of the interaction of cultivar and herbicide dose on chickpea cultivars survival
and biomass
زیستتوده نخود

بقاء (درصد)

بقاء (درصد)

(درصد نسبت به شاهد)

4هفته پس از سمپاشی

2هفته پس از سمپاشی

Chickpea biomass
)(percent to control
100.00 a

)Survival (%
4 weeks after spraying
100.00 a

)Survival (%
2 weeks after spraying
100.00 a

42.33 b

46.88 bc

85.94 ab

52.17 bc

57.81 b

82.81ab

100.00 a

100.00 a

100.00 a

0

29.49 c

42.19 bc

70.31 ab

100درصد دُز توصیهشده

29.98 c

40.63 bc

73.44 ab

100.00 a

100.00 a

100.00 a

31.03 c

54.69 b

78.13 ab

36.41 bc

51.56 b

92.19 ab

100.00 a

100.00 a

100.00 a

21.72 c

26.56 c

60.94 b

25.52 c

35.94 bc

60.94 b

100.00 a

100.00 a

100.00 a

39.84 bc

46.88 bc

79.69 ab

39.46 bc

54.69 b

89.06 ab

18.32

21.48

26.74

مقدار کاربرد علف کش
()Herbicide dose
0
100درصد دُز توصیهشده
100% of recommended dose

75درصد دُز توصیهشده

رقم ()Cultivar

آیا سی 482
)IlC482(

75% of recommended dose

100% of recommended dose

75درصد دُز توصیهشده

هاشم
))Hashem

75% of recommended dose

0
100درصد دُز توصیهشده
100% of recommended dose

75درصد دُز توصیهشده

کاکا
()KaKa

75% of recommended dose

0
100درصد دُز توصیهشده
100% of recommended dose

75درصد دُز توصیهشده

آرمان
()Arman

75% of recommended dose

0
100درصد دُز توصیهشده
100% of recommended dose

75درصد دُز توصیهشده

آزاد
()Azad

75% of recommended dose
LSD

در هر ستون ،دادههای با حداقل يک حرف مشترک اختالف معنیداری با هم در سح 5درصد ندارند.
Data followed by the same letters in each column have no significant different (p≤0.05).

ساير ارقام منجر به تلفا معنییدار میاده خشیک شید .کیاربرد
علفکش ايمازتیاپیر نییز بیشیترين گییاهسیوزی و تلفیا میاده
خشک را در رقم آرمان و کمترين اثرا را در ارقام  ILC480و
آزاد داشت.
بهطور کلی شر تزم در کنتر انتخابی علفهایهیرز در
استفاده از يک علفکش ،تحمل گیاه زراعی نسبت به آن اسیت.
هرچند بر اساس محالعا انجامشده برخیی علیفکیشهیا میی
توانند در کنتر علفهایهرز نخود سودمند باشند ،اما در اغلب
موارد کاربرد علفکشها تا حدودی منجر به خسیار بیه گییاه
زراعی نیز میشوند .از اينرو بهنظر میرسد بهگزينیی در جهیت
انتخاب ارقام نخود بیهمنظیور کیاربرد علیفکیشهیا در کنتیر
علفهایهرز ضمن اينکه در بهبود کنتر علفهایهیرز مفیید
خواهد بود ،در کاهش خالء عملکرد و افزايش تولیید نخیود نییز
سهم بهسزايی خواهد داشت .در ارتبا با بهگزينی ارقیام نخیود

در بررسی اثرا متقابل سهگانه رقم× علفکیش و مقیدار
کاربرد علفکش نیز مشیاهده شید کیه اخیتالف معنییداری در
بقای ارقام نخود تحیت تیأثیر مقیدار کیاربرد و نیوع علیفکیش
بهکاررفته وجود نداشت (دادهها نشان داده نشدهانید) .امیا میاده
خشک ارقام نخود بهطور معنیداری تحیت تیأثیر مقیدار و نیوع
علفکش بهکاررفته قرار گرفیت .بیر اسیاس مقايسیا مییانگین
دادههای آزمیايش ،علیفکیش ريمسیولفورون در هیر دو مقیدار
کاربرد آن منجر به تلفا 100درصدی ماده خشک همیه ارقیام
نخود شد .اين نتیجه بیانگر اين واقعیت اسیت کیه ارقیام میورد
بررسی در اين محالعه اختالفیی از نظیر تحمیل بیه علیفکیش
ريمسولفورون ندارند که البته اثرا علفکش ريمسیولفورون بیا
فورامسیولفورون اخیتالف معنییداری نداشیته و در يیک گیروه
آماری قرار گرفتند .از سوی ديگر کاربرد علفکیش پیريیدا در
ارقام  ILC480و آزاد تأثیری بر ماده خشک آنها نداشت ،اما در
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سري آن در تجزيیه علیفکیش برمیی گیردد ( Pooran et al,
.)2013

در تحمل به کاربرد علفکشها محالعا اندکی صیور گرفتیه
است ،اما اعتقاد بر اين اسیت کیه در ارقیام متحمیل ،مکانیسیم
تحمل گیاه نخود نسبت به علیفکیش ،بیه توانیايی متابولیسیم

جدول  -5مقایسات ميانگين مربوط به اثرات متقابل علفکش و مقدار کاربرد علفکش بردرصد بقاء و زیستتوده ارقام نخود
Table 5. Mean comparisons the effects of the interaction of herbicide and herbicide dose on chickpea cultivars survival
and biomass
زیستتوده نخود

بقاء (درصد)

بقاء (درصد)

(درصد نسبت به شاهد)

4هفته پس از سمپاشی

2هفته پس از سمپاشی

Chickpea biomass
)(percent to control
100.00 a

)Survival (%
4 weeks after spraying
100.00 a

)Survival (%
2 weeks after spraying
100.00 a

91.13 a

93.75 a

100.00 a

92.37 a

91.25 a

93.75 a

100.00 a

100.00 a

100.00 a

38.85 b

53.75 b

93.75 a

48.96 b

78.50 a

98.75 a

100.00 a

100.00 a

100.00 a

11.54 c

26.25 c

75.00 ab

15.51c

23.75 c

78.75 ab

100.00 a

100.00 a

91.67 ab

0.00 c

0.00 d

37.50 c

0.00 c

0.00 d

51.25 bc

18.32

21.48

26.74

مقدار کاربرد علف کش

علفکش

()Herbicide dose

()Herbicide


100درصد دُز توصیهشده
100% of recommended dose
75درصد دُز توصیهشده
75% of recommended dose

100درصد دُز توصیهشده
100% of recommended dose
75درصد دُز توصیهشده
75% of recommended dose

100درصد دُز توصیهشده
100% of recommended dose
75درصد دُز توصیهشده
75% of recommended dose

100درصد دُز توصیهشده
100% of recommended dose
75درصد دُز توصیهشده
75% of recommended dose


پیريدا ()Pyridate

ايمازتاپیر )(Imazethapyr

فورامسولفورون ()Foramsulfuron

ريمسولفورون ()Rimsulfuron

LSD

در هر ستون ،دادههای با حداقل يک حرف مشترک اختالف معنیداری با هم در سح 5درصد ندارند.
Data followed by the same letters in each column have no significant different (p≤0.05).

اما کاربرد آن در شرايط مزرعه با توجه به وضعیت علفهایهرز
نیاز به آزمايشا تکمیلیی مزرعیهای دارد .در بیین ارقیام میورد
بررسی نخود نیز با توجه به نتايج حاصل از ايین محالعیه ،ارقیام
 ILC480و آزاد متحمل ترين و آرمیان حسیاستیرين رقیم بیه
کاربرد علفکشهای مذکور بهويژه علیفکیشهیای پیريیدا و
ايمازتاپیر بودند.

با توجه به نتايج اين بررسی ،اثرا علفکشهای پیريدا ،
ايمازتاپیر ،ريمسولفورون و فورامسولفورون در ارقام مورد بررسی
نخود ،متفاو بود و از نظر شد اثرا گیاهسوزی آنها بر نخود
بهصور ريمسولفورون> فورامسولفورون>ايمازتاپیر> پیريیدا
بودند .بر اين اساس کاربرد علیفکیشهیای فیورامسیولفورون و
ريمسولفورون در نخود توصیه نمیشوند .در ارتبا با ايمازتیاپیر
نیز هرچند اين علفکش منجر به گیاهسوزی در نخود میشیود،
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Introduction
Chickpea (Cicer arietinum L.) is an important food legume, is presently grown in more than 50
countries and imported by more than 150 countries. It is the second largest grown and produced food legume
after dry beans. During 2011, chickpea was grown on 13.2 million ha and about 80% of this area was in
south and southeast Asia (India 68%, Pakistan 8.9% and Myanmar 2.3%). The other major chickpea growing
countries include Turkey, Australia, Ethiopia, Iran, Mexico, Canada and USA. Weeds are a serious
constraint to increased production. Chickpea, however, is a poor competitor with weeds because of slow
growth rate and limited leaf area development at early life stages. Weeds compete with chickpea plants for
water, nutrients, sunlight and also harbor insect-pests and diseases. If the weeds are not controlled, they can
significantly reduce chickpea yield. Significant yield losses (up to 84%) due to weeds have been reported in
chickpea, and even more severely (up to 98%) in autumn-sown chickpea. Thus, weed management is crucial
in chickpea to realize maximum yields and also to maintain high its quality. Because of the sensitivity of
chickpea to herbicides, most effective are the pre-emergence herbicides, and choices for post-emergence
herbicides are limited. The pre-emergence herbicides are effective in controlling weeds at early stage of
seedling growth, but weeds germinating after crop emergence become dominant in the field and cause
substantial yield loses. Therefore, chickpea cultivars with improved herbicide tolerance, which can offer
greater flexibility for use of post-emergence herbicides, are required by the farmers. There are few reports on
identification of herbicide tolerance in chickpea. However, these reports indicate presence of genotypic
variations for herbicide tolerance in chickpea. This study was aimed to identify chickpea cultivars tolerance
to pyridate, imazethapyr, foramsulforun and rimsolforun herbicides by screening.
Materials & Methods
In order to study chickpea cultivars toleration against some post-emergence herbicides, a pot experiment
was carried out in a completely randomized design in four replications at research greenhouse Ferdowsi
University of Mashhad. Factors included herbicides application in 4 levels (foramsulfuron, rimsulfuron,
imazethapyr and Pyridate), herbicide dose in 3 levels (100 and 75% of the herbicides recommended dose for
weed control with control treatment without of herbicide use) and chickpea cultivars in 5 levels, (Hashem,
ILC 482, Kaka, Azad and Arman). Chickpea seeds were prepared from chickpea seed bank of Research
Center for Plant Sciences, Ferdowsi University of Mashhad. Plants were in pots with 14 cm diameter and
sprayed at 2nd true leaf of chickpea cultivars. To evaluate the effects of experimental results, survival and dry
matter of chickpea cultivars were indicated, 2 and 4 weeks after herbicides spraying. Analysis of variance of
data was carried out after their conversion to plant with MSTATC software and for means comparisons LSD
(p≤0.05) test was used.
Results & Discussion
Based on the results, chickpea cultivars were not significantly different in terms of dry matter, but they
had a different reaction to the herbicides application. It is indicated that foramsulfuron and rimsulfuron had
the highest phytotoxicity and negative effects on chickpea; and the lowest negative impact was related to
*
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pyridate herbicide application. Also reduced dose of imazethapyr herbicide had no effect on chickpea
cultivars. According to the results ILC 482 and Azad chickpea cultivars were the most tolerant and Arman
cultivar was the most susceptible cultivars toward mentioned herbicides application, especially pyridate and
imazethapyr.
Conclusion
According to this study, the effects of pyridate, imazethapyr, rimsulfuron and foramsulfuron herbicides
in chickpea cultivars were different. The intensity of phytotoxicity effects of investigated herbicides were
ranked as rimsulfuron > foramsulfuron> Imazethapyr> pyridate. So, use of rimsulfuron and foramsulfuron
herbicides chickpea not recommended in chickpea weed control. The research findings will increase our
awareness regarding chickpea tolerance to the above herbicides and provide guidelines for adjustment for
minimizing crop injury.
Key words: Foramsulfuron, Herbicide selectivity quality, Imazethapyr, Pyridate , Rimsulfuron
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چکيده
بهمنظور تعیین اثر سَرزنی بر عملکرد و اجزای عملکرد ،سرعت پُرشدن دانه ،دوره پُرشدن دانه و کلروفیل برگ پنن
رقم باقال آزمايشی بهصورت فاکتوريل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سنه تکنرار در مزرعنه تحقیقناتی دانشنهاه
گنبد کاووس در سال زراعی  1393-1394اجرا شد .عامل اول ارقام باقال با پن سطح (زهره ،شامی ،ششبند ،سرازيری و
برکت) و عامل دوم با دو سطح سَرزنی و عدم سَرزنی بنود .نتناي بررسنی نشنان داد کنه سَنرزنی فقن بنر طنول ،نال ،
وزن100دانه و ارتفاع بوته تأثیر گذاشت و بر ساير صفات اثر معنیداری نداشت .عامل رقم بر مؤلفههنای عملکنرد (تعنداد
شاخه در بوته ،تعداد ،ال در بوته ،تعداد دانه در ،ال  ،طول ،نال  ،وزن100داننه ،عملکنرد داننه و شناخر برداشنت)،
سرعت و دوره پُرشدن دانه اثر معنیدار داشت .درحالیکه اثر متقابل رقم در سَرزنی تنها روی ارتفاع بوتنه معننیدار شند.
سَرزنی باعث کاهش طول ،ال و افزايش وزن100دانه شد .حداکثر وزن100دانه و عملکرد دانه به رقم سرازيری بهترتیب
با  83/23گرم و262/2گرم در متر مربع تعلق داشت .درحالیکه رقم شامیبا  63/74گرم و 180گرم در مترمربع بهترتینب
از کمترين وزن100دانه و عملکرد دانه برخوردار بود .باالترين و پايینترين شاخر برداشت بهترتیب در رقم سنرازيری بنا
32/32درصد و در رقم شامیبا 24/54درصد مشاهده شد .در مجموع با توجه به شراي گنبد کاووس رقم سرازيری ،زهنره
و برکت نسبت به دو رقم ديهر ،شامیو ششبند مطلوبتر هستند.
کلمات کليدی :باقال ،دوره پُرشدن دانه ،سَرزنی ،سرعت پُرشدن دانه ،کلروفیل

( Nakhzari Moghaddam )2013گننزارش کننرد کننه
سَرزنی باعث جلوگیری از ادامه رشد رويشنی شنده و شنراي را
برای انتقال بیشتر مواد فتوسنتزی به ،ال فراهم میکنند ،لنذا
سَرزنی پس از شروع رشد زايشی مطلوب میباشدDe )1997( .
 Pascale & Barbieriگزارش کردند که سَنرزنی بناقال باعنث
افزايش عملکرد دانه می شنود .دلینل افنزايش عملکنرد ،انتقنال
مطلوب مواد فتوسنتزی به ،ال های درحالرشد و توسعه آنها
بنود Aufhammer & Gotze-Lee )1991( .گنزارش نمودنند
که حذ گلهای پايین باقال ،تعداد ،ال و وزن دانه را افزايش
میدهد ،اما تنأثیر حنذ گنلهنای انتهنايی بسنیار کنم اسنت.
( Chapman et al, )1978بیان داشتند که سَرزنی از قسنمت
باالی ساقه منجر به بیشترشندن ارتبناک کارآمند بنین منبنع و
مخزن میشود و اين درحالی است که تقاضا هننوز بناال بنوده و
حذ برگ با کاهش ظرفیت فتوسنتزی موجود منجر به کاهش

1

مقدمه
باقال با نام علمی Vicia faba L.يکنی از بقنوالت زراعنی
بسیار قديمیاسنت کنه بنه طنور وسنیعی در منناطق معتدلنه و
ارتفاعات بلند مناطق گرمسنیری کشنت منیشنود ( & Parsa
 .)Bagheri, 2008باقال بهعنوان يک منبع ،نی از پنروتیین در
رژيم ،ذايی انسان استفاده منیشنود و همچننین داننة خشنک،
،ال سبز و پوشنال خشنک آن بنهعننوان ،نذای دام اسنتفاده
منیشنود ( .)Sainte, 2011برداشنت داننههنای خشنک بناقال
هنهامیانجام میشود که برگهنا زرد و رينزش نماينند و رنن
،ال ها از سبز به قهوه ای تغییر يابد .در برخنی منناطق کشنور
نظیر گلستان محصول خشک باقال حدود دو تا پن تن گنزارش
شده است (.)Parsa & Bagheri, 2008
*نویسنده مسئولalirahemi@yahoo.com :
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وزن دانه از طريق افزايش سنرعت پُرشندن داننه جبنران نهنردد،
کاهش وزن نهايی دانه به کاهش مدت پُرشندن داننه نسنبت داده
میشود (.)Hosseinpour et al., 2006
) Shokouh far & Abouftileh nejad (2013بینان
کردند که میزان کلروفیل در گیاهان زنده يکنی از عوامنل مهنم
حفظ ظرفیت فتوسنتزی است .بین ارقام مختلع مناش از نظنر
میزان کلروفیل تفناوت معننی داری وجنود داشنت و رقنم VC
دارای بناالترين شناخر کلروفینل بنودGhanbari & Dari .
) (2005با بررسی مراحل فنولوژيک الينهای لوبیاچیتی نشان
دادند که الين هنا تنا مرحلنه گلندهی تفناوت قابنلمالحظنه ای
نداشتند و از اين مرحله به بعد تفاوت الينها از نظر درجنه-روز
رشنند مشننهود بننودAfshari Behbahani Zadeh et al, .
) (2011اعالم کردند با حذ منابع فعال فیزيولوژيکی بنهدلینل
کاهش تولید مواد فتوسننتزی ،طنول مندت مراحنل فنولوژينک
کاهش يافته و در نتیجه عملکرد نیز کاهش چشنمهیری نشنان
داده است Hassan Zadeh et al, (2013) .بیان داشنتند کنه
بننا تننأخیر در کاشننت بنناقال ،منندت زمننان رسننیدن بننه مراحننل
فنولوژيک بهدلیل برخورد به گرمای آخر فصل رشد و تسريع در
رشد آن کاهش میيابد.
يکی از راههای افنزايش عملکنرد در گیاهنان زراعنی و بنه
خصوص رشدنامحدود مثل باقال سَرزنی يا قطنع بخنش انتهنايی
گیاه بعد از گلدهی است .لذا اين مطالعه بنهمنظنور بررسنی اثنر
سَرزنی بر عملکرد و اجزای عملکرد ،سرعت و دوره پُرشدن دانه،
میزان کلروفیل و برخی مراحل فنولوژيک ارقام باقال انجام شد.

وزن نهايی دانه میشود .سَرزنی ممکن اسنت بنا هند افنزايش
کیفیت گیاهان دارويی نیز انجام شود .در گیاه دارويی خنارمريم
سَرزنی زودتر باعث افنزايش کیفینت اينن گیناه شند .بیشنترين
مقدار مواد مؤثر دارويی بنهترتینب از سَنرزنی در مرحلنه ظهنور
کاپیتول ،هفت برگی و شاهد بهدست آمد (Ebdali mashhadi
 .)et al., 2008در آزمايشی بر روی گیاه دارويی Bupleurum
 falcatumمشاهده شد که سَرزنی باعث افزايش عملکرد ريشنه
اين گیاه تا 56درصد میشود (.)Seong et al., 1996
) Mehr Aeen et al, (2013نشان دادند که حذ دو يا
چهار برگ بااليی بوته ذرت منجر به افزايش تعداد دانه در بالل،
وزن دانهها و در نتیجه بهبود عملکرد ذرت گرديد .همچنین می
توان قسمتی از برگها را بدون کاهش عملکرد دانه بنه مصنر
دام رسنناند(2013) Rezaei Nejad & Hassanvand .
گزارش کردند که حذ برگ رز گلخانهای بهطور معنیداری در
افزايش تعادل آبی ،وزنتر نسبی و در نتیجه افنزايش عمنر گنل
بريده مؤثر است.
وزن دانه يکی از اجزای مهم عملکنرد اسنت و تحنت تنأثیر
خصوصیات ژنتیکی گیاه از نظر پتانسیل تولید دانه ،رقابت دانهها،
طنول دوره پُرشنندن دانننههننا و شنراي محیطننی قننرار منیگیننرد
((2015) Mitiku & Wolde .)Shanahan & Smith, 1984
با بررسی روی ارقام باقال بیان کردنند ارقنام از نظنر وزن100داننه
اختال معنیدار داشتند و همچنین دانههنايی کنه وزن100داننة
بیشتری داشنتند ،از عملکنرد بناالتری برخنوردار بودنند .سنرعت
پُرشدن دانه به مقدار زيادی تحت کنترل عوامل ژنتیکی بوده ولی
مدت پُرشدن دانه تحت تأثیر محی است ( Quarrie & Jones,
 .)1979نمو بذری که بهعنوان عملکنرد اقتصنادی ينک محصنول
دانهای درنظر گرفته میشنود ،دارای دو مرحلنه سنرعت پُرشندن
دانه و دوره پُرشدن دانه میباشد .سنرعت پُرشندن داننه بینانگنر
تجمع ماده خشک در زمان و طی مرحله خطنی نمنو داننه اسنت
( .)Kafi et al., 2001نتناي تحقیقنات (Barma et al, )1992
نشان داد که طول دوره رويشنی تنأثیر مسنتقیم مثبنت و بنااليی
روی عملکرد داشت ،درحالیکه دوره پُرشدن دانه و تعنداد روز تنا
رسیدن اثر مستقیم منفی روی آن داشت .وزن بیشتر داننههنا بنا
پُرشدن سريع دانهها و طنوالنیکنردن اينن جرينان همنراه اسنت
( .)Radmehr, 1997بنننه گفتنننه (Bruckner & )1987
 Frohbergبا توجه به همبستهی ژنتیکی سرعت پُرشدن دانه بنا
دوره پُرشدن دانه ،دسنتیابی بنه عملکنرد بناال از طرينق افنزايش
سرعت پُرشدن دانه و کاهش طول دوره پُرشدن دانه امکنانپنذير
اسننت .کنناهش دوره پُرشنندن دانننه بننهدلیننل توقننع عرضننه مننواد
فتوسنتزی ،کاهش محتوی آب دانه و يا توقع فعالیت متنابولیکی
مخزن میتواند باشد ( .)Ahmadi et al., 2005چنانچه کناهش

مواد و روشها
ايننن آزمننايش در سننال زراعننی 1393-1394در مزرعننه
تحقیقنناتی دانشننکده کشنناورزی و منننابعطبیعنی دانشننهاه گنبنند
کاووس در شراي ديم ،عدم آبیاری و عاری از آفات ،علعهایهرز
و بیماریهای باقال اجرا گرديد .گنبد کناووس در  55درجنه و 12
دقیقه طول جغرافیايی 37 ،درجه و  16دقیقه عرض جغرافیايی و
در ارتفاع  45متر باالتر از سنطح درينا قنرار دارد .قبنل از اجنرای
آزمايش از عمق صفر تا  30سانتیمتری خاک نمونهبرداری انجنام
و خصوصیات فیزيکی و شیمیايی خاک تعیین شد که بنر اسناس
نتاي حاصله بافت خاک لوم رسی سیلتی ،هندايت الکتريکنی1/1
دسیزيمنس بر متر و اسیديتة آن  7/6بود.
مشخصه های اقلیمیاز جمله میانهین حداقل درجهحرارت
ماهانه ،حداکثر درجهحرارت ماهانه و بارنندگی ماهاننه در سنال
زراعی  1393-94در دوره رشد باقال از ايستهاه هواشناسی گنبد
کاووس تهیه شد (شکل  )1که بر اساس نتاي  ،کمترين حنداقل
درجهحرارت ماهانه در دی ماه و بیشترين در خرداد و همچنین
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بهترتیب مربوک به ماههای خرداد با يک میلنیمتنر و اسنفند بنا
 76/9میلیمتر بود.

کمترين حداکثر درجهحرارت ماهاننه در بهمنن و بیشنترين در
خرداد ماه مشاهده شد .کمترين و بیشنترين مینانهین بارنندگی

100

40
)˚Temperature (C

30

60
20

40
10

20

)perciptation (mm

80

0

0

High temperature mean

low temperature mean

perciptation

شکل -1مشخصة اقليمی گنبد کاووس
Fig. 1. Climatic characteristics of Gonbad Kavoos

بذور در مرحله حضور4تا 6برگ حقیقی ،عمل تنککردن انجنام
شد.
مراحل فنولوژيک شامل تعداد روز از کاشت تا داننهبنندی
( )R5و تعداد روز از کاشت تا رسیدگی فیزيولوژيک ( )R7ثبنت
گرديد .ثبت مراحل فنولوژيک بر روی10بوته معین و بر اسناس
روش ( Fehr & Cavieness )1977انجام شند (جندول .)1در
ابتدای ورود گیاه به فاز زايشی ،به فواصل يکروزدرمیان جهنت
ثبت مراحل فنولوژيک در هر کرت ،بوتهها با ينک روبنان قرمنز
عالمتگذاری شدند و مراحل فنولوژيک روی اين10بوته کنه بنا
مشاهده انجام میگرفت ،ثبت شدند .الزم به ذکر است کنه اينن
بوتهها در قسمتی از کرت که برای برداشت نهايی استفاده شند،
عالمتگذاری شدند.

اين آزمايش به صورت فاکتوريل با دو عامنل رقنم در پنن
سطح شامل زهره ،ششبند ،برکت ،شامی و سرازيری و سَنرزنی
در دو سطح شامل عدم سَرزنی و سَرزنی در زمان ،ال دهی در
قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد .کشت
بهصورت رديفی ،در هر کرت 10رديع به طول چهار متر ،فاصله
رديع 50سانتیمتر و فاصله بوتنه روی ردينع 12/5سنانتیمتنر
انجام شد .زمین مورد استفاده در سال قبل از آزمايش زيرکشت
گنندم بننود و در مهرمنناه سننال 1393بنا انجننام عملیننات شننخم
برگردانننده شنند .میننزان کننود توصننیهشننده در زمننان کاشننت،
100کیلوگرم سوپرفسنفات تريلنل و 50کیلنوگرم کنود اوره در
هکتار بود .بذور قبل از کاشت با سم کربوکسیتیرام به میزان دو
در هزار ضدعفونی شنده و در ردينع هنای ايجادشنده در عمنق
5سانتی متری کشت و روی آنها پوشانده شد .پس از سبزشدن

جدول  -1ثبت مراحل فنولوژیک گياه به روش فهر و کاوینس ()1977
)Table 1. Record plant phenological stages by Fehr & Cavieness (1977
تعریف :در  50درصد یا بيشتر بوتههای انتخابی میتوان دید

نام مرحله

Definition: 50% or more can be seen in the choice plants

Stage Name

گردی دانه در ،ال در يکی از چهار گره انتهايی قابلشمارش ساقه اصلی به  2-3میلیمتر رسیده است
(بررسی با کمک چراغقوه و تاباندن نور از زير)
The round seeds per pod in the main stem of one of the four end node quantifiable has reached 2-3 mm
)(check with the help of a flashlight and shine a light below

شروع پُرشدن دانه ()R5
)Start seed filling (R5

يکی از ،ال های طبیعی ساقه اصلی رسیده باشد
One of the main stem has reached a natural pods

رسیدگی فیزيولوژيک ()R7
Physiological
)maturity (R7
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سَرزنی در تاريخ  1394/1/20در مرحله ،ال دهنی انجنام
شد .برای تعیین عملکنرد و اجنزای عملکنرد ،بعند از رسنیدگی
کامل بوتهها و تغییر رن ،ال  ،سطحی معادل سه مترمربنع از
هر کرت در تاريخ  1394/2/13بهصورت يکجنا برداشنت شند.
برای اين کار ،دو رديع حاشیه و سه بوته از دو طر سه رديع
باقیمانننده حننذ و مننابقی برداشننت شنند .بننرای اننندازهگیننری
وزن خشک ،نمونهها در دمای60درجه سانتیگراد تا رسیدن بنه
وزن ثابت درون آون قنرار گرفتنند و صنفات وزنخشنک بوتنه،
تعداد ،ال در بوته ،تعداد دانه در ،ال  ،تعداد داننه در بوتنه و
وزنخشک دانه اندازه گیری شد .بررسی تعیین درصند شناخر
برداشت ،وزن داننه بنر وزن کنل بوتنه تقسنیم و در 100ضنرب
گرديد .دوره پُرشدن دانه از اختال تعداد روز از کاشت تا شروع
پُرشدن ،ال و تعداد روز از کاشنت تنا رسنیدگی فیزيولوژينک
بهدست آمد .همچنین ،سرعت پُرشدن داننه در واحند سنطح از
تقسیم عملکرد داننه بنر طنول دوره پُرشندن داننه بنه گنرم در
مترمربننع در روز محاسننبه گردينند .بننهمنظننور بننهدسننتآوردن
کلروفیل ،از دسنتهاه کلروفینلسنن اسنلد مندل DELTA-T
استفاده شد .جهت تجزينه وارينانس دادههنا از ننرمافنزار SAS
 Ver.9.1.3و بررسی مقايسنه مینانهینهنا از آزمنون  LSDدر
سطح پن درصد استفاده شد (.)Soltani, 2007

نتایج و بحث
ارتفاع بوته

تجزيه واريانس نشان داد که اثر متقابنل سَنرزنی رقنم بنر
ارتفاع بوتنه در سنطح ينک درصند معننیدار بنود (جندول ،)2
بنابراين برای مقايسه میانهین از برشدهی فیزيکی استفاده شد.
به اين صورت که در هر سطح سَرزنی ،سطوح ارقام برای صنفت
ارتفاع بوته مقايسه میانهین شدند (شکل  .)3مقايسنه مینانهین
ارتفاع بوته در شراي سَرزنی نشان داد که بیشترين و کمتنرين
ارتفاع بهترتیب به رقم شنامی (بنا ارتفناع 96/26سنانتیمتنر) و
برکت (با ارتفاع 80/65سانتی متر) تعلق داشت .مقايسه میانهین
در شراي عدم سَرزنی نشان داد کنه بیشنترين ارتفناع بوتنه بنا
99/55سانتیمتر مربنوک بنه رقنم سنرازيری بنود ،درحنالیکنه
کمترين ارتفاع با 89/50سانتی متر مربوک به رقم برکت بود کنه
نشان از کوتاهبودن ژنتیکی اين رقم نسبت به ساير ارقام بود .بنا
اين حال ،ديمبودن و وضعیت بارش کم باران در طی فصل رشد
سبب تسريع در رسیدگی و در نهاينت کناهش ارتفناع در ارقنام
گرديند (شنکل .)1بنا اينن حنالBaghban Amin et al, ،
) (2014در شراي گنبد کاووس حداکثر ارتفاع بوتة بناقال را تنا
199سانتیمتر گزارش کردند و ( Della )1988نیز بیان داشت
که ارتفاع ارقام باقال تحت تأثیر شراي ديم قرار میگیرد.

جدول -2تجزیه واریانس دوره پُرشدن دانه ،سرعت پُرشدن دانه ،کلروفيل ،ارتفاع بوته ،روز تا پُرشدن دانه و روز تا رسيدگی فيزیولوژیک
Table 2. Analysis of variance for grain filling period, grain filling rate, chlorophyll, plant height, days to seed filling
and days to maturity
کلروفيل
chlorophyll

دوره پُرشدن دانه
grain filling
period

سرعت
پُرشدن دانه

ارتفاع بوته
plant
height

تعداد روز تا
رسيدگی فيزیولوژیک

تعداد روز تا شروع

درجه

پُرشدن دانه

آزادی

days to seed filling

df

60.61

29.43

grain filling
rate
104.2

77.10

days to physiological
maturity
0.30

1.90

2

13.10ns

0.83ns

4.72ns

**277.1

0.03ns

0.30ns

1

23.94ns

*6.03

**411.9

**160.1

0.13ns

1.03ns

4

34.93ns

0.98ns

75.90ns

**41.86

0.20ns

0.13ns

4

18.68

1.87

69.74

5.58

0.15

1.08

18

23.86

5.27

23.30

3.25

0.25

0.75

-

منابع تغيير
S. O.V

تکرار ()R
سَرزنی ()TR
رقم ()V
رقم در
سَرزنی
()V×TR
خطا ()E
ضريب
تغییرات
()C.V

 :** ،* ،nsبهترتیب عدم معنیداری و معنیدار در سطح احتمال  %5و %1
ns ,* and **: Non-significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively
TR= Top removal
V= Variety
E= Error
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شکل  -2مقایسه ميانگين اثر متقابل رقم و سَرزنی بر روی ارتفاع بوته
(الف) تحت تأثير سَرزنی و (ب) عدم سَرزنی
Fig. 2. Mean comparisons of cultivars and topping on plant height
(A)Top removal and (B) Non-top removal

به رقم برکت بود که با ساير ارقام اختال معنیدار داشت ،ولنی
ساير ارقام اختال معننیداری بنا يکنديهر نداشنتند (شنکل.)3
) Nasrollah Zadeh et al, (2011نینز تفناوت معننیدار در
سننرعت پُرشنندن دانننه را بننا حننداکثر سننرعت در رقننم برکننت و
سرازيری بیان کردند و نتیجه گرفتند تفاوت در وزن دانه ارقنام
باقال ناشی از اختال آنها در سرعت پُرشدن دانه بود ،زيرا دوام
پُرشدن دانه برای ارقام مشابه بود .تفاوتهای ژنوتیلی از لحنا
وزن دانه در ارقام مختلع لهومهای دانهای بنهدلینل تفناوت در
سنرعت پُرشنندن داننه توسن ( Nathalie et al, )1998نیننز
گزارش شده است.

دوره پُرشدن دانه و سرعت پُرشدن دانه

جدول تجزيه واريانس نشان داد که تنها اثر رقنم بنر دوره
پُرشنندن دانننه در سننطح احتمننال پننن درصنند معن نیدار بننود
(جدول .)2حنداکثر متوسن دوره پُرشندن داننه بنا 27/33روز
مربوک به رقم سرازيری میباشد .رقم زهره با 26/66روز تفناوت
معنی داری بنا رقنم سنرازيری نداشنت .کمتنرين دوره پُرشندن
مربوک به رقم ششبند با 25/00روز بود که تفاوت معنیداری با
ارقام شامیو برکت نداشت (شنکل .)3جندول تجزينه وارينانس
نشان داد که تنها اثر رقم روی سنرعت پُرشندن داننه در سنطح
احتمال يک درصد معنی دار بنود (جندول  .)2حنداکثر سنرعت
پُرشدن دانه با میانهین 49/71گرم در مترمربنع در روز مربنوک
)(B

40

30
20
a

b

b

b

b

10
0

Average grain filling rate
)(kg/m*day

50

Varieties
شکل  -3مقایسه ميانگين اثر رقم بر روی (الف) دوره پُرشدن دانه و (ب) ميانگين سرعت پُرشدن دانه
Fig. 3. Mean comparisons of the variety effect on the (A) Grain filling period, (B) Average grain filling rate
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شاخه در بوته مربنوک بنه سنه رقنم زهنره و برکنت بنا  3/63و
سرازيری با  3/83بود .دو رقم شامی و ششبند که بهترتینب بنا
 4/75و  4/70بیشترين تعداد شاخه در بوته را داشتند .بنهنظنر
می رسد اختال در تعداد شاخه در بوته به ژنوتیپ گیاه بستهی
Rezaeyan Zadeh et al,
دارد .نتنناي مشننابهی توسنن
) (2011بر روی ارقام نخود گزارش شده استNakh (1998) .
 Foroush et al,گزارش کردند که بین ژنوتیپهنای مختلنع
عدس از نظر شاخرهنای فیزيولوژينک و مورفولوژينک تفناوت
معنیدار وجود داشت.

عملکرد و اجزای عملکرد

بر اساس نتاي تجزيه واريانس ،تعداد شاخه در بوته ،تعداد
،ال در بوته ،تعداد دانه در ،ال  ،طول ،نال  ،وزن100داننه،
عملکرد دانه و شاخر برداشت تحت تأثیر ارقنام قنرار گرفتنند.
اثر سَرزنی بر طول ،ال و ارتفاع بوته در سطح يک درصد و بنر
وزن100دانه در سطح پن درصد معنیدار شد (جدول .)3بهنظر
میرسد دمنای  28/4و  37/1درجنهای مناههنای ارديبهشنت و
خرداد ،کاهش بارندگی و ديمبودن کشت باعث شد سَرزنی تأثیر
معنیداری بر روی صفات مورد بررسی نداشته باشد.
تعداد شاخه در بوته :به طور کلی میانهین تعداد شاخه در
بوته از  3/63تا  4/75متغینر بنود (جندول  .)4کمتنرين تعنداد

جدول  -3تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) عملکرد و اجزای عملکرد باقال تحت تأثير سَرزنی و رقم
Table 3. Analysis of variance (mean square) faba bean yield and yield components influenced by detopping and varity
شاخص

عملکرد

عملکرد

وزن100دانه

طول غالف

100-grain
weight

Pods
length

تعداد دانه در

تعدادغالف

تعداد شاخه

درجه

منابع

Number of
branch/plant

آزادی

تغيير

df

S.O.V

2

تکرار ()R
سَرزنی
()TR
رقم ()V
رقم در
سَرزنی
()V×TR
خطا ()E
ضريب
تغییرات
()C.V

در بوته

غالف

در بوته

Number of
grain/pods

Number of
pods/plant

برداشت

بيولوژیک

دانه

Harvest
index

Biological
yield

Grain
yield

1.046

0.003

0.301

0.387

74.82

740.206

3109.25

363.62

0.016ns

2.352ns

1.240ns

1

0.12ns

12051.25ns

1086.53ns

*312.405

**5.166

**6.771

**1.933

4

**57.89

14478.59

**7458.54

**394.308

**44.186

**2.589

0.223ns

4

14.209ns

7413.73ns

269.70ns

31.86ns

1.015ns

0.111ns

0.727ns

18

14.809

14339.63

1846.30

68.91

0.611

1.414

0.941

0.335

-

13.12

15.51

18.97

11.51

6.15

8.73

14.52

14.10

 :** ،* ،nsبهترتیب عدم معنیداری و معنیدار در سطح احتمال  %5و %1
ns ,* and **: Non-significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively
TR= Top removal
V= Variety
E= Error

و طنننول ،نننال (بنننهترتینننب بنننا  r=-0/69و  )r=-0/64دارای
همبستهی منفی بود (جدول .)5
تعداد دانه در غالف :درحالیکه میانهین تعنداد ،نال در
گیاه در دو رقم شامی و ششبند حداکثر بود ،اما تعداد داننه در
،ال کمتر از تیمارهای ديهر بنود .در اينن دو رقنم بنهترتینب
 2/79و2/50دانه در ،ال تولید شد .بیشنترين تعنداد داننه در
،ال مربوک به رقم برکت با 4/22دانه بنود کنه دارای اخنتال
معنی داری با ساير ارقنام بنود (جندول  .)2روشهنای زراعنی و
شراي آب و هوايی اختال کمی در تعداد دانه در ،ال ايجناد
میکنند .تعداد دانه در ،ال بنه موقعینت ،نال در گیناه هنم
بستهی دارد، .ال های میانگرههای پايین حاوی دانه بیشنتری

تعداد غالف در بوته :حداکثر میانهین تعداد ،ال در بوته
با ،7/86ال مربنوک بنه رقنم شنامنیبنود .رقنم شنشبنند بنا
،7/65ال تفاوت معنی داری با رقم شنامنی نداشنت .کمتنرين
تعداد ،ال در بوته مربوک به رقم برکت با ،5/33ال بنود کنه
با ارقام سرازيری و زهره اختال معننیدار نداشنت (جندول .)3
کاهش تعداد ،ال در بوته در ارقام مختلع باقال را میتنوان بنه
کاهش تعداد شاخه فرعی نسبت داد Salehi et al, (2008) .با
بررسی ارقام لوبیاقرمز اختال معنیدار بین ارقام را بنه ژنتینک
رقننم از نظننر پتانسننیل تشننکیل ،ننال نسننبت دادننند .نتنناي
همبستهی نشان داد تعداد ،ال در بوته با تعداد دانه در ،نال
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يافته اسنت ( .)Chapman et al., 1978همبسنتهی مثبنت و
حداکثر در طول ،ال با تعداد دانه در ،ال ( )r=0/9نشان داد
که با افزايش طول ،ال تعداد دانه در ،ال افزايش يافته است
(جدول  .)5طول ،ال کنه داننه در آن قنرار منیگینرد ،نقنش
مهمی در عملکرد دانه دارد ،بهطوریکه تعداد ،ال در گیناه بنا
طول ،ال و تعداد دانه در ،ال به طنول ،نال بسنتهی دارد
).(Panbekar et al., 2015
با مقايسه میانهین ارقام ،بیشترين طول ،ال مربنوک بنه
رقم برکت با 16/71سانتیمتر بود که دارای اختال معنیدار بنا
ارقام ديهر بود .کمترين طول ،ال با 9/51سانتیمتر مربوک به
رقم شامی بود (جدول .)4

بوده و تعداد دانه در ،ال به سمت باالی گیاه کاهش منیيابند
) .(Kouchaki & Banayan, 2004نتاي مشابهی در اختال
تعداد دانه در ،ال توس Miri et al., (2008); Zeynali et
) al, (2013); Hassanvand et al, (2015گنزارش شنده
است.
طول غالف :مقايسه میانهین نشان داد که عدم سَرزنی بنا
13/11سننانتیمتنننر طننول نسنننبت بنننه تیمننار سَنننرزنی بنننا
12/28سانتیمتر ،طول بیشتری را دارا بود .حنذ بنرگ باعنث
کاهش ظرفیت فتوسنتزی موجود منیشنود ،در نتیجنه بنهنظنر
میرسد سَرزنی باعث کناهش مننابع فتوسننتزی شنده و ،نال
بهعنوان يک منبع برای بذر عمل کنرده و طنول ،نال کناهش

جدول  -4مقایسه ميانگين عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف باقال
Table 4. Mean comparisons of yield and yield components of different varieties of Faba bean
عملکرد دانه

وزن100دانه

طول غالف

شاخص برداشت

(گرمدر

Harvest index
)(%

(گرم)

تعداد دانه در غالف

تعدادغالفدر بوته

مترمربع)
Grain yield
)(gr/m2

100-grain
weight
)(gr

Number of
grain/pod

Number of
pods/plant

Pods
length
)(cm

31.80a

258.5a

77.65ab

3.33b

6.38b

13.01b

3.63b

25.54b

180b

63.74c

2.79c

7.86a

11.02c

4.75a

28.52ab

203.9b

66.59c

2.50c

7.65a

9.51d

4.70a

32.32a

262.2a

83.23a

3.20b

6.16b

13.23b

3.83a

29.36a

227.6ab

69.28bc

4.22a

5.33b

16.71a

3.63b

4.66

52.12

10.06

2.906

0.34

1.176

0.703

(سانتیمتر)

تعداد شاخه در بوته
Number of
branch/plant

رقم
Variety

زهره
Zohre

شامی
Shami

شش بند
Shish Band

سرازيزی
Saraziri

برکت
Barekat
)LSD (5%

میانهینهايی که در هر ستون ،حداقل يک حر مشترک دارند ،در سطح  α=0/05اختال معنیداری با يکديهر ندارند.
Means within each column with a same letter are not significantly different at α=0.05.

عملکرد دانه :مقايسه میانهین نشان داد که رقم سرازيری،
زهره و برکنت بنهترتینب بنا  258/5 ،262/2و  227/6گنرم در
مترمربع دارای بیشترين عملکرد دانه بودند (جدول(2011) .)4
 Nasroallah Zadeh et al,با بررسی روی سه رقم باقال بیان
کردند ارقام برکت و سرازيری اخنتال معننی داری بنا يکنديهر
نداشتند و برتری رقم  HBP-Bبهدلیل تعداد دانه بیشتر نسبت
به دو رقم ديهر میباشد Sadeghipour et al, (2005) .بینان
کردند که تأثیر رقم بر عملکرد دانه در ارقام لوبیاقرمز در سنطح
احتمال يک درصد معنی دار بود .همبستهی مثبت و قنوی بنین
عملکرد دانه خشک با عملکنرد بیولوژينک و شناخر برداشنت
( )r=0/7نشان میدهد (جدول )5که در افنزايش عملکنرد داننه
ارقام باقال ،عملکرد بیولوژيک و شاخر برداشت نقش مهمنیدر
جهت مثبت دارند.

وزن100دانه :میانهین تیمار سَرزنی با 75/33گنرم نسنبت
به عدم سَرزنی بنا 68/87گنرم از وزن بیشنتری برخنوردار بنود.
) Nakhzari Moghaddam (2013بیان داشت اعمنال تیمنار
سَرزنی قبل از گلدهی موجب افزايش داننه در ،نال و حصنول
بیشترين وزن100دانه میشود .مقايسه میانهین ارقام (جدول)4
بیانهر اين است که رقم سرازيری بنا 83/23گنرم دارای برتنری
نسبت به ساير ارقام بود .کمترين وزن100دانه مربنوک بنه رقنم
شامیبود که تفاوت معنیداری با رقم ششبند نداشت(2008) .
 Salehi et al,اخننتال بننین وزن100دانننه در الينننهننای
لوبیناقرمنز را گنزارش کردننند .ضنريب همبسنتهی مثبنت بننین
وزن100دانننه بننا عملکننرد دانننه خشننک ( )r=0/64و شنناخر
برداشت ( )r=0/59معنی دار بود (جدول  )5که نشان منیدهند
وزن100دانه در اين دو نقش مهمی دارد.
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اثر رقم بر اکثر مؤلفههای عملکرد (تعداد شاخه در بوتنه ،تعنداد
،ال در بوته ،تعداد دانه در ،ال  ،طول ،نال  ،وزن100داننه،
عملکرد دانه و شاخر برداشت) و سرعت و دوره پُرشندن داننه
در سطح احتمال پن درصد معنیدار بود ،اما عملکرد بیولوژيک
و کلروفیل تحت تأثیر رقم قرار نهرفتنند .بنا توجنه بنه ايننکنه
میزان کلروفیل ،میزان فتوسنتز و تولید ماده خشک بنا يکنديهر
در ارتباک هستند ) (Chapaneh et al., 2010میتنوان گفنت
نداشننتن تفنناوت در میننزان کلروفیننل ارقننام ،عنندم اخننتال در
عملکرد بیولوژيک را توجیه میسازد .حنداکثر وزن100داننه بنه
رقننم سننرازيری و زهننره بننهترتیننب بننا  83/23و 77/65گننرم و
همچنین حداکثر عملکرد دانه نیز به همین دو رقم سنرازيری و
زهره بهترتیب با  262/2و 258/5گرم در مترمربع تعلق داشنت.
باالترين شاخر برداشت مربنوک بنه ارقنام سنرازيری ،زهنره و
برکت به ترتیب بنا  31/80 ،32/32و 29/36بنود و کمتنرين آن
مربوک به رقم شامی با  24/54بود ،حنداکثر دوره پُرشندن داننه
مربوک به رقم سرازيری با  27/33روز و حداکثر میانهین سرعت
پُرشدن به رقم برکت با  49/71تعلق داشت .به نظر میرسند بنا
توجه به شراي گنبند کناووس رقنم سنرازيری ،زهنره و برکنت
نسبت به دو رقم ديهر (شامی و ششبند) مطلوبتر هستند.

شاخص برداشت :حداکثر شاخر برداشت مربوک به رقنم
سرازيری با 32/32درصد بود که اخنتال معننیداری بنا ارقنام
زهننره ،برکننت و شننشبننند بننهترتیننب بننا  29/36 ، 31/80و
28/52درصد نداشت .رقم شامی نیز تفاوت معننیداری بنا رقنم
ششبند نداشت (جدول )4با توجه به معننیدارنشندن عملکنرد
بیولوژيک ،شاخر برداشت تنها تحت تأثیر عملکنرد داننه قنرار
گرفت .اخنتال بنین ارقنام بناقال در شناخر برداشنت توسن
( Mitiku & Wolde )2015و (Abdallah et al, )2015
بیان شده است.
نتيجهگيری
سَرزنی تأثیر زيادی بنر صنفات منورد بررسنی نداشنت .از
آن جايی که شنراي محیطنی آزمنايش بنه صنورت دينم بنود و
همچنین پايینبودن میزان بارندگی به مقدار 14/9میلیمتنر در
زمان بعد ،ال دهی يعننی زمنانی کنه سَنرزنی انجنام شند و از
طرفی میانهین حداکثر درجهحرارت حدود30درجنه در همنین
مرحله باعث شد باقال رشد رويشنی خنوبی نداشنته باشند و بنه
عبارتی باعث تسريع در رشد زايشی گیناه گرديند بنهنحنویکنه
میانهین دوره رشد دانه به 25روز کاهش يافت و اين باعث شند
که بین تیمارهای سَرزنی و عدم سَرزنی تفاوتی مشناهده نشنود.
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Introduction
Faba bean with scientific name Vicia faba L one of the very old legume crops, is widely planted in
temperate regions and high altitude tropical regions. Faba bean used in the human diet and also dry beans,
green pods and dry straw used as livestock feed. One way to increase the yield in crop plants unlimited
growth such as faba bean is top removal or cut off part of the plant after flowering. So in this regard the
effect of top removal and variety on yield and yield components, grain filling rate, grain filling period and
chlorophyll of Faba bean were studied.
Materials & Methods
A factorial experiment was carried out based on randomized complete block design with three
replications at farm research of Gonbad University in crop year 2014-2015. The first factor was included
faba bean varieties (Zohreh, Shami, Sheshband, Saraziri and Barekat) and the second factors include top
removal and non-top removal. In the experiments, seeds of different cultivars of faba bean were planted by
hand in ten rows with four meter long and spacing of 12.5-cm between rows. Phenological stages, including
the number of days from planting to poding (R5) and the number of days from planting to physiological
maturity (R7) were recorded. Phenological stages on 10 plants were determined based on methods Fehr &
Cavieness (1977). Top removal treatment was in stage poding. At harvest, after all plants reached
physiological maturity, three m2 of each experimental plot was harvested to determine the yield components,
number of pods per m2 and number of grains per pod. In addition, weight of pods, vegetative tissue weight,
and seperated leaves from stems with petioles, were measured. Grain yield and weight of thousand grains as
dry weight in three m2 of each experimental unit were evaluated. Harvest index was obtained by dividing
grain dry weight on the total dry weight at the time of physiological maturity. Grain filling period was
calculated from the difference between the number of days from planting to start filling pods and number of
days from planting to maturity, respectively. Average of grain filling rate was calculated by dividing the
grain yield on the grain filling period (gr/m2/day). Total chlorophyll was measured by using chlorophyll
meter device (SPAD) DELTA-T model
Results & Discussion
Results showed that pod length, 100-seed weight and plant height were affected by top removal. While
on other traits there was no significant effect. The effect of variety on biomass, chlorophyll, the number of
days from planting to filling and the number of days from planting to maturity was not significant but on the
other components of the yield (number of branches per plant, number of pods per plant, number of seeds per
pod, pod length, 100- seed weight, grain yield and harvest index), rate and grain filling period was
significant. While the interaction of top removal and variety was significant on plant height. Top removal
reduced the length of the pod and 100-seed weight. The highest 100-seed weight and grain yield for Saraziri
variety was 83.23 gr/m2 and 77.65 gr/m2 respectively. While the lowest of 100-seed weight and grain yield
belonged to Shami variety with 63.74 gram and 180 gr/m2, respectively. The lowest harvest index with
*
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32.32% and the highest of harvest index with 24.54% were observed in Saraziri and Shami varieties,
respectively. The results correlation analysis indicated that positive correlation between seed weight with
grain yield (r = 0.64) and the harvest index (r = 0.59) were significant, which shows that these two have an
important role on seed weight. Strong positive correlation was observed between grain yield with biological
yield and harvest index.
Conclusion
Top removal did not have a great impact on study traits because of dry conditions of the farming
location. Low rainfall in the time of poding and high temperature during growth season, especially in after
poding stage decreased the growth length of Faba bean. Overall, results of this study revealed that according
to the condition of Gonbad-Kavoos, Sarazeri, Zohreh and Barekat varieties were more favorable than other
varieties.
Key words: Chlorophyll, Faba bean, Grain filling period, Grain filling rate, Top removal
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چکيده
بهمنظور شناسايی گروههای مختلف تاکسونومیکی رايزوکتونیا بیماريزا در لوبیاقرمز ،از گیاهان آلوده به اين بیماری با
عاليم شانکر ريشه و ساقه در استان خراسان شمالی طی سال  1393نمونهبرداری صورت گرفت .پس از کشت بافتهای
آلوده32،جدايه رايزوکتونیا بهدست آمد .شناسايی جدايهها با استفاده از روشهای مبتنی بر ريختشناسی و همچنین به
روش مولکولی انجام شد که 29جدايه متعلق به گونة  Rhizoctonia solaniچندهستهای و سه جدايه رايزوکتونیاهای
دوهستهای بودند .برای شناسايی دقیق گروههای تاکسونومیکی  R. solaniاز آنالیز  PCR-RFLPاستفاده شد .ناحیه
 ITSاز  rDNAتوسط دو آغازگر اختصاصی گونه  R. solaniبه نامهای RS1و  RS4تکثیر و محصول آن توسط
آنزيمهای  AvaIIو  HincIIمورد هضم آنزيمی قرار گرفت و گروه و زيرگروههای آناستوموزی تعیین شدند .از 29جدايه
فوق 17جدايه متعلق به  AG4 HG-Iو  12جدايه  AG4 HG-IIشناسايی شدند .آزمايشات بیماريزايی بر روی لوبیاقرمز
رقم ناز نشان داد که جدايههای رايزوکتونیای دوهستهای از توان بیماريزايی کمتری بر روی ريشه و ساقه گیاه میزبان
برخوردارند .شدت بیماريزايی زيرگروههای آناستوموزی  AG4 HG-Iو  AG HG-IIتقريباً در يک سطح بود .اين اولین
گزارش از تعیین وضعیت دقیق تاکسونومیکی و بیماريزايی جدايههای قارچ رايزوکتونیای بهدستآمده از مزارع لوبیا در
ايران می باشد.
واژههای کليدی :شناسايی ،گروه تاکسونومیکیThanatephorus cucumeris ،Phaseolus vulgaris ،PCR-RFLP ،

است .با وجود مطالعات زياد هناوز زواياای مختلاف بیولاویی و
تاکسونومیقارچ  R. solaniناشناخته است و بهعنوان يک گونه
پیچیده شناخته شاده اسات (.)Cubeta & Vilgalys, 1997
در قارچ نکروتروف  R. solaniمجموعه ای از گاروههاای درون
گونه ای همگن وجود دارند کاه باه وسایلة واکانش آناساتوموز
هیفی بین ايزولهها از يکاديگر متماايز مایشاوند و گاروههاای
آناسااتوموزی ) )Anastomosis Groups; AGsنااام دارنااد.
جدايه های هر گاروه آناساتوموزی فقاط قابلیات آناساتوموز باا
ايزولههای ديگر از همان گاروه آناساتوموزی را دارا مایباشاند.
تاکنون 14گاروه آناساتوموزی شاامل  AG1-AG13و AGBI
باارای  R. solaniتوصاایف شااده اساات ( ;Carling, 1996
 .)Gonzalez Garcia et al., 2006برخاای از گااروههااای
آناستوموزی دامنه میزبانی وسایعی دارناد ،درحاالیکاه برخای
ديگر بسیار اختصاصی عمل میکنند .همچنین يک گونة گیاهی
میتواند میزبان چندين گروه آناستوموزی باشد ( ;Herr, 1996
 .)Gonzalez Garcia et al., 2006بعضاای از گااروههااای
آناستوموزی شامل چند زيرگاروه موساوم باه گاروههاای وياهه
داخلی ) )Intraspecific Groups; ISGsمیباشاند کاه ايان

1

مقدمه
بیماری های رايزوکتونیايی لوبیاا انتشاار جهاانی داشاته و
شامل مرگ گیاهچه قبل و بعاد از سابزشادن ،شاانکر ريشاه و
ساقه و سوختگی اندام هوايی گیااه مای باشاند (Keshavarz-
) .Tohid & Taheri, 2015; Nerey et al., 2010هنگاامی
که گیاهان لوبیا دچار تنش هستند ،ياا باهوياهه بار اثار حملاة
نماتدهای گال ريشه آسیب ديده باشاند ،شاانکر رايزوکتونیاايی
ريشه و ساقه بسیار شديد می شاود .عامال ايان بیمااری قاارچ
خااکزاد چندهساتهای  R. solani Kuhnمایباشاد کاه فارم
جنسای آن )Thanatephorus cucumeris (A. B. Frank
 Donkاسات (Carling, 1996; Gonzalez Garcia et al.,
).2006
 R. solaniبهعنوان يک بازيديومیست خاکزاد کاه دامناة
میزبانی وسیعی دارد و گیاهان زراعای و غیرزراعای متعاددی را
مورد حمله قرار میدهد ،تاکنون بسیار مورد بررسی قرار گرفتاه
*نویسنده مسئول :مشهد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده کشااورزی ،گاروه
گیاهپزشکی ،کدپستیp-taheri@um.ac.ir ،9177948978 :
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در داخل هسته قرار گرفتهاند .ینهای  RNAريبوزومی هساته
ای در دو گروه  18Sويهه زير واحد ريبوزومیکوچاک و  5.8Sو
 28Sويهه زير واحد بزرگ ريبوزوم قرار میگیرناد .فاصالة باین
قطعات  18Sو  28Sتوسط دو ناحیة فاصلهساز داخلای  ITS1و
 ITS2و يک قطعه  5.8Sپُر شده است .روشهای مولکاولی بار
اساس آنالیز تاوالی ینهاای مسائول تولیاد  RNAريباوزومی
روشی سريع و قابلاعتمااد بارای شناساايی جمعیاتهاای R.
 solaniدر سااطح  AGو همچنااین شناسااايی زيرگااروههااای
آناستوموزی میباشد ( .)Guillemaut et al., 2003باهمنظاور
داشتن اطالعات کامل و دقیق در مورد گروههای تاکساونومیکی
و تنوع جمعیتهای  ،R. solaniتشخی گونههای مختلف اين
قارچ تنها بر اساس خصوصیات مورفولویيکی ،بهدلیل عدم ثبات
اياان خصوصاایات در محاایط کشاات کااافی و دقیااق نماایباشااد
( .)Taheri et al., 2007همچنااین تشااخی گااروههااای
آناستوموزی از طريق پیوناد ريساه احتیاا باه صارف زماان و
تجربة زيادی دارد ( .)Guillemaut et al., 2003هادف اصالی
در اين بررسی ،تفکیک ساطوح مختلاف تاکساونومیکی شاامل
گونه ،گروه آناستوموزی و زيرگروه آناستوموزی قارچ R. solani
بیماريزا در لوبیا بر اساس روشهای مورفولویيکی و مولکولی باا
اسااتفاده از آغازگرهااای اختصاصاای و همچنااین کاااربرد روش
 PCR-RFLPبرای ناحیة ینومی rDNA-ITSمیباشد .در ايان
تحقیق بیماريزايی جدايهها نیاز بار روی لوبیااقرمز رقام نااز در
گیاهان چهار هفتهای مورد ارزيابی قرار گرفت.

زيرگروهها از نظر دامنة میزباانی ،نیازهاای غاذايی ،خصوصایات
مورفولااویيکی ،مولکااولی و بیوشاایمیايی بااا يکااديگر متفاااوت
هستند .زيرگروههای هر گروه آناستوموزی از نظر ینتیکی توسط
روشهای مولکولی از يکديگر متمايز مایشاوند ،ولای از طرياق
آناستوموز هیفی تفکیک آنها امکانپذير نمیباشاد ( (Cubeta
et al., 2002; Pourmahdi & Taheri, 2015; Sneh et
 .al., 1991بهوجودآمدن روشهای مولکولی سبب شده که اين

روشهای جديد جايگزين روشهای قديمیتر مطالعاة جمعیات
های رايزوکتونیا شوند (.)Ogoshi, 1996
در لوبیاا ،گااروههااای آناسااتوموزی )AG2-2 (IIIB, IV
و (HG-I, HGII, HG-III) AG4بااهعنااوان عاماال بیماااری
پوسیدگی طوقه و ريشه در نواحی مختلف کشت لوبیاا در دنیاا
گاازارش شااده انااد ;(Gonzalez Garcia et al., 2006
) . Guillemaut et al., 2003 Nerey et al., 2010درحاالی
که بیماری سوختگی اندام هوايی لوبیا عمدتاً در اثر جدايههاای
 AG1-1Aو  )Godoy-Lutz et al., 2008( AG1-1Bو
 )Yang 2007( AG4 HG-Iايجاااد ماایشااود .در ايااران
جدايههای ايان قاارچ متعلاق باه گاروه آناساتوموزی  AG4در
مزارع لوبیاای اساتان اصافهان شناساايی شادهاناد & (Balali
 .Kowsari, 2004).تاکنون مطالعات دقیقی درمورد شناساايی
گااروههااای مختلااف تاکسااونومیکی R. solaniعاماال بیماااری
پوسیدگی و شانکر ساقه ،طوقاه و ريشاه لوبیاا در اياران انجاام
نشده است .با توجه به دامنه میزبانی متفاوت گروههای مختلاف
تاکسونومیکی ،R. Solaniشناسايی دقیق گروهها و زيرگروههای
آناستوموزی اين قارچ مخار در ماديريت ماؤثر ايان بیمااری
بسیار حائز اهمیت است.
شناسايی سطوح مختلف تاکسونومیکی جنس رايزوکتونیاا
بهکمک روشهای مولکولی انجام شده است .نتايج بررسایهاای
مولکولی محدودة گاروههاای آناساتوموزی را تأيیاد و مشاخ
کارده اسات و پیشاارفت قابالمالحظاه ای در تشااخی ISGs
به عنوان واحدهای اساسی طبقهبندی درون گروههاای مختلاف
آناستوموزی رايزوکتونیا صورت گرفته است .معتبرترين ديادگاه
هاا پیراماون  AGو  ISGاز مطالعاات مربااو باه طبقاهبناادی
مولکولی حاصل شده است .روشهای مولکولی کاه تاا باه حاال
جهت بررسی تاکسونومیکی رايزوکتونیا به کاار رفتاهاناد شاامل
آيااازوزايمهاااا ،هیبريداسااایون  ،DNA/DNAآناااالیز،RFLP
نشانگرهای مولکولی بر پاية  PCRو توالی يابی  DNAمیباشاد
( .)Vilgalys & Cubeta, 1994تااوالیهااايی از  DNAکااه
 RNAريبوزومی را کد میکنند ،نواحی مناسبی جهت بررسای
روابط فیلوینتیکی و تاکسونومیکی بین قارچهاا باهحساا مای
آيند .در قارچها ینهای مسئول تولید  RNAريباوزومی عمادتاً

مواد و روشها
جداسازی قارچ عامل بيماری

بافتهای گیاهی آلوده به بیماری رايزوکتونیاايی از مازارع
لوبیای مناطق عمده کشت اين گیاه در استان خراساان شامالی
شامل بجنورد ،شیروان و فارو در طی فصل زراعی ساال1393
جمعآوری گرديدند .بعد از شستشوی سطحی نموناههاا باا آ
فراوان ،قطعات کوچک به اندازة  3-4میلیمتر از مرز بین بافات
سالم و آلودة ساقه ،ريشههای اصلی و فرعی که عاليم شاانکر را
داشتند ،تهیه گرديد و توسط هیپوکلريت سديم 0/5درصاد باه
مدت  1تا  2دقیقه ضدعفونیشدند .سپس سه مرحلاه شستشاو
در آ مقطر سترون انجام شد .هر قطعه پس از خشکشادن بار
روی کاغذ صافی سترون ،بر روی محیط کشات سایب زمینای-
دکسااتروز-آگااار (Potato-Dextrose-Agar؛  )PDAحاااوی
آنتیبیوتیک کلرامفنیکل قرار داده شد و در انکوباتور تارياک باا
دمای 28درجه سانتیگراد نگهداری شد .پس از سه روز محایط
کشتها مورد بررسی قرار گرفتند و مشخصات میسلیوم مرباو
به گونههای رايزوکتونیا ارزيابی گرديد .جهت خال سازی قاارچ
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یل آگارز 2درصد ،با استفاده از بافر )TAE (1Xبا ولتای 90ولت
استفاده شد) . (Taheri et al., 2007همچنین جهات تعیاین
کمیت  DNAاز اسپکتروفتومتر استفاده گردياد DNA .نهايتااً
در فريزر  -20درجه سانتیگراد تا زمان مصرف نگهداری شد.

رايزوکتونیا از روش نوک ريسه در محیط کشات آ -آگاار ياک
درصد استفاده شد و سپس با انتقال آن به  PDAکشت خاال
آن تهیه گرديد .برای نگهداری کوتاهمدت ،هر جدايه به محایط
کشت  PDAانتقاال يافات و در دماای 28درجاه ساانتیگاراد
نگهداری شد .پس از رشد کامال و تولیاد اساکلروتهاا محایط
کشتها در دمای چهار درجه سانتیگراد نگهداری گرديدند.

واکنش زنجيرهای پليمراز ()PCR
باارای تشااخی گونااه  R. solaniدر اياان تحقیااق از
آغازگرهاااای اختصاصااای ايااان گوناااه شاااامل  RS1باااا
تاااااااااوالی CCTGTGCACCTGTGAGACAGو RS4
( )TGTCCAAGTCAATGGACTATدر واکااانش PCR
استفاده گرديد ( .)Guillemaut et al., 2003ارزيابی محصول
 PCRدر الکتروفورز بر روی یل آگارز 1درصاد و باا اساتفاده از
بافر ) ،TBE (1Xدر ولتای 120ولت برای مدت زمان 30دقیقاه

بررسی خصوصيات مورفولوژیکی

در ابتدا تمام جدايهها از نظر تعداد هساته در سالولهاای
جوان هیف از طريق رنگآمیازی هساته بررسای شادند .بارای
رنگآمیزی هسته از سافرانین ( )Bandoni, 1979استفاده شد.
در اين روش در وسط هر الم يک ديسک از پرگنه درحاالرشاد
قارچ قرار داده شد اين المهاا در انکوبااتور در دماای 26درجاة
سانتیگراد برای  2-3روز نگهاداری شادند ،ساپس در طارفین
پرگنة قاارچ دو قطاره معارف رنگای ساافرانین ريختاه و کمای
حرارت داده شد .المل به آرامی بر روی تودة هیف قرار داده شد
و در بزرگنمايی 400شمارش هستهها صورت گرفت .همچناین
به کمک اين رنگ آمیزی وجود ديوارة عرضی بشاکهای ارزياابی
شد .برای اندازهگیری قطر ريسه ،ابعاد سلولهاای مونیلیوئیاد و
اسکلروت و همچنین بررسی مورفولویی پرگنه ،هار جداياه بار
روی سااه عاادد پتااری حاااوی محاایط  PDAکشاات شااد و در
انکوباتور با دمای 28درجه سانتیگراد نگهداری گردياد .پاس از
سه هفته صفات ذکرشده مورد بررسی قرار گرفتند (Falahati-
 .)Rasregar et al., 2010برای تعیین گروههای آناساتوموزی
جدايااههااای  R. solaniبااه روش )Carling et al, (2002
آناستوموز بین ريسههای جداياههاای باهدساتآماده از لوبیاا و
جدايههای استاندارد هر گروه آناساتوموزی ماورد بررسای قارار
گرفت.

صورت گرفت.
تعيين گروههای آناستوموزی و آناليز  PCR-RFLPبرای ناحية
rDNA-ITS

برای اطمینان از تشخی گروههای آناستوموزی مشاخ
شده به روش آناساتوموز باین ريساههاا و همچناین تشاخی
زيرگاروههاای آناسااتوموزی از آناالیز چندشاکلی ايجادشااده در
ناحیااة  ITSاز  DNAريبااوزومی ( )rDNA-ITSجدايااههااای
مختلف  R. solaniاستفاده شد (.)Guillemaut et al., 2003
در اين فرايند ابتدا ناحیة  rDNA-ITSدر واکنش  PCRتکثیر
شد .سپس محصول  PCRتوساط آنازيم هاای برشای  AvaIIو
 HincIIمورد هضم آنزيمی قرار گرفت .هر يک از واکانشهاای
 PCR-RFLPدر حجاام 25میکرولیتاار شااامل10میکرولیتاار
محصول 1-2،PCRواحد آنزيم برشی10،میکرولیتر بافر واکنش
و 18میکرولیتر آ دوبارتقطیر سترون انجاام شاد .از دو آنازيم
برشاای  AvaIIو  HincIIبااهصااورت همزمااان در يااک واکاانش
استفاده گرديد .در استفاده از آنزيم های برشی AvaIIو HincII
میکروتیو ها در حمام آ گرم به مدت ساه سااعت در دماای
 37درجه ساانتیگاراد قارار گرفتناد .الزم باه ذکار اسات کاه
آنزيم های برشی مورد اساتفاده سااخت شارکت Fermentase
بودند .پس از آن میکروتیو ها در فريازر باا دماای  -20درجاه
سانتیگراد نگهداری شدند.

استخراج DNA

برای اين منظور از محیط کشاتهاای  5تاا  6روزة قاارچ
قطعة کوچکی به شعاع پانج میلایمتار برداشاته شاد و تحات
شرايط سترون به ويالهای50میلیلیتری حاوی  30میلایلیتار
محیط کشت مايع سیبزمینی-دکستروز منتقل گرديد .ساپس
ويالها در انکوباتور باا دماای 28درجاة ساانتیگاراد قارار داده
شدند .پس از  7روز اليه میسلیومی روی سطح محیط کشت به
کمااک کاغااذ صااافی جاادا گرديااد و سااپس پااودر شااد .باارای
اسااتخرا  DNAاز کیاات اسااتخرا  DNAشاارکت Bioneer
کشور کره جنوبی استفاده شاد .رساو  DNAاساتخرا شاده
بسته به حجم رسو در  20تا  100میکرولیتار باافر  TEحال
شد .جهت تعیین کیفیات  DNAاساتخراجی از الکتروفاورز در

بررسی بيماریزایی

بیماريزايی جدايههای  R. solaniبر روی رقم لوبیا موبیل
که حساس به بیماری و غالب در منطقه میباشد ،صورت گرفت.
ابتدا بذور لوبیا بهطور مسقیم در گلدانهاای پالساتیکی کشات
شدند .خاک گلدانها مخلاوطی از خااک زراعای ،خااک بارگ،
ماسه ،پرلیت و ورمایکمپوسات باود کاه در اتاوکالو در دماای
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متغیر بود .در جدايههای چندهسته ای اندازة ابعااد سالولهاای
مونیلیوئید  9-18×20-37میکرومتر ،ابعااد اساکلروت 0.3-2.5
میلیمتر و قطر هیف اصلی 8 -11میکرومتر بود .در حالیکه در
جدايااههااای دوهسااتهای بااهترتیااب اناادازة ابعاااد ساالولهااای
مونیلیوئید  10-14×19-27میکرومتر ،ابعاد اسکلروت 0/2-0/5
میلاایمتاار و قطاار هیااف اصاالی  5-8میکرومتاار بااود .در
رايزوکتونیاهای چندهستهای رنگ پرگنة قارچ در محیط کشات
 PDAدر ابتدا سفید بود که به مارور زماان باه قهاوهای تغییار
رنگ میداد .در مورد رايزوکتونیاهای دوهستهای نیز رنگ پرگنه
در محیط کشت  PDAدر ابتدا سفید رنگ بود کاه باه تادريج
کرم رنگ میشد .بهطورکلی رنگ و شاکل پرگناه جداياههاا در
محیط کشت  PDAدر مقايسه با محیط کشت  WAمتناوعتار
بااود .جدايااههااای دوهسااتهای نیااز بااهطااور متعااددی تولیااد
اسکلروت های ريز کارویشاکل مایکردناد .باه طاورکلی قاارچ
 R. solaniجداشده از اين گیاه زراعی از نظر رنگ پرگنه ،قطار
ريسه ،فرورفتگی در محل انشعابات ريسه ،محل تشکیل دياواره
عرضی ،شکل سلولهای مونیلیوئید ،تعداد هسته در هار سالول
ريسه و تشکیل اسکلروت با ساير گزارشهاا ;(Ogoshi, 1987
) Pourmahdi &Taheri, 2015مطابقاات داشاات .بررساای
آناستوموز بین ريسههای جدايههای  R. solaniدر اين پهوهش
با جدايههای استاندارد گروههای مختلف آناستوموزی اين گوناه
نشانگر وقوع واکانش آناساتوموز باین ريساههاای جداياههاای
بهدستآمده از لوبیا باا جداياه متعلاق باه  AG4باود .تفکیاک
زيرگروههای مختلف اين گروه آناساتوموزی بار اسااس واکانش
آناستوموز ممکن نبود.

121درجه سانتیگراد و فشار يک اتمسفر به مدت ياک سااعت
سترون شده بود .در هر گلدان يک بذر لوبیا کشت شد .آزمايش
در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار صورت گرفات .در هار
تکرار ،سه گیاه برای مايهزنی هر جدايه درنظر گرفته شد .گلدان
ها در شرايط گلخانه با دماای 30درجاه ساانتیگاراد و شارايط
نوری 16ساعت روشنايی و 8سااعت تااريکی نگهاداری شادند.
گیاهان لوبیا چهار هفته پس از سبزشدن برای ماياهزنای ماورد
استفاده قرار گرفتناد .بارای تهیاه ماياه تلقایح از باذور گنادم
کلااونیزهشااده بااا ريسااههااای قااارچ رايزوکتونیااا اسااتفاده شااد
) .(Nikraftar et al., 2013ابتدا  300گرم بذر گندم درون هر
ظرف شیشهای ريختاه شاد300 .میلایلیتار آ باه آن اضاافه
گرديد و برای سه روز متوالی در اتوکالو سترون شد .ساپس در
شاارايط کااامالً سااترون بااذور گناادم بااه پتااریهااای شیشااهای
منتقلشدند و در داخل هر پتری يک ديسک میسلیومی به قطر
5میلیمتر از حاشیة پرگنه 7روزه قارچ رايزوکتونیا اضافه گرديد.
پتریها به مدت 5روز در انکوباتور دمای 28درجاه ساانتیگاراد
نگهداری شدند .پس از پوشش کامل بذرهای گندم باا قاارچ ،از
آنها جهت تلقیح گیاهچههای سالم لوبیا در زمان چهاار هفتاه
پس از سبز شدن گیاه استفاده شد .برای تلقیح به مقدار30گارم
از بذرهای گندم کلونیزه شده با قارچ در اطراف سااقه هار گیااه
ريخته شد .گلدانها در گلخانه دردمای  282درجه سانتیگراد
و رطوبت نسبی 90درصد نگهداریشدند .پس از گذشت 7روز از
زمان مايهزنی ،ثبت عاليم با اندازهگیری طول زخم ناشی از هار
ايزوله بر روی گیاه صورت گرفت .برای آناالیز آمااری دادههاا از
نرم افزار  SPSS.12استفاده شاد .آناالیز آمااری باا اساتفاده از
آزمونهای مقايسهای  Kruskall-Wallisتکمیلشده با آزماون
 Mann-Whitneyدر سطح  P=0.05انجام شد.

شناسایی گونه  R. solaniو تعيیين گیروههیای آناسیتوموزی
براساس آناليز PCR-RFLP
الکتروفااورز ناحیااه  rDNA-ITSتکثیرشااده در واکاانش
 PCRبا کاربرد آغازگرهای  RS1/RS4نشانگر وجود ياک باناد
به وزن مولکولی550جفت باز برای تمام جدايههاای R. solani
بود (شکل  .)1Aنتايج بهدستآمده با نتاايج سااير محققاان در

نتایج و بحث
مشخصات مورفولوژیکی

در اين پهوهش شناساايی مورفولاویيکی 32جداياه قاارچ
رايزوکتونیای جداسازیشاده از منااطق عماده کشات لوبیاا در
استان خراسان شامالی بار اسااس کلیاد شناساايی ايان قاارچ
( )Sneh et al., 1991صورت گرفت .بر اين اساس ريساههاای
قارچ دارای قطرهای متفاوت با انشعابات قائمه بودناد .در قاعادة
انشعابات فرورفتگی مشخ ديده شد کاه ياک دياوارة عرضای
کماای باااالتر از محاال فرورفتگاای وجااود داشاات .ساالولهااای
مونیلیوئید نیز بهصورت زنجیرههاايی سااده ياا منشاعب وجاود
داشتند .نتايج آزمون رنگ آمیزی هسته نشان داد که 29جداياه
چندهسته ای و سه جدايه دوهستهای میباشند .تعداد هسته در
سلولهای ريسه در جدايههای چندهستهای بین  4تاا 12عادد

استفاده از اين آغازگرها بارای تکثیار ناحیاه یناومی ماذکور در
قارچ  R. solaniمشابه بود (.)Guillemaut et al., 2003
بررسی صورتگرفته در ماورد تعیاین گاروه آناساتوموزی
جدايههای  R. solaniبه روش تماس ريسهای مشخ کرد که
تمام جدايههای اين گونه بهدساتآماده در پاهوهش حاضار باه
گروه آناساتوموزی  AG4تعلاق دارناد .در آناساتوموز ريساهای
جدايههای مربو به گاروه آناساتوموزی  AG4دياده شاد کاه
برخی از اين جدايهها با استرينهای استاندارد مربو به هار دو
زيرگااروههااای آناسااتوموزی  AG4 HG-Iو AG4 HG-II
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 R. solaniبیماااريزا در گوجااه فرنگاای ( & Pourmahdi
 )Taheri, 2015درباره توان آناستوموز هیفی میان جدايههاای
زيرگروههای مختلاف مرباو باه گاروه آناساتوموزی  AG4باا

آناستوموز میدهند .بنابراين ،نتايج نشان داد کاه بارای تعیاین
زيرگروههای آناستوموزی ،استفاده از روش آناستوموز ريسهای بر
روی اساااليد امکااانپااذير نماایباشااد .اياان نتیجااه بااا نتااايج
بااهدسااتآمااده از مطالعااات انجااامشااده باار روی جدايااههااای

يکديگر مشابه بود.

A

B

شکل -1نتایج  PCRمربوط به  DNAژنومی (A) .R. solaniو باندهای بهدستآمده در روش  PCR-RFLPپس از هضم محصول  PCRبا
استفاده از آنزیمهای  AvaIIو HincIIبرای جدایههای گروه آناستوموزی ).AG4 (B
در شکل Aشمارههای  1تا  7بهترتیب جدايههای  SR2 ،SR1 ،BR4 ،BR3 ،BR2 ،BR1و  FR1میباشند.
در شکلBشمارههای 2 ،1و  3جدايههای زيرگروه  ،AG4 HG-IIو  5 ،4و  6جدايههای زيرگروه AG4 HG-Iمیباشند.
 Mنشانگر مولکولی سايز باندهاست.
Fig. 1. PCR results of R. solani genomic DNA, and fragments obtained in the PCR-RFLP method after digestion of the
PCR products using AvaII and HincII restriction enzymes for the isolates of AG4
Numbers 1 to 7 in the figure A are belonged to the isolates BR1, BR2, BR4, SR1, SR2, and FR1, respectively.
Numbers 1, 2, and 3 in the figure B are the isolates of AG4 HG-II, and 4, 5, and 6 are the isolates of AG4 HG-I
M: Molecular size marker
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جدول  -1نتایج آزمون بيماریزایی بر روی گياهان لوبياقرمز چهار هفتهای با استفاده از جدایههای رایزوکتونيا سوالنی
Table 1. Results of pathogenicity tests on 4 weeks old red bean plants using Rhizoctonia solani and binucleate
Rhizoctonia isolates
1

جدایه

Isolate
BR1
BR2
BR3
BR7
BR11
BR12
BR13
SR2
SR3
SR4
SR5
SR9
FR3
FR4
FR5
FR6

گروه تاکسونوميکی

ميانگين طول زخم (ميلیمتر)

1

جدایه

گروه تاکسونوميکی

ميانگين طول زخم (ميلیمتر)

Taxonomic group

))Mean lesion length mm

Isolate

Taxonomic group

)Mean lesion length (mm

AG4 HG-I
AG4 HG-I
AG4 HG-I
AG4 HG-I
AG4 HG-I
AG4 HG-I
AG4 HG-I
AG4 HG-I
AG4 HG-I
AG4 HG-I
AG4 HG-I
AG4 HG-I
AG4 HG-I
AG4 HG-I
AG4 HG-I

5.5 b
6b
8.5 bc
9.5 bc
19.5 c
12.5 bc
13 c
14.5 c
12 bc
15 c
19.5 c
27.5 d
28 d
8.5 bc
15 c

FR8
BR5
BR6
BR8
BR10
SR1
SR7
SR8
FR1
FR2
FR7
BR14
BR15
BR9
BR4

AG4 HG-I
AG4 HG-II
AG4 HG-II
AG4 HG-II
AG4 HG-II
AG4 HG-II
AG4 HG-II
AG4 HG-II
AG4 HG-II
AG4 HG-II
AG4 HG-II
AG4 HG-II
AG4 HG-II
Binucleate
Binucleate

19 cd
22.5 cd
9.5 bc
8 bc
11 bc
10 bc
12 bc
12.5 bc
14.5 c
17.5 cd
7.5b
8.5 bc
9 bc
8.5 bc
0a

AG4 HG-I

15.5 c

SR6

Binucleate

4.25 b

 1حروف مورد استفاده در نام جدايهها معرف منطقه نمونهبرداری هستند :BR .بجنورد :SR ٬شیروان و  :FRفارو

شکل  -2عالیم بيماری ناشی از جدایه  BR11قارچ Rhizoctonia solaniبر روی ساقه لوبيا
Fig. 2. Disease symptoms caused by the isolate BR11 of Rhizoctonia solani on the bean stem

آناستوموزی  AG4بهدست آمده از گیاه لوبیا از آنزيم های برشی
 AvaIIو  HincIIاساتفاده کارده اناد & (Çebi Kiliçoğlu
) .Özkoç, 2010از دو آنزيم برشی AvaIIو  HincIIبهصاورت
همزمان در ياک واکانش اساتفاده گردياد .الکتروفاورز rDNA
هضمشده بار روی یل آگاارز 2درصاد نشاان داد کاه  17تاا از
جدايههای گروه آناستوموزی  AG4در هضم با آنزيم های برشی
 AvaIIو  HincIIدو قطعه در حدود انادازههاای  0/27و 0/20
کیلو باز ايجاد مایکنناد و همچناین 12جداياه ياک قطعاه در
حدود  0/490کیلو باز ايجاد کردند .مقايسة اين نتايج باا نتاايج
ساير پهوهشگران ( )Guillemaut et al., 2003تعیین کرد که
17جدايه از گروه آناستوموزی  AG4باه زيرگاروه آناساتوموزی
 AG4 HG-Iو 12جدايه به زيرگروه  AG4 HG-IIتعلق دارناد
(شکل.) 1B

بدينترتیب برای تعیین زيرگروه های آناستوموزی از روش
 PCR-RFLPناحیااه ینااومی  rDNA-ITSاسااتفاده گرديااد
) .(Guillemaut et al., 2003همانطور کاه قابالً ذکار شاد،
ابتدا ناحیة  rDNA-ITSتمام جدايههای چندهستهای از طريق
دو آغااازگر اختصاصاای گون اة  R. solaniتکثیاار شااد .سااپس
محصول  PCRبارای تماام جداياههاا توساط دو آنازيم برشای
 AvaIIو  HincIIمورد هضم آنزيمیقرار گرفت .مقايساة نتاايج
بااهدسااتآمااده از هضاام آنزيماای ناحی اه ینااومی rDNA-ITS
جدايههای  R. solaniبهدستآمده توسط اين آنزيمهای برشای
با نتايج حاصل از مطالعات قبلی ()Guillemaut et al., 2003
در مورد استرينهای استاندارد نشان داد که جداياههاای AG4
متعلق باه زيرگاروههاای  AG4 HG-Iو  AG4 HG-IIبودناد
(شااکل  .)1Bساااير محققااان نیااز باارای تعیااین زيرگااروههااای
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گوجهفرنگی استان خراسان رضوی مشاهده شد .(Pourmahdi
)& Taheri, 2015

در اياان مطالعااه باارای اطمینااان از تشااخی گااروههااای
آناستوموزی به روش پیوند ريسهای و نیز تعیاین زيرگاروههاای
آناستوموزی از برش آنزيمیتوالی ناحیاة  ITSاساتفاده گردياد.
توالی ناحیة  ITSبهعنوان يک ابزار مهم در شناساايی و تعیاین
گااروههااا و زيرگااروههااای آناسااتوموزی ماایباشااد و نساابت بااه
روشهااای قااديمی از دقاات ،سااهولت و ساارعت عماال باااالتری
برخوردار است (.)Stojsin et al., 2007

با توجه به ساير گزارشها درمورد کاربرد جداياههاای کام
آزار يااا غیربیماااريزای رايزوکتونیااا در القااای مقاوماات علیااه
جدايههای شديداً بیماريزای R. solani (Keshavarz-Tohid
) & Taheri, 2015شاايد بتاوان در مباارزه بیولویياک از ايان
جدايههای دوهسته ای علیه جداياههاای مخار رايزوکتونیاای
عامل شانکر ساقه و ريشة گیاه لوبیا اساتفاده نماود .البتاه باياد
درمااورد کاااربرد جدايااههااای دوهسااتهای علیااه ،R. solani
تحقیقات تکمیلی ديگری از جملاه بررسای دامناه میزباانی در
محصوالت زراعی رايج در منطقه صورت گیرد.

بررسی بيماریزایی

نتايج حاصال از بررسای بیمااريزايی نشاان داد کاه تماام
جدايههای  R. solaniمتعلق به  AG4 HG-Iو AG4 HG-II
بر روی گیاهچههای لوبیا بیماريزا بودند ،همچنین از سه جداياة
رايزوکتونیااای دوهسااتهای دو جدايااه عالياام بیماااری را ايجاااد
کردند .گیاهان شاهد که با بذور گندم عااری از قاارچ ماياهزنای
شده بودند ،هیچ عاليمی از بیماری را نشان ندادند .عاليام باارز
بیماری بر روی گیاهان بهصورت زخمهايی به رناگ قهاوهای در
ناحیه ساقه مشاهده میشاد (شاکل  )2کاه گااهی اوقاات ايان
زخمها در سطح ريشه نیز توسعه پیدا مایکردناد .در برخای از
جدايهها که شدت بیماريزايی بیشتری داشتند ،در ناحیاة سااقه
باريکشدگی مشاهده میشد که با ساير تحقیقات انجامشاده در
خصوص عاليم ايجادشاده توساط ايان بیمااری در گیااه لوبیاا
مطابقات داشات(Balali & Kowsari, 2004; Keshavarz-

نتيجهگيری
در اين تحقیق مشخ گرديد که بیماری شاانکر ريشاه و
ساقة لوبیا ناشی از  R. solaniدر تمام مناطق کشت ايان گیااه
در اسااتان خراسااان شاامالی کااموباایش وجااود دارد .همچنااین
مشخ شد که زيرگروه آناستوموزی  AG4 HG-Iشاايعتارين
گروه تاکسونومیکی است که در مزارع لوبیاای اساتان خراساان
شمالی وجود دارد .آزمون بیماريزايی نشان داد که زيرگروههاای
 AG4 HG-Iو  AG4 HG-IIاز لحاظ توان بیماريزايی تفااوت
معنیداری ندارند .اين اولاین گازارش از تعیاین جايگااه دقیاق
تاکسونومیکی (تعیین  AGو  )ISGsجدايههای قارچ مخر R.
 solaniآلودهکننده لوبیا در ايران است .با توجه به اين که لوبیا
پس از سیبزمینی دومین محصول پُرارزش دنیا محساو مای
شود و در کشور نیز از اهمیت بااليی برخوردار است ،لذا ضرورت
دارد که راههای کنترل اين عامل قارچی که تأثیر باهسازايی بار
کاهش کمیت و کیفیت محصول میگذارد ،بیش از پیش ماورد
بررسی قرار گیارد و راهکارهاای مناساب جهات ماديريت ايان
بیماری انديشیده شود.

Tohid & Taheri, 2015; Keshavarz-Tohid et al.
) .2016آنالیزهای آمااری داده هاای آزماايشهاای بیمااريزايی

نشان داد که شادت بیمااريزايی در جداياههاای زيرگاروههاای
آناستوموزی  AG4 HG-Iو  AG4 HG-IIجدايههاای مرباو
به رايزوکتونیای دوهستهای نیز دارای کمترين توان بیمااريزايی
بر روی گیاهچهها بودند و حتی ياک جداياه دوهساته ای فاقاد
توان بیماريزايی بود .اخیراً نتايج مشابهی در بررسی بیمااريزايی
گروههای مختلف تاکسونومیکی رايزوکتونیای بیماريزا در مازارع
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Introduction
Red bean (Phaseolus vulgaris) is an important legume cultivated in various areas with different climates
worldwide. Bean damping-off, stem and root canker are caused by several fungal pathogens. Soil-borne
pathogenic fungi are the most important pathogens in bean plants, which cause destructive diseases.
Rhizoctonia solani is one of the most serious causal agents of stem and root canker that is reported in all
kinds of beans. The Rhizoctonia species belong to Basidiomycota which are the causal agents of various
diseases different monocots and dicots with high yield losses. The isolates of R. solani are classified into 13
anastomosis groups (AGs). The most common AGs of R. solani which infect bean plants are AG-1 IE, AG-1
IF, AG-2-2, AG-2-3, AG-BI, AG-4 and AG-5. In overall, isolates of AG-4 HG-II were more virulent in peas,
soybeans and beans compared to other AGs. Knowledge of taxonomic status of Rhizoctonia spp. causing
bean diseases in different geographic regions of Iran is still scarce. However, accurate identification of
various taxonomic groups in Rhizoctonia spp. populations is necessary for designing effective disease
management strategies. So, we identified the accurate taxonomic status of R. solani isolates causing bean
diseases. Also, pathogenicity of these fungal isolates was investigated on red bean.
Materials & Methods
Red bean plants with the symptoms of stem and root canker were sampled during growing season of
2014 in the fields of this crop for characterizing various taxonomic groups of pathogenic Rhizoctonia spp.
Symptomatic bean tissues were surface-disinfected with 0.5% sodium hypochlorite solution for 2 min and
rinsed three times with sterile distilled water. Then, pieces of the stem or root tissues were dried on sterilized
filter paper, placed on a potato dextrose agar (PDA) petri dish containing chloramphenicol, and incubated at
28°C in dark conditions. After 2 to 3 days, cultures were examined microscopically for hyphal characteristics
typical of Rhizoctonia spp. All plated samples readily yielded Rhizoctonia spp., and a hyphal tip of each
isolate was subcultured onto AWA for further purification. Isolates were transferred to PDA test tube slants
and maintained at 28°C. Fungal isolates were initially characterized as either binucleate or multinucleate by
the trypan blue staining technique. Colonies of Rhizoctonia on PDA, 2 to 3 days old, were stained to
determine nuclear number and were examined for the presence of a septal pore (dolipore) apparatus. The
width of the main runner hyphae was investigated from the same preparations. Isolates were subcultured
onto PDA petri dishes in triplicate, incubated at 28°C for 3 weeks, and compared for colony morphology and
the size and shape of moniloid cells and sclerotia. Rhizoctonia spp. isolates were distinguished using specific
primers for PCR amplification based on the ITS region of R. solani. PCR-RFLP of rDNA-ITS region was
used to determine the taxonomic group of each R. solani isolate. Genomic DNA of the isolates was used for
PCR amplification of the ITS region using a pair of primers, RS1 (5′-CCTGTGCACCTGTGAGACAG-3′)
and RS4 (5′-TGTCCAAGTCAATGGACTAT-3′). Restriction polymorphisms were detected using two
discriminating restriction enzymes, AvaII and HincII.
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Results & Discussion
32 Rhizoctonia isolates were obtained from culturing the infected plant tissues. Identification of these
isolates was carried out using morphological and molecular methods. Among 32 isolates, 29 isolates
belonged to multinucleate R. solani and 3 were binucleate Rhizoctonia spp. Investigating restrictesd PCR
products on agarose gel was performed and anastomosis gropus and subgroups were determined. Among 29
R. solani isolates, 17 isolates were AG4 HG-I and 12 isolates belonged to AG4 HG-II. Pathogenicity testes
on red bean cv. Naz revealed that all isolates of R. solani were pathogenic on bean. Lower level of
pathogenicity was observed for the binucleate Rhizoctonia isolates on the root and stem of host plant. Similar
levels of pathogenicity were observed for the isolates of AG4 HG-I and AG4 HG-II. This is the first report
on exact taxonomic status of Rhizoctonia isolates, on the anastomosis groups and subgroups levels, obtained
from bean field of Iran.
Conclusion
It can be concluded that R. solani AG4 HG-I is the main taxonomic group of Rhizoctonia, causing stem
and root canker on bean plants in the regions investigated in this research. Binucleate Rhizoctonia isolates,
which were hypovirulent or avirulent on bean plants bight be used in biocontrol assays to investigate their
potential for inducing host defense responses against highly pathogenic R. solani isolates.
Key words: Identification, PCR-RFLP, Phaseolus vulgaris, Taxonomic group, Thanatephorus cucumeris
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تأثير مقدار بذر و مديريت علفهايهرز بر رشد ،عملکرد و اجزاي عملکرد

گياه زراعی ماش )(Vigna radiate L.
عبدالرضا احمدی* ،1اميدعلی اکبرپور 2و مژگان

بيرانوندی3

 -1دانشيار علوم علفهای هرز ،گروه گياهپزشكی ،دانشكده کشاورزی دانشگاه لرستان
 -2استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشكده کشاورزی دانشگاه لرستان
 -3دانشجوی دکتری اکولوژی گياهان زراعی ،دانشكده کشاورزی دانشگاه لرستان
تاريخ دريافت1395/05/22 :
تاريخ پذيرش1395/10/04 :

چكيده
تعيين مناسبترين تراكم كاشت از اهميت ويژه اي در باالبردن عملكرد محصول برخوردار است .ميزان بذر در كشت
ماش بهعنوان يكي از عوامل مهم بهزراعي ،نقش مؤثري در چگونگي توزيع پوشش گياهان هررز و همننرين ربابرت درون
گياهي دارد .اين پژوهش ،بهمنظور بررسي اثر تراكم گياه زراعي ماش بر توان ربرابيي علر هرايهررز آن در سرال 1393
بهصورت فاكيوريل در بالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با هشت تيمار و سه تكرار در شهرسيان خرمآباد به اجرا درآمر..
در اين آزمايش ميزان بذر در چهار سطح (75 ، 50 ،25و  100كيلوگرم در هكيرار و تيمرار علر هرايهررز در دو سرطح
(وجين و غيروجين بود .بيشيرين عملكرد دانه (2011كيلوگرم در هكيار براي تيمرار كنيررل علر هرايهررز برا مقر.ار
25كيلوگرم در هكيار و كميرين ميانگين عملكرد دانه (672/7كيلوگرم در هكيار براي تيمار ت.اخل عل هايهرز با مق.ار
بذر 100كيلوگرم در هكيار بهدست آم ،.اين موضوع گوياي مق.ار بذر 25كيلوگرم در هكيار براي حصول پيانسيل عملكرد
دانه ماش و ع.م ضرورت كاربرد مقادير بذر بيشير است .بر اساس نيراي آنراليز واريرانن كنيررل علر هرايهررز برهطرور
معنيداري عملكرد دانه ماش را تحت تأثير برار داد .وجين عل هايهرز سبب افزايش 82/68درص .عملكرد دانه ماش ش.
كه اين مسئله بيانگر اهميت ت.اخل عل هايهرز در كاهش عملكرد ماش و ضرورت كنيرل عل هايهرز براي دسييابي به
عملكرد باالست.
کلمات کليدی :ت.اخل ،تراكم كاشت ،خرمآباد ،ربابت ،وجين

محققان سطوح مخيل كراهش عملكررد مراش را در محر.وده
20تا 85درصر .گرزارش كرردهانر .(Singe et al., 1991) .بره
گیيره ) Raman & Krishnamoorthy (2005عملكررد دانره
ماش در تيمار ت.اخل با عل هايهرز تا 35درص .كاهش يافرت.
يكي از راه هراي افرزايش محصروالت زراعري و مقابلره برا فشرار
عل هايهرز ،رعايرت ترراكم مناسرب گياهران زراعري و الگروي
كاشت مناسب ميباش .و ميتروان بسريه بره نروع گيراه ،ربرم و
خصوصيات آن ،فاصله بوتهها را طوري انيخاب كرد كره از نظرر
جررذب نررور مشرركلي بررراي گيرراه زراعرري وجررود ن.اشرريه باشرر.
).(Habibzadeh et al., 2006
در پژوهشهراي ) Shukla et al, (2000در گيراه مراش،
كاهش فاصله بين بوتهها سبب افزايش سرعت رش .محصول در
دوره رش .رويشي و زايشي ،جذب بيشير نرور در فصرل رشر .و
عملكرد دانه گردي ..تغيير ترراكم گيراهي مريتوانر .برر رشر .و
تكامل عل هايهرز تأثير بگذارد ،بهطروريكره افرزايش ترراكم،
توان ربابيي گياه زراعي را زياد ميكن .و بهعنوان يرك ابرزار در
م.يريت تلیيقي عل هايهرز معرفي ش.ه اسرت & (Harries

1

مقدمه
مراش [Vigna radiata (L.)Wilczek].مهرمتررين
منبع پروتئين در جنوب و جنوبشربي آسيا ميباشر(Prakit .
) . et al., 2014لگومهاي دانهاي از عم.هترين منابع پروتئينري
در منابع خشك و نيمه خشرك جهران محسروب شر.ه و نقرش
عم.هاي در ابيصراد منراطد دارنر.(Tesfaye et al., 2006) .
دانه مراش داراي 51درصر .كربوهير.رات26 ،درصر .پرروتئين،
10درص .رطوبت4 ،درص .مواد مع.ني و 3درص .وييرامين مري
باش .(Sehrawat et al., 2013) .با توجه به آنكره ايرن گيراه
داراي ارزش غذايي برااليي در برين حبوبرات مريباشر ،.اعمرال
م.يريت زراعي بهينره برهمنظرور بهررهگيرري هرچره بيشرير از
پيانسيل عملكرد آن ضروري است ).(Golchin et al., 2008
بقوالت ،اساساً در برابر عل هايهرز ربابت ضرعيیي دارنر.
) .(Young et al.,2000بهطور عم.ه ميرزان كراهش عملكررد
ماش به گونه و تراكم عل هرز بسيگي دارد .همننين بعضري از
*نویسنده مسئولahmadi.a@lu.ac.ir :
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اربام و در شرايط محيطي مخيل  ،ميیاوت بوده اسرت .افرزايش
توان ربابت گياهان زراعي يكي از ابزارهاي كلي.ي م.يريت عل
هايهرز ميباش .كه در كشاورزي پاير.ار مريتروان از آن بهرره
جست و از طريد اصبح نباتات ،م.يريت مناسب مواد غرذايي و
بهررهگيرري از ترراكم و آرايرش كاشرت مطلروب گيراهي ،بابرل
دسيرس است ) .(Habibzadeh et al., 2008يكي از نيازهاي
مهم در برنامهريزي زراعي بهمنظرور حصرول عملكررد براال و برا
كيیيت مطلوب ،تعيرين بهيررين ترراكم و مناسربتررين زمران
كاشت محصول است ) .(Mimbar, 1993اين تحقيد با هر.و
بررسي اثر تراكم بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيك و عملكرد دانه
ماش ربم گوهر و همننين تعيين مناسبترين تراكم كاشت در
راسياي م.يريت عل هايهرز در شهرسيان خرمآباد انجام ش..

) .White, 2007يافيرههراي ) Singe et al, (1991نشران داد
كه عملكرد دانه ماش در فاصله ردي 30سانييمير در مقايسره
با فاصلههاي 20و 25سانييمير باالتر برود .در كشرت برا فاصرله
30سررانييميررر تعرر.اد غرربو در بوترره ،تعرر.اد بررذر در غرربو و
وزن1000دانه بهطور معنيداري براالتر برود و عملكررد دانره در
هكيار بهطور پيوسيه با افزايش در ميزان بذر افرزايش يافرت .از
طرفي ) George & Barnes (1997با بررسي اثر تراكم در دو
ربم ماش نييجه گرفينر .كره وزن1000دانره و تعر.اد دانره در
غبو تحت تأثير تراكم برار نميگيرن ..كاهش عملكرد گياهران
زراعي ناشي از حضور عل هايهرز ،بسيگي بره منطقره و گونره
عل هايهرز خاص آن منطقره دارد ).(Ahmadi et al., 2013
طبد تحقيقات گرزارششر.ه ،تعر.اد دانره در غربو و شراخ
برداشت تحت تأثير تراكم برار نگرفت و عملكرد دانه با افرزايش
تراكم گياه افرزايش يافرت ) .(De Costa et al., 1999تعيرين
مناسب ترين تراكم كاشرت از اهميرت ويرژهاي در برنامرهريرزي
به منظور حصول عملكرد باال و كيیيت مطلوب برخروردار اسرت
) .(Board & Harville, 1996در تراكمهاي بسيار زياد ناشري
از كاهش زياد فاصله بين بوتهها ،بهدليل سرايهانر.ازي و ربابرت
ش.ي .براي نور و كمبود عوامل محيطي ،سرعت ريزش برر هرا
افرزايش مرييابر (Board & Harville, 1996) .و در صرورت
مح.وديت ش.ي .در عوامل محيطي باعث كاهش عملكررد دانره
گردد ) .(Erman et al., 2008گزارشها نشان مريدهنر .كره
دامنه تراكم مناسب براي كاشت ماش بسيگي زيادي بره فاصرله
ي برين بوترههرا دارد ) .(Habibzadeh et al., 2008نيرراي
آزمايشهاي )Shukla et al, (2000نشان داد كه ترأثير ترراكم
گياهي در هنگام وبوع مراحل رش .و نمرو در مراش برر اجرزاي
عملكرد بهويژه تع.اد غبو در واحر .سرطح و عملكررد دانره در

مواد و روشها
آزمايش در سال زراعي 1393در مزرعه تحقيقراتي سرراب
چنگرررايي ،شهرسررريان خررررمآبررراد (عرررر '' 33˚،28'،48و
طول'' 48˚،21'،0جغرافيايي با ارتیاع 1147مير از سرطح دريرا
اجرا ش . .طبد تقسيمبن.ي ابليمي كوپن ،محل اجراي آزمايش
داراي آب و هررواي معيرر.ل بررا تابسرريان گرررم و خشررك اسررت.
ميانگين درازم.ت بارن.گي و دماي شبانهروزي منطقه بهترتيرب
ح.ود 500ميلي مير در سال و 17درجره سلسريوس اسرت كره
بارشها عم.تاً در اواخر پاييز ،زمسيان و اوايرل بهرار اتیرای مري
افي ..خاك محل آزمايش داراي بافت سيلترسي برود .برخري از
خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك محل آزمايش در ج.ول1
ارائه ش.ه است.

جدول  -1خصوصيات فيزیكی و شيميایی نمونههای خاك در منطقه مورد مطالعه
Table 1. Physical and chemical properties of soil samples in the studied area
هدایت الكتریكی عصاره اشباع

اسيدیته

درصد ماده آلی

T.D.S

قسمت در ميليون

بافت خاك (درصد)

)OM(%

(ميلیگرم

)(ppm

Soil texture

(دسیزیمنس بر متر)

)(pH

کربن

نيتروژن

0.48

7.8

Carbon
1.4

Nitrogen
0.136

)ECe (dS.m-1

آزمايش به صورت فاكيوريل در بالب طرح بلوكهاي كامل
تصادفي با هشت تيمار و سه تكرار اجرا شر ..فراكيور علر هررز
داراي دو سطح (كنيرل و ع.م كنيرل بود و تراكم بذر در واح.
سطح ( 75 ،50 ،25و  100كيلوگرم در هكيار معرادل (،12 ،6
 18و  24بوته در ميرمربع براي هر كرت آزمايشي با توجره بره
تراكم بهينه (  300000تا  400000بوتره در هكيرار محاسربه

در ليتر)
231

فسفر

پتاسيم

رس

الی

شن

Phosphorus
3.8

Potassium
333

Clay
39

Silt
44

Sand
18

گردي ..در اين آزمايش پن از تهيره نقشره كاشرت ،تيمارهراي
مورد ارزيابي بهصورت تصادفي به كرتهراي آزمايشري منيسرب
شرر.ن .و هررر تررراكم در  6خررط 6ميررري بررا فاصررله خطررو
60سانييمير و عمد كاشت بذر  3تا 5سانييمير درنظر گرفيه و
كاشت بذور در تاريخ  93/4/12به صورت دسيي انجام پرذيرفت.
ببفاصله بع .از كاشت آبياري انجام شر(Tofighiyan et al., .
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از مب.أ دو خط با صیر تیراوت معنريدار آمراري نشران دادنر .و
همننين اخيبو عر از مب.أ ايرن دو خرط نيرز برا همر.يگر
تیاوت معني داري در سطح احيمال 5درص .نشان دادن ..تیراوت
معني دار عر از مب.أ دو خط رگرسيون براي شرايط وجرين و
ع.م وجرين حراكي از اخريبو ميرانگين عملكررد بيولوژيرك و
عملكرد دانه در اين دو تيمار است .به عبارتي ميوسرط عملكررد
بيولوژيك و عملكررد دانره در شررايط وجرين براالتر از شررايط
ت.اخل با عل هرز بود .ضرايب رگرسيون در تيمار وجرين فابر.
اخيبو معني دار با صیر بود و ضرايب رگرسيون خطي در تيمار
ت.اخل با عل هرز در سطح احيمال 5درص .براي هرر دو صریت
معنيدار بود (ج.ول ،3شكل 1و  . 2به عبارت ديگر برا افرزايش
مق.ار بذر در شرايط وجين ،رابطه اي برين افرزايش ترراكم برذر
ماش با عملكرد بيولوژيك و عملكررد دانره مشراه.ه نشر ..ايرن
موضوع گوياي مق.ار بذر 25كيلروگرم در هكيرار برراي حصرول
پيانسيل عملكرد دانه و بيولوژيرك دانره مراش و عر.م ضررورت
كاربرد مقادير بذر بيشير است .بهعبارتي نيازي به صرو هزينره
مق.ار بذر بيشير از اين حر .نيسرت .امرا در شررايط تر.اخل برا
عل هرز شيب خط عملكرد بيولوژيرك و عملكررد دانره هرر دو
منیي ( -7/18 ،-9/79و در سطح احيمرال 5درصر .معنري دار
بودن .كه حاكي از رابطه منیري برين افرزايش برذر برا عملكررد
بيولوژيك و دانه برود .در وابرع بره ازاي يرك واحر .افرزايش در
ميزان بذر  -9/79واح .كاهش در عملكررد بيولوژيرك و -7/27
در عملكرررد دانرره در شرررايط ترر.اخل علر هرررز مشرراه.ه شرر.
(شكل . 1اخيبو بين عر از مبر.أ دو خرط هرم در عملكررد
بيولوژيررك حرراكي از تیرراوت ميررانگين تيمررار وجررين و ترر.اخل
عل هرز بود و ع.م معنيداري اخيبو ضرايب رگرسريون در دو
صیت مذكور براي تيمار وجين و ت.اخل عل هرز حاكي از رون.
مشابه خطو رگرسيون در هر دو صیت بود .در شكل 1و  2نيز
تا ح.ودي مروازيبرودن رونر .دو خرط رگرسريون در عملكررد
بيولوژيك و دانه بيانگر ع.م معنيداري ضرايب خطي دو معادله
بود (ج.ول . 3
) Tofighiyan et al, (2013بره نيراي مشرابهي دسرت
يافين .كه با افزايش تراكم كاشت مراش ربرم پرترو از  14/3بره
33/3بوته در ميرمربع ،عملكرد دانه كاهش يافت .علرت كراهش
عملكرد دانه ،كاهش تع.اد شاخه هاي فرعي در پوشش ميراكم،
كاهش وزن1000دانه و كاهش تعر.اد غربو در بوتره برود و از
طرفي با كراهش ترراكم تعر.اد غربو در بوتره افرزايش يافرت.
بنابراين ميتوان نييجه گرفت كره عكرنالعمرل اربرام مخيلر
ماش به تراكم كاشت در شرايط ت.اخل عل هرز و ع.م عل هرز
ميیاوت است.

) .2013در فصل خشك تا پن بار ( 2000تا  2500مير مكعرب
در هكيار  ،آن را آبيراري مري كننر.(Shukla et al., 2000) .
بنابراين با توجه به شرايط ابليمي آبياري مزرعه تا انيهاي فصرل
رش .بهصورت غربابي (هر 10روز يكبار انجام ش ..در كرتهاي
مربو به تيمار ت.اخل تمام فصل هيچ عمليرات كنيرلري عليره
عل هاي هرز صورت نگرفرت .ارزيرابي ترراكم و تولير .بيومراس
عل هايهرز در زمان گل.هي گيراه زراعري برا نمونرهبررداري از
سطح دو كادر 0/5 × 0/5ميري در هرر كررت برهطرور تصرادفي
صورت گرفت .تراكم و وزن خشك عل هايهرز به تیكيك گونه
شررمارش و انرر.ازهگيررري شرر ..در انيهرراي فصررل رشرر .بعرر .از
رسي.گي فيزيولوژيكي محصول با حذو اثررات حاشريهاي (نريم
مير از ابي.ا و انيهاي هر خط سطحي به مسراحت 6ميرمربرع از
چهار ردي مياني هر كرت جهرت تخمرين بيومراس و عملكررد
ان.ازه گيري ش .و عملكرد دانه بر اساس رطوبت 14درصر .برذر
محاسبه گردي ..تعيين صیات مورفولوژيك و اجزاي عملكرد نيز
بر مبناي10بوته انيخابي از هر كرت در مرحلره برداشرت نهرايي
صورت گرفت .صیات مورد ان.ازهگيري شامل عملكرد بيولوژيك،
عملكرد دانه ،تراكم بوته ،تع.اد غبو در هر بوته ،تع.اد دانره در
هر بوته و وزن دانه در بوته بود .تجزيه و تحليل نياي آزمايش از
طريد تجزيه واريانن با اسيیاده از نرمافرزار  SAS 9.1صرورت
گرفت .براي مقايسره ميرانگينهرا از روش رگرسريوني اسريیاده
گردي ..براي مقايسه عر از مب.أ و ضريب رگرسيون خطي دو
تيمار ت.اخل عل هرز و عاري از عل هرز در سطوح مقر.ار برذر
نيز از نرمافزار  SASاسيیاده ش..
نتایج و بحث
تأثير تيمارهای آزمایش روی گياه زراعی ماش

نياي حاصل از ج.ول تجزيه واريرانن دادههراي آزمرايش
حاكي از ع.م تأثير مق.ار بذر بر عملكرد بيولوژيك ،عملكرد دانه
و شاخ برداشت ماش ميباشر( .جر.ول  . 2نيراي حاصرل از
ج.ول تجزيه رگرسيون صیات ان.ازهگيريشر.ه آزمرايش برراي
سطوح مق.ار بذر بهصورت ج.اگانه در دو تيمار وجين و ت.اخل
عل هرز انجام گرفت .صیات ان.ازهگيريشر.ه برهعنروان ميغيرر
وابسيه و مق.ار بذر بهعنوان ميغير مسريقل در مر.ل رگرسريون
برار گرفين ..سپن براي مقايسره دو معادلره رگرسريوني در دو
تيمررار وجررين و ترر.اخل عل ر هرررز ،مقايسرره بررين پاراميرهرراي
رگرسيون شامل عر از مب.أ و ضريب رگرسيون انجام گرفرت.
معادله خط رگرسيون براي هر دو تيمار در جر.ول 3ارائره شر..
همننين اخيبو بين پاراميرهاي دو خط رگرسيون در ج.ول3
ارائه ش.ن ..براي صیت عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيك عرر
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جدول  -2تجزیه واریانس ميانگين مربعات صفات اندازهگيریشده ماش تحت تأثير تيمارهای آزمایشی
Table 2. ANOVA results for yield and yield components affected by seed density and weed control
تعداد دانه در

تعداد غالف در

تعداد غالف در

غالف
N. seed
per pod

بوته
N. of pod
per plant

مترمربع
N. of pod
per m2

شاخص

وزن1000دانه
1000-Grain
weight

برداشت
Harvest
index

عملكرد دانه
Grain
yield

عملكرد
بيولوژیک
Biological
yield

**7.202

**21.137

35841.375ns

*6.252

23.532ns

328220.17ns

606899.78ns

*10.270

**109.227

**5541192.042

5.607ns

10.270ns

**3445868.17

**7020016.67

2.548ns

*10.819

8597.153ns

5.094ns

8.558ns

14717.50ns

44397.56ns

1.197

2.925

17074.054

1.784

13.932

115073.81

246501.17

12.27

27.22

21.86

5.49

5.49

26.19

26.19

منابع تغييرات
S.O.V

ميزان بذر
Seed rate
كنيرل عل هرز
Weed Control
ميزان بذر× كنيرل
عل هرز
Weed ×Seed rate
Control
خطا
Error
ضريب تغييرات
)C.V(%

 * ،nsو ** :ع.م معنيداري و معني داري در سطح 5درص .و 1درص.
ns,  and : Non-Significant, Significant at %5 and %1 probability levels, respectively

شكل  -1رگرسيون خطی بين مقدار بذر ماش و عملكرد دانه در تيمار وجين و تداخل با علفهرز
Fig. 1. Linear regression of Mungbean seed quantity against grain yield in weedy and weedfree treatments

شود .به احيمال زياد اين امر ناشي از ربابت ايجادش.ه در تراكم
هاي باالتر است كه با كاهش فضاي اخيصاصيافيه به هرر بوتره
تع.اد سابه يا شاخههاي جانبي گياه را كاهش ميده..
بر اساس نياي تجزيه واريانن ،كنيرل عل هايهرز بهطور
معني داري عملكرد بيولوژيك و عملكرد دانه مراش را در سرطح

نياي آزمايشهاي تأثير تراكم گيراهي برر مراحرل رشر .و
نمرو مراش ) Rezai & Hasanzadeh(1995اجرزاي عملكررد
برهويرژه تعر.اد غربو در واحر .سرطح Kumar & Sharma
) (1989و عملكرد دانه در اربام و در شرايط محيطري مخيلر ،
ميیاوت بوده است .به طور معمول افزايش تراكم موجب كراهش
تع.اد سابه در بوته و يا كاهش تع.اد شاخههاي جانبي گياه مي
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احيمال يكدرص .تحت تأثير برار داد ،اما ترأثير معنريداري برر
شاخ برداشت ن.اشت (ج.ول . 2

شكل  -2رگرسيون خطی بين مقدار بذر ماش و عملكرد بيولوژیک در تيمار وجين و تداخل با علفهرز
Fig. 2. Linear regression of Mungbean seed quantity against bioligical yield in weedy and weedfree treatments

شود .در بررسي ربابت سويا با مخلو طبيعري علر هرايهررز،
كاهش ماده خشك و سرعت رش .محصول گزارش شر.ه اسرت
).(Van Acker et al., 1993

اين مسئله بيانگر اهميت ت.اخل عل هايهررز در كراهش
عملكرد ماش و ضرورت كنيرل عل هايهرز براي دسرييابي بره
عملكرد باالست .نياي برهدسرتآمر.ه مطرابد برا نيراي Fathi
) (2005ميباش .كه اظهار داشت ت.اخل عل هايهررز برهطرور
كامبً معنيداري عملكرد دانه ماش در واح .سطح را تحت تأثير
برار ميده ..اثر ميقابل مق.ار بذر و وضعيت كنيرل عل هايهرز
براي صیات عملكرد بيولوژيك ،عملكرد دانه و شاخ برداشرت
ماش از نظر آماري معنيدار نبود (ج.ول  . 2در صیت شراخ
برداشت هيچ تیاوت معنيداري بين تيمارهاي وجين و ت.اخل با
عل هرز ،تراكم كاشت و اثر ميقابل تراكم در كنيررل علر هررز
وجود ن.اشت (ج.ول  . 2شاخ برداشت يك نسبيي از عملكرد
دانه به عملكرد بيولوژيك است .بنرابراين برهدليرل رونر .نسربياً
مشابه عملكرد دانه به عملكرد بيولوژيك در دو تيمرار وجرين و
ت.اخل با عل هرز ع.م اخيبو معنيدار در سطوح اثرات ساده و
ميقابل شاخ برداشت دور از انيظار نيست (ج.ول  . 5بررسي
آثار عل هرز داتوره بر رش .و عملكرد سويا نشان داد كه رابطره
مهمي بين ربابت عل هايهرز و شاخ هاي رشر .وجرود دارد

تعداد غالف در مترمربع و در بوته

تأثير ميزان بذر و اثر ميقابل ميزان بذر در كنيرل عل هرز
بر تع.اد غبو ماش در ميرمربع از نظرر آمراري معنريدار نبرود
(ج.ول  . 2اثر ساده نوع كنيرل علر هررز برر تعر.اد غربو در
ميرمربع در سطح يكدرص .معنيدار بود (ج.ول  . 2در شرايط
وجين رابطه خطي بين افزايش تراكم بذر و تع.اد غبو بوته در
ميرمربع مشاه.ه نش .كه حاكي از ع.م اخيبو معنيدار آماري
بين سطوح تراكم بذر بود .بنابراين براي شررايط وجرين ميرزان
بذر 25كيلوگرم در هكيار توصيه ميشود ،زيرا صررفه ابيصرادي
دارد (ج.ول  . 3در شرايط ع.م كنيرل علر هررز برراي صریت
تع.اد غبو بوته در مير مربع ،رون .خطي منیي بود كره بيرانگر
كاهش معني دار اين صیت با افزايش تراكم بذر برود (شركل . 3
افزايش تراكم و باالرفين ربابت بين عل هرز و مراش مريتوانر.
يكي از داليل كاهش معني دار اين صیت در تراكم باال ذكر كرد.
) Wanchi et al, (1993با بررسي اثر تراكم كاشت در سه ربم
ماش به اين نييجه رسي.ن .كه تع.اد غبو در گياه حساسترين

) .(Hall et al., 2000نياي تحقيقات )Graham et al, (1988

مشخ نمود كه عل هايهرز عمر.تاً از طريرد كراهش سرطح
بر و كاهش دوام بر  ،سبب كاهش عملكرد گياه زراعي مري
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هرروايي ،داراي تعرر.اد غرربو و دانرره بيشرريري در غرربو بودنرر..
بيشيرين تع.اد غبو در ميرمربع ( 510/8با ترراكم 13/3بوتره
در ميرمربع و كميرين آن با تراكم 20بوته در ميرمربع (414/5
حاصل ش.(Fathi, 2005) .

جزء عملكرد ميباش .و در تراكم باالتر بره علرت كراهش تعر.اد
شاخه ،تع.اد گل و تع.اد نيام ،عملكررد دانره كراهش مرييابر..
) Sandha et al, (1997اثر تراكم گياهي را برا تغييرر فاصرله
بين بوتهها در روي ردي ماش بررسي كررده و گرزارش كردنر.
كه اربام در تراكمهاي كم ترا ميوسرط ،بسريه بره شررايط آب و

شكل  -3رگرسيون خطی بين مقدار بذر ماش و تعداد غالف در متر مربع در تيمار وجين و تداخل با علفهرز
Fig. 3. Linear regression of Mungbean seed quantity against grain yield in weedy and weedfree treatments

غبو در بوته ع.س به طور معنيداري تحت ترأثير ترراكم بررار
گرفت ،به طوريكه بيشريرين ميرزان غربو در ترراكم 80بوتره
( 82/73و كميرين ميزان آن در تراكم 320بوتره ( 29/83بره
دست آم ..همننين ) Lopez Bellido et al, (2005گرزارش
دادن .كه تع.اد غبو در بوته بابب با افزايش تراكم بوته بهدليرل
كاهش در تع.اد شاخه فرعي بوته كاهش ميياب ..طي تحقيقري
) Maron (1997اظهار داشت كه عل هايهرز در ترراكم زيراد
همانن .تنشهراي محيطري از جملره ترنش رطروبيي و عناصرر
غذايي باعث كاهش تع.اد غبو ميشون..

اثر سطوح ساده تراكم بذر و كنيررل علر هررز در سرطح
احيمال يركدرصر .و همننرين اثرر ميقابرل ايرن دو در سرطح
احيمال 5درص .بر روي تع.اد غبو در بوته ماش معنيدار شر.
(ج.ول  . 2مقايسات ميانگين به روش رگرسيون نشران داد كره
رابطه خطي معنيداري بين ميزان بذر با تع.اد غبو در بوته در
هر دو تيمرار وجرين و عر.م وجرين وجرود نر.ارد (جر.ول . 3
بنابراين تراكم باالي بذر در هر دو تيمار موجب افرزايش تعر.اد
غبو در بوته نميگردد و مق.ار بذر 25كيلوگرم در هكيار برراي
رسي.ن به ح.اكثر تع.اد غبو در بوته توصيه ميشود .برهطرور
كلي تيمار وجين بهير از تيمار ع.م وجين براي اين صیت بود و
ح.اكثر غبو در بوته در تيمار وجين برود .همننرين برهدليرل
ع.م معني داري رون .خطي در هرر دو تيمرار برراي ترراكم برذر
تيمار 25كيلو بذر در هكيار براي رسي.ن به بهيرين نييجه بابل
توصيه ميباش..
) Woolley et al, (1993تع.اد غبو در بوته را بهعنوان
حساسترين جزء عملكرد به كنيرل عل هايهرز معرفي كردن..
طي تحقيقي ) Maleki et al, (2013گزارش دادن .كره تعر.اد

تعداد دانه در غالف

تيمارهاي مورد آزمايش ترأثير معنريداري تعر.اد دانره در
غبو داشين( .ج.ول  . 2رون .خطي بين ميرزان برذر و تعر.اد
دانه در غبو براي دو تيمار وجين و ع.م وجين معنيدار نبرود
(ج.ول  . 3به عبارتي تیراوتي برين برذر 25كيلروگرم برا سراير
تراكمها مانن100.كيلوگرم نبود ،لذا 25كيلوگرم در هكيار برراي
رسي.ن به ح.اكثر تع.اد دانه در غبو توصيه مريشرود .دليرل
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(ج.ول . 2وجين عل هايهرز موجب افزايش تع.اد دانره مراش
در غبو ش ،.بهطوريكه ت.اخل عل هايهرز و ربابرت آنهرا برا
بوته ماش موجب كاهش 13/54درصر.ي تعر.اد دانره مراش در
غبو نسبت به كنيرل عل هايهرز ش..

اينكه مق.ار بذر باال موجب افزايش تع.اد دانه در غربو نشر.ه
است ،اين است كه در تراكم باال ربابت ش.ي .بوده و تع.اد دانره
در غبو ميتوان .تحت تأثير تنش كمبود آب نيز بررار گيررد و
در تراكمهاي گياهي باال هم تع.اد در غبو نيز كاهش مييابر.
) .(Haqqani et al., 1994اثر م.يريت عل هايهرز بر تعر.اد
دانرره در غرربو بوترره مرراش در سررطح 5درصرر .معنرريدار بررود

جدول  -3مقایسه روند خطی مقدار تراکم ماش و صفات مختلف در دو تيمار وجين و تداخل با علفهرز
Table 3. Linear comparison of seed density of Mungbean against different traits in weed infested and weedfree
treatments
تعداد بذر

تعداد غالف

تعداد غالف در

وزن

عملكرد

شاخص

عملكرد

ضرایب

در غالف

در بوته

مترمربع

1000دانه

برداشت

دانه

بيولوژیک

رگرسيون

N. Seed
per pod

N. of pod
per plant

N. of pod
per m2

1000 Seed
weight

Harvest
index

Seed
yield

Biological
yield

Regression
coefficients

**10.11

*12.9

*848.3

**25.47

**72.02

**2123

**3000.5

-0.01ns

-0.07ns

-1.59ns

-0.04ns

*-0.05

-7.18ns

-9.02ns

*10.49

*5.98

**619.35

**20.94

**69.12

1371.1
**5

**1967.15

-0.04ns

-0.03ns

*-2.78

0.02ns

-0.03ns

*-7.27

*-9.79

-0.38ns

6.92ns

228.95ns

4.53ns

2.9ns

751.85
*

*1033.35

0.03ns

-0.04ns

1.19ns

-0.06ns

-0.03ns

0.09ns

0.77ns

عر از مب.أ
Intercept
ضريب خطي
Predictor
عر از مب.أ
Intercept
ضريب خطي
Predictor
عر از مب.أ
Intercept
ضريب خطي
Predictor

تيمار
Treatment

وجين
Weed free

ت.اخل عل هرز
Weed infested
اخيبو
(وجين-ت.اخل عل هرز
–Difference (weed free
)weed infested

 * ،nsو ** :ع.م معنيداري و معني داري در سطح 5درص .و 1درص.
ns,  and : Non-Significant, Significant at %5 and %1 probability levels, respectively

وجين انجام بگيررد و مقر.ار 25كيلروگرم در هكيرار برذر برراي
رسي.ن به ح.اكثر وزن1000دانه در گياه ماش توصيه ميشود.
بر اساس نياي تجزيه واريانن ،اثرر ميقابرل ميرزان برذر و
مرر.يريت علرر هررايهرررز بررر وزن1000دانرره معنرريدار نبررود
(ج.ول ، 2با توجه به آنكره برا افرزايش ميرزان برذر ،ثبرات در
وزن100دانه در مقرادير مخيلر برذر مشراه.ه گردير ..نيراي
تحقيقات ديگر مؤي .اين مطلب است كه فاصرله ردير كاشرت
تأثير معنيداري بر وزن100دانه ن.ارد (Ghanbari& Taheri-
) .Mazandarani, 2003بررا توجرره برره ايررن امررر كرره صرریت
وزن100دانه بيش از آنكه تحت تأثير محيط باش ،.صیيي ارثي
محسوب ميگردد ،نياي حاصل بابلانيظار بود.

وزن  1000دانه

نياي نشان داد كه اثر ميزان بذر بر وزن1000دانره معنري
دار نبررود (جرر.ول  . 2اكثررر محقق ران گررزارش نمررودهانرر .كرره
وزن1000دانه يك خصوصيت ژنييكي است كه به مقر.ار 20ترا
30درص .تحت تأثير شرايط محيطي برار ميگيررد ،لرذا ترراكم
هاي مخيل كشت ترا30درصر .مريتواننر .برر وزن1000دانره
اثرگذار باشن ..ب.ينترتيرب ميرانگين وزن1000دانره در كشرت
بهميزان بذر 25كيلوگرم 10/81درص .بيشير از ميرانگين آن در
كشت به ميزان بذر100كيلوگرم در هكيار برود ،ولري برا ميرزان
بررذر50كيلرروگرم در هكيررار ( 23/02گرررم وزن1000دانرره و
75كيلرروگرم در هكيررار ( 22/05گرررم وزن1000دانرره تیرراوت
معنيداري وجود ن.اشت (ج.ول  . 3وزن1000دانه تحت ترأثير
م.يريت عل هايهررز بررار گرفرت (جر.ول ، 1بره طروريكره،
ميانگين آن در تيمار وجين عل هايهرز بيشير از تيمار ت.اخل
عل هايهرز با بوته ماش بود .رون .رگرسيون خطي براي رابطره
بين مق.ار بذر و وزن1000دانه در هر دو تيمرار وجرين و عر.م
وجين نيز معني دار نبود (ج.ول  . 3لرذا توصريه مريشرود كره

تأثير تيمارهای آزمایشی روی علفهایهرز

در اين بررسري11 ،گونره علر هررز خرفره ،ترا خرروس،
اويارسبم ،سلمه تره ،تا ريزي ،شيرينبيان ،تروی ،پنجرهمرغري،
كن وحشي ،گوشبره و آفيابپرست در مزرعه ماش مشاه.ه و
مورد ارزيابي برار گرفت .عل هرايهررز خرفره و ترا ريرزي برا
91/7درص .حائز باالترين درص .فراواني بودن ..شريرينبيران برا
158

احمدی و همكاران؛ تأثير مقدار بذر  /...پژوهشهاي حبوبات ايران /جلد ،9شمارة ،1نيمة اول 1397

برخي گونهها نشاندهن.ه تناسب بيشير آنها با شرايط ابليمري
و خاك است ،درحاليكه مقادير براالي ميرانگين ترراكم مزرعره
براي بعضي از گونهها نشاندهنر.ه توانرايي ربابرت و تولير.مثل
بيشير نسبت به ساير گونههاست ).(Minbashi et al., 2008

فراواني 66/7درص.ي ،گونه گاوپنبه با فراوانري 58/3درصر.ي و
گونههراي ترا خرروس وحشري برا فراوانري معرادل50درصر.ي
رتبههاي بع.ي را به خود اخيصاص دادن ..دو گونه آفيابپرست
و اويارسبم با فراواني 8/3درص.ي گروه داراي ح.ابل فراواني را
تشكيل دادن( .ج.ول  . 4مقادير باالي فراواني يكنواخيي برراي

جدول -4ميانگين فراوانی ،یكنواختی پراکنش گونههای علفهرز شایع در سطح مزرعه ماش
Table 4. Different weed species and average density, distribution uniformity, frequency and degree of noxiousness
درجه سماجت
Degree of
Noxiousness
-

درصد فراوانی
Frequency%

یكنواختی پراکنش
Uniformity
distribution
65.8

91.7
-

91.7

54.3

-

66.7

39.9

-

58.3

30.5

-

50

9.9

41.7

3.7

سم
Noxious
-

سم

33.3

13.6

25

0

Noxious
-

16.7

14.8

-

8.3

0

-

8.3

0

اثر ميزان بذر بر وزن خشك عل هايهررز معنريدار نبرود
(ج.ول . 5ميانگين وزن خشك عل هايهرز براي تيمار ميرزان
بذر 100كيلروگرم در هكيرار مراش (75/6گررم در ميرمربرع و
بيشرريرين ميررانگين برره مقرر.ار بررذر50كيلرروگرم در هكيررار
(174/5گرم در ميرمربع مربو بود(ج.ول  . 6طري آزمايشري
) Harries & White (2007گزارش دادنر .كره تغييرر ترراكم
گياهي ميتوان .بر رش .و تكامل علر هرايهررز ترأثير بگرذارد،
به طوري كه افزايش ترراكم ،تروان ربرابيي گيراه زراعري را زيراد
ميكن .و بهعنوان يك ابزار در م.يريت تلیيقري علر هرايهررز
معرفي ش.ه است.
تراكم عل هايهرز تحت تأثير ميزان برذر بررار نگرفرت و
بين مق.ارهاي مخيل بذر ماش از نظرر ترراكم علر هرايهررز

سيكل رویشی

گونه علفهرز

Vegetative
cycle

Weed species

يكساله

خرفه

Annual

Portulacaoleracea

يكساله

تا ريزي

Annual

Solanum nigrum

چن.ساله

شيرينبيان

Perennial

Glycyrrhizaglabra

يكساله

كن

Annual

Hibiscus trionum

يكساله

تا خروس ريشه برمز

Annual

Amaranthusretroflexus

يكساله

سلمه تره

Annual

Chenopodium album

يكساله

توی

Annual

Xanthium strumarium

چن.ساله

پنجهمرغي

Perennial

Cynodondactylon

يكساله

گوشبره

Annual

Chrozophoratinctoria

چن.ساله

آفيابپرست

Perennial

Heliotropium sp.

چن.ساله

اويارسبم

Perennial

Cyperusspp

تیاوت معنيدار نبود (ج.ول  ، 5اما آزمون مقايسه ميرانگينهرا،
حاكي از كاهش 61/5درص.ي تراكم عل هايهرز در ميزان بذر
ماش100كيلوگرم در هكيار نسبت به ميزان بذر50كيلروگرم در
هكيررار و ايررن كرراهش تررراكم عل ر هررايهرررز در مقرر.ار بررذر
100كيلوگرم در هكيار نسربت بره 25كيلروگرم در هكيرار برذر
ماش 58/4درص .بود ( ج.ول . 6
به نظر مي رس .در تراكمهاي پايين مراش ،فراوانري منرابع
محيطي شامل نور ،مرواد غرذايي ،و رطوبرت باعرث گردير .كره
عل هايهرز رش .بيشيري داشيه باشن ،.ولي در تراكم براال بره
علت انبوهي جمعيت گياهي فرصت رش .كميري براي عل هاي
هرز ميباش..
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جدول  - 5نتایج تجزیه واریانس دادههای وزن خشک و تراکم علفهایهرز در مزرعه ماش
Table 5. Analysis of variance dry weight data and weed density in mung bean farm
ميانگين مربعات
منابع تغييرات

MS

تراکم علفهرز

وزن خشک علفهرز

Weed density
2.92

Weed dry weight
0.033

8.99ns

0.024ns

6.069

0.366

31.93

11.47

S.O.V

 Rتكرار
Seed Rateميزان بذر
 Eخطا
ضريب تغييرات
)C.V(%

 * ،nsو ** ع.م معنيداري و معنيداري در سطح 5درص .و يكدرص.
ns, *and **: Non-significant, significant at %5 and %1 probability levels, respectively

جدول -6اثر ميزان بذر بر وزن خشک و تراکم علفهایهرز در کشت ماش
Table 6. Effect of mung bean seed rate on dry weight and weeds density
تراکم علفهایهرز

وزنخشک علفهایهرز

تيمار

Dry weight-weeds
Density-weeds
g.m-2
Plant.m-2
25kg.h
154.8a
59.33ab
50kg.h-1
174.5a
64b
75kg.h-1
90.53a
38.67ab
-1
100kg.h
75.60a
24.67a
مقادير هر سيون كه حرو مشيركي با هم ن.ارن ،.بر اساس آزمون  LSDدر سطح 5درص .تیاوت معنيدار با يك.يگر دارن..
Means with the same letter are not significantly different based on LSD test (p≤0.05).
Treatment
-1

عملكرد دانه ماش براي مصرو خوراكي نسبت بره سراير ترراكم
هاي كاشت ارجحيت دارد .نظر به اينكه در تيمرار 25كيلروگرم
بذر ماش در هكيار ،تراكم بوته ماش در واح .سطح پايين بروده
و با توجه به ربابت عل هايهرز در اين شررايط و امكران رشر.
عل هايهرز بهواسطه فراواني منرابع محيطري نظيرر رطوبرت و
مواد غذايي بيشير ميشود و از طرفي تراكم 100كيلروگرم برذر
در هكيار بيشيرين كاهش عملكرد را نسبت به سراير تيمارهراي
تراكم بذر داشت و اين نشان دهن.ه توان ربابيي كميرر در برابرر
عل هرز است .بهطوركلي نياي اين پژوهش نشران مريدهر .برا
انيخاب اربامي از ماش (مانن .ربم گوهر كه داراي تيپ رشر.ي
رون.ه هسين .و اعمال تراكم ميناسب با ربم مورد اسريیاده مري
توان فشار ربابيي عليه عل هايهرز را افزايش داد و در نييجه از
خسارت آنها بره مقر.ار چشرمگيري جلروگيري كررد .مر.يريت
عل هايهرز بهوسيله وجينكردن ،نهتنها باعث عملكررد بيشرير
دانه ماش خواهر .شر .بلكره از خسرارتهراي زيسرتمحيطري
جلوگيري كرده و به پاي.اري منابع محيطي كمك خواه .كرد.

به عبرارت ديگرر ايرن نييجره احيمرا ًال بيرانگر خرودتنكي
عل هايهرز ناشري از ربابرت برا گيراه زراعري اسرت (Ezueh,
) .1982نيرراي پررژوهشهرراي مخيلرر نشرران داد كرره رشرر.
عل هايهرز با اسيیاده از فواصل ردي باريك سركوب ميشرود
) .(Legere & Schreiber,1989مطالعررات زيررادي بررر برري
تأثيربودن يا كرمترأثيربودن آن موجرود مريباشرTeasda & ..
) Frank (1983تأثير فاصله ردي را بر ربابت عل هايهررز در
لوبياسبز مورد بررسي برار دادن .و گزارش كردن .كه برا كراهش
فواصل ردي كاشت از  91به 46سانييمير ،نور رسي.ه به سطح
خاك كاهش يافت و اين امر باعث كاهش رشر .علر هرايهررز
گردي..
نتيجهگيری
بررهطرروركلي نيرراي ايررن آزمررايش نشرران داد كرره در بررين
تررراكمهرراي مررورد آزمررايش ،ميررزان بررذر 25كيلرروگرم در
هكيار(معادل 6بوته در ميرمربع براي برهدسرتآوردن پيانسريل
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Introduction
Mungbean [Vigna radiata (L.)Wilczek] is the most important source of protein in south and southeast
Asia. This plant, have the most important sources of protein in arid and semiarid regions and played a major
role in the economy of the regions. Seed mung bean has 51% carbohydrate, 26% protein, 10% moisture, 4%
mineral and 3% vitamin. This crop can be successfully grown on marginal lands where other crops perform
poorly. Legumes, have mainly poor competition against weeds. Yield decrease in crops due to the presence
of weed, depending on the area and specific weed species its area. Raman & Krishnamoorthy (2005)
reported that mungbean yield decreased in infested treatment to weeds to 35 percent. Optimum plant
population density is an important factor to realize the potential yields as it directly affects plant growth and
development. The sowing rate of 20 kg h-1 usually recommended for small to medium seed varieties might
be too low to obtain optimal yield. Barary et al. (2002) observed the effect of row and plant spacing on seed
yield but it was not significant. Among the yield components, number of pods plant -1 and number of grains
pod-1 and 1000 seed weight decreased with increasing seed rate. Determining the optimum plant density is
very important to obtain maximum quantity and quality of economic yield. Reports show that the suitable
density range of mung bean depends on the distance between plants. This study was conducted to investigate
the effect of density on the morpho-physiologic traits and seed yield of the mung bean and to determine the
optimum planting density on weed management in the Khorramabad.
Materials & Methods
Field experiments were conducted at Lorestan Agricultural and Natural Resources Research Center,
Khorramabad, Iran (48.36° E, 33.48° N, altitude), 1,125 m above the sea level with annual average
precipitation and temperature of 471.5 mm and 17.7 C˚, respectively. The fields were in fallow in the
preceding year of the experiments. The soil at the test sites were a clay-silt with a pH of 7.7 and organic
matter of 1.0% in 2014. Prato cultivar has a 1000-seed weight of approximately 25 g. Layout system was
randomized complete block design (RCBD) with factorial arrangements, with 8 treatments in 3 replications.
Weed factor with two levels (controlled and uncontrolled) and seed rate per unit area (25, 50, 75 and 100 kg.
h-1) equivalent (6, 12, 18 and 24 plant m-2) was calculated for each plot. In this experiment, after sowing
mapping, evaluated treatments were randomly assigned to experimental plots and any density considered on
the 6 lines with 6 meters length, rows spacing of 60 cm and 5 cm sowing depth. Seeds planting was done by
hand in June 12, 2014. Irrigation was done immediately after planting. Due to climatic conditions, farm
irrigation was carried out flooding until the end of the growing season (every 10 days). In the plots of
interference treatment no operations performed against the weed control. Assessing the density and weeds
biomass were randomly at flowering time of crop with samples of the two frame 0.5× 0.5m per plot. Density
and dry matter of weeds were counted and measured. At the end of the growing season after physiological
maturity with marginal effects deletion (half a meter from the beginning and end of each row) area of 6 m -2
from 4 central rows of each plot was measured to estimate biomass, yield and seed yield by 14% seed
moisture. Determining of morphological traits and yield components was selected 10 plants from each plot at
final harvest. The traits measured, including biological and seed yield, plant density, pod number per plant,
*
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seed number per plant and seed weight per plant. Analysis was done by analysis variance and by using SAS
9.1. For comparing regression coefficient and latitude of origin two treatments consisting weed free and
weed infested in level of seed amount was used.
Results & Discussion
The experimental maximum yield (2011 kg. h-1) was achieved for weed control treatment with crop
density of 25 kg. h-1, while, the lowest yield (672.7 kg. h-1) was related to weedy plots with crop density of
100 kg. h-1. The study revealed that crop density of 25 kg. h-1 mung bean (Vigna radiate) (equivalent to 60
plant. m-2) is optimum to obtain maximum mung bean yield. Results also indicated mung bean yield
increased by 82.7 by weed control, the importance of weed interference in reducing mung bean yield and
necessity of weed control to achieve higher yields. Among the yield components, number of pods plant-1
and number of grains pod-1 and 1000 seed weight decreased with increasing seeding rate. It seems that
seeding rate of 25 kg.h-1 reduced mung bean density in area unit, and increased weed growth probably due to
abundance of resources. However, seed rate of 100 kg. h-1, the
Conclusion
Generally, the results of this research showed that selecting mung bean varieties with runner type and
optimum density performance used against weeds can increase competitive pressure. Weeds management by
weeding out, not only makes more seed yield but also prevented environmental damage and will help
environmental sustainability.
Key words: Competition, Khoramabad, Plant density, Weed infested, Weeding
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اثر تلقیح با سويههاي باکتري ريزوبیوم و سطوح نیتروژن بر خصوصیات کمّی و کیفی و محتوي نیتروژن
ارقام لوبیاسفید در شرايط آبوهوايی استان مرکزي
2

مسعود دادیور ،*1محمدعلی خودشناس 2و جواد قدبيکلو

 -1مربی پژوهشی ،کارشناسارشد خاکشناسی ،بخش تحقيقات خاک و آب ،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابعطبيعی استان خراسان رضوی،
سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،مشهد ،ایران
 -2مربی پژوهشی ،کارشناسارشد خاکشناسی ،بخش تحقيقات خاک و آب ،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابعطبيعی استان مرکزی،
سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،اراک ،ایران
تاريخ دريافت1395/02/06 :
تاريخ پذيرش1395/10/06 :

چکيده
نقش کاربرد ريزوبیوم هم از جنبه اقتصادی و هم از جنبه زيستمحیطی شايان توجه میباشد .با توجهه بهه ايه کهه
استان مرکزی از مناطق مهم کشت لوبیا در کشور محسوب میشود ،لذا اي آزمايش بههصهور فاکتوريه در قاله طهر
بلوکهای کام تصادفی با پنج سويه باکتری ،مصرف کود نیتروژنهه ( 100کیلهوررم در هکتهار نیتهروژن و شهاهد (بهدون
تلقیح و مصرف کود و سه رقم لوبیاسفید با سه تکرارطی دو سال ( 1388-89در ايستگاه ملی لوبیا خمی اجرا شد .کود
نیتروژن در سه تقسیط (يکسوم موقع کاشت ،يکسوم اواسط رشد رويشی و يکسوم در مرحلهه رلهدهی اسهتفاده شهد.
نتايج نشان داد عام رقم بر صفا وزن100دانه ،تعداد دانه در غالف ،وزن مهادهخشهک در سهطح احتمهال 1درصهد و بهر
صفت تعداد غالف در بوته در سطح 5درصد تفاو معنیداری دارد .عامه بهاکتری در سهطح احتمهال 1درصهد برصهفا
نیتروژن دانه ،وزن مادهخشک ،نیتروژن مرحله رلدهی ،وزن مادهخشک مرحله رلدهی و نیتروژن کاه و در سهطح احتمهال
5درصد بر صفت تعداد دانه در غالف تفاو معنیداری را ايجاد نمود .اثر متقاب رقم و ريزوبیهوم بهر صهفا وزن100دانهه
(بیشتري مقدار 32/01ررم از رقم درسا و سويه  ، R156وزن مادهخشک ،وزن مادهخشک مرحله رلدهی (بیشتري مقدار
به میزان 78/3ررم از رقم دانشکده و سويه  R116و نیتروژن کاه در سطح احتمال1درصد و بر صفا تعداد غالف در بوته
(بیشتري تعداد  10/7از رقم درسا و مصرف 100کیلوررم در هکتار نیتروژن که تفاو معنیداری با رقهم شهکوفا و سهويه
 R156به تعداد  10/5نداشت و نیتروژن مرحله رلدهی (1/97درصهد از رقهم شهکوفا و مصهرف100کیلهوررم نیتهروژن و
1/93درصد از رقم دانشکده و رقم  R133که تفاو معنیداری نداشتند در سطح احتمال 5درصهد تفهاو معنهیداری را
نشان میدهد .محتوی باالی نیتروژن دانه در تیمارهای تلقیحشده تأکیدی بر استفاده ريزوبیوم در مزارع لوبیاکهاری اسهت.
در بی سويههای باکتريايی استفاده ازسويه  R156بهعنوان سويه مناس قاب توصیه است.
کلمات کليدی :حبوبا  ،عملکرد ،کودزيستی ،کیفیت

تثبیت بیولوژيک نیتروژن توسط بیجرينک در سال 1901
میالدی کشف شد که بهوسیله رهروه خاصهی از پروکهاريو هها
انجام میشود .اي اررانیسمهها بها اسهتفاده از آنهزيم نیتروژنهاز
نیتروژن اتمسفر ( N2را به آمونیم تبدي مهیکننهد کهه بهرای
ریاهان بهراحتی قاب استفاده میباشد (. Wagner, 2011
توانايی بقوال در تثبیت نیتروژن اتمسفر برتهری آنهها را
نسبت به ریاهان غیربقوال در خاکههای دارای نیتهروژن کهم
باعث میشود .در میان بقوال  ،بههرحهال لوبیها تثبیهتکننهده
نیتروژن ضعیفتری میباشد (.)Kabahuma, 2013
در آزمايشی اثهر سهويه ههای مختلهف ريزوبیهوم بهر روی
لوبیههاچیتی محلههی خمههی مثبههت ارزيههابی شههد .هرچنههد بههی
تیمارهای باکتريايی و کودی تفاو آماری معنی داری مشهاهده

1

مقدمه
اهمیت کشاورزی اکولوژيک و تأکید به عدم و يها اسهتفاده
کمتر از کودهای شیمیايی جهت تولیهد محصهوال بها کیفیهت
مطلوب و حفظ و ارتقای سالمتی محیطزيست و جامعه در سال
های اخیر مورد توجه قرار ررفته است .با عنايت به اي که لوبیها
قادر است قسمت عمدهای از نیتروژن مورد نیاز خود را از طريق
رابطه همزيستی با باکتری ريزوبیوم بهدست آورد ،لذا استفاده از
اي پتانسی راهکار مناسبی برای حرکهت در مسهیر کشهاورزی
اکولوژيک میباشد.

*نویسنده مسئولdadivarm@yahoo.com :
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 et al, (2012) Hematiطی دو سال آزمايش در ايستگاه
اقلید به اي نتیجه رسیدند که تلقیح بذر لوبیا با ريزوبیوم ضم
حصول حداکثر عملکرد از هدررفت کودهای شهیمیايی نیتهروژه
جلوریری میکند.

نگرديد ،با اي حال باالتري عملکهرد دانهه از تیمهار باکتريهايی
بهدست آمد (. Khodshenas, 2004
در تحقیقی با استفاده از ريزوبیوم عملکرد دانه لوبیا نسبت
به شاهد33 ،درصد افزايش نشان داد .حتی اي افهزايش نسهبت
بههه مصههرف200کیلههوررم اوره در هکتههار نیههز مالحظههه شههد
(.)Moshiri et al., 2003
) Dadivar et al, (2007با کاربرد ريزوبیهوم بهرای ارقهام
لوبیاقرمز مشاهده کردند استفاده از تیمار باکتريهايی نسهبت بهه
تیمار کودی عملکرد دانه را بهطور معنیداری افزايش داد.
) Ghadiry et al, (2007مالحظههه کردنههد اسههتفاده از
سويههای ريزوبیوم بهطور چشمگیری درصهد جوانههزنهی بهذور
لوبیاقرمز را نسبت به مصرف کود نیتروژنه افزايش دادند.
) Robert & Schmidt (1983بهها مطالعههه تغییههرا
جمعیتههی و دوام بههاکتریهههای همزيسههت بهها لوبیهها در خههاک و
ريزوسفر دريافتند که دوام اي باکتریها در ريزوسفر بهتهر مهی
باشد .در ضم نشان دادند که سويههای کارآمدی که بهعنهوان
مايه تلقیح استفاده میشدند ،حتهی در حضهور جمعیهت بهاالی
بومی خاک قدر اشغال غدهها را دارند.
) Giller & Wilson (1991اظههار داشهتند نیتهروژن
تثبیتشده توسط لوبیا تا70درصد از نیازهای نیتروژنهه ریهاه را
پاسخگو میباشد.
مطالعا انجامشهده نشهان مهیدههد کهه يکهی از داليه
افزايش سهم تثبیهت بیولهوژيکی از 72درصهد بهه 90درصهد در
تأمی نیتروژن لوبیا در شرايط کشهت مخلهو ،،کهاهش میهزان
نیترا خاک بر اثر جذب توسط ریاه همراه میباشد ( Sakaka
. et al, 2001
مطالعههای توسهط ) Bhattarai et al, (2011بها چههار
تیمار ريزوبیوم ،میکهوريزا ،کهود دیآمهونیم فسهفا بهه میهزان
100کیلوررم در هکتار و شاهد بهر روی لوبیهاقرمز انجهام شهد.
آنها مشهاهده کردنهد تیمهار تلقهیحشهده بها ريزوبیهوم تفهاو
معنیداری در سطح 5درصد بر صفا وزن مهادهخشهک ،طهول
ريشه و اندام هوايی ،تعداد غالف و تعداد ررهها نسبت بهه سهاير
تیمارها نشان داد .میهزان عملکهرد دانهه تیمهار تلقهیحشهده بها
ريزوبیوم با تیمار کود دادهشده تفاو معنیداری نداشت.
) Tymoori et al, (2011تأثیر ريزوبیوم و میکوريزا را بر
روی سه رقم لوبیا بررسهی نمودنهد .نتهايج نشهان داد بهاالتري
عملکرد دانه به میزان 2665کیلوررم در هکتار از تیمهار تلقهیح
دورانه میکوريزا و ريزوبیوم در رقم رلی بهدست آمهد .کمتهري
عملکههرد دانههه نیههز از تیمههار مصههرف میکههوريزا و عههدم مصههرف
ريزوبیوم در رقم درخشان با 1172کیلوررم در هکتار بههدسهت
آمد.

Ghasemzadeh Ghanjehei & Asadi Rahmani
) (2011در خراسان رضهوی طرحهی را بها 10سهويه بهاکتری و

 200و 400کیلوررم اوره در هکتار روی لوبیا انجام دادند .نتايج
نشان داد بیشتري عملکرد دانه مربهو ،بهه تیمهار تلقیحهی بها
سويه ريزوبیوم  L_160به میزان 2500کیلوررم در هکتهار بهود
که تفاو معنیداری با تیمار شاهد و کودی نشان داد.
در استان مرکزی لوبیا از جايگاه ويژهای برخوردار است که
بر طبق آخري آمار مساحت منهاطق لوبیاکهاری اسهتان حهدود
18هزار هکتار اسهت کهه نزديهک 20درصهد آن بهه لوبیاسهفید
اختصاص دارد .لذا شناخت سويههای ريزوبیوم مناس بها ارقهام
توصیهشده جهت کاشت درمنطقه حائز اهمیت است .بها توجهه
به اي که در سالهای رذشته بها اجهرای طهر ههای تحقیقهاتی
سويههای ريزوبیوم مناس لوبیاچیتی محلی خمی و ارقام رايج
لوبیاقرمز مشخص شده است ،ضرور دارد سويههای ريزوبیهوم
مناس با ارقام لوبیاسفید شناسايی رردد.
مواد و روشها
ايستگاه ملی تحقیقا خمهی در منطقهه خهرم دشهت و
8کیلومتری شهرستان خمی بها طهول جغرافیهايی 49درجهه و
57دقیقه و عرض جغرافیهايی 33درجهه 39دقیقهه و در ارتفهاع
1930متری از سطح دريا واقهع شهده اسهت .میهانگی 10سهاله
بارندری در اي منطقه بر اساس آمار هواشناسی300میلهیمتهر
میباشد .شهرستان خمی که دشت وسیع و حاصلخیزی است،
از شمال به شهرستانهای اراک و شازند ،از مشرق به شهرستان
محههال  ،از جنههوب بههه شهرسههتان رلپايگههان و از مغههرب بههه
شهرستان الیگودرز محدود است .وسعت آن 2022کیلومتر مربع
بوده و اطراف آن را کوهههای مرتفعهی ماننهد الونهد ،لکهان و دز
فراررفته است .آبوهوای خمهی از نهوع معتهدل کوهسهتانی و
نزديک به آبوهوای نیمهصحرايی است .زمستانها در آن بسیار
سرد و تابستانها معتدل و نسهبتا رهرم مهیباشهدDorri & ( .
. Ghadiry, 2010
بههر اسههاس نقشههه رژيههمهههای حرارتههی و رطههوبتی خههاک،
محدوده مورد بررسی دارای رژيم رطوبتی زريک و رژيم حرارتی
خاک مزيک می باشهد کهه وضهعیت مورفولهوژيکی خهاکهها و
مشاهدا و بررسیهای صحرايی و پوشش ریاهی نیز مؤيد اي
موضوع است (. Khoshfetrat, 1998
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در سال اول اجرای اي طر نمونهبهرداری از ريشهه اليه
های لوبیاسفید کشتشده در منطقه صهور ررفهت و در سهال
های دوم و سوم در مزرعه بهصور آزمايش فاکتوري در قاله
طر بلوک کام تصادفی با دو عامه سهويه بهاکتری بها هفهت
تیمههار (شههاهد  ،N1مصههرف کههود شههیمیايی ،N3 R134 ،N2
 N6 R133 ،N5 R116 ،N4 R156و  N7 R109و سه رقهم
لوبیاسفید با نامهای دانشکده( ، V1شکوفا( V2و درسها( V3در
سه تکرار اجرا شد .تیمار مصرف کود نیتروژنه (100کیلوررم در
هکتار نیتروژن در سه تقسیط (يکسوم موقع کاشت ،يکسهوم
اواسط رشد رويشی و يکسوم در مرحله رلدهی و تیمار شاهد
(بدون مصرف کود و باکتری درنظر ررفتهه شهد .در تیمارههای
باکتريايی20کیلوررم در هکتار نیتروژن بهعنوان استارتر مصرف
ررديد .طول هر کر 6متر و عهرض آن 2متهر ،فاصهله خطهو،
کاشت از يکديگر50سانتیمتر و فاصله بذور از هم در روی خهط
کشت10سانتیمتر لحاظ شد .نمونهبرداری در دو مرحلهه انجهام
ررفت:
 -1در مرحله 50درصد رلدهی نمونهبرداری از پهنج بوتهه
برای تعیی وزنخشک اندام هوايی و درصد نیتروژن
 -2در آخر فص رشد صفا زيهر يادداشهتبهرداری شهد:
تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،وزن100دانهه ،مقهدار
محصول دانه ،وزن خشک ک انهدام ههوايی و درصهد نیتهروژن
اندازهریری شد .همچنی اندازهریری خصوصیا خاک و آب با
استفاده از دستورالعم مؤسسه تحقیقا خاکوآب انجهام شهد
( . Ali ehyaee & Behbahanizadeh, 1993نتهايج حاصه
با استفاده از نرمافزارهای  Excelو  Spssمورد تجزيه و تحلیه
آماری قرار ررفت.
نتایج و بحث
نتايج تجزيه واريانس دوساله (جدول  3نشهان داد عامه
رقههم بههر صههفا وزن100دانههه ،تعههداد دانههه در غههالف ،وزن
مادهخشک در سطح 1درصد و بر صفت تعداد غالف در بوتهه در
سطح 5درصد تفاو معنیداری داشت .عام نیتروژن در سطح
1درصد بر صهفا نیتهروژن دانهه ،وزن مهاده خشهک ،نیتهروژن
مرحله رلدهی ،وزن مادهخشک مرحله رلدهی و نیتروژن کهاه و
در سطح 5درصد بر صفت تعداد دانه در غالف ،تأثیر معنیداری
را ايجاد نمود .اثر متقاب رقم و نیتروژن بر صفا وزن100دانه،
وزن مادهخشک ،وزن مادهخشک مرحله رلدهی و نیتروژن کهاه
در سطح 1درصد و بر صفا تعهداد غهالف در بوتهه و نیتهروژن
مرحله رلدهی در سطح 5درصد تأثیر معنیداری را نشان داد.
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جدول  -2نتایج خصوصيات شيميایی آب
Table 2. Water analysis results

نسبت جذب سدیم
Sodium adbsorption
ratio

1.1

کلسيم+منيزیم

سدیم

سولفات

کلرور

کربنات

بیکربنات

Calcium

Sodium

Sulfate

Chloride

Carbonate

Bicarbonate

5.7

1.9

ميلیاکیواالن در ليتر )) meql-1
3.9

0.5

0

3.2

هدایت الکتریکی
اسيدیته

(دسی زیمنس بر متر)

pH

Electrical conductivity
)(dSm-1

7.8

0.7

در رابطه با صفت وزن100دانه بیشتري مقدار بهه میهزان
32/01ررم مربو ،به تیمار ( V3N4رقم درسا و سويه  R156و
کمتري مقدار به میزان 26/72ررم مربو ،به تیمار ( V1N5رقم
دانشههکده و سههويه  R116مربههو ،بههود (جههدول . 4همچنههی
باالتري وزن100دانه در رقم دانشکده از تیمهار باکتريهايی ،N6
در رقم درسا از تیمار باکتريايی  N4و در رقهم شهکوفا از تیمهار
 N2و تیمارهههای باکتريههايی  N4و  N3حاص ه شههد (شههک . 1
همچنی در رقم درسا تفاو معنیداری بی تیمارها مشهاهده
شد که نشان میدهد اي رقم حساسیت زيادی بهه نهوع سهويه
ريزوبیهوم دارد .ايه نتههايج بها تفههاو ژنتیکهی بههی ارقهام نیههز
سازراری دارد .برتری چشمگیر میانگی مربعا  ،نشهاندهنهده
سهم قاب توجه منابع ژنتیکی روی اي پارامتر در قیاس بها اثهر
تیمارهای آزمايش میباشد (جدول. 3

نيتروژن گلدهی

اثر نیتروژن درسطح 1درصهد و رقهم در نیتهروژن در سهطح
5درصد بر نیتروژن مرحله رلدهی معنیدار بود (جدول . 3باالتري
مقدار نیتروژن رلدهی از اثر متقاب رقم در نیتروژن از تیمار V3N4
بهدسهت آمهد (جهدول . 4در رابطهه بها نیتهروژن مرحلهه رلهدهی
بیشتري مقدار با 1/97درصد مربو ،به تیمار ( V3N4رقم درسها و
سويه  R156و کمتري به میزان 1/08درصهد مربهو ،بهه تیمهار
( V3N1رقم درسا وشاهد بهدست آمد .محتوای باالی نیتروژن در
تیمار تلقیحشده نتیجه کاربرد ريزوبیوم را موجه میسازد.
وزن مادهخشک گلدهی

جدول تجزيه واريانس دوسهاله (جهدول 3نشهان داد کهه
عام رقم ،نیتهروژن و رقهم در نیتهروژن در سهطح 1درصهد بهر
صفت وزن مادهخشک رلدهی معنیدار بهود .مطهابق جهدول،4
باالتري مقدار وزن مادهخشهک در مرحلهه رلهدهی مربهو ،بهه
تیمار  N1V5به میزان  78/3ررم بود .بیشتري وزن مادهخشک
در مرحله رلدهی بهمیزان 78/3رهرم مربهو ،بهه تیمهار V1N5
(رقههم دانشههکده و سههويه  R116و کمتههري مقههدار بههه میههزان
44/9ررم از تیمار ( V2N1رقم شکوفا و شاهد بهدست آمد.

تعداد دانه در غالف

اثر رقم در سطح 1درصد و اثر نیتروژن در سهطح 5درصهد
برتعداد دانه در غالف معنیدار بود (جهدول . 3بهاالتري تعهداد
دانه در غالف از کاربرد تیمار باکتريايی  N7بهدست آمد کهه بها
تیمار  N2تفاو معنهیداری نداشهت (جهدول . 5الزم بهه ذکهر
است که اهمیت رقم در اي رابطه بیشتر از اثر نیتروژن و سهويه
های باکتری است.

عملکرد دانه

بر اساس نتهايج ،فقهط عامه سهال در نیتهروژن بهر صهفت
عملکرد دانه در سطح 5درصد معنیدار بود (جهدول . 3همچنهی
در سههال اول بههاالتري عملکههرد از تیمههار  N2و سههپس تیمههار
باکتريههايی  N4و در سههال دوم بههاالتري عملکههرد از تیمارهههای
باکتريايی  N4و  N5بهدسهت آمهد (شهک  . 2بها توجهه بهه عهدم
اخههتالف بههی سههويههههای ريزوبیههوم و مصههرف کههود نیتههروژن و
درنظرررفت مزايای استفاده ازريزوبیهوم ،کهاربرد آن در مهزارع از
لحاظ اقتصهادی و زيسهتمحیطهی قابه توصهیه اسهت ( Asadi
. Rahmani, 2002

تعداد غالف در بوته

اثر رقم ،رقهم در نیتهروژن و نیتهروژن در سهال در سهطح
5درصد معنیدار بود (جدول . 3مقايسهه میهانگی اثهر متقابه
نیتروژن و رقم نیز نشان داد کهه تیمهار ( V3N2رقهم درسها بها
مصرف 100کیلوررم نیتروژن با  10/7بیشتري تعداد غالف در
بوته را دارا بود که بها تیمارههای ( V2N4رقهم شهکوفا و سهويه
 R156و ( V1N6رقم دانشکده و سويه  R133و ( V3N7رقهم
درسهها و رقههم  R109تفههاو معنههیداری نداشههت (جههدول. 4
کمتري تعداد نیز مربو ،به تیمار ( V2N1رقم شکوفا و شهاهد
با 6/6غالف بود.

وزن100دانه

جدول تجزيه واريانس دوساله (جدول 3نشان داد که اثهر
رقههم و رقههم در نیتههروژن در سههطح 1درصههد بههر وزن100دانههه
معنیدار بود.
168

دادیور و همکاران؛ اثر تلقيح با سویهها  /...پژوهشهاي حبوبات ايران /جلد ،9شمارة ،1نيمة اول 1397

169

دادیور و همکاران؛ اثر تلقيح با سویهها  /...پژوهشهاي حبوبات ايران /جلد ،9شمارة ،1نيمة اول 1397

(جدول 4که نشاندهندة نوسانا زيهاد در رقهم  V2اسهت .در
تمام تیمارها شاهد کمتري مقدار را بههخهود اختصهاص داد .در
رقمهای  V1و  V2تمام تیمارهای مصرف ريزوبیوم برتر از تیمار
مصرف کود بودند که میتواند در برقراری همزيستی موثرتر اي
ارقام با ريزوبیوم باشد.

نيتروژن دانه

اثر عام نیتروژن بر صفت نیتهروژن دانهه در سهطح يهک
درصد معنیدار بود (جدول . 3همچنی باالتري نیتهروژن دانهه
بهترتی از تیمارهای  N4 ،N5و  N3بهدست آمد (جدول 5کهه
تفاو معنیداری با تیمار ( N2مصهرف کهود داشهت کهه ايه
نتیجه ،تأيیدی بهر کهاربرد ريزوبیهوم مهیباشهد .غلظهت بهاالی
نیتروژن در تیمهار شهاهد (2/72درصهد نشهاندهنهده وجهود و
فعالیت نسبتا مؤثر ريزوبیومهای بومی يا مقهدار نیتهروژن قابه
استفادة باال در خاک است ). Giller & Wilson, 1991

نيتروژن کاه

اثههر نیتههروژن و رقههم در نیتههروزن در سههطح 1درصههد بههر
نیتروژن کاه معنیدار بود (جدول . 3مقايسه میانگی اثر متقاب
نیتروژن و رقم (جدول  4نیز نشان داد کهه بهاالتري نیتهروژن
کاه از تیمار  V1N6بهمیزان 0/48درصد بهدست آمد .در رابطهه
با نیتروژن کاه تیمار ( V1N6رقم دانشکده و سهويه  R133بهه
میههزان 0/48درصههد بیشههتري و تیمههار ( V2N1رقههم شههکوفا و
شاهد بهمیزان 0/23درصد کمتري مقدار را به خود اختصهاص
دادند.

وزن مادهخشک

جدول تجزيه واريانس دوساله (جدول 3نشان داد که اثهر
عام نیتروژن و رقم در نیتروژن در سطح 1درصد بر صفت وزن
مادهخشک معنیدار بود .بیشتري میهزان وزن مهادهخشهک بهه
مقدار 2093کیلوررم بهر هکتهارمربو ،بهه تیمهار ( V2N4رقهم
شکوفا و سويه  R156و کمتري مقدار به میزان 973کیلهوررم
بر هکتار مربو ،به تیمار ( V2N1رقم شکوفا و مصرف کود بود

جدول  -4مقایسه ميانگين اثر متقابل نيتروژن و رقم
Table 4. Mean comparison interaction effect of nitrogen and bean cultivars
نيتروژن کاه
(درصد)

وزن100دانه
(گرم)

تعداد غالف

وزن مادهخشک اندام

محتوی نيتروژن اندام هوایی

در بوته

هوایی (کيلوگرم در هکتار)

مرحله گلدهی (درصد)

Dry matter weight
)(kgha-1

Nitrogen content at
)flowering stage (%

1073 l
1093 l
2083ab
1878 d
1577ij
1747efg
1557 j
973 m
1477 k
1777 e
2093 a
1640 h
1758ef
1612 hi
1023 m
2040 b
1970c
1710fg
1700fg
1745efg
1638 h
1.663

1.23 l
1.77ef
1.53 j
1.82 d
1.77ef
1.93ab
1.75fg
1.13 m
1.62 h
1.53 j
1.90bc
1.80de
1.88 c
1.57ij
1.08 n
1.78df
1.82d
1.97 a
1.60hi
1.72g
1.47 k
0.013

Straw
)nitrogen (%

100-seed
weight
)(g

Pods per
plant

0.25 j
0.35 g
0.28 i
0.43 cd
0.32 h
0.48 a
0.46ab
0.23 k
0.38 f
0.40ef
0.43 cd
0.40ef
0.42de
0.32h
0.24jk
0.46ab
0.40cf
0.45bc
0.32h
0.38f
0.32 h
0.006

28.82 g
28.29 h
29.01g
27.10jk
26/72k
30.65c
27/16j
27/88 i
29.57ef
29.52f
29.47f
29.37 f
28.81 g
27.04jk
28.35h
28.92g
30.78c
32.01a
30.31d
29.89e
31.27b
0.111

8.2ghi
8.1 hi
8.2ghi
7.3j
9.9cd
10.4ab
8.5gh
6.6k
8.3ghi
9.7cde
10.5ab
7.7ij
8.6 g
6.7 k
9.2 f
10.7a
7.6j
9.4f
10.1bc
9.6def
10.4ab
0.149

 -1میانگی خطای استاندارد
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وزن مادهخشک گلدهی
(گرم در 5بوته)
Flowering stage dry
matter weight
)(gr/5 plants

تيمارها
Treatments

V1N1
46.2m
V1N2
62.9efg
V1N3
59.0 h
V1N4
63.4ef
V1N5
78.3 a
V1N6
68.4 c
V1N7
55.7jk
V2N1
44.9 m
V2N2
62.5efg
V2N3
58.7hi
V2N4
55.5 k
V2N5
57.0ijk
V2N6
63.3ef
V2N7
57.3ij
V3N1
52.4 l
V3N2
76.7 b
V3N3
65.2d
V3N4
61.2g
V3N5
62.2fg
V3N6
64.1de
V3N7
66.9c
1
0.569
SEM
1. Standard Error Mean
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31

c

100 Grain weight (gr)

30
g

g

29

h

28

jk

j

k

27
26
25
24
N1

N2

N3

N4
Treatments

N5

N6

N7

Daneshkadeh

30

ef

f

f

100 Grain weight (gr)

29.5

f
g

29

28.5
i

28

27.5

jk

27

26.5
26

25.5
N1

N2

N3

N4
Treatments

N5

N6

N7

Shokofa

33
a

100 Grain weight (gr)

32

b
c

31

d

30
29

e

g
h

28
27

26
N1

N2

N3

N4
Treatments

N5

N6

N7

Dorsa

دانه در ارقام لوبياسفيد100 اثرتيمارهای نيتروژن بر وزن-1 شکل
Fig. 1. Effect of nitrogen treatments on 100- seed weight in white bean cultivars
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به تیمار شاهد در سهال دوم بهود .تحقیقها Ghasemzadeh
)Dadivar et al ،Tymoori (2011) ،Ganjehei (2011
) Moshiri (2003) ،(2007و ) Khodshenas (2004نیههز

وزن کاه

عام نیتروژن در سال بهر عملکهرد کهاه در سهطح 1درصهد
معنیدار بود (جدول . 3در سال اول باالتري عملکرد کاه از تیمار
 N2بهدست آمد و در بهی تیمارههای باکتريهايی نیهز تیمهار N4
باالتري عملکرد کاه را بهخود اختصهاص داد (شهک  . 3در سهال
دوم نیز باالتري عملکرد کاه از تیمارهای  N4و  N6حاص شد.
( Bhattarai et al )2011نیز با تلقیح لوبیا توسط ريزوبیوم
افزايش تعداد غالف در بوته و وزن مادهخشک را شاهد بودند.
اثر کاربرد ريزوبیوم و کود طی دو سال انجام پروژه تفهاو
معنیداری را بر صفا وزن کاه و عملکرد دانه داشت و باالتري
مقدار بهترتی به میزان  3331/1و 3398/9کیلوررم در هکتهار
در سال اول و بها کهاربرد 100کیلهوررم نیتهروژن حاصه شهد
(شک  2و  . 3همچنی کمتري مقادير وزن کاه و عملکرد دانهه
بهترتی بهمیزان  1818/3و 1670/6کیلهوررم در هکتهارمربو،

مؤيد افزايش عملکرد دانه لوبیا با کاربرد ريزوبیوم بود.
تأثیر کاربرد ريزوبیوم و کود بر دو صفت تعداد دانه در غهالف
و نیتروژن دانه در جدول  5نشان داده شده است .بیشتري تعهداد
دانههه در غههالف بههه میههزان  4/97از تیمههار ( N7سههويه  R109و
کمتري مقدار از تیمار ( N1شاهد بهدست آمد .باالتري نیتهروژن
دانه به میزان 3/09درصد از تیمهار  R116( N5حاصه شهد کهه
تفاو معنیداری با تیمارهای  N3و  N4نداشت و کمتري مقهدار
از تیمههار شههاهد حاص ه شههد .محتههوای بههاالی نیتههروژن دانههه در
تیمارهای تلقهیح شهده تأکیهدی بهر اسهتفاده ريزوبیهوم در مهزارع
لوبیاکاری است.

جدول  –5مقایسه ميانگين اثر نيتروژن بر صفات آزمایش
Table 5. Mean comparison test for effect of nitrogen on experimental characteristics
نيتروژن دانه (درصد)

تعداد دانه در غالف

تيمارها

)Seed nitrogen content (%

grain numbers per pod

Treatments

2.72 d
3.01 b
3.06 a
3.08 a
3.09 a
2.94 c
2.95 c
0.015

4.24 d
4.88 a
4.70 b
4.73 b
4.72 b
4.39c
4.97 a
043.0

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
SEM1

 -1میانگی خطای استاندارد

1. Standard Error Mean

4000
b

c

g

f
g

3000
2500

h

i
j

year1

2000
1500

year2

1000
500
0
N7

N6

N5

N4

N3

N2

N1

Treatments

شکل  -2تأثير تيمارهای نيتروژن بر عملکرد دانه طی دو سال
Fig. 2. Effects of nitrogen treatments on grain yield during two years
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3500

a

b

d

d

e

i

)Straw (Kg/ha

g

2500

h

h

3000

2000

j

1500

1000

500

0
N4

N5

N2

N3

N1

شکل  -3تأثير تيمارهای نيتروژن بر عملکرد کاه طی دو سال
Fig. 3. Effects of nitrogen treatments on straw during two years

5.1
5

4.9

4.7
4.6
4.5
4.4

Grain per pod

4.8

4.3
4.2
4.1
Dorsa

Daneshkadeh

Shekofa

Cultivars

شکل  -4اثر ارقام بر تعداد دانه در غالف
Fig. 4. Effects of bean cultivars on number of grains per pod

اثر رقهم بهر تعهداد دانهه در غهالف (شهک  4نشهان داد کهه
بیشتري تعداد ( 5عدد از رقم ( V2شکوفا نتیجه شد که با ارقهام
ديگر تفاو معنیداری داشت.

نتيجهگيری
با توجه نتايج بهدستآمده از اي تحقیق میتوان رفهت کهه
سويههای برتر بهدلی سازرارشدن به شرايط خاک ،مؤثربهودن در
تثبیت نیتروژن در لوبیا و توانايی رقابت با سهويهههای بهومی قابه
استفاده هستند .از ديگر مزايای مصرف ريزوبیوم بههغیهر از تهأمی
نیتروژن ،ترشح ماده رشد ریاهی و کاهش فعالیت عوام بیماریزا
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که در واقع افزايش عملکرد ناشی از مصهرف ريزوبیهوم بها کهاهش
عملکرد ناشی از مصرف هیدرا ههای کهرب طهی فرآينهد تثبیهت
نیتروژن بهصور متعادل درآمده و عملکرد دانه تقريبا ثابت بهاقی
 با توجه به موارد ذکرشده. Havelkak et al., 1982( مانده است
. قاب توصیه میباشدR156استفاده از سويه

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

 با توجه به اي که به ازای تثبیت هر کیلوررم.در ريزوسفر میباشد
کیلوررم هیدرا کرب بهه مصهرف مهیرسهد در17  تا8 نیتروژن
درصد از کربنی که40  تا10 نتیجه میتوان چنی برآورد نمود که
 صهرف تثبیهت،طی فرآيند فتوسنتز در بقوال تثبیهت مهیشهود
 لذا معنهیدارنبهودن تفهاو عملکهرد دانهه بهی.نیتروژن میرردد
تیمارهای ريزوبیوم با تیمار کودی را میتوان اي رونه توجیه نمهود
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Introduction
Legumes, such as common beans (Phaseolus vulgaris L.) have the ability to form a symbiotic
relationship with soil bacteria capable of trapping nitrogen gas (N2) from the atmosphere and converting it
into ammonia, which can be used by the plant for growth, development and seed production. The capacity of
legumes to fix atmospheric nitrogen gives them an advantage over non-leguminous crops when grown on
soils low in nitrogen. In many region of the world where common beans are grown, nitrogen fixation is
limited by unfavorable soil conditions, temperature and water stress. Despite the numerous factors that
comprise nodulation and nitrogen fixation, legumes generally assimilate 50% to 70% of their nitrogen via
symbiotic nitrogen fixation. However, relative to other legumes, the common beans (Phaseolus vulgaris L.)
are poor nitrogen fixers. The role of biological fertilizers is important in improvement of organic farming.
Rhizobium is an economically and environmentally friendly microorganism that is used as biofertilizer.
Because the Markazi province is one of the most important areas for bean cultivation in the country,
therefore understanding the appropriate rhizobium strains with white bean varieties recommended for
cultivation in the region is important.
Materials & Methods
A field experiment was carried out based on a factorial randomized complete block design with three
replications at Khomein Bean Research National Station (Longitude 49° 57' E, Latitude 33° 39' N and the
height at the sea level 1930 m) in Markazi Province during 2010-2011. Treatments included as N1 or control
(without inoculation and N fertilizer), N2 as = 100 kg N ha-1, and five different rhizobium strains (N3: R134,
N4: R156, N5: R116, N6: R133 and N7: R109), and three white bean cultivars (V1: Daneshkadeh, V2:
Shokoofa andV3: Dorsa). In bacterial treatments the 20 kg ha-1 N was used as starter. The plant samples were
taken in two steps: 1) at the 50% flowering stage, the factors measured included: Shoot dry weight, N
concentration and N uptake. 2) At the end of growing season stage the factors measured included: Shoot dry
weight, N concentration, N uptake, number of pods per plant, number of seeds per pod, 100-seed weight and
seed yield.
Results & Discussion
The results showed that cultivars had significant difference (p<0.01) on 100-seed weight, number of
seeds per pod and dry matter weight, and there was significant difference (p<0.05) on number of pods per
plant. Rhizobium inoculation and nitrogen levels showed significant differences (p<0.01) on grain nitrogen,
dry matter weight, flowering stage nitrogen, flowering stage dry matter weight and straw nitrogen, and there
was significant difference (p<0.05) on number of grains per pod. For the interaction between cultivars and
rhizobium, there were significant differences (p<0.01) on 100-grain weight, dry matter weight at flowering
stage, dry matter weight and straw nitrogen (p<0.05) on number of pods per plant at flowering stage
nitrogen. The maximum and the minimum values of 100-grain weight obtained from V3N4 and V1N5
treatments amounts were 32.01 and 26.72 g, respectively. The maximum and the minimum values of pods
per plant, obtained from V3N2 and V2N1 treatments counted were 10.7 and 6.6, respectively. The maximum
*
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dry matter weight obtained from V2N4 treatment was 209.3 g and the minimum dry matter weight belonged
to V2N1 treatments was 97.3 g. The maximum nitrogen concentration gained belonged to V3N4 treatment,
with 1.97 percent and the minimum nitrogen concentration belonged to V3N1 treatment, with 1.08 percent at
the flowering stage. Among the rhizobium strains, the maximum grain yield and straw yield which were
obtained from R156 strain amounted to 3308.3 and 3271.1 kg ha-1, respectively. The maximum amount of
grain N concentration (3.09%) obtained from R116 strain. The high amount of grain nitrogen in the
inoculated treatments emphasizes the use of rhizobium in the bean planted farms.
Conclusion
Based on this study, rhizobium inoculation for new released beans for varieties of climbing bean
production are of paramount importance, especially for farmers with limited resource in areas where land is
scarce and productivity is low due to nutrients depletion. R156 strains recommended for this climatic
conditions, because not only attainment of high grain yield, but also grain nitrogen content is at the upper
limit. Thus rhizobium inoculation and supplementation with other nutrients such as phosphorus and
potassium have constructive effect in improving photosynthesis, nutrient uptake, nodulation, growth, yield
and economic benefits in beans. Also, the use of rhizobium other than nitrogen supply, reduces the activity
of pathogens and increases the secretion of growth hormone. Thus, the inoculation with rhizobium for the
resource poor farmers to enhance biological nitrogen fixation for small and large scale production of legume
is strongly recommended in Iran.
Key words: Biofertilizer, Pulse, Quality, Yield
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تأثیر تنش خشکی انتهاي فصل و ترکیبهاي مختلف کشت مخلوط با جو
بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود و باقال
سيدحسام نيکسيرت ،1احسان بيژنزاده *2و روحاله

نادری2

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد بخش اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی و منابعطبيعی داراب ،دانشگاه شيراز
 -2دانشيار بخش اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی و منابعطبيعی داراب ،دانشگاه شيراز
تاريخ دريافت1395/03/04 :
تاريخ پذيرش1395/10/06 :

چکيده
بهمنظور بررسی اثر تنش خشکی انتهای فصل و ترکیبهای مختلف کشت مخلوط با جو بر عملکرد و اجزای عملکرد
نخود و باقال آزمايشی مزرعهای بهصورت اسپلیتپالت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی
 1393-94در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شیراز اجرا شد .در اين آزمايش تنش خشکی بهعنوان فاکتور اصلی (آبیاری
مطلوب و تنش خشکی در مرحله شیریشدن دانه جو) و ترکیبهای مختلف کشت مخلوط (کشت خالص نخود ،باقال ،جو
نیمروز و جو زهک و کشت مخلوط جو نیمروز +نخود ،جو نیمروز +باقال ،جو زهک +نخود و جو زهک +باقال با نسبت  1به
 )1بهعنوان فاکتور فرعی بودند .نتايج نشان داد که تنش خشکی انتهای فصل صفات تعداد دانه در بوته ،وزن100دانه و
عملکرد دانه را در گیاه نخود بهترتیب به میزانهای  16 ،40و 57درصد و در گیاه باقال بهترتیب به میزان  18 ،32و
40درصد کاهش داد .در گیاه نخود بیشترين عملکرد زيستی و عملکرد دانه بهترتیب با  9916و 1630کیلوگرم در هکتار
در تیمار کشت خالص نخود و بیشترين میزان وزن100دانه با 25/5گرم و شاخص برداشت با 29/85درصد در تیمار کشت
مخلوط جو نیمروز+نخود بهدست آمد .در گیاه باقال بیشترين میزان عملکرد زيستی و عملکرد دانه بهترتیب به میزان
 11960و 5175کیلوگرم در هکتار در تیمار کشت خالص باقال و بیشترين شاخص برداشت با 45/58درصد در تیمارهای
کشت مخلوط جو زهک+باقال بهدست آمد .بیشترين میزان نسبت برابری زمین ارقام جو ،نخود و کل در تیمار کشت
مخلوط جو زهک+نخود بهترتیب به میزانهای  0/83 ،0/57و  1/4و در گیاه باقال در تیمار جو زهک+باقال به میزان 0/51
در شرايط تنش خشکی بهدست آمد .به طور کلی میتوان نتیجه گرفت در شرايط تنش خشکی انتهای فصل رشد استفاده
از نظامهای کشت مخلوط نخود-جو و باقال-جو راه حل مناسبی برای تولید باالتر و پايدارتر اين گیاهان نسبت به کشت
خالص آنها میباشد.
کلمات کليدی :جو دورديفه ،جو ششرديفه ،قطع آبیاری ،نسبت برابری زمین

بهعنوان يکی از مهمترين کشاورهای تولیدکنناده حبوباات ،باا
میانگین بارندگی250میلی متر در سال جازو منااط خشاک و
نیمهخشک طبقهبنادی مایشاود ) .(Saman et al., 2010در
اين شرايط تنش خشکی بهخصوص در زماان تشاکیل غاال و
پُر شدن دانهها از مهمترين عوامل کااهشدهناده عملکارد ايان
گیاهان محساوب مایشاود ) .(Tesfaye et al., 2006کشات
مخلوط يک روش گسترده و قديمی در سیستمهای کشات کام
نهاده در بسیاری از مناط دنیا میباشد و عبارت اسات از رشاد
دو يا چند گونه زراعی بهصورت همزمان در يک مزرعه در طول
فصل رشد ) .(Anil et al., 1998سیستمهای کشت مخلوط به
خصوص کشت مخلوط غالت-حبوبات فوايد متعاددی از قبیال
عملکرد کل بیشتر و کارآيی استفاده بهتر از زمین (Dhima et
) ،al., 2007پاياااداری عملکااارد سیساااتمهاااای کشااات
) ،(Lithourgidis et al., 2007اساتفاده بهتار از ناور ،آب و

مقدمه1

حبوبات از عمدهترين منابع پروتئین در منااط خشاک و
نیمهخشک جهان محسوب شده و نقش عمدهای در اقتصاد اين
مناط دارند و با توجه به هزينه باالی تولیاد پاروتئین حیاوانی
بخش زيادی از پروتئین مورد نیاز اين مناط از منابع گیاهی به
خصوص خانواده حبوبات تأمین میگردد .درحالحاضار قسامت
اعظم تولید حبوبات با عملکرد بالقوه پايین ارقام کناونی ،اتخاا
روشهای نامناسب تولید و همچنین وقوع تنشهاای زيساتی و
غیرزيستی طی فصل رشد ،با نوسانات زيادی روباهرو مایباشاد.
تنش کمبود آب عمده تارين عامال محدودکنناده رشاد و نماو
گیاهان زراعی از جمله حبوبات در مناط خشک و نیمهخشاک
جهاان اسات ) .(Koocheki, 1997; Tesfaye, 2006اياران
*نويسنده مسئولbijanzd@shirazu.ac.ir :
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تیمارهای کشت خالص سويا بهدست آمد .نظر به اين که میزان
نزوالت جوی و همچنین خاير آبهای زيرزمینی در ايران و به
خصوص شهرستان داراب رو به کاهش اسات ،تاأمین آب ماورد
نیاز در اواخر مرحله رشد حبوبات با مشکل روبارو مایشاود .باا
توجه به اهمیت تنش خشکی آخر فصل در منطقه داراب هاد
از اين پژوهش دستیابی به مناسبترين سیستم کشت و ترکیب
کشت نخود ،باقال با جو در راستای تولید پايادارتر ايان گیاهاان
در شرايط کمبود آب در اواخر فصل رشد بود.

عناصر غاذايی ( )Javanmard et al., 2009و بهباود حفاظات
خاک )(Anil et al., 1998; Vasilakouglou et al., 2008
دارند .يکی از داليل افزايش عملکرد در چنین سیستمهايی اين
است که گونههای کشتشده در کشت مخلوط از منابع يکسانی
در يک آشیان اکولوژيک استفاده نمیکنناد و در نتیجاه مناابع
قابلدسترس مانناد آب ،عناصار غاذايی و تشعشاع خورشاید را
باهصاورت مکمال جاذب مایکنناد ;(Wang et al., 2014
) .Brooker et al., 2015در زراعت مخلوط که دو يا چند گیاه
در مجاورت يکديگر رشد میکنند ،ممکان اسات باه داليلای از
قبیاال متفاااوتبااودن مورفولااوژی گیاهااان و يااا گرياازانبااودن
ريشههای گونههای مختلف از يکديگر ،میازان رقابات بارای آب
کاهش يابد ) .(Mazaheri, 1998ترکیب گیاهان زراعی مانناد
نخود-جو و باقال-جو تفاوت عمادهای در عاادات رشاد و الگاوی
توسعه سايهانداز دارند که اين ويژگیها میتواند در بهینهساازی
تسخیر منابع و کاهش رقابت نقش داشته باشدDaneshnia et .
) al, (2015در آزمايشی که به بررسی اثر کامآبیااری و کشات
مخلااوط باار عملکاارد علوفااه شاابدر برساایم (Trifolium
) alexandrinum L.و ريحاان )(Ocimum basilicum L.
انجام دادند ،گزارش کردناد کاه کااهش آبیااری باعا کااهش
وزنخشک ريحان شد و بیشترين وزنخشک کل در تیمار کشت
مخلوط شبدر+ريحان بهدست آمد .در آزمايشی مشخص شد که
کشت مخلوط رت و لوبیاا باعا افازايش کاارآيی مصار آب
نسبت به کشت خالص لوبیا و کاهش آن نسبت به کشت خالص
رت شد و میزان نسبت برابری زمین در کشتهای مخلوط بین
 1/06تا  1/86بود (.)Tsubo et al., 2003
) Rezvani moghadam & Moradi (2013در بررسی
کشت مخلوط زيره سابز ) (Cuminum cyminumو شانبلیله
) (Trigonella foenum-graecum L.نشان دادند که تعاداد
غال در بوته ،تعداد دانه در غاال  ،عملکارد زيساتی ،عملکارد
دانه در کشت خالص شنبلیله بیشتر از کشت مخلوط اين گیااه
بهدست آمد .ايان در حاالی باود کاه میازان شااخص  LERدر
تمامی تیمارهای کشت مخلوط باالتر از  1بوده و بیاانگر برتاری
سیستمهای کشت مخلوط نسبت به کشت خالص دو گیاه است.
) Gholinezhad & Rezaei-Chiyane (2014در کشاات
مخلوط نخود ) (Cicer arietinum L.با سایاهدانه (Neglla
) sativa L.به اين نتیجه رسایدند کاه تعاداد غاال در بوتاه،
وزن1000دانه ،عملکرد زيستی و عملکرد دانه در کشت خاالص
بیشتر از ساير تیمارها باهدسات آمادJenani- oskoii et al, .
) (2015در آزمايشی که بار روی کشات مخلاوط رت و ساويا
انجام دادند به اين نتیجه رسیدند که بیشترين تعاداد غاال در
بوته ،تعداد دانه در بوتاه ،عملکارد داناه و عملکارد زيساتی در

مواد و روشها
اياان آزمااايش در سااال زراعاای  1393-94در مزرعااه
تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و مناابع طبیعای داراب ،دانشاگاه
شیراز با موقعیت عرض جغرافیايی 28درجه 50دقیقه شامالی و
طااول جغرافیااايی  54درجااه و  30دقیقااه شاارقی و بااا ارتفاااع
1180متری از سطح دريا با میزان بارنادگی 194میلایمتار در
طول سال انجام شد .اين آزمايش بهصورت کرتهاای خردشاده
در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکارار اجارا شاد.
برخی خصوصیات آب و هوايی منطقه و خصوصایات فیزيکای و
شیمیايی خاک محل انجام آزمايش در جدولهاای  1و  2آورده
شده است .فاکتورهای مورد مطالعه شامل تانش خشاکی در دو
سطح آبیاری مطلاوب ) (I1و قطاع آبیااری در ابتادای مرحلاه
شیریشدن ) (ZGS 71دانه جو ) (I2بهعنوان عامل کرتهاای
اصلی و ترکیبهای مختلف کشت مخلوط شامل :کشت خاالص
ارقام جو ) (Hordeum vulgare L.دورديفه رقم نیمروز)،(H2
جو ششرديفه رقام زهاک ) ،(H6نخاود (Cicer arietinum
) L.رقم آزاد ) (Cو باقال ) (Vicia faba L.رقم سرازيری )(V
و کشت مخلوط رديفی شامل :جاو نیمروز+نخاود ) ،(H2Cجاو
زهک+نخود ) ،(H6Cجو نیمروز+باقال ) (H2Vو جو زهک+باقال
) (H6Vبا نسبت  1به  1به روش جايگزينی و باهصاورت ياک
رديفدرمیان بهعنوان کرتهای فرعی بودند .اندازه کرتها 6متر
مربع ،فاصله کرتهاای اصالی از يکاديگر 4متار و فاصاله باین
کرتهای فرعی و بلوکها از يکديگر 1متار باود .در هار ياک از
کرتهای فرعی 8رديف کاشت با فاصله 30سانتیمتر ايجاد شد.
تراکم کاشت برای ارقام جو 400بوته در متر مربع و برای نخاود
و باقال 40بوته در متر مربع بود.
میزان آب مورد نیاز برای هر کرت بر اساس ظرفیت زراعی
خاک مزرعه (14/5درصد وزنی) بهدست آمد .در اين روش ابتدا
قطعه زمینی به مساحت 2مترمرباع مشاخص شاد و باه شاکل
حوضچه در آمد .سپس اين حوضچه بهطور سنگین آبیاری شاد
و روی آن باا پالساتیک پوشاانده شاد .پاس از قطاع آبیااری و
فروکشکردن آب ،در فواصل زمانی هر 6سااعت يکباار از عما
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تبخیر -تعرق گیاه مرجع  ET 0باا اساتفاده از دادههاای روزاناه
پارامترهای هواشناسی ثبتشده در ايستگاه هواشناسای حسان
آباد داراب بهدست آمد.
 -2میزان آب آبیاری در هر دور آبیاری با استفاده از رابطه
زير محاسبه شد.

صفر تا يکمتاری توساعه ريشاه نموناهبارداری کارده و مقادار
رطوبت آن به روش وزنی اندازهگیری شد .اين عمل آنقدر ادامه
داده شد تا سرانجام مقدار رطوبت در دو اندازهگیری پشتسرهم
تقريباً با هم برابر شدند که اين مقدار رطوبت بر اسااس فرماول
زير برابر با رطوبت ظرفیت زراعی می باشد:
× ]100وزن خاک خشک(/وزن خاک خشک –وزن خااک
تر) [ =مقداررطوبت در ظرفیت زراعی
نیازآبی گیاه بهصورت روزانه با استفاده از میاانگین روزاناه
دادههای پارامترهای هواشناسی ايستگاه هواشناسی حسانآبااد
داراب و با استفاده از روابط زير محاسبه شاد .مراحال محاسابه
نیاز آبی بهطور خالصه به شرح زير میباشد:
 - 1تبخیر -تعرق گیااه ) (ETcدر مراحال مختلاف رشاد
گیاه با استفاده از رابطه زير محاسبه شد.

)IR= ETc (Ea×LR
 :IRمیاازان آب آبیاااری :Ea ،راناادمان مصاار آب:LR ،

میزان آبشويی.
در مجموع ،میزان آب مصرفی برای تیمار آبیاری مطلاوب
با 11دور آبیاری 5833مترمکعب در هکتار و برای تنش خشکی
از اوايل شیریشدن داناه باا 8دور آبیااری 4791مترمکعاب در
هکتار بود .بر اساس نتايج آزمايش خاک مزرعه ،تنها کودی کاه
استفاده شد ،کود اوره بر اساس 65کیلوگرم در هکتاار باود کاه
به صورت سرک در دو مرحله کاشات و سااقه رفاتن غاالت باه
کرتها اضافه شد.

ET c= Kc .ET 0
 :ET cتبخیر-تعرق گیاه (میلیمتر در روز) :ET 0 ،تبخیار-
تعرق گیاه مرجع (میلیمتر در روز) و  :Kcضريب گیاهی اسات.

جدول  -1دادههای هواشناسی شهرستان داراب در سال زراعی 1393-1394
Table 1. Climatic data of Darab during 2014-2015 growing season
ماهها

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردين

ارديبهشت

Months

October

November

December

January

February

March

April

May

16.8

8.6

5.6

3.9

5.7

6.8

13.2

17.6

33.9

25.1

20.3

19.1

20.9

20.3

27.3

34.7

25.3

16.8

12.9

11.5

13.3

13.5

20.3

26.1

0.0

0.5

34.7

39.5

0.2

90.9

22.3

5.8

6

3.4

2.4

2.4

2

3.5

4.2

7.2

حداقل دما
)Minimum Temperature ( °C
حداکثر دما
)Maximum Temperature ( °C
متوسط دما
)Average Temperature ( °C
بارندگی
)Rainfall (mm
تبخیر
(mm) Evaporation

جدول  -2خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک مورد آزمايش
Table 2. Physical and chemical properties of the experimental soil
شن
)Sand (%

عمق خاک
Soil depth
)(cm
0-15
15-30

عم خاک
)Soil depth (cm

اسيديته

قابليت هدايت الکتريکی

اشباع بازی

کربن الی

سيلت

رس

)(pH

)ECe (dS m-1

)BS (%

)O.C (%

)Silt (%

)Clay (%

7.54
7.64

2.64
1.59

8.88
8.93

0.04
0.04

41.10
41.30

18.76
18.60

40.16
40.16

منگنز
)Mn (mg kg-1

روی
)Zn (mg kg-1

مس
)Cu (mg kg-1

آهن
)Fe (mg kg-1

پتاسیم
)K (mg kg-1

فسفر
)P (mg kg-1

نیتروژن

4.87
1.91

1.48
1.70

1.70
1.63

4.11
7.30

150
100

52
60

مزيت نسبی کشت مخلوط در مقايسه با کشات خاالص از
طري نسبت برابری زمین و با استفاده از معادلاه زيار محاسابه
میشود .اين معیار مشخص میکناد کاه بارای باهدساتآوردن
مقدار عملکردی که از يک هکتار کشت مخلوط حاصل میشود،

)N (%
0.16
0.16

0-15
15-30

چه مقدار زمین به صورت زراعت کشت خالص مورد نیااز اسات
تا همان عملکرد بهدست آيد ).(Banik et al., 2006
رابطه ( )1نسبت برابری زمین
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نخود و جو و ) Undie et al, (2012در کشت مخلاوط رت و
سويا مشابه میباشد .اين محققاان علات کااهش تعاداد غاال
نخود و سويا در تیمارهای کشت مخلوط را وجود رقابات شاديد
در جذب منابع و کاهش مناابع محیطای در دساترس گیاهاان
گزارش کردند.

در اياان مطالعااه  Yilعملکاارد نخااود و باااقال در کشاات
مخلاوط Yml ،عملکارد نخاود و بااقال در کشات خاالصYic ،
عملکرد ارقام جو در کشت مخلوط Ymc ،عملکرد ارقام جاو در
کشت خالص میباشد.
نمونه برداری در مرحله رسایدگی گیاهاان زراعای از ياک
مترمربع در تاريخ 15ارديبهشت برای گیاه جاو23 ،ارديبهشات
برای نخود و 2ارديبهشت 1394برای گیااه بااقال بارای تعیاین
عملکرد و اجزای عملکرد گیاهان زراعای انجاام گردياد .پاس از
برداشاات صاافات تعااداد غااال در بوتااه ،تعااداد دانااه در بوتااه،
وزن100دانه ،عملکرد بیولوژيک ،عملکرد دانه ،شاخص برداشات
و شاااخص نساابت برابااری زمااین باارای گیاااه نخااود و باااقال
انادازهگیااری شااد .دادههاای آزمااايش بااا اساتفاده از ناارمافاازار
( MSTATC ver2.10)1991تجزياه شادند .آزماون مقايساه
میانگینها با آزمون  LSDدر سطح احتمال 5درصد انجام شد.

تعداد دانه در بوته

نتايج تجزيه واريانس تعداد دانه در بوته نخود و باقال نشان
داد که تنها تیمار تنش خشکی اثار معنایداری بار ايان صافت
داشت و ترکیبهای مختلف کشت مخلوط اثر معنیداری بر اين
صفت نداشتند (جدول  .)3تعداد دانه در بوتاه نخاود و بااقال در
شرايط آبیاری مطلوب بهترتیاب  23/68و 18/61داناه در بوتاه
بهدست آمد که پس از اعمال تنش خشکی اين میزان باه 14/1
و 12/49دانه رسید که نسبت به شرايط آبیاری مطلوب کااهش
معنیدار  40/5و 32/9درصدی داشتند (جداول  4و  .)5کااهش
میزان آب مورد نیاز در هنگام رشد رويشی باعا کااهش رشاد
عمومی و طاول دوره رشاد گیااه و تشاکیل تعاداد داناه کمتار
می شود و از طر ديگر کمبود مواد قابل انتقال در تیمار تانش
خشکی در مرحله رويشی باع تشاکیلنشادن داناه در غاال
ماایشااود )Amiri Deh Ahmadi et al, .(Zhu, 2004
) (2010گزارش کردند که تنش خشاکی باعا کااهش تعاداد
دانه در بوته نخود شد و بیشترين کاهش در زمان اعماال تانش
خشکی در مرحله گلدهی بهدست آمد .آنها دلیل کاهش تعاداد
دانه را عدم تأمین ماواد فتوسانتزی الزم بارای رشاد جناین و
تکامل بذر گزارش کردند.

نتايج و بحث
تعداد غالف در بوته

نتايج تجزيه واريانس تعداد غاال در بوتاه نخاود و بااقال
نشان داد که تیمارهای تانش خشاکی و ترکیابهاای مختلاف
کشت مخلوط اثر معنیداری بر تعداد غال نخود داشاتند .ايان
در حالی است که اين تیمارها اثر معنیداری بر تعداد غاال در
بوته باقال نداشتند (جدول  .)3اعماال تیماار تانش خشاکی در
ابتدای دوره شیریشدن جو صورت گرفات کاه در ايان مرحلاه
گیاه باقال گلادهی خاود را باه اتماام رساانده باود و در مرحلاه
تشکیل غال و دانهبندی قرار داشات و گیااه نخاود در ابتادای
گلدهی خود قرار داشت .تاريخ گلدهی زودتر در گیاه باقال باع
شد تا گردهافشاانی ايان گیااه باا اعماال تیماار تانش خشاکی
همزمان نشود و بههمین دلیل تعداد غال در ايان گیااه تحات
تأثیر تنش خشکی قرار نگرفت .در مقابل گیااه نخاود در زماان
گلدهی با تنش خشکی مواجه شد و همین موضوع باع ريزش
گلها شد و تعداد غال در شرايط آبیاری مطلوب از 23/9غال
به 15/2غال در شرايط تنش خشکی رسید (جادول  .)4تانش
خشکی در مرحله دانهبندی کمترين اثر را بر تعداد غال دارد و
عمدتاً بر وزن دانه تأثیر مایگاذارد (Gangeali & Nezami,
) Amiri Deh Ahmadi et al,. (2010) .2010در آزمايشای
اثر تنش خشکی در مراحال مختلاف فنولوژياک گیااه نخاود را
بررسی و گزارش کردند که بیشترين کاهش تعداد غال در اثار
تنش خشکی در مرحله گلدهی بهدست آماد .بیشاترين تعاداد
غال در بوته گیاه نخود در کشت خالص نخود باا 21/86غاال
در بوته بهدست آمد (جادول  .)4نتاايج ايان مطالعاه باا نتاايج
آزمايشاات ) Hamzei & Seyedi (2013در کشات مخلاوط

وزن100دانه

نتايج تجزيه وارياانس وزن100داناه نشاان داد کاه تانش
خشکی اثر معنیداری بر وزن100داناه نخاود و بااقال داشات و
ترکیبهای مختلف کشت مخلوط تنها بر وزن100دانه نخود اثر
معنیداری داشتند (جادول  .)3وزن100داناه نخاود و بااقال در
شرايط آبیاری مطلوب بهترتیب  25/7و 105/2گرم بهدست آمد
که اين میزان پس از اعمال تنش خشکی به  21/7و 86/3گارم
رسید که با شرايط آبیااری مطلاوب اخاتال معنایدار  15/5و
18درصدی داشتند (جداول  4و .)5
محدوديت رطوبت در زمان گلدهی و غاال دهای موجاب
کاهش انتقال مواد فتوسنتزی و در نتیجه چروکیده شدن دانهها
می شود .فراهمکردن رطوبت در مرحله گلادهی باعا طاوالنی
ترشدن دوره پُرشدن داناه شاده و در نتیجاه ماواد فتوسانتزی
بیشتری برای اختصاص به دانهها فاراهم مایشاود (Ullah et
).al., 2002
180

نيکسيرت و همکاران؛ تأثير تنش خشکی  /...پژوهشهاي حبوبات ايران /جلد ،9شمارة ،1نيمة اول 1397

181

نيکسيرت و همکاران؛ تأثير تنش خشکی  /...پژوهشهاي حبوبات ايران /جلد ،9شمارة ،1نيمة اول 1397

باقال با توجه به تراکم باالتر ،از عملکرد زيستی باالتری نسبت به
تیمارهای کشت مخلوط برخوردار بودند .از طار ديگار وجاود
رقابت بینگونهای بین نخود و باقال با ارقام جو نیماروز و زهاک
نیز عامل ديگار در کااهش عملکارد زيساتی تیمارهاای کشات
مخلوط نسبت به کشت خالص بودAbdulahi et al, (2013) .
در کشت مخلوط نخود و گنادم و (Getachew et al, )2006
در کشت مخلوط باقال با جو نتايج مشابهی را در کاهش عملکرد
زيستی نخود و باقال در تیمارهای کشت مخلوط نسبت به کشت
خالص نخود و باقال گزارش کردند.

به طور کلی بیشترين وزن100دانه نخود در کشت مخلوط
جو نیمروز  +نخاود باا 25/5گارم و کمتارين میازان در کشات
خالص نخود با 21گرم بهدسات آماد (جادول  .)4پلکاانیباودن
سايهانداز تیمارهای کشت مخلوط میتواند باع افزايش جاذب
نااور توسااط پوشااش گیاااهی و در نتیجااه افاازايش تولیااد مااواد
فتوسنتزی و اختصاص آنها باه داناههاا شاود (Banik et al.,
 2006).از طر ديگر پايین تربودن تعداد غال نخود در کشت
مخلوط جو نیمروز+نخود و جاو زهاک+نخود نسابت باه کشات
خالص نخود (جدول  )4باع شده تاا میازان ماواد فتوسانتزی
تولیدشده در گیاه در اختیار تعداد مخازن کمتری قارار گیارد و
وزن100دانه در اثر اين تیمارها افزايش يابد .در آزمايش ديگری
که بر روی کشت مخلوط نخود و جو در رقابت با علفهاایهارز
انجام شد ،بیشترين وزن100دانه در هر دو شرايط عاری از علف
هرز در نتیجه آلوده به علفهارز در تیمارهاای کشات مخلاوط
بهدست آمد ).(Hamzei et al., 2012

عملکرد دانه

نتايج تجزيه واريانس عملکرد دانه نشان داد کاه بارهمکنش
تنش خشکی با ترکیبهای مختلف کشت مخلوط بر عملکرد دانه
نخود و باقال معنیدار بود (جدول  .)3بیشترين عملکرد دانه نخاود
و باقال بهترتیب در کشت خالص نخود با 2266کیلوگرم در هکتاار
و کشت خالص باقال با 6650کیلوگرم در هکتار در شرايط آبیااری
مطلوب بهدست آماد و در شارايط تانش خشاکی نیاز بیشاترين
عملکرد دانه نخود و باقال بهترتیاب در تیمارهاای کشات خاالص
نخود با  993و باقال باا 3700کیلاوگرم در هکتاار باهدسات آماد
(شکل  -1الف و ب) .بهطورکلی بیشترين عملکارد داناه نخاود و
باقال در شرايط آبیاری مطلوب و تنش خشکی با توجه باه تاراکم
کشت باالتر در تیمارهای کشت خالص بهدست آماد و تیمارهاای
کشت خالص نسبت به کشتهای مخلوط برتری داشتند.
پس از اعمال تنش خشکی عملکرد دانه در تمامی تیمارها
کاهش يافت .بیشترين سهم کااهش عملکارد داناه مرباوط باه
کشت خاالص نخاود باا 56درصاد و بااقال باا 44درصاد باود و
کمتاارين کاااهش عملکاارد دانااه نیااز در کشاات مخلااوط جااو
زهک+نخود با 22درصد و جو نیمروز+باقال با 31درصد بهدسات
آمد .کاهش شديد عملکرد در کشت خالص نخود و باقال بیاانگر
ثبات پايینتر اين تیمارها در مقايسه با کشت مخلوط آنها با جو
در شرايط کمبود آب میباشاد و دلیال آن وجاود رقابات درون
گونهای شديد بر سر جذب آب میباشد.
وجود رقابت درونگونهای شديد در کشت خاالص نخاود و
باقال بهدلیل توزيع يکسان ريشهها در اف خاک و جاذب آب از
اف خاک يکسان میباشد .اين درحالی است کاه در تیمارهاای
کشت مخلوط بهدلیل متفااوتباودن سااختمان ريشاههاای دو
گیاه ،گريزانبودن ريشه دو گونه از يکديگر و همچناین پوشاش
بهتر سايه اناداز ايان تیمارهاا ،احتمااالً از مناابع آبای باه نحاو
مناسبتاری اساتفاده کارده و افات عملکارد کمتاری داشاتند
).(Mazaheri, 1998; Gregory et al., 2000

عملکرد زيستی

نتااايج تجزيااه واريااانس عملکاارد زيسااتی نشااان داد کااه
ترکیبهای مختلف کشت مخلوط اثار معنایداری بار عملکارد
زيستی نخود و باقال داشت و تنش خشکی تنها بر روی گیاه باقال
اثر معنیدار داشت (جدول  .)3عملکرد زيستی بااقال در شارايط
آبیاری مطلوب 7738کیلوگرم در هکتار بود که اين میزان پاس
از اعمال تنش خشکی انتهای فصل به 6673کیلوگرم در هکتاار
رسااید کااه بااا شاارايط آبیاااری مطلااوب اخااتال معناایدار
13/7درصدی داشت (جدول  .)4با کااهش رطوبات ،فتوسانتز
جاری در گیاهان کاهش میيابد و در نتیجه در اين شرايط سهم
انتقال مجدد مواد فتوسنتزی خیرهشده در ساقههاا و بار هاا
افزايش میياباد ).(Foulkes & Sylvester-Bradley, 2002
تنش خشکی باع کاهش معنیدار تعداد غال و دانه در گیااه
نخود شد .اين در حالی است که تعداد غال در باقال تحت تأثیر
تنش خشکی قرار نگرفت (جداول  4و  .)5وجاود مخاازن برابار
باقال در شرايط آبیاری مطلوب و تنش خشکی باع شد تا نقش
انتقال مجدد در شرايط تنش خشکی نسبت به شارايط آبیااری
مطلوب افزايش پیدا کند و باع کاهش عملکارد زيساتی بااقال
شود .در آزمايشی که روی گیاه نخود انجاام شاد علات کااهش
عملکرد زيستی در شرايط تنش خشکی ،کاهش فتوسنتز جاری
و کاهش شاخص سطح بر بیان شد ).(Diallo et al., 2001
بیشترين عملکرد زيستی گیاه نخود و باقال بهترتیاب در کشات
خاالص نخاود بااا  9916و بااقال باا 11960کیلاوگرم در هکتااار
بهدست آمد (جدول  4و  .)5بهطورکلی کشات خاالص نخاود و
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جدول  -4مقايسه ميانگين برخی صفات اندازهگيریشده نخود تحت تنش خشکی و ترکيبهای مختلف کشت
Table 4. The mean comparison of measured chickpea traits under different drought stress and different combination of
intercropping
ترکيبهای مختلف کشت مخلوط

تنش خشکی

)Different combination of intercropping (B
C
H2C
H6C

)Drought stress (A
I1
I2

19.97 ab

16.82 b

21.86 a

15.2 b

23.9 a

21.51 a

17.23 a

17.93 a

14.1 b

23.7 a

24.7 a

25.5 a

21 b

21.7 b

25.8 a

3705 b

3101 b

9916 a

5404 a

5744 a

935 b

941 b

1630 a

849 b

1488 a

27.4 b

29.85 a

16.62 c

19.6 b

29.6 a

صفات اندازهگيریشده
Measured traits

تعداد غال در بوته
Number of pods/plant

تعداد دانه در بوته
Number of seeds/plant

وزن100دانه
)100 seeds weight (g

عملکرد زيستی
)Biological yield (kg/ha

عملکرد دانه
)Grain yield (kg/ha

شاخص برداشت
)Harvest index (%

 :I1آبیاری مطلوب :I2 ،تنش خشکی در مرحله شیریشدن دانه جو H2C ،C .و  ،H6Cبهترتیب کشت خالص نخود ،کشت مخلوط جو نیمروز  +نخود ،جو زهک  +نخود .میانگین
های دارای حرو مشترک در هر تیمار برای هر صفت بر اساس آزمون  LSDدر سطح 5درصد ،دارای تفاوت معنیدار نیستند.
I1: Full irrigation, I2: Drought stress at milk development of barley grain .C, H2C and H6C were chickpea sole cropping, Nimrooz barley + chickpea
and Zehak barley + chickpea intercropping, respectively.
Means with similar letters in each treatment for each traits have not significant difference (LSDʼ s test P≤0.05).

جدول  -5مقايسه ميانگين برخی صفات اندازهگيریشده باقال تحت تنش خشکی و ترکيبهای مختلف کشت
Table 5. The mean comparison of measured faba bean traits under different drought stress and different combination
of intercropping
ترکيبهای مختلف کشت مخلوط

تنش خشکی

)Different combination of intercropping (B
V
H2V
H6V

)Drought stress (A
I1
I2

4a

3.73 a

3.94 a

3.47 a

4.30 a

17.27 a

13.76 a

15.62 a

12.49 b

18.61 a

92 a

98.60 a

96.70 a

86.30 b

105.2 a

4748 b

4909 b

11960 a

6673 b

7738 a

2433 b

2253 b

5175 a

2474 b

4100 a

45.58 a

41.63 ab

40.10 b

37.9 b

46.9 a

صفات اندازهگيریشده
Measured traits

تعداد غال در بوته
No. of pods/plant

تعداد دانه در بوته
No. of seeds/plant

وزن100دانه
)100 seeds weight (g

عملکرد زيستی
)Biological yield (kg/ha

عملکرد دانه
)Grain yield (kg/ha

شاخص برداشت
)Harvest index (%

 :I1آبیاری مطلوب :I2 ،تنش خشکی در مرحله شیریشدن دانه جو H2V ،V .و  H6Vبهترتیب کشت خالص باقال ،کشت مخلوط جو نیمروز  +باقال و جو زهک  +باقال.
میانگینهای دارای حرو مشترک در هر تیمار برای هر صفت بر اساس آزمون  LSDدر سطح 5درصد ،دارای تفاوت معنیدار نیستند.
I1: Full irrigation, I2: Drought stress at milk development of barley grain. V, H2V and H6V faba bean were sole cropping, Nimrooz barley + faba
bean, Zehak barley + faba bean, intercropping, respectively.
Means with similar letters in each treatment for each traits have not significant difference (LSDʼ s test P≤0.05).

گزارش شاد ) .(Hamzei & Seyedi, 2014در بررسایهاايی
که بر روی کشت مخلوط کشت مخلوط رت و لوبیاا (Tsubo
) et al., 2003و بادام زمینی و غالت ) (Ghosh, 2004صورت
گرفت ،محققان گزارش کردند که کشتهاای مخلاوط اساتفاده
مناسبتری از آب و منابع ديگر داشتهاند.

به طور کلی رقابت درونگونهای بهدلیل نیازهای مشاترک
بین گیاهان ،قویتر از رقابت بینگونهای میباشد کاه در آن دو
گیاه ممکن است نیازهاای متفااوتی باا يکاديگر داشاته باشاند
) .(Javanshir et al., 2000در آزمايشی کاه بار روی کشات
مخلوط نخود و جو صورت گرفت ،عملکرد داناه کشات خاالص
نخود بیشتر از عملکرد دانه نخود در تیمارهاای کشات مخلاوط
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(الف) )(A

(ب) )(B

شکل  -1برهمکنش تنش خشکی و ترکيبهای مختلف کشت مخلوط بر عملکرد دانه نخود (الف) و باقال (ب)
 :I1آبیاری مطلوب :I2 ،تنش خشکی در مرحله شیریشدن دانه جو H2V ، H6C ،H2C ،V ،C .و  H6Vبهترتیب کشت خالص نخود و باقال
کشت مخلوط جو نیمروز+نخود ،جو زهک+نخود ،کشت مخلوط جو نیمروز+باقال و جو زهک+باقال.
میانگینهای دارای حرو مشترک بر اساس آزمون  LSDدر سطح 5درصد ،دارای تفاوت معنیدار نیستند.
)Fig. 1. Interaction effect of drought stress and different combination of intercropping on grain yield of pea (A) and faba bean (B
I1: Full irrigation, I2: Drought stress at milk development of barley grain. C, V. H2C, H6C, H2V and H6V were chickpea and
faba bean sole cropping. Nimrooz barley + chickpea, Zehak barley + chickpea, Nimrooz barley + faba bean, and Zehak barley
+ faba bean intercropping, respectively
Means with similar letters have not significant difference (LSDʼ s test, P≤0.05).

 35/8و جو زهک+نخود در شرايط تنش خشکی با 25/1درصاد
بهدست آمد (شکل -2الف) .بیشترين شاخص برداشت باقال نیاز
در شرايط آبیاری مطلوب در کشت خالص باقال با 47/1درصاد
و در شرايط تنش خشکی در کشت مخلوط جاو زهک+بااقال باا
44/2درصد بهدست آمد (شکل  -2ب).

شاخص برداشت

نتايج تجزيه واريانس شااخص برداشات در گیااه نخاود و بااقال
نشان داد که تنش خشکی و ترکیبهای مختلف کشت مخلاوط
دارای اثر معنایداری بار شااخص برداشات نخاود و بااقال باود
(جدول  .)3بیشترين شاخص برداشت گیاه نخاود باهترتیاب در
کشت مخلوط جو نیمروز+نخود در شارايط آبیااری مطلاوب باا
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(الف) )(A

(ب) )(B

شکل  -2برهمکنش تنش خشکی و ترکيبهای مختلف کشت مخلوط بر شاخص برداشت نخود (الف) و باقال (ب)
 :I1آبیاری مطلوب :I2 ،تنش خشکی در مرحله شیریشدن دانه جو H2V ، H6C ،H2C ،V ،C .و  H6Vبهترتیب کشت خالص نخود و باقال
کشت مخلوط جو نیمروز+نخود ،جو زهک+نخود ،کشت مخلوط جو نیمروز+باقال و جو زهک+باقال.
میانگینهای دارای حرو مشترک بر اساس آزمون  LSDدر سطح 5درصد ،دارای تفاوت معنیدار نیستند.
)Fig. 2. Interaction effect of drought stress and different combination of intercropping on harvest index of pea (A) and faba bean (B
I1: Full irrigation, I2: Drought stress at milk development of barley grain. C, V, H2C, H6C, H2V and H6V were chickpea and
faba bean sole cropping. Nimrooz barley + chickpea, Zehak barley + chickpea, Nimrooz barley + faba bean, and Zehak barley
+ faba bean intercropping, respectively
Means with similar letters have not significant difference (LSDʼ s test, P≤0.05).

) .(Ficher, 1999; Emam, 2007اگرچاه بیشاترين عملکارد
دانه و عملکرد زيستی در شرايط آبیاری مطلوب و تنش خشکی
در کشت خالص نخود و باقال بهدست آمد (شکل  -1الاف و ب)،
اما کاهش  56و 44درصدی عملکرد دانه در کشت خالص نخود
و باقال در شرايط تنش خشکی باعا شاد تاا بیشاترين میازان
کاااهش شاااخص برداشاات در اياان تیمارهااا مشاااهده شااود.
) El-Sherif & Ali (2015در آزمايش دوسالهای کاه بار روی

تنش خشاکی انتهاای فصال باعا کااهش معنایدار شااخص
برداشت گیاه نخود و باقال در تمامی تیمارها شد ،باهطاوریکاه
بیشترين کاهش در کشت خالص نخود و باقال بهترتیب باا  57و
30درصااد و کمتاارين کاااهش بااهترتیااب در تیمارهااای جااو
زهااک+نخود و جااو زهک+باااقال بااهترتیااب بااا  15/5و 6درصااد
مشاهده شد .شاخص برداشت نشاندهنده سهم مواد فتوسنتزی
در پُرکردن دانه است و رابطه مساتقیمی باا عملکارد داناه دارد
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خشکی به میزان  0/57بهدست آمد و بیشترين نسابت براباری
زمین حبوبات و مجموع در کشت مخلاوط جاو زهاک+نخود در
شرايط تنش خشکی بهترتیب به میازان  0/83و  1/4باهدسات
آمد (جدول  .)7با اعمال تنش خشکی انتهای فصل  LERغالت
دچار تغییرات چندانی نشد .اين در حالی است که میزان LER
حبوبات در کشت مخلوط جو نیمروز+نخاود ،جاو زهاک+نخود،
جو نیمروز+باقال و جاو زهک+بااقال باهترتیاب  25 ،80/4 ،45و
13/3درصد نسبت به شرايط آبیاری مطلوب افزايش پیادا کارد.
کاهش  44و 56درصدی عملکرد دانه در کشات خاالص بااقال و
نخود مهمترين عامل در افازايش میازان نسابت براباری زماین
حبوبات در شرايط تنش خشکی بود.

کشت مخلوط رت و سويا تحت رژيمهای متفاوت آبیاری انجام
داده بودند ،به اين نتیجه رسیدند که شاخص برداشات ساويا در
دو سال آزمايش در تمام رژيمهای آبیاری در تیمارهاای کشات
مخلوط بیشتر از کشت خالصها بود.
نسبت برابری زمين )(LER

نتايج تجزيه واريانس نسبت براباری زماین نشاان داد کاه
برهمکنش تنش خشکی و ترکیبهای مختلاف کشات مخلاوط
اثر معنیداری بر نسبت برابری زماین حبوباات و کال داشات و
نسبت برابری زمین ارقاام جاو تنهاا تحات تاأثیر ترکیابهاای
مختلف کشت مخلوط قرار گرفت (جدول  .)6بیشاترين میازان
 LERارقام جو در تیمارهای جو نیمروز+باقال ،جاو زهاک+نخود
در شرايط آبیاری مطلوب و جاو زهاک+نخود در شارايط تانش

جدول  -6تجزيه واريانس اثر تنش خشکی و ترکيبهای مختلف کشت مخلوط بر نسبت برابری زمين غالت ،حبوبات و کل
Table 6. Analysis of variance (mean of squares) for drought stress and different combination of intercropping on land
equivalent ratio of cereals, legumes and total
ميانگين مربعات )(ME

نسبت برابری زمين
Land equivalent ratio

LERtotal

LERlegumes
ns

درجه آزادی

منابع تغييرات

df

S.O.V

LERcreals
ns

0.006ns

0.007

0.001

2

**0.23

**0.21

0.003ns

1

0.001

0.001

0.0001

2

**0.07

**0.06

**0.006

3

**0.03

**0.03

0.001ns

3

0.002

0.001

0.001

12

3.84

5.78

6.46

تکرار
Replication

تنش خشکی
)Drought stress (A

خطای آ
Error A

ترکیبهای مختلف کشت مخلوط
Different combination of
)intercropping (B
A×B

خطای ب
Error B
)CV (%

 * ،nsو** :بهترتیب بیانگر عدم معنیداری ،معنیداری در سطح احتمال  5و 1درصد
ns, * & **: non-significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively

جدول  -7مقايسه ميانگين نسبت برابری زمين غالت ،حبوبات و مجموع
Table 7. The mean comparisons for land equivalent ratio of cereals, legumes and total
نسبت برابری زمین

ترکیبهای مختلف کشت مخلوط

رژیم آبیاری

Land equivalent ratio
Irrigation regimes Different combination of intercropping
LERcereals LERlegumes LERtotal
H2C
0.49
0.51
1
H6C
0.57
0.46
1.03
I1
H2V
0.57
0.40
0.97
H6V
0.55
0.45
0.97
H2C
0.49
0.74
1.23
H6C
0.57
0.83
1.4
I2
H2V
0.56
0.5
1.06
H6V
0.52
0.51
1.03
LSD5%
Ns
0.06
0.08
 :I1آبیاری مطلوب :I2 ،تنش خشکی در مرحله شیریشدن دانه جو  H6V ،H2V ،H6C ،H2C ،بهترتیب کشت مخلوط جو نیمروز  +نخود ،جو زهک  +نخود ،جو نیمروز  +باقال و جو زهک  +باقال
I1: Full irrigation, I2: Drought stress at milk development of barley grain., H2C, H6C, H2V and H6V were Nimrooz barley + chickpea, Zehak
barley+ chickpea, Nimrooz barley + faba bean and Zehak barley + faba bean intercropping, respectively.
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تنش خشکی در بین تیمارهای کشات نخاود و بااقال بیشاترين
کاهش عملکرد مربوط به تیمارهای کشت خالص نخاود و بااقال
 محاسابه نسابت براباری.درصد بود44  و56 بهترتیب به میزان
 کشات مخلاوط،زمین نشان داد که در شرايط آبیااری مطلاوب
 اين در حالی اسات کاه.مزيتی نسبت به کشت خالص نداشتند
در شرايط تنش خشکی توانايی جذب آب در گیاه نخود و بااقال
افزايش يافت و اين گیاهان توانستند نسبت برابری زمین جزئی
خود را افزايش داده و در مجموع باع افازايش نسابت براباری
 باهطاورکلی.زمین کل در تمامی تیمارهای کشت مخلوط شوند
میتوان نتیجه گرفت در شرايط آب و هاوايی شهرساتان داراب
 اساتفاده از،که در انتهای فصل رشد با کمبود آب روبهرو اسات
سیستمهای کشت مخلوط نخود و جو بهخصوص ترکیاب گیااه
نخود با رقم شاشرديفاه زهاک راهحال مناسابی بارای تولیاد
عملکرد و ثبات باالتر اين گیاه نسبت به کشت خالص اين گیااه
 اين در حالی است که استفاده از سیساتمهاای کشات.میباشد
مخلوط جو و باقال احتیاج به مطالعه بیشتری برای دستیابی باه
.بهترين تراکم و الگوی کاشت در راستای تولید بیشتر دارد

 حبوباتLER بهطورکلی در شرايط تنش خشکی افزايش
 مجموع شد و در بین ترکیبهاای مختلافLER باع افزايش
 کشت مخلوط نخود نسابت باه کشات مخلاوط،کشت مخلوط
 در مطالعااتی کاهMorris & Garrity (1993) .باقال برتر بود
بر روی جذب منابع توسط سیستمهاای کشات مخلاوط انجاام
 درLER  به اين نتیجه رسیدند که میازان شااخص،داده بودند
Hamzei & .شرايط تنشزا بیشتر از شرايط بدون تانش باود
 گزارش کردند که در کشات مخلاوط نخاود وseyedi (2013)
 کشات مخلاوط در حالات،جو در میان الگوهای مختلف کشت
 بیشاتری نسابت باه کشاتLER تداخل علف هایهارز دارای
 آنها دلیل اين امار را افات شاديد.مخلوط عاری از علفهرز بود
عملکرد نخود در کشت خالص نخود در حضاور علافهاایهارز
.گزارش کردند
نتيجهگيری
نتايج اين مطالعه نشان داد که کامآبیااری انتهاای فصال
باع کااهش معنایدار عملکارد داناه گیااه نخاود و همچناین
 در شارايط.کاهش عملکرد زيستی و عملکرد دانه گیاه باقال شد
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Introduction
A growing interest in intercropping systems has been initiated in developed countries due to the
increasing awareness of environmental degradation arising from the heavy use of non-renewable resources
such as water. Cereal-legume intercropping are common in natural ecosystems, but now are rarely used in
developed countries, except for certain intercropping systems used for animal feed. A renewed interest in
intercropping and particularly in intercropping of cereals with legumes has risen again lately. Intercropping
can use the available environmental resources more efficiently and thus result in higher yields than
monocropping. The reasons for the higher yield in such systems is that the intercropped species do not
compete for exactly the same growth resource niche and thereby tend to use the available resources in a
complementary way. Izaurralde et al, (1990) used chickpea intercropped with barley in different planting
densities and found that grain, straw, and dry matter yields of the mixtures increased with increasing
chickpea planting density. With respect to drought stress in late season of Sothern Iran because of cutting off
rainfall in this area, and the importance of intercropping to reach stability and sustainability in production,
the aim of this study was to assess the changes in yield and yield components of chickpea and faba bean
intercropped with barley under late season drought stress.
Material & Methods
To evaluate the yield and yield components of intercropping chickpea and faba bean with barley
cultivars under different irrigation regimes, a field experiment was conducted at College of Agriculture and
Natural Resources of Darab, Shiraz University during 2014 growing season. Treatments were included two
levels of irrigation regimes (full irrigation and cutting off irrigation at milk development of barley) and 8
cropping treatments consisted of monoculture of Nimroz tow-rowed barley, Zehak six-rowed barley, pea and
faba bean and intercropping of Nimroz+pea, Nimroz+faba bean, Zehak+pea and Zehak+faba bean with a
ratio of 1:1 which laid out as split plot arrangement in randomized complete block design with three
replicates. At crop maturity, plants were hand harvested to measure yield and biological yield and yield
components including number of pods/plant, number of seed/plant, and 100-kernel weight. Also, land
equivalent ratio (LER) was calculated. LER is the most popular index for expressing the yield advantage of
intercropping systems and defined as the relative land area that is required for monocrops to produce the
same yields as intercrops. Finally, analysis of variance (ANOWA) was performed using MSTATC ver. 2.1
software (1991) and the means compared by LSD test at 5% probability level.
Results & Discussion
Analysis of variance showed that main effects of irrigation regime and cropping treatments had
significant effect on number of pods/plant in chickpea while these treatments had no significant effect on
number of pods/plant of faba bean. Under drought stress, number of seeds/plant, 100-kernel weight, grain
yield of pea decreased 40, 16, and 57% while in faba bean decreased 32, 18, and 40%, respectively.
*
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Interaction effect of irrigation regime and cropping treatment had significant effect on grain yield and harvest
index of chickpea and faba bean while this interaction effect had no significant effect on biological yield of
two legumes. In chickpea, the highest biological yield (9916 kg/ha) and grain yield (1630 kg/ha) were
obtained in monoculture of chickpea and the highest 100-seed weight (25.5 g) and harvest index (%29.85)
were obtained in Nimroz+pea intercropping. Also, in faba bean, the highest biological yield (11960 kg/ha)
and grain yield (5175 kg/ha) were observed in monoculture of faba bean. Maximum harvest index (%45.58)
was obtained in Zehak+faba bean intercropping. Interaction effect of irrigation regime and cropping
treatment had significant effect on LERlegumes and LERtotal. Under drought stress, LER in legumes in all of the
intercropping treatments increased from 13 to 80%. Likewise, the highest LERcereals (0.57), LERlegumes (0.83),
and LERtotal (1.4) was obtained in Zehak+pea intercropping.
Conclusion
It is concluded that intercropping of six-rowed Zehak barley cultivar with pea was advantageous system
of each legumes in monoculture especially under drought stress condition because of better land use
efficiency than sole cropping and the other mixtures. This intercropping system can be adopted by farmers
for maximization of yield especially under late season drought stress in Southern Iran.
Key words: Biological yield, Cutting off irrigation, Land equivalent ratio, Six-rowed barley
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چکيده
به منظور بررسی واکنش ژنوتیپهای لوبیا نسبت به تنش کمآبیی و شناسیايی ژنوتییپهیای متحمی آزمايشیی در
منطقه آذرشهر استان آذربايجانشرقی در سال 1390اجرا گرديد .تعداد 9ژنوتیپ لوبیا متعلق به سه گروه لوبیاقرمز ،سفید
و چیتی در دو شرايط آبیاری مطلوب و تنش کمآبی بر اساس طرح بلوک کام تصادفی مورد مقايسه قرار گرفتند .آبیاری
در شرايط مطلوب و تنش کمآبی بهترتیب پس از  70و 100میلیمتر تبخیر از سطح تشتک کالس  Aاعمال شد .بر اساس
نتايج بهدستآمده ،تنش خشکی بهطور متوسط منجر به کاهش عملکرد دانه به میزان 47درصد شد .واکنش ژنوتیپهیای
لوبیا از نظر میزان کاهش عملکرد دانه تحت شرايط تنش کمآبی متفاوت بود ،بیهطیوریکیه بیشیتري و کمتیري مییزان
کاهش بهترتیب در ژنوتیپهای لوبیاسفید و لوبیاچیتی مشاهده شد .در مواجهه با تنش کمآبی ،ژنوتیپهای لوبییاچیتی از
عملکرد بیشتری نسبت به ساير لوبیاها برخوردار بودند .در مقايسات گروهی نیز برتری ژنوتیپهای لوبییاچیتی نسیبت بیه
ژنوتیپهای لوبیاسفید و قرمز در هر دو شرايط آبیاری مطلوب و تنش کمآبی از نظر عملکرد دانه معنییدار بیود .در مییان
شاخصهای اندازهگیریشده ،شاخصهای میانگی هندسی ( ،)GMPتحم تنش ( )STIو میانگی حسابی ( )MPنسبت
به ساير شاخصها برای شناسايی ژنوتیپهای متحم مناسبتر بودند .در بی ژنوتیپهای لوبییاچیتی ،ژنوتییپ GO140
مناسبتتري ژنوتیپ برای کشت لوبیا در منطقه آذربايجان شناسايی شد.
واژههاي کليدي :لوبیاچیتی ،لوبیاسفید ،لوبیاقرمز ،مقايسات گروهی

در ايران نیز بهعنوان يکی از کشیورهای درحیالتوسیعه و
برخوردار از آب و هوای خشک و نیمهخشک ،ايی گییاه بعید از
نخود و عدس بیشتري سطح زيرکشت را به خود اختصاص داده
است ( .)Zafarani-Moattar et al., 2012باوجود اي اهمیت،
اي گیاه کمتر مورد توجه قرار گرفته است و بیشیتر در اراضیی
حاشیه ای ،زمانی که ساير محصیوتت ،تولیید مناسیبی ندارنید،
کشت شده است (.)Shafiee Khorshidi et al., 2013
خشکی يکی از عوام محدودکننده و خطری جدی بیرای
تولید موفقیتآمیز محصوتت زراعی میباشد و همچنی يکی از
عوام محدودکننده تولید اي محصیول در جهیان اسیت .گییاه
لوبیا به شرايط آب و خاک و کیفیت آن خیلی حسیاس بیوده و
عملکرد آن حتی در دورههای کوتاهمدت تنش صدمه مییبینید،
اما بیشتر از60درصد تولید لوبییا در کشیورهای درحیالتوسیعه
تحت شرايط تنش خشکی انجام میگیرد ( Costa-Franca et
 )al., 2000; Graham & Ranalli, 1997و شییايد ايیی
موضوع ،يکی از دتي پايی بودن عملکیرد ايی محصیول باشید
(.)Singh, 2001

1

مقدمه
حبوبات پس از غالت ،دومی منبع غذايی بشیر محسیوب
می شوند و در بی حبوبات ،لوبیا يکی از مهمتري گیاهان ايی
گروه محسوب میشود ( .)Broughton et al., 2003بییشیک
حبوبات و بهويژه لوبیا از منابع مهیم تیممی کننیده پیروتيی در
اکثر کشورها بهخصوص کشورهای درحالتوسعه بوده و بهعنوان
يک منبع غذايی برای بیش از300میلیون نفر از جمعیت جهان
شناخته شده است ،چراکه از نظر اقتصادی از پیروتيی حییوانی
ارزانتر است ( .)Beebe & Mc Clafferty, 2006حبوبات بیا
داشت کربوهیدرات ،برخی ويتامی ها و میواد معیدنی ضیروری
جايگاه مهمی در جییره غیذايی انسیان دارنید ( Singh et al.,
 )1999و در تنییاوبهییای زراعییی نیییز بییهعنییوان کییود سییبز و
حاصلخیزکننده زمی مورد استفاده قرار میگیرند ( Khaghani
.)et al., 2009
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ژنوتیپهای مطلوب برای شرايط ديم باشد ( Mohammadi et
.)al., 2010

خشکی سبب کاهش در اندازه برگها ،وزن خشیک انیدام
هوايی ،شاخص سطح برگ ،تعداد برگچه ،متوسط سطح بیرگ و
فشار تورژسانس در بافتهای گیاهی میی شیود .کیاهش آمیاس
سلولی اولی اثر خشکی است که موجب میشود سیرعت رشید
محصول و اندازه نهايی آن کاهش يافته و بیهدنبیال آن سیرعت
رشد و نمو ،رشد ساقه و برگ در اثر کمشیدن مقیدار واحیدهای
فتوسنتزکننده ،تولید مواد فتوسنتزی و انتقال آن به بخشهیای
مختلف کم شده و در نهايت عملکرد کاهش يابید ( Hu et al.,
 .)2013تنش خشکی متوسط تا شديد میتواند بیوماس ،تعیداد
دانیه در بوتیه ،تعیداد دانیه در غیال ،،تعیداد روز تیا رسیییدگی،
شاخص برداشت ،عملکرد دانه و وزن دانه لوبییا را کیاهش دهید
( Ramírez-Vallejo & Kelly, 1998 Acosta-Gallegos
; .)& Adams, 1991
( Padilla-Ramirez et al, )2005گیزارش کردنید کیه
تنش خشکی باعث کاهش معنییدار عملکیرد دانیه ،بیومیاس و
شیاخص برداشیت در ژنوتییپهیای لوبییا شیده اسییت)2005( .
 Munoz-Perea et al,گزارش نمودند که تنش خشکی عالوه
بر کاهش معنییدار عملکیرد ،باعیث کیاهش بیازده مصیر ،آب
نسبت به تیمار بدون تینش میی شیود و تینش خشیکی شیديد
میتواند میزان کارآيی مصر ،آب و نیتروژن را در لوبیا کیاهش
دهد.
صدها ژرمپالسم ،تي های اصالحی و ارقام لوبیا از نواحی
مختلف مح پیدايش و تکام اي محصول در آمريکای تتیی
جهت مقاومت به خشکی غربال شدهاند .گزارش اي بررسییهیا
نشان داده که سطوح باتی مقاومت بیه خشیکی در ارقیام نیژاد
دورانگو (که از ارتفاعات مکزيک سرچشمه گرفته اسیت) وجیود
دارد ( .)Singh, 1995; Teran & Singh, 1995مقاومیت بیه
خشکی به مقايسه عملکرد نسبی يک ژنوتیپ بیا ژنوتییپهیای
ديگر تحت همان شرايط تنش خشکی قلمداد میشود ( Blum,
 )1988و عملکرد نسبی ژنوتیپها در شیرايط مطلیوب و تینش
خشییکی ،نمیییتوانیید بییهعنییوان نقطییه شییروعی در شناسییايی

برخی از محققان اعتقاد دارند که انتخاب ارقام بیر اسیاس
عملکرد در شرايط تنش باعث انتخاب ژنوتیپهیايی بیا عملکیرد
پییايی در شییرايط بییدون تیینش میییگییردد ( & Rosielle
 .)Hamblin, 1981بعضی از محققان ،گزينش گیاهیان را تنهیا
در شرايط بدون تنش خشکی ( )Betran et al., 2003و بعضی
ديگر نیز در شیرايط تینش خشیکی ( )Rathjen, 1994انجیام
میدهند ،در حالی که عده ديگر اعتقاد به انجام گزينش در هیر
دو شرايط بدون تینش و تینش خشیکی دارنید ( & Rajaram
 Schneider et al, (2004( .)Ginkel, 2001جهت شناسايی
ژنوتیپهای متحم لوبیا از شاخصهای ارزيابی تینش اسیتفاده
نمودند و ( Porch et al, (2009در بررسی ژنوتیپهای لوبیا در
شرايط تنش خشکی به مدت دو سال با استفاده از شاخصهیای
ارزيابی تنش ،ژنوتیپهای برتر را شناسايی و بیهعنیوان والیدي
برتر در برنامههای اصالحی استفاده نمودند.
اي پژوهش به منظیور بررسیی واکینش سیه گیروه لوبییا
نسبت به تنش کیم آبیی و شناسیايی ژنوتییپ يیا ژنوتییپهیای
متحم اجرا گرديد.
مواد و روشها
ايی آزمییايش در فصی زراعییی سییال 1390درشهرسییتان
آذرشهر استان آذربايجانشرقی اجرا گرديد .اقلییم ايی منطقیه
نیمهخشک و با متوسط بارندگی ساتنه 300میلییمتیر بیوده و
خاک منطقه از نوع شنی-لومی میباشید .ارتفیاع ايی محی از
سیطح دريییا1370 ،متییر بییوده و طییول و عییر جغرافیییايی آن
بهترتیب  47درجه و  45دقیقه شرقی و  39درجه و  15دقیقیه
شمالی است .خصوصیات خاک مح اجرای آزمايش در جدول1
ارائه شده است.

جدول  -1مشخصات خاک محل اجراي آزمایش
Table 1. Soil properties in the experimental site
عمق خاک

)Depth (cm

)Ec (μS cm-1

هدایت الکتریکي

pH

)NM (%

مواد خنثي شونده

)OM (%

موادآلي

فسفر

)P (mg/kg

بُر

)Br (mg/kg

)K (mg/kg

پتاسيم

مس

)Cu (mg/kg

منگنز

)Mn (mg/kg

)Fe (mg/kg

آهن

روي

)Zn (mg/kg

0-30

1.8

7.9

18

0.45

11

1.1
8.7
6.6
1.8
220
0.95
EC= electrical conductivity; OM= organic matter, NM= neutral materials
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عملکرد ژنوتیپها تحت شرايط بدون تینش ،مییانگی عملکیرد
ژنوتیپها تحت شرايط تنش و شدت تینش را نشیان مییدهید.
شاخص  TOLو همچنی شاخص  MPهر يک از ژنوتیپها بیر
اساس روابط زير محاسبه شد:

تیمارهای آزمايش شام سه ژنوتیپ لوبیاسفید به اسامی
دانشیییکده ( ،G11867 ،74Emerson ،)Daneshkadehسیییه
ژنوتییپ لوبیییاقرمز بییه اسیامی گلییی ( ،)Goliاختییر (،)Akhtar
 D81083و سییه ژنوتیییپ لوبیییاچیتی بییا نییامهییای ،COS16
 GO1403و  GO14088بود که از مرکز تحقیقیات ملیی لوبییا
در خمی تهیه گرديد.
ژنوتیپهای مورد مطالعه در دو آزمايش با سه تکیرار و بیا
طرح پايه بلوک کام تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند .آبیاری
با استفاده از تشتک تبخیر کالس Aتعیی گرديد .آزمايشها بیا
آبیاری مطلوب و تنش ،بهترتیب بر اساس  70و 100میلییمتیر
تبخیر از تشتک انجام گرفت و میزان آب تزم برای آبییاری هیر
کرت محاسبه شد و میزان آب ورودی با کنتور آب کنترل شید.
تعیی مقدار آب مورد نیاز با اندازهگیری رطوبت از عمیق 0-30
و 30-60سانتیمتری خاک صورت گرفیت و سیسس بیر اسیاس
ظرفیت مزرعهای خاک و با اندازهگیری آب دادهشده ،میزان آب
مورد نیاز تعیی شد.
عملیات تهیه زمی شام شخم ،ديسکزنی ،ايجیاد جیوی
پشته و کرتبندی در اواي بهار انجام شید .طیول و عیر هیر
کرت بهترتیب  3و 2متیر بیود در هیر بلیوک 9واحید آزمايشیی
گنجانده شد و فاصله کرتها از يکیديگر دو متیر درنظیر گرفتیه
شد .کلیه بذور قب از کاشت با سم بنومی به نسبت دو در هزار
ضدعفونی گرديد .کاشت بهصورت رديفی انجام شد ،بهطوریکه
فاصله رديفها  50سانتی متیر و فاصیله بوتیه روی رديیف پینج
سانتیمتر بود و بذور در عمق پنجسیانتیمتیری کاشیته شیدند
( .)Zafarani-Moattar et al., 2012کلیه کیرتهیا بالفاصیله
بعد از کاشت آبیاری شدند .در آزمايش آبیاری با تینش ،پیس از
ظهور گیاهچههای سهبرگچهای تنش اعمال شد .در طیول دوره
آزمايش ،علفهایهرز موجود در مزرعیه چنیدي بیار بیا دسیت
وجی شیدند .در هیر واحید آزمیايش10بوتیه بیهعنیوان نمونیه
تصادفی انتخاب و صفات تعداد روز تا شروع گلدهی و رسیدگی،
ارتفاع بوته ،تعداد غال ،در بوته ،تعیداد دانیه در غیال ،و بوتیه،
وزن100دانه ،قطر ساقه و عملکرد تک بوته میورد انیدازهگییری
قرار گرفت .شاخصهای مختلف حساسیت و تحم شیام ،Yp
 SSI ،STI ،GMP ،MP ،Ysو Fernandez, 1992; ( TOL

TOL= Yp-Ys
MP= (Yp+Ys)/2

شاخص  GMPو  STIبر اساس فرمیولهیای زيیر بیرآورد
شدند:
)GMP= √ (Yp×Ys
STI= (Yp) (Ys)/ (Ȳ p)2
مقییادير زيییاد از شییاخصهییای  TOLو  SSIبیییانکننییده

حساسیت بیشتر آن ژنوتیپ نسبت به شیرايط تینش اسیت ،در
صورتیکه مقادير بیشتر از شاخصهیای شیام ،MP ،Ys ،Yp
 GMPو  STIنشاندهنده تحم بیشتر آن ژنوتیپها نسبت به
شرايط تنش است.
برای دادههای اندازه گیری شده ابتدا تجزيه واريانس مرکب
انجام گرفت و با درنظرگرفت امید رياضی منابع تغییر در تجزيه
واريانس مرکب ،آزمون Fانجام يافت .با توجه به معنییداربیودن
اثر شرايط آبیاری ،برای صفات اندازهگییریشیده در دو شیرايط
آبیاری مطلوب و همراه با تنش ،تجزيه واريانس جداگانیه انجیام
يافییت .قب ی از انجییام اي ی تجزيییههییا ،فییر هییای يکنییواختی
واريانسها ،نرمالبودن خطاها و اثر افزايشی بلوک با تیمار میورد
بررسی و مورد تميید قیرار گرفیت .بیرای تجزيیه و تحلیی هیای
آماری از نرمافزار SPSSاسیتفاده شید .همچنیی ژنوتییپهیای
سفید ،قرمز و چیتی لوبیا در دو شرايط آبیاری مطلوب و تینش
آبی به صورت گروهی از نظیر عملکیرد دانیه در سیطح احتمیال
1درصد مورد مقايسه قرار گرفتند.
نتایج و بحث
نتايج تجزيیه واريیانس مرکیب دادههیا نشیان داد کیه اثیر
شرايط آبیاری و همچنی اثر متقابی ژنوتییپ×شیرايط آبییاری
برای کلیه صفات در سطح احتمال 1درصد معنیدار شد (جدول
تجزيه واريانس مرکب ارائه نشده اسیت) ،لیذا بیهطیور جداگانیه
برای هر يک از شرايط آبیاری مطلوب و همراه با تینش ،تجزيیه
واريانس صفات انجام گرفت (جداول  2و  .)3در تمیامی صیفات
اندازهگیریشده در هر دو شرايط آبیاری مطلوب و تنش کمآبیی
بییی ژنوتیییپهییا اخییتال ،معنیییدار وجییود داشییت .در بییی
ژنوتیپهای مختلف تحت شرايط تنش بهجُز صفت تعیداد دانیه
در غال ،که در سطح احتمال 5درصد معنیدار شد ،بقیه صفات
اختال ،بی ژنوتیپها در سطح احتمال 1درصد معنیدار بودند
(جدول .)3

Fischer & Maurer,1978; Rosielle & Hamblier,
 )1981; Schneider et al., 2004بیرای ژنوتییپهیای میورد

بررسی برآورد و برای گزينش ژنوتیپها اسیتفاده شید .شیاخص
حساسیت به تنش( )SSIبه شرح زير محاسبه شد:
SSI= [1-(Ys/Yp)]/SI
)SI=1-(Ȳ s/Ȳ p
در ايیی فرمییولهییا  Ȳ s ،Ȳ p ،Yp ،Ysو  SIبییهترتیییب

عملکرد هر ژنوتیپ تحت شرايط تینش ،بیدون تینش ،مییانگی
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غییال ،در بوتییه در شییرايط آبیییاری مطلییوب را نشییان دادنیید.
ژنوتیپهای لوبیاچیتی اگر چه توانسته بودنید نسیبت بیه سیاير
ژنوتیپها کمتري کاهش در تعداد دانه در بوتیه در شیرايط بیا
تنش کمآبی را داشته باشند ،ولی نسیبت بیه سیاير ژنوتییپهیا
بیشتري کاهش در تعیداد غیال ،در بوتیه را نشیان دادنید ،بیه
طوریکه میانگی اي صفت در اي گیروه در شیرايط تینش در
حدود 44درصد کاهش يافت و ژنوتیپهای لوبیاسفید با 7درصد
کمتري کاهش را نشان دادند و میزان کاهش تعیداد غیال ،در
بوته در ژنوتییپهیای لوبییاقرمز نییز حیدود 38درصید بیود .در
شرايط تنش آبی ،میانگی وزن100دانیه ژنوتییپهیای لوبییا از
 31/57به 26/69گرم کاهش يافت .بیشتري مییزان کیاهش در
ژنوتیپهای لوبیاقرمز مشیاهده شید کیه از  28/9بیه 22/9گیرم
کاهش يافت.
با اعمال تنش کم آبی ،عملکرد دانه ژنوتیپهیای لوبییا بیه
طور میانگی از  22/13به 10/10گرم در هر بوته رسید کیه بیه
طور متوسط 47درصید کیاهش نشیان داد .سیاير محققیان نییز
کاهش عملکرد لوبیا در شرايط تنش آبی متوسط را تا 62درصد
گیزارش نمیودهانید ( Rezene et al., 2013; Leport et al.,
 .)2006واکنش ژنوتیپهای لوبیا از نظر میزان کاهش عملکیرد
دانه تحت شیرايط تینش کیمآبیی متفیاوت بیود ،بیهطیوریکیه
بیشتري میزان کاهش (54درصد) در ژنوتییپهیای لوبیاسیفید
مشاهده شد و میزان ايی کیاهش در ژنوتییپهیای لوبییاقرمز و
چیتی نیز بهترتیب  47و 42درصد بود .با توجه به اهمیت صفت
مذکور ،مقايسات گروهی در هیر دو شیرايط آبییاری مطلیوب و
تنش آبی انجام يافت (جدول .)5

نتايج نشان داد که اعمال تنش آبی بیشیتري تیمثیر را در
کاهش تعداد روزهای تیا گلیدهی بیر ژنوتییپهیای لوبییاچیتی
داشت ،بهطوریکه اي صفت در ايی گیروه حیدود هشیت روز
کاهش يافت ،ولی در ژنوتیپهای لوبیاسفید و قرمز بهترتییب در
حدود  2/5و  5روز کاهش نشان داد (جدول .)4
اعمال تنش کیم آبیی موجیب شید کیه بیهطیور مییانگی
ژنوتیپهای لوبیا نسبت به شرايط آبیاری مطلوب ،حدود 12روز
زودتر برسند ،بهطیوریکیه مییانگی میدت زمیان رسییدگی از
95روز بییه 83روز کییاهش يافییت ،ولییی میییزان اي ی کییاهش در
ژنوتیپهای لوبیا متفاوت بود .ژنوتییپهیای لوبیاسیفید و قرمیز
بهترتیب  6و 9روز زودتر رسیدند ،ولی بیشتري کاهش در مدت
زمان رسیدگی در ژنوتیپهای لوبیاچیتی22 ،روز مشاهده شد.
میانگی ارتفاع بوته در سه گروه ژنوتیپهای سفید ،قرمیز
و چیتی در شیرايط مطلیوب آبییاری بیه ترتییب  77/4 ،78/2و
 73/6سانتیمتر بود که در اثر تینش آبیی بیهترتییب بیه ،56/2
 55/3و 56/7سانتیمتر کاهش يافت و میزان کیاهش ارتفیاع در
اثر اعمال تنش در هر سه گروه تقريباً برابر بود .میزان قطر ساقه
در اثر اعمال تنش تغییر چندانی نداشت و در هر دو شرايط آبی
تقريبا برابر بود (جدول .)4
میانگی کاهش تعداد دانه در بوته در ژنوتیپهای لوبیا در
اثر اعمال تنش کم آبی در حدود 48درصد بود ،ولی ژنوتیپهای
لوبیاچیتی با 26درصد کاهش ،کمتري میزان کاهش در تعیداد
دانه را نشان دادند و اي میزان بیرای ژنوتییپهیای لوبییاقرمز و
سفید بهترتیب  54و 48درصد بود .ژنوتیپهای لوبیا در شیرايط
تنش آبی بهطور میانگی حدود 79درصد پتانسی تولید تعیداد

جدول  -5مقایسه گروهي ژنوتيپهاي لوبيا براي صفت عملکرد دانه بر اساس رنگ ژنوتيپها در شرایط آبياري مطلوب و تنش آبي
Table 5. Orthogonal comparison of Bean genotypes for seed yield based on their colors in normal irrigation and water
stress condition
ژنوتيپهاي لوبيا بر اساس رنگ
Bean genotypes based on colors

لوبياچيتي

لوبياقرمز

لوبياسفيد

Wax bean

Red bean

White bean

F
2.32ns

Comparison

مقايسه

Condition

شرايط آبیاری

+1

Red vs. White
White vs. Wax

آبیاری مطلوب

Red vs. Wax

سفید با قرمز
سفید با چیتی
قرمز با چیتی

Fully
irrigated

Water stress

Red vs. Wax

سفید با قرمز
سفید با چیتی
قرمز با چیتی

0

-1

**95.20

-1

0

+1

**210.75

-1

+1

0

**28.20

0

-1

+1

Red vs. White

**252.46

-1

0

+1

White vs. Wax

**449.55

-1

+1

0

تنش آبی

** و  nsبهترتیب بیانگر تفاوت معنیدار در سطح احتمال 1درصد و عدم تفاوت معنی دار میباشند.
**and ns indicates significant different at 1% levels of probability and non significant different, respectively
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مقادير هر يک از شیاخصهیا بیرای ژنوتییپهیای لوبییا و
همچنی رتبهبندی ژنوتییپهیا در جیدول 7ارائیه شیده اسیت.
ژنوتیپهیای شیماره  9 ،7 ،8و  2بیشیتري مقیدار عملکیرد در
شرايط آبیاری مطلیوب ( )Ypرا نشیان دادنید و همچنیی ايی
ژنوتیپها با کمی تغییر در ترتیب رتبه ،بهتیري عملکیرد را در
شرايط تنش کیمآبیی ( )Ysداشیتند .بیر اسیاس شیاخصهیای
 GMPو  MPژنوتیییپهییای  7 ،9 ،8و  2بییهعنییوان بهتییري
ژنوتیپهای آزمايش برای هردو شرايط تنش کیمآبیی و آبییاری
مطلوب قاب شناسايی هستند .گزينش تنهیا براسیاس شیاخص
 TOLمنجر به انتخاب ژنوتیپهايی میشود که عملکردشان در
محیط بدون تنش کمآبی پايی و همچنی مییزان  MPپیايی
خواهند داشت .ژنوتیپهای شماره  3و  4که براسیاس شیاخص
 TOLجزو برتري ها بوده و میتوانند انتخاب شوند ،در شیرايط
آبیاری مطلوب ،میانگی های باتيی ندارند و در رتبههای ششیم
و هفتم قرار گرفتند و به جهت اي که در هیر دو شیرايط تینش
کمآبی و آبیاری مطلوب تقريباً عملکرد مشابهی تولید کردند ،از
نظر اي شاخص برتر شدند ،لذا شاخص  TOLنتوانست شاخص
مناسبی برای گزينش ژنوتیپهای مطلوب باشد .ژنوتیپهای ،9
 3 ،8و  4بهدلی داشت کمتیري مقیادير شیاخص  ،SSIقابی
انتخاب هستند و بر اساس شاخص  ،STIژنوتیپهای  7 ،9 ،8و
 2مناسب تري هستند .در مجموعه ژنوتییپهیای قابی انتخیاب
براسییاس شییاخص  ،SSIژنوتیییپهییای شییماره  3و  4پتانسییی
عملکرد چندان مناسبی از خود نشان ندادند ،لیذا ايی شیاخص
نیز قادر به تشخیص ژنوتیپهای مناسیب بیرای هیر دو شیرايط
آبیاری مطلوب و تنش کمآبی نگرديد.
( Schneider et al, (2004پیشنهاد نمودند که گزينش
ژنوتیپها در لوبیا ابتدا بر اساس شاخص  GMPصورت پذيرد و
سسس بهمنظور حصول اطمینان بیشتر از عمکرد آنها در شرايط
تنش ،ژنوتیپهايی انتخاب شوند که دارای مقادير باتتر شاخص
 Ysهستند.
طبق نتايج به دستآمده ،شاخصهای  STI ،GMPو MP
همبستگی مثبت و معنیداری با  Ypنشیان دادنید .انتخیاب بیر
اساس اي شاخصها ،منجر به شناسايی ژنوتیپهای شیماره ،8
 7 ،9و  2میگردد کیه در بیی آنهیا نییز ژنوتییپ شیماره  8در
محیط با تنش کمآبی نیز از نظر میزان تولید در رتبیه اول قیرار
گرفتیه اسیت (جیدول 4و Mohammadi et al, (2010( .)7
نیز در ارزيابی صفات کمّیی و کیفیی لوبییای سیفید در شیرايط
آبیاری محدود و بهینه گزارش نمودنید کیه شیاخصهیای ،SSI
 GMPو  STIدر شرايط آبییاری بهینیه و محیدود همبسیتگی
مثبیت و معنییداری بیا عملکیرد داردAbebe et al, (1998( .

نتايج مقايسات گروهی بی ژنوتیپهای لوبیا نشان داد که
در شییرايط آبیییاری مطلییوب بییی ژنوتیییپهییای لوبیاسییفید بییا
لوبیاقرمز از نظر عملکرد دانه اختال ،معنیدار وجود نیدارد ،امیا
بی ژنوتیپهای لوبیاسفید با لوبیاچیتی و ژنوتیپهای لوبیاقرمز
با چیتی از نظر عملکرد دانه اختال ،معنیدار در سطح احتمیال
يک درصد مشاهده گرديد کیه مییانگی عملکیرد ژنوتییپهیای
لوبیاچیتی بهطور معنیداری از دو گروه ديگر برتر بود .مقايسات
گروهی در شرايط تنش آبی برای عملکرد دانه نیز نشان داد کیه
ژنوتیپهای لوبیاسفید در مقايسه با ژنوتیپهای لوبییاقرمز برتیر
هستند و ژنوتیپهیای لوبییاچیتی در مقايسیه بیا ژنوتییپهیای
لوبیاسفید و قرمز برتیر بودنید (جیدول  .)5در مجمیوع ،برتیری
ژنوتیپهیای لوبییاچیتی نسیبت بیه ژنوتییپهیای لوبیاسیفید و
لوبیاقرمز در هر دو شرايط آبیاری مطلوب و با تینش کیمآبیی از
نظر عملکرد دانه محرز شد.
عملکرد دانه در دو شرايط آبیاری مطلوب و تنش کمآبیی،
همبستگی مثبیت و معنیی داری داشیت .ايی نیوع همبسیتگی
توسط ساير محققان نیز گزارش شیده اسیت ( Rezene et al.,
 .)2013وجود همبستگی مثبت و معنیدار عملکیرد در شیرايط
آبیاری مطلوب و تنش کمآبیی نشیان داد کیه ژنوتییپهیای بیا
عملکرد مناسب در شرايط آبیاری مطلوب ،در شیرايط بیا تینش
کیمآبیی نییز عملکیرد مناسیبی داشیتندCattivelli et al, ( .
 (2008نشان دادند صفاتی که موجب بروز حداکثر عملکیرد در
شرايط بدون تنش میشود ،میتوانند عملکرد پايه را در شیرايط
با تنش متوسط حفظ کنند ،اي در حالی است که گیزينش بیر
اساس عملکرد ژنوتیپها در شرايط تنش و غیرتنش ،موفقتر از
گزينش صِر ،بر اساس حداق کاهش عملکرد ژنوتیپها در هر
دو شرايط است.
محاسبه همبستگی شاخصهیای تحمی و حساسییت بیه
تنش نشان داد که شاخصهیای  STI ،GMPو  MPبیا مییزان
عملکرد دانه در هر دو شرايط آبیاری مطلیوب و تینش کیمآبیی
همبسییتگی مثبییت و معنیییداری دارنیید (جییدول  .)6بنییابراي
گزينش ژنوتیپها بر اساس اي شاخصها مییتوانید منجیر بیه
شناسايی ژنوتیپهای متحم شود .شیاخصهیای  SSIو TOL
بییا میییزان عملکییرد در شییرايط آبیییاری مطلییوب همبسییتگی
معنیداری نشیان دادنید و همبسیتگی شیاخص  SSIبیا مییزان
عملکرد در شرايط تنش کمآبی منفی و معنیدار بود ،لذا معرفی
ژنوتیپهای با مقادير کوچیک ايی شیاخص مییتوانید موجیب
شناسايی ژنوتیپهايی گردد که میزان عملکرد آنهیا در شیرايط
کمآبی بات ولی در شرايط آبیاری مطلوب پايی خواهد بود.
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عملکرد دانه و برخی صفات مهم زراعی در لوبیاقرمز در شیرايط
آبیاری محدود گزارش نمودند کیه شیاخصهیای  STIو GMP
بهتري شاخصها برای تعیی ژنوتیپهیای مقیاوم بیه خشیکی
هستند.
در مجموع نتايج اي پژوهش نشان داد که با درنظرگرفت
عملکرد ژنوتیپها در شرايط آبیاری مطلیوب و تینش کیمآبیی،
میییتییوان ژنوتیییپهییای مناسییب را شناسییايی کییرد و در میییان
شاخصهای اندازهگیریشده شیاخصهیای  STI ،GMPو MP
نسبت به ساير شاخصها برای شناسايی ژنوتییپهیای متحمی
مناسییبتییر هسییتند .همچنییی در مواجهییه بییا تیینش کییمآبییی،
ژنوتیپهای لوبیاچیتی نسبت به ساير لوبیاها عملکیرد بیشیتری
دارنیید و در بییی ژنوتیییپهییای لوبیییاچیتی ،ژنوتیییپ GO140
مناسبتتري ژنوتیپ بیرای کشیت لوبییا در منطقیه آزمیايش و
شرايط مشابه شناسايی میشود.

گزارش نمودند که شاخصهای  GMPو  MPتنها شاخصهايی
بودند که با عملکرد در شرايط مطلوب و تنش همبستگی مثبت
داشتند.
( Ebrahimi et al, (2010عملکییرد ژنوتیییپهییای
لوبیاسفید را تحت شرايط تنش آبی میورد ارزيیابی قیرار دادنید.
آنها همچنی جهت تعیی ژنوتیپهای مقیاوم از شیاخصهیای
مقاومت به تنش استفاده نمودند و بیان داشتند که شاخصهای
 GMP ،MPو TOLبهعنوان بهتري شیاخص بیرای شناسیايی
ژنوتیپ های مقاوم به خشکی میباشیندKhaghani et al, ( .
 (2009صفات کمیی و کیفیی لوبییای سیفید و قرمیز را تحیت
شرايط آبیاری معمول و تنش خشکی مورد مقايسه قرار دادند و
شاخصهای حساسییت و تحمی و همچنیی درصید تغیییرات
صفات را در اثر تنش محاسبه نموده و بییان داشیتند کیه ،MP
 STIو  GMPبهعنوان مناسبتري شیاخصهیای مقاومیت بیه
خشکی میباشیند Habibi et al, (2005( .در بررسیی روابیط

جدول -6همبستگي شاخصهاي تحمل و حساسيت به تنش با عملکرد دانه ژنوتيپهاي لوبيا در شرایط تنش و بدون تنش
Table 6. Correlations(r) among tolerance and sensitively indices and seed yield of bean genotypes in normal irrigation
and water stress condition

Yp
Ys
TOL
SSI
MP
GMP

STI

GMP

MP

SSI

TOL

Ys

**0.874
**0.984
-0.382
**-0.843
**0.982
**0.989

**0.897
**0.982
-0.346
**-0.852
**0.992

**0.924
**0.957
0.239
*0.785

-0.540
**0.923
*0.765

0.100
-0.509

**0.805

**و * بهترتیب بیانگر تفاوت معنیدار در سطح احتمال 1درصد و 5درصد میباشند.
*and** indicates significant different at 5% and 1% levels of probability, respectively

جدول  -7مقادیر و رتبهبندي شاخصهاي تحمل و حساسيت به خشکي براي ژنوتيپهاي لوبيا
Table 7. Score and ranking of tolerance and sensitively indices for bean genotypes
TOL
رتبه
Rank
8
7
4
3
6
5
9
2
1

مقدار
Score
17.23
13.03
9.37
8.99
10.62
9.83
20.39
8.70
4.38

SSI
رتبه
Rank
7
5
3
4
8
6
9
2
1

مقدار
Score
1.28
0.81
0.74
0.77
1.03
0.93
1.01
0.39
0.23

STI
رتبه
Rank
9
4
5
6
8
7
3
1
2

مقدار
Score
0.18
0.64
0.43
0.36
0.19
0.23
0.78
1.97
1.57

GMP
رتبه
Rank
9
4
5
6
8
7
3
1
2

مقدار
Score
9.36
17.54
14.47
13.28
9.67
10.67
19.32
30.70
27.40

Mp
رتبه
Rank
7
4
5
6
9
8
3
1
2
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مقدار
Score
12.72
18.71
15.21
14.02
11.04
11.75
21.84
31.01
27.49

Ys
رتبه
Rank
9
3
5
6
8
7
4
1
2

Yp
مقدار
Score
4.11
12.20
10.53
9.52
5.72
6.84
11.65
26.66
25.3

رتبه
Rank
5
4
6
7
9
8
2
1
3

مقدار
Score
21.34
25.23
19.90
18.52
16.35
16.67
32.04
35.36
29.68

ژنوتيپ

شماره

Genotype

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Daneshkadeh
74Emerson
G11867
Goli
Akhtar
D81083
COS16
GO140
GO1408

1397  نيمة اول،1 شمارة،9 جلد/ پژوهشهاي حبوبات ايران/... منيريفر و همکاران؛ شناسایي ژنوتيپهاي

منابع
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Abebe, A., Brik, M.A., and Kirkby, R.A. 1998. Comparisons of selection indices to identity productive
dry bean lines under diverse environmental conditions. Field Crops Research 58: 15-23.
Acosta-Gallegos, J.A., and Adams, M.W. 1991. Plant traits and yield stability of dry bean (Phaseolus
vulgaris) cultivars under drought stress. Journal of Agricultural Science 117: 213-219.
Beebe, S., and McClafferty, B. 2006. Biofortified beans. Available at Web site http:// www.
research4development.info/PDF/Outputs/Misc_Crop/beans.pdf (verify ed 18 Apr. 2011). HarvestPlus,
CIAT, Cali, Colombia.
Betran, F.J., Beck, D., Banziger, M., and Edmeades, G.O. 2003. Genetic analysis of inbred and hybrid
grain yield under stress and non stress environments in tropical maize. Crop Science Journal 43: 807817.
Blum, A. 1988. Plant Breeding for Stress environments. CRC Press Florida, pp 212.
Broughton, W.J., Hernandez, G., Blair, M., Beebe, S., Gepts, P., and Vanderleyden, J. 2003. Beans
(Phaseolus spp.): Model food legumes. Plant Soil 252: 55-128.
Cattivelli, L., Rizza, F., Badeck, F.W.E., Muzzucotelli, A.M., Mestrangelo, E., Francia, C., and Stanca,
A.M. 2008. Drought tolerance improvement in crop plants: an integrated view from breeding to
genomics. Field Crop Research 105: 1-4.
Costa-Franca, M.G., Thi, A.T., Pimentel, C., Pereyra, R.O., Zuily-Fodil, Y., and Laffray, D. 2000.
Differences in growth and water relations among Phaseolus vulgaris cultivars in response to induced
drought stress. Environmental and Experimental Botany 43: 227-237.
Ebrahimi, M., Bihamta, M.R., Hosein-Zadeh, A., Khialparast, F., and Golbashi, M. 2010. Evaluation
response of yield and yield components of white bean genotypes under water stress conditions. Journal
of Agricultural Research 8: 347-358 (In Persian with English Summary).
Fernandez, G.C. 1992. Effective Selection Criteria for Assessing Plant Stress Tolerance. pp: 257-270.
In: C.G. Kuo (Ed.). Adaptation of Food Crops to Temperature and Water Stress. AVRDC, Shunhua,
Taiwan.
Fischer, R.A., and Maurer, R. 1978. Drought resistance in spring wheat cultivars. I. Grain yield
responses. Australian Journal of Agricultural Research 29: 897-912.
Graham, P.H., and Ranalli, P. 1997. Common bean (Phaseolus vulgaris L.). Field Crops Research 53:
131-146.
Habibi, G.R., Bihamta, M.R., Souhani, A.R., and Dorii, H.R. 2008. A study of some morphological
characteristics affecting grain yield and yield components in bean under reduced irrigation. Iranian
Journal of Agricultural Sciences 39(1): 51-62. (In Persian with English Summary).
Hu, Y.Y., Zhang, Y.L., Yi, X.P., Zhan, D.X., Luo, H.H., Chow, W.S., and Zhang, W.F. 2013. The
relative contribution of non-foliar organs of cotton to yield and related physiological characteristics
under water deficit. Journal of Integrative Agriculture 3119 (13): 60568-7.
Khaghani, S., Bihamta, M.R., and Changizi, M. 2009. Quantitative and qualitative comparison of white
and red beans under normal irrigation and drought stress. Environmental Stress Plant Science 1(2):169182.
Leport, L., Turner, N.C., Davies, S.L., and Siddique, K.H.M. 2006. Variation in pod production and
abortion among chickpea cultivars under terminal drought. European Journal of Agronomy 24(3): 236246.
Mohammadi, R., Armion, M., Kahrizi, D., and Amri, A. 2010. Efficiency of screening techniques for
evaluating durum wheat genotypes under mild drought conditions. Journal of Plant Production 4(1): 1124.
Munoz-Perea, C.G., Wright, R.A.J., Westermann, D., Teran, H., Dennis, M., Hayes, R., and Singh, S.P.
2005. Drought resistance, water use efficiency and nutrient uptake by old and new dry bean cultivars.
Bean Improvement Cooperative, New York, 48: 144-145.
Padilla-Ramirez, K.S., Acosta-Gallegos, K.A., Acosta- Diaz, E., Mayek-Perez, N., and Kelly, J.D. 2005.
Partitioning and partitioning rate to seed yield in drought stressed and non stressed dry bean genotypes.
Bean Improvement Cooperative, New York, 48: 153-153.
Porch, T.G., Ramirez, V.H., Santana, D., and Harmsen, E.W. 2009. Evaluation of common bean for
drought tolerance in Juana Diaz, Puerto Rico. Journal of Agronomy and Crop Science 195: 328-334.
Rajaram, S., and Van Ginkle, M. 2001. Mexico, 50 Years of International Wheat Breeding. In: A.P.
Bonjean and W.J. Angus (Eds.). The world Wheat Book, A History of Wheat Breeding, Paris, France.
Lavoisier Publishing, 579-604.

200

1397  نيمة اول،1 شمارة،9 جلد/ پژوهشهاي حبوبات ايران/... منيريفر و همکاران؛ شناسایي ژنوتيپهاي

22. Ramírez-Vallejo, P., and Kelly, J.D. 1998. Traits related to drought resistance in common bean.
Euphytica 99: 127-136.
23. Rathjen, A.J. 1994. The biological basis of genotype×environment interaction its definition and
management. In: Proceedings of the 7th Assembly of the Wheat Breeding Society of Australia. Adelaide,
Australia.
24. Rezene, Y., Gebeyehu, S., and Zelleke, H. 2013. Morpho-physiological response to post-flowering
drought stress in small red Seeded common bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes. Journal of Plant
Studies 2: 42-53.
25. Rosielle, A.A., and Hamblin, J. 1981. Theoretical aspect of selection for yield in stress and non-stress
environments. Crop Science 21: 943-946.
26. Schneider, K.A., Rosales-Serna, R., Ibarra-Perez, R., Cazares-Enriquez, B., Acosta- Gallegos, J.A.,
Ramírez-Vallejo, P., Wassimi, N., and Kelly, J.D. 2004. Improving common bean performance under
drought stress. Crop Science 37: 43-50.
27. Singh, S.P. 1995. Selection for water stress tolerance in interracial populations of common bean. Crop
Science 35: 118-124.
28. Singh, S.P., Teran, H., Munoz, C.G., and Takegami, J.C. 1999. Two cycles of recurrent selection for
seed yield in common bean. Crop Science 39: 391-397.
29. Singh SP. 2001. Broadening the genetic base of common bean cultivars. Crop Science 41: 1659-1675.
30. Shafiee Khorshidi, M., Bihamta, M.R., Khialparast, F., and Naghvi, M.R. 2013. Comparison of some
common bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes for drought tolerance. Iranian Journal of Field Crop
Science 44(1): 95-107. (In Persian with English Summary).
31. Teran, H., and Singh, P.S. 2002. Comparison of sources and lines selected for drought resistance in
common bean. Crop Science 42: 64-70.
32. Zafarani-Moattar, P., Raey, Y., Ghassemi-Golezani, K., and Mohammadi, S.A. 2012. Effect of limited
irrigation on growth and yield of bean cultivars. Sustainable Agriculture and Production Science 21: 8594. (In Persian with English Summary).

201

Iranian Journal of Pulses Research
Vol. 9, No. 1, 2018, p. 192-203
1397  نيمة اول،1 شمارة،9 جلد/ پژوهشهاي حبوبات ايران/... منيريفر و همکاران؛ شناسایي ژنوتيپهاي

Identification of suitable Bean genotypes under water stress conditions
in Azarbaijan region
Monirifar1*, H., Rezazadeh Ghoshghara2, V. & Dorri3, H.R.
1. Associate Professor, Horticulture & Crops Research Department, East Azarbaijan Agricultural & Natural Resources
Research & Education, Center, AREEO, Tabriz, Iran
2. MSc. in Agronomy, Tabriz Islamic Azad University, hrg.rezazadeh@yahoo.com
3. MSc. in Agronomy, Instructor of Markazi Agricultural and Natural Resources Research Center
h.rdorri@yahoo.com
Received: 13 July 2015
Accepted: 28 December 2016

DOI: 10.22067/ijpr.v9i1.48258

Introduction
Common bean is the most important food legume and is an important source of calories, protein, dietary
fiber, and minerals. In addition, common bean provides an essential source of protein for more than 300
million people worldwide. Drought is the major constraint to common bean production, resulting in
significant yield reductions of 60% of global bean production areas. In addition, competition among crops
for production area in certain regions has resulted in a shift of dry bean production to more marginal zones
associated with increased abiotic stresses such as water stress and heat. Robust drought tolerance is conferred
by traits that result in stable yield in the presence of water stress, as opposed to mechanisms of escape, such
as early maturity. The evaluation and selection for drought tolerance should therefore be focused on the
selection of traits that directly affect yield under stress conditions. The objective of this study was
recognition of the reaction of bean genotypes and identifies tolerant genotypes to water stress in East
Azarbaijan region, Iran.
Materials & Methods
The experiment was carried out during 2011 cropping season in Azarshahr- East Azarbaijan, Iran. The
experimental site was located at 1370 m asl and with sandy loam soil receives an annual average rainfall of
300 mm. Plant material consisted of nine genotypes of red, white and wax bean were provided from
Khomein national bean research center. Genotypes were evaluated separately in a randomized complete
block design under irrigation and water stress conditions. Each genotype was planted on a plot made of five
rows of 3 m length with a row-to-row distance of 0.5 m and a plant-to-plant spacing of 5 cm. Irrigations in
normal and drought stress conditions were applied after 70 and 100 mm evaporation from class A pan. Days
to flowering and to maturity, plant height, shoot diameter, seeds in plant and in pod, pods in plant, 100 seed
weight and seed yield traits were recorded. For identifying suitable bean genotypes, multiple drought
tolerance and sensitivity indices were calculated. Orthogonal comparisons were used to compare bean
genotypes for seed yield based on their colors in normal irrigation and water stress condition. Because
irrigation effect was significant in combined analysis, so analysis of variance was performed separately for
each set of experiment.
Results & Discussion
Analysis of variance showed that there were significant differences among genotypes in both irrigation
conditions for all traits. Water stress led bean genotypes to mature 12 days earlier and the greatest reduction
was found 22 days in wax bean genotypes. The plant height reduction under water stress condition in both
groups of bean was roughly equal. Orthogonal comparison of bean genotypes for seed yield based on their
colors in normal irrigation and water stress condition showed wax bean genotypes were the best in two
conditions and had more yield. The results showed that water stress decreased the yield of genotypes up to
47 percent. The response of bean genotypes was different for water stress and lowest and highest yield loss
was observed for wax and white beans genotypes, respectively. Correlation coefficients between the normal
irrigation and water stress condition were positive and highly significant for seed yield. The presence of
strong correlation between yields of water stress and non-stress conditions indicated that genotypes which
were performed under non-stress conditions also performed under water stress growing conditions. The
*
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results showed suitable bean genotypes can be identified with considering yield of genotypes in both
conditions. Drought tolerance indices namely geometric mean (GMP), stress tolerance (STI) and arithmetic
mean (MP) were better than others indices for tolerant bean genotype selecting.
Conclusion
Drought stress decreased yield and its components in bean genotype, but the reaction of genotypes were
different. The findings suggesting that, selection based on the absolute performance of the genotypes across
environments is more successful than selecting across the minimum yield decrease under stress with respect
to favorable condition. In water stress condition, wax bean genotypes were better than red and white bean
genotypes. Between wax bean genotypes, genotypes GO140 was the superior and can be considered as best
for similar climate conditions.
Key words: Orthogonal comparison, Red bean, Wax bean, White bean
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مطالعه تأثیر بقاياي چغندرقند ( )Beta vulgaris L.و کلزا ( )Brassica napus L.بر خصوصیات
علفهايهرز و عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه نخود ()Cicer arietinum L.
بهروز بابایینژاد *1و عليرضا

دادخواه2

 -1کارشناسارشد زراعت ،دانشکده کشاورزی ،مجتمع آموزشعالی شيروان
 -2دانشيار گروه تکنولوژی توليدات گياهی ،دانشکده کشاورزی ،مجتمع آموزشعالی شيروان
تاريخ دريافت1395/03/10 :
تاريخ پذيرش1395/10/07 :

چکيده
بهمنظور بررسی اثر آللوپاتی چغندرقند و کلزا بر روی ويژگیهای علفهایهرز غالب مزرعه و گیاه نخود ،آزمايشی در
قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکررار در مزرعره تحقیقراتی مجتمر آمروزش عرالی شریروا در سرا زراعری
 1391-92انجام شد .تیمارها شامل شاهد (بردو تیمرار) ،بقايرای کلرزا (1/5کیلروگرم در مترمربر ) ،بقايرای چغندرقنرد
(1/5کیلوگرم در مترمرب ) ،مخلرو بقايرای چغندرقنرد و کلرزا (هرر کردام 0/75کیلروگرم در مترمربر ) ،پاشر عصراره
چغندرقند ،پاش عصاره کلزا و مخلو پاش عصاره چغندرقند و کلزا بود .نتايج نشا داد که ويژگیهای مرورد بررسری
علفهایهرز و گیاه نخود تحت تأثیر تیمارهای آزمايشی قرار گرفت ،بهطوریکره در تیمرار شراهد ،ترراک (78/3بوتره در
مترمرب ) ،وز خشک (2671/7گرم در مترمرب ) و پوش علفهایهرز (69/8درصد درمترمرب ) مشاهده شد .بیشرتري
تأثیر بازدارندگی بر علفهایهرز توسط تیمار پاش عصاره کلزا و بقايای چغندرقند مشاهده شد ،بهطوریکه تیمار پاش
عصاره کلزا ،تراک و وز خشرک علرفهرایهررز را برهترتیرب  56/7و 85/8درصرد و تیمرار بقايرای چغندرقنرد پوشر
علفهایهرز و ارتفاع ساقه اصلی نخود را بهترتیب  52/6و 25/6درصد نسبت به تیمار شاهد کراه نشرا داد .بیشرتري
عملکرد بیولوژيکی و عملکرد دانه نخود بهترتیب با  329/4و 180/33گرم در متر مرب بررای تیمرار پاشر عصراره کلرزا
مشاهده گرديد .همچنی باالتري شاخص برداشت در تیمار بقايای چغندرقند با 59/2درصد بهدست آمد .در مجموع نتابج
نشا داد که تیمار پاش عصاره آبی کلزا ،با کنتر مطلوب و موثر علفهایهرز و همچنی با داشرت بیشرتري عملکررد
نخود بهعنوا تیمار برتر آزماي بوده و پیشنهاد میگردد.
واژههای کليدی :بقايای گیاهی ،تراک  ،مديريت علفهرز ،نخود ،وز خشک

مديريت علفهایهرز مستلزم آگراهی دربراره علرفهرایهررز و
مبرانی اکولوژيرک مربرو بره آنهاسرت ( & Rashdmohasel
.)Moosavi, 2006
آنچه ضروری بهنظر میرسد ،ارائه روشهای کاربردی برای
پیشگیری و کاه پويايی جمعیت علفهایهرز است .از جملره
راهکارهای زراعی در اي زمینه با تأکید بر کمتري خسار بره
اکوسیست زراعی و گاهی آلودگی ناشی از کاربرد علفکر هرا،
میتوا به مديريت زراعی و بیولوژيک اشراره نمرود .اسرتفاده از
مالچها و بقايای گیاهی از جمله اي راهکارها میباشرد .در اير
راستا عنوا شده است که نحوه مديريت بقايای گیاهی ،ازجمله
عوامل موثر بر کنتر جمعیت علفهرایهررز مریباشرد .بردي
صور که مخلو کرد بقايای گیاهی بهجامانده از کشت قبلری
میتواند مشابه تناوب زراعری بره صرور معنریداری از پويرايی
جمعیررت علررفهررایهرررز بکاهررد (.)Menan et al., 2006
همچنی گزارش شده است که کاه جوانهزنی علفهرایهررز

1

مقدمه
يکی از راهکارهای بهینهسازی عملکرد محصروال زراعری
بهحداقلرساند اثرا رقابتی علفهرایهررز اسرت .اسرتفاده از
انواع مختلف ابزار کنترلی بهنحویکه به گیاه زراعی آسیبی وارد
نگردد ،تحت عنوا مديريت علفهایهرز بیا می شود .کنتر
علفهرز راهکار يا جزئی از راهبرد کلی مديريت گیاهی است که
شامل تقويت گیاها مطلوب و فرونشانی گیاها نامطلوب است
( .)Zand et el., 2004به عبار ديگر مديريت علفهرایهررز،
رهیافتی است که در آ پیشگیری و کنترر نقر مشرترک و
توأمی ايفا مینمايند .اي تعريف دربردارنده سامانهای است کره
در آ از همه ابزارهای ممک بررای کراه ازديراد بانرک برذر،
جلوگیری از روي علفهرایهررز و برهحرداقلرسراند رقابرت
علفهای هرز سبزشده با گیاه زراعی استفاده میشرود .بنرابراي
*نویسنده مسئولbehrouzbabaeinjad@gmail.com :
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مناسب ،موضوع بسیارمه و قابلتوجهی میباشد و میتواند يک
راهکار سودمند و جديد را در کنتر علفهایهرز ارائه دهد.
با توجه اهمیت گیاه نخود در رژي غذايی و حساسریت آ
به علفهایهرز بهدلیل فرم رشد و نمو آ از يک سرو و کنترر
علفهایهرز با استفاده از روشهای اکولوژيکی و کاه کراربرد
سموم شیمیايی از جمله استفاده از گیاهانی برا پتانسریل براالی
خاصیت دگرآسیبی نظیر کلزا و چغندرقند از سوی ديگرر ،اير
آزمرراي بررا هررد بررسرری خصوصرریا جمعیررت و تنرروع
علفهایهرز و خصوصیا رشرد و عملکررد نخرود تحرت ترأثیر
مقادير بقايا و پاش عصاره آبی کلزا و چغندرقند در شرايط آب
و هوايی شیروا اجرا شد.

در اثر افزود بقايای گیاهی بهعلت ترشر يرکسرری مرواد بره
دنبا تجزيه بقايای گیاهی و اثر سرو آ برر جوانرهزنری برذور
علفهایهرز بوده است (.)Mallek et al., 2007
اصطالح آللوپاتی يعنی هرگونه اثر مستقی يا غیرمستقی ،
مضر يا مفید ترکیبا شیمیايی يک گیراه روی محصرو سراير
گیاها و آللوکیمیکا ها مواد حاصل از عمل آللوپاتی برهداخرل
محیط طبیعی رشد گیراه مریباشرد ( .)Hjazi, 2000مقردار و
چگونگی رهاسازی مواد دگرآسیب در يک گونه خاص برا توجره
به خصوصیا ژنتیکی آ بسیار متغیرر مریباشرد و انردامهرای
مختلف توانايی متفاوتی در تولید و آزادسازی مرواد دگرآسریبی
دارنرد ( .)Guenzl et al., 1967تراکنو تعردادی از ترکیبرا
دگرآسیبی مانند اسیدهای فنولیرک ،ترپنوئیردها ،کومراري هرا،
ترپ ها و کويینو ها شناخته شده است که مریتواننرد در سریر
طبیعی رشد و نمو گیاها اختال ايجاد کنند و خسار خود را
به اي طريق وارد کنند.
گزارش شده است که عصاره آبی چغندرقند در غلظت باال
(20میلیگرم در لیتر) ،وز خشک برگ ،سراقه ،و ريشره گیراه
خرفه را بهترتیب 96درصد86/7 ،درصرد و 91/9درصرد کراه
داده است ( .)Dadkhah, 2012مشخص شده است که کراربرد
بقايای چقندرقند ،پنبره و آفترابگردا يرک مراه قبرل از کشرت
چغندرقند باعث کاه تراک و وز خشک علفهایهرز سلمه
تررره ( ،)Chenopdium album L.خرفرره ( Portulaca
 )oleraceaو پیچک صحرايی ()Convolvulus arvensis L.
شده است ،بهطوریکره بیشرتري ترأثیر بازدارنردگی برر ترراک
علررفهررای مررذکور مربررو برره بقايررای چغندرقنررد بررا کرراه
59/3درصدی نسبت به تیمار شاهد همراه بوده استJahani ( .
 .)et al, 2015محققرا طری آزمايشری در شررايط مزرعرهای
گزارشکردند که استفاده از بقايای کلزا دو هفته قبرل از کشرت
سويا بهصور مخلو با خاک باعث کراه معنریدار ارتفراع و
پوش علفهایهررز برهترتیرب  33/3و 68درصرد شرده اسرت
( .)Alboghbeish et al., 2014شررناخت و بررسرری رابط ر
آللوپاتی چغندرقند و کلزا با ساير گیاها زراعی و علفهایهرز،
امری اجتناب ناپذير است ،زيرا علفهایهرز حساس به ترکیبا
آزادشده از بقايای چغندرقند ،عموماً با نوعی تأخیر يا کاه در
جوانهزنی و رشد مواجه میشوند و میتوا از اير پتانسریل در
کنتر انتخابی علفهایهرز استفاده کرد .ممانعت از جوانهزنری
بذور علفهایهرز و نیز جلوگیری از رشد آنهرا ،توسرط گیاهرا
زراعی آللوپا مختلف ،اهمیت بسیار زيادی دارد و مطالع آنهرا
بسیار سودمند میباشد .درک پتانسیل آللوپاتیک گیاها زراعی
مختلف ،جهرت مرديريت علرفهرایهررز و اسرتفاده برهعنروا
محصو پوششری در شرخ حفراتتی ،يرا تنظری يرک تنراوب

مواد و روشها
اي آزماي در مزرعره تحقیقراتی دانشرکده کشراورزی و
منرراب طبیعرری شرریروا در سررا زراعرری 1391-92بررا طررو
جغرافیايی  57درجه و  45دقیقه و عرض جغرافیائی  27درجره
و  26دقیقه و ارتفاع 1067متر از سط دريا انجرام شرد .جهرت
تهیه بقايای گیاهی ،اندام هوايی چغندرقند (رق جلگره) و کلرزا
(رق اٌکاپی) از مزارع کشاورزی شهرسرتا شریروا جمر آوری
شد.
نحوه تهيه زمين

اي آزماي در قالب طرح بلروکهرای کامرل تصرادفی برا
7تیمررار در سرره تکرررار شررامل شاهد(صررفر) ،بقايررای کلررزا
(1/5کیلوگرم در مترمرب ) ،بقايای چغندرقنرد (1/5کیلروگرم در
مترمربرر ) ،مخلررو بقايررای چغندرقنررد و کلررزا (هررر کرردام
0/75کیلوگرم در مترمرب در مجموع 1/5کیلوگرم در مترمرب )،
پاش عصاره چغندرقند (با غلظت 15درصرد) ،پاشر عصراره
کلزا (با غلظت 15درصد) و مخلو پاش عصراره چغندرقنرد و
کلزا (هر کدام با غلظت 7/5درصد در مجموع 15درصرد) انجرام
شد .در سا زراعی (پايیز)  1391-92ابتدا در زمری مروردنظر
عملیا شخ انجام شد و پس از آ برای خردکرد کلوخرههرا
از ديسک و همچنی برای مسط کرد و يکنواختشد از لولر
استفاده شد .پس از مراحل آمادهسازی زمی  ،کر بندی زمری
(به ابعاد 3×3متر) انجام شرد و سرسس در10بهمر مراه ،بقايرای
گیاها چغندرقند و کلزا 20روز قبل از کشرت گیراه نخرود بره
مقدار 1/5کیلوگرم در مترمربر و برا عمرق 0-25سرانتیمترری
خاک مخلو گرديد .قبرل از اجررای آزمراي نمونرهبررداری از
عمررق 0-25سررانتیمتررری خرراک جهررت تعیرری خصوصرریا
فیزيکوشیمیايی انجام شد که نتايج آ در جدو  1نشرا داده
شده است .با توجه بره نترايج آزمراي خراک يرک روز قبرل از
کاشت ،کود اوره بر اساس 40کیلوگرم اوره در هکترار و فسرفا
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عمق سه سانتیمتری قرار داده شدند .جهت اطمینا بیشتر در
هر نقطه دو بذر در خاک قرار داده شد کره پرس از سربزشرد
توسط قیچی باغبانی اقدام به تنک گرديد .اولی آبیاری پرس از
کاشت و آبیاریهای بعدی به فاصله هرر هفرت روز يرکبرار بره
شیوه نشتی صور گرفت .اعما تیمارهای پاش عصارهها بعد
از تهور علفهایهرز غالب موجود شامل ،علف شور ( Salsola
 ،)dendritesپیچررک صررحرايی (،)Convolvulus arvensis
تررا ريررزی ( ،)Solanum nigrumسررورو ( Echinochloa
 )crus-galliو خرفرره ( )Portulaca oleraceaدر شرررايط
مزرعه کشت گیاه نخود انجام گرفت.

آمونیوم بر اساس 80کیلروگرم در هکترار برهطرور يکنواخرت در
سط کر ها پخ و با خاک مخلو گرديرد .سرسس خطرو
کاشت با فوکای دستی به فواصل 20سرانتیمترر ايجراد گرديرد.
بذور مورد استفاده در اي آزماي دارای قوه نامیره 95درصرد و
درجه خلوص 100درصد بود .بهمنظور پیشگیری از بروز بیماری
های قارچی قبل از کاشت برذور برا قرار کر بنومیرل (دو در
هزار) ضردعفونی گرديرد و سرسس کاشرت نخرود (رقر محلری
بجنورد) در او اسفند ماه در شیارهايی که قبالً توسرط فوکرای
دستی ايجاد گرديده انجام گرفت .برذور برهصرور خطری و بره
وسیله دست با فاصله 5سانتیمتر از يکديگر روی يرک خرط در

جدول  -1خصوصيات فيزیکوشيميایی خاك محل اجرای آزمایش
Table 1. Soil physical and chemical characteristics for experiment cite
کربن آلی

هدایت الکتریکی
(دسی زیمنس
برمتر)

اسيدیته
pH

)EC (dS.m-1
2.92

7.81

(درصد)

ميزان(پی پی ام)

ميزان(درصد)

)Content (ppm

)Content (%

پتاسيم

فسفر

بافت

نيتروژن

Organic
carbon
()%

قابلدسترس

قابلدسترس

شن

رس

سيلت

Available k

Available P

Total
nitrogen

Sand

Clay

Silt

0.76

186

12.5

65.5

25

40

35

(کل)

Texture

Clayloam

قرارگرفت پايههای يک گونه در يک سمت کوادرا چند درصد
از سط آ را اشغا میکند ،سط هر گونه در داخل کروادرا
تخمی زده شد و بعد میانگی سط پوشر هرر گونره در هرر
تیمررار تعیرری گرديررد ( .)Arefiyan et al., 2013تعررداد
علفهایهرز شمارش و بهصرور جداگانره در آو و برا دمرای
75درجه سانتیگراد به مد 48ساعت قرار داده شدند و زيست
توده آنها اندازهگیری شد .عملیا برداشت همزما با زردشرد
غال ها و برگها با حذ اثر حاشیهای در اوايرل تیرمراه انجرام
شد در اي زما همچنی ارتفاع ساقه اصلی ،عملکرد و اجرزای
عملکرد نخود از سط  20بوته (0/5مترمرب ) اندازهگیری شد.
در پايا دادههای آزماي با اسرتفاده از نررمافرزار آمراری
 SAS 9.1آنالیز گرديد .مقايسه میانگی به کمک آزمو LSD
در سط احتما 5درصرد انجرام شرد .نمودارهرای مربوطره برا
استفاده از نرمافزار  2003 Excelرس گرديد.

نحوه تهيه عصاره ،پاشش و نمونهبرداری

جهت تهیه عصاره 15درصرد مقردار 150گررم از بقايرای
چغندرقند و کلزا هر کدام را بهصور جداگانه خرد کرده سسس
آنرا برا 1000میلریلیترر آب مقطرر مخلرو کررده و در دمرای
 25 -30درجه سانتیگراد در آزمايشگاه برای مرد 48سراعت
قرار گرفت .سسس با استفاده از کاغرذ صرافی (فیلترر) عصراره از
بقايا جدا گرديد .پاش عصارههرای چغندرقنرد و کلرزا در سره
مرحله که اولی مرحله پس از تهور علفهایهرز غالب (پس از
کشت نخود) در مزرعه انجام شد و مرحلره دوم و سروم پاشر
عصاره ها بهترتیرب  15و 30روز پرس از کاشرت نخرود صرور
گرفت .محلو پاشی عصارهها به وسیله سمساش پشتی برا حجر
8لیتر ،ناز بادبزنی و فشار 207کیلوپاسرگا برا حجر پاشر
1000لیتر در هکتار (100میلی لیتر در مترمرب ) در وضعیتی با
آسما صا و آرام بعد از کالیبرهکرد در شرايط مزرعه صور
گرفت.
برای نمونهبرداری از تراک  ،ارتفاع ،مراده خشرک و درصرد
پوش علف های هررز ،در ابتردا برا اسرتقرار تصرادفی کروادرا
0/5×0/5متررری (در فاصررله 60روز پررس از کشررت گیرراه نخررود
همزما با بستهشد کانوپی در او ارديبهشت ماه) در هر يرک
از تیمارها و شمارش ،تعداد پايه گونههای مختلف علفهایهررز
مشررخ شررد .سررسس برررای انرردازهگیررری سررط پوشرر
علرفهرایهررز در اير تحقیرق برا اير فررض کره در صرور

نتایج و بحث
خصوصيات فلور و تنوع علفهایهرز

نتايج اي آزماي نشا داد در مراحل اولیه بهدلیل رشرد
کٌند نخود ،افزاي تعداد گونه علفهایهرز را در پی داشرت .در
نتیجه از میزا تنوع گونهای بیشتری برخوردار بود؛ بهطوریکه
در ابتدای دوره رشد گونههای مختلفی از علفهایهررز حضرور
داشتند .گونههای مشاهده شده متعلق به هفت خانواده مختلف
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هرز کاه يافت ،بهطوریکه گونههای تا خرروس ،سرلمهترره،
توق ،قیاق و اويارسالم بهطور قابلتوجهی کاه يافرت (جردو
 .)2محققا گزارش کردند کره افرزاي میرزا کراربرد بقايرای
گندم و کلزا ،در کاه زيستتوده ،تراک و نیز کراه پويرايی
جمعیت علرفهرایهررز مرؤثر خواهرد برود ( Tehrani et al.,
 .)2009همچنرری ( Jahani et al, )2015کرراه تررراک و
زيستتوده بسیاری از گونههای علفهرایهررز را برا اسرتفاده از
بقايای چغندرقند ،پنبه ،آفتابگردا گزارش نمودند.
بنابراي میتوا گفرت کره مخلرو پاشر عصراره آبری
چغندرقند و کلرزا روی جوانرهزنری و رشرد گونرههرای پیچرک
صحرايی و تا ريزی تأثیر کمتری داشرته اسرت .نترايج مطالعره
( Babaeinjad et al, )2014نشا داد که بقايرای محصروال
زراعی همچو چغندرقند و کلرزا سربب کراه زيسرتتروده و
تعداد علفهایهرز و حتی افزاي عملکرد نخود شد.

شامل اسفنا  ،ترا خرروس ،خرفره ،گنردمیا  ،پیچرک ،سریب
زمینی و کاسنی بودند که در اي میا  ،خانواده گندمیا با سره
گونه غالب بودند .همچنی در بی گونههای مشاهدهشده تعداد
معرردودی دارای چرخرره زنرردگی چندسرراله و بیشررتر گونررههررا
به صور يکساله په برگ و يکساله باريکبرگ بودند .عالوه برر
اير  ،هفرت گونره پهر بررگ و سره گونره جرز علرفهرایهررز
باريکبرگ بودند .اي نتیجه چندا دور از انتظرار نیسرت ،زيررا
گیاه نخود دارای چرخه زندگی يکساله بوده و طبیعتاً گونههرای
يکساله په برگ دارای رقابت بیشتری با اي محصرو خواهنرد
بود .بدي ترتیب ،بهنظر مریرسرد کره فراهمری منراب و ايجراد
شرايط مناسبتر برای رشد گونههای يکسراله پهر بررگ باعرث
افزاي درصد حضور آنها نسبت به گونههای يکساله باريکبرگ
شده است .نتايج پژوه حاضر نشا داد افزود بقايا و پاشر
عصاره آبی چغندرقند و کلزا ،جمعیت و میزا حضور علفهرای

جدول  -2تراکم نسبی(درصد) گونههای علفهرز نخود تحت تأثير بقایا و پاشش عصار آبی چغندرقند و کلزا
Table 2. Relative density (percentage) of weeds in chickpea affected by residues and aqueous extracts of sugar beet and
canola
نام گونه علفهرز
Weed species
name

چرخه
خانواده
Family

زندگی
Life
cycle

شاهد
Control

بقایای کلزا
Residues of
canola

بقایای
چغندرقند
Residues of
sugar beet

بقایای کلزا و
چغندرقند
Mix residues of
canola & sugar
beet

عصاره کلزا
Extract of
canola

عصاره
چغندرقند
Extract of
sugar beet

مخلوط عصاره
کلزا و چغندرقند
Mix extract of
canola & sugar
beet

علف شور
Salsola
dendrites

Chenopodiaceae

AB

34.0

27.7

19.3

14.3

10.3

12.0

14.7

Convolvulaceae

PB

14.0

9.0

6.3

9.0

8.3

7.7

11.7

Solanaceae

AB

14.3

2.3

6.7

9.3

8.0

12.7

10.7

Echinochloa
crus-galli

Poaceae

AG

10.7

3.3

3.3

4.4

4.0

3.7

6.3

Portulaca
oleracea

Porthulacaceae

AB

5.3

4.0

1.7

2.7

3.3

3.7

4.4

Chenopodium
album

Chenopodiaceae

AB

1.0

-

1.0

-

-

-

-

Amaranthus
retroflexus

Amaranthaceae

AB

0.67

0.3

1.0

-

-

-

-

Cyperus
rotandus L.

Poaceae

PG

1.0

-

1.0

-

1.0

-

-

Xanthium
strumarium L.

Asteraceae

AB

1.3

-

-

-

1.0

-

-

Sorghum
halepense L.

Poaceae

AG

1.0

1.0

-

1.0

-

-

-

پیچک صحرايی
Convolvulus
arvensis

تاجريزی
Solanum nigrum

سورو
خرفه
سلمه تره
تا خروس
اويارسالم
توق
قیاق

* يکساله په برگ  ،ABيکساله باريک برگ  ،AGچندساله باريک برگ  ،PGچندساله په برگ PB
* PB: Perennial broad leaves, PG: Perennial grasses, AG: Annual grasses and AB: Annual broad leaves

207

208

-

12

6

2

df

19.77

33.7

12.52

18.8

تاجریزی

14.3

0.70

21.04*

2.23ns

Solanum
nigrum

21.7

4.02

37.39*

0.44ns

Convolvulus
arvensis

پيچک صحرایی

14.1

1.76

20.07*

8.7

3.46

80.20*

22.84*

11.1

2.96

709.26*

9.37ns

Salsola
dendrites

علف شور

19.1

0.37

1.15*

1.65*

سوروف

10.5

0.39

7.48*

3.46*

Echinochloa
crus-galli

سوروف

9.0

12.33

1240.45*

5.39ns

7.9

0.50

2.77*

0.46ns

Solanum
nigrum

تاجریزی

Coverage پوشش

4.6

1.90

126.79*

12.15*

تاجریزی
Echinochloa Solanum nigrum
crus-galli

Height ارتفاع

15.3

0.80

18.98*

4.33*

Convolvulus
arvensis

پيچک صحرایی

5.1

5.82

600.77*

9.87ns

Convolvulus
arvensis

پيچک صحرایی

10.1

53.81

1113.9*

68.86*

Salsola
dendrites

علف شور

5.4

4.10

1099.8*

1.10ns

Salsola
dendrites

علفشور

. و عدم معنیداری میباشند0/05  بهترتیب معنیداری در سط احتماns * و

Portulaca
oleracea

خرفه

Mean of squares

ميانگين مربعات

Table 3. continue

3 ادامه جدول

14.6

7.72

232.41*

2.33ns

Salsola
dendrites

16.71*

خرفه
Portulaca
oleracea

علفشور

Convolvulus
arvensis

.* and ns: significant at P≤ 0.05 and non-significant, respectively

631.74*

68.88ns

17.50ns

104.72*

10.5

0.92

47.76*

0.42ns

ميانگين مربعات
Mean of squares

پيچک صحرایی

Dry weight وزن خشک

سوروف

16.8

Echinochloa
crus-galli

21.0

-

0.75

21.30*

1.47ns

خرفه

0.57

12

سوروف

Density تراکم
تاجریزی
Echinochloa Solanum nigrum
crus-galli

Portulaca
oleracea

4.19*

6

درجه آزادی

0.57ns

6

خرفه

 روز بعد از کشت گياه نخود60  وزن خشک و پوشش علفهایهرز، ارتفاع، آناليز واریانس تراکم-3 جدول

3. Analysis of variance of weed density, height , dry weight and coverage at 60 days after chickpea sowing

Portulaca
oleracea

2

df

درجه آزادی
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)C.V (%

ضريب تغییرا (درصد)

خطا

Error

تیمار

Treatment

بلوک

Block

S.O.V

منابع تغييرات

)C.V (%

ضريب تغییرا (درصد)

خطا

Error

تیمار

Treatment

بلوک

Block

S.O.V

بدي ترتیب با توجه به نتايج ،بهنظرر مریرسرد کره وجرود
خاصیت دگرآسیبی و مواد دگرآسریب در بقايرای انردام هروايی
چغندرقند و کلزا سبب کاه جوانهزنی و رشد برخی گونههای
هرز شده است.
نتايج آنرالیز واريرانس نشرا داد کره ترراک  ،ارتفراع ،وز
خشرک و پوشر علررفهرایهرررز تحرت تررأثیر بقايرا و پاشر
عصارههای گیاهی قرار گرفته است (جدو .)3

منابع تغييرات

( Dadkhah & Rassam )2016اتهار نمودند که وجود
بقايای کلزا و چغندرقنرد بره میرزا 1/5کیلروگرم در مترمربر
به صرور مخلرو برا خراک برهترتیرب باعرث کراه  42/7و
57درصد تراک علفهایهررز در فاصرله زمرانی 45روز پرس از
کشت گیراه نخرود شرده اسرت .همچنری (Dadkhah )2014
گزارش نمود که کاربرد بقايا و پاش عصاره آبی کلزا برهترتیرب
باعث کراه  67/5و 41/8درصردی ترراک علرفهرایهررز در
مزرعه سويا شد .عالوه بر اي برهنظرر مریرسرد کره قرارگیرری
بقايای کلزا و چغندرقند بر سط خاک با محردودکررد میرزا
تشعش خورشیدی رسریده بره سرط خراک مران جوانرهزنری
علفهایهرز شد که اي امر در نتیجه کاه ترراک آنهرا را بره
دنبا داشته است .همچنری برخری تحقیقرا نشرا داده کره
اضافهکرد بقايای گیاهی کلزا بهصور مرالچ در سرط خراک،
سبب مهار و يا بهتأخیرافتراد جوانرهزنری برذر علرفهرایهررز
مرریشررود ( .)Fenwick et al., 1983در همرری راسررتا
( Teasdale et al, )1991نیز کاربرد بقايای گیاهی را بهعنوا
راهکاری پايدار برای کراه جمعیرت و ترراک علرفهرایهررز
توصیه نمودند .اي محققا همچنی اتهار نمودند که بهمنظور
بهبود کاربرد بقايای گیاهی در کنتر علفهایهررز ،توجره بره
نوع و مقدار بقايای گیاهی اضافه شده به خاک ضرور دارد.

تراکم علفهایهرز

نتايج مقايسه میانگی نشا داد که 60روز پرس از کشرت
نخود ،تیمار شراهد برا 78/3بوتره در مترمربر و تیمرار پاشر
عصراره کلررزا برا 33/9بوترره در مترمربر برهترتیررب بیشررتري و
کمتري تراک علفهرز را داشرته اسرت (جردو  )4کره باعرث
کاه 56/7درصدی تراک علفهایهرز نسبت به تیمار شراهد
شده بود .تراک علفهرایهررز علرفشرور ،پیچرک ،ترا ريرزی،
سورو و خرفه در تیمرار شراهد برهترتیرب برا ،14/3 ،14 ،34
 10/7و 5/3بوته و در مجموع با تراک 78/3بوته در مترمرب بود
که نشا از بانک بذر قوی علفهایهرز در زمی محرل اجررای
طرح دارد .بهکاربرد بقايای گیاها چغندرقند و کلزا بهصرور
مخلو با خاک و همچنری پاشر عصراره چغندرقنرد و کلرزا
به صور محلو پاشی توانست جوانهزنی و تهور علفهرایهررز
غالب مزرعه را بهطور قابلتوجهی کاه دهد .همچنی ترراک
علفهایهرز پیچرک صرحرايی ،سرورو و خرفره تحرت تیمرار
بقايای چغندرقند برهترتیرب  69 ،55و 67/5درصرد نسربت بره
شاهد ،کاه معنیدار نشا دادند و بقايای کلزا باعرث کراه
83درصدی ترراک ترا ريرزی نسربت بره شراهد شرد .ترأثیرا
بازدارندگی شديد بقايرای چغندرقنرد و کلرزا احتمراالً بره علرت
تجزيه تدريجی بقايا و آزادشد مواد آللوکمیکا موجرود نظیرر
فنو ها و گلوکوزينوال با گذشت زما میباشد .با توجه به اي
نتايج میتوا گفت که از اي دو گیاه زراعری برا رعايرت اصرو
زراعی میتوا در کنتر علفهایهرز استفاده نمود.
کاه تراک علفهرایهررز تحرت ترأثیر مصرر بقايرا و
عصاره آبی گیاها دگرآسیب توسط برخی ديگر از محققا نیرز
به تأيید رسیده است (.)Sayed sharifi et al., 2007

ارتفاع علفهایهرز

ترأثیر معنریداری برر

بقايا و پاش گیاها مورد آزماي
ارتفاع علفهایهرز داشت (جدو .)3
نتايج حاصل از نمونهبرداری علفهرایهررز 60روز پرس از
کشت در جدو  4نشا داده شده اسرت .نترايج اير آزمراي
بیانگر آ است که ارتفاع علفهایهرز تحت تیمارهای مختلرف
عکسالعملهای متفاوتی از خود نشا دادند ،بهطوریکه ارتفاع
علفشور ،پیچک صرحرايی ،ترا ريرزی و خرفره 60روز پرس از
کشرررت در تیمرررار شررراهد برررهترتیرررب  37/2 ،70/0 ،79/8و
26/5سانتیمتر مشاهده شد ،درحالیکه با توجه به نوع گیاهرا
(چغندرقند و کلزا) و روش مصر (بقايا و پاش عصاره) ارتفاع
علررفشررور و پیچررک صررحرايی تحررت تیمررار مخلررو بقايررای
چغندرقنررد و کلررزا بررهترتیررب  64/1و 63/9درصررد و همچنرری
علف هرز خرفه تحت تیمار بقايای چغندرقند 44/2درصد نسبت
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کشررت نخررود بررهترتیررب  57/6و 78/2درصررد وز خشررک
علفهایهررز را نسربت بره شراهد کراه داد ( & Dadkhah
.)Rassam, 2015
نتايج ديگری مؤيد اي مطلب است که گیاها چغندرقنرد
و کلزا بر رشد علفهرز تا ريزی تأثیر بازدارندگی داشرته اسرت،
به طوریکه با افزاي غلظت عصارههای آبی ترا 15درصرد ،وز
خشررک سرراقهچرره و ريشررهچرره تررا ريررزی را بررهترتیررب  73و
66/5درصد کاه داده است .همچنی بیا داشتند که از اير
دو گیاه با رعايت اصو مرديريتی و زراعری مریتروا در جهرت
مديريت علفهرز ترا ريرزی در شررايط مزرعره اسرتفاده نمرود
(.)Babaeinjad et al., 2014

به شاهد کاه نشا داد .با توجه بره نترايج جردو  ،4بقايرای
گیاها چغندرقنرد و کلرزا در مقايسره برا پاشر عصراره آبری
چغندرقند و کلزا به میزا بیشتری ارتفاع علفهایهرز سورو
و خرفه را کاه داد .بهنظرر مریرسرد مخلرو کررد بقايرای
گیاهی با خراک ،منجرر بره تجزيره و رهاسرازی تردريجی مرواد
آللوکمیکا موجود در آنها در طی دوره روي شده و اي مرواد
از طريق ريشه جذب و مکانیس های رشردی علرفهرایهررز را
تحت تأثیر منفی خود قرار میدهند .اي کاه رشد علرفهررز
خرفه به حضور مواد فنرولی حاصرل از عصراره آبری چغندرقنرد
نسبت داده شده است (.)Dadkhah, 2012
وزن خشک علفهایهرز

آنالیز واريانس دادهها نشرا داد کره تیمارهرای آزمايشری
وز خشک علفهایهرز را بهطور معنیداری ( )P≥ 0/05تحت
تأثیر قرار داد (جدو .)3
مقايسه میانگی وز خشک اندامهای هوايی علفهایهرز
تحت تیمارهای مختلف در شررايط مزرعره در جردو  4نشرا
داده شده است .در فاصله 60روز بعد از کاشت گیاه نخود ،تیمار
شاهد برا 2671/7گررم در مترمربر بیشرتري و تیمرار پاشر
بقايای چغندرقند با 265/7گرم در مترمرب کمتري میزا وز
خشک علفهرز را داشته است .با توجه به نترايج جردو  4وز
خشک گونههای مختلف علفهرز بسته به حساسیت آنها به نوع
گونه گیاهی بهکاربردهشده در تیمارهای آزمايشی (چغندرقنرد و
کلزا) عکسالعمل متفاوتی را نشا دادند.
از نتايج آزماي اي چنی نتیجهگیرری مریشرود کره برا
گذشت زما تأثیر تیمارهای آزمايشی بر وز خشک علرفهررز
در واحد سط بیشتر آشکار میگردد .در تیمار شراهد برهدلیرل
عرردم وجررود مررواد آللوکمیکررا شرررايط برررای رشررد و نمررو
علفهایهرز مطلوبتر بوده و علفهایهرز بهطرور مروثرتری از
عوامل اقلیمی از قبیل رطوبت و مواد غرذايی اسرتفاده نمروده و
رشد زيادتری داشتهاند که منجرر بره افرزاي مراده خشرک در
آ ها شرده اسرت .در مقابرل تیمارهرای بقايرا و پاشر عصراره
گیاها بهخاطر تأثیر بازدارندگی در جوانهزنی ،تراک علفهررز،
کاه ارتفاع و بهطورکلی کاه رشد رويشری علرفهرایهررز
منجر به کاه تجم ماده خشک شده است.
برخی از محققا گزارش کردهاند که کاربرد بقايای کلرزا و
چغندرقند بهصور مخلو با خراک در مزرعره نخرود برهطرور
معنی داری وز خشک کل علفهایهرز را کراه داده اسرت،
بهطوریکه بقايای کلرزا و چغندرقنرد در فاصرله 45روز پرس از

پوشش علفهایهرز

تجزيه واريانس دادهها نشا میدهرد کره میرزا پوشر
علفهایهرز بهطور معنیداری تحت تأثیر تیمارهرای آزمايشری
قرار گرفته است (جدو .)3
نتايج حاصل از نمونهبرداری پوش علفهایهرز به فاصله
60روز بعد از کشت گیاه نخود در جدو  4مشاهده میشود .در
نمونررهبرررداری از تیمارهررای آزمايشرری در مراحررل اولیرره رشررد،
علفشور و پیچک صحرايی از پوش بیشتری برخروردار بودنرد
که نشا دهنده رشد سري اي دو علفهرز میباشد ،بهطوریکه
اي روند در علفشور در مراحل آخر رشرد بره براالتري میرزا
رسید .بیشتري میزا پوش در بی علفهایهرز غالب مزرعه
در تیمار شاهد برابر  69/8درصد از هر مترمرب بود که علفشور
و خرفه بهترتیب با  34و 4/3درصد از هر مترمربر بیشرتري و
کمتري مقدار پوش را دارا بودند .بیشتري ترأثیر بازدارنردگی
بررر پوش ر علررفهررایهرررز در تیمررار بقايررای چغندرقنررد بررا
52/6درصد مشاهده شد ،بهطوری که گیاها علفشور ،پیچرک
صحرايی و تا ريزی بیشتري کاه رشد را نشا دادند.
تأثیر بازدارندگی تیمارهای آزمايشی بر رشد علرفهررز در
مراحل اولیه رشرد باعرث مریشرود گیراه زراعری در رقابرت برا
علفهایهرز موفقتر تاهر شود.
با گذشت زما پوش علفهرایهررز در مزرعره افرزاي
میيابد .اشغا بی از 34درصد از فضا بهوسیله يک علرفهررز
نشا از قدر رشد و رقابت باالی آ دارد که نه تنها اثرر گیراه
زراعی ،بلکه رشد ساير علفهرایهررز را تحرت ترأثیر قررار داده
است .نتايج اي آزماي از حاکمیت فرضیه پی دستی اولیه در
تسخیر فضا و متعاقب آ حاک شد علفشور در شرايط مزرعه
حکايت دارد.
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56.7
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-
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)٪(به شاهد

کاهش نسبت

The mean values with one common letter within each column are not significantly (P≤0.05) different according to LSD.
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Table 4. The effect of different treatments on weed density, height, dry weight and coverage at 60 days after chickpea sowing
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سوروف

تاجریزی

صحرایی

علفشور

59.0bc

56.5bc

62.5b

27.0d

30.3d

59.6d

80.0c

51.7e

75.5c

51.4c

101.8b

16.6f

507.2a

141.5a
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34.8e

56.6c

24.3f

84.3b

40.8d
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139.4a

251.1b

86.1g

100.3f

154.4d

115.2e

240.8c

1671.1a

465.6

293.3

378.9

419.6

265.7

480.1

2671.7

Total

جمع کل

82.6

89.1

85.8

84.3

90.1
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5.5cd
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15.7de

19.0cd
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12.3e

14.7e
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arvensis
dendrites

علفشور پيچک صحرایی
جمع کل

38.4

40.5

47.7

52.9

33.2

36.4

69.8

Total

45.0

42.0

31.7

24.3

52.6

47.9
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compared
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The mean values with one common letter within each column are not significantly (P≤0.05) different according to LSD.

73.9c

71.8c
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64.8d
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چغندرقند

Mix extract of
canola & sugar beet

مخلو عصاره کلزا و

عصاره چغندرقند

Extract of sugar
beet

عصاره کلزا

Extract of canola

Mix residues of
canola & sugar beet

بقايای کلزا و چغندرقند

بقايای چغندرقند

Residues of sugar
beet

بقايای کلزا

Residues of canola

شاهد
Control

Treatmentتيمار

Weedعلفهرز

تعداد غال  ،تعداد دانه ،وز 100دانره ،عملکررد دانره ،عملکررد
بیولوژيررک و شرراخص برداشررت) در سررط احتمررا 5درصررد
معنیدار گرديد (جدو .)5

صفات مورد مطالعه گياه نخود

نتايج آنالیز واريانس حاصل از بررسی صفا نخرود نشرا
داد که تأثیر بقايای گیاهی و پاش عصراره حاصرل از دو گیراه
چغندرقند و کلزا بر روی صفا گیاه نخود (ارتفاع ساقه اصرلی،

جدول  -5آناليز واریانس خصوصيات رشد ،عملکرد و اجزای عملکرد نخود در تيمارهای مختلف
Table 5. Analysis of variance of growth, yield and yield components of chickpea plants in response to different
treatments
ميانگين مربعات
Mean of squares

شاخص

عملکرد

برداشت

بيولوژیک

Harvest
index
21.28ns
*76.86
14.26
7.1

عملکرد

وزن100دانه

تعداد دانه

دانه

100-seed
Weight

Seed
number

Biological
yield
1797.0ns
*9347.93
563.66

1099.4ns
*2938.93
561.82

4.36
*128.57
4.76

10.90
*185.82
192.09

9.0

17.2

9.8

18.0

Seed yield

ns

ns

درجه

منابع تغييرات

تعداد

ارتفاع ساقه

غالف

اصلی

df

Pod
number
22.04 ns
*138.63
14.15

Height of
main stem
0.86ns
*97.97
8.10

2
6
12

 Blockبلوک
 Treatmentتیمار
 Errorخطا

13.9

8.6

-

ضريب تغییرا (درصد)
C.V%

آزادی

S.O.V

* و  nsبهترتیب معنیداری در سط احتما  0/05و عدم معنیداری می باشند.
* and ns: significant at P≤ 0.05 and non-significant, respectively

آللوکمیکا موجود در بقايای چغندرقند و کلزا باشد که با خاک
مخلو شده بر تشکیل ريشههای مويینه و به تب آ بر کاه
جذب آب در گیاه و در نتیجه کاه ارتفاع تأثیرگذار میشرود.
محققا در مطالعا خود گزارشکردند که مواد آللوکمیکا در
بقايای گیاهی میتواند باعث کاه فشار اسمزی شیره سرلولی
شود و در نتیجه با تأثیر بر روی رشد بخ های مختلف گیاها
از جمله ارتفاع گیاه میتواند باعث بسرتهشرد روزنرههرا گرردد
( .)De Neergard & Porter, 2001همچنری کراه رشرد
گیاه نخود توسط بقايای چغندرقند و کلزا که برا خراک مخلرو
شده میتوانرد در اثرر ترداخل ترکیبرا آللوپاتیرک در تقسری
سلولی ( )El-Khatib & Hegazy, 2004و سنتز پروتتی ها و
هورمو هرا ( )De Neergard & Porter, 2001باشرد کره در
نهايت باعث کاه رشد در سرلو و منجرر بره کراه ارتفراع
میشود (.)El-Khatib & Hegazy, 2004

ارتفاع ساقه اصلی گياه نخود

نتايج حاصل از آنالیز واريانس حاکی از اي مریباشرد کره
ارتفاع ساقه اصلی گیاه نخود بهطور معنیداری تحت تأثیر بقايرا
و پاش عصاره دو گیاه چغندرقند و کلزا قررار گرفرت .متوسرط
ارتفاع سراقه در تیمرار شراهد (وجرود علرفهرایهررز) معراد
31/38سانتیمتر بود .همرا طورکره در شرکل 1قابرل مشراهده
است ،عکسالعمل ارتفاع ساقه نخود نسربت بره بقايرا و پاشر
عصارههای آبری متفراو برود ،برهطروریکره در تیمرار بقايرای
چغندرقند برا کراه 5/4سرانتیمترر نسربت بره تیمرار شراهد
بیشتري تأثیر منفی بر ارتفاع ساقه اصلی نخود مشاهده شرد .از
طر ديگر ارتفاع سراقه نخرود تحرت ترأثیر تیمارهرای پاشر
عصاره کلزا ،پاش عصاره چغندرقند و مخلرو پاشر عصراره
چغندرقند و کلزا بهترتیب  14/27 ،36/5و 9/8درصد نسبت بره
تیمار شاهد افزاي يافت .از اي رو میتوا گفت که تیمارهرای
بقايای گیاهی باعث کاه ارتفاع سراقه اصرلی شردند .کراه
ارتفاع ساقه گیاه نخود میتواند بهدلیل ترأثیر بازدارنردگی مرواد
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45.00

a
b
bc

c

bc

35.00
30.00

d

25.00
20.00
15.00

Height of
)chickpea main stem (cm

bc

40.00

10.00
5.00
0.00
Residues of
sugar beet

Mix residues of Spray of canola Spray of sugar Mix spray of
sugar beet and
beet
sugar beet and
canola
canola

Residues of
canola

Control

شکل -1تأثير بقایا و پاشش عصاره آبی گياهان چغندرقند و کلزا بر ارتفاع ساقه اصلی نخود
Fig. 1. The effects of residues and aqueous extracts of sugar beet and canola on the height of chickpea main stem
میانگی های دارای حرو متفاو در هر شکل تفاو

معنیداری براساس آزمو  LSDدارند (.)P≥ 0/05

Means with different letters for each bar have significant difference according to LSD5%.

تعداد غال يکی از مه تري اجزای عملکرد است کره برر
عملکرد دانه بسیار مؤثر است .با توجه به يکنواختی خاک محرل
آزماي  ،بهجُز تأثیر تیمارهای آزمايشی ،ساير عوامل برر تعرداد
غال در بوته مؤثر نبوده و تلفاتی حتی از نظر بیماریها و آفا
نیز مشاهده نشد.

تعداد غالف در بوته

نتايج آنالیز واريانس نشرا داد کره تعرداد غرال در بوتره
نخود بهطور معنیداری تحرت ترأثیر تیمارهرای آزمايشری قررار
گرفت (جدو  .)3بیشرتري و کمترري تعرداد غرال در بوتره
بهترتیب در تیمار شاهد برا 37/3عردد و تیمرار بقايرای کلرزا برا
17/67عدد در بوته ( 53/5درصد کاه ) مشاهده شد (شکل.)2
مشخص شده است که کمتربود تعرداد غرال در بوتره باعرث
میشود که وز 100دانره بیشرتری داشرته باشرد و توانرايی در
تولید غال کمتر ،منجر بره تولیرد مخراز بیشرتر بررای مرواد
فتوسررنتزی شررده و مررواد فتوسررنتزی برره تعررداد دانرره کمتررری
تخصیص يافته و سه هر دانه از مرواد فتوسرنتزی بیشرتر و در
نتیجه وز 100دانه بیشتری را بهدنبرا دارد ( Sadghei poor
.)et al., 2004
در پژوه حاضر اير وضرعیت در تیمرار بقايرای کلرزا و
مخلو پاش عصاره چغندرقند و کلزا صدق میکنرد .از طرر
ديگر کاه تعداد غال در بوته برهخراطر آزادشرد تردريجی
مررواد آللوکمیکررا از بقايررای کلررزا و مانرردگاری آ تررا مرحلرره
غالفدهی باعث شد اندامهای زايشی شديداً تحت تأثیر اي مواد
قرار گیرند.
در بی تیمارهای مورد آزماي تیمار بقايای چغندرقند برا
32/3عدد غال در بوته کمتر تحت تأثیر قرار گرفت.

تعداد دانه در بوته

تعداد دانه در تیمار شاهد برابر 31/33عدد مشراهده شرد.
بیشتري تعداد دانره در تیمرار پاشر عصراره آبری کلرزا برابرر
48عدد بود که نسبت به تیمار شاهد 53درصد افرزاي داشرت
(شکل  ،)2درحالیکه کاربرد بقايای کلزا بر تعداد دانه نخود اثرر
منفی داشت .بهنظر میرسد به دلیل آزاد شد مواد آللوکمیکرا
بهتدريج در طو دوره رشد گیاه و اثرا منفی بر مراحل زايشی
باعث کاه تعداد دانه شده است و در مقابرل ،کراربرد پاشر
عصاره آبی کلزا باعث تحريک رشد رويشی و زايشی گیاه نخرود
شده است .گزارش شده است که اگر تعداد دانهها کراه يابرد،
مخز  ،قدر کافی برای جرذب مرواد فتوسرنتزی را نداشرته و
میزا محصو بیشتر از حالتی که وز 100دانره کراه يابرد،
ک میشود .در کاه وز 100دانه ممک است منبر  ،قردر
تأمی مواد فتوسنتزی کافی را نداشرته باشرد ،ولری در کراه
تعداد دانه ،منب  ،مواد الزم را تولید میکند ،ولری مخرز دچرار
محدوديت است (.)Koocheki & Sarmadnia, 1999
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برخوردار بود .هرچه تعداد دانه در غال کمتر باشد ،توزي مواد
فتوسنتزی به تعداد دانه کمتری اختصاص يافته (شکل  )2و بره
دنبا آ وز هر دانره افرزاي مریيابرد .محققرا در بررسری
همبستگی بی وز 100دانه با تعداد دانره در غرال نخرود ،بره
نتايجی مشابه برا نترايج پرژوه حاضرر رسریدند ( & Gepts
.)Debouck, 1991

وزن100دانه

نتررايج نشررا داد کرره حررداقل و حررداک ر وز 100دانرره،
بهترتیب در تیمار پاش عصاره آبری چغندرقنرد (13/9گررم) و
تیمار پاش عصاره آبی کلزا (31/7گرم) مشاهده شد (شکل.)2
اي ر آزمرراي نشررا داد کرره در برری اجررزای عملکرررد نخررود،
حساستري جز به مواد آللوپاتی ،تعداد غال در بوتره بروده و
وز 100دانرره از حساسرریت کمتررری نسرربت برره تعررداد غررال
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شکل -2تأثير بقایا و پاشش عصاره آبی گياهان چغندرقند و کلزا بر اجزای عملکرد نخود
Fig. 2. The effects of residues and aqueous extracts of sugar beet and canola on the yield componts of chickpea
میانگی های دارای حرو متفاو در هر صفت تفاو معنیداری براساس آزمو  LSDدارند (.)P≥ 0/05
Means with different letters for each trait have significant difference according to LSD5%.

عملکرد دانه( 1وزن دانه)

بقايای گیاهی آفتابگردا باعث بهبرود خصوصریا رشرد نخرود
شده است که در نتیجه اي امر ،بهبود عملکرد نخود را به دنبا
داشته است (.)Asadi et al., 2015
نتايج مطالعهای ديگر مؤيد اي مطلرب اسرت کره مصرر
عصاره آبی کلزا باعث افرزاي عملکررد گیراه نخرود بره میرزا
39/5درصد نسبت به شاهد موجب شده اسرت ( & Dadkhah
 ) Rassam, 2015که با نتايج پژوه حاضر مطابقت دارد.

عملکرد دانه نخود در تیمار شراهد برابرر 169/17گررم در
مترمرب بهدست آمد (شکل ،)3بهطوریکره بیشرتري عملکررد
دانه در تیمار پاش عصاره کلرزا برا 180/33گررم در مترمربر
مشاهده شد که با افرزاي تعرداد دانره ،وز دانره نیرز افرزاي
چشمگیری داشت.
محققررا در مطالعررا خررود گررزارشکردن رد کرره کرراه
جمعیت علفهایهرز تحت تأثیر افرزاي خاصریت دگرآسریبی
yield

1 Grain
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Figure 3. The effect of residues and aqueous extracts sugar beet and canola on yield of chickpea.
میانگی های دارای حرو متفاو در هر صفت تفاو معنیداری براساس آزمو  LSDدارند (.)P≥ 0/05
Means with different letters for each trait have significant difference according to LSD5%.

رويشی و زايشی است .ترأثیر بقايرا و پاشر عصراره حاصرل از
گیاهرا مرورد آزمراي باعرث عکرسالعمرل متفراو شراخص
برداشت گیاه نخود گرديد .شاخص برداشت در تیمار شاهد برابر
با 52/4درصد برود ،درحرالیکره بیشرتري و کمترري شراخص
برداشت در تیمار بقايای چغندرقند و پاش عصراره چغندرقنرد
بهترتیب  59/2و 44/1درصد مشاهده شرد کره برهترتیرب  13و
16/1درصد نسبت به تیمار شاهد افزاي و کاه معنریدار در
پی داشت (شکل  .)3کاه شاخص برداشت در تیمرار پاشر
عصاره چغندرقند ناشی از کاه چشرمگیر تعرداد دانره و وز
دانه بوده است .تأثیر پاش عصاره چغندرقنرد ،براوجود کراه
وز خشک گیاه نخود ،توانايی تولید تعداد بسیار معدودی دانره
با وز بسیار ک بود که نتیجره آ کراه شرديد در شراخص
برداشت است .محققا گزارشکردند که باالبود بیوماس بردا
معنی است که محدوديت منب وجود نداشته و میزا فتوسرنتز
باال و  CGRبااليی دارند ،اما بهدلیل اي که سیست توزي مرواد
فتوسنتزی در اي گیاها نامطلوب است ،میزا ماده کرافی بره
قسررمتهررای اقتصررادی يعنرری دانرره منتقررل نشررده و بررهدلیررل

عملکرد بيولوژیکی

اثررر تیمارهررای آزمايشرری بررر عملکرررد بیولرروژيکی نخررود
معنرریدار ( )P≤0/05بررود (جرردو  ،)3بررهطرروریکرره عملکرررد
بیولوژيکی گیاه نخود در تیمار شراهد 319/4گررم در مترمربر
مشاهده شد که با مصر بقايرا و پاشر عصراره آبری عملکررد
بیولوژيکی کاه يا افزاي يافت .بیشتري و کمتري عملکررد
بیولوژيکی گیاه نخود در تیمرار پاشر عصراره کلرزا و پاشر
عصاره چغندرقند که بهترتیب  329/4و 192/1گرم در مترمرب
بهدست آمد (شکل  .)3احتماالً بیشتربود عملکررد بیولروژيکی
در تیمار پاش عصاره کلزا را میتوا به ترأثیر بازدارنردگی برر
علفهایهرز و همچنی باالبود تعداد دانه و وز دانه در بوتره
نخود نسبت داد.
شاخص برداشت

1

شاخص برداشت نشا دهندة میرزا مرواد انتقرا يافتره و
ذخیرهشده در دانه نسبت به کل مواد تولیدشده در دورا رشرد
Harvest index

1
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در نتیجه کاه تراک و زيستتوده علرفهرایهررز را موجرب
 در مجمروع نترايج نشرا داد کره در درجره او تیمررار.گرديرد
 با کنتر مطلوب و موثر علفهایهررز و،پاش عصاره آبی کلزا
همچنی با داشت بیشتري عملکرد نخود بهعنوا تیمرار برترر
آزماي بوده و در درجه دوم تیمار مخلو پاش عصراره آبری
چغندرقند و کلزا با کاه علفهرایهررز و افرزاي عملکررد و
 در، بردي ترتیرب.اجزای عملکرد نخود قابرلتوصریه مریباشرد
راستای دستیابی به اصو کشاورزی پايدار میتوا عصراره آبری
چغندرقند و کلزا را برای کنتر علفهایهرز و بهبرود عملکررد
.نخود بهعنوا يکی از حبوبا مه و ارزشمند مدنظر قرار داد

 ترفیت پذيرش زياد مواد فتوسنتزی وجرود، محدودبود مخز
.)Koocheki & Sarmadnia, 1999( ندارد
نتيجهگيری
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 که جز گیاهرا،توجه به زراعیبود دو گیاه چغندرقند و کلزا
 امکرا اسرتفاده از آنهرا در تنراوب،زراعی استراتژيک میباشند
زراعی يا در کشتهای مخلو جهت کنتر علفهایهرز وجود
 به طوریکه استفاده از بقايا و عصاره آبی بهدلیل دارابرود،دارد
 مان جوانهزنی و رشد علفهایهررز شرد و،خاصیت دگرآسیبی
منابع

1. Alboghbeish, J., Dadkhah, A.R., Khairkhah, M., and Zaremehrjordi, M. 2014. Allelopathic Effect of
Wheat, Canola and Ephedra on Growth Index of Weeds and Glycine max L. Plants in Field Conditions.
MSc, Thesis. Shirvan Higher Education Complex. Iran. 66pp. (In Persian with English Summary).
2. Arefiyan, M., Rabie, M., Asri, Y., and Bakhshi Khaniki, Gh. 2013. Comparison on canopy coverage
estimation methods of Calligonum comosum L’Her. and Amygdalus eburnea Spach in Shahr-e-babak of
Kerman (Iran). Iranian Journal of Range and Desert Research 20(4): 769-782. (In Persian with English
Summary).
3. Babaeinjad, B., Dadkhah, A.R., Rassam, G.A., and Ghorbanzadehnghab, M. 2014. Allelopathic effect of
sugar beet, canola and ephedra on germination and growth of weed Solanum nigrum. The 1st National
Conference on Stable Agriculture and Natural Resources. (In Persian with English Summary).
4. Dadkhah, A.R. 2012. Phytotoxic potential of sugar beet (Beta vulgaris) and eucalyptus (Eucalyptus
camaldulensis) to control purslane (Portulaca oleracea). Acta Agriculture Scandinavica Section B-Soil
and Plant Science 46(6): 1- 6.
5. Dadkhah, A.R. 2014. Allelopathic potential of canola and sugarbeet to control weeds in soybean
(Glycine max). Russian Agricultural Sciences 41(2-3): 111-114.
6. Dadkhah, A.R., and Rassam, Gh. 2016. Allelopathic potential of canola and sugarbeet to control weeds
in chickpea. Indian Journal of Weed Science 47(2): 131-135.
7. De Neergard, A., and Porter, J. 2000. Allelopathy. Department of Plant Pathology, Physiology and
Weed Science http://www.kursus.kvl.dk/sharesea/03Projects/32gamle /Project%20files/ allelopathic
8. El-Khatib, A., Hegazy, A.K., and Gala, H.K. 2004. Does allelopathy have a role in the ecology of
Chenopodium murale? Annuals of Botany Fennici 41: 37-45.
9. Fenwick, G.R., Heaneg, R.K., and Mullin, W.J. 1983. Glucosinolates and their breakdown products in
food and food plants. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 18: 123-301.
10. Gepts, P., and Debouck, D. 1991. Origin, domestication and evolution of the common bean (Phaseolus
vulgaris L.). In: A. Van Schoonhoven and O. Voysest (Eds.). Common Bean: Research for Crop
Improvement. CIAT, Cali, Colombia. pp. 7-53.
11. Guenzl, W.D., Mccalla, T.M., and Norstadt, F.A. 1967. Presence and persistence of phytotoxic
substance in wheat, oat, corn and sorghum residues. Agronomy Journal 59: 163-165.
12. Hegab, M.M., Khodary, S.E.A., Hammouda, O., and Ghareib, H.R. 2008. Autotoxicity of chard and its
allelopathic potentiality on germination and some metabolic activities associated with growth of wheat
seedlings. African Journal of Biotechnology 7(7): 884-892.
13. Hjazi, A. 2000. Allelopathy. Tehran University Press. (In Persian).
14. Hutchinson, C.M., and McGiffen, M.E. 2000. Cowpea cover crop mulch for weed control in desert
pepper production. HortScience 35: 196-198.
15. Jahani, H., Dadkhah, A.R., and Rassam, G.A. 2015. Allelopathic effect of sugar beet, sunfloewer and
cotton on growth index of weeds and sugar beet (Beta vulgaris) plants in field conditions. MSc, Thesis.
Shirvan Higher Education Complex. Iran. 73pp. (In Persian with English Summary).
16. Koocheki, A., and Sarmadnia, G.H. 1999. Crop Physiology. Ferdowsi University of Mashhad Press. (In
Persian).

217

1397  نيمة اول،1 شمارة،9 جلد/ پژوهشهاي حبوبات ايران/... بابایینژاد و دادخواه؛ مطالعه تأثير بقایای

17. Mallek. S., Partner, T.S., and Stapleton, J. 2007. Interaction effects of Allium ssp. Residues
concentrations and soil temperature on seed germination of four weedy plant species. Applied Soil
Ecology 37: 233-239.
18. Menan, H., Ngouajio, M., Isik, D., and Kaya, E. 2006. Effect of alternative management systems on
weed populations in hazelnut (Corylus avellana L.). Crop Protection 25: 835-841.
19. Petersen, J., Belz, R., Walker, F., and Hurle, K. 2001. Weed suppression by release of isothiocyanates
from Turin rape mulch. Agronomy Journal 93: 37- 43.
20. Rashdmohasel, M.H, and Moosavi, K. 2006. Weed Management Principles. Ferdowsi University of
Mashhad Press. 545pp. (In Persian).
21. Rice, E.L. (1984). Allelopathy. Academic Press, 2nd Edition. New York. pp. 368.
22. Sadeghi Poor, A., Ghafari Khalij, H., and Monem, R. 2004. Effect of plant density on yield and yield
components limited growth figures and unlimited growth of red beans. Journal of Agricultural Sciences
149-159. (In Persian with English Summary).
23. Seyed Sharifi, R., Farzaneh, S., and Seyed Sharifi, R. 2007. Comparison of chemical control and
allelopathic effect of weeds in chickpea under rainfed conditions. Iran Journal Biology 20(4): 334-343.
(In Persian with English Summary).
24. Teasdale, J.R., Beste, C.E., and Potts, W.E. 1991. Response of weeds to tillage and cover crops residue.
Weed Sciences 39: 195-199.
25. Xuan, T.D., Tawata, S., Khanh, T.D., and Chung, I.M. 2005. Biological control of weeds andplant
pathogens in paddy fields by exploiting plant allelopathy. An Overview. Crop Protection 24: 197-206.
26. Zand, A., Rahimyanmashhadi, H., Koochaki, A., Khalghani, J., Moosavi, K., and Ramazani, K. 2004.
Weeds Ecology. Ferdowsi University of Mashhad Press. 558pp. (In Persian).

218

Iranian Journal of Pulses Research
Vol. 9, No. 1, 2018, p. 204-220
1397  نيمة اول،1 شمارة،9 جلد/ پژوهشهاي حبوبات ايران/... بابایینژاد و دادخواه؛ مطالعه تأثير بقایای

Effect of sugar beet (Beta vulgaris) and canola (Brassica napus)
residue on weeds, yield and yield components of
chickpea (Cicer arietinum)
Babaeinjad1*, B. & Aadkhah2, A.
1. MSc. Student, Faculty of Agriculture, Shirvan Higher Education Complex, Shirvan, Iran
2. Associate Professor, Faculty of Agriculture, Shirvan Higher Education Complex, Shirvan, Iran
Received: 30 May 2016
Accepted: 27 December 2016

DOI: 10.22067/ijpr.v9i1.56050

Introduction
Weeds have significant negative effects on agricultural ecosystems. They are responsible for the decline
of crop yield because of competition with crops for water, nutrients and sunlight. Existing weed control
methods are either expensive or hazardous. Heavy use of chemical herbicides in most integrated weed
management systems is a major concern since it causes serious threats to the environment, public health and
increase cost of crop production. Therefore, alternative strategies against weed must be developed.
Allelopathy is defined as the inhibitory/stimulatory effect(s) of one plant on other plants through the release
of chemical compounds into the surrounding environment. It is characterized by a reduction in plant
emergence or growth, reducing their performance in the association. Allelopathy provides a relatively
cheaper and environmental friendly weed control alternative. This can be considered as a possible alternative
weed management strategy. A number of plants have also been known to exhibit allelopathic property on
other plants. Allelopathy associated with plants due to the presence of allelochemicals such as
monoterpences, phenolic and volatile compounds in their foliage. Therefore, the present study was done to
develop management practices to reduce the use of agro-chemicals for sustainable agriculture. Therefore, the
effects of allelopathic potential of sugar beet and canola on suppression of some weeds of chickpea farm
were studied.
Material & Methods
A field experiment based on a randomized complete block design with four replications was carried out
in a naturally weeds infested land to investigate the allelopatic effects of canola (Brassica napus L. var
Ocapi) and sugar beet (Beta vulgaris Var Jolge) residues on weeds and yield of chickpea (Cicer arietinum) at
research center of Shirvan Agricultural College (37° 23 north latitude and 57° 54 east longitude and altitude
of 1060 meters), North Khorasan Province, Iran. Seven treatments including I: chopped residues of canola
(1.5 kg m-2), II: chopped residues of sugar beet (1.5 kg m-2) both were separately incorporated to 25 cm depth
soil uniformly 20 days before sowing, III: chopped residues of canola and sugar beet mix together (0.75
kg/m2 each), IV: shoot aqueous extract of canola, V: shoot aqueous extract of sugar beetVI: mixed adequate
extract of canola & sugar beet, which were separately sprayed at post emergence stage (at 7, 15 and 30 days
after sowing) and VII: without any residues and spraying as control. For preparation of aqueous extract,
chopped shade dried residues of canola and sugar beet were separately ground into fine powder (using an
electric mill). One hundred g of ground tissue of each of the tested species was placed in a 2 L Erlenmeyer
flask and 1 L distilled water was added and left for 48 h at room temperature. The mixtures were then filtered
through a double layer of cheese cloth followed by Whatman No.1 filter paper using a vacuum pump. Water
extracts were applied between rows at the rate of 100 ml per square meter twice at 7 and 14 days after
sowing (DAS) using a knapsack hand-sprayer fitted with a flat fan nozzle maintaining a pressure of 207 kpa.
Results & Discussion
The result of experiment showed that growth traits of weeds and chickpea plant are significantly
affedted by treatments. Maximum inhibition on weed density, weed dry weight, weed coverage (%) and the
hight of chieckpea plants were recorded when using sugar beet residues incorporated with soil. So weed
density, weed dry weight, weed coverage and the height of chickpea plants decreased by 52.4%, 90.15,
*
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52.6% and 25.2%, respectively, compared to control. The highest (329.4 g m-2) and lowest (192.1 g m-2)
chickpea dry weight were obtained in shoot aqueous extract of canola and shoot aqueous extract of sugar
beet, respectively. The highest harvest index (59.2%) observed in plants treated with sugar beet residues.
Some studies reported that allelochemicals like salt and drought stresses exhibited inhibitory effects on
physiological processes that translate to growth. The effects of allelopathy on germination and plant growth
may occur through a variety of mechanisms including reduced mitotic activity in roots and shoots,
suppressed hormone activity, reduced rate of nutrient uptake, inhibited photosynthesis and respiration,
inhibited protein formation, decreased permeability of cell membranes and/or inhibition of enzyme action.
Weed cover reduction can be closely linked to slower leaf production and development of smaller leaves. It
was reported that at stress condition leaf area decreases due to a combination of a decrease in cell number
and in cell size. A possible reason for dry matter reduction could be the greater reduction in uptake and
utillisation of mineral nutrients by plant under allelochemical stress condition. Hegab et al, (2008) found that
higher concentration of allelochemical induced inhibitory effect on amylase activity in wheat seedlings. They
also reported the application of allelochemicals at high concentrations decreased protein content of wheat
seedlings.
Conclusion
The present study concludes that integrating canola and sugar beet residues has the potential to suppress
weeds germination and growth. These residues can be used as an eco-friendly approach to manage weeds in
chickpea fields.
Key words: Biomass, Chickpea, Chopped residues, Density, Weed management
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مشخصات داوران جلد 9شمارة ،1نيمة اوّل ،1397شمارة پياپی17 :
(بهترتيب حروف الفبا)
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