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چکیده  
تولیدافزایشوکشاورزيهاينظامبومپایدارمدیریتبرايگیاهتغذیهراهبردترینمهمرشد،محركهايباکتريویژههببیولوژیککودهايکاربرد

با توجه به اینکه ایران کشوري کم آب و خشک است، کاربرد سوپر جاذب از راهکارهایی جهت کاهش مصرف باشد.میپایدارکشاورزيسیستمدرهاآن
ثیر جهت خطوط کشت، کود زیستی نیتروکسین و مواد سوپرجاذب بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماشک برگ أمنظور بررسی تاین راستا بهباشد. در آب می

فاکتوریـل بـر پایـه طـرح     صـورت اسـپلیت پـالت   دانشگاه لرستان به-در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي1393-94آزمایشی در سال زراعی پهن
غربی -جنوبی و شرقی-عنوان فاکتور اصلی به دو صورت شمالیادفی در سه تکرار اجرا شد. در این تحقیق جهت خطوط کاشت بههاي کامل تصبلوك

هاي فرعی در این آزمایش کود زیستی نیتروکسین و مواد سوپر جاذب هر یک در دو سطح مصـرف و عـدم   هاي اصلی در نظر گرفته شد. عاملدر کرت
استفاده از کود زیستی نیتروکسین بر صفات قطر ساقه، تعداد غالف در بوتـه، تعـداد دانـه در    قرار گرفتند. نتایج نشان داد کههاي فرعیمصرف در کرت

سـاقه،  بر جاي گذاشت. همچنین ارتفاع بوته، قطـر (P≤0.01)دارمعنیتأثیرغالف، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت 
جنـوبی اثـر   -نه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در تیمارهاي کاربرد سوپر جاذب، نسبت به شاهد افزایش داشت. جهت کشـت شـمالی  عملکرد دا

غربـی و بیشـترین وزن هـزار دانـه     -گرم در تیمار کشت شده بر روي خطـوط شـرقی  00/91کمترین وزن هزار دانه مثبتی بر بسیاري از صفات داشت.
طور کلی مصرف کود زیستی نیتروکسین و مواد سوپر جاذب براي گیاهان بهدست آمد. جنوبی به-ار کشت شده بر روي خطوط شمالیگرم در تیم7/132

جنوبی، سبب افزایش عملکرد و اجزاي عملکرد دانه گیاه ماشک شد.-هاي شمالیکاشته شده بر روي ردیف

اي، عملکرد دانهگیاه علوفهپلیمر استاکوزورب، کشاورزي پایدار، لیدي:هاي کواژه
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ها و از سوي دیگـر فشـار بـی رویـه دام بـه      و پایین آمدن کیفیت آن
نابودي بخش عظیمی از پوشش گیـاهی و فرسـایش خـاك را    ،مراتع

الزم است اقـدامات اساسـی در جهـت زراعـت     حال.سبب شده است
هاي اقتصادي اي با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و جنبهگیاهان علوفه

بـرگ پهـن یـک لگـوم     52ماشـک ).Rastegar, 2005(ذیردصورت پ
اي زمستانه با رفتار رشدي سریع است که به تیره نیام داران، زیر علوفه

,Enneking and Maxted)تیره بقوالت و جنس ماشک تعلـق دارد 

1995).
عمومـاً باشد.ثر در فتوسنتز میؤترین عوامل منور یکی از ضروري

دمان فتوسنتزي باالیی داشته باشد که حـداکثر  تواند رانگیاه زمانی می

5- Vicia Narbonensis



1396، پاییز 3، شماره 15، جلد نشریه پژوهشهاي زراعی ایران640

Koocheki)نـور خورشـید را جهـت فتوسـنتز جـذب نمایـد       et al.,

هـاي کشـت بیـانگر آن    هاي اولیه در ارتباط با جهـت فعالیت.(2008
تواند بر روي میزان محصـول از طریـق   هاي کشت میاست که جهت

وت اصلی جـذب  تفاداشته باشد.تأثیرافزایش سطح برگ و جذب نور 
نور با سایر منابع این است که نور قابل ذخیره کردن نیسـت. بنـابراین   

تر است که بتواند از تمامی نور رسیده بـه  سیستمی در جذب نور موفق
Nasiri)سطح برگ استفاده کند et al., 2008)گیري مناسـب  . جهت

خطوط کشت باعث افزایش بازده فتوسنتزي شده و عملکرد و اجـزاي  
دهـد کـه میـزان    تحقیقات نشـان مـی  . بردکرد در گیاه را باال میعمل

جنـوبی کاشــته  -عملکـرد در گیاهــانی کـه بــر روي خطـوط شــمالی   
غربـی  -شوند در مقایسه با گیاهانی کـه بـر روي خطـوط شـرقی    می

Bisheshwor)بـه مراتـب بیشـتر اسـت    ،شـوند کاشـته مـی   et al.,

2013).
اي افـزایش  طور قابل مالحظـه هامروزه کاربرد کودهاي شیمیایی ب

ناپـذیري بـر   اثرات جبـران ،هاي اضافییافته است که عالوه بر هزینه
درنتیجـه بـراي رهـایی از ایـن     .محیط زیست و سالمتی انسان دارند

حرکت بـه سـمت کشـاورزي    ،مشکالت و مدیریت حاصلخیزي خاك
Ahmad abadi)شودپایدار توصیه می et al., 2011).ان یکی از ارک

اصلی در کشاورزي پایدار استفاده از کودهاي زیستی با هدف حذف یـا  
باشـد هاي شیمیایی و افزایش باروري خـاك مـی  کاهش مصرف نهاده

(Koocheki et al., 2008).    تـوان  از میـان کودهـاي زیسـتی مـی
کننـده  هـاي تثبیـت  ثرترین بـاکتري ؤنیتروکسین را نام برد که حاوي م

هاي فسفات از جـنس  کنندهو حلآزوسپریلیوم،ازتوباکترازت از جنس 
باشد که از طریق بهبود مواد آلی و فعالیت بیولوژیـک  میپسدوموناس

خاك و عرضه عناصر غـذایی بـراي گیـاه، موجـب افـزایش عملکـرد       
Kocabas)گــرددمحصــول مــی et al., کــود بیولــوژیکی .(2010

انـه در گیـاه   نیتروکسین سبب افزایش عملکرد بیولوژیکی و عملکرد د
Mahotchi)اي شده استذرت علوفه -Hossin –zade, 2014).

تواننـد مقـدار  هایی هستند که میپلیمرهاي سوپر جاذب هیدروژل
در اثـر خشـک   ،زیادي آب را در خود جذب کنند. پس از عمل جـذب 

تدریج تخلیه شده و بدین ترتیب شدن محیط، آب داخل این پلیمرها به
تري و بدون نیاز به آبیاري مجدد مرطوب بـاقی  یخاك به مدت طوالن

واسطه جلـوگیري از اتـالف آب و مـواد مغـذي از     ماند. این مواد بهمی
ظرفیـت نگهـداري آب قابـل    ،دست رفته از طریـق نشـت و روانـاب   

Yousefi Fard).دهنـد مصرف براي گیاه در خاك را افزایش مـی  et

al., 2011) .ان دادنـد کـه سـوپر    در بررسی سوپر جاذب نشـ محققان
اي دارد. از جمله دار و مثبت بر عملکرد گیاهان علوفهمعنیتأثیرجاذب 

شـرایط  مهمترین شرایط بـراي رشـد مناسـب نـور، رطوبـت خـاك و      
Fazeli Rostam poor)باشــداي مــیتغذیــه et al., 2011). بــا

قرارگیري گیاه در جهت کشت مناسب، کاربرد سوپرجاذب براي ایجـاد  

خاك و نیتروکسین براي تثبیـت ازت خـاك و ایجـاد شـرایط     رطوبت 
اي مورد استفاده قرار گرفته شد. بدین منظـور آزمایشـی   مناسب تغذیه

خطوط کشت، نیتروکسین و مـواد سـوپر جـاذب و    تأثیربررسی جهت 
ها بر عملکرد و اجزاي عملکرد در ماشک برگ پهـن  اثرات متقابل آن

طراحی و اجرا شد.

اهمواد و روش
خطوط کشـت، نیتروکسـین و مـواد سـوپر     تأثیرمنظور بررسی به

آزمـایش  جاذب بر عملکرد و اجزاي عملکرد در ماشک برگ پهن، این 
دانشـگاه  مزرعـه دانشـکده کشـاورزي    در1393-94در سال زراعـی  

هـاي اسپلیت پالت فاکتوریل بـر پایـه طـرح بلـوك    صورتبهلرستان
بـا توجـه بـه نقـش خصوصـیات      .شـد اجـرا تکرار3کامل تصادفی با

از مزرعـه محـل اجـراي    شیمیایی خاك بر رشد و نمـو گیـاه،  -فیزیکو
صـورت  متـري خـاك بـه   سانتی0-30آزمایش قبل از کاشت در عمق

ادغـام گیـري و بعـد از   وسیله اوگـر نمونـه  نمونه به15تا 10تصادفی
در ایـن  .)1(جـدول شـد براي تجزیه به آزمایشـگاه ارسـال   ،اهنمونه

ي % و وزن هزاردانـه 97آزمایش از رقم ماشک برگ پهن با قوه نامیه 
بوته در متر مربع استفاده گردید. بذر 200گرم و با تراکم بوته 56/109

108از مرکز تحقیقات دیم مراغه و کود زیستی نیتروکسـین بـا تعـداد    

(مـابکو) و  آوري زیستی مهر آسیالول زنده در هر گرم، از شرکت فنس
هاي پودري سـفید رنـگ و ظرفیـت    صورت گرانولوپرجاذب بهمواد س

کودبرابر جذب آب از شرکت دیم گستران سبز آتیه تهیه گردید.400
در دو سطح،در هکتارلیتر 1صورت بذرمال و به میزان نیتروکسین به

عدم مصرف) استفاده شد و پلیمـر اسـتاکوزورب بـه مقـدار     و(مصرف
زیر خطوط کشت در زیر بـذر  ،نگام کاشتکیلوگرم در هکتار در ه100

عـدم مصـرف) قـرار    و(مصـرف متري در دو سـطح سانتی2با فاصله 
ها در دو جهـت  آماده کردن بسـتر بـذر  پس از انتخاب زمین وگرفت. 
عنوان فاکتور اصلی بذرها در عمقغربی به-جنوبی و شرقی-شمالی

25خـط کشـت بـه فاصـله ردیـف     6متري خاك بر روي سانتی7-5
صـورت دیـم   متر کشت گردیدند. الزم به ذکر است که کشت بهسانتی

×100انجام و برداشت نهـایی بـا قـابی در ابعـاد     14/09/93در تاریخ 
ردیف از طـرفین و حـذف چنـد   2(متر با حذف اثر حاشیهسانتی100

صورت گرفت. تعداد 20/2/94بوته از ابتداي هر خط کشت) در تاریخ 
گیري صفات انتخاب شد. همچنین جهت مبارزه اندازهده بوته براي هر

هـاي خـام   هاي هرز چندین مرحله وجین دستی انجام شد. دادهبا علف
گیري هریک از صفات مورد آزمـایش پـس از بررسـی    حاصل از اندازه

تجزیـه و تحلیـل   MSTAT-Cتوزیع نرمال با اسـتفاده از نـرم افـزار    
اي دانکن در ه از آزمون چند دامنهها با استفادشدند. مقایسات میانگین

درصد) مقایسه شدند.1(سطوح احتمال مربوطه
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نتایج تجزیه شیمیایی خاك مزرعه تحقیقاتی-1جدول
Table 1- Results of soil chemical characteristics for farm of research

(ppm)مس(ppm)روي(ppm)منگنز(ppm)آهن(ppm)پتاسیم(ppm)فسفر (ppm)ازت درصد کربن آلی

Organic Carbon
Percent

NPKFeMnZnCu

1.21.017.82854.228.560.861.06

هاي هواشناسی طی دوره آزمایشداده-2جدول
Table 2- Meteorology data during the experimental period

ماه
Month

بارندگی
Rainer (mm)

حداقل دما
Temperature min (°C)

حداکثر دما
Temperature max (°C)

1393Augustمهر سال  (2014) 70.3 10.91 28.86

1393Septemberآبان سال  (2014) 27.22 4.3 18.7

1393Octoberآذر سال  (2014) 9.6 2.6 14.4

1393Decemberدي سال (2014) 9.6 -0.5 12.2

1393Januaryبهمن سال  (2014) 33.6 2.7 15.6

1393Februaryاسفند سال  (2014) 52.9 2.4 16.4

1394Marchفروردین  (2015) 51.4 6.1 21.2

1394Aprilاردیبهشت سال  (2015) 12.6 10.5 29.6

1394Mayخرداد سال  (2015) 0.2 15.57 37.26

میانگین در فصل زراعی
Mean agriculture season

22.71 5.77 21.58

کل بارندگی در فصل زراعی
Total Rainer

204.42

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریـانس مربـوط بـه اثـر تیمارهـاي      : ارتفاع بوته

مختلف بر ارتفاع بوته نشان داد که عامل اصـلی جهـت کشـت و اثـر     
شـدند. مـواد   (P<0.05)دار ، معنـی سـوپرجاذب × متقابل نیتروکسین 

گردید (جـدول (P<0.01)دار فاع بوته معنیسوپرجاذب نیز بر روي ارت
متر) سانتی71/42). براساس مقایسات میانگین کمترین ارتفاع بوته (3

غربی، عـدم مصـرف   -و مربوط به تیمار کشت شده بر خطوط شرقی
26/51(ف سوپرجاذب بود و بیشـترین ارتفـاع  نیتروکسین و عدم مصر

جنـوبی،  -خطوط شمالیمتر) مرتبط با تیمار کشت شده بر روي سانتی
). نتـایج  4(جـدول مصرف سوپرجاذب بـود وعدم مصرف نیتروکسین

-هایی که بـر روي خطـوط شـمالی   دهد که بوتهاین مطالعه نشان می
تـري بـه لحـاظ ارتفـاع بوتـه      اند، شرایط مطلوبجنوبی کشت گردیده

گیـري مختلـف   ). تفاوت در ارتفـاع بوتـه در جهـت   3(جدولاندداشته
آب و یا دریافت بیشـتر نـور   ازبهتروريبهرهتواند ناشی ازکاشت می

جنوبی موجب نفوذ بهتر نـور بـه قاعـده    -جهت شمالیباشد. خورشید 
گیاه و در نتیجه افزایش تمایز سلولی در خالل دوره رشد رویشی شده 

گـردد غربـی مـی  -هاي شرقیو موجب کاهش ورس نسبت به ردیف
(Osvat, 2014) .بازدرنتیجهوسلولیبر آماستأثیرباآبکمبود

تحـت راتعرقوتنفسفتوسنتز،فرآیندهايها،روزنهشدنبستهو
کـه آنزیمـی فرآیندهايبرتأثیرباطرف دیگر،ازودادهقرارتأثیر

اثـر گیـاه رشـد بـر شوند،میکنترلآبپتانسیلبامستقیمطوربه
با ایجاد شرایط رشـدي  کاربرد سوپرجاذبکه گذارد. در حالیمیمنفی

داري در ارتفـاع بوتـه   اي موجب افـزایش معنـی  مناسب در ذرت علوفه
Moazen Ghamsari)گردید et al., 2009). بر روي نتایج مطالعات

نشان داد که استفاده از سوپرجاذب باعث افزایش ارتفاع 1ايذرت دانه
وانی داردخـ اصل از ایـن مطالعـه هـم   شود، که با نتایج حبوته گیاه می

.(Yousefi Fard et al., 2011)  2تحقیقاتی مشابه در گیـاه گلرنـگ

شودنشان داد که کود نیتروکسین باعث افزایش ارتفاع در این گیاه می
(Nadi et al., گونـه  ایـن ،با توجه به تحقیقات صورت گرفته. (2013

هاي موجود در کود زیستی با فـراهم  باکتريتوان استنباط کرد که می
کردن شرایط رشد ازجمله تثبیت نیتروژن و قرار دادن ایـن عنصـر در   
اختیار سیستم ریشه گیاه، باعث متعادل شدن جذب مواد اساسی مـورد  

هاي هوایی از جملـه ارتفـاع بوتـه    نیاز گیاه شده و موجب توسعه اندام
Salmani biary)گرددمی et al., 2010).   در این تحقیـق مشـاهده

1- Zea Mayes
2- Cartamus Tinctoris
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پر بـا ایجـاد شـرایط مناسـب سـبب فعالیـت بهتـر        شد که کاربرد سـو 
هاي موجود در کود زیستی گردیده است و سبب افزایش ارتفاع باکتري

بوته شد. 

بر برخی صفات ماشک (C)جاذبسوپرموادو(B)نیتروکسین و(A)کشتخطوطاثر جهتواریانستجزیهجدولمربعاتمیانگین-3جدول 
برگ پهن

Table 3- Mean square effect of rows direction on (A) and nitroxin (B) and super absorbent (C) on narbon vetch (Vicia
narbonensis)
مقایسه میانگین

شاخص 
برداشت

Harvest
index

عملکرد 
بیولوژیک
Biologic

yield

عملکرد دانه 
Grain yield

وزن هزار   
دانه

Thousand
seed

weight

انه در تعداد د
غالف seed

Number
in pod

تعداد غالف 
دربوته

Number
pod of
plant

قطر  ساقه
Diameter

stem

ارتفاع 
بوته

Plant
height

درجه 
آزادي
DF

منابع تغییرات

112.64ns272128.16ns5925.16ns24.76ns2.24ns0.12ns0.053ns2.37ns2تکرار (R)
48.39ns6240.37ns7824.16*267.33ns0.96ns0.57ns0.38*8.97*1 جهت

(A)کشت

خطا114.00520914.503028.1622.870.870.050.020.172 (a)

212.29*2474910.37**777600.00**2801.52**81.40**6.72**0.19*0.90ns1نیتروکسین (B)

5.18ns590.047993.50ns10.01ns18.72*0.00ns0.12ns0.181AB
255.45*522445.04*30530.66*14.26ns0.60ns0.00ns0.73**56.36**1سوپرجاذب (C)

121.88ns451278.37ns1504.16ns24.20ns0.00ns0.05ns0.27*4.77ns1AC
177.01ns19323.37ns94752.66**1433.76**19.44*3.15**1.71**99.87**1BC
19.87ns64377.04ns840.16ns1.76ns6.20ns0.70*0.00ns3.40ns1ABC
خطا41.78107234.661959.2121.990.400.040.220.1612 (b)

کل23
18.0012.898.526.019.047.075.774.71CV

ضریب تغییرات 
(%)

داراوت معنیعدم تفnsمعنی دار در سطح یک درصد، ** دار در سطح پنج درصد،معنی* 
ns: Not significant *, **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

ها روي صفت قطر نتایج جدول تجزیه واریانس داده:قطر ساقه
تیمارهـاي جهـت کشـت،    تـأثیر ساقه نشان داد که این صفت تحـت  

ــین   ــوپرجاذب و نیتروکس ــین، س ــ × نیتروکس ــاذب معن ــوپر ج داریس
(P<0.01).سـوپرجاذب  × اثر متقابـل جهـت کشـت    همچنینگردید

) 4(جدول طبق مقایسات میانگین.)3(جدول شد(P<0.05)دارمعنی
متـر) در تیمـار خطـوط    میلـی 13/3(کمترین قطر سـاقه بـا میـانگین   

ذب غربی، عدم مصرف نیتروکسین، عـدم مصـرف سـوپر جـا    -شرقی
متـر) مربـوط بـه تیمـار     میلی42/4(مشاهده شد و بیشترین قطر ساقه
جنوبی، عدم مصرف نیتروکسـین،  -کشت شده بر روي خطوط شمالی
نشان داد کـه کـاربرد   تایج مطالعات مصرف سوپرجاذب مشاهده شد. ن

داري روي صفت قطر ساقه داشت و سبب معنیتأثیرپلیمر سوپرجاذب 
بـودن  افزایش قطر ساقه گردید. این محققان علـت ایـن امـر را بـاال     

Yousefi Fard).کـارایی مصـرف آب ذکـر کردنـد     et al., 2011)

توان اظهار داشت که گیاه در شرایط تنش با کـاهش شـدید   چنین می

گردد کـه ایـن فرآینـد    ها مواجه میآماس سلولی، رشد و تقسیم سلول
کـه اسـتفاده از   گـردد. در حـالی  منجر به کاهش رشد رویشی گیاه می

نش جلوگیري کرده و سبب افزایش رشد رویشی سوپرجاذب از ایجاد ت
از آنجـا کـه کـود بیولوژیـک     قطور شدن سـاقه شـده اسـت.    و نهایتاً

. با تلقیح ایـن  کننده نیتروژن استنیتروکسین شامل دو باکتري تثبیت
ها به بذر، توان تثبیت زیستی نیتروژن، سطح ریشه، جـذب آب  باکتري

افزایش یافته است که در نتیجه ها و موادغذایی و تولید برخی ویتامین
,Azmzadeh and Azimzadeh)یابـد رشد کمی گیاه افـزایش مـی  

نشان دادندکه کاربرد کود زیستی نیتروکسین سـبب  . محققین(2013
توان به نقش مثبت نیتروکسین را میتأثیرگردد. افزایش قطر ساقه می

ین و هـاي رشـد ماننـد جیبـرل    آزوسپریلیوم در کمک به ترشح هورمون
Salmani biary)بود دسترسی به نیتروژن نسبت دادسایتوکینین و به

et al., 2010).
هـا  نتـایج جـدول تجزیـه واریـانس داده    :تعداد غالف در بوته
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) نشان داد که عامل اصلی جهت کشت، کاربرد کود زیسـتی  3(جدول 
سـوپر جـاذب بـر صـفت تعـداد      × نیتروکسین و همچنین نیتروکسین 

گانـه  داشتند. اثر متقابل سه(P<0.01)داري معنیتأثیرغالف در بوته
دار شـد.  معنـی P<0.05)سـوپر جـاذب (  × نیتروکسین × جهت کشت 

دهـد کمتـرین تعـداد    ) نشان مـی 4ها (جدولجدول مقایسات میانگین
-) در تیمار کشت شده بـر روي خطـوط شـرقی   93/2(غالف در بوته

و بیشـترین  وپر جـاذب غربی، عدم مصرف نیتروکسین، عدم مصرف س
) در تیمـار کشـت شـده بـر روي خطـوط      03/5تعداد غالف در بوتـه ( 

جنوبی، عدم مصرف نیتروکسین، مصرف سوپرجاذب مشاهده -شمالی
هـا) در تشـکیل   (ماشـک شد. بـا توجـه بـه پتانسـیل بـاالي بقـوالت      

هاي گل و غالف، دستیابی به پتانسیل تولید غـالف، عـالوه بـر    جوانه
گیاه به شرایط محیطی از جملـه نـور بسـتگی دارد. لـذا     شرایط داخلی

-گردد که گیاهانی که بر روي خطوط کشت شمالیچنین استنباط می
اند از نور موجود بیشتر استفاده نموده و با باال بـردن  جنوبی قرار گرفته

اند. تعـداد غـالف   کارایی فتوسنتز، تعداد غالف در بوته را افزایش داده
دهنـده عملکـرد محسـوب    مهمتـرین اجـزاي تشـکیل   در بوته یکی از

شود. تعداد غالف به مقدار زیادي به عواملی که براي رشـد سـریع   می
خصوص عناصر غذایی و رطوبت کافی وابسـته  گیاه مناسب هستند، به

ــاه   ــابراین افــزایش میــزان عناصــر غــذایی در دســترس گی اســت. بن
رشد سـبزینه و  خصوص نیتروژن باعث تحریک رشد گیاه و افزایشبه

هاي رشـد  ترشح هورمونشود. به احتمال زیادتعداد غالف در بوته می
کننده موجود در نیتروکسین و هاي تثبیتگیاهی به دلیل وجود باکتري

Zahir)آزادسازي تدریجی مواد et al., 2004)  سبب تحریک رشـد و
رود افزایش تعداد غالف در بوته شده است. در این مطالعه احتمال می

هـا بـر   (قرارگیري بوتهکه با ایجاد شرایط محیطی مناسب از جمله نور
(کـاربرد سـوپر جـاذب) و    جنوبی)، رطوبت خاك-روي خطوط شمالی

اي مناسب و در دسترس بودن نیتروژن به سـبب تثبیـت   شرایط تغذیه
ازت توسط باکترهاي موجود در نیتروکسین، تعداد غـالف در بوتـه در   

.گیاه افزایش یافت
از دیگر اجزاي عملکرد در گیـاه ماشـک   :تعداد دانه در غالف

کود زیستی تأثیرباشد که در این مطالعه تحت تعداد دانه در غالف می
). نتـایج  3(جـدول سوپر جاذب قـرار گرفـت  × نیتروکسین، نیتروکسین

) که 4(جدولهددمشاهده شده در جدول مقایسات میانگین نشان می
) در تیمار کشت شـده  47/15(ر غالف با میانگینکمترین تعداد دانه د

غربی، عدم مصرف نیتروکسین، عدم مصـرف  -بر روي خطوط شرقی
) در  73/23سوپر جاذب و بیشترین تعداد دانه در غـالف بـا میـانگین (   

جنـوبی، عـدم مصـرف    -تیمار کشت شـده بـر روي خطـوط شـمالی    
شـان  جـاذب ثبـت شـد. نتـایج تحقیقـات ن     نیتروکسین، مصرف سوپر

شود و کمتر وسیله ژنوتیپ تعیین میدهد که تعداد دانه در غالف بهمی

هاي زراعی و شرایط گذار است. روشتأثیرشرایط محیطی بر روي آن 
تـوان  کنند. مـی محیطی تفاوت کمی در تعداد دانه در غالف ایجاد می

چنین اظهار داشت که تفاوت در تعداد دانه در غالف در بین تیمارهـا،  
اي و مقـادیر متفـاوت عناصـر قابـل     ط به وضعیت متفاوت تغذیـه مربو

دسترس بوته در بین تیمارهاي اعمال شده باشد. اگر در طول مراحـل  
رشد و نمو گیاه آب و عناصر غذایی به مقادیر کافی و در زمـان مـورد   
نیاز در اختیار گیاه قرار گیرد، گیاه با جذب آنها و افزایش رشد رویشـی  

براي رشد زایشی مناسب فـراهم خواهـد کـرد و اجـزاي     خود زمینه را 
Koocheki)آوردوجـود مـی  عملکرد مطلـوبی را بـه   et al., 2008).

استفاده از ازتوباکتر از طریق تغذیـه مناسـب و افـزایش تـوان     احتماالً
فتوسنتزي گیاه موجبات افزایش گلدهی و بهبود تعداد دانـه در غـالف   

سوپرجاذب با تقلیل اثرات منفـی ناشـی از   را فراهم آورده است. پلیمر 
ات مثبت کود زیستی گردیده است.تأثیرتنش خشکی باعث افزایش 

وزن هزار دانه یکی از اجـزاي اصـلی عملکـرد    : وزن هزار دانه
ها نشان داد که وزن هزار دانه هآید. تجزیه واریانس دادشمار میدانه به
سوپر جاذب قـرار  × ین نیتروکسین، سوپر جاذب و نیتروکستأثیرتحت 
گرم) در تیمار کشت 00/91). کمترین وزن هزار دانه (3(جدولگرفت

غربی، عـدم مصـرف نیتروکسـین، عـدم     -شده بر روي خطوط شرقی
گرم) در تیمـار  7/132و  بیشترین وزن هزار دانه (مصرف سوپر جاذب

جنوبی، عدم مصرف نیتروکسـین،  -کشت شده بر روي خطوط شمالی
توانـد بـا   ). نیتروکسـین مـی  4دست آمد (جدول رجاذب بهمصرف سوپ

تـأثیر تشدید فعالیت فتوسنتزي و افزایش عناصر غـذایی درون گیـاه،   
مثبتی بر وزن هزار دانه داشته باشد. در ارتباط بـا افـزایش وزن هـزار    

توان اظهار داشـت کـه ایـن    دانه به دنبال کاربرد کودهاي زیستی، می
ها بر تثبیت نیتـروژن و توسـعه بهتـر    باکتريیرتأثتواند به افزایش می

ویژه نیتروژن اي و به تبع آن جذب بهتر عناصر غذایی بهسیستم ریشه
کــاربرد . (Yousefpoor and Yadavi, 2014)نســبت داده شــود

اي باعث افزایش وزن هزار دانه در گیـاه  سوپرجاذب بر روي ذرت دانه
Yousefi Fard).(شد et al., 2011 گـردد کـه   ن اسـتنباط مـی  چنـی

تلفیق نیتروکسین به همراه سوپر جاذب سبب ایجـاد شـرایط رشـدي    
تري شده است و وزن هزار دانـه را نسـبت بـه سـایر تیمارهـا      مناسبت

افشـانی  قبـل از گـرده  پتانسیل وزن هزار دانه ظاهراًباالتر برده است.
شوند بـه  یها در نهایت به چه میزانی پر مشود ولی این دانهتعیین می

شرایط حاکم در طی پر شـدن دانـه بسـتگی دارد. کمبـود آب بعـد از      
ها به پتانسیل واقعـی خـود   افشانی بدان معنی خواهد بود که دانهگرده
یابد. با افزایش اندام فتوسـنتزي،  رسند و وزن هزار دانه کاهش مینمی

و بیشتر مواد فتوسنتزي تولیدي در جهت افزایش تعداد دانـه در بوتـه   
تعداد غالف در بوته مصرف شده و این مواد نقش چندانی در افـزایش   

Salehi)عملکرد از طریق وزن هزار دانه ندارد et al., 2007).
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ماشک برگ پهنبرخی صفات بر (C)، سوپرجاذب (B)، نیتروکسین (A)متقابل جهت کشت مقایسه میانگین اثر -4جدول 
Table 4- Comparison mean detachment effects of rows direction on (A) and nitroxin (B) and super absorbent (C) on

attributes on narbon vetch (Vicia narbonensis)

شاخص 
برداشت
Harvest

index
(%)

عملکرد
بیولوژیک
Biologic

yield
(kg)

عملکرد 
دانه

Seed
yield(kg)

وزن هزار 
دانه

Thousand
seed

weight
(g)

تعداد دانه 
در غالف

Seed
number
in pod

تعداد
غالف در  

بوته
Number

pod

قطر ساقه
Diameter

stem
(mm)

رتفاع ا
بوته

Plant
height
(cm)

سوپرجاذب
(C)

نیتروکسین
(B)

جهت 
کشت
(A)

40.77a

37.00ab

33.89ab

31.98b

2883a

2841a

2231b

2208b

1114.9a

998.2b

752.5c

674.8c

125.0a

117.0a

102.1b

96.68b

22.37a

20.20ab

18.28bc

16.92c

a 4.80
4.46a

3.71b

3.43b

3.85a

3.53b

3.46b

3.42a

47.61a

47.05a

46.22a

46.00a

-
-
-
-

N1

N1

N0

N0

WE
NS
WE
NS

40.06a

38.28a

36.37ab

28.92b

2809a

2567ab

2546ab

2240 b

978.5a

923.0a

880.2ab

793.0b

113.8a

113.3a

108.6a

105.1a

19.68a

19.60a

19.30a

9.18a

4.31a

4.20ab

3.98ab

3.91b

3.97a

3.51b

3.41b

3.37b

49.31a

47.20ab

45.35b

45.02b

C0

C1

C0

C1

-
-
-
-

WE
WE
NS
NS

44.86a

33.48b

32.39b

32.90b

3038a

2686ab

2339bc

2100c

1172a

975.2b

740.0c

868.5c

129.5a

112.5b

106.3b

92.42c

22.13a

20.43ab

18.55bc

16.65c

4.98a

4.28b

3.95c

3.20d

4.10a

3.57b

3.38bc

3.21c

50.49a

47.03b

46.02b

43.34c

C0

C1

C0

C1

N1

N1

N0

N0

-
-
-
-

46.19a

43.53ab

38.01abc

34.74abc

33.92abc

33.04abc

30.03c

27.80c

3205a

2896a

2870ab

2476bc

2413bc

2264bc

2197c

2004c

1234a

1111ab

1064b

886c

781.7cd

723.3d

700.0d

649.7d

132.7a

126.2a

117.2bc

110.3cd

107.8cd

102.4de

93.83e

91.00e

23.73a

21.00ab

20.53ab

19.87b

18.73bc

18.37bc

17.83bc

15.47c

4.93a

4.66a

3.96b

3.93b

3.90b

3.46b

2.93c

3.78b

3.61bc

3.53bc

3.53bc

3.29cd

3.23cd

3.13d

49.72ab

47.37abc

47.33abc

46.74bcd

44.67cd

43.97cd

42.71d

C0

C0

C1

C1

C1

C0

C1

C0

N1

N1

N1

N1

N0

N0

N0

N0

WE
NS
WE
NS
WE
WE
NS
NS

% مقایسه گردیدند1ها در سطح میانگین
*Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 1% probability level, using Dancan Multiple

Rang Test.

هـاي  عملکـرد دانـه یکـی از مهمتـرین شـاخص     : عملکرد دانه
ها  آید. نتایج تجزیه واریانس دادهشمار میاقتصادي تولید در گیاهان به

ط حاکی از آن است که عملکرد دانـه در گیاهـانی کـه بـر روي خطـو     
اند، با عملکرد گیاهانی که بر روي خطـوط  جنوبی کشت شده-شمالی
گردیـده اسـت.   (P<0.05)دار انـد معنـی  غربـی کشـت شـده   -شرقی

× همچنین کـود زیسـتی نیتروکسـین، مـواد سـوپرجاذب، نیتروکسـین      
کمترین عملکرد دانـه  ).3(جدولشد(P<0.01)دارسوپرجاذب معنی

غربی در عدم مصرف نیتروکسین، -کیلوگرم) در خطوط شرقی6497(
که بیشترین عملکرد دانه عدم مصرف سوپرجاذب حاصل شد. در حالی

جنـوبی در حضـور   -در خطـوط شـمالی  )کیلـوگرم 1234با میانگین (
). 4(جـدول دسـت آمـد  عدم حضور نیتروکسین بـه سوپرجاذب و در

تحقیقاتی که برروي گندم صورت گرفت نشان داد که کشت گیاهـان  
،غربـی -جنوبی در مقایسه با خطـوط شـرقی  -وي خطوط شمالیبر ر

تواند که این موضوع میداراي عملکرد و اجزاي عملکرد باالتري است
Bisheshwor)ها  باشدواسطه فتوسنتز بهتر در مرحله پر شدن دانهبه

et al., 2013).    ذرت،تحقیقات نشان داد کـه عملکـرد گیاهـان جـو،
هاي مختلف کاشت متفاوت بوده اسـت  جهتگندم و ارزن مروارید در

جنوبی داراي عملکرد باالتري -گیاهان کشت شده در جهت شمالیو
Austenson)هستند et al., 1969). در تحقیق دیگر این موضوع به

تـأثیر هـاي مختلـف کاشـت تحـت     اثبات رسید که عملکرد در جهـت 
Somnathjha)گیردنور و فعالیت فتوسنتزي قرار میمصرفراندمان

and  Subbarao, 2012).کـود  دهد کـه مصـرف   مطالعات نشان می
بیولوژیکی نیتروکسین سبب افـزایش عملکـرد بیولـوژیکی و عملکـرد     
دانه در گیاه کلزا شده است و این بـه دلیـل در دسـترس بـودن مـواد      

ــاه اســت  Azmzadeh and)غــذایی در مراحــل حســاس رشــد گی

Azimzadeh, 2013). افزایش عملکرد در زمان اسـتفاده  در واقع این
تواند ناشی از وجود جمعیت میکروبی در خاك، در از کود بیولوژیک می

وسـیله ایجـاد   هاي افزاینده رشد باشد کـه بـه  اثر تلقیح بذور با باکتري
چرخه مواد غذایی و افزایش حفظ سالمتی ریشه در طـول دوره رشـد   

ش جـذب مـواد غـذایی    هاي گیاهی ریشـه و افـزای  در رقابت با پاتوژن
آن با عملکرد در بررسی سوپر جاذب و رابطهشوند. ث رشد گیاه میباع

دار و مثبـت بـر   معنیتأثیردانه ذرت نشان داده شد که سوپر جاذب با 
شاخص کلروفیل باعث افزایش دوام سطح برگ و در نتیجـه عملکـرد   

Fazeli Rostam poor)دانه باالتر شده است et al., 2011).
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مشـاهده گردیـد،   3همانطور که در جدول :لکرد بیولوژیکعم
تیمارهــاي نیتروکســینتــأثیرایــن عملکــرد بیولوژیــک تنهــا تحــت 

(P<0.01) و سوپرجاذب(P<0.05)دار شد و در سـایر تیمارهـا   معنی
2004(داري مشاهده نگردیـد. کمتـرین عملکـرد بیولوژیـک    اثر معنی
مصرف نیتروکسـین، عـدم   غربی در عدم -در خطوط شرقیکیلوگرم)

در کیلـوگرم) 3205(و بیشترین عملکرد بیولوژیکمصرف سوپرجاذب
عــدم حضــور جنــوبی در حضــور ســوپرجاذب و در-خطــوط شــمالی

). افزایش قابلیت دسترسـی گیـاه بـه    4(جدول حاصل شدنیتروکسین
م کود زیستی نیتروکسـین  أویژه نیتروژن با مصرف توعناصر غذایی به

ازتوبـاکتر بـاکتري باشـد. زایش عملکـرد بیولوژیـک مـی   از عوامل افـ 
سـیتوکینین و  اکسین،مانندرشدمحركهايتولید متابولیتازطریق
هاياندامو وزنگذاشتهتأثیرگیاهرویشیرشدبرتواندمیجیبرلین

هـا متابولیـت قبیلاینتولیدرسدمیدهد. به نظرافزایشراهوایی
گردیـده  گیـاه درخشـک مادهعملکردورویشیافزایش رشدباعث
افزایشدررنگی راپربسیارنقشهمنیتروژندیگر،طرفازاست.
خشـک وزنآن،بـه افزایش دسترسـی باوداردگیاهرویشیرشد
نتـایج  . (Yousefpoor and Yadavi, 2014)یابـد مـی افزایشگیاه

ث افـزایش  ها باعـ تحقیقات نشان از آن دارد که استفاده از سوپرجاذب
دست آمـده در ایـن   که نتایج به،شودعملکرد بیولوژیکی گیاه ذرت می

Kohestani)خوانی داردحقیقات صورت گرفته هممطالعه با ت et al.,

2009).
نتایج جدول تجزیه واریـانس حـاکی از آن   شاخص برداشت: 

اســت کــه شــاخص برداشــت تنهــا تحــت تیمارهــاي نیتروکســین و  
). کمتـرین شــاخص  3(جـدول  شـد (P<0.05)دار سـوپرجاذب معنـی  

غربـی  -خطوط شـرقی ) در تیمار کشت شده بر روي80/27(برداشت
و بیشـترین  در عدم مصـرف نیتروکسـین، عـدم مصـرف سـوپرجاذب     

در تیمــار کشــت شــده بــر روي خطــوط )19/46شــاخص برداشــت (
جنوبی در حضور سـوپرجاذب و در عـدم حضـور نیتروکسـین    -شمالی

). شاخص برداشت عبارت است از نسبت عملکرد 4(جدول حاصل شد
اقتصادي به عملکرد بیولوژیکی کـه شاخصـی از توانـایی گیـاه بـراي      

اختصاص منابع بین ساختارهاي رویشی و زایشـی، شـاخص برداشـت    
مالك نیست. شاخص برداشت باال زمانی مناسب است کـه  باال صرفاً

عملکـرد دانـه بـه    چه از لحاظ عملکرد بیولوژیک و چه از لحاظ،گیاه
Carruthers(پتانسیل ژنتیکی خود نزدیک شده باشد et al., 2000 .(

دهد که اسـتفاده از کـود زیسـتی    نتایج حاصل از این مطالعه نشان می
نیتروکسین و مواد سوپرجاذب باعث رسیدن شاخص برداشت بـه حـد   

مطلوب شده است.

گیرينتیجه
-وط کشـت شـمالی  دست آمده نشان داد که جهـت خطـ  هنتایج ب

غربی دارد و نتایج حاکی -جنوبی نتایج بهتري نسبت به خطوط شرقی
هاي رشدي گیـاه از  جهت کشت بیشتر بر شاخصتأثیراز آن است که 

قطـر سـاقه بـوده اسـت. در حضـور کـود زیسـتی        وجمله ارتفاع بوته
نیتروکسین اجزاي عملکرد گیاه از جمله تعداد غـالف در بوتـه، تعـداد    

بـا  ر غالف، وزن هزار دانه افزایش چشمگیري داشت که نهایتـاً دانه د
کـاربرد  تـأثیر افزایش در اجزاي عملکرد، عملکرد دانه باال حاصل شد. 

سوپرجاذب در صفات رشدي مثل ارتفاع بوته، قطر سـاقه و همچنـین   
بـا کـاربرد   همچنـین در عملکرد بیولوژیک در گیاه بیشتر مشهود بود. 

ز ایجاد تـنش خشـکی در گیـاه در زمـان عـدم      توان اسوپر جاذب می
بارندگی جلوگیري کرد و اثرات ناشی از تنش را کاهش داد و به دلیل

ازاسـتفاده در زمین،مواداینسال5حدودارزان بودن و ماندگاري
نکته قابل توجه در این تحقیق این باشد. میصرفهمقرون بهمواداین

و کـود زیسـتی نیتروکسـین در    بود که کـاربرد تلفیقـی سـوپر جـاذب     
قـرار داده و باعـث   تـأثیر تیمارها، تمامی صفات مورد مطالعه را تحت 

تـوان  طور کلـی مـی  بنابراین بهافزایش چشمگیري در مقادیر آنها شد.
نتیجه گرفت که استفاده از کود زیستی نیتروکسین و مواد سوپر جاذب 

ملکـرد و  جنوبی باعـث بـاال رفـتن ع   -در جهت کشت خطوط شمالی
گردد.اجزاي عملکرد در گیاه ماشک برگ پهن می
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Introduction
The excessive use of fertilizers has caused severe damages to the bio-cycle in the fields and has destroyed the

sustainable agricultural machinery. These destructive effects have led to the recommended use of bio-fertilizers.
Biodiversity is one of the key sources of supplying nutrients in sustainable agriculture. The use of biological
fertilizers in a sustainable agricultural system leads to sustained yield in plant production. Biological fertilizer of
nitroxin has increased biological yield and grain yield in fodder corn. Water shortage as a limiting factor has
limited vegetation growth and development in these areas. Considering that Iran is a dry country, the use of
super adsorbent is one of the ways to reduce water consumption. Investigators in the study of superabsorbent
showed that superabsorbent had a significant and positive effect on the yield of forage plants. Crop directions
can affect the amount of the product by increasing the leaf area and absorbing light. Proper orientation of crop
lines increases the photosynthetic efficiency and increases the yield and yield components of the plant. Research
has shown that yields are much higher in plants planted on the north-south lines compared with plants planted on
east-west lines.

Materials and Methods
In order to investigate the effect of nitroxin and superabsorbent fertilizer on yield and yield components of

broad leaf vetch in a research field of agricultural faculty, Lorestan University, as a split plot factorial based on a
complete block design randomization was performed in three replicates. In this research, for main lines, the main
factors were considered in the North-South and East-West directions in the main plots. Sub-factors In this
experiment, nitroxin biosynthesis and superabsorbent materials were applied at two levels of consumption and
non-consumption in sub plots. Nitroxin fertilizer was used as a seed lot at a rate of 1 liter per hectare and the
stockosorb polymer was 100 kg/ha at planting time under cultivating lines under the seed at a distance of 2 cm.
In this experiment, the pesticide leaf was grown with 97% volatility and 1000-weight weight of 109.56 grams
with plant density of 200 plants per square meter. The raw data obtained from the measurement of each of the
traits tested after the normal distribution was analyzed using MSTAT-C software. Comparisons of the meanings
were compared using Duncan's multiple range tests at probability levels (1 and 5%).

Results and Discussion
The results showed that using nitroxin fertilizer on stem diameter, number of pods per plant, number of seeds

per pod, 1000 seed weight, grain yield, biological yield and harvest index had significant effect (P <0.01).
Probably the secretion of plant growth hormones due to the presence of stabilizing bacteria in nitroxin and the
gradual release of substances has been shown to stimulate growth and increase yield. Studies have shown that
the use of nitroxin biological fertilizer has increased biological yield and seed yield in rapeseed plants due to the
availability of food in the critical stages of plant growth. Therefore, increasing the amount of nutrients available
to the plant, especially nitrogen, stimulates plant growth and increases dramatically and increases yield. Also,
plant height, stem diameter, grain yield, biological yield and harvest index increased in superabsorbent
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application than control. Super absorbent polymer has reduced the negative effects of drought stress and
increased yield. Under stress conditions, the plant faces a severe decrease in cellular inflammation, cell growth
and division, which leads to a decrease in vegetative growth while the use of superabsorbent prevents stress and
increases vegetative growth. The results of reaserch on corn showed that the use of superabsorbent increased
plant yield, which was consistent with the results of this study (Yousefifard et al., 2011). North-South cultivation
direction had a positive effect on many traits. Performance in different directions of planting is affected by the
efficiency of light consumption and photosynthesis activity. The results of this study indicate that the plants
cultivated on the north-south lines have been more favorable in terms of plant height. Research showed that the
yield of barley, corn, wheat and pearl millet in different directions was different, and cultivated plants in the
north-south direction had a higher yield. Differences in plant height in different planting orientations can result
from better water productivity or more sunlight.

Conclusions
The results show that the North-South crop line has better results than the East-West lines. The remarkable

point in this study was that the combined application of superabsorbent and bio-fertilizer nitroxin in all
treatments affected all studied traits and significantly increased their amounts. The use of nitroxin and
superabsorbent fertilizers for plants planted on the northern-southern rows increases the yield and yield
components of the pesticide plant.
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