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 چکيده
 

داشته و مي تواند نياز به       اثر زيادي    تمحصوال  افزايش توليد   در،  ١يستياستفاده از کودهاي دامي وکودهاي ز     

جرا اين طرح تحقيقاتي به منظور بررسي تاثير اين کودها در ديمزارها ، به ا              .  مصرف مواد شيميايي را کاهش دهد     

آزمايش مربوطه در اراضي مرکز تحقيقات حفاظت خاک وآب دانشگاه تهران واقع درمنطقه کوهين استان               .  در آمد 

). يکي از زمين ها به صورت ديم وديگري با سه نوبت آبياري تکميلي            (قزوين در دو قطعه زمين مجزا طراحي شد       

 باحذف عمق هاي متفاوت خاک سطحي        عمليات شبيه سازي فرسايش    ١٣٧٩در زمين هاي مورد آزمايش درسال       

که تيمارهاي اصلي   طرح آماري مورد استفاده بلوک هاي خردشده به صورت فاکتوريل بود            .  صورت گرفته بود  

 ، و  ١٠ ،   ٠ سانتيمتراز خاک سطحي بودند و تيمارهاي فرعي شامل          ٢٠ ، و  ١٥ ،   ١٠ ،   ٥عبارت از شاهد ، و حذف       

 تن درهکتارکود دامي درقطعه ديم بود که تيمارهاي با           ١٠ ، و    ٥ ،   ٠ تن درهکتارکوددامي در قطعه آبي و         ٢٠

پس از آماده سازي زمين در پاييز، کود         .  وبدون کود زيستي ، در داخل آنها به صورت فاکتوريل پياده گرديد             

گاوي که مراحل پوسيدگي را طي کرده بود در تيمارهاي مختلف در حد مقادير تعيين شده توزيع ، و با اجراي                       

 سانتيمتري با خاک مخلوط گرديد و سپس زمين به مدت پنج ماه به حال خود رها                   ٣٠عمليات شخم ، در عمق      

در .   همراه با اجراي عمليات ديسک ، کشت گرديد          (Lens culinaris)در بهار سال بعد بذر عدس      .  گرديد

در .  يح ريزوبيومي تلقيح گرديدند   تعدادي از تيمارها بر اساس برنامه تهيه شده بذرها به طور کامل توسط مايه تلق               

در اواخر تير ماه    .  صورت گرفت   )   ميليمتر ١٣هريک به ارتفاع    (قطعه آبي در طول دوره رشد ، سه نوبت آبياري            

سپس در آزمايشگاه ،    .  برداشت محصول به صورت کف بر و همراه با شمارش تعداد بوته در متر مربع انجام شد                 

ش ، و وزن هزار دانه عدس تعيين و در تجزيه وتحليل هاي آماري مورد                  وزن دانه ، ماده خشک گياهي ، کل        

در اين مقاله اثر کودهاي دامي و زيستي بر اجزاء عملکرد عدس مورد بررسي قرار گرفته                   .  استفاده قرار گرفت  

ف نتايج بدست آمده از تجزيه واريانس داده ها و مقايسه ميانگين ها نشان داد که در قطعه ديم ، مصر                       .  است

کودهاي دامي و زيستي و حتي مصرف توام آنها نيز تاثير معني داري بر اجزاء عملکرد محصول عدس نداشته                      

در قطعه آبياري تکميلي ، اگرچه اثر معني داري مشاهده نگرديد ولي تاثير کودهاي آلي و زيستي در                      .  است  

ت که افزايش تعداد آبياري درکشت آبي       اين موضوع بيانگر اينس   .  افزايش محصول تا حدي بيشتر از قطعه ديم بود        

همچنين شناسايي و جدا سازي     .  احتماال مي تواند باعث بروز اثرات معني دار اين کودها بر توليد محصول گردد              

 . هاي مقاوم به خشکي نيز مي تواند کمک بزرگي در کاربرد کودهاي زيستي در ديم زارها باشد و تکثير ريزوبيوم
 

  ايش خاک ،کوددامي ، کود زيستي ، عدسفرس  :واژه هاي کليدي
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 مقدمه
 ميلياردنفر از جمعيت كره زمين به نيتروژن ، با               ٦نياز  

 ميليون تن در    ٢٤ گرم در روز ، حدود        ١١مصرف سرانه حدود    
همچنين جمعيت كره زمين با       ).  ٨(سال برآورد گرديده است    

 ٣/٨ بالغ بر     ٢٠٢٥ درصد ، در سال        ٤/١رشد ساالنه حدود     
به عقيده محققين چنانچه بشر        ).  ١١(ارد نفرخواهد بود   ميلي

غذايي حاضر خود، ادامه حيات دهد        )  رژيم(بخواهد با برنامه     
بايست افزايش خارج از تصوري را در توليد محصوالت                 مي

كشاورزي در نظر بگيرد ولي اين موضوع به علت فشار بيش از              
ره ،  حد وارده به زمين و مصرف زياد کودهاي شيميايي و غي              

نهايتاً موجب استهالك زايدالوصف زمين هاي كشاورزي و              
كاهش كيفيت و باروري خاكها و حتي هدر رفت بسياري از                

گردد كه احتماالً تأمين نياز غذايي بشر را دشوار               اراضي مي 
 ).٨(سازد  نموده يا غيرممكن مي

از زمان هاي گذشته ، مصرف کود هاي دامي در فعاليت               
 ه خا صي داشته و امروزه نيز                  هاي کشاورزي جايگا     

مي توانند نقش موثر خود را در قالب کشاورز ي پايدار وآلي ايفا             
بنا بر گزارشات محققين مختلف ، استفاده از کودهاي            .  نمايند

، ازت  )  ٣(دامي باعث افزايش ماده آلي ، فسفر قابل استفاده گياه         
ن ، و ساير عناصرغذايي و همچنين بهبود ساختما          )  ٦(نيتراتي
مي گردد که نهايتا افزايش کمي و کيفي محصول را          )  ١٠(خاک  

 . به دنبال خواهد داشت
هاي ذاتي با ارزشي كه در        در سالهاي اخير به دليل توانايي      

بسياري از موجودات زنده خاک شناسايي شده ، اين موجودات            
ميکروسکوپي مفيد در کانون توجه محققين مختلف قرار گرفته          

مانند خود در برقراري همزيستي     به دليل توان بي    ها ريزوبيوم.  اند
هايي بسيار توانمند    با گياهان خانواده لگومينوز و ايجاد سيستم       

در تثبيت نيتروژن ملكولي، قادر به تأمين بخش قابل توجهي از            
. باشند هاي زراعي در سطح جهاني مي       نياز نيتروژني اكوسيستم  

توان به توليد     ، مي هاي مفيد اين باكتريها         از جمله فعاليت   
 و تركيبات   IAA(ها   هاي محرك رشد گياه بويژه اكسين      هورمون

 هاي مختلف ريزوبيومي اشاره داشت       توسط سويه )  مشابه آن 
توليد )  ١٩٩٨(به عالوه براساس گزارش آنتون و همكاران        ).  ١٢(

سيدروفورها توسط ريزوبيوم ها در شرايط كمبود آهن قابل              

توانند در   خي از بيماريهاي ريشه، مي     جذب ، عالوه بركنترل بر     
 ).٤(رفع كمبود آهن بعضي از گياهان نيز موثر واقع شوند

نيز افزايش رشد ذرت و كاهو را        )  ١٩٩٦(كابوت و همكاران    
در سطوح متوسط حاصلخيزي، در اثر تلقيح اين گياهان با                

هاي حل كننده فسفات مانند بيوارفازئولي از گونه ريزوبيوم          سويه
به عالوه طبق گزارش عبداله     ).  ٥(اند وزاروم، گزارش كرده  لگومين

هاي فسفاتاز اسيدي    ها با توليد آنزيم    برخي از ريزوبيوم  )  ١٩٩٤(
توانند در حالليت تركيبات آلي فسفر موثر واقع            و قليايي مي   

هاي اصلي و ضروري براي گروه هاي         از ديگر مشخصه  ).  ٢(شوند
ر باكتري در ريزوسفر     محرک رشد گياه ، افزايش رشد و تكثي         

نسبت به خاك غير ريزوسفري، بقا و ماندگاري در حوزه فعاليت            
اي در طول دوره رشد گياه، و پتانسيل زياد آنها در            سيستم ريشه 

هاي  تشکيل كلني است كه برخورداري بسياري از سويه                
هايي نيز توسط محققين مختلف به       ريزوبيومي از  چنين ويژگي    

 بررسي يك سويه ريزوبيوم اختصاصي        در.  اثبات رسيده است   
اي نه تنها     شبدر ثابت گرديد كه اين باكتري در شرايط مزرعه          

هاي  در ريزوسفر گياه ميزبان بلكه در ريزوسفر برخي لگوم              
غيرهمزيست و حتي گياهان غيرلگوم مانند ذرت، منداب ، كلزا           

 ). ١٣(و گندم نيز قادر به ماندگاري و رشد كافي است
 باكتريهاي ريزوبيومي از موهبتهاي الهي هستند       به طور كلي  

كه جز روابط مفيد و پرثمر آنها با گياهان،  تاكنون هيچ گونه                
مشاهده اي مبني بر بروز بيماري يا آلودگي ميكروبي ناشي از              
اين باكتريها در انسان و يا ساير موجودات زنده گزارش نشده              

نافع فراوان  از طرف ديگر كودهاي ريزوبيومي به علت م         .  است
مورد استفاده در دنيا به شمار       ، از اولين كودهاي زيستي    )  ٩(آنها
ها در بين ديگر      آيند و تكنولوژي توليد انبوه و كاربرد آن           مي

كودهاي زيستي، بيشترين توسعه و تكامل را در پي داشته و               
. كشاورزان دنيا بيشترين آشنايي و پذيرش را نسبت به آن دارند          

 مطالعات ملكولي و ژنتيكي بر روي باكتريهاي        همچنين بيشترين 
ريزوبيومي انجام پذيرفته و آگاهي زيادي در خصوص وظايف             

مجموع اين  .  ها حاصل شده است      ژنها و مكانيسم عمل آن       
ها و بررسي گسترده     ها ، ضرورت توجه بيشتر به ريزوبيوم       ويژگي

کارايي آنها به عنوان كودهاي زيستي ، به منظور نيل به                   
در اين طرح تحقيقاتي اثر     .  نمايد ورزي پايدار را مشخص مي    كشا
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کودهاي زيستي و دامي ، و اثرات متقابل آنها بر يکديگر مورد               
 .آزمايش قرار گرفته است

 
 مواد و روش ها

 مطالعات خاك
به منظور تعيين خصوصيات خاك در اراضي تحت آزمايش،          

ريح  سانتيمتر حفر و تش      ١٥٠ تا    ١١٠هايي به عمق       پروفيل
هاي مختلف به آزمايشگاه انتقال        هاي خاك افق    نمونه.  گرديد
ها  از تعيين کامل خصوصيات فيزيكي و شيميايي نمونه        پس.يافت

 .Soil Taxonomy) بندي خاك  و براساس دستورالعمل رده     

 هاي مورد استفاده، در رده  اينسپتي سولها            ،  خاک   (1999
(Fine, Mixed superactive, Mesic,Vertic 

calcixerepts)بندي گرديدند   طبقه . 
 طراحي و اجراي آزمايشات

براي بررسي اثرات کود دامي و زيستي بر توليد و اجزاء                
عملكرد محصول ، دراراضي فرسوده ، طرح آماري در قالب                

تيمارهاي  .بلوكهاي خرد شده به صورت فاكتوريل طراحي شد          
دستي به شرح زير ، به صورت        )  برداشت خاك سطحي  (  اصلي  

_ درسه سال قبل ايجاد و در زمين هاي مذکور تناوب عدس               
 .آيش درسه سال گذشته اجرا گرديده است_ گندم 
  E0)) خوردگي بدون  دست( تيمار شاهد -١ 
   (E5) سانتيمتر برداشت خاك سطحي ٥ تيمار -٢
                 (E10) برداشت خاك سطحي سانتيمتر ١٠  تيمار-٣
   (E15)متربرداشت خاك سطحي سانتي١٥ تيمار-٤
   (E20) سانتيمتربرداشت خاك سطحي٢٠ تيمار-٥

 ۰  –  ٢٠ عمق   خاک از هاي   نمونهقبل از شروع آزمايش ،       
تهيه و به    کليه تيمارها در قطعات آبي و ديم             سانتيمتري  

نتايج آزمايشات فيزيکي و شيميايي      .  آزمايشگاه ارسال گرديد     
سپس در  .   گرديده است     ارائه    ١مربوطه ، در جدول شماره        

داخل تيمارهاي اصلي و با تقسيم بندي آنها، درقطعه آبي                
درقطعه ( تن درهکتار۲۰، و   ۱۰ دامي معادل صفر،     كودتيمارهاي  

وتيمارهاي با و بدون     )   تن درهکتار  ۱۰، و   ۵معادل صفر،   ديم  
 به عنوان تيمارهاي فرعي بصورت فاكتوريل در نظر             ريزوبيوم

ي حدود چهار ماه قبل از کشت به زمين            کود دام  .گرفته شد   
براي مصرف مايه . اضافه و به وسيله شخم با خاک مخلوط گرديد

تلقيح ريزوبيومي، به هنگام بذرپاشي، بذرهاي تيمارهاي               
موردنظر به پودر حاوي ريزوبيوم که با مقداري شکر و آب                 

ها قبال در بخش       ريزوبيوم.  مخلوط شده بود آغشته گرديدند      
اک گروه مهندسي علوم خاک دانشگاه تهران از طريق       بيولوژي خ 

گيري از خاک منطقه آزمايش، جدا سازي و تکثير گرديده        عصاره
بودند تا به عنوان ريزموجودات بومي منطقه مورد استفاده قرار            

اين آزمايش در دو قطعه مجزا يکي به صورت ديم و                .  گيرند
 در هر قطعه     و  ديگري با استفاده از آبياري تکميلي انجام شد         

اوايل فروردين،  در  .براي هر تيمار چهار تکرار در نظر گرفته شد         
 . ، كشت گرديد عدسپس از آماده سازي زمين ، محصول 

 
 قطعات آبي و ديم خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاك در ‐١ جدول

  خصوصيات خاك قطعه آبي قطعه ديم
 عمق خاک  ۰ ‐۲۰ ۰ ‐۲۰

 بافت خاک رسي رسي

٥/١٦ ٣/١٥ 
 ظرفيت تبادل كاتيوني

 )خاك سانتي مول بار در کيلو گرم(
 )برمترنس زيم دسي( الكتريكي دايته ۵/۰ ۵/۰
۲/۸ ۳/۸ pH 
 )درصد( كربن آلي  ٥٤/٠ ٥٤/٠
 )درصد(رطوبت اشباع ۲/۵۵ ۳/۵۵
 )درصد(زراعي  ظرفيت رطوبت  ۲/۲۹       ۱/۳۱
 )درصد(نقطه پژمردگي رطوبت ۹/۱۹ ۳/۱۹

 )درصد(ابل استفاده گياه آب ق ۳/۹ ۱۲
 )درصد(کربنات کلسيم معادل ۵/۱۶ ۳/۱۵
 )درصد( نيتروژن  ۰۷/۰ ۰۷/۰
  (ppm) فسفر ۱/۱۰ ۹/۸

  (ppm)تبادلي پتاسيم ۲۵۰ ۲۴۳
 )ليتر در اكيواالن  ميلي ( محلول پتاسيم ۱۷/۰ ۱۳/۰
 )اكيواالن در ليتر ميلي (كلسيم  ۳ ۵/۳
 )ن در ليتراكيواال ميلي (منيزيم  ۵/۱ ۵/۱
 )اكيواالن در ليتر ميلي (سديم  ۱ ۹/۰
 )اكيواالن در ليتر ميلي (كلر  ۵/۱ ۸/۱
 ) در ليتر اكيواالن ميلي (بيكربنات ۳ ۸/۲
 )اكيواالن در ليتر ميلي (كربنات  ۰ ۰
 )ميلي گرم در ليتر(آهن  ۶۲/۲ ۱۴/۲
 )ميلي گرم در ليتر(روي  ۳۸/۱ ۱۹/۱
 )در ليترميلي گرم (مس  ٩٤/١ ٦٨/١
 )ميلي گرم در ليتر(منگنز  ۲۹/۳ ۱۷/۳
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 ۱۳۸۲‐۸۳  ميزان بارندگي منطقه در سال ‐ ۲ جدول
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۳۹۰ بارندگي  ۰ ۳۶ ۹۵ ۶۲ ۲۶ ۵/۳۰ ۵/۴۹ ۵/۶۶ ۱۰ ۵/۱۴ ۰ ۰
 )ميليمتر(

 
 ميليمتـــر ۳۹۰انجـــام آزمـــايش مقداربارندگـــي درســـال 

درطول فصل رشد سه نوبت     در قطعه آبي    . )۲ شماره   جدول(بـود 
آب .  ميليمترصورت گرفت    ١٣آبـياري تكميلـي هريك به عمق        

 دسي زيمنس   ١٨/١مـورد استفاده داراي هدايت الکتريکي برابر          
  ميلي گرم در ليتر ، ٧٩٠کل نمک هاي محلول معادل  ، بر متر

 پـس از برداشت محصول ، داده هاي به  .بـود   ٥/٧ برابـر   pHو 
دسـت آمـده از اجزاء عملکرد عدس ، با استفاده از نرم افزارهاي                

SAS    و  EXCEL         با . مـورد تجـزيه و تحلـيل آماري قرار گرفت
تـوجه بـه ايـن کـه تـيمارهاي فرسـايش ايجاد شده درسه سال                
گذشـته در ايـن آزمـايش هـيچگونه اثري را نشان نداد ، در اين                
مقالـه از اثـر فرسـايش بر توليد محصول صرف نظر گرديده و به               
اثــرات کــود دا مــي و کــود زيــستي بــر تولــيد محــصول عــدس 

 .پردازيم که نتايج به دست آمده به شرح زير ارائه مي گردد مي
 

 بر ي دامي و زيستيتجزيه واريانس اثرات كودها ‐٣جدول 
  عدس آبياجزاء عملكرد

 گين مربعاتميان
 عـبـنـم

درجه 

آزادي ماده خشك  هزار دانهوزن  كلش دانه

۵/۴۳۹ ۲/۳۱۷ ۸/۱۲۵۳ ٣ تكرار ۸۸ 
۱/۱۱۹ ۶/۳۳ ۶/۲۴۵ ٢ داميكود  ۱/۷ 
۷/۱۳۷ ۳/۶ ۴/۲۳۲ ۱ زيستيكود  ۲/۱ 
کودزيستي×کوددامي ۲ ۱/۱۱۷ ۵/۳۶ ۳/۲۲ ۵۶/۰ 

C.V. ‐ ۴۹/۲۲ ۲۶/۳۱ ۶۵/۱۹ ۹۹/۵ 

 
  وبحثتايجن

 نتايج عدس آبي
دانه وماده خشک عدس درقطعه آبي به           ميانگين توليد    

 . کيلوگرم درهکتار بود۳/۷۹۱  و ۴/۲۶۷ترتيب معادل 

 شماره  جدول(براساس نتايج تجزيه واريانس           : دامياثركود
  عدسداري بر اجزاء عملكرد  اثر معنيدامي تيمارهاي كود) ۳

نيز بجز  )  ۴شماره  جدول  (ها   در مقايسه ميانگين  .  اند آبي نداشته 
در يك كالس مي  داد وزن هزار دانه، كليه تيمارهاي كود    در مور 

در مورد وزن   .  اند داري را نشان نداده    اند و تفاوت معني    قرار گرفته 
اثر فزاينده داشته كه    دامي  كود،   آبي   عدسدانه  ماده خشک و    

مقدار حداکثر را نشان داده        M10)  ( تن درهکتار  ۱۰  در تيمار 
افزايش محصول کمتري     M20)  ( تن درهکتار  ۲۰   تيمار ولي در 

  .مشاهده گرديده است
 

 در بررسي% ٥ سطحهادر  ميانگين  مقايسه ‐۴ جدول
 آبي عدسبراجزاء عملكرد دامي اثركود

تيمارهاي كود 
 دامي

 وزن ماده خشك
) گرم درمترمربع(

 وزن دانه
گرم (

 )درمترمربع

 وزن كلش
گرم (

 )درمترمربع

وزن هزار 
 دانه

 )گرم(
M0 a۵۹/۷۵ a۵۳/۲۵   a ۰۹/۵۰ a ۹۵/۶۶
M10 a ۹۳/۸۱ a ۹۸/۲۷ a ۲۰/۵۴ a ۲۱/۶۶
M20 a ۸۶/۷۹ a ۷۰/۲۶ a ۱۷/۵۳ a ۴۲/۶۶

حداقل اختالف 
معني دار
(LSD) 

۹۳/۷ ۷۲/۳ ۶۰/۴ ۷۹/۱ 

 
ريزوبيوم تلقيح شده به بذرها نيز اثر                :زيستياثركود

محدودي در افزايش مقدار ماده خشک ودانه عدس داشته که             
و مقايسه    )  ۳جدول شماره   (ر تجزيه واريانس     ازنظر آماري د  

  .معني دار نمي باشد ) ۵جدول شماره (ميانگين ها 
 باالترين    :اثر مشترک کود دامي و مايه تلقيح ريزوبيومي        

ريزوبيوم  مشاهده   +   تن کود دامي     ۱۰اثر مشترک درتيمارهاي    
. گرديد که افزايش نسبي ماده خشک ودانه عدس رادرپي داشت   

 تن کود دامي ، ريزوبيوم نه تنها اثر مثبتي            ۲۰د تيمار   در مور 
نشان نداده بلکه باعث کاهش جزئي ماده خشک و دانه نيز                 
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ها  گرديده که ممکن است به علت فعال نشدن کامل ريزوبيوم            
دراين شرائط آبي وکودي وعدم تثبيت بيولوژيک ازت ، و رقابت            

.  غذايي باشد  ميکروارگانيسم ها باگياه درمورد بعضي از عناصر        
درمورد اثر کود ريزوبيومي درتيمار فاقد کود دامي نيز نتيجه               

 اثرات مشترک   ۱شکل شماره   .  نسبتا مشابهي بدست آمده است    
. کود دامي و ريزوبيوم برمقدار توليد دانه عدس رانشان مي دهد           

مقادير ارائه شده دراين شکل ميانگين بيست عدد به دست آمده           
 .اشدازکليه تيمارها مي ب

 
 در بررسي اثر كود %٥ها در سطح   مقايسه ميانگين ‐ ۵جدول 

 عدس آبي بر اجزاء عملكرد زيستي
 کود تيمارهاي
 زيستي

وزن ماده خشك
)گرم درمترمربع(

 وزن دانه
)درمترمربع گرم(

 وزن كلش
)درمترمربع گرم(

وزن هزار 
)گرم( دانه

B0 a۲۰/۷۸ a ۷۲/۲۶ a ۶۶/۵۱ a ۴۸/۶۶ 
B1 a ۰۶/۸۰ a ۷۵/۲۶ a ۳۱/۵۳ a ۵۷/۶۶ 

 حداقل اختالف
(LSD)معني دار

۴۸/۶ ۰۴/۳ ۷۵/۳ ۴۶/۱ 
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بدون ريزوبيوم با ريزوبيوم

 
 اثر مشترک کود دامي ومايه تلقيح  ريزوبيومي  بر ‐ ۱شکل 

 توليد دانه عدس آبي
 نتايج عدس ديم

ميانگين توليد دانه وماده خشک عدس درقطعه ديم  به               
 .اشد کيلوگرم درهکتار مي ب۶/۶۲۷ و ۲/۲۲۸ترتيب معادل 

 براساس نتايج تجزيه واريانس ومقايسه          :اثر کود دامي   
 تن کود   ۱۰ تن و    ۵تيمارهاي    ،)۷ و ۶جداول شماره   (ميانگين ها   

دامي  اثر مثبتي بر اجزاء عملکرد عدس درقطعه ديم نداشته اند            
 .که احتماال به علت کمبود رطوبت مورد نيازگياه مي باشد

يزوبيوم درقطعه  تيمارهاي حاوي ر   :  اثر کود ريزوبيومي   
ديم، هيچگونه اثر مثبتي برتوليد ماده خشک و دانه عدس                

که به علت عدم وجود شرائط        )  ۸ و   ۶جداول شماره   (نداشته اند   
  .رطوبتي مناسب براي فعاليت ميکروارگانيسم ها بوده است

اثرات مشترک تيمارهاي کود دامي وريزوبيوم در قطعه ديم          
انسته است مقدار ماده خشک       تن کود دامي تو     ۵فقط درتيمار   

ودانه عدس را به صورت محدود افزايش دهد که نتايج مربوطه             
 . نمايش داده شده است۲درشکل شماره 

 
 ي دامي و زيستيتجزيه واريانس اثرات كودها  ‐ ۶جدول 

  عدس ديمبر اجزاء عملكرد
 ميانگين مربعات

 عـبـنـم
درجه 
آزادي ماده خشك  كلش دانه

هزار وزن 
 دانه

 ۷/۱۲۹ ۹/۳۴۸ ۰/۶۲۹ ۴/۱۸۵۱ ٣ تكرار
 ۵/۶ ۰/۴ ۷/۶ ۹/۴ ٢ داميكود 
 ۰/۱ ۳/۲ ۷/۹ ۶/۸ ۱ زندهكود 

کود × کود دامي 
 زنده

۲ ۴/۱۰۰ ۱/۳۰ ۲/۳۲ ۱/۱۱ 

C.V. ‐ ۰۲/۲۱ ۷۷/۲۳ ۲۶/۲۲ ۵۷/۶ 

 
 در بررسي% ٥هادر سطح  ميانگين  مقايسه ‐ ۷ جدول

 عدس ديمبراجزاء عملكرد دامي اثركود

 كود تيمارهاي
 دامي

وزن ماده 
 خشك

گرم (
 ) درمترمربع

 وزن دانه
گرم (

 )درمترمربع

 وزن كلش
گرم (

 )درمترمربع

وزن هزار 
 دانه

 )گرم(

M0 a۶/۶۲ a۲/۲۳ a ۹/۳۹ a ٤/٦٧ 
M5 a ۱/۶۳ a ۴/۲۲ a ۶/۴۰ a ۳/۶۷ 
M10 a ۶/۶۲ a ۹/۲۲ a ۹/۳۹ a ۶/۶۶ 

حداقل اختالف 
معني دار
(LSD) 

۹/۵ ۴/۲ ۰/۴ ۰/۲ 

 
در بررسي اثر  %٥ها در سطح   مقايسه ميانگين ‐ ۸جدول 

 عدس ديم بر اجزاء عملكرد زيستيكود
 کود تيمارهاي
 زيستي

وزن ماده خشك
)گرم درمترمربع(

    وزن دانه
گرم (

 )درمترمربع

 وزن كلش
گرم (

 )درمترمربع

وزن هزار 
 )گرم( دانه

B0  a۱/۶۴  a ۵/۲۳ a ۹/۴۰ a ۰/۶۷ 
B1 a ۵/۶۱ a ۲/۲۲ a ۴/۳۹ a ۲/۶۷ 

 حداقل اختالف
 ۸/۴ ۰/۲ ۲/۳ ۶/۱ (LSD) معني دار
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بدون ريزوبيوم با ريزوبيوم

 
 اثر مشترک کود دامي ومايه تلقيح ريزوبيومي برتوليد دانه ‐ ۲شکل 

 عدس ديم
 

 نتيجه گيري نهايي
نتايج اين آزمايش نشان مي دهد که مصرف کودهاي دامي و 
زيستي درشرائط ديم تقريبا هيچگونه اثر مثبت قابل ذکري              

يانگر اين است که در اين شرائط رطوبتي به علت             نداشته و ب  
وجود تنش خشکي شديد ، عامل محدود کننده اصلي براي               
توليد محصول ، کمبود رطوبت خاک است که اثر ساير عوامل را            
تحت الشعاع قرار مي دهد و همچنين محدوديت جدي براي              

در قطعه آبي که     .  فعاليت ريز موجودات زنده خاک وجود دارد        
 نوبت آبياري تکميلي صورت گرفته ، اگرچه  نتايج به             فقط سه 

دست آمده معني دار نمي باشد ولي بهبود نسبي شرائط رطوبتي          
. خاک باعث افزايش اثر کودهاي دامي و زيستي گرديده است            

البته در قطعه آبي نيز گياه هنوز تحت تنش خشکي بوده و نياز              
اس بر آورد هاي بر اس.  آبي آن به طور کامل تامين نگرديده است       

 متر  ۲۸۹۰صورت گرفته نياز آبي عدس در منطقه قزوين معادل          
، درحالي که با     )  ۱(مي باشد )   ميليمتر ۲۸۹(مکعب در هکتار     

توجه به آمار ثبت شده در محل ، در سال انجام آزمايش ميزان              
   ۱۱۶ ميليمتر بوده که حدود        ۳۹۰بارندگي منطقه  مجموعا       

 

از اواسط فروردين تا اواخر      (  دس  ميليمتر آن در فصل رشد ع      
کل بارش ساالنه به    %  ۴۰باريده است ، يعني اگر حدود        )  تيرماه

 ميليمتر آب از طريق      ۱۶۰مصرف گياه رسيده باشد ، حدود         
مقدار آبياري  %  ۷۰بارندگي براي گياه تامين گرديده و اگر             

 ميليمتر آب   ۲۷تکميلي توسط گياه مصرف  شده باشد ، حدود           
 طريق براي گياه تامين گرديده است که کمبود آب            نيز از اين  

  =  ۱۰۲ميليمتر کمبود آب        {:گياه در قطعه آبي عبارت است از        
)۲۷ +۱۶۰ ( ‐ ۲۸۹ {  . 

اين کمبود آب نشان مي دهد که تنش آبي نسبتا شديدي             
بر گياه حاکم بوده و اگر نياز آبي گياه به طور کامل تامين شو د               

ف کودهاي دامي و زيستي ، معني دار        احتماال اثرات مثبت مصر   
به عالوه در محيط هاي تحت       .  و بسيار چشمگيرتر خواهد شد     

تنش مانند اراضي کشت ديم در منطقه مورد مطالعه ، براي غلبه 
بر موانع موجود ، انتخاب سويه هاي ريزوبيومي ممتاز از نظر               

براساس اظهارات گراهام و     .  مقاومت به خشکي ضرورت دارد      
، اين سويه ها بايد داراي قدرت تثبيت ازت           )  ۲۰۰۲  (همکاران

بيشتر ، مقاومت زياد براي زنده ماندن در شرايط پر تنش خاک ، 
 انجام آزمايشات مشابه در شرايط      .)۷(و توان رقابت بيشتر باشند    

تامين کامل نياز آبي گياه که مي تواند نتايج بهتري را در پي                
 .  داشته باشد ، توصيه مي گردد

 
 اسگزاريسپ

بررسي اثر کودهاي آلي و       (اين مقاله مستخرج از طرح         
مي باشد که با حمايت مالي      )  ميکروبي در اصالح اراضي فرسوده    

قطب علمي خاکشناسي دانشگاه تهران به اجرا در آمده است که           
 .بدينوسيله تقدير و تشکر مي گردد
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