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  دهیچک
  

های اگرو اکولوژیکی نخوود  زممایشوی منظور بررسی تأثیر تیمارهای مختلف کودی بر طول مخصوص ریشه و برخی ویژگیبه
در مزرعه تحقیقاتی دانشوکه  کشواورمی دانشو ا   1394-95تکرار در سال مراعی  3های کامل تصادفی با در قالب طرح بلوک

 در تو  30) گواوی کوود -2   (هکتوار در کیلووگر  400) اور  کوود -1مشهه به مرحله اجرا در زمه. تیمارهوا اوامل فردوسی 
 عوه ) اواهه -5 و (Rhizachickpea) و ®نیتروکسوی  بیولوژیک کود -4  (هکتار در ت  10) کمپوستورمی -3  (هکتار
های مختلف ام نظر توأثیر بور طوول مخصووص ریشوه اخوت ف نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بی  تیمار .بود( کود مصرف
همچنوی   داری وجود داات و بیشتری  طول مخصوص ریشه در گیاهان تحت تأثیر تیمار کود بیولوژیوک مشواهه  اوه.معنی

 داری نسبت به کود ایمیایی و ااهه بیشتر بود. طور معنیکمپوست بهزلی خاک نیز در تیمار کود ورمیدرصه ماد 
 
 ، نخودپایداری خاکمات کلیدی: کود بیولوژیک، کل
 

  مقدمه. 1

رویه جمعیت و تقاضای رومافزون برای موادغواایی  اسوتداد  ام کودهوای اویمیایی بوههای اخیر با توجه به افزایش بیدر سال
هوا در محصوو   عنوان ابزاری جهت نیل به حهاکثر تولیه در واحه سطح متهاول اه  اسوت. اموا مصورف بویش ام انوهام  زن

محیطی بسیار جهی ام قبیل زلودگی منواب  ز  و خواک  قطو  مراعی گوناگون  افزایش یافته و در نتیجه سبب مشک   میست
غواایی در خواک و کواهش کیدیوت محصوو   کشواورمی در اثور های غاایی  به هم خوردن تعادل مووادو اخت ل در منجیر 

طوور کلوی بوه خطور افتوادن حیوا  و اد ز ینه  نظیر نیترا  در محصو   مراعی و بهکمبود یا وفور بعضی عناصر و تجم  مو
های ایمیایی ات ف سورمایه و خسوار  موالی و نیوز ها و موجودا  منه   بود  است. ع و  بر ای   کاربرد نهاد س مت انسان

 . [6]و  [4]مشک   عهیه  اقتصادی را به همرا  دااته است 
هوای کشواورمی نظا . [7]دیت محصو   )عه  وجود بقایای کود یا سومو ( مهمتور ام کمیوت زنهاسوت درکشت میستی  کی

های رایوج کشواورمی در نظور گرفتوه اوونه توا سوبب توسوعه تواننه به عنوان جای زینی برای سیسوتمنهاد  میمیستی و کم
 .[19]کشاورمی پایهار و حدظ کیدیت محیط میست گردنه 

 طریقوی بوه هوم زن است غاا تولیه کردن برابر 2 زینه   سال 50 در چالش بزرگتری  که کردنه بیان [25]همکاران  و تیلم 

 فرزینوههای کوه است هاییرا  جستجو در میستی کشاورمی. نشود وارد زسیب کننهگان مصرف س مت و میست محیط به که

گوزار  کردنوه کوه بوه  [22]سیلویا و همکواران  .کنه تشهیه ز   و خاک مناب  حدظ ضم  را گیا  تغایة مسئول اناختی بو 
 و اوناخت افوزایش بوا کوه کردنوه پیشونهاد هازن دارد.  وجود منه   موجود میلیون دو خاک  گر  هر در میان ی طور میان ی  

 زسویب بوهون خواک  وضوعیت بهبوود و ن هوهاری بورای را زن هوایمیکروارگانیز  و خاک توانمی پیچیه   ارتباط ای  درک
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-زن متقابول اثورا  و خواک بیولوژیکی حتی و ایمیایی و فیزیکی خصوصیا  کرد.  مهیریت بهتر حیاتی  منب  ای  به سانهنر

حاصولخیزی  زن دنبوال بوه و هوامیکروارگوانیز  فعالیوت و راه بر مهمی تأثیر خاک  در مقیم های میکروارگانیز مجموعة با ها

سوامگار بورای کودهوای اویمیایی  بوه ستداد  ام کودهای بیولوژیک  جای زینی بو های اخیر ادر سال. [20]و  [9]خاک دارد 
ای گیوا  بورای نیول بوه اهوهاف تری  راهبردهوای تغایوهعنوان یکی ام مهمامار رفته و بهمنظور افزایش حاصلخیزی خاک به

 . [26]انه کشاورمی پایهار مورد توجه قرار گرفته
ورود . [13]دهنوه رای ساختمان خاک میان زور بود  و میزان ماد  زلی خواک را کواهش میادعا اه  است که کودهای معهنی ب

. کودهوا [14]و  [11]د انوهامتوانه تجزیه کا  و کلش را تحریک نمایه اما تجزیه هوموس را بوه تواخیر مینیتروژن به خاک می
خاک را  هم به صور  بقایای بخوش هووایی گیوا  و  در حدظ ماد  زلی خاک مؤثرنه میرا مقهار ورودی سا نه بقایای گیاهی به

در سوودان انجوا   [15] زممایشی کوه توسوط مانوهو و همکواران .[12]دهنهها  افزایش میها و تراحا  زنهم بصور  ریشه

کاهش مواد زلی خاک  عملکرد محصوو   مراعوی و فعالیوت  سبباه  نشان داد که عه  استداد  ام کودهای زلی  در دراممه  
 میستی خاک خواهه اه.

 

  هامواد و روش .2

 تحقیقواتی دانشوکه  مزرعوه تصادفی بوا سوه تکورار در کامل هایبلوک طرح قالب در 1394-95در سال مراعی  زممایش ای  
دقیقوه  36درجوه و  59دقیقوه و طوول جغرافیوایی  16درجه و  36 جغرافیایی واق  در عرض مشهه فردوسی کشاورمی دانش ا 

  (هکتوار در کیلووگر  400) اور  کوود -1: ام بودنه عبار  زممایشی متر ام سطح دریا اجرا اه. تیمارهای 1980رتداع ارقی با ا
 نیتروکسووی  و بیولوژیووک کووود -4  (هکتووار در توو  5) کمپوسووتورمووی -3  (هکتووار در توو  40) گوواوی کووود -2
(Rhizachickpea )در موجوود ریشوة ریشوه )طوول مخصوص طول تعیی  منظور به .بود( کود مصرف عه ) ااهه -5 و 

 پوس کوه ترتیوب بهی  اه  گیری نمونه به اقها  مزرعه در کرد  راه گیاهان ام راه فصل اواخر در  (خاک ام مشخصی حجم

 بوه مکعوب یک صور  به ساقه اطراف خاک بودنه  اه  انتخا  ه یری نمون برای که هایی بوته هوایی های انها  حاف ام

زممایشو ا  حمول اوه.  به و زورد  بیرون مکعب  ای  در موجود ریشة و خاک تما  سپس و اه  داد  بر  متر سانتی 25 ضل 
کورب  زلوی خواک بوا  اوه. اقوها  نمونوه هور در ریشه مخصوص طول تعیی  به نسبت [23] تنانت رو  ام استداد  با سپس 

  رو   ماد  زلی خواک در مجواور  اسویه سوولدوریک گیری اه. در ایانهام  [18]استداد  ام رو  اکسیهاسیون دی کروما  
گیوری و بوا کروموا  انوهام ی دیاود. ام طریق تیتراسیون با فروزمونیو  سولدا   بواقی مانوه کروما  پتاسیم اکسیه میبا دی

زلوی  مقوهار مواد  724/1کروما  مصرف اه  میزان کرب  زلی خاک  و ام حاصل ضر  مقوهار کول کورب  در تعیی  مقهار دی
 . [3] خاک محاسبه اه

هوا بور انجوا  اوه. مقایسوه میوان ی  Minitab ver. 17تجزیه و تحلیل داد  های حاصل ام زممایش توسط نور  افوزار     
 اساس رو  دانک  و در سطح احتمال پنج و یک درصه انجا  گرفت. 

 

  نتایج و بحث.3

 (LAI) 1شاخص سطح برگ

ی گستر  سری    در تما  گیاهان تحت تیمارهای زممایش با گر  اهن هوا  دور اودمشاهه  می 1همانطور که در اکل 
انهامی و کاهش برگ زغام اه و ااخص سطح برگ با رونه افزایشی به حهاکثر خود رسیه  و پس ام ای  مرحله به دلیل سایه

                                                 
1 Leaf Area Index 
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کاهش یافت و منحنی ااخص سطح های پایی  کانوپی  فعالیت فتوسنتزی ندوذ نور به داخل کانوپی و مرد اهن ریز  برگ
( در گیاهان تحت تیمار کود دامی و کمتری  مقهار 97/4برگ رونه نزولی به خود گرفت. حهاکثر میزان ااخص سطح برگ )

نیامهای غاایی ماکرو و میکرو  کود دامی باعث تأمی  برخی ام ( در گیاهان تحت تیمار کود ایمیایی مشاهه  اه.49/2زن )
خیزی خاک د خصوصیاتی ام خاک ماننه  افزایش ظرفیت ن ههاری ز  )در بخش سطحی خاک( و حاصلو بهبو [8] گیا 

 اود.می [24]
 
 
 

 

 
 

های سبز گیا  جا  گردد  که بایستی حهاکثر تشعش  توسط بافت منظور استداد  کارزمه یک گیا  ام انرژی خورایهی به
راعی هستنه و ام زنجایی که افزایش ماد  خشک گیا  بست ی میادی به ها انها  اصلی دریافت نور و فتوسنتز گیاهان مبرگ

. منحنی سطح برگ [5] گیری راه گیا  استتوسعه سطح برگ دارد  بنابرای  سطح برگ یکی ام معیارهای اصلی در انهام 
و سپس با  به حهاکثر رسیه سطح برگ است که در اواسط فصل راه  (منحنی سی موئیهیدرجه دو ) منحنی معمو  یک
 یابههای پیرتر کاهش میمرگ برگ

 

 1طول مخصوص ریشه

                                                 
1 Specific Root Length (SRL) 
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های اود. عموماً ریزوباکتریی موجود در حجم مشخصی ام خاک  طول مخصوص ریشه گدته میمقهار طول ریشهبه 
 .[3]اونه ی راه گیا  سبب افزایش ای  پارامتر میتحریک کننه 

بی  تأثیر تیمارهای کودی مورد مطالعه ام نظر طول مخصوص ریشه تداو   طورکلی  نتایج تجزیه واریانس نشان داد کهبه
(. بیشتری  طول مخصوص ریشه در تیمار کودی بیولوژیک 1داری در سطح احتمال یک درصه وجود داات )جهول معنی
متر در سانتی 692/68متر مکعب( و کمتری  طول مخصوص ریشه در تیمار کود ایمیایی )سانتی 25متر در سانتی 296/212)
 (. 2متر مکعب( مشاهه  اه )اکلسانتی 25

تمامی کودهای زلی مورد مطالعه دارای اثر مثبت بر مقهار طول مخصوص ریشه گیا  نخود بودنه و طول مخصوص ریشه در 
صهی در 56 کاهشنیز منجر به  کود ایمیاییدرصه بیشتر ام ااهه بود. ضم  اینکه تیمار  25تیمارهای کودی بیولوژیک 

دار نبود اما کود دامی در مقایسه اه. تداو  حاصل ام کاربرد کود دامی و ایمیایی معنی ااههطول مخصوص ریشه نسبت به 

نیز نتایج مشابهی را بیان  [2]درصهی طول مخصوص ریشه نخود اه. جهان و همکاران  36با کود ایمیایی باعث افزایش 
حاکی ام  [16]و  [10]بود. گزاراا  متعهد  دارباکتریایی نسبت به ااهه معنیکردنه. طول مخصوص ریشه ذر  در تلقیح 

کنه. ای ام ریشه را برای جا  ز  ایجاد میزن است که میکوریزا راه ریشه را افزایش داد  و به دنبال ان یک نظا  گسترد 
به اکل قابل دسترس طی  کودهای بیولوژیک توانایی تبهیل عناصر غاایی پرمصرف را ام اکل غیر قابل دسترس

 .[21] گرددمنی بهتر میای و جوانهی ریشهفرزینههای بیولوژیکی دااته و منجر به توسعه
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 آلی خاکماده

زلی خاک در نتیجه کاربرد انواع کودها در طی فصل راه به تهریج میزان ماد  اودمشاهه  می 3همانطور که در اکل 
کمپوست  بیولوژیک و دامی دریافت کرد  بودنه کمتر ام ااهه و هایی که کود ورمیر . ایب ای  کاهش در ککاهش یافت

-های تحت تأثیر ورمیروم پس ام کاات( میزان ماد  زلی خاک در کر  84برداری )ایمیایی بود. در زخری  نوبت نمونه

گیری کودهای با اخت ف نسبتاً چشموست کمپدرصه( بعه ام ورمی 96کمپوست نسبت به بقیه تیمارها در با تری  سطح بود ) 
 .تری  سطح قرار گرفتنهپایی  ااهه و ایمیایی ام ای  نظر دردرصه( قرار گرفتنه. کودهای  59درصه( و دامی ) 68بیولوژیک )

تر یشدرصه ب 33و  54کمپوست  بیولوژیک و دامی به ترتیب های دارای کودهای ورمیزلی در کر به طور متوسط میزان ماد 
بر ماد  به خاک افزودن کمپوست نیز نتایج مشابهی را بیان کردنه. اثر  [1]بابادی و همکاران ام کود ایمیایی و ااهه بود. 

زلی برابری ماد  5کیلوگر  کمپوست به خاک باعث افزایش حهاقل  250طوری که افزودن بسیار چشم یر بود. به خاک یزل
  خاک نسبت به تیمار ااهه بود.

رو  هر کاهشی در میزان مواد مواد زلی فوایه میادی در بهبود خصوصیا  فیزیکی  ایمیایی و بیولوژیکی خاک دارد. ام ای      
 توانه صهماتی را در حاصلخیزی  ناپایهاری ساختمان خاک و همچنی  کاهش در پتانسیل تولیه خاک دااته بااهزلی خاک می

[17]. 
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 زلی خاک تحت تأثیر تیمارهای کودی مختلف در طی فصل راهرونه تغییرا  ماد  -3لاک
 

 ا یگ هیو به مواد قابل تغا هیاست مورد تجز موجود کمپوستورمیرا که در  یمواد زل  خاک رخریزجانهاران موجود در نیم
 اونه.یبافت خاک را باعث م رییو تغ کرد  لیتبه

 

 گیری. نتیجه4

گیری اه  های انهام ام نظر ویژگیکمپوست نتایج ای  زممایش نشان داد که کودهای دامی  بیولوژیک و ورمیطور کلی به
زلی خاک به ترتیب برتری با تیمارهای کودی نسبت به ااهه برتری دااتنه. ام نظر سطح برگ  طول مخصوص ریشه و ماد 

ه  نکه دار یفراوان یبا توجه به مواد زلتداد  ام کودهای میستی رسه که اسمی نظربه کمپوست بود.دامی  بیولوژیک و ورمی

 داءیو بافت خاک ا ساختمان در بهبود یکه نقش مهم به وجود زورنهها سمیکروارگانیراه م برای را یمحل مناسبتواننه می
  کننه. یم
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