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چكيده
پژوهشی مزرعهای به منظور بررسی اجزای عملکرد و درصد روغن گياه شاهدانه ( )Cannabis sativa L.تحت تيمارهای مختلف كود
زيستی و شرايط آب و خاك شور انجام گرفت .آزمايش بهصورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك كامل تصادفی با سه تکرار در منطقة
شمالشرق شهر اصفهان در سال  ١٣٩١اجرا شد .تيمارهای آزمايشی شامل سه اكوتيپ شاهدانة ‘اصفهان’ ‘ ،شيراز’ و ‘مشهد’ بهعنوان
فاكتور اول و تيمار كود زيستی شامل نيتروكسين ،سوپرنيتروپالس ،بيوسولفور ،مايکوريزا گونة ) (Glomus mosseaeو شاهد (بدون
كود) به عنوان فاكتور دوم انجام شد كه در شرايط تنش شوری آب و خاك مزرعه قرار گرفت .صفات اندازهگيری شده شامل تعداد
دانه در بوته ،وزن هزاردانه ،عملکرد دانه ،عملکرد بيولوژيک ،شاخص برداشت و درصد روغن بود .نتايج آزمايش نشان داد كه
بيشترين عملکرد دانه و شاخص برداشت مربوط به تيمار مايکوريزا و كمترين آن مربوط به شاهد بود .همچنين ،مايکوريزا بيشترين
عملکرد بيولوژيکی را نشان داد و ساير تيمارها از اين لحاظ تفاوت معناداری نداشتند .وزن هزاردانه تحت تأثير هيچ كدام از تيمارهای
كودی قرارنگرفت ،ولی اكوتيپهای ‘مشهد’ و ‘شيراز’ بيشترين ( ١٣/٣٣گرم) و اكوتيپ ‘اصفهان’ كمترين ( 7/8گرم) وزن هزاردانه را
نشان داد .هر چهار تيمار كودی (به طور ميانگين  2٩/2درصد) موجب افزايش معنادار درصد روغن نسبت به شاهد ( 26/5درصد)
شد ،ولی تفاوت چندانی در بين تيمارهای كودی مشاهده نشد .اكوتيپ ‘اصفهان’ تحت تيمارهای بيوسولفور و مايکوريزا با ميانگين
 800دانه در بوته بيشترين و اكوتيپهای ‘مشهد’ و ‘شيراز’ تحت تيمار شاهد با ميانگين  76كمترين تعداد دانه در بوته را داشتند.
كلیدواژهها :تنش شوری ،درصد روغن ،شاهدانه ،عملکرد دانه ،كودهای بيولوژيکی.

* نويسنده مسئول

Email:mrtadayon@yahoo.com

مهسا زارعی و همکاران

 .1مقدمه

تأثير باكتریهای محرك رشد بر رشد گياهانی نظير

مسئلة شوری خاك و آب مدتها قبل از آنکه انسان به

گوجهفرنگی ،فلفل ،كانوال ،لوبيا و كاهو تحت تنش شوری

كشاورزی بپردازد مطرح بوده است .براساس شواهد تاريخی

بررسی شده است .نتايج نشان داد تيمارهای كود

 6000سال قبل از تمدن ،مردم به علت تغيير محيط كه ناشی

بيولوژيکی آثار مخرب شوری را اصالح میكند [.]١6

از شوری بود ،زيستگاههای خود را ترك میكردند [.]١٣

قارچهای مايکو آربسکوالر نيز نقش مهمی در بهبود تغذيه

شوری يکی از مهمترين تنشهای غيرزنده است كه توليد

و رشد گياهان در شرايط شور دارند ،به نحوی كه

گياهان زراعی را در مناطق خشک و نيمهخشک (مکانی كه

اصالحكنندگان زيستی خاكهای شور مطرح شدهاند [.]7

ميزان نمک در آنها به طور طبيعی باالست و بارندگیها

در شرايط تنش شوری ،مايکوريزا جذب عنصر فسفر را كه

برای آبشويی كافی نيست) محدود كرده است [.]٣

تمايل به تثبيت شدن در خاك دارد بهبود میبخشد [.]١4

طبق اطالعات سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد،

تحقيقات روی گياه كاهو نشان داد شوری باعث كاهش

بيش از  6درصد از زمينهای جهان تحت تأثير پديدة

ثبات ذرات متراكم خاك میگردد و اين پراكندگی ذرات

شوری قرار گرفتهاند كه بيشتر از  800ميليون هکتار را

خاك به دليل تجمع يونهای سديم است .در واقع،

شامل میشود [ .]2٩شوری از طريق سازوكارهای

همزيستی بين قارچهای مايکوريزا و ريشة كاهو ثبات در

اختصاصی و عمومی گياهان را تحت تأثير قرارمیدهد.

ذرات خاك را زياد میكند و اين همزيستی و تأثير آن روی

سازوكارهای عمومی به كاهش پتانسيل اسمزی محلول

ثبات خاكدانهها در خاكهای شور كه سديم باعث

خاك مربوط میشود كه به فتوسنتز و تعرق ربط دارد.

پراكندگی ذرات خاك میشود زياد ديده شده است [.]2٣

سازوكارهای اختصاصی به جذب يونها و كاهش،

تأكيد عمدة كشاورزی پايدار بر افزايش كيفيت و

مسموميت يا تغيير در تعادل مواد معدنی مربوط میشود كه

پايداری عملکرد محصوالت كشاورزی است .همچنين،

در نهايت فرايندهای فيزيولوژيکی را تغيير میدهد [.]١5

مطالعات انجام شده روی گياهان دارويی در اكوسيستمهای

كود زيستی به مادهای گفته میشود كه دارای

طبيعی و زراعی گويای آن است كه استفاده از نظام

ميکروارگانيسمهای زنده است و به رشد سيستم ريشه و

كشاورزی پايدار بهترين شرايط را برای توليد اين گياهان

جوانهزنی بهتر بذور گياهان كمک میكند .مهمترين

فراهم میآورد ،بهطوری كه حداكثر عملکرد كمّی و كيفی

ميکروارگانيسمهايی كه به منزلة كودهای بيولوژيکی استفاده

در چنين شرايطی حاصل میشود [ .]5يکی از اين روشها

میشوند شامل رايزوبيا ،ازتوباكتر ،آزوسپرليوم ،باكتریهای

استفاده از كودهای بيولوژيکی است.

حلكنندة فسفات ،مايکوريزا و باكتریهای محرك رشد

شاهدانه با نام علمی  Cannabis sativa L.گياهی

گياه 1است [ .]١5اين باكتریها معموالً در اطراف ريشه
مستقرند و گياه را در جذب عناصر همياری میكنند .اين

يکساله و علفی ،متعلق به خانوادة  Cannabinaceaeاست

باكتریها بيش از يک نقش دارند؛ يعنی ،عالوه بر كمک به

كه جهت استفاده از فيبر ،ساخت كاغذ ،استخراج روغن و

جذب عنصری خاص ،باعث جذب ساير عناصر ،كاهش

توليد تركيبات دارويی كشت میشود [ .]28شاهدانه از

بيماریها ،بهبود ساختمان خاك ،تحريک بيشتر رشد گياه و

گياهان زراعی قديمی است كه در صنايع روغنكشی و

افزايش كمّی و كيفی محصول میشوند [.]٩

نساجی نيز كاربرد دارد و از دانة آن به عنوان نيروبخش،
ملين ،نرمكننده و در تهية داروهای مسکن و ضدانگل

1. PGPR
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استفاده میشود [ .]4بيش از  480تركيبات پيچيده در

بيماريزای خاكزی و باكتریهای محرك رشد) و نيز

شاهدانه شناسايی شده است كه برخی از آنها

باكتریهای آزوسپرليوم ،سودوموناس

و باسيلوس،4

متابوليتهای اوليه نظير اسيدهای آمينه ،اسيدهای چرب و

بيوسولفور حاوی باكتری تيوباسيلوس ،5مايکوريزا گونة

استروئيدهايند ،در حالیكه كانابينوئيدها ،فالونوئيدها،

گلوموس موسهآ 6و شاهد (بدون كود) به عنوان فاكتور دوم

ترپنوئيدها ،استيل بنوئيدها ،ليگنين و آلکالوئيدها از

بود.

3

به منظور تعيين خصوصيات شيميايی خاك و آب،

متابوليتهای ثانويه محسوب میشوند [.]20
كاربرد كودهای بيولوژيکی تحت تنش شوری در

نمونهای از آنها به آزمايشگاه ارسال شد .خصوصيات

گياهان مختلف نظير ذرت [ ،]7ريحان [ ]١7و گندم []١٩

فيزيکوشيميايی خاك و آب مورد آزمايش در جدول ١و2

بررسی شده است ولی در مورد شاهدانه پژوهشی گزارش

نشان داده شده است .عمليات تهية بستر شامل شخم،

نشده است .از طرف ديگر ،برای مقابله با تنش شوری

ديسک ،تسطيح و ايجاد رديفهای كاشت بود .با توجه به

روشهای مختلفی از جمله آبشويی خاكهای شور،

تراكم سی بوتة شاهدانه در مترمربع ،كرتهای آزمايش به

مديريت مناسب آبياری و كشت ،استفاده از ارقام گياهی

ابعاد  2/5 × 4/2متر تهيه شد .بهمنظور رعايت آثار

مقاوم به شوری و كاربرد كودهای بيولوژيکی وجود دارد.

حاشيهای و جلوگيری از تداخل تيمارها به يکديگر،
فاصلهای به ميزان  50سانتیمتر بين دو كرت ايجاد شد.

باتوجه به ضرورت بهكارگيری روشهای مناسب برای
كاهش آثار سوء شوری و اهميت و نقش شاهدانه در صنايع

در داخل هر كرت رديفهای كاشت به فاصله 60

مختلف كشور ،هدف از انجام پژوهش حاضر ،كاربرد كودهای

سانتیمتر و فاصلة بذرها روی رديف  5/5سانتیمتر تعيين

بيولوژيکی ضمن كاهش هزينههای توليد گياهان دارويی و

شد .عمليات كاشت پس از رسيدگی مزارع جو در مزرعه

حفظ محيط زيست در شرايط خاك شور است.

و وجود آب كافی برای كشت شاهدانه و براساس تاريخ
مرسوم كاشت شاهدانه در منطقه در  ١0خرداد  ١٣٩١انجام

 .2مواد و روشها

گرفت [ .]٣0از اواخر مرداد تا نيمة شهريور گلدهی

اين آزمايش در بهار سال  ١٣٩١در مزارع شور كشاورزی

بوتههای نر و ماده صورت گرفت.

شمالشرق شهر اصفهان با نام مزارع دارك ،به طول

ميزان و نحوة مصرف كودهای زيستی ،براساس دستور

جغرافيايی  5١درجه 45 ،دقيقه و  20ثانية شرقی و عرض

شركت سازنده انجام گرفت .كودهای نيتروكسين و

جغرافيايی  ٣2درجه 47 ،دقيقه و  ١٩ثانية شمالی به

سوپرنيتروپالس قبل از كاشت به صورت آغشته به بذر و

صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك كامل تصادفی با سه

به ميزان  2ليتر در هکتار بود .ابتدا بذرهای مصرفی روی

تکرار انجام گرفت .سه اكوتيپ شاهدانه شامل ‘اصفهان’،

پالستيک تميزی قرار داده شد و مقدار الزم از محلول با

‘شيراز’ و ‘مشهد’ فاكتور اول و تيمار كودهای زيستی

بذرها مخلوط شد و بذرهای تلقيح شده پس از خشک

شامل نيتروكسين دارای مادة مؤثر ازتوباكتر

1

شدن در سايه آمادة كشت شد.

و

آزوسپرليوم ،2سوپرنيتروپالس (مجموعهای از گونههای
مختلف باكتریهای تثبيتكنندة نيتروژن ،كنترلكنندة عوامل

3. Pseudomonas
4. Bacillus
5. Thiobacillus
6. Glomus mosseae

1. Azotobacter
2. Azospirillum
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كود بيوسولفور به ميزان  5كيلوگرم در هکتار به همراه

برای صفت تعداد دانه در بوته در سطح احتمال  ١درصد

 250كيلوگرم در هکتار گوگرد پودری (جهت فعاليت

معنادار شد و طبق جدول  ،٣اكوتيپ ‘اصفهان’ بيشترين

باكتریهای آن) در زير و كنار بذور جاگذاری شد .قارچ

( 525دانه) و اكوتيپهای ‘مشهد’ و ‘شيراز’ (با ميانگين 2٩8

مايکوريزا به ميزان  40گرم به ازای هر مترمربع خاك در

دانه) كمترين تعداد دانه در بوته را نشان داد كه ممکن است

زير و كنار بذور قرار داده شد.

علت آن ويژگیهای ژنتيکی اكوتيپ ‘اصفهان’ باشد كه

مراقبتهای الزم مانند وجين دستی در طول دوران

داشتن بذرهای ريز و به تعداد زياد در بوته است (جدول .)٣

رشد به طور متوالی انجام گرفت .در طول اجرای آزمايش

در پژوهش حاضر ،وزن هزاردانه تحت تأثير هيچ كدام

هيچ نوع كود شيميايی ،علفكش ،آفتكش يا قارچكشی

از تيمارهای كودی قرارنگرفت و فقط نوع اكوتيپ شاهدانه

مصرف نشد و آبياری به صورت نشتی انجام میگرفت.

در سطح احتمال  ١درصد بر اين صفت معنادار بود.

عمليات برداشت محصول ،در آبان ماه همان سال انجام

اكوتيپهای ‘مشهد’ و ‘شيراز’ بيشترين و اكوتيپ ‘اصفهان’

گرفت [ .]26از هر كرت به تعداد ده بوته به صورت

كمترين وزن هزاردانه را داشت .در پژوهشهای ديگری

تصادفی انتخاب شد و پس از جداسازی بذور ،صفات

وزن صددانة كرچک [ ]6و وزن هزاردانة كنجد [ ]١نيز

تعداد دانه در بوته ،وزن هزاردانه ،عملکرد دانه ،عملکرد

تحت تأثير رژيمهای كودی قرار نگرفت كه دليل آن را

بيولوژيکی ،شاخص برداشت و درصد روغن اندازهگيری

وراثتپذيری باالی اين صفت و عدم تأثيرپذيری آن از

شد .عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيکی برحسب كيلوگرم

عوامل محيطی میدانند.

در هکتار و شاخص برداشت محصول 1طبق رابطة ١

اثر تيمار كودی بر عملکرد دانه ،عملکرد بيولوژيکی و
شاخص برداشت شاهدانه در سطح احتمال  ١درصد

محاسبه شد [.]24
()1

معنادار شد ،ولی نوع اكوتيپ شاهدانه بر اين صفات

 × ١00عملکرد بيولوژيک /عملکرد اقتصادی = HI

معنادار نبود .براساس مقايسة ميانگين آثار سادة نوع كود،

درصد روغن دانه با دستگاه سوكسله و حالل استون

بيشترين عملکرد دانه ( ١627كيلوگرم در هکتار) و

بهدست آمد و مقدار روغن دانه از اختالف وزن مادة اوليه

شاخص برداشت ( ١2/٣درصد) تحت تيمار كودی

و ثانويه محاسبه شد [ .]١١در اين آزمايش ،آناليز واريانس

مايکوريزا و كمترين مقادير اين صفات تحت تيمار شاهد

داده و مقايسة ميانگينهای معنادار شده با استفاده از

(عملکرد دانه  ٩54كيلوگرم در هکتار و شاخص برداشت

نرمافزارهای آماری  SASو  MSTATCو آزمون  LSDدر

 ١0/2٣درصد) بهدست آمد (جدول .)4

سطح  5درصد انجام گرفت.

همچنين ،در مطالعهای اجزای عملکرد گندم تلقيح شده
با قارچهای گلوموس اينتراديس 2و گلوموس اتونيکاتيوم

 .3نتایج و بحث

3

و تحت تنش شوری افزايش يافت [.]6

نتايج تجزية واريانس نشان میدهد اثر نوع اكوتيپ شاهدانه
و تيمار كودی و برهمكنش اكوتيپ شاهدانه و تيمار كودی

2. Glomus intraradices
3. Glomus etunicatum

1. Harvest Index
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جدول  .4مقایسة میانگین آثار سادة صفات مورد ارزیابی
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محققان دريافتند كه قارچهای مايکوريزا در خاكهای

همچنين ،در پژوهشی ديگر ،عملکرد بيولوژيکی در تلقيح

شور و سديمی ميزان تحمل گياهان علوفهای را به اين

گياه دارويی رازيانه با مايکوريزا در مقايسه با عدم تلقيح

شرايط افزايش میدهد و علت اين افزايش تحمل به شوری

 ١7/٣درصد بيشتر بود [ .]5قارچهای مايکوريزا با

را مربوط به افزايش مواد غذايی معدنی ،بهخصوص

روشهای مختلفی از جمله افزايش جذب مواد غذايی،

فراهمی و جذب بيشتر نيتروژن و فسفر ،تغيير در

توليد هورمونهای رشدی در گياهان ،بهبود شرايط

فرايندهای فيزيولوژيکی مانند افزايش نسبت كربن

ريزوسفر و خاك ،ايجاد تغييرات در فرايندهای

دیاكسيد تبادلی ،تعرق ،هدايت روزنهای و كارايی مصرف

فيزيولوژيکی و بيوشيميايی در گياه ميزبان نظير بهبود

آب میدانند [.]22

ظرفيت جذب آب بهوسيلة هدايت هيدروليکی ريشهها،

بيشترين عملکرد دانه و شاخص برداشت بعد از تيمار

تنظيم تعادل اسمزی و تركيبات هيدروكربنی در گياه ميزبان

مايکوريزا به ترتيب تحت تيمارهای بيوسولفور (١١66

و در نهايت دفاع از ريشه در برابر پاتوژنهای بيماريزا،

كيلوگرم در هکتار و شاخص برداشت  ١١/64درصد)،

باعث افزايش تحمل به شوری در گياهان و در نتيجه

سوپرنيتروپالس ( ١١40كيلوگرم در هکتار و شاخص

افزايش توليد در گياهان میشود [.]١8

برداشت  ١0/74درصد) و نيتروكسين ( ٩7٣كيلوگرم در

براساس نتايج تجزية واريانس اثر تيمارهای كودی بر

هکتار و شاخص برداشت  ١0/62درصد) مشاهده شد .در

درصد روغن شاهدانه در سطح احتمال  ١درصد معنادار

مطالعهای مشاهده شد كه در تلقيح قارچهای گلوموس

بود و هر چهار تيمار كودی موجب افزايش معنادار درصد

موسهآ ،1گلوموس اينتراديس و كودهای زيستی نيتروكسين

روغن نسبت به شاهد شد (جدول  ٣و شکل .)١

و سوپرنيتروپالس با گياه شويد ،بيشترين عملکرد دانه از

براساس مقايسة ميانگين دادههای جدول  ،4همة تيمارهای

مايکوريزای گونة گلوموس موسهآ بهدست آمد [.]2١

كودی با ميانگين  2٩/2درصد دارای بيشترين درصد روغن

عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تنش شوری ،با

بود و تيمار شاهد با  26/5درصد كمترين درصد روغن را

بهكار بردن كودهای بيولوژيکی نسبت به عدم مصرف كود

داشت.

بهبود يافت و علت آن به افزايش جذب نيتروژن و افزايش

در يک بررسی روی دو رقم ‘ ’Finolaو ‘’Fasamo

سرعت فتوسنتز نسبت داده شد [ .]١٩مقايسة ميانگين

شاهدانه مشاهده شد كه با افزايش ميزان نيتروژن ،محتوای

صفات نشان میدهد كه بيشترين عملکرد بيولوژيکی

روغن دانه در رقم ‘فينال’ كه حدود  ٣2درصد بود ١ ،تا ٣

مربوط به تيمار مايکوريزا با  ١٣584كيلوگرم در هکتار بوده

درصد افزايش يافت ولی در رقم ‘فاسما’ كه تقريباً 27

است و ساير تيمارها (با ميانگين  ٩856كيلوگرم در هکتار)

درصد بود 2 ،تا  4درصد كاهش يافت .اين كاهش در

از اين لحاظ تفاوت معناداری نداشتند (جدول .)4

درصد روغن با افزايش ميزان نيتروژن در گياه كانوال هم

در اين آزمايش ،عملکرد بيولوژيکی در تيمار تلقيح

مشاهده شده است [ .]27همچنين ،تيمارهای كودی بر

مايکوريزايی  27/4درصد بيشتر از شرايط عدم تلقيح بود.

درصد روغن كرچک [ ]6و آفتابگردان [ ]2تأثير مثبت
داشته است.

1. Glomus mosseae
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شکل  .1تأثیر تیمارهای كودی بر درصد روغن دانة شاهدانه

جدول  .5مقایسة میانگین برهمكنش تیمار كودی و تودة شاهدانه برای صفت تعداد دانه در بوته
اكوتيپ شاهدانه

‘اصفهان’

‘شيراز’

تيمار كودی

تعداد دانه در بوته

شاهد

20١/58fg

نيتروكسين

٣44/87bcdef

سوپرنيتروپالس

466/66bc

بيوسولفور

8٣٣/٣٣a

مايکوريزا

a

شاهد

76/٣٣g

نيتروكسين

24٣/58ef

سوپرنيتروپالس

2٩٩/78def

بيوسولفور

48٩/4١b

مايکوريزا

٣78/08bcde

شاهد

77/77g

نيتروكسين

‘مشهد’

78٣/٣٣

ef

2٣5/١7

سوپرنيتروپالس

4١7/٣7bcd

بيوسولفور

٣2١/25cdef

مايکوريزا

4٣٩/56bcd

ميانگينهای دارای حروف مشابه در هر ستون تفاوت معناداری در سطح  5درصد ندارند (.)LSD
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شکل  .2برهمكنش تیمار كودی و اكوتیپ شاهدانه بر تعداد دانه در بوته

برهمكنش تيمارهای كودی و اكوتيپهای شاهدانه

با این حال ،باتوجه به قلیایی بودن خاک مزرعة مورد

برای صفت تعداد دانه در بوته نشان میدهد ،اكوتيپ

نظر ،ممکن است باکتریهای موجود در کودهای زیستی

‘اصفهان’ تحت تيمارهای بيوسولفور و مايکوريزا به ترتيب

نیتروکسین و سوپرنیتروپالس شامل انواع باکتریهای

با  8٣٣و  ،78٣بيشترين تعداد دانه در بوته و اكوتيپهای

محرک رشد ،ازتوباکتر ،آزوسپرلیوم و جزآن ،در این شوری

‘مشهد’ و ‘شيراز’ تحت تيمار شاهد با  76دانه در بوته

آب و خاک غیرفعال شوند و یا از فعالیت آنها کاسته شود.

كمترين ميزان دانه را داشت (جدول  .)5بهطور كلی،

همچنین ،تیوباسیلوس موجود در کود زیستی بیوسولفور

تيمارهای كودی تعداد دانه در بوته را نسبت به تيمار شاهد

یکی از مهمترین باکتریهای محرک رشد گیاه است که

افزايش داد (شکل  .)2تحقيقات روی گندم نشان داد

کاربرد گوگرد همراه با آن با کاهش موضعی اسیدیتة خاک

باكتریهای تثبيتكنندة نيتروژن و باكتریهای حلكنندة

در اطراف ریشههای گیاه به حاللیت عناصر تثبیتشده در

فسفات تأثير معناداری بر تعداد دانه در سنبله داشت [.]25

خاکهای آهکی و قلیایی و در نهایت به افزایش جذب

نتایج آزمایشها نشان میدهد که تلقیح بذور با

عناصر غذایی توسط گیاه کمک میکند [.]10

باکتریهای محرک رشد گیاه تعداد دانه را در مقایسه با تیمار

بر اساس ادعای شركت سازنده ،اين باكتریها قادرند

شاهد افزایش میدهد .این افزایش در تعداد دانه و عملکرد

در كوتاهترين زمان ،مقادير قابل مالحظهای از گوگرد

دانه در تیمارهای تلقیح شده با باکتریهای محرک رشد را

عنصری ( )sرا اكسيد كنند .با اكسايش گوگرد نه تنها

میتوان به سنتز تنظیمکنندههای رشد نظیر اکسین و جیبرلین

عناصر مهم از ريشه جذب میشود ،بلکه گوگرد به

از آزوسپرلیوم و اکسین ،جیبرلین و سیتوکینین از ازتوباکتر

سولفات تبديل و به راحتی توسط گياه جذب میشود و در

نسبت داد [ .]12همچنین ،شاخصهای رشد و عملکرد گیاه

خاكهای قليايی رشد گياه را تا  25درصد افزايش میدهد.

دارویی ریحان تحت تأثیر کودهای زیستی نیتروکسین و

لذا ،باتوجه به آزمون خاك و قليايی بودن خاك مزرعه ،اين

بیوسولفور افزایش داشت [ .]8قارچهای مایکوریزا نیز با

گزارشها با نتايج بهدست آمده از صفت تعداد دانه در

افزایش جذب عناصر غذایی ،رشد و عملکرد گیاهان را در

بوته مطابقت دارد.

شرایط تنش شوری افزایش میدهد [.]7

دوره   16شماره   3پاییز 1393
526

تأثیر كودهای بیولوژیکی در شرایط شوری بر عملکرد و درصد روغن سه اكوتیپ شاهدانه ()Cannabis sativa L.

به طور كلی ،نتايج اينن پنژوهش نشنان داد اسنتفاده از

شيميايی و تلفيقی) و كود زيستی بنر عملکنرد داننه و

كودهننای بيولننوژيکی ،بننه ويننژه كودهننای حنناوی قننارچ

ساير صفات زراعی آفتنابگردان (Helianthus annuus

مايکوريزا و بيوسولفور ،سبب كاهش آثار ناشنی از شنرايط

) . L.دانش كشاورزی پايدار.٩٣- 8٣ :)١(١٩/١ .

شوری محيط و افزايش رشد و عملکرد شاهدانه می شود .با

.٣

اين حال ،بسته به هدف توليد شاهدانه می توان تيمار كودی

تدين م ر ( )١٣88واكنشهای فيزيولوژيکی گياهان به
تنننشهننای محيطننی .انتشننارات دانشننگاه شننهركرد،

مناسب را انتخاب كرد .اگر هندف از توليند شناهدانه فيبنر

شهركرد 2١4 .صفحه.

باشد ،باتوجه به عملکرد بيولوژيکی ،تيمار كودی مايکوريزا

.4

برای افزايش ساقه ها مناسب است ،ولی اگنر هندف توليند

دادخواه ع ( )١٣8٩مطالعه اثنر تننش شنوری و ننوع
نمک بر جوانهزنی و رشد گياهچه چهار گيناه داروينی

دانه باشد ،بايد به صفت شناخص برداشنت توجنه كنرد و

شنبليله ،كنجند ،شناهدانه و زنينان .تحقيقنات گياهنان

تيمارهنای كننودی مننايکوريزا و بيوسنولفور از ايننن جهننت

دارويی و معطر ايران.٣6٩-٣58 :)٣(26 .

مطلوبترند.
.5

نتننايج نشننان داد كننه اكوتيننپهننای شنناهدانه از لحنناظ

درزی م ت ،قالونننند ا ،رجنننالی ف و سنننفيدكن ف

مقاومت به شوری تفاوت معناداری نداشنت ،ولنی مقنادير

( )١٣85بررسی كاربرد كودهای زيستی بر عملکنرد و

صفات اندازه گيری شنده تحنت شنرايط شنور در اكوتينپ

اجزای عملکرد گيناه داروينی رازياننه (Foeniculum

‘اصفهان’ نسبت به اكوتيپ ‘شيراز’ و ‘مشهد’ بيشتر بود كه

) .vulgare Mill.تحقيقننات گياهننان دارويننی و معطننر

اين موضوع را می توان به بومی بودن اينن اكوتينپ تحنت

ايران.2٩2-276 :)4(22 .

شننرايط شننور و خشننک مننناطق ‘اصننفهان’ نسننبت داد .در

.6

رضوانیمقدم پ ،برومند رضازاده ز ،محمندآبادی ع ا

مجموع ،كشناورزان در منناطقی كنه محندوديت ناشنی از

و شننريف ع ( )١٣87اثننر تنناريخ كاشننت و تيمارهننای

شننوری آب و خنناك وجننود دارد مننیتوانننند از كودهننای

مختلف كودی بر عملکرد ،اجنزای عملکنرد و درصند

بيولوژيکی به خصوص بيوسولفور و قارچ های شوری پسند،

روغن دانه گياه كرچک .پژوهشهای زراعنی اينران6 .

جهت باال بردن كيفيت و كميت گياهنان توليندی بنه وينژه

(.٣١٣-٣0٣ :)2

شاهدانه استفاده و آثار مخرب شوری را بر گياه شاهدانه بنا

.7

مصرف كودهای بيولوژيکی تعديل كنند.

ك و شننيرمردی م ( )١٣8٩تننأثير چننند نننوع قننارچ
مايکوريز آربسنکوالر بناكتری محنرك رشند گيناه بنر

منابع

شاخصهای رشد و عملکنرد دو رقنم گنندم در ينک

 .١احمدی م و بحرانی م ج ( )١٣88تأثير مقادير مختلنف

خاك شور .آب و خاك (علوم و صننايع كشناورزی).

نيتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد و مينزان روغنن

.62-5٣ :)١(24

دانننه ارقننام كنجنند در منطق نة بوشننهر .علننوم و فنننون
.8

كشاورزی و منابع طبيعی.١٣١-١2٣ :)48(١٣ .
.2

سادات ع ،ثواقبی غ ،رجالی ف ،فرحبخش م ،خاوازی

شاهحسينی ر ،اميدبيگی ر و كيانی د ( )١٣٩١بررسنی
اثر كودهای زيستی بيوسولفور و نيتروكسنين و پليمنر

اكبری پ ،قالوند ا و مدرس ثنانوی س ع م ()١٣88

سوپرجاذب بر رشد ،عملکرد و كمينت اسنانس گيناه

تننأثير كنناربرد سيسننتمهننای مختلننف تغذيننهای (آلننی،
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