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Plants are exposed to several environmental stresses, all affecting plant growth, and development, which
hampers crop plants' productivity. The mungbean (Vigna radiata L.) is a plant species from the legume family.
This plant is an enriched source of protein, fiber, antioxidants, and phytonutrients. It plays an important role in the
human diet and improves soil fertility by fixing atmospheric nitrogen. The average yield of mungbean is quite low.
One way to improve crop yield and production is the management of fertilizers such as spent mushroom compost
that greatly affect mungbean growth, development, and yield. Spent mushroom compost (SMC) is the residual
compost waste generated by the mushroom production industry. It is readily available, and its formulation
generally consists of wheat straw, dried blood, horse manure, and ground chalk composted together. This research
was carried out to study the effects of different levels of spent mushroom compost on mungbean's quantitative
yield and water use efficiency under drought stress.

Materials & Methods
This research was conducted in 2016-17 as a split plot based on a completely randomized block design with
three replications at the Research Farm of the University of Gonabad. Main factor levels concluded of full
irrigation (300 m3 in each irrigation) and irrigation disruption at the pod formation stage, and subfactor consisted
of 0 (control), 20, 40, 60, and 80 t.ha -1 spent mushroom compost.

Results & Discussion
The results showed that under drought stress, the highest seed yield (1660 kg.ha-1) obtained in the treatment of
60 t.ha-1 spent mushroom compost and 40 t.ha-1 spent mushroom compost decreased the effects of drought stress.
In full irrigation, the highest biological yield observed in treatments of 80 (7377 kg.ha -1) and 60 t.ha-1 (6132 kg.ha1
) spent mushroom compost and drought stress and no application of fertilizer decreased biological yield (46%).
In drought stress conditions, application of 40, 60, and 80 t.ha-1 spent mushroom compost increased water use
efficiency compared to control, and the highest water use efficiency was observed in the treatment of 60 t.ha-1
spent mushroom compost. Application of 80 t.ha-1 spent mushroom compost increased the lateral branch number
by 44% compared to control. The highest and the lowest pod number per plant were obtained in treatments of 80
to.ha-1 spent mushroom compost (27 pods per plant) and control (17.3 pods per plant), respectively. Less irrigation
increased water use efficiency, so each level of SMC in full irrigation conditions did not significantly differ from
similar levels under drought stress. The main consequences of drought in crop plants are reduced cell division and
expansion rate, leaf size, stem elongation and root proliferation, disturbed stomatal oscillations, plant water and
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nutrient relations with diminished crop productivity, and water use efficiency. Spent mushroom compost is an
excellent source of humus. SMC does not contain any pests or weed seeds because of the high temperatures
associated with the composting and pasteurization processes. SMC also contains very low levels of pesticides and
heavy metals. The negative effects of drought stress on plants of the legume family have been proven in other
studies. Research on wheat reported that spent mushroom compost increased seed number per spike.

Conclusion
The results showed that drought stress reduced most of the studied traits. Application of 20 t.ha-1 spent
mushroom compost did not significantly affect most studied traits. The highest effect on plant height, lateral branch
number, and pod number per plant were observed in the treatment of 80 t.ha-1 spent mushroom compost. In general,
according to the results of this research, applying optimum amounts of spent mushroom compost as an eco-friendly
input in drought stress can improve growth characteristics and yield.
Keywords: Biological Yield, Deficit Irrigation, Ecofriendly Input, Fabaceae, Optimum Amount, Organic
Fertilizer
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مقاله پژوهشی

اثر سطوح کمپوست قارچ خوراکی ( )Agaricus bisporus Imbach.بر رشد ،عملکرد و
کارآیی مصرف آب گیاه ماش ( )Vigna radiata L.در شرایط قطع آبیاري در مرحله تشکیل
غالف
یاسر اسماعیلیان 1و محمد بهزاد

امیري*1

تاریخ دریافت0911/50/50 :
تاریخ بازنگری0911/05/00 :
تاریخ پذیرش0911/01/51 :

اسماعیلیان ،ی ،.و م .امیری ،ب .1041 ،.اثر سطوح کمپوست قارچ خوراکی ( )Agaricus bisporus Imbach.بر رشد ،عملکرد و کارآیی مصرف آب
گیاه ماش ( )Vigna radiata L.در شرایط قطع آبیاری در مرحله تشکیل غالف .بومشناسی کشاورزی .232-202 :)2(10

چکیده
بهمنظور بررسی اثر سطوح کود کمپوست قارچ ( )Agaricus bisporus Imbach.خوراکی بر رشد و عملکرد گیاه ماش ()Vigna radiata L.
در شرایط قطع آبیاری در مرحله ت شکیل غالف ،پژوه شی در سال زراعی  1322-29در مزرعه تحقیقاتی مجتمع آموزش عالی گناباد به صورت کرتهای
خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد .فاکتورهای آزمایشی شامل دو سطح آبیاری (آبیاری کامل ( 344مترمکعب
آب در هر نوبت آبیاری) و قطع آبیاری در مرحله تشکیل غالف) بهعنوان عامل اصلی و پنج سطح کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی (صفر (شاهد)،24 ،
 94 ،04و  04تن در هکتار) به عنوان عامل فرعی بود .نتایج ن شان داد که در شرایط قطع آبیاری در مرحله ت شکیل غالف بی شترین عملکرد دانه (1994
کیلوگرم در هکتار) متعلق به تیمار  94تن در هکتار کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی بود و تیمار  04تن در هکتار کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی
نیز در کاهش اثرات تنش خشکککی مرثر بود .در شککرایط آبیاری کامل ،بیشککترین عملکرد بیولوژیک به ترتیب مربوط به تیمارهای  7377( 04کیلوگرم در
هکتار) و  94تن در هکتار ( 9132کیلوگرم در هکتار) کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی بود .اعمال تنش خشکی و عدم استفاده از کود آلی ،افت شدید
و  09درصدی عملکرد بیولوژیک را در پی داشت .کاربرد  94 ،04و  04تن در هکتار کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی در شرایط تنش کمآبی ،کارآیی
مصرف آب را در مقایسه با شاهد افزایش داد و در این شرایط ،بیشترین کارآیی مصرف آب در تیمار  94تن در هکتار کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی
م شاهده شد .انجام آبیاری کمتر ،بهبود کارآیی م صرف آب را در پی دا شت ،بهطوری که هر یک از سطوح کمپو ست م صرف شده قارچ در شرایط آبیاری
کامل تفاوت معنی داری با سطح م شابه در شرایط تنش خ شکی ندا شتند .بهطور کلی ،با توجه به یافتههای این پژوهش ،به نظر میر سد با کاربرد مقادیر
بهینه کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی بهعنوان یک نهاده بوم سازگار در شرایط تنش خشکی بتوان خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه ماش را بهبود
بخشید.
واژههای کلیدی :حبوبات ،عملکرد بیولوژیک ،کمآبیاری ،کود آلی ،مقدار بهینه ،نهاده بومسازگار

مقدمه

1

کمبود آب مهم ترین عا مل م حدودکن نده تول ید محصکککو ت
ک شاورزی در مناطق خ شک و نیمه خ شک مح سوب می شود .گرما و

خشکککی که ویژگی عمده اقلیم خشککک و نیمهخشککک اسککت ،بخش
عمدهای از فالت ایران را تحت تأثیر قرار داده اسکککت .در اکثر مناطق
ک شور ،بارشهای جوی ب سیار اندک و اغلب به صورت پراکنده ا ست.
تنش خشکککی کارکرد ( ،)Liu et al., 2010سککاختار ( Zak et al.,
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 )2003و تولید ( )Lal et al., 2013اکوسککیسککتم های کشککاورزی را

حفظ حا صلخیزی خاک ،متوقف ساختن روند بهره برداری بیرویه

بهشکککدت تحت تأثیر قرار داده و تهدید بزرگی برای امنیت غذایی در

از منابع خاک و تخریب منابع موجود و حفظ تولید غذا در سطح تأمین

سرا سر جهان مح سوب می شود .در صورتی که شدت تنش خ شکی

نیازهای رشکککد جمعیت از جمله مهمترین اهداف کشکککاورزی پایدار

زیاد باشکککد ،کاهش شکککدید فتوسکککنتز و مختل شکککدن فرآیندهای

محسوب میشود .برای داشتن یک سیستم کشاورزی پایدار استفاده از

فیزیولوژیکی ،توقف رشککد و سککرانجام مرا گیاهان را بهدنبال خواهد

ن هاده هایی که عالوه بر تأمین ن یاز های گ یاه ،جن به های اکولوژیکی

( Vigna

سیستم را بهبود بخشند و مخاطرات محیطی را کاهش دهند ،ضروری

 )radiata L.گیاهی نسبتاً مقاوم به تنش خشکی است ( Lalinia et

به نظر می رسککد و اسککتفاده از کودهای آلی بهعنوان یکی از کودهای

 ،)al., 2012ولی تنش خشکی شدید میتواند منجر به کاهش معنیدار

سازگار با محیط زی ست نقش به سزایی در تأمین نیاز غذایی گیاهان و

عملکرد شود ( .)Robertson et al., 2004فراهمی مناسب آبیاری در

همچنین محافظت آن ها بر عهده دارند .امروزه کاربرد کودهای آلی

دوره گلدهی و پر شدن غالف برای این گیاه حیاتی و بحرانی ا ست،

بهویژه کمپوستهای مختلف در کشاورزی بهدلیل مزایای مختلفی که

زیرا در این مراحل شککاخس سککطح برا در حداکثر مقدار خود بوده و

دارند ،رونق گرفته اسککت .از جمله مزایای این کودها می توان به نقش

متعاقب آن نیاز آبی در بیشکککترین حد خود قرار دارد .تنش رطوبتی در

آن ها در بهبود حاصککلخیزی و کیفیت خاک ،افزایش محتوای ماده آلی

زمان گلدهی و پر شکککدن غالف با تأثیر بر روند تشککککیل غالف و

خاک ،بهبود پایداری سکاختمان خاک ( ،)Tejada et al., 2009تهویه

سرعت پر شدن آن در نهایت ،میتواند کاهش شاخس بردا شت را در

و هدایت هیدرولیکی خاک ( ،)Aggelides & Londra, 2000تشکیل

پی دا شته با شد ( .)Nandwal et al., 1998در یک پژوهش ،گزارش

خا کدا نه ها ( )Sodhi et al., 2009و افزایش ظرف یت نگ هداری آب

شککد که تنش خشکککی تأثیر منفی بر کلیه صککفات ارقام مختلف گیاه

( )Curtis & Claassen, 2005ا شاره کرد .یکی از انوات کمپو ست ها

ماش داشت و بیشترین آسیب مربوط به عملکرد دانه و کمترین آسیب

که اخیراً مورد اسککتقبال کشککاورزان قرار گرفته اسککت ،کمپوسککت قارچ

مربوط بککه وزن هزار دانککه بود ( .)Hashemzehi et al., 2013در

( )Agaricus bisporus Imbach.خوراکی ( 1)SMCمی باشککد .این

پژوهش دیگری ،گزارش شد قطع آبیاری در مرحله زای شی بی شترین

کمپوست بهعنوان یک منبع مناسب کود آلی دارای عناصر پرمصرف و

تأثیر را در کاهش عملکرد دانه ماش داشککت و بیشککترین ارتفات بوته،

کم مصکککرف مورد نیاز گیاه بوده که به افزایش فعالیتهای بیولوژیکی

ت عداد غالف در بو ته ،ت عداد دا نه در غالف ،وزن هزار دا نه ،عملکرد

خاک کمک میکند ( .)Debosz et al., 2002این کود از یک طرف

بیولوژیک و شاخس بردا شت در شرایط آبیاری مطلوب بهد ست آمد

با افزایش نفوذپذیری ریشه در خاک و افزایش عمق توسعه ریشه و از

( .)Jafardokht et al., 2015تنش خشکککی هدایت روزنه ای ،میزان

طرف دیگر ،با افزایش ظرف یت نگ هداری آب در خاک ،می توا ند در

کلروفیل برا ،شاخس سطح برا و عملکرد بیولوژیک گیاه ماش را

کاهش خ سارات نا شی از تنش خ شکی مرثر با شد ( Johnson et al.,

بهشکککدت کاهش داد (.)Shokuhfar & Abufetilehnejad, 2013

 .)2009کمپوسکت مصکرف شکده قارچ خوراکی حدود  94درصکد وزن

بررسکککی سکککطوح تنش خشککککی ( -2 ،-9 ،-3 ،-4/3و  -12بار) در

خود آب جذب می کند و  92درصکککد از ماده خشکککک آن را مواد آلی

ژنوتیپ های مختلف ماش نشکککان داد که اکثر ژنوتیپ ها تنها محدوده

تشککککیل می دهد ( .)Levanon & Donai, 2001تأثیر این کود در

تنش خشکی  -3تا  -9بار را تحمل کردند و تنشهای شدیدتر کاهش

بهبود تشکککیل خاکدانه و افزایش نیتروژن آلی خاک به اثبات رسککیده

صککفاتی نظیر وزن غالف ،وزن دانه و شککاخس برداشککت را به همراه

است ( .)Peregrina et al., 2009استوارت و همکاران ( Stewart et

داشککت ( .)Rafiee Shirvan & Asgharipour, 2009در پژوهشککی

 )al., 1998گزارش کردند تیمارهای کمپوسککت مصککرف شککده قارچ

دیگر ،گزارش شد اعمال تنش شدید خ شکی در مرحله ر شد زای شی،

خوراکی باعث بهبود عملکرد سککیب زمینی ( Solanum tuberosum

منجر به کاهش  02درصدی عملکرد اقتصادی ماش شد ،در حالی که

 )L.و جذب ع ناصکککر غذایی گرد ید و ع لت آن را به کاهش وزن

تنش خشکی در مرحله رشد رویشی عملکرد دانه را نه درصد نسبت به

مخصکککوا خاک ،بهبود خاکدانه های خاک ،بهبود تهویه و افزایش

شاهد کاهش داد (.)Moradi et al., 2008

ظرفیت نگهداری آب در خاک نسبت دادند .کاربرد  14درصد کمپوست

داشککککت ( .)Soltys-Kalina et al., 2016اگر چه ماش

1- Spent mushroom compost
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مصرف شده قارچ خوراکی ارتفات بوته ،تعداد و سطح برا و وزن تر و

بودن مواد معدنی متعادل ،فیبر قابل هضککم ،مواد فیتوشککیمیایی فعال

سویا ( )Glycine max L.را افزایش داد ( Jonathan et al.,

زیسککتی ،مقادیر با ی پروتئین ،اسککیدهای آمینه ،اولیگوسککاکاریدها و

 .)2011در یک پژوهش گزارش شد ،کاربرد  34تن در هکتار کود آلی

پلیفنول ها یکی از منابع غذایی پرطرفدار بهشکککمار رفته و همچنین

(ورمی کمپوسکککت) منجر به تولید بیشکککترین عملکرد دانه و عملکرد

دارای ویژگیهای ضد میکروبی ،ضد التهابی ،ضد ف شار خون ،اثرات

بیولوژ یک گ یاه ماش شککککد ( .)Rahimi & Hashemi, 2016در

ضککدعفونیکنندگی ،اثرات ضککد دیابتی و ضککد توموری و تنظیم کننده

پژوهشی دیگر ،کاربرد  94تن در هکتار کمپوست بیشترین وزن خشک

چربی میباشد (.)Kanatt et al., 2011; Lee et al., 2012

خ شک

اندام هوایی ،ارتفات بوته ،وزن هزار دانه ،تعداد غالف در بوته و عملکرد

با تو جه به اهم یت گ یاه ماش به عنوان یک محصکککول غذایی

دانه را به خود اخت صاا داد ( .)Allahdadi et al., 2013افزودن 22

ارزشمند و نقش و کاربرد آن در بهبود ساختمان و کیفیت خاک ،بهنظر

و  32درصد وزنی کمپوست به خاک در شرایط تنش خشکی در زراعت

میر سد با مدیریت صحیح نهادهها و کاهش خ سارات نا شی از تنش

عدس ( ،)Lens culinaris Medik.افزایش محتوای کلروف یل کل،

خشککککی توسکککط این نهاده ها میتوان به عملکرد مطلوب و عاری از

فتو سنتز ،تعرق و عملکرد فتو سی ستم را در پی دا شت و از این طریق،

بقایای شیمیایی این گیاه ا ستراتژیک د ست یافت ،لذا این پژوهش با

خ سارات نا شی از تنش خ شکی کاهش یافت ( Ahmadpour et al.,

هدف بررسککی اثرات سککطوح مختلف کمپوسککت مصککرف شککده قارچ

 .)2018کاربرد تلفیقی کود آلی ورمی کمپوسکککت و کود شکککیمیایی در

خوراکی بر جنبه های عملکرد کمّی و کارایی مصکککرف آب گیاه ماش

زراعت نخود ( ،)Cicer arietinum L.تولید بیشکترین عملکرد دانه را

تحت شرایط تنش خشکی انتهای فصل رشد انجام گرفت.

سبب شد ( .)Kahrizy & Sepehri, 2019کاربرد هشت تن در هکتار
کود آلی ورمی کمپوسککت در سککویا منجر به تولید بیشککترین عملکرد و

مواد و روشها

اجزای دانه شد (.)Shahrusvand et al., 2019
ماش یکی از مهمترین محصکککو ت خانواده حبوبات محسکککوب
می شود و به دلیل دوره ر شد کوتاه ،توانایی تثبیت بیولوژیک نیتروژن،
بهبود و ا ستحکام ساختمان خاک و کنترل فر سایش اهمیت زیادی در
زراعت محصککو

ت مختلف دارد ( Dhingra et al., 1991; Jaiwal

 .)et al., 2001این گیاه یکی از منابع مهم تغذیهای دام بهصکککورت
علوفه تابسکککتانه بوده و تحمل با یی نسکککبت به تنش های محیطی

این پژوهش در بهار و تابسککتان سککال  1322در مزرعه تحقیقاتی
مجتمع آموزش عالی گناباد با عرض جغرافیایی  30درجه و  24دقیقه
شککمالی و طول جغرافیایی  20درجه و  02دقیقه شککرقی ،ارتفات 1494
متر از سطح دریا ،به صورت کرتهای خرد شده و در قالب طرح پایه
بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد .اطالعات هواشناسی
منطقه مورد پژوهش در جدول  1آورده شده است.

به ویژه شککوری و خشکککی دارد ( .)Mogotsi, 2006گیاه ماش با دارا
جدول  -1اطالعات هواشناسی منطقه مورد پژوهش
Table 1- Meteorological information of research area

شهریور

مرداد

تیر

خرداد اردیبهشت فروردین
May

April

June July August September
0

0.1

0

0

10.5

14.3

27.6

27.3

31.2

29.4

27.3

19

38.5

36.7

41.5

40.2

38.8

36.3

15.9

15.9

20.7

17

14.1

1.7

148.83

170.40 189.72 206.18 164.72

72.52

بارندگی
)Rainfall (mm

متوسط دما ماهیانه
)Mean temperature in month (°C

حداکثر دمای ماهیانه
)Maximum temperature in month (°C

حداقل دمای ماهیانه
)Minimum temperature in month (°C

میزان تبخیر و تعرق
)Evaporation and transpiration (mm
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فاکتورهای آزمای شی شامل دو سطح آبیاری (آبیاری کامل و قطع

سکککانتی متری خاک محل پژوهش ،نمونه برداری انجام و جهت تعیین

آبیاری در مرحله غالفدهی) و پنج سطح مختلف کمپو ست م صرف

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاه ارسال شد .نتایج مربوط

شده قارچ خوراکی ( 94 ،04 ،24 ،4و  04تن در هکتار) بهعنوان عامل

به خصککوصککیات فیزیکی و شککیمیایی خاک محل آزمایش و همچنین

فرعی بود .قبل از انجام آزمایش ،به طور تصکادفی از عمق صکفر تا 34

کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی در جدول  2آورده شده است.

جدول  -2خصوصیات خاک محل آزمایش و کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی
Table 2- Soil characteristics of experimental farm and spend mushroom compost

کربن آلی

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

بافت

)EC (ds.m-1

pH

)Organic C (%

)N (%

)P (mg.kg-1

)K (mg.kg-1

Texture

هدایت الکتریکی شاخص واکنش
4.3

8.2

0.19

0.019

8

103

لومی-شنی

خاک مزرعه

Loamy-sandy

Farm soil

5.1

7.5

21.7

2.3

1498

7121

-

کمپوست
Compost

آماده سککازی زمین بر اسککاس خاکورزی حداقل انجام شککد ،به این

تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف و وزن هزار دانه اندازه گیری

ترتیب که پس از انجام دیسک سبک ،آمادهسازی کرتها و ردیفهای

شدند .همچنین به منظور تعیین عملکرد دانه و بیولوژیک ،با رعایت اثر

کاشککت با اسککتفاده از کارگر و بیل دسککتی انجام گردید و کرت هایی با

حاشکککیه (بوته های دو ردیف کناری هر کرت و بوته ابتدا و انتهای هر

ابعاد  3×2متر و با فوا صل  4/2متر از یکدیگر ایجاد شد و فا صله بین

ردیف کا شت در نمونهگیریها لحاظ ن شدند) ،بوتههای پنج مترمربع از

بلوکها یک متر در نظر گرفته شد .ب سته به تیمار آزمای شی کمپو ست

هر کرت آزمای شی بردا شت و صفات مورد نظر در آنها برآورد شدند.

مصرف شده قارچ خوراکی قبل از کاشت توسط بیل با خاک هر کرت

معیار بردا شت غالف های هر کرت ،ر سیدن  74در صد غالفهای آن

مخلوط گردید .بذور ماش (توده محلی گناباد) ،در تاریخ  14اردیبه شت

کرت بود .شاخس بردا شت از ن سبت عملکرد اقت صادی (عملکرد دانه)

ماه  1322به صورت د ستی با فا صله بین ردیف  24و روی ردیف 12

به عملکرد بیولوژیکی بر حسب درصد بهدست آمد .کارآیی مصرف آب

سککانتی متر از یکدیگر کشککت شککدند و اولین آبیاری بالفاصککله پس از

با استفاده از معادله یک تخمین زده شد (:)Farre & Faci, 2006

کشککت و آبیاری های بعدی تا قبل از اعمال تیمار آبیاری ( 34روز پس

معادله ()1

WUE= GY/Wap

از کاشت) هر هفت روز یک بار به صورت نشتی انجام شد و حجم آب

در معادله فوق :WUE ،کارایی مصکککرف آب :GY ،عملکرد دانه

مورد ن یاز برای هر کرت ( 344مترمک عب آب در هر نو بت آب یاری) با

تولید شده بر حسب کیلوگرم و  :Wapمیزان آب مصرف شده بر اساس

اسککتفاده از کنتور تعیین و در هر نوبت آبیاری اعمال شککد .با توجه به

مترمکعب است.

کودی بودن ماهیت تیمارها و به منظور جلوگیری از مخلوط شککدن آب

بهمنظور تجزیه واریانس ( )ANOVAو تحلیل آماری داده های

تیمارها با یکدیگر ،برای هر بلوک آزمایشکککی لوله آبیاری جداگانه در

آز مایش و رسکککم نمودار ها ،از نرمافزار های  SAS Ver.9.1و

نظر گرفته شکککد .برای رسکککیدن به تراکم مطلوب بوته ( 13بوته در

 Excel Ver.11استفاده شد .مقایسه کلیه میانگینها در سطح احتمال

مترمربع) ( ،)Alavi Fazel et al., 2015در مرحله سه برگی عملیات

پنج درصکککد و توسکککط آزمون حداقل اختالف معنی دار ( )LSDانجام

تنک انجام گرفت و برای کنترل علف های هرز دو نوبت وجین د ستی

گردید.

(بهترتیب  34و  02روز پس از کا شت) انجام شد .در طول ف صل ر شد
از هیچگونه علفکش ،آفتکش و کود و سموم شیمیایی استفاده نشد.
در اواخر فصل رشد ،با زرد شدن بوتهها و رسیدگی دانهها در تاریخ
 22شکککهریورماه ،نمونه برداری از نیم مترمربع از هر کرت آزمایشکککی
به صورت تصادفی انجام و صفاتی نظیر ارتفات بوته ،تعداد شاخه جانبی،

MS

اثر سطوح کمپوست قارچ خوراکی...
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جدول  -4مقایسه میانگین برخی خصوصیات کمّی ماش تحت تأثیر تنش خشکی و سطوح مختلف کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی
Table 4- Mean comparison of some quantitative characteristics of mungbean affected by drought stress and different levels of
spent mushroom compost

وزن هزار دانه

تعداد دانه در غالف

تعداد غالف در بوته

تعداد شاخه جانبی

ارتفاع بوته

1000-seed
)weight (g

Seed number per
plant

Pod number per
plant

Number of lateral
branch

Plant height
)(cm

7.7

8.9

23.8

7.9

41.3

6.4

7.7

16.6

5.4

37.6

1.11

1.04

5.89

2.29

5.45

6.5
6.3
7.9
6.4
7.9

7.5
7.5
9.3
8.0
8.9

17.3
17.5
21.6
17.6
27.0

5.3
5.4
7.4
5.7
9.4

32.8
38.1
41.9
42.3
42.2

تیمار
Treatment

سطوح آبیاری
Irrigation levels

آبیاری کامل
Full irrigation

قطع آبیاری در مرحله غالفدهی
Cut irrigation in podding
stage

حداقل تفاوت معنیدار در سطح
احتمال %2
()LSD5%
کمپوست مصرف شده قارچ
Spent mushroom
)compost (t.ha-1
0
20
40
60
80

حداقل تفاوت معنیدار در سطح
احتمال %2
6.66
2.37
5.65
1.24
1.94
()LSD5%
مقایسه بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  2درصد است و میانگینها دو به دو با شاهد مقایسه میشوند .تفاوتهایی که بیشتر از مقدار  LSDذکر شده باشند معنیدار
هستند
The comparison is based on the LSD test at the 5% probability level and the averages are compared two by two with the control.
Differences the are greater than the LSD value are significant

نتایج و بحث
ارتفاع بوته

سکککطوح مختلف کمپوسکککت مصکککرف شکککده قارچ خوراکی تأثیر
معنی داری بر ارتفات بوته داشکککت (جدول  ،)3به طوری که بیشکککترین
( 02/3سانتیمتر) و کمترین ( 32/0سانتیمتر) ارتفات بوته بهترتیب در
تیمارهای  94و  04تن در هکتار کمپو ست م صرف شده قارچ خوراکی
و شککاهد حاصککل شککد (جدول  .)0کاربرد  04تن در هکتار کمپوسککت
مصککرف شککده قارچ خوراکی نیز افزایش  22درصککدی ارتفات بوته در
مقایسه با شاهد (عدممصرف کمپوست) را در پی داشت (جدول .)0
همانطور که در جدول  0م شاهده می شود در اکثر صفات مورد
مطالعه (بهجز ارتفات بوته) با افزایش مقادیر کمپوسککت مصککرف شککده
قارچ خوراکی از  04به  94و از  94به  04تن در هکتار مقدار صکککفات
به ترتیب کاهش و افزایش یافت .به نظر می ر سد که کاربرد  04تن در

هکتار کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی در مقایسه با سطح  94تن
در هکتار این کمپوسککت توانسککت شککرایط مطلوبتری از نظر ظرفیت
نگهداری رطوبت و د ستر سی عنا صر غذایی ایجاد کند و م صرف 94
تن در هکتار کمپوسکککت قارچ به اندازه ای نبود که مزایای حاصکککل از
کاربرد این نهاده بومسازگار نمود پیدا کند و حتی مقدار برخی از صفات
در این شرایط نسبت به کاربرد  04تن در هکتار کمپوست دچار کاهش
شد .ساقه گیاه یک اندام ذخیرهای (مخزن) مناسب برای متابولیتهای
فتوسکککنتزی بهشکککمار می رود و با افزایش ارتفات گیاه قادر خواهد بود،
سککطح برا بیشککتری را به خود اختصککاا داده و مواد فتوسککنتزی
بیشکککتری تولید و به دانه ارسکککال کند ،از این رو ارتفات بوته می تواند
به طور م ستقیم تولید و عملکرد گیاه را تحت

تأثیر قرار دهد ( Butler

 .)et al., 2005با اعمال تنش خشکی ،به نظر میرسد آماس نسبی و
محتوای آب پروتوپالسکککم سکککلول ها کاهش یافته و این امر احتما ً

اثر سطوح کمپوست قارچ خوراکی...
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کاهش تو سعه و تق سیم سلولی را به همراه دا شته ( )Arnon, 1972و

نگهداری رطوبت بهبود خصوصیات کمّی گیاه را به همراه داشته است.

در نتیجه ،ارتفات گیاه کاهش یافته اسککت .به نظر می رسککد کمپوسککت

یافته های این آزمایش در خ صوا اثر مثبت کمپو ست بر تعداد غالف

م صرف شده قارچ خوراکی احتما ً از طریق افزایش محتوای ماده آلی

در گ یاه ماش با پژوهش های ان جام شکککده در گ یا هان لوب یا سکککبز

خاک ،افزایش دسکککترسکککی عناصکککر غذایی و جذب آب و با بهبود

( ،)Aminul Islam et al., 2016لوبیا قرمز ( Phaseolus vulgaris

خصوصیات فیزیکی خاک ( )Flavio, 2004منجر به بهبود خصوصیات

 )Olfati et al., 2012( )L.و گککنککدم

( Seyedi & Rezvani

کمّی گیاه شده ا ست .در یک پژوهش ،گزارش شد که تنش خ شکی

 )Moghaddam, 2011مطابقت داشت.

تأثیر منفی بر کلیه صفات ارقام مختلف گیاه ماش از جمله ارتفات بوته
داشککت ( .)Hashemzehi et al., 2013کاربرد  14درصککد کمپوسککت

تعداد دانه در غالف و وزن هزار دانه

مصرف شده قارچ خوراکی ارتفات بوته سویا ()Jonathan et al., 2011

اثر تنش خشکککی بر تعداد دانه در غالف معنی دار بود (جدول  )3و

و کاربرد  04تن در هکتار کمپو ست م صرف شده قارچ خوراکی ارتفات

قطع آبیاری در مرحله غالف دهی تعداد دانه در غالف را با کاهش 13

بوته گندم را افزایش داد (.)Eheaee et al., 2010

در صدی روبرو ساخت (جدول  .)0وزن هزار دانه نیز در شرایط تنش
کم آبی  17درصکککد کمتر از شکککرایط آبیاری کامل بود (جدول  .)0با
افزایش مقدار کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی تا سطح  04تن در

تعداد شاخه جانبی و تعداد غالف در بوته

تعداد شاخه جانبی به طور معنی داری تحت تأثیر تنش کم آبی قرار

هکتار تعداد دانه در غالف افزایش یافت و سکککپس با افزایش بیشکککتر

گر فت ( جدول  ،)3به طوری که قطع آب یاری در مرح له غالف دهی

کمپوسکککت قارچ تعداد دانه در غالف با کاهش مواجه شکککد .در این

کاهش شدید و  32در صدی تعداد شاخه جانبی را ن سبت به شرایط

پژوهش ،طول دوره رشد بوتههای ماش تحتتأثیر تنش خشکی کوتاه

آبیاری کامل سبب شد (جدول  .)0کاربرد  04تن در هکتار کمپو ست

شکککد و بذر هایی که در معرض تنش قرار گرفت ند زودتر به مرح له

م صرف شده قارچ خوراکی منجر به افزایش  00در صدی تعداد شاخه

رسیدگی رسیده و برداشت شدند.

جانبی نسبت به شاهد شد (جدول  .)0اثر کمپوست مصرف شده قارچ

به نظر می رسککد با قطع آبیاری در مرحله تشکککیل غالف و اعمال

خوراکی بر تعداد غالف در بوته معنی دار بود (جدول  ،)3به طوری که

تنش کمآبی ،تخصیس مواد فتوسنتزی به ریشه افزایش یافته و سهم

بیشکککترین ( 27غالف در بوته) و کمترین ( 17/3غالف در بوته) تعداد

کمتری از مواد فتو سنتزی تولیدی به اندامهای زایشی اختصاا یافته

غالف در بوته بهترتیب در تیمارهای کاربرد  04تن در هکتار کمپوست

اسککت و این امر کاهش تعداد دانه در غالف و وزن هزار دانه را سککبب

مصرف شده قارچ خوراکی و شاهد بهدست آمد (جدول .)0

شکده اسکت .اثرات منفی تنش خشککی در گیاهان خانواده حبوبات ،در

به نظر می رسککد گیاه به دلیل مواجه شککدن با کمبود آب ،احتما ً

پژوهشهای دیگری به اثبات رسیده و علت این امر به کاهش فتوسنتز

ترجیح داده بی شتر مواد فتو سنتزی را به ری شه اخت صاا داده و مواد

و تسهیم کمتر فرآورده های فتو سنتزی به هر بذر ،تسریع پیری گیاه و

تولیدی را صرف افزایش عمق تو سعه ری شه کند ،لذا با تنش خ شکی

کوتاه شدن طول دوره پر شدن دانه نسبت داده شده است ( Kisman,

تعداد شککاخه جانبی کاهش یافته اسککت .در یک پژوهش ،کاهش تعداد

 .)Sio-Se Mardeh et al., 2014; 200بررسی سطوح تنش خشکی

شاخه جانبی در ژنوتیپهای مختلف نخود تحت شرایط تنش خ شکی

( -2 ،-9 ،-3 ،-4/3و  -12بار) در ژنوتیپ های مختلف ماش نشکککان

گزارش شد ( .)Maasomi et al., 2002کودهای آلی میتوانند نوت و

داد که اکثر ژنوتیپ ها تنها محدوده تنش خشککککی  -3تا  -9بار را

فراوانی ریزجانداران خاک را تحت تأثیر قرار دهند و با تحریک فعالیت

تحمل کردند و تنش های شککدیدتر کاهش صککفاتی نظیر وزن غالف،

زیستی آنها منجر به آزادسازی هورمونهای گیاهی و تنظیمکنندههای

وزن دانه و شاخس برداشت را به همراه داشت ( & Rafiee Shirvan

شده ( Arisha

 .)Asgharipour, 2009به نظر می ر سد که کمپو ست م صرف شده

 )et al., 2003و از این طریق ،بهبود خصککوصککیات رشککدی و عملکرد

قارچ خوراکی احتما ً با بهبود تهویه و افزایش ظرفیت نگهداری آب و

گیاه را سبب شوند .کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی دارای عناصر

افزایش فعالیت ریزجانداران خاک ( ،)Arisha et al., 2003توانسته به

غذایی بوده و احتما ً با بهبود حاصکککلخیزی خاک و افزایش ظرفیت

بهبود خصککوصککیات کمّی گیاه کمک کند .در یک پژوهش روی گندم

رشد گیاهی نظیر اکسین ،جیبرلین ،سیتوکینین و اتیلن
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گزارش شد که مصرف کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی در افزایش

مرثر بود (شکل  .)1قطع آبیاری در مرحله غالفدهی و عدم استفاده از

سنبله مرثر بود ( Seyedi & Rezvani Moghaddam,

کمپو ست م صرف شده قارچ خوراکی منجر به تولید کمترین عملکرد

تعداد دانه در

 .)2011کاربرد  04تن در هکتار کمپو ست م صرف شده قارچ خوراکی

دانه ( 1102کیلوگرم در هکتار) شد (شکل .)1

افزایش ارتفات بوته ،تعداد برا ،طول خو شه ،تعداد دانه در بوته و ماده
خشک تولیدی گندم را در پی داشت (.)Eheaee et al., 2010

تنش خشکی ،سطوح مختلف کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی
و اثرات مت قا بل آن ها به طور معنی داری بر عملکرد بیولوژ یک تأثیر
دا شت .همانطور که در شکل  2م شاهده می شود ،کاربرد  94تن در
هکتار کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی در شرایط کمآبی ،منجر به

عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک و کارآیی مصرف آب

عملکرد دانه تحت تأثیر تنش خ شکی ،سطوح مختلف کمپو ست

افزایش معنیدار عملکرد بیولوژیک در مقایسه با شاهد شد .در شرایط

مصرف شده قارچ خوراکی و اثرات متقابل آنها قرار گرفت (جدول .)3

آبیاری کامل ،بیشترین عملکرد بیولوژیک بهترتیب متعلق به تیمارهای

همانطور که در شککل  1مشکاهده می شکود ،در شکرایط آبیاری کامل

 7377( 04کیلوگرم در هکتار) و  94تن در هکتار ( 9132کیلوگرم در

عملکرد دانه با افزایش سطوح کمپو ست م صرف شده قارچ خوراکی

هکتار) کمپوسککت مصککرف شککده قارچ خوراکی بود (شکککل  .)2اعمال

به طور معنی داری افزایش یافت و بیشکترین مقدار عملکرد دانه (2417

تنش خشکی و عدم استفاده از کود ،افت شدید و  09درصدی عملکرد

کیلوگرم در هکتار) در تیمار  04تن در هکتار کمپو ست م صرف شده

بیولوژیک را در مقایسه با تیمار آبیاری کامل و کاربرد  04تن در هکتار

قارچ خوراکی بهد ست آمد .در شرایط تنش کم آبی بی شترین عملکرد

کمپوسکت قارچ در پی داشکت ،به طوری که کمترین عملکرد بیولوژیک

دا نه ( 1994کیلوگرم در هک تار) مربوط به تی مار  94تن در هک تار

( 3224کیلوگرم در هکتار) در تیمار قطع آبیاری در مرحله غالف دهی

کمپوسککت مصککرف شککده قارچ خوراکی بود و تیمار  04تن در هکتار

و عدم کاربرد کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی مشاهده شد (شکل

کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی نیز در کاهش اثرات تنش خشکی

.)2

شکل  -1مقایسه میانگین عملکرد دانه ماش تحت تأثیر تنش خشکی و سطوح مختلف کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی (حداقل تفاوت
معنیدار= )274/44
Fig. 1- Mean comparison of seed yield of mungbean affected by drought stress and different levels of spent mushroom
)compost (LSD= 270.04
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شکل  -2مقایسه میانگین عملکرد بیولوژیک ماش تحت تأثیر تنش خشکی و سطوح مختلف کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی (حداقل تفاوت
معنیدار= )389/39
Fig. 2- Mean comparison of biological yield of mungbean affected by drought stress and different levels of spent mushroom
)compost (LSD= 983.93

اگر چه کمپوسکککت مصکککرف شکککده قارچ خوراکی دارای مزایای

با شاهد افزایش داد و در این شرایط بی شترین کارآیی م صرف آب در

مت عددی بوده و هم منجر به بهبود سکککاخت مان خاک و هم افزایش

تیمار  94تن در هکتار کمپو ست م صرف شده قارچ خوراکی بهد ست

عنا صر غذایی آن می شود ،ولی کاربرد آن بهویژه در مقادیر ب سیار با

آمد ( شکل  .)3در شرایط آبیاری کامل نیز با افزایش مقادیر کمپو ست

ممکن اسکت منجر به شکوری خاک شکود و در شکرایط تنش خشککی

م صرف شده قارچ خوراکی ،کارآیی م صرف آب بهبود یافت و کاربرد

احتما ً بهدلیل کمبود آب آبشویی نمک از توده کمپوست مصرف شده

 94و  04تن در هکتار کمپو ست م صرف شده قارچ خوراکی بی شترین

قارچ خوراکی بهخوبی ان جام نشکککده و لذا کاربرد  04تن در هک تار

کارآیی م صرف آب را ن سبت به شاهد سبب شد ( شکل  .)3کمترین

کمپو ست م صرف شده قارچ خوراکی در شرایط تنش خ شکی اگر چه

میزان کارآیی مصرف آب ( 4/31کیلوگرم بر مترمکعب) متعلق به تیمار

میزان عملکرد دانه را نسبت به شاهد افزایش داد ،ولی کاهش عملکرد

قطع آبیاری در مرحله غالفدهی و عدم استفاده از کود بود (شکل .)3

دانه نسبت به تیمار  94تن در هکتار کمپوست قارچ را سبب شد (شکل

ان جام آب یاری کمتر ،بهبود کارآیی مصکککرف آب را در پی داشکککت،

.)2

بهطوری که هر یک از سطوح کمپو ست م صرف شده قارچ در شرایط
شککاخس برداشککت تحت تأثیر تنش خشکککی و سککطوح مختلف

کمپوسکککت مصکککرف شکککده قارچ خوراکی قرار نگر فت ( جدول .)3

آبیاری کامل تفاوت معنیداری با سطح مشابه در شرایط تنش خشکی
نداشتند.

غیرمعنیدار بودن اثر تیمارها بر این صفت ،شاید به این دلیل باشد که

به نظر می رسککد در شککرایط آبیاری کامل ،با افزایش ارتفات گیاه و

اگر چه هم عوامل محیطی و هم عوامل ژنتیکی بر شککاخس برداشککت

تعداد شاخه جانبی (جدول  ،)0احتما ً سطح برا گیاه افزایش یافته و

تأثیرگذار هسککتند ،ولی نقش عوامل ژنتیکی در این صککفت به مراتب

در نتیجه ،مواد فتوسکککنتزی بیشکککتری تولید و به اندام های مختلف

بیشتر است (.)Zecevic & Knezevic, 2005

اختصککاا یافته اسککت و از این رو ،فراهمی رطوبت مورد نیاز گیاه در

اثر تنش خشککی ،سکطوح مختلف کمپوسکت مصکرف شکده قارچ

تمام مراحل ر شد ،افزایش عملکرد بیولوژیک را در پی دا شته ا ست .در

خوراکی و اثرات مت قا بل آن ها بر کارآیی مصکککرف آب معنی دار بود

شرایط آبیاری کامل ،ممکن ا ست بخ شی از آب داده شده به زمین به

(جدول  .)3کاربرد  94 ،04و  04تن در هکتار کمپو ست م صرف شده

اعماق خاک نفوذ کرده و گیاه امکان ا ستفاده از آن را پیدا نکرده با شد،

قارچ خوراکی در شرایط تنش کمآبی ،کارآیی مصرف آب را در مقایسه

ولی در شرایط تنش خ شکی و کاربرد کمپو ست م صرف شده قارچ
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خوراکی ،ظرف یت نگ هداری آب در خاک افزایش یاف ته و به تبع آن،

اصکککلی ،تعداد غالف در بوته ،طول غالف ،وزن  144دانه ،شکککاخس

میزان کارآیی مصرف آب در گیاه ماش با افزایش همراه شده است .در

بردا شت و تعداد روز تا  24در صد ر سیدگی ،مهمتر از بقیه صفات در

یک پژوهش ،نتایج تجزیه رگرسکککیون گام به گام نشکککان داد که در

عملکرد اقت صادی گیاه ماش بود ( Zabet & Hoseinzadeh, 2011

شککرایط تنش خشکککی ،نقش صککفات ارتفات بوته ،تعداد گره در سککاقه

).

شکل  -9مقایسه میانگین کارآیی مصرف آب در ماش تحت تأثیر تنش خشکی و سطوح مختلف کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی (حداقل
تفاوت معنیدار= )4/47
Fig. 3- Mean comparison of water use efficiency in mungbean affected by drought stress and different levels of spent
)mushroom compost (LSD= 0.07

در پژوهش های دیگری اثرات منفی تنش خشکککی بر تجمع ماده

د هد .همچنین احت ما ً کمپوسکککت مصکککرف شکککده قارچ خوراکی،

خشککک و زیسککت توده گیاه در لوبیا ( )Emam et al., 2012و سککویا

نفوذپذیری و تخلخل خاک را افزایش داده ( Abd-El-Kader et al.,

( )Ghassemmi-Golezani & Lotfi, 2012به اثبات ر سیده ا ست.

 )2010; Biradar, 2007و در نتیجه م صرف آن احتما ً عمق ری شه

در یک پژوهش ،گزارش شکککد که تنش خشککککی تأثیر منفی بر کلیه

تو سعه یافته ا ست و از هدرروی آب جلوگیری شده و رطوبت بی شتری

صککفات ارقام مختلف گیاه ماش داشککت و بیشککترین آسککیب مربوط به

در اختیار گیاه قرار گرفته و این امر منجر به افزایش کارآیی مصکککرف

عملکرد دانککه و کمترین آسکککیککب مربوط بککه وزن هزار دانککه بود

آب شککده اسککت .این کود می تواند از طریق افزایش میزان هوموس و

( .)Hashemzehi et al., 2013در پژوه شی دیگر ،گزارش شد قطع

ظرفیت بافری خاک و افزایش برخی آنزیم ها ( )Flavio, 2004منجر

آبیاری در مرحله زایشی بیشترین تأثیر را در کاهش عملکرد دانه ماش

به بهبود خصکککوصکککیات کمّی گیاه شکککود .کاربرد  144تن در هکتار

داشککت ( .)Jafardokht et al., 2015اعمال تنش شککدید خشکککی در

کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی در گیاه سیر افزایش  00درصدی

مرحله ر شد زای شی ،منجر به کاهش  02در صدی عملکرد اقت صادی

عملکرد اقتصادی را نسبت به شاهد سبب شد و بیشترین ماده خشک

ماش شد ،در حالی که تنش خ شکی در مرحله ر شد روی شی عملکرد

تولیدی و

شاخس بردا شت نیز در این تیمار بهد ست آمد ( Rezvani

دانه را نه درصد نسبت به شاهد کاهش داد (.)Moradi et al., 2008

 .)Moghaddam et al., 2017سطوح مختلف کمپوست مصرف شده

به نظر می ر سد کمپو ست م صرف شده قارچ خوراکی احتما ً از

قارچ عملکرد دا نه گیاه مرزه را در م قایسکککه با شکککاهد افزایش داد

طریق افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و فراهم کردن شکککرایط

( .)Rahmanian et al., 2011پس از بررسکککی اثر سکککطوح مختلف

مناسککب رشککد ریشککه و تأمین عناصککر غذایی مورد نیاز گیاه و افزایش

کمپو ست م صرف شده قارچ خوراکی در گیاه زعفران گزارش شد که

جذب و انتقال مواد غذایی ( )Flavio, 2004توانسککته ضککمن کاهش

بیشکککترین عملکرد کالله در تیمار  94تن در هکتار کمپوسکککت قارچ

خسککارات ناشککی از تنش خشکککی ،عملکرد دانه و بیولوژیک را افزایش

م شاهده شد ،ضمن اینکه هر یک از سطوح  04 ،24و  144در هکتار
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 گیاه در اکثر شاخس های مورد برر سی از و ضعیت مطلوب تری،شد

 درصکککد32  و32 ،34 کمپوسکککت قارچ نیز عملکرد کالله را به ترتیب

 به نظر، با توجه به یافته های این پژوهش، به طور کلی.برخوردار شککود

Rezvani Moghaddam et al., ( نسککبت به شککاهد افزایش دادند

میر سد با کاربرد مقادیر منا سب کمپو ست م صرف شده قارچ خوراکی

 وزن خشکککک ا ندام هوایی گو جه فرنگی و فل فل ت حت تأثیر.)2014

در شککرایط تنش خشکککی بتوان ضککمن بهبود خصککوصککیات رشککدی و

Medina ( شده قارچ خوراکی افزایش یافت

 خسارات ناشی از مصرف کودهای شیمیایی را به حداقل،عملکرد گیاه
 با، به طور کلی.رسککانده و پایداری تولید در درازمدت را تضککمین نمود
 به نظر می ر سد با کاربرد مقادیر بهینه،توجه به یافتههای این پژوهش

کاربرد کمپو ست م صرف
.)et al., 2008

نتیجهگیری

 تن در هکتار) بهعنوان94 کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی (مقدار

 نتایج آزمایش نشکککان داد که قطع آبیاری در مرحله،بهطور کلی

یک نهاده بوم سازگار در شرایط تنش خشکی بتوان خصوصیات رشدی

تولید غالف احتما ً از طریق تأثیر بر فرآیندهای فیزیولوژیکی و رشککد

.و عملکرد گیاه ماش را بهبود بخشید

 کاهش معنی دار، ا فت برخی از اجزای عملکرد و در ن ها یت،گ یاه
عملکرد دانه و بیولوژیک را در پی داشککت و انجام آبیاری کامل سککبب
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