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  چکیده
 Triticum(این پژوهش به منظور بررسی تأثیر کودهاي زیستی نیتروکسین و نیتراژین بر افزایش عملکرد گنـدم آبـی   

aestivum L. (هاي کامل تصـادفی طـی   اگانه در یک قطعه زمین، در قالب طرح بلوكرقم چمران، در دو آزمایش جد
تیمارهـاي آزمـایش اول عبـارت    . دزفول اجرا گردید -در مرکز تحقیقات کشاورزي صفی آباد 1388-89سال زراعی 

آغشته نمـودن دانـه بـا کـود زیسـتی اسـتریل شـده         -T1 (2( آغشته نمودن دانه با کود زیستی نیتروکسین -1بودند از
آغشته نمـودن   -1و در آزمایش دوم شامل ) ، بدون استفاده از کود زیستی نیتروکسینT3( شاهد -3و) T2( یتروکسینن

، بدون T3(شاهد -3و) T2( آغشته نمودن دانه با کود زیستی استریل شده نیتراژین -2) T1( دانه با کود زیستی نیتراژین
باالترین . دار گردیدکه اثر تیمارها بر عملکرد دانه و عملکرد کاه معنینتایج نشان داد ). استفاده از کود زیستی نیتراژین

ناشی از آغشته نمودن ) کیلوگرم در هکتار 6565، 6556(و کاه ) کیلوگرم در هکتار 5667و  5615(عملکردهاي دانه 
تعداد خوشه در بوته، تعداد  اثر تیمارها بر تعداد دانه در خوشه،. بود) T1( دانه با کودهاي زیستی نیتروکسین و نیتراژین

دار گردید و مصرف کودهاي نیتروکسـین و  خوشه در متر مربع و میزان جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط دانه معنی
  .نیتراژین نسبت به نوع استریل شده آن و شاهد، شاخص هاي مزبور را بیشتر افزایش داد

  
  روکسینگندم رقم چمران، نیتراژین، نیت: هاي کلیديواژه

  
  مقدمه

گندم از محصوالت بسیار مهم و استراتژیک کشور       
تواند باشد که هر تالشی براي افزایش عملکرد آن میمی

تغذیه . کمک شایانی به توسعه و اقتصاد کشور بنماید
مناسب گندم نقش اساسی در عملکرد این گیاه دارد و 

تدارك هر یک از عناصر  در صورتی که نقصانی در
 تواندی اصلی مورد نیاز گندم وجود داشته باشد میغذای

 افزایش. به طور مستقیم سبب افت عملکرد گندم گردد
  قیمت کودهاي شیمیایی در بازارهاي جهانی سبب بروز

    
معضالتی در تأمین کـود شـیمیایی مـورد نیـاز گنـدم در      
کشور شده است ضمن اینکه تأمین یارانه این کودها نیـز  

از اینـرو دولـت بـا    . باشدپذیر نمینهمچون گذشته امکا
اختصاص یارانه به انواع کودهاي زیستی سعی در ترویج 

  .آن ها دارد
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توانند ضمن جایگزینی تمـام و یـا   می کودهاي زیستی
 ثیر مثبتی در رشد گیـاه و أبخشی از کودهاي شیمیایی ت

ایـن کودهـا    .داشـته باشـند   محصـول افزایش عملکرد 
 بـوده  تري برخـوردار شده پایینهمچنین از قیمت تمام 

و ضمن کمک به اقتصاد زارع، اثرات مخـرب بـر روي   
  .محیط زیست نیز ندارند

در  که و نیتراژین زیستی نیتروکسین هايکود
از کودهاي تولیـد   ،گرفتنداین پروژه مورد بررسی قرار 

هاي محرك رشـد  حاوي باکتري کههستندداخل کشور 
و  Pseudomonas ، Azotobacterهــاي گیــاه از جــنس
Azospirillum باشندمی.  

PGPR ) (Plant Growth Promoting 
Rhizobacteria،  رشــد گیــاه هــاي محـرك یـا بــاکتري، 

افزایش فراهمی زیستی عناصر معـدنی خـاك   عالوه بر 
از طریق تثبیت زیستی نیتروژن، محلول کردن فسـفر و  

ن پتاسیم و مهار عوامل بیماریزا، با تولید مواد و هورمو
عملکرد گیاهان زراعـی را   ،هاي تنظیم کننده رشد گیاه

).  2003اسـتورز وکریسـتی،  (دهنـد ثیر قرار مـی أتحت ت
 ، Pseudomonasهــــاي جــــنس برخــــی از گونــــه

Azotobacter  وAzospirillum تـــرین از مهـــمPGPR 
 شـوند محسـوب مـی  ) رایزوسـفر (فعال در محیط ریشه

  ).2004زهیر و همکاران، (
 لقــیح بــا کودهــاي زیســتیپاســخ غــالت بــه ت

Azotobacter  وAzospirillum   بر حسب سویه بـاکتري و
شرایط خاك و آب و هـوایی منطقـه متفـاوت بـوده و در     

تــا  7افــزایش محصــول در حــدود  ،مــوارد پاســخ مثبــت
 درصـد گـزارش شـده اسـت     39درصد و حـداکثر تـا   12

و کلـوپر و   2005خـاوازي و همکـاران،   ؛1380خسروي،(
ــپ، ــاران  ).1992بیوچام ــاثی و همک ــزارش ) 1390(غی گ

 هاي باکترهاي محرك رشد گیاهکردند که استفاده از سویه
به صورت  )P.fluorescensهاي هاي متعلق به گونهسویه(

ثر و ؤتواند اثرات متلقیح بذر در گندم آبی رقم چمران می
گیاهچه داشته باشد کـه در  ) Vigor( مثبتی در افزایش بنیه

افـزایش عملکـرد    یتـاً ار بهتـر گیـاه و نها  قرتپی آن به اسـ 
 نظرلـی و همکـاران  . نـدم کمـک خواهـد کـرد    گمحصول 

هـاي  هایی از بـاکتري گیري نمودند که سویهنتیجه) 1390(
ـ    ه محرك رشد گیاه که مورد استفاده قرار گرفتـه بودنـد، ب

طورقابل توجهی عملکرد جو دیم را افزایش داده و تلقیح 
و مخلوطی از ایـن   Azospirillum و Azotobacterبذر با 

هـاي  دو باکتري در افزایش عملکرد دانه و دیگـر ویژگـی  
 ایسـوندي و اي طـی آزمـایش مزرعـه    .ثر بودندؤمرتبط م

) درصـد  15-25(افزایش عملکرد گندم ) 1987(همکاران 
گزارش  را 7NSK2 P. aeuroginosa در اثر تلقیح با سویه

ــدکرد ــر و .ن ــاران زهی ــأثیر  )2004( همک ــویهت ــايس  ه
روي رشد و عملکرد گیاه گندم را   Pseudomonasمختلف
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد کـه   .نمودند گزارش
. العمل گیاه به نوع سویه تلقیح شده نیز بستگی داردعکس

در خصـوص تـأثیر   ) 2004(همکـاران   خالد وتحقیقی را 
PGPR  دف ه. رشد گیاه گندم نیز انجام دادند هايلفهؤمبر

هـاي مـؤثر در تولیـد    از این تحقیق، تعیین توانایی سـویه 
اي و بررسی تـأثیر آنهـا بـر     اکسین در شرایط درون شیشه

رقـم   دواین آزمـایش بـر روي   . روي رشد گیاه گندم بود
ســویه  30. گنــدم و تحــت شــرایط اســتریل انجــام شــد 

جداسازي شده از ریزوسفر گندم که داراي توانایی تولیـد  
ــر  8/1- 8/24(اکســین  ــرم در لیت ــی گ ــور ) میل در حض

تریپتوفان بودند، طول ریشه، وزن خشک ریشـه، طـول   
اندام هوایی و وزن خشک انـدام هـوایی بـذور تلقـیح     

و  7/37، 5/13، 3/17شده گندم را به ترتیب بـه میـزان   
آنهـا همبسـتگی مثبـت و    .درصد افـزایش دادنـد   3/36

 فه هـاي لؤمبین میزان تولید اکسین و ) r= 0.99(باالیی
   .رشد در گیاه گندم گزارش نمودند

-بـاکتري  در تحقیقی دیگر مشاهده گردیـد کـه  
موجب  A. brasilense Sp7و  A. brasilense Sp245هاي

کاهش طول ریشه و افزایش تارهاي کشنده در گیاه گنـدم  
ها نقـش مهمـی در    تولید اکسین توسط این باکتري. شدند

هـاي  ویژگـی  غییـر در افـزایش رشـد و ت   هـا توانایی سویه
همچنین با افزایش غلظت مایـه  . مرفولوژیکی ریشه داشت

تلقیح، طول ریشه کاهش و تراکم تارهاي کشنده افـزایش  
منفی بین غلظت مایه تلقـیح و طـول    همبستگیآنها .یافت

هاي مختلـف  نتایج نشان دادکه سویه .ریشه گزارش کردند
ن، اثـرات  این باکتري به دلیل تفاوت در میزان تولید اکسی

. متفاوتی روي خصوصـیات مرفولـوژیکی ریشـه داشـتند    
بـاکتري و هورمـون    زیادهاي کاهش طول ریشه در غلظت

هـاي  اکسین نشان دهنده اثر بازدارنـده اکسـین در غلظـت   
ــاد ــود زی ــراال و همکــاران،( ب ــی  ).1999 دوب طــی تحقیق
افزایش جوانه زنی گندم ) 1996(همکاران  کروپ و،دیگر

 اي ازمقایسه با شاهد به هنگام تلقیح با سـویه بهاره را در 
PGPR همکـاران   زیـا و  بـه طـور مشـابه   . گزارش کردند

اي افزایش عملکرد دانـه گیـاه    طی آزمایش مزرعه) 1990(
اي از را در اثر تلقیح با سویه 7/14تا  4/11گندم به مقدار 

PGPR .)Bacillus sp(  آنهـا  در تحقیـق . کردنـد  گـزارش 
زنی، تشـکیل پنجـه و وزن   یش سرعت جوانهعالوه بر افزا

) 2004( باشـان و همکـاران   .خشک گیاه نیز افزایش یافت
باعـث   Azospirillumگزارش کردند که تلقیح گیاهان بـا  

هاي رشد نظیـر افـزایش جـذب    لفهؤداري در متغییر معنی
مواد غذایی، عملکرد کل گیاه، مقدار نیتروژن بافت، اندازه 
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) 1389( حمیـدي و همکـاران   .شودبرگ و طول ریشه می
هـاي  ثیر کاربرد چند گونـه بـومی از بـاکتري   أدر بررسی ت

 .A. chroococcum ، A. lipoferom ،A( افزاینده رشد گیاه
brasilens  وP. fluorescens (هاي رشـد  بر برخی ویژگی

 ذرت گزارش کردند که ارتفاع بوتـه و بـالل، قطـر سـاقه،    
اجی و بوته، وزن خشـک  ها، ساقه، گل توزن خشک برگ

ریشه و نسبت وزن خشـک بخـش هـوایی بوتـه بـه وزن      
ثیر تلقــیح أتحــت تــ يداربــه طــور معنــی خشــک ریشــه

   .باکترهاي افزاینده رشد قرار گرفتند
 هـاي کودهاي کشاورزي پایـدار کـاربرد   در نظام

 کیفیتاي در افزایش تولید و حفظ از اهمیت ویژه زیستی
از ایـن  . )2006و همکـاران،  کوکالیس بوریل( خاك دارند

که حـاوي   و نیتراژین نیتروکسینکودهاي زیستی ثیرأت رو،
 هـــايهـــاي محـــرك رشـــد گیـــاه از جـــنسبـــاکتري

Pseudomonas ، Azotobacter  وAzospirillum ــتند ، هس
مـورد   در زراعـت گنـدم آبـی    در شمال استان خوزسـتان 

  .ارزیابی قرار گرفت
  هامواد و روش

ــه منظــور بررســی   ــب ــود یرثأت ــايک زیســتی  ه
در منـاطق   تولیـد داخـل کشـور    2و نیتـراژین  1نیتروکسین

رقـم   ).Triticum aestivum L( آبـی  ت گنـدم شـ تحـت ک 
در  همزمان و در دو آزمایش جداگانه پژوهشاین  ،چمران

در مرکــز  1388-89در ســال زراعــی  یــک قطعــه زمــین،
مختصـات   بـا دزفـول   -تحقیقات کشـاورزي صـفی آبـاد   

 24درجـه و   22دقیقه شرقی و  23درجه و  48غرافیایی ج
بـر یـک    متـر ارتفـاع از سـطح دریـا     82و  دقیقه شـمالی 

 Clayey , mixed , Hyperthermic – Aridicخــاك
Haplustepts  اجراء گردید.  

هاي کامل تصادفی آزمایش در قالب طرح بلوك
عبارت  اول آزمایش در تیمارها. در چهار تکرار انجام شد

 با کود زیستی نیتروکسـین  دانهغشته نمودن آ - 1بودند از
)T1 (2-  بـا کـود زیسـتی نیتروکسـین      دانـه آغشته نمودن

، بدون استفاده از T3( تیمار شاهد  -3و ) T2(استریل شده 
 - 1آزمـایش دوم شـامل   درو ) نیتروکسـین  کود زیسـتی 

 - T1 (2( بـا کـود زیسـتی نیتـراژین     دانهآغشته نمودن 
زیستی نیتراژین استریل شـده  با کود  دانه آغشته نمودن

)T2 (3 -  تیمار شاهد)T3 بدون استفاده از کود زیستی ،
به منظور حذف اثرات تحریک رشدي ناشی  .)نیتراژین

اسـتریل   هـاي از محیط کشت و مواد افزودنی از تیمـار 
  .فاده گردیدتاس در این بررسی شده

                                                
1 .Nitroxin 
2. Nitragin 

طـرح   دو نقشه انجام عملیات خاکورزي از پس
تـا   صـفر ک نمونه مرکب خاك از عمق در محل پیاده و ی

متري و نیز یک نمونه آب آبیاري تهیه و مطـابق  سانتی 30
هاي موسسه تحقیقات خـاك و آب تجزیـه   با دستورالعمل

ابعاد هر کرت شامل ). 1372احیایی و بهبهانی زاده،( شدند
سـانتی متـر    30سانتی متـر پشـته و    30( نه ردیف کاشت

و  و طول هشت متـر متر  4/2به عرض) عرض کف جوي
بـر اسـاس   . در نظر گرفته شد فاصله بین تکرارها پنج متر

سـوپر فسـفات تریپـل و     تجزیه خاك مقادیر کودي اوره،
 100و  150،  300ان هاي زبه ترتیب به می مسولفات پتاسی

یـک سـوم کـود اوره و    . یـین شـدند  عکیلوگرم در هکتار ت
پخش  از کاشت به صورت لتمامی کود فسفر و پتاسیم قب

-کرتتمامی  در سطح و مخلوط با خاك سطحی در سطح
کـود اوره بـه میـزان مسـاوي در      مـابقی . ها توزیع شدند

مراحل ساقه رفتن و اوایل خوشه دهی به صـورت سـرك   
بوتـه   450 مبنـاي بـر   استفادهمورد دانه میزان .مصرف شد

و قـوه   وزن هـزار دانـه   سبز شده در متر مربع با توجه بـه 
 با مایـه تلقـیح   دانه براي آغشته نمودن .دیدنامیه لحاظ گر

، دانه گنـدم در هکتـار   کیلوگرم 200نیتروکسین به ازاء هر 
و براي آغشته نمـودن دانـه بـا مایـه تلقـیح       مقدار سه لیتر

 دانـه  زیسـتی بـه ازاء مقـدار    نیتراژین مقدار سـه لیترکـود  
اسـتفاده  ) ا برچسـب محصـول  بمطابق ( مصرفی در هکتار

مورد نیاز براي کاشـت   دانهکه ابتدا  ترتیب به این .گردید
هر تیمار توزین و در داخل پاکت هاي پالستیکی ریخته و 

سپس  .نوشته شد ها شماره هر سه تیمار بر روي پالستیک
موجـود   دانهمقدار مایه تلقیح مورد نیاز را بر مبناي مقدار 

در ادامه، مقدار مایه تلقـیح  . پالستیک مشخص نمودیم در
اضافه نموده و بـه خـوبی تکـان     هادانه اکت حاويرا به پ
. شـود  با باکتري اطمینـان حاصـل   دانهتا از پوشش  دادیم

را در سـایه پهـن و پـس از     هـا دانه سپس پنج تا ده دقیقه
شایان ذکـر  . نمودیم تخشک شدن بالفاصله اقدام به کش

ابتـدا تیمـار    آلـودگی  انتقـال  به منظور جلوگیري از است
و ) T2( س تیمار کود زیستی استریل شـده ، سپ)T3( شاهد

کشـت  ) T1( در آخر تیمار آغشته نمودن بـا کـود زیسـتی   
آبیـاري بـا   کارنده آزمایشی غالت و  کاشت توسط.گردید

در طـول دوره  نیز سیفون و سایر مراقبت هاي الزم زراعی
در . صورت گرفت آزمونبه طور یکسان براي هر دو  رشد

سبز شدن، سـاقه رفـتن و    زمان هاي لفهؤمطی رشد گندم 
برداشت پس از حذف حواشی . رسیدگی کامل ثبت گردید

تعـداد خوشـه در    از شش ردیف وسط صورت گرفـت و 
 بوته، تعداد دانه در خوشه، تعداد خوشه در متر مربع و نیز

و میزان جذب  عملکرد کاه و وزن هزار دانه عملکرد دانه،
لکرد دانه عم= جذب(نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط دانه 



 تأثیر دو نوع کودهاي زیستی بر عملکرد گندم آبی در شمال خوزستان/  162

در  .در هـر تیمـار تعیـین شـدند    ) درصد عنصر غـذایی × 
گیري شده بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     نهایت صفات اندازه

. مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتنـد     MSTAT-Cآماري 
 اي دانکنها با استفاده از آزمون چند دامنهمقایسه میانگین

  .صورت گرفت در سطح پنج درصد
  نتایج

  اك و آبنتایج تجزیه خ
ــد ــل   2و  1ولادر ج ــاك مح ــه خ ــایج تجزی نت

. آزمایش و آب آبیاري مورد استفاده نشان داده شده اسـت 
بررسی ارقام مندرج در جدول حـاکی از ایـن اسـت کـه     

شـــوري،  بـــدون محـــدودیتد آزمـــایش رخـــاك مـــو
کلسیم معادل باال و میـزان فسـفر و پتاسـیم     تدرصدکربنا

مـورد اسـتفاده   آب آبیـاري   ودر حد متوسـط   جذب قابل
  .باشدبدون محدودیت می

  حاصل از مصرف کود زیستی نیتروکسین نتایج 
نتایج تجزیه واریانس بـراي عملکـرد و اجـزاي    

ارقـام منـدرج در   . آورده شده اسـت  3عملکرد در جدول 
 یداربودن تیمارهاي آزمایشجدول مذکور حکایت از معنی

رسـی  بر .در سطح یک درصد بر عملکرد دانـه و کـاه دارد  
مایه تلقیح،  یاثر افزایش داللت بر 4جدول  مندرج در نتایج

به ترتیب نسبت به نوع  نبه خصوص مایه تلقیح نیتروکسی
در مجموع تیمار تلقـیح بـا   . استریل شده آن و شاهد دارد

و تیمار تلقیح با کود زیسـتی  ) T1( کود زیستی نیتروکسین
فاده از بدون اسـت ( شاهد نسبت به تیمار )T2( استریل شده
درصـد   10درصد و  11، به طور متوسط )T3 ،کود زیستی

هـر دو  . افزایش عملکرد دانه و کاه را سـبب شـده اسـت   
  .ماري قرار گرفته اندآتیمار کود زیستی در یک گروه 

بـر تعـداد دانـه در خوشـه،      یتیمارهاي آزمایش
اثـر  تعداد خوشه در بوته و تعـداد خوشـه در متـر مربـع     

نتایج ). 3جدول (اند پنج درصد داشتهي در سطح دارمعنی
حکایت از اثر بخشی ) 4جدول ( هاجدول مقایسه میانگین

هم . مثبت مایه تلقیح نسبت به شاهد بر صفات مزبور دارد
دهد که افـزایش  نشان می 4نتایج مندرج در جدول  نچنی

) T1( زیسـتی عملکرد بـه ویـژه در تیمـار اسـتفاده از کـود     
ر بیشتر ناشی از افزایش تعداد دانـه  نسبت به دو تیمار دیگ

اثر تیمارها . باشددر خوشه و تعداد خوشه در متر مربع می
  .دار نگردیده استبر وزن هزار دانه معنی

  نتایج حاصل از مصرف کود زیستی نیتراژین
 و کاه هعملکرد دان بر این یتیمارهاي آزمایش اثر

ایج نت ).5جدول (دار شده است در سطح یک در صد معنی
 دهـد کـه  نشـان مـی  ) 6جـدول ( جدول مقایسـه میـانگین  
ــه  ــرد دان ــاالترین عملک ــار  5667( ب ــوگرم در هکت و ) کیل

ناشـی از مصـرف   ) کیلوگرم در هکتار 6565( عملکرد کاه

 تیمـار . باشـد مـی ) T1(با نیتراژین  دانهتیمار آغشته نمودن 
کـود   و) T1(کـود زیسـتی نیتـراژین     با دانه آغشته نمودن
ــ  تفــاوت آمــاري بــا ) T2( راژین اســتریل شـده زیسـتی نیت

اثر افزایشی نـوع اسـتریل    هر چند کهیکدیگر نداشته اند، 
به طور متوسط در صـد افـزایش   . باشدمی کمتر )T2( شده

 T3نسـبت بـه تیمـار     T2 و T1عملکرد دانه و کاه در تیمـار 
  .باشددرصد می 10درصد و  11به ترتیب ) شاهد(

د دانـه در خوشـه،   تعـدا  بـر  یي آزمایشتیمارها
 اثـر تعداد خوشه در بوته و تعـداد خوشـه در متـر مربـع     

انـد  پـنج درصـد داشـته    یک درصد و داري در سطحمعنی
نشـان  ) 6جدول ( نتایج جدول مقایسه میانگین .)5جدول(

دهد که همانند عملکرد دانه و کاه، مصرف کود زیستی می
ود بـدون اسـتفاده از کـ   (نیتراژین نسبت بـه تیمـار شـاهد    

، اثر افزایشی بـر صـفات مـذکور داشـته     )زیستی نیتراژین
تفـاوت آمـاري بـا     )T2و  T1( دو تیمار کود زیستی .است

مـاري قـرار   آاند و هـر دو در یـک گـروه    یکدیگر نداشته
دهـد  نشان مـی  6 بررسی نتایج مندرج در جدول .اندگرفته

که افزایش عملکرد دانه بیشتر ناشی از افزایش تعداد دانـه  
تیمارهـا   .خوشه و تعداد خوشه در متر مربع بوده است در

  .نداهتداري بر وزن هزار دانه نداشاثر معنی
  یزان جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیمم

بر میزان جـذب عناصـر    یتیمارهاي آزمایش اثر
 دار شـده اسـت  غذایی مذکور در سطح یک درصـد معنـی  

  نشــان ) 8 جــدول( جــدول مقایســه میــانگین). 7جــدول(
دهد که میزان جـذب در تیمارهـاي مصـرف کودهـاي     می

به عبارتی جذب . زیستی نسبت به شاهد بیشتر بوده است
عناصر غذایی اصلی با روند تغییرات عملکرد ناشی از اثر 
بخشی مثبت کودهاي زیستی بر عملکرد و اجزاي عملکرد 

   .داشته است مطابقت
  بحث

دال بر اثر مثبـت مصـرف    ،بررسی نتایج حاصله
هاي زیستی نیتروکسین و نیتراژین بر عملکرد و اجـزا  کود

بـه طـور متوسـط میـزان افـزایش       .عملکرد داشـته اسـت  
رف کودهاي زیسـتی  عملکرد دانه نسبت به تیمار عدم مص

با توجه به اینکه عملکرد دانه برآیند  .درصد بوده است 11
 احتمـاالً  ،) 1374، فاجریـا (اثرات اجزا عملکرد می باشـد  

تعداد دانـه در خوشـه،    ت اجزاء عملکرد یعنیمجموع اثرا
سـبب   تعداد خوشه در بوته و تعـداد خوشـه در مترمربـع   

 مید مور و همکـاران  .دار عملکرد شده استافزایش معنی
کـه افـزایش عملکـرد دانـه گنـدم،      کردندگزارش ) 1984(

تعـداد  ( ناشی از افزایش تعداد دانـه در متـر مربـع    عمدتاً
 کـه در  ؛اسـت ) داد دانه در خوشهخوشه در متر مربع و تع

  عـدم   .ایـن موضـوع قابـل مشـاهده اسـت      آزمون نیز این
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توان به افزایش تعـداد  وزن هزار دانه را می ندار شدمعنی
   .دانه در متر مربع نسبت داد

کاربردکودهاي زیستی بـر شـاخص    یاثر افزایش
بـه   احتماالً توانهاي رشد و در نهایت عملکردگندم را می

از قبیل افزایش طول و تراکم تارهاي کشنده و در عواملی 
-جه افزایش جذب آب و مواد غذایی، تولیـد هورمـون  ینت

 بـرگ  هر ، بهبود فتوسنتز خالص درهاي رشد نظیر اکسین
در برابـر   Pseudomonasسویه هـاي  کنترل زیستی حتی و

Rhizoctinia solani  وLeptosphaera ــ ــترم  تبط دانس
ــرا و همکــاران،( ــاس و ؛  1988پری ــدا،ژدفریت ؛  1990 رمی

زهیر  و a2000؛ بیسواس و همکاران، 1993 باربیر و گالی،
  .)2004همکاران،  و

اي توسط سایر پژوهشگران گزارش نتایج مشابه
-نتیجـه  ) 1390( خاصه سیرجانی و همکـاران  .شده است

دار گیري نمودند که مصرف ازتوباکتر سبب افزایش معنـی 
عداد خوشـه در مترمربـع، تعـداد دانـه در خوشـه و وزن      ت

عجـم   .هزاردانه و در نهایت عملکـرد دانـه گنـدم گردیـد    
کـه مصـرف    کردنـد  گزارش) 2011( نوروزي و همکاران

دار عملکرد دانه کود زیستی نیتروکسین سبب افزایش معنی
عـدم  ( نسبت به تیمار شـاهد  گندم و تعداد دانه در خوشه

ــیح ــد) تلق ــاران ب. گردی ــی و همک ــزایش ) 2010( حران اف
درصـدي در اثـر تلقـیح بـذر بـا       13/7عملکرد دانه گندم 

را ناشی از  Mycorrhiza و Azotobacter کودهاي زیستی
افزایش تعداد خوشه در متر مربع، تعداد دانه در خوشـه و  

) 1380( اردکـانی و همکـاران   .وزن دانه گـزارش نمودنـد  
 .Aگنـدم بـا بـاکتري     هـاي دانـه گزارش کردند که تلقیح 

brasilens  درصـد افـزایش داد   5/4عملکرد دانه گندم را .
آزمایش گلدانی نشان داد که  یک طی) 1379(ریحانی تبار 

در  Pseudomonasهـاي   پاسخ گندم بـه تلقـیح بـا سـویه    
 هوفتـه و  طی تحقیقـی . هاي رشد مثبت بود بیشتر شاخص

را در  درصـد  24تا  10افزایش عملکرد ) 1991(همکاران 
  گیاه جو، چهار رقم گنـدم، ذرت و خیـار تلقـیح شـده بـا      

P. aeuroginosa 7NSK2   دفریتــاس و  .کردنـد  گـزارش

درصدي عملکرد دانه گیاه  11افزایش  نیز ) 1992( رمیداژ
گـزارش   Azotobacterبـاکتري   نتیجه تلقیح با گندم را در

 درصدي عملکرد گیاه گنـدم در اثـر   1/13افزایش  .کردند
 گلیـک و توسـط   7NSK2   P. aeuroginosaسویه  بردکار

زوریتـا و   -دیـاز  .ه اسـت شد گزارشنیز) 1994(همکاران 
 .Aگزارش کردند که مصرف مایه تلقیح ) 2008( همکاران

brasilens 8به افزایش عملکرد گندم دیم بـه میـزان   منجر 
  .درصد نسبت به شاهد گردید
 تیو استورز و کریسـ ) 2009( امیدي و همکاران

افـزایش جـذب   ) 2002( و ساوبیدت و همکـاران  )2003(
افزایش فراهمی زیسـتی عناصـر   عناصر غذایی را ناشی از 

محلـول   و معدنی خاك از طریق تثبیـت زیسـتی نیتـروژن   
و نیز افزایش تارهـاي کشـنده و یـا     کردن فسفر و پتاسیم

هاي رشد کننده ي جانبی به دلیل تولید تنظیمتشکیل ریشه
  .نمودند ارزیابی) ن، جیبرلین و سیتوکینیناکسی( گیاه

  گیري و پیشنهاداتنتیجه
ــایج بدســت آمــده مــی  تــوان بــا عنایــت بــه نت

زیستی مورد استفاده در مجمـوع اثـر    هاينمودکه کودذکر
 هاي زراعی مد نظر در شرایط اجراي اینمثبتی بر شاخص

و نیـز  قیمت پایین بنابر این با توجه به . ندداشته ا بررسی
ثیر مثبت أت نظر به دیگر ها و از سويولت استفاده از آنسه
توان استفاده از ایـن نـوع کودهـا را    می ،عملکرد ها بر آن

همچنـین بـه منظـور مشـخص نمـودن اثـر       . توصیه نمود
 اصـلی  ان مصرف کودهاي شیمیاییزکودهاي زیستی بر می

در شـرایط   PGPRهـاي  و نیز بررسی کارایی انواع سـویه 
این  هایی درشود که پژوهش، پیشنهاد میايمختلف تغذیه

  .قرار گیرد کار در دستور هازمینه
  سپاسگزاري

بدین وسـیله از کلیـه همکـاران محتـرم بخـش      
تحقیقات خاك و آب مرکز تحقیقات کشاورزي صفی آباد 
که در تمام مراحل اجراي ایـن تحقیـق همکـاري الزم را    

  .شودمبذول داشته اند تشکر و قدردانی می
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  )1388-89(برخی ویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش قبل از کاشت  - 1جدول 

  مقدار  هاي خاكویژگی
  18/1  درصد کربن آلی

  43/7  پ هاش
  4/1  )دسی زیمنس بر متر(شوري 
  26  )میلی گرم در کیلوگرم(گوگرد 

  40  درصد آهک
  2/9  )میلی گرم در کیلوگرم(فسفر قابل استفاده 

  159  )میلی گرم در کیلوگرم(قابل استفاده  پتاسیم
  8/2  )میلی گرم در کیلوگرم(آهن قابل استفاده 
  2/1  )میلی گرم در کیلوگرم(روي قابل استفاده 
  12/1  )میلی گرم در کیلوگرم(مس قابل استفاده 
  12/1  )میلی گرم در کیلوگرم(منگنز قابل استفاده 

  26  درصد رس
  26  درصد سیلت
  48  درصد شن

  لوم  بافت
  
  

  )1388-89(هاي شیمیایی آب آبیاري مورد استفاده برخی ویژگی - 2جدول 
  مقدار  ویژگی هاي آب

  6/7  پ هاش
  56/0  )دسی زیمنس بر متر(شوري 

  2/68  )میلی گرم در لیتر(کلسیم و منیزیم 
  50  )میلی گرم در لیتر(سدیم 

  5/125  )میلی گرم در لیتر(بیکربنات 
  71  )رلیترمیلی گرم د(کلر

  5/168  )میلی گرم درلیتر(سولفات 
  34/2  )میلی گرم در لیتر(پتاسیم 

  
  
  

  تجزیه واریانس عملکرد دانه، عملکرد کاه، وزن هزار دانه، تعداد دانه در خوشه، تعداد خوشه در بوته و - 3جدول 
  )1388- 89(تعداد خوشه در متر مربع ناشی از مصرف کود زیستی نیتروکسین 

        MS       
درجه   منابع تغییرات

  آزادي
تعداد دانه در   عملکرد کاه  عملکرد دانه

  خوشه
وزن هزار 

  دانه
تعداد 

خوشه در 
  بوته

تعداد خوشه 
  در متر مربع

  n.s889/25910 n.s889/85681  n.s528/2 n.s417/9  n.s111/2  n.s222/1763  3  تکرار
 ns083/6 *000/4 *25/7152 083/24*  583/527107** 333/534130**  2  تیمار
  139/979  444/0 417/2  861/2  139/19398  556/29172  6  خطا
  -  -  -  -  -  -  11  کل

  40/5  12/12  5/4  84/3  22/2  18/3  -  ضریب تغییرات
- n.s  ،**  درصد آزمون  5دار در سطحدرصد و معنی 1دار در سطح دار نیست، معنیبه ترتیب معنی *وF. 
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  کرد دانه، عملکرد کاه، وزن هزار دانه، تعداد دانه در خوشه، تعداد خوشه مقایسه میا نگین هاي عمل - 4جدول 
  )1388- 89(در بوته و تعداد خوشه در متر مربع ناشی از مصرف کود زیستی نیتروکسین 

  
  
  
  
  

 
 
  

تجزیه واریانس عملکرد دانه، عملکرد کاه، وزن هزار دانه، تعداد دانه در خوشه، تعداد خوشه در بوته و تعداد خوشه در متر مربع  - 5جدول 
  )1388-89(ناشی از مصرف کود زیستی نیتراژین 

        MS      
منابع 

  تغییرات
درجه 
  آزادي

وزن هزار   عملکرد کاه  عملکرد دانه
  دانه

تعداد دانه 
  خوشه در

تعداد خوشه 
  در بوته

تعداد خوشه 
  در متر مربع

  n.s639/33809 n.s889/87088  *194/19 *306/18 n.s333/0  n.s222/15103  3  تکرار
 ns583/7 **333/60  **000/7  *250/7880  333/568633** 549487**  2  تیمار
  473/1104  333/0  889/1  694/2  556/27755  889/29092  6  خطا
  -  -  -  -  -  -  11  کل

  75/5  50/10  28/3  75/4  65/2  14/3  -  ضریب تغییرات
- n.s  ،**  درصد آزمون  5دار در سطح درصد و معنی 1دار در سطح دار نیست، معنیبه ترتیب معنی *وF..  

  
  مقایسه میا نگین هاي عملکرد دانه، عملکرد کاه، وزن هزار دانه، تعداد دانه در خوشه، تعداد خوشه در بوته - 6جدول 

  )1388-89(و تعداد خوشه در متر مربع ناشی از مصرف کود زیستی نیتراژین 
  عملکرد دانه  تیمار ها

  )کیلوگرم در هکتار(
  عملکرد کاه

  )کیلوگرم در هکتار(
  وزن هزار دانه

  )گرم(
تعداد دانه در 

  خوشه
تعداد خوشه 

  در بوته
تعداد خوشه 
  در متر مربع

T1 A5667 A6565  A35 A46 A7 A618 
T2  A5617  A6430  A36 B41 A6 AB585 

T3)شاهد(  B5001  B5855  A33 B39 B4 B530 
  .باشنددار نمیدرصد معنی 5ها از نظر آماري با توجه به آزمون دانکن در سطح اعداد داراي حروف مشترك در ستون -

  
  ستیهاي زیتجزیه واریانس جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط دانه ناشی از مصرف کود - 7جدول 

  )1388-89(نیتروکسین و نیتراژین  
        MS       
    مصرف نیتراژین   مصرف نیتروکسین    

ــابع  منــ
  تغییرات 

درجــه  
  آزادي

جذب  جذب پتاسیم  جذب فسفر  جذب نیتروژن
  نیتروژن

جذب 
  فسفر

  جذب پتاسیم

 ns75/42  ns528/2  ns639/1 ns75/52  ns528/2  ns889/2  3  تکرار
 333/44**  583/35**  25/770** 583/40**  583/33**  333/709**  2  تیمار
  556/2  361/2  25/47  472/2  361/2  667/43  6  خطا
  -  -  -  -  -  -  11  کل

ضریب 
  تغییرات

-  44/6  96/6  31/6  56/6  85/6  31/6  

- n.s  ،**  درصد آزمون  5دار در سطحدرصد و معنی 1دار در سطح دار نیست، معنیبه ترتیب معنی *وF..  

  عملکرد دانه  تیمار ها
  )کیلوگرم در هکتار(

  عملکرد کاه
  )کیلوگرم در هکتار(

وزن هزار 
  دانه

  )گرم(

تعداد 
دانه در 
  خوشه

داد تع
خوشه در 

  بوته

تعداد 
خوشه در 
  متر مربع

T1 A5615 A6556 A36  A46 A7 A621 
T2  A5558  A6395 A34 A46 AB6  AB582 

T3)شاهد(  B4955  B5863  A34 B41 B5 B536 
 .باشنددار نمیدرصد معنی 5ها از نظر آماري با توجه به آزمون دانکن در سطح اعداد داراي حروف مشترك در ستون
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  هاي زیستی نیتروکسینهاي جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط دانه ناشی از مصرف کوده میا نگینمقایس - 8جدول 
  )1388-89(و نیتراژین 

  نیتراژین  نیتروکسین  
  جذب نیتروژن  تیمار ها

  )کیلوگرم در هکتار(
  جذب فسفر

  )کیلوگرم در هکتار(
  جذب پتاسیم

  )کیلوگرم در هکتار(
  جذب نیتروژن

  )ارکیلوگرم در هکت(
  جذب فسفر

  )کیلوگرم در هکتار(
  جذب پتاسیم

  )کیلوگرم در هکتار(
T1 A111 A24 A27 A114 A25  A28 
T2  A109 A24 A27 A112 A24  A27 

T3)شاهد(  B87 B19 B21 B89 B19 B22 
  .باشنددار نمیدرصد معنی 5ها از نظر آماري با توجه به آزمون دانکن در سطح اعداد داراي حروف مشترك در ستون -
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