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چکیده
این تحقیق بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه با بافتت
خاک سیلتي لوم انجام شد .فاکتورهای آزمایش شامل ازتوباکتر کروکوکتوم در دو ستح (تلقتی بتذور بتا ازتوبتاکتر در
غلظت  511باکتری در هر گرم و عدم تلقی ) و کود نیتروژن در پتن ستح ( 511 ،511 ،11 ،1و  211کیلتوگرم نیتتروژن
خالص در هکتار از منبع اوره) بودند .اثر ازتوباکتر بر صفات عملکرد دانه ،تعداد دانه در سنبله ،پروتئین دانته )،(P≤ 0.05
شاخص کلروفیل ،تعداد سنبله در متر مربع و وزن هزار دانه ) (P≤ 0.01معنيدار بود .اثر نیتروژن بر تمام صفات به جز
تعداد دانه در سنبله معنيدار بود ) .(P≤ 0.01اثرمتقابل دو فاکتور بر صفات عملکرد دانه ،شتاخص کلروفیتل )،(P≤ 0.05
ارتفاع بوته ،تعداد سنبله در متر مربع و تعداد دانه در سنبله ) (P≤ 0.01معنيدار بود .عملکرد دانه در ترکیب کودی تلقتی
با ازتوباکتر و نیتروژن ( 511کیلوگرم در هکتار) برابر با  9933کیلوگرم در هکتار بود کته اختتالم معنتيداری بتا  511و
 211کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تلقی نداشت .این ترکیب کودی سبب افزایش  59/19درصدی عملکرد دانته در مقایسته
با عدم تلقی و مصرم  511کیلوگرم نیتروژن در هکتار شد .عملکرد دانه با وزن هزار دانته ،تعتداد ستنبله در متتر مربتع،
شاخص کلروفیل ،شاخص سح برگ و ارتفاع بوته همبستگي مثبت و معنيدار داشت .در مجموع ،مصرم  511کیلتوگرم
نیتروژن در هکتار و تلقی با ازتوباکتر ميتواند منجر به حصول پتانسیل عملکرد دانه ،کاهش اثرات مخرب زیستمحیحتي
و صرفهجویي در مصرم کود نیتروژنه گردد.
واژههای کلیدی :ازتوباکتر ،تلقی  ،نیتروژن ،ریزسازواره ،گندم ،عملکرد دانه
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Abstract
This research was carried out in a field factorial experiment based on randomized complete block
design with three replications in a silty loam soil. Experimental factors were including two levels of
Azotobacter chroococcum (seed inoculation with azotobacter at a concentration of 107 bacteria per gram and
uninoculation) and five levels of nitrogen (0, 50, 100, 150 and 200 kg N.ha-1 from urea source). Azotobacter
effect was significant on grain yield, number of grains per spike, grain protein content (P≤ 0.05), SPAD,
number of spike per m2 and thousand grain weight (P≤ 0.01). Effect of nitrogen was significant on all of the
traits except of number of grains per spike (P≤ 0.01). Interaction effect of two factors was significant on
grain yield, SPAD (P≤ 0.05), plant hight, number of spike per m2 and number of grains per spike (P≤ 0.01).
Grain yield was 4899 kg.ha-1 in combination of seed inoculation with azotobacter and nitrogen (100 kg.ha-1),
which there was no significant differences with 150 and 200 kg N.ha-1. This fertilizer combination increased
seed yield by 13.76%, compared to uninoculation and nitrogen (100 kg.ha-1). There were positive and
significant correlation between grain yield and SPAD, number of spike per m2, number of grains per spike,
thousand grains, plant hight and leaf area index (LAI). Overall, the inoculation with azotobacter bacteria and
nitrogen (100 kg.ha-1) could achieve grain yield potential, reduce the adverse environmental impacts and
save the N-fertilizer utilization.
Keywords: Azotobacter, Grain yield, Inoculation, Microorganisms, Nitrogen, Wheat

.)2119 عوامل موثر بر افزایش عملکرد است (خسروی

مقدمه

،از میان عناصر مورد نیاز برای رشد گیاه

گندم غذای اصلي مردم در بسیاری از کشورهای

،نیتروژن به دلیل شرکت در ساختار پروتئینها

 درصد کالری مورد نیاز21  بهطوری که،جهان ميباشد

 کوآنزیمها و اسیدهای نوکلئیک از،اسیدهای آمینه

 با توجته بته پتائین.)2159 جهان را تأمین مينماید (فائو

 توسعه و باروری،فاکتورهای اصلي درگیر در رشد

 افتتزایش تولیتتد محتتتا،بتتودن عملکتترد گنتتدم در ایتتران

 به علت حساسیت نیتروژن به تلف شدن از.گیاه است

گسترش تحقیقات در زمینه به زراعي و بهنژادی از جمله

 ضروری است که این عنصر در مقادیر کم و به،خاک

 معرفتي ارقتام پرمحصتول و،افزایش پتانستیل عملکترد
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دفعات در طول دوره رشد گیاه مصرم شود (جکسون

نشان دادند که تیمارهای باکتری در سح احتمال یک

و دابس  .)5391در چند دهه گذشته گروهي از

درصد بر وزن خشک بوته ،پنجهزني و جذب نیتروژن

عنوان

تاثیر معنيدار داشت .تیمارهای تلفیقي دو باکتری

ریزسازوارههای تحریککننده رشد گیاه شناخته شدهاند

آزوسپیریلیوم برازیلنس 9و ازتوباکترکروکوکوم 1بهتر

که ميتوانند رشد گونههای زراعي را بهبود بخشند .این

از هر کدام به تنهایي بود .صابر و همکاران ( )2159در

عوامل عالوه بر اثرات مثبتي که بر کلیه خصوصیات

تحقیقي نشان دادند که کودهای بیولوژیک برهمکنش

خاک دارند ،از جنبههای اقتصادی ،زیست محیحي و

معنيداری با کودهای شیمیایي نیتروژنه و فسفره از

اجتماعي نیز مثمر ثمر بوده و جایگزیني محلوب برای

نظر برخي صفات مهم نظیر کارایي کود نیتروژنه،

کودهای شیمیایي هستند (حاجي بلند و همکاران .)2119

فسفره و بازده نسبي زراعي داشتند و با مصرم

در میان این باکتریها ،ازتوباکترها  5فراواني و وسعت

کودهای بیولوژیک ،عملکرد دانه به میزان  99/9درصد

انتشار بیشتری از سایر تثبیتکنندهها دارند .این گونه از

نسبت به تیمار شاهد بدون تلقی بیشتر شد .خاصه

باکتریها به دلیل توانایي تثبیت نیتروژن به صورت

سیرجاني و همکاران ( )2155در تحقیقي نشان دادند که

همیار با ریشه گیاهان ،گسترش سح ریشه و در نتیجه

بیشترین اجزا عملکرد با مصرم ازتوباکتر و روی به

افزایش جذب عناصر ضروری برای رشد گیاه و

میزان  11کیلوگرم در هکتار و تقسیط کود نیتروژنه به

توانایي انحالل فسفات معدني اهمیت فراواني دارند .از

صورت یک سوم در مرحله ساقه رفتن و دو سوم در

مزایای دیگر این باکتری عالوه بر تأمین نیتروژن

مرحله خوشهدهي به دست آمد .حیدری سیاه خلکي و

ميتوان به محافظت گیاه در مقابل تنش و همچنین

همکاران ()2152

بذر با

عوامل بیماریزا از قبیل الترناریا 2و فوزاریوم 9و یا

باکتریهای محرک رشد عملکرد تک بوته ،تعداد دانه در

تولید مواد محرک رشد اشاره کرد (علیخاني و صال

سنبله ،وزن صد دانه ،ارتفاع بوته ،طول سنبله ،وزن

راستین .)2115

ریشه و درصد پروتئین را افزایش داد .ایشان دلیل این

باکتریهای

خاک

در

ریزوسفر،

به

محالعات متعددی در زمینه کاربرد کودهای

نشان دادند که تلقی

امر را به مکانیسمهای همچون تثبیت نیتروژن ،تولید

بیولوژیک تثبیتکننده نیتروژن و همچنین کود نیتروژنه

هورمونهایي نظیر اکسین ،جیبرلین و ویتامینهای ،B

در گندم انجام شده است .ملکي و همکاران ( )2155در

ترش سیدروفور و اسیدهای آلي در ریزوسفر نسبت

تحقیقي نشان دادند که کود نیتروژن به همراه ازتوباکتر،

دادند .نمروری و همکاران ( )2152نشان دادند که

عملکرد بیشتری را نسبت به کاربرد نیتروژن و یا

بیشترین عملکرد دانه گندم مربوط به تیمار کود دامي به

ازتوباکتر به تنهایي داشت که دلیل آن را به اثرگذاری

همراه کود زیستي و کمترین آن مربوط به تیمار کود

مثبت ازتوباکتر در کنار کود نیتروژن بر جذب عناصر

زیستي به تنهایي بود .ایشان دلیل این امر را ناشي از

ماکرو و میکرو ،بهبود توزیع آب در گیاه و تولید

این دانستند که باکتریهای موجود در کودهای زیستي

هورمونهای گیاهي مؤثر در رشد گیاه نسبت دادند.

به دلیل اینکه از ابتدای رشد با کمبود ماده آلي در خاک

محمدی و همکاران ( )2151با بررسي اثرات کود اوره،

مواجه بودند ،نتوانستند عناصر مورد نیاز گیاه را تأمین

مواد آلي و باکتریهای محرک رشد گیاه بر جذب

نمایند و گیاه هم از نظر عملکرد به حد ایدهآل خود

نیتروژن و عملکرد گندم رقم الوند در شرایط گلخانه

نرسید ،در حاليکه کود تلفیقي (کود زیستي و کود

1

- Azotobacter
- Alternaria
3
- Fusarium
2

4

- Azospirillum brasilense.
5
- Azotobacter chroococcum
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دامي) ضمن بهبود فرآیندهای حیاتي خاک ،افزایش

افزایش تعداد پنجههای بارور و بهبود وزن هزار دانه

باروری آن ،ایجاد یک محیط کشت مناسب و فراهمي

شد .همچنین در تحقیقات مختلف ،بیشترین میزان

عناصر غذایي موجب بهبود رشد و نمو گندم در مقایسه

عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،صفات زراعي و اجزای

با تیمار کود زیستي به تنهایي شد .امیری و همکاران

عملکرد دانه در گندم با مصرم مقادیر ( 521آزادی و

( )2159نشان دادند که کودهای بیولوژیک شامل

همکاران ( 511 ،)2159امام و همکاران 591 ،)2113

باکتریهای حلکننده فسفات ،بیوفسفر ،نیتروکسین و

(سوقي و همکاران  ،2113حسیني و همکاران  )2155و

نیتراژین منجر به بروز اختالفات معنيدار در صفات

 211کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار (احمدی همزیان

سح برگ ،حجم ریشه و طول اندام زیرزمیني و هوایي

سفلي  )2151گزارش شده است.

گردید و در مجموع کاربرد کودهای بیولوژیک نقش

هدم از تحقیق حاضر ،بررسي تاثیر سحوح کود

مفید و موثری در بهبود ویژگيهای رشدی گندم داشت.

نیتروژنه و کود زیستي ازتوباکتر بر برخي از

احمدی نژاد و همکاران ( )2159در تحقیقي نشان دادند

ویژگيهای مربوط به عملکرد و اجزای مربوط به آن در

که مصرم توأم کودهای آلي و نیتروژن صفات زراعي،

رقم گندم روشن و بهینهسازی بهترین سح

کود

عملکرد بیولوژیک ،عملکرد دانه و کارایي مصرم آب را

نیتروژن در شرایط اسنفاده از کود زیستي ازتوباکتر

در مقایسه با شاهد و کاربرد کودهای آلي و نیتروژن

در این رقم بود.

بهتنهایي افزایش داد ،به طوری که بیشترین عملکرد
بیولوژیک و عملکرد دانه گندم در تیمار  91تن کود دامي
به اضافه  511کیلوگرم اوره در هکتار ،به دلیل افزایش
سرعت نفوذ و ظرفیت نگهداری آب در خاک ،تعدیل
دمای خاک ،افزایش رشد ریشه و جذب مواد غذایي
بهوسیله گیاه و همچنین افزایش رشد گیاه با مصرم
کودهای آلي ،مشاهده شد .آزادی و همکاران ()2159
بیشترین ارتفاع بوته ،تعداد دانه در سنبله ،وزن هزار
دانه ،تعداد سنبله در متر مربع و عملکرد دانه در شرایط
تلقی با کودهای زیستي ازتوباکتر و آزسپریلیوم به
دست آمد .فصیحي و همکاران ( )2111نشان دادند که
ميتوان از تناوب آیش -گندم و مصرم کود بیولوژیک
ازتوباکتین به همراه  91کیلوگرم در هکتار کود شیمیایي
نیتروژن استفاده نمود .نجاری صادقي و همکاران
( )2113نشان دادند که در شرایط تلقی بذور با کود
زیستي نیتراژین ،در سحوح پایین کود اوره عملکرد دانه
گندم بهبود یافت .کادر و همکاران ( )2112نشان دادند
که مصرم ازتوباکتر با توسعهی ریشه شرایط را برای
جذب عناصر غذایي فراهم نمود که این به نوبه خود
باعث افزایش فتوسنتز و در نتیجه افزایش پنجهزني،

مواد و روش ها
پژوهش حاضتر در فصتل زراعتي  5932-39در
زمین زراعي واقع در منحقه جوزان استتان اصتفهان بته
اجرا در آمد .با توجه به منحني مبتني بتر دمتا و بتارش
(آمبروترمیک) ،منحقه مورد نظر با داشتتن  511تتا 211
روز خشکي ،جزء مناطق آب و هوایي مدیترانهای گرم و
خشتک و بتتا داشتتتن زمستتان ستترد و تابستتتان گتترم و
خشک جزء مناطق نیمه خشک به حساب ميآیتد .قبتل از
آمادهستازی زمتین ،از عمتق  1-91ستانتيمتتری ختاک
مزرعه نمونه برداری گردیتد و  pHختاک بته روش گتل
اشباع (مکلین  ،)5392هدایت الکتریکتي ختاک بته روش
گتل اشتباع (رود

 ،)5392تعیتین متواد آلتي و درصتد

نیتروژن و فسفر خاک به روش اکسیداسیون تر (پتی و
همکاران  )5332و تعیین بافت خاک (درصد ر  ،سیلت
و شن) به روش هیدرومتری (کلوتته  )5399انجتام شتد.
نتای حاصل از تجزیته ختاک مزرعته در جتدول  5در
گردیده است .در این تحقیق از گندم رقم روشن استفاده
شد.
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جدول  -1ویژگی های خاك مزرعه آزمایشی قبل از اجرای تیمارها
هدایت الکتریکي

اسیدیته

کربن آلي

(دسي زیمنس بر متر)
1/12

نیتروژن

فسفر

()%
1/9

1/91

پتاسیم

آهن

روی

شن

(میليگرم در کبلوگرم)
1/11

میزان محلوب کود نیتروژنه مصرفي ،بتر استا

22

991

9/9

سیلت

ر

()%
1/91

29

91

51

به مدت  1دقیقه ریخته شدند .این غلظتت از شتکر مقتدار

نتای آزمون تجزیته ختاک ،میتزان نیتتروژن کتل ختاک،

بهینهشده برای استفاده در به عنوان محلتول چستباننده

درصتتد کتتربن آلتتي ختتاک و در نهایتتت پتانستتیل تولیتتد

استتت کتته اثتتر منفتتي روی میکتتروب نتتدارد (اورو

و

محصتتول در منحقتته بتترآورد گردیتتد .بنتتابراین میتتزان

همکاران  .)2155همزمان بتا چرخانتدن محفظته گتردان،

توصیه شده کود نیتتروژن در ایتن تحقیتق ،معتادل 211

مایه تلقی ازتوباکتر به نسبت وزني  5به  511بته ظترم

کیلوگرم نیتروژن در هکتتار بتود .آزمتایش بته صتورت

اضافه شد (رای و قتار  .)5399در ادامته بتذرها پتس از

فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوکهای کامتل تصتادفي

خشک شدن در زیر سایه ،با در نظر گرفتن تراکم کشتت

و با سته تکترار انجتام پتذیرفت .فاکتورهتای آزمایشتي

 911بوتتته در مترمربتتع ،بوستتیله دستتت و در عمتتق 9

شامل تلقی و عتدم تلقتی بتا ازتوبتاکتر (در  2ستح ) و

سانتي متری کاشته شدند .اولین مرحله آبیاری بالفاصله

همچنین استفاده از نیتروژن از منبتع کتود اوره (حتاوی

پس از کاشت صورت گرفت (کاندیل و همکتاران .)2119

 99درصتتتتد) در  1ستتتتح  %11 ،%11 ،%21 ،1و %511

از آنجا که مقرر بود ،این آزمایش در شرایط عتدم تتنش

مقدار توصیه شده کود نیتروژن (به ترتیتب برابتر بتا ،1

انجام گیرد ،در مراحل مختلتف بتا توجته بته نیتاز آبتي،

 511 ،511 ،11و  211کیلتتتتوگرم در هکتتتتتار) بتتتتود .از

آبیاری بوسیله سیفون و مبارزه با آفات و بیماریهتا و

باکتری ازتوباکتر کروکوکوم (با جمعیتت تقریبتي حتدود

علف های هرز و تنک کردن در مواقتع ضتروری انجتام

 511بتتاکتری در هتتر گتترم مایتته) استتتفاده شتتد .پتتس از

گرفت .عملیات برداشت با زرد شدن کامل ستنبله هتا در

آبیاری و گاورو شتدن ،بوستیله گتاو آهتن برگترداندار

 21تیر  39صورت پذیرفت.

شخم پائیزه زده و زمین یکنواخت گردید .طتول کترت 1

در مرحلتته رستتیدگي فیزیولتتوژیکي 51 ،بوتتته بتته

و عرض آن  5/2متر در نظر گرفته شد .هر کرت شتامل

صورت تصادفي انتخاب و ارتفاع بوته و طول ستنبله بتا

 9خط کاشت به فاصله  21ستانتي متتر بتود کته  2ختط

خطکش میلتيمتتری محاستبه شتد .بترای انتدازه گیتری

کناری بهعنوان حاشیه در نظر گرفته شد و  9خط میاني

شاخص سح برگ ( ،)LAIکه بیانکننده نستبت ستح

آن برای تعیین کلیه مراحل فنولوژیکي و صفات مختلتف

برگ به سح زمین اشغالشده توسط گیاه استت ،ابتتدا

مورد استفاده قرار گرفت.

سح برگ در زمتان گلتدهي محاستبه شتد .بترای ایتن

بذور پس از ضتدعفوني بتا قتار کتش تیترام بته

منظور ،تمام برگ های بوته هتای انتختابي جتدا و ستپس

نسبت  2در هزار و سپس چندین مرتبه شست و شو بتا

طول و عرض هر برگ (در پهنتترین نقحته) بتر حستب

آب مقحر استریل در تاریخ  5932/1/21کشت شتدند .در

سانتيمتر اندازهگیری و از رابحته طتول بترگ × عترض

تیمارهای تلقی  ،برای مایهزني بذور گندم با ازتوباکتر و

بتترگ ×  ،1/11ستتح بتترگ محاستتبه شتتد (اووآری و

افزایش چسبناکي یکنواخت ستح آنهتا ،تمتام بتذور بته

جونس  .)5311شاخص سح برگ با استفاده از رابحته

همراه محلول  21درصد آب و شکر در محفظهای گردان

( )5برآورد شد (واتسون :)5312
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LA
GA

LAI 

که در آن LA ،و  GAبهترتیب بیانگر سح برگ
بوتهها و سح زمین اشغالشده توسط برگها است.

برگ پرچم ،تعتداد ستنبله در متتر مربتع ،تعتداد دانته در
سنبله ،وزن هزار دانه و درصد پتروتئین دانته معنتيدار
بود .اثر کود نیتروژنه بر روی تمام صفات مورد محالعه
به جز تعداد دانته در ستنبله معنتيدار بتود .اثتر متقابتل

بعتتد از مرحلتته ستتنبله رفتتتن ،عتتدد کلروفیتتلمتتتر

ازتوباکتر و کود نیتروژنه بر صفات عملکرد دانه ،ارتفتاع

( )SPADبه عنوان شاخصتي از میتزان کلروفیتل بترگ

بوته ،شتاخص کلروفیتل ،تعتداد ستنبله در متتر مربتع و

پرچم با دستگاه  SPAD-502در ساعت  59 -55انتدازه

تعتتداد دانتته در ستتنبله معنتتيدار بتتود (جتتدول  .)2بتترای

گیری شد (آینه و همکاران .)2112 ،تعداد سنبله در واحد

صتتفاتي کتته اثتتر متقابتتل ازتوبتتاکتر × کتتود نیتروژنتته

سح بواسحه شمارش تعداد کتل ستنبله هتای برداشتت

معنيدار شده بود ،مجاز به بررستي اثترات اصتلي کتود

شده از یک متر مربتع انتدازهگیتری شتد .تعتداد دانته در

نیتروژنه و کود زیستي نميباشیم و لذا اثرات ساده کود

سنبله با شتمارش تصتادفي میتانگین تعتداد دانته در 21

نیتروژنتته در هتتر کتتدام از ستتحوح کتتود زیستتتي متتورد

سنبله از هر کرت محاسبه شد .جهتت محاستبه عملکترد

بررسي قرار گرفتت (شتریفي  ،)2159امتا بترای صتفات

دانه ،محصول دانه  9متر مربتع برداشتت ،تتوزین و بتر

شاخص سح برگ ،وزن هزار دانه و پروتئین دانته کته

 59درصد رطوبت تنظیم شتد .تعیتین وزن هتزار

اثر متقابل معني دار نشده بتود ،اثتر اصتلي ازتوبتاکتر و

دانه با شمارش هزار دانه گندم پس از خشک نمودن بته

کتتود نیتتتروژن بررستتي شتتد .نتتتای تجزیتته واریتتانس

متتدت  99ستتاعت در آون  11درجتته و تتتوزین آنهتتا بتتا

جداگانه در شرایط عدم تلقی و تلقی نشتان داد کته اثتر

ترازویي با دقت  1/1115انجام گردید .از آنجاکته میتزان

کود نیتروژن بر روی صفات عملکرد دانه ،ارتفتاع بوتته،

نیتروژن دانه شاخص مناسبي از درصتد پتروتئین دانته

شاخص کلروفیل ،تعتداد ستنبله در متتر مربتع و تعتداد

است ،میزان کتل نیتتروژن دانته بتا استتفاده از دستتگاه

دانه در سنبله معنيدار بود (جدول .)9

اسا

کجدال اندازه گیری شد .برای تبدیل میزان نیتتروژن بته

از آنجا که مقادیر کتود نیتتروژن بته عنتوان یتک

میزان پروتئین دانه از رابحه  2استفاده شد (مککلیمنتس

فاکتور کمتي استت و در ایتن تحقیتق دارای بتیش از دو

:)2111

سح ميباشد ،عالوه بر انجام مقایسه میانگین به عنوان

رابحه ()2

تجزیههتای پتس از تجزیته واریتانس ،از روش بررستي

غلظت پروتئین دانه = غلظت نیتروژن دانه × 1/1
تجزیه آماری داده ها با نرم افتزار  SAS9.1و
رسم نمودارها با استفاده از اکسل انجام گرفت .مقایسته
میانگین دادههتا بتا استتفاده از آزمتون حتداقل اختتالم
معنتتيدار ( )LSDدر ستتح احتمتتال  1درصتتد صتتورت
پذیرفت.

رونتد تغییترات بترای تمتام صتفات متورد بررستي نیتتز
استتتفاده شتتد و بتته توجیتته و تفستتیر واکتتنش صتتفات
اندازهگیری شده به سحوح کود نیتتروژن بتا استتفاده از
یتتک معادلتته رگرستتیوني اقتتدام گردیتتد (شتتریفي .)2159
بررسي روند تغییرات برای صفات شاخص سح بترگ
و درصد پروتئین دانه نشان داد کته رابحته خحتي بترای
این دو صفت معنيدار است ،در حالیکه برای صفت وزن

نتایج و بحث
تجزیه واریانس و بررسی روند تغییرات
نتای تجزیته واریتانس نشتان داد کته اثتر کتود
زیستي ازتوباکتر بر صفات عملکرد دانه ،میزان کلروفیل

هزار دانه عالوه بر رابحه خحتي ،رابحته درجته دوم نیتز
معنيدار بود (جدول  .)2بررسي رونتد تغییترات صتفات
دارای اثر متقابل معنيدار در جدول  9ارائه شتده استت.
نتای نشتان متيدهتد کته در شترایط عتدم تلقتی بترای
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تأثیر نیتروژن و ازتوباکتر بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم روشن گندم ........
صفات شاخص کلروفیتل و تعتداد ستنبله در متتر مربتع

تلقی با استفاده از کود زیستي ازتوباکتر ،بترای صتفات

فقط رابحه خحي معنيدار بود .بترای دو صتفت عملکترد

شاخص کلروفیل و تعداد دانه در سنبله فقط رابحه خحي

دانه و ارتفاع بوته ،عالوه بر رابحه خحتي ،رابحته درجته

معنيدار بود ،در حتاليکته بترای صتفات عملکترد دانته،

دوم نیز معنيدار بتود .همچنتین در شترایط عتدم تلقتی

ارتفاع بوته و تعداد سنبله در متر مربع عالوه بتر رابحته

برای صفت تعداد دانه در سنبله عالوه بر رابحه خحتي و

خحي ،رابحه درجه دوم نیز معنيدار بود.

درجه دو ،رابحه درجه سه نیز معنيدار بود .در شترایط
جدول  -2نتایج تجزیه واریانس اثر تلقیح بذور با ازتوباکتر و اعمال کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد
گندم رقم روشن
منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجه
آزادی

عملکرد دانه

ارتفاع بوته

91999/9ns

1/2 ns

تکرار

2

کود ازتوباکتر

5

*

599911/19

**

5112919/9

ns
**

91/1

سح برگ

کلروفیل

در مترمربع

در سنبله

دانه

دانه %

1/113 ns

1/93 ns

11/1 ns

1/99 ns

2/99 ns

1/53 ns

ns

1/151

**

1/199

**

59/91

**

21/23

**

93599/1

**

کود نیتروژن

9

خحي

5

**9193111/11

**9993/91

**1/513

درجه 2

5

**199291/53

**292/99

1/139

9/21

درجه 9

5

5399/15

99/91

1/159

2/11

399/51

درجه 9

5

55/21

5/91

1/159

1/99

935/12

اثرمتقابل

9

خحای آزمایشي

59

ضریب

*

91399/1

5999/59

شاخص

شاخص

تعداد سنبله

تعداد دانه

وزن هزار

پروتئین

**

599/1

ns

1/119

**31/15

*

9/29

52991/9

*

99/99

ns

52/25

**

592/19

**

91/11

**

51/59

**

2/19

**91392/12

**99/92

**519/12

**9/95

*2391/19

**9/99

**19/55

5/51

9/15

9/92

5/19

2/13

9/29

1/59

**

9991/5

**

15/99

ns

9/99

ns

1/93

21991/9

99/59

1/113

5/91

939/11

1/91

5/23

1/23

9/11

9/11

2/21

2/25

9/12

1/39

2/19

9/99

تغییرات()%
 nsغیر معنيدار * ،و ** به ترتیب بیانگر اثرات معنيدار در سح  5و  1درصد ميباشد.

عملکرد دانه

فاکتور نیتروژن از نظر عملکرد دانه با استتفاده از روش

همانحور که اشاره شتد ،نتتای تجزیته واریتانس

حداقل اختالم معني دار نشتان داد کته بتین صتفر و 11

حاکي از معنيدار بودن اثر کود زیستي ازتوبتاکتر ،کتود

کیلوگرم کتود نیتتروژن در هکتتار ،اختتالم معنتيداری

نیتروژنه و اثر متقابل دو فتاکتور بتر عملکترد دانته بتود

وجود نداشت ،همچنتین بتین  511 ،511و  211کیلتوگرم

(جتتدول  ،)2بنتتابراین مقایستته میتتانگینهتتا و روابتتط

کتتود نیتتتروژن در هکتتتار اختتتالم معنتتيداری وجتتود

رگرسیوني در هتر ستح تلقتی و عتدم تلقتی جداگانته

نداشت .در شرایط تلقی با استفاده از کود ازتوباکتر نیز

انجام شد .مقایسه میانگینهتا نشتان داد کته در شترایط

بیشترین و کمترین مقدار عملکرد دانه مربوط به شترایط

عدم تلقی بذور با ازتوباکتر ،کمترین میزان عملکرد دانته

عدم استفاده از کود نیتروژن و استفاده از کود نیتروژن

در شرایط عتدم استتفاده از کتود نیتتروژن و بیشتترین

به میزان  211کیلوگرم در هکتار بتود .در شترایط تلقتی

میزان آن در شرایط استفاده از کود نیتروژن بته میتزان

نیتتز بتتین  511 ،511و  211کیلتتوگرم در هکتتتار اختتتالم

 211کیلوگرم در هکتار حاصل شد .گتروهبنتدی ستحوح

معنيداری مالحظه نگردید (جدول .)9

697

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  72شماره  /7تابستان 6931

شریفی ،امیریوسفی

جدول  -3بررسی روند تغییرات صفات مورد مطالعه تحت تأثیر کود نیتروژنه در هر سطح تلقیح و عدم تلقیح با ازتوباکتر
میانگین مربعات

درجه

ازتوباکتر

منابع تغییر

عدم تلقی

تکرار

2

کود نیتروژن

9

** 193939/11

خحي

5

**
*

مترمربع

در سنبله
5/21 ns

آزادی

عملکرد دانه

ارتفاع بوته

شاخص کلروفیل

93999/9ns

55/91 ns

1/92 ns

99/91 ns

** 5991/11

* 9/15

* 5993/3

** 91/11

**

**

**

2111311/2

درجه 2

5

519292/11

درجه 9

5

ns

91121/5

ns

19/91

درجه 9

5

ns

53191/1

ns

59/11

خحای آزمایشي

59

تکرار

2

کود نیتروژن

9

**

25/99

9/99

129/13

ns

1/99

ns

1/39

1139/9

5991/2
ns

239/99

ns

2/19

91/99

**

12/13

**

91/9

ns

9/95

29952/21

59/91

5/25

911/11

9/29

9/91

2/39

2/55

9/39

1/15

991/91ns

55/91 ns

2/13 ns

21/91 ns

1/11 ns

ضریب تغییرات()%
**

**

1599/9

**

تلقی

تعداد سنبله در

تعداد دانه

**

951135/11

*

131/11

خحي

5

5595521/59

**

*

**

**

1599/9

درجه 2

5

* 952999/99

129/13

29/19
99/91

ns

9/99

*

59511/99

**

1519/19

**

9191/12

**

21/99

**

31/12

ns

9/91

درجه 9

5

92552/19 ns

19/91 ns

5/51 ns

5292/39 ns

9/19 ns

درجه 9

5

1933/22 ns

59/11 ns

1/119 ns

99/91 ns

1/91 ns

خحای آزمایشي

59

3132/52

11/95

5/92

912/99

9/29

2/11

1/95

2/51

9/19

9/23

ضریب تغییرات()%

 nsغیر معنيدار * ،و ** به ترتیب بیانگر اثرات معنيدار در سح  5و  1درصد ميباشد.

جدول - 4مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه تحت تأثیر کود نیتروژنه در هر سطح تلقیح و عدم تلقیح با ازتوباکتر
عملکرد دانه

تعداد سنبله

تعداد دانه

در متر مربع

در سنبله

1

9351/1b

519d

11/11c

911/91b

99/99b

11

9213/1b

513dc

15/91bc

913/91b

99/11b

511

9192/1a

559c

15/11bc

919/91ab

99/99a

511

a

1112/9

599b

211

a

(کیلوگرم در

ازتوباکتر

هکتار)
عدم تلقی

تلقی

ارتفاع بوته
(سانتيمتر)

شاخص کلروفیل

19/91ab

999/91a

91/99a

1191/1

511a

19/21a

953/91a

91/91a

LSD

951/91

9/35

2/11

91/32

9/99

1

9131/1c

551c

11/19c

999/91c

91/99c

11

9191/9b

521bc

15/91c

915/91b

95/91ab

511

9933/1ab

521b

19/31b

991/11b

99a

511

9311/1a

591a

11/11ab

193/11a

91/99ab

211

9399/1a

599a

19/91a

191/99a

99bc

LSD

599/9

59/15

2/59

91/32

9/15

حروم مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم اختالم معنيدار بین تیمارها با استفاده از آزمتون حتداقل اختتالم معنتيدار ( )LSDدر ستح
احتمال  1درصد است.
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از نکات حایز اهمیت در این محالعه این استت کته

تأثیر مقادیر مختلتف کتود نیتتروژن در هتر ستح کتود

در شرایط تلقی و استفاده از  511کیلوگرم نیتروژن در

زیستي با استفاده از شکل  5انجام شد .این نتای نشتان

هکتتتار عملکتتردی معتتادل  9933/1کیلتتوگرم در هکتتتار

ميدهند که در شرایط عدم تلقی و تلقی به ترتیتب  31و

حاصل شد که نسبت بته ستحوح  11 ،1و  511کیلتوگرم

 31درصد از تغییترات عملکترد دانته بتا استتفاده از یتک

در هکتار نیتروژن و عدم تلقی بیشتر بود و با مصترم

رابحه رگرسیوني درجته دو توجیته متي شتود .از دیگتر

 511و  211کیلتتوگرم در هکتتتار نیتتتروژن و در شتترایط

نکات حایز اهمیت در این شکل ایتن استت کته در ستح

تلقی نیتز اختتالم معنتيداری نداشتت (جتدول  .)9ایتن

صفر 11 ،و  511کیلوگرم در هکتتار کتود نیتروژنته ،در

نشان مي دهد که استتفاده از ازتوبتاکتر و مصترم 511

شرایط تلقی با کود زیستتي ازتوبتاکتر ،مقتدار عملکترد

کیلوگرم نیتروژن در هکتار ( ٪11مقتدار توصتیه شتده)

دانه در مقایسه با شرایط عدم تلقی بیشتر بتود ،امتا در

برای دستیابي بته پتانستیل عملکترد و از طرفتي کتاهش

دو سح دیگر در شرایط عدم تلقی مقدار عملکترد دانته

اثرات مخرب زیست محیحي کودهتای شتیمیایي مناستب

در مقایسه با شرایط تلقی بیشتر بود .ایتن امتر نشتانگر

باشد .بنابراین ميتوان این ترکیب تیمتاری را بته عنتوان

ایتتن استتت کتته در ستتحوح صتتفر 11 ،و  511کیلتتوگرم

یک ترکیب مناسب با توجه به مزایای آن از لحاظ کاهش

نیتروژن در هکتار ،تلقی بذور با استفاده از کود زیستي

مصرم کود نیتروژن استفاده نمتود .در تحتابق بتا ایتن

ازتوباکتر سبب افتزایش  59/19 ،9/91و  2/99درصتدی

نتیجه ملکي و همکاران ( )2155نیز در تحقیق خود نشان

عملکرد دانه شد و به عبارتي مقداری از نیتتروژن متورد

دادند که بیشتترین میتزان عملکترد دانته مربتوط بته 21

نیاز گیاه توسط ازتوباکتر تأمین شده است ،اما زمانيکه

درصد مقدار توصیه شده کود نیتروژن بته همتراه کتود

از مقادیر  511و  211کیلوگرم در هکتتار استتفاده شتد،

زیستي تولید شد .عملکرد دانه بیشتر از اختصاص یافتن

تلقتتی بتتا ازتوبتتاکتر ستتبب وجتتود بیشتتتر از حتتد نیتتاز

مواد فتوسنتزی بیشتر به سوی اندام های زایشي ناشتي

نیتروژن برای گیاه شد و در نتیجته از عملکترد دانته بته

مي شود ،که در تحقیق حاضر نیز افزایش عملکرد عمتدتا

ترتیب به میزان  1/99و  5/25درصد کاسته شتد .پتائین

به دلیتل تعتداد بیشتتر دانته در ستنبله ،تعتداد ستنبله در

بودن عملکرد دانه تحت مقادیر کم کود نیتتروژن و فاقتد

مترمربتتتع ،وزن هتتتزار دانتتته بیشتتتتر و ایجتتتاد ستتتح

ازتوباکتر را ميتوان به پائین بودن کارایي کود نیتروژن

فتوستتنتزی و کلروفیتتل بیشتتتر بتتود (جتتدول  )9کتته در

به لحاظ آبشوئي و نیتتراتزدائتي در مرحلته مصترم

تیمارهای حاوی درصتد بتارتری از نیتتروژن مشتاهده

کود نیتروژنه قبل از کاشت و مراحل اولیه رشد بوتههتا

شتتد .همچنتتین حستتیني و همکتتاران ( )2155و سووی و

نسبت داد ،حال آنکه در شرایط تلقتی بتا ازتوبتاکتر ،در

همکاران ( )9002نشان دادند که بیشترین عملکرد دانته

مراحل اولیه رشد ،مقداری از نیتروژن متورد نیتاز گیتاه

مربوط استفاده از نیتروژن بته میتزان  591کیلتوگرم در
هکتار بود .بهبود عملکرد دانه گندم با مصرم نیتتروژن
تا میزان  511کیلوگرم در هکتار توسط امام و همکتاران
( )5999نیز گزارش شده است.
بتا توجتته بتته معنتتيدار بتتودن رابحتته درجتته دوم
عملکرد دانه و کود نیتروژن ،بررسي عملکرد دانته تحتت

توستط بتتاکتری تتتأمین متتيگتتردد (خاصتته ستتیرجاني و
همکتتاران  .)2155همچنتتین در تحتتابق بتتا نتتتای تحقیتتق
حاضر ،امیتری و همکتاران ( )2151گتزارش کردنتد کته
عملکرد دانه گندم تحت کتاربرد کتود ازتوبتاکتر افتزایش
قابل توجهي داشت ،که با یافتههای این تحقیق مبنتي بتر
معنيدار بودن اثر کتود زیستتي ازتوبتاکتر تحتابق دارد.
ازتتتورک و همکتتاران ( )2119بیتتان کردنتتد کتته افتتزایش
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میتتزان نیتتتروژن در ختتاک بتتا تتتأثیر منفتتي بتتر فعالیتتت

ارزیابي نمودند .کودهای زیستي بخصوص باکتریهای

باکتریهای تثبیتکننتده نیتتروژن ،ستبب کتاهش اثترات

آزوسپیریلوم و ازتوباکتر به عنوان تحریککننتده رشتد

مفید این باکتری ميشود ،که محابق با نتای ایتن تحقیتق

گیتاهي ،غیتر از تثبیتت نیتتروژن مولکتولي ،بتا تولیتد

است .همچنین در تحابق با نتای تحقیق حاضتر ،نجتاری

هورمونها و انواع مواد تحریککننده رشد مانند اکسین،

صتتادقي و همکتتاران ( ،)2113خاصوو سووجانا و

اسید پنتونتیک ،اسید بیوتیک و  ...شده کته بتا افتزایش

همکوواران ()9022

تولید تارهای کشنده ریشته و جتذب عناصتر غتذایي از

میرزاشتتاهي و همکتتاران ()2159

ختاک ستبب بهبتود کتارایي کتود متيشتوند (کنتدی و

نشان دادند که در تیمارهایي که از کود زیستي نیتراژین

همکاران  .)2119در مجموع این عوامل به دلیل همیتاری

یا ازتوباکتر استتفاده شتد ،در ستحوح پتایین کتود اوره

با ریشه مهمتترین ستاز و کتار بترای افتزایش رشتد و

عملکرد دانته گنتدم بهبتود یافتت .ایشتان افتزایش جتذب

عملکرد دانه هستند .کودهای زیستي عوامل رشد و نمو

عناصتر غتذایي را ناشتي از افتزایش فراهمتي زیستتي

را تقویت کرده و از طریق افزایش سرعت و میزان رشد

عناصر معدني خاک از طریق تثبیت زیستي نیتتروژن و

و نمو باعث افزایش عملکرد ميگردند (زهیر و همکتاران

محلول کردن فستفر و پتاستیم و نیتز افتزایش تارهتای

 ،2119رضواني بیدوکتي و همکاران .)2113

کشنده و یا تشکیل ریشه جانبي بته دلیتل تولیتد تنظتیم
کنندههای رشد گیتاه (اکستین ،جیبترلین و ستیتوکینین)

2

y = -99.096x + 791.31x + 3448.9
R2 = 0.9581

5500
4500
4000

عدم تلقیح
2

y = -60.993x + 669.15x + 3246.3

3500

2

تلقیح

R = 0.9718

3000
2500

)عدم تلقیح( Poly.

عملکاد دا (کجلیگام در هکتار)

5000

2000

)تلقیح( Poly.

1500
200

150

100

50

0

کید جتا ژ (کجلیگام در هکتار)
شکل  -1رابطه بین عملکرد و سطح نیتروژن مصرفی در هر سطح استفاده ازازتوباکتر

ارتفاع بوته

(جدول .)2مقایسه میتانگینهتا بتا روش حتداقل اختتالم

نتای تجزیه واریانس حاکي از معنيدار بودن اثر

معنيدار نشان داد که در شرایط تلقی و عتدم تلقتی بتا

کود نیتروژن و اثر متقابل دو فاکتور بر ارتفاع بوته بتود

ازتوباکتر ،کمترین میزان ارتفاع بوته مربتوط بته زمتاني
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بتتود کتته از هتتین کتتود نیتروژنتتهای استتتفاده نشتتد و بتتا

تشکیل آسمیالت ،اختصتاص آن بته ستاقه و در نهایتت

افزایش میزان کود نیتروژنه به ارتفاع بوته افتزوده شتد،

ارتفاع گیاه را افتزایش دهتد (حستین و همکتاران .)2119

به طوریکه بیشترین ارتفتاع بوتته در شترایحي حاصتل

دسترسي گیاه بته عناصتر غتذایي کتافي ،بتهخصتوص

شتتد کتته از کتتود نیتروژنتته بتته میتتزان  211کیلتتوگرم در

نیتروژن از طریق تاثیر بر روی تقستیم و بتزرگ شتدن

هکتار استفاده شد .برای صفت ارتفتاع بوتته در شترایط

سلولها در افزایش ارتفاع بوته بسیار متوثر متيباشتد.

عدم تلقی  ،بین  511و  211کیلوگرم در هکتتار نیتتروژن

وو و همکاران ( )2111علت بهبود ارتفاع گیاه ذرت تلقی

اختالم معني دار وجود داشت و حتال آنکته در شترایط

شده با کودهای زیستي را افزایش جذب عناصر غتذایي

تلقی احتالم معنيداری بین این دو سح کود نیتروژنه

و بهبتود فتوستتنتز عنتوان کردنتتد .همچنتین کانتتدیل و

وجود نداشت .این نتای نشان داد که استفاده از میتزان

همکتاران ( )2119اظهتار داشتتند کته ازتوبتاکتر نقتش

بهینه از کود نیتروژنه تا حدود  91درصد ارتفاع بوته ها

ویژهای در تولید و ترش هورمونهای رشد نظیر اکسین

را افزایش داد (جدول  .)9این نتتای در تحتابق بتا نتیجته

و جیبرلین دارد که در کنار تثبیت نیتروژن باعث رشد و

تحقیتتق احمتتدی همزیتتان ستتفلي و همکتتتاران ()2151

رسیدگي بهتر و افزایش ارتفاع بوته نیز ميشود.

مي باشد که نشان دادند بیشترین ارتفتاع بوتته در گنتدم
در شرایط استفاده از  211کیلوگرم نیتتروژن در هکتتار
حاصل شد.
در مجموع ،در تمام سحوح کود نیتروژن بته جتز
سح  211کیلوگرم در هکتتار ،ارتفتاع بوتته در شترایط
تلقی بتا ازتوبتاکتر بیشتتر از شترایط عتدم تلقتی بتود.
بررسي روند تغییرات افزایش رشد بوتتههتا بتا کتاربرد
کود نیتروژن حاکي از معنيدار بودن رابحته درجته دوم
در هر دو شرایط تلقتی و عتدم تلقتی بتود .در شترایط
تلقی بذور توسط ازتوباکتر ،با افزایش میتزان نیتتروژن
در خاک ،شیب افزایش ارتفاع بوته با کاهش مواجه شتد،
در حاليکه در صورت عدم تلقتی  ،هرچقتدر کته میتزان
کود نیتروژن خاک افزایش یافت ،ارتفاع بوتتههتا نیتز بتا
شیب بیشتری افزایش یافت .افتزایش میتزان نیتتروژن و
در اختیار قرار گرفتن آن توسط گیاه به صورت مستتمر
با توجه به تثبیت آن توسط باکتریهای ازتوباکتر ،باعث
طورني شدن دوره رشد رویشي گیاه شده که متيتوانتد

شاخص سطح برگ
کاربرد کود نیتروژن بر شاخص سح بترگ اثتر
معنيدار داشت ،در حاليکه اثر ازتوبتاکتر و اثتر متقابتل
دو فاکتور معنتيدار نبتود (جتدول  .)2مقایسته میتانگین
شاخص سح برگ تحتت تتأثیر ستحوح کتود نیتتروژن
حاکي از آن بود که با افزایش میزان نیتروژن در ختاک،
شتاخص ستتح بترگ افتتزایش یافتت و بتتارترین میتتزان
شتتاخص ستتح بتترگ مربتتوط بتته تیمتتار  511و 211
کیلتتوگرم در هکتتتار کتتود نیتتتروژن بتتود (جتتدول .)1
بدینمعني که هر بوته سح بیشتری از واحد سح را با
برگهای خود پوشش داده و بنابراین در شرایط بهتتری
از فتوسنتز و تولید کربوهیدراتها قرار گرفتت .کتاربرد
نیتروژن منجر بته افتزایش شتاخص ستح بترگ گنتدم
ميشود ،بنابراین به دلیل باررفتن میزان تبخیر و تعتر
و با توجه با تاثیر خنککنندگي آن ،رشد و عملکرد بهتتر
گیاه را به دنبال دارد (آینه و همکاران .)2112
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جدول  -5اثر کود نیتروژنه بر برخی از صفات مورد مطالعه
کود نیتروژن (کیلوگرم در هکتار)

شاخص سح برگ

1

b

11

b

ab

9/51
9/51

وزن هزار دانه (گرم)
d

91/1

c

99/1

a

محتوی پروتئین دانه ()%
b

55/19

b

55/91

b

511

9/29

91/1

52/59

511

9/99a

91/99a

52/39a

211

9/99a

91/99b

52/31a

LSD

1/55

5/99

1/91

حروم مشابه در هر ستون نشاندهنده عدم اختالم معنيدار بین تیمارها با استفاده از آزمون حداقل اختالم معنيدار
( )LSDدر سح احتمال  1درصد است.

در تحابق با نتای تحقیق حاضر ،اموام همکتاران

ميدهد (احمدینژاد  .)2159افتزایش شتاخص کلروفیتل

( )2113و صابر و همکاران ( )2159شان داد د ک افزایش

برگها بر اثر مصترم کتود نیتتروژن را متيتتوان بته

هببوید

شرکت داشتتن چهتار اتتم نیتتروژن در ستاختمان هتر

شاخص سطح هاگ گادید .در مقابل مصرم بتیش از حتد

ملکول کلروفیتل نستبت داد (هتاولین و همکتاران ،5333

نیتروژن ،به دلیل رشد بیش از حد برگهتا ،باعتث ستایه

مارشتتنر  .)2119بتترای صتتفت شتتاخص کلروفیتتل کتته

انداختن روی میانگره های پائین بوته شده و پنجه زنتي

معیاری از محتوای کلروفیتل و میتزان ستبزینگي گیتاه

را محدود مينماید (بحرانتي و طهماستبي  .)2111بنتابر

است ،نتای تجزیه واریانس نشان داد که تلقی بتذور بتا

نظر بریک و گوسوامي ( )2119کاربرد ازتوبتاکتر منجتر

ازتوباکتر روی این صفت تاثیرگذار بود ،به طوریکه در

به افزایش معنيدار شاخص سح برگ گنتدم متيشتود

شرایط عدم استفاده از کود نیتتروژن و تلقتی بتذور بتا

که با یافتههای حاصل از این پژوهش مغایر است.

ازتوباکتر ،قرائت کلروفیلمتر عدد بیشتری را در مقایسه

جتا ژن مصافو تا مجزان  250کجلیگام در هکتار سوب

با شرایط عدم تلقی نشان داد (جدول  .)9ظتاهرا میتزان
نیتروژني که در ابتدای فصل رشد در اختیار بوته گنتدم

شاخص کلروفیل
میزان نیتروژن قابل جذب برای گیتاه بتا غلظتت

قرار مي گیترد ،تتاثیر چنتداني بتر میتزان کلروفیتل بترگ

کلروفیل موجود در برگها دارای ارتباط مستقیم استت

ندارد .لذا از آنجایيکه ازتوباکتر قتادر بته تتأمین متداوم

و در نتیجه ميتوان با اندازهگیری میزان کلروفیل برگ،

نیتروژن در طول فصل رشد برای گیاه است ،کاربرد یتا

وضعیت گیاه را از نظر میزان نیتروژن متورد ارزیتابي

عدم کاربرد آن نقش بسزایي بتر میتزان کلروفیتل بترگ

و پیپر  .)2115محالعات ماداکادزی و

پرچم دارد .مقایسه میانگین سحوح کود نیتروژن در هتر

قرار داد (گرندا

همکتاران ( )5333نشتان داده استت کته استتفاده از

سح کود زیستي نشان داد که در شرایط تلقتی و عتدم

کلروفیلمتر برای ارزیابي میتزان نیتتروژن گیتاه ابتزار

تلقی با افزایش میزان کود نیتروژن بر شاخص کلروفیل

مؤثری به شمار ميرود .شاخص کلروفیل عددی استت

افزوده شد ،هرچند در شرایط عدم تلقی بین ستح 511

که دستگاه کلروفیلمتر ارائه ميکند و این عدد با غلظت

و  211کیلوگرم نیتروژن در هکتتار اختتالم معنتيداری

کلروفیل برگ های گیاه رابحه مستتقیم دارد .مزیتت آن

وجتود نداشتتت (جتتدول  .)9در تحتتابق بتتا نتیجتته تحقیتتق

این است که سریع و بدون تخریب برگها ،اطالعتاتي از

حاضر ،گزارش شده استت کته مصترم کتود نیتتروژن

وضعیت کلروفیل برگها و شتدت فتوستنتز آنهتا ارائته

محتتتوای کلروفیتتل بتترگ پتترچم را بتته طتتور معنتتيداری
افزایش ميدهد که با توجه به نقش ستاختاری نیتتروژن
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در حلقتتههتتای تتراپیرولتتي کلروفیتتل ،چنتتین افزایشتتي

برگ و کمبود نفوذ نور به منحقه یقه و کاهش پنجهزنتي

توجیهپذیر ميباشد ،بنابراین افزایش غلظت کلروفیتل در

شده باشد .در شرایط تلقی با ازتوباکتر ،نیتز بیشتترین

مراکز واکنش فتوسنتزی را در پي دارد (جان محمتدی و

تعداد سنبله در متر مربع در شرایحي حاصل شتد کته از

همکاران .)2151 ،با توجته بته افتزایش میتزان فراهمتي

 511کیلتتوگرم نیتتتروژن در هکتتتار استتتفاده شتتد و بتتین

عنصتر نیتتروژن ناشتي از تثبیتت نیتتروژن توستط

سحوح  511و  211کیلوگرم نیتروژن در هکتار اختتالم

باکتریهای تثبیتکننده ،میزان کلروفیل در شرایط تلقی

معنيداری مالحظه نشد .از دیگر نکاتي که در این تحقیق

با ازتوباکتر در مقایسه بتا عتدم تلقتی در تمتام ستحوح

مشاهده شد ایتن بتود کته در هتر ستح کتود نیتتروژن

کود نیتروژن بارتر بود و کمتترین میتزان کلروفیتل در

گیاهتتان در معتترض تلقتتی بتتا کتتود ازتوبتتاکتر از تعتتداد

تیمار شاهد نیز ناشي از کمبتود نیتتروژن در دستتر

سنبلههای بیشتری در مقایسته بتا گیاهتان بتدون تلقتی

گیاه مي باشد .در طول دوره رشد نیز ترکیبات تیمتاری

برخوردار بودنتد .ایتن نتیجته در تطواه هوا یافتو خاصو

فاقتد نیتتروژن یتا بتا مقتادیر کمتي از آن ،عالئمتي از

سوجانا و

رنگپریدگي و زردی را نشان دادند.

( )2159است ک شان داد د مصاف ازتیهاکتا سب

همکواران ( )9022میرزاشتاهي و همکتاران
افوزایش

معنودار تعداد سنبل در متاماهع در گندم گادید .همچنین در
تعداد سنبله در متر مربع

هر دو سح کود ازتوباکتر ،گیاهان تحت تیمتار بتا کتود

اثتتر ازتوبتتاکتر ،کتتود نیتتتروژن و اثتتر متقابتتل دو

نیتتتروژن در مقایستته بتتا گیاهتتان بتتدون مصتترم کتتود

فاکتور بر تعتداد ستنبله در واحتد ستح معنتيدار بتود

نیتروژن ،تعداد سنبله بارور بیشتری تولید نمودنتد کته

(جدول  )2که نشتاندهنتده نقتش ایتن عوامتل در بهبتود

با نتای صابر و همکتاران ( ،)2159محمتدی و همکتاران

پنجهزني و در نتیجه افزایش تعداد پنجهها و ستنبلههتای

( ،)2151جتتان محمتتدی و همکتتاران ( )2151و خیتتاط و

حاصل از آن ميباشد .مقایسه میتانگین ایتن صتفت نیتز

همکتتاران ( )2159همختتواني دارد .بحرانتتي و طهماستتبي

گویای آن بود که در هر دو سح تلقی و عدم تلقتی بتا

( )2119اعالم داشتند که عدم کاربرد کتود نیتتروژن بته

ازتوباکتر ،کمترین تعداد سنبله در متر مربع مربتوط بته

صورت تقسیط ،موجب افزایش تعداد پنجه در بوته شتد،

کرت هتای فاقتد نیتتروژن بتود .در شترایط عتدم تلقتی ،

ولي به دلیل عدم تأمین نیتروژن در مراحل بعتدی تعتداد

بیشترین تعداد سنبله در متر مربع ( )999/91مربوط بته

زیادی از پنجههای تولید شده از بین رفته و بدین ترتیب

سح  511کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود و با افتزایش

تعداد سنبله بارور در زمان برداشت کم شد .قترار دادن

میتتزان نیتتتروژن بتته  211کیلتتوگرم در هکتتتار از تعتتداد

تتتدریجي نیتتتروژن در اختیتتار گنتتدم ،بتته زنتتده مانتتدن

سنبله در متر مربع کاسته شد ،هر چند اختتالم آمتاری

پنجههتای تولیتدی کمتک شتایاني متيکنتد ،کته بته نظتر

معنيداری بین سحوح  11 ،1و  511کیلتوگرم در هکتتار

مي رستد چنتین نقشتي را ازتوبتاکتر در تحقیتق حاضتر

نیتروژن وجود نداشت .این نتتای در تحتابق بتا تحقیتق

داشته باشد .این اثرات مثبت کاربرد کودهای زیستي را

نجاری صادقي و همکاران ( )2113متيباشتد کته نشتان

ميتوان به افزایش جذب آب و مواد غتذایي بته واستحه

دادند زیادبود کود نیتروژنه در ختاک روی تعتداد پنجته

توسعه بیشتر ریشهها و همچنین بهبتود فرآینتد تثبیتت

تأثیر منفي دارد و اظهار داشتند که با افزایش کود اوره

زیستي نیتتروژن نستبت داد کته ستبب افتزایش میتزان

میزان تاثیر کود کاهش ميیابد .به نظر ميرسد کتاربرد

فتوسنتز و در نهایت افزایش تعداد سنبله در متر مربع و

بیش از حد کودهای شیمیایي موجب رشد بیشتر شاخ و

میزان گلدهي ميشود.
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شریفی ،امیریوسفی

تعداد دانه در سنبله

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  72شماره  /7تابستان 6931
شتترایط کتتاربرد کتتود نیتتتروژن و یتتا تلقتتی بتتذور بتتا

نتای تجزیه واریانس نشان داد که اثر ازتوبتاکتر

بتتاکتریهتتای ازتوبتتاکتر متتيباشتتد (آزادی و همکتتاران

و اثر متقابل دو فاکتور بر تعداد دانه در سنبله معنتيدار

 ،2159خاصتته ستتیرجاني و همکتتاران  ،2155ستتیدی و

بود (جدول  .)2با وجود معني دار نشدن اثر اصتلي کتود

رضواني مقدم  ،2155امیری و همکاران  .)2151همچنین

نیتروژن ،در هر سح کود زیستي اثر آن بر تعداد دانته

در تحتتابق بتتا تتتأثیر مثبتتت کتتود زیستتتي ازتوبتتاکتر

در ستتنبله معنتتيدار بتتود (جتتدول  .)9نتتتای مقایستته

بهخصوص در سحوح  11 ،1و  511کیلتوگرم در هکتتار

میانگین های تعداد دانه در سنبله نشان داد که در شرایط

نیتتتروژن ،خاصتته ستتیرجاني و همکتتاران ( )2155و

عدم تلقی کمترین تعداد دانه در سنبله مربوط به زمتاني

میرزاشاهي و همکاران ( )2159نشان دادند که مصرم

بود که از هتین کتود نیتروژنته ای استتفاده نشتد و بتین

ازتوباکتر سبب افزایش معنيدار تعداد دانه در سنبله در

ستتح  1و  11کیلتتوگرم نیتتتروژن در هکتتتار اختتتالم

گندم گردید .این موضوع توانایي کودهای زیستي را در

معنيداری وجود نداشت و بیشترین تعداد دانه در سنبله

استفاده از سحوح مختلف کود شیمیایي بیان ميکند که

در سح  211کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصتل شتد،

ميتواند در سح معیني از کتود شتیمیایي تعتداد دانته

هرچنتتد بتتا ستتحوح  511و  511کیلتتوگرم نیتتتروژن در

قابل قبتولي تولیتد کنتد .اینتدول استتیک استید در کنتار

هکتار اختالم معنتيداری نداشتت .در تحتابق بتا نتیجته

سیتوکینین که توسط کودهای زیستي تولید ميشود از

تحقیق حاضر ،سوقي و همکاران ( )2113نشان دادند که

طریق رشد ریشتههتای جتانبي و افتزایش وزن بترگ و

بیشترین تعداد دانه در سنبله در شرایط استفاده از کتود

ریشه سبب افزایش مواد پرورده شده که به نوبته ختود

نیتروژنه به میزان  591کیلوگرم در هکتار حاصتل شتد.

باعث افزایش رشد رویشي و افتزایش ستهم انتدامهتای

از آنجتتایيکتته در پتتژوهش حاضتتر کتتود نیتتتروژن بتته

زایشي از جمله تعداد دانه در سنبله ميگتردد (باشتان و

صورت یکجا و قبل از کاشت به زمین اضتافه شتد ،اثتر

همکاران .)5331

آنتاگونیستي بین رشد رویشي و زایشي مشاهده گردیتد
و کاربرد نیتروژن در غلظتتهتای بتار از وزن و انتدازه
دانهها کاست .در شرایط تلقی نیز کمترین تعداد دانه در
سنبله زماني بدست آمتد کته از کتود نیتتروژن استتفاده
نشد و با افزایش میزان کود نیتروژنته تتا  511کیلتوگرم
در هکتار بر تعتداد دانته در ستنبله افتزوده شتد و از آن
پس از تعداد دانه بهطور معنيداری در هر سنبله کاستته
شد (جدول  .)9در تحابق با این بخش از نتای  ،ستیدی و
رضتتواني مقتتدم ( ،)2155گتتزارش نمودنتتد کتته افتتزایش
ستتحوح اعمتتال شتتده کتتود نیتروژنتته بتته بتتیش از 511
کیلوگرم در هکتار ،کاهش معنيدار تعداد دانه در ستنبله
را به دنبال داشته است .در مجموع بوتههتای حاصتل از
بذور تلقتی نشتده تعتداد دانته کمتتری نستبت بته بتذور
تلقی شده داشتند .این نتتای در تحتابق بتا گتزارشهتای
محققین دیگر مبني بتر افتزایش تعتداد دانته در بوتته در

وزن هزار دانه
نتای تجزیه واریانس حاکي از معنيدار بودن اثر
کود نیتروژن و ازتوباکتر بر وزن هزار دانه بود ،هرچند
اثرمتقابل این دو فاکتور از نظتر آمتاری معنتيدار نشتد
(جتتدول  .)2نتتتای مقایستته میتتانگینهتتا نشتتان داد کتته
بیشترین وزن هزار دانه ( 91/99گترم) مربتوط بته 511
کیلتتوگرم نیتتتروژن در هکتتتار بتتود ،هرچنتتد اختتتالم
معنتتيداری بتتا  511کیلتتوگرم در هکتتتار نداشتتت و بتتا
افزایش میتزان نیتتروژن مصترفي تتا  211کیلتوگرم در
هکتار بحور معنتيداری از وزن هتزار دانته کاستته شتد
(جدول  .)1این نتای مؤید وجتود رابحته درجته دو بتین
وزن هزار دانه و مقدار نیتتروژن مصترفي استت کته بتا
استفاده از بررسي روند تغییرات نیز متورد تأییتد قترار
گرفته بود .در تحابق با نتیجه حاضر ،خیتاط و همکتاران
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( )2159در تحقیي نشان دادنتد کته بیشتترین وزن هتزار

که بذور قبل از کاشت با کتود زیستتي ازتوبتاکتر تلقتی

دانتته در شتترایط استتتفاده از  591کیلتتوگرم نیتتتروژن

شده بودند و این تیمار سبب افتزایش  51درصتدی وزن

خالص در هکتار بدست آمد .نتیجه مقایسته میتانگین هتا

هزار دانه شد (جدول .)9

نشان داد که بیشترین وزن هزار دانه زماني حاصل شد
جدول  -6اثر تلقیح بذور با ازتوباکتر بر برخی از صفات مورد مطالعه
کود نیتروژن (کیلوگرم در هکتار)
تلقی

وزن هزار دانه (گرم)
a

محتوی پروتئین دانه ()%
a

59/51

91/2

b

b

عدم تلقی

92/21

55/13

LSD

1/91

1/95

حروم مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم اختالم معنيدار بین تیمارها با استفاده از آزمون حداقل
اختالم معنيدار ( )LSDدر سح احتمال  1درصد است.

به نظر ميرسد باکتری ازتوباکتر به دلیل نقشي

نتای

تجزیه واریانس نشان داد که اثر کود

که در تأمین نیتروژن مورد نیاز بوته در طي فصل رشد

زیستي و کود نیتروژن بر محتوی پروتئین دانه در

و به خصوص مرحله رسیدگي دانه دارد ،توانسته است

سح احتمال  5درصد معنيدار بود (جدول  .)2مقایسه

مقداری از کمبود نیتروژن خاک را جبران نماید (جان

میانگینها نشان داد که کمترین میزان پروتئین دانه در

محمدی و همکاران .)2151 ،همچنین کاربرد کودهای

شرایط عدم مصرم کود نیتروژن بدست آمد و بین ،1

زیستي باعث توسعه ریشه شده و شرایط را برای جذب

 11و  511کیلوگرم نیتروژن در هکتار اختالم

عناصر غذایي فراهم ميکنند که این به نوبه خود باعث

معنيداری وجود نداشت (جدول  .)1بیشترین میزان

افزایش فتوسنتز ميگردد .زمانيکه گیاه به دوران

پروتئین دانه در شرایحي حاصل شد که از کود

رسیدگي نزدیک ميگردد ،مواد حاصل از فتوسنتز به

نیتروژنه به میزان  511کیلوگرم در هکتار استفاده شد

اندامهای زایشي (دانهها) منتقل ميگردد .کودهای

و بین سحوح  511و  211کیلوگرم نیتروژن در هکتار

زیستي از طریق تسریع و تقویت این عمل سبب افزایش

نیز اختالم معنيداری از نظر محتوی پروتئین دانه

وزن هزار دانه ميشوند .ادریس ( )2119نیز اثر مثبت

وجود نداشت (جدول  .)1در تحابق با نتای

تحقیق

باکتری ازتوباکتر را بروزن هزار دانه گندم تأیید کرده

حاضر ،امام و همکاران ( )2113در تحقیقي نشان دادند

است .در تحابق با تأثیر مثبت کود زیستي ازتوباکتر،

که افزایش نیتروژن مصرفي تا میزان  511کیلوگرم در

خاصه سیرجاني و همکاران  )2155نشان دادند که

هکتار سبب بهبود مقدار نیتروژن دانه گردید .البته

مصرم ازتوباکتر سبب افزایش معنيدار وزن هزاردانه

برخالم نتای

تحقیق حاضر ،حسیني و همکاران

در گندم گردید .تیمارهای کود زیستي مناسب در

( )2159در تحقیقي نشان دادند که بیشترین درصد

مقایسه با تیمار شاهد شیمیایي به مراتب شرایط

پروتئین دانه در شرایحي حاصل شد که از 211

مناسبتری را برای بهبود فعالیت های زیستي داخل

کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار استفاده شد .وست و

خاک مهیا کرده و از طریق جذب مواد غذایي توسط

کاسمن ( )5332دریافتند که کاربرد کود سرک نیتروژن

ریشه موجب افزایش وزن هزار دانه گردید.

در اواخر فصل رشد در دستیابي به سحوح باری

محتوی پروتئین دانه

پروتئین دانه مؤثر بوده است .مقایسه میانگین حاکي از
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این موضوع است که گیاهان حاصل از بذور تلقی شده
با ازتوباکتر ،در مقایسه با گیاهان حاصل از بذور تلقی
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تجزیه همبستگی
نتای تجزیه همبستگي نشان داد که عملکرد دانه

نشده از محتوای پروتئین بارتری برخوردار بودند .با

با صفات وزن هزار دانه ،تعداد سنبله در متر مربع،

توجه به اینکه ازتوباکتر ،باکتری تثبیتکننده نیتروژن

شاخص کلروفیل ،شاخص سح

برگ و ارتفاع بوته

بوده و این عنصر مادهی اولیه تشکیل پروتئین ميباشد،

همبستگي مثبت و معنيدار داشت .با توجه به اینکه

احتمار یکي از دریل افزایش درصد پروتئین با کاربرد

عملکرد دانه برآیند اثرات اجزا عملکرد مياشد ،احتمار

ازتوباکتر ،تثبیت نیتروژن توسط این باکتری است

مجموع اثرات اجزاء عملکرد یعني تعداد دانه در خوشه،

(آلتمن و همکاران  .)5399از آنجا که در پژوهش حاضر

تعداد خوشه در بوته و تعداد خوشه در متر مربع سبب

کاربرد کود نیتروژن به صورت تقسیحي صورت

افزایش معنيدار عملکرد شده است .مید مور و همکاران

نگرفت ،استفاده از کود زیستي چون به صورت مستمر

( )5399گزارش کردند که افزایش عملکرد دانه گندم،

نیتروژن را برای گیاه تثبیت ميکند ،منجر به افزایش

عمدتا ناشي از افزایش تعداد دانه در متر مربع ،تعداد

درصد پروتئین دانه شده است .رئوفي و همکاران

خوشه در متر مربع و تعداد دانه در خوشه است.

( )2151نشان دادند که بیشترین میزان پروتئین دانه در

شاخص کلروفیل که به عنوان شاخصي از میزان

ترکیب تیماری مصرم کود نیتروژني به صورت کامل

کلروفیل موجود در برگها ميباشد و با غلظت کلروفیل

به همراه کود زیستي ازتوباکتر حاصل گردید و کمترین

برگهای گیاه رابحه مستقیم دارد ،با صفات درصد

مقدار آن در ترکیب تیماری مصرم کود زیستي

پروتئین دانه ،وزن هزار دانه ،تعداد سنبله در متر مربع،

ازتوباکتر به تنهایي مشاهده شد و اعالم داشتند که

شاخص سح

برگ ،ارتفاع بوته و عملکرد دانه

تلقی بذور بدون کاربرد نیتروژن تاثیری در افزایش

همبستگي مثبت و معنيدار داشت .بنابراین ميتوان

نیتروژن دانه ندارد .با توجه به این نکته که نیتروژن از

اظهار داشت که افزایش غلظت کلروفیل سبب افزایش

جمله مهمترین عناصر مؤثر در افزایش درصد پروتئین

شدت فتوسنتز و تولید کربوهیدرات ها ميشود که

دانه ميباشد ،به نظر ميرسد که افزایش کاربرد کود

سبب افزایش وزن هزار دانه ،تعداد سنبله در مترمربع،

نیتروژن تجمع این عنصر در دانه و همچنین در

تعداد دانه در سنبله ،تعداد برگ در بوته و طول سنبله

اندامهای هوایي را افزایش داده باشد که در نهایت منجر

ميشود (جدول  .)1افزایش صفات مذکور سبب افزایش

به بهبود درصد پروتئین دانهها شده است .این نتیجه با

عملکرد دانه ميگردد .این نتیجه در تحابق با نتیجه

توجه به نقش عنصر نیتروژن در ساختمان اسیدهای

تحقیق احمدینژاد و همکاران ( )2159ميباشد .همچنین

آمینه و پروتئین ها یک نتیجه معقول و بدیهي به نظر

رابحه مثبت مشاهده شده در این تحقیق بین عملکرد دانه

مي رسد.

و درصد پروتئین دانه با نتای تحقیق احمدی همزیان
سفلي ( )2151در تحابق ميباشد.

616

تأثیر نیتروژن و ازتوباکتر بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم روشن گندم ........
جدول  -7همبستگی بین صفات مورد مطالعه
صفات
وزن هزار دانه

پروتئین دانه

وزن هزار

تعداد دانه

تعداد سنبله

شاخص

شاخص

دانه

در سنبله

در مترمربع

کلروفیل

سح برگ

ارتفاع بوته

**1/99

تعداد دانه در سنبله

*1/19

1/95

تعداد سنبله در

**1/31

**1/32

**1/11

مترمربع کلروفیل
شاخص

**1/91

**1/13

1/99

**1/39

شاخص سح برگ

1/95

*1/15

1/99

*1/19

*1/19

ارتفاع بوته

1/91

1/19

1/59

1/19

*1/91

**1/99

عملکرد دانه

1/92

*1/19

1/92

*1/99

*1/99

*1/12

**1/91

* و ** به ترتیب بیانگر اثرات معنيدار در سح  5و  1درصد

نتیجهگیری کلی

مصرم  511کیلوگرم نیتروژن در هکتار به همراه تلقی

در مجمتوع نتتای ایتن آزمتایش نشتان داد کته

بذور با استفاده از کود زیستي ازتوباکتر ميتواند منجتر

افزایش مصرم کود نیتروژن اثر معنيداری بر عملکرد

بتته حصتتول پتانستتیل عملکتترد گتتردد .ایتتن نتتتای نشتتان

دانه ،شاخص سح برگ ،ارتفتاع بوتته ،میتزان کلروفیتل

ميدهد که کاربرد کود بیولوژیک ازتوباکتر زماني متوثر

برگ پرچم ،تعداد سنبله در متر مربع ،وزن هزار دانته و

است که به همراه آن در حد نیاز کود شیمیایي نیتروژنه

درصد پروتئین دانه داشت .البته اثرات کود نیتتروژن در

نیز مصرم شتود .تجزیته رگرستیون و بررستي رونتد

هر دو سح تلقی و عدم تلقی با کود زیستي ازتوبتاکتر

تغییرات نشان داد کته در هتر دو شترایط تلقتی و عتدم

برای صفات عملکرد دانه ،ارتفاع بوته ،شاخص کلروفیل،

تلقی بین عملکرد دانه و مقادیر مختلتف کتود نیتتروژن،

تعداد سنبله در متر مربع و تعداد دانه در ستنبله یکستان

رابحته درجته دوم معنتيدار بتود .جتایگزیني کودهتای

نبود .در مجموع ميتوان نتیجه گرفت که مصرم تلفیقي

زیستي به جتای کودهتای شتیمیایي و کتاهش مصترم

کود شمیایي نیتروژن به همراه کتود زیستتي ازتوبتاکتر

کودهتتای شتتیمیایي بتتا استتتفاده از کودهتتای زیستتتي،

تاثیر معنيداری بر صفات مورد محالعه داشتت و جهتت

نویدبخش کشاورزی پایدار و کاهش آلودگيهای زیست

حصول حداکثر عملکرد دانه مصرم کودهای شتیمیایي

محیحي در آینده ميباشد.

توام با استفاده از کودهتای زیستتي توصتیه متيشتود.
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