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چکیده
به منظور بررسیی تاییر کودااي زیسیتی میکوریزا و فسیاات بارور  3بر عملکرد گلرنگ رقم صاه تحت شرایط تنش
خشیکی ،ززمایشیی در مزرعه تحقیقاتی دانشیکده کشیاورزي دانشیگاه یاسوج در سال  1261به صورت اسپلیت پالت در
قالب طرح بلوک کامل تصیادفی با سیه تکرار اارا گردیدع عامل اصلی شامل تنش خشکی در سه س آ زبیاري کامل ،تنش
در مرحله گلدای و تنش در مرحله پرشید دانه و کودااي زیسیتی به عنوا عامل فرعی شامل شااد یا عدم کاربرد کود
زیسییتی ،فسییاات بارور ،3میکوریزا و میکوریزا  +فسییاات بارور 3بودع کاربرد کودااي زیسییتی باعث افزایش تعداد طبق ،
تعداد دانه در طبق و وز ازار دانه گردیدع بیشییتریم میزا عملکرد دانه با  2112کیلوگرم در اکتار در تیمار زبیاري کامل
و کاربرد تلایقی کودااي زیسیتی میکوریزا زربوسکوالر و فساات بارور  3و کمتریم میزا عملکرد دانه با  1111کیلوگرم
در اکتاردر تیمار تنش در مرحله گلدای و عدم کاربرد کود زیسییتی بهدسییت زمدع تنش در مرحله گلدای و گردهافشییانی
گیاه باعث کااش بیشیتر عملکرد دانه گردیدع بیشتریم درصد روغم دانه در تیمار زبیاري معمول و کاربرد تلایقی کودااي
زیسیتی بدسیت زمد و کمتریم درصید روغم دانه مربوه به تنش مرحله پر شد دانه و عدم کاربرد کودااي زیستی بودع
تنش خشیکی در مراحل گلدای و پر شید دانه ،باعث کااش عملکرد دانه ،روغم و درصید روغم دانه و مصر

کودااي

زیسیتی در شیرایط تنش خشکی با بهبود اازاي عملکرد باعث افزایش در صاات ذکر شده نسبت به عدم کاربرد کودااي
زیستی گردیدع
واژه های کلیدی :کودااي زیستی ،کشاورزي پایدار ،عملکرد روغم ،عملکرد دانه ،گلرنگ
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Abstract
The effect of bio fertilizers of Mycorrhiza and phosphate Barvar2 on yield of safflower cultivar soffeh under
drought stress were investigated in a Research Farm Faculty of Agriculture at Yasouj University in 2016, as
split plot Experiment randomized complete block design with three replications. Main factor included droughtt
stress in three stages (full irrigation, flowering and pollination stage, and grain filling stage) and bio fertilizers
as sub factor were included control or no application Bio fertilizer, Phosphate Barvar 2, Arbuscular
mycorrhiza, and Arbuscular mycorrhiza + Phosphate Barvar 2. Application of bio fertilizers increased the
grain yield components including number of fertilie head, number of grain per head and 1000-grain weight.
The highest grain yield (3413 kg.ha-1) was obtained in conventional irrigation treatments and the combined
application of biofertilizers, arbuscular myrrhiza and phosphate Barvar2, and the lowest grain yield (1451
kg.ha-1) in stress at flowering stage and in the absence of bio fertilizer application. Stress at flowering stage
reduced the grain yield. The highest percentage of grain oil was obtained in conventional irrigation treatments
and integrated application of bio fertilizers, and the lowest percentage of grain oil was due to grain filling stage
stress and non-application of bio fertilizers. Drought stress at flowering and grain filling stages reduced grain
yield, oil yield and grain oil content. Application of biofertilizers in drought stress conditions with
improvement in yield components increased the mentioned traits in compared with non-application of
biofertilizers.
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کیایت باالي،  صییینعتی و غیذایی از گلبر ایاي ز،طبی

مقدمه

 درصیید اسیییدااي رب37 روغم دانه و واود بیش از

Carthamus tinctorius L. گلرنییگ بییا نییام علمی

، غیر اشییباب به خصییوص اسییید رب لینولئی و اولئی

 میباشییید و1گییاای یی سیییالیه از تیره زسیییتراسیییه

مقاومت نسیبت باال به شوري و خشکی از امله مواردي

خصوصیات م لوب و خاص ایم گیاه نظیر استاادهااي
1- Asteraceae
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اسیییت که ز را به عنوا گیاه روغنی با ارزشیییی م رح

)3010ع حشیییمتی و امکییارا ( )3019بییا بررسیییی ایر

نموده اسیت (کلسیاریسیی و امکارا )3001ع بر اساس

کودااي زیسیتی فساات بارور  3بر عملکرد گلرنگ بیا

اطالعات بهدسییت زمده از سییازما خواربار کشییاورزي

کردند که اسیتااده از کودااي زیسییتی فسییاات بارور ،3

س ی آ زیر کشییت گلرنگ در ایرا در سییال  3011حدود

باعث افزایش عملکرد گیاه گردیدع

 781اکتیار میباشییید و میانگیم عملکرد و تولید ز در

در ایر تنش خشییکی به دلیل کااش حجم زب خاک و

امیم سیییال بهترتیب  971کیلوگرم در اکتار و  131تم

در نتیجیه کیااش توزیع عنیاصیییر غذایی در بافت خاک

بوده است (فائو )3011ع

اذب عناصر غذایی از طریق ریشه کااش مییابد (لویت

کودااي شیییمیایی در محصییوالت زراعی،

)1680ع کییااش عملکرد در ایم مرحلییه ممکم اسیییت بییه

مصییر

صییر نظر از ازینه زیاد ز  ،میتواند مشییکالت زیسییت

واسی ه کااش تعداد دانه در طبق حاصل شودع امچنیم

محی ی را نیز به امراه داشته باشدع در نتیجهي مصر

تنش در مرحلیه گلیدای گلرنیگ ،مواب کااش معنیدار

نامتعادل کودااي شیییمیایی ،کمبود بع ییی از عناصییر

تعداد طبق در بوته میشییود که ایم افت ناشییی از کااش

غذایی تشیدید شده و خواص فیزیکی و شیمیایی خاکاا

طبقایاي یانویه میباشییید (فرخینیا و امکارا )3011ع

نیز دسیتووش تیییرات شدهاند (روبرتز )3008ع امروزه

نانچه تنش در مرحله زایشی رخ داد کااش عملکرد به

به منظور حل ایم معظالت از روشااي زیسییتی از امله

واسی ی ه کااش دوره پرشییید و وز دانهاا میباشییید

امزیسییتی ریشییه گیااا با میکروارگانیسییماا از طریق

(عرب و امکارا )3019ع محسیییم نیا و الیلیا ()3013

کودااي زیسییتی اسییتااده میشییود (زلبااو و امکارا

ایمیچنیم بیییا کردنیید در شرایط تنش خشکی میزا

)3006ع کودااي زیسیتی متشکل از باکترياا و امچنیم

پروتئیم دانه افزایش مییابدع راسییتی و امکارا ()3011

قارچااي مایدي اسیییتند که ار ی به منظور خاصیییی،

بیا داشتند که وز ازار دانه گلرنگ در شرایط زبیاري

میانند تببیت نیترون و رااسیییازي یو ااي فسیییاات،

نرمیال افزایش ییافتع نتایج راعی و امکارا ( )3011بر

پتاسییم و زام از ترکیبات ز اا تولید میشوند (اسیتکم

روي گیاه گلرنگ نشا داد که تنش خشکی باعث کااش

و امکیارا )3010ع قارچااي میکوریزا از طریق افزایش

ق ر طبق شیییده که به تبع ز باعث کااش تعداد دانه در

سییی آ ایذب ریشیییه نه تنها توانایی گیاه میزبا را در

طبق ،کیااش وز ازار دانیه ،و در نهایت کااش عملکرد

ایذب زب و عنیاصیییر غیذایی افزایش میدانید ،بلکیه با

گیاه میشییودع امزیسییتی میکوریزایی توانایی گیااا را

اصییالح سییاختما فیزیکی خاک ،محیط مناسییبتري را

در مقیابیل تنشایاي محی ی از قبیل کمبود مواد غذایی،

براي رشیید و توسییعه بسییتر ریشییهاي گیاه میزبا به

خشکی و اختالالت خاک بهبود میبوشد (بارا و امکارا

بواود میزورنیید (ادسیییموي و کلیی )3006ع امچنیم

)3011ع با تواه به قرار گرفتم کشییور در من قه خشی

اسیییتایاده از کودااي زیسیییتی قارچ میکوریزا در تولید

و نیمه خشی ایم تحقیق به منظور بررسی ایر قارچااي

محصییوالت زراعی سییبب بهبود رشیید و افزایش عملکرد

میکوریزا و بیاکتريایاي حلکننده فسیییاات بر عملکرد،

گیااا زراعی در شیییرایط تنشااي غیر زنده میشیییود

اازاي عملکرد و میزا روغم گلرنییگ در شیییرایط تنش

(مجیدي و امیري )3011ع فساات بارور  3حاوي دو نوب

خشکی انجام گردیدع

باکتري حل کننده فسیاات میباشیید که با اسییتااده از دو
سیازوکار ترشیآ اسییدااي زلی و اسییید فسااتاز باعث
تجزییهي ترکیبیات فسیییاري نیامحلول و در نتیجه قابل
اذب شید ز براي گیاه میگردند (یادگاري و امکارا

مواد و روشها
اهیت م یالعیه ایر کودااي زیسیییتی مایکوریزا و
فسیاات بارور  3بر برخی صاات گلرنگ رقم صاه تحت
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شیرایط تنش خشکی ،ززمایشی به صورت اسپلیت پالت

در عمق  2-1سییانتیمتري در  30خردادماه بهصییورت

در قالب طرح بلوکااي کامل تصییادفی با سییه تکرار در

ایرمکاري کشیییت گردیدع قبل از کاشیییت ،ززمو خاک

مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه یاسوج در

انجیام گرفیت (ادول  )1و کود دای بر اسیییاس ززمو

سیال  1261اارا شدع تنش خشکی به عنوا عامل اصلی

خییاک و در نظر گرفتم نیییاز گیییاه انجییام گرفییت (100

در سیییه سییی آ بدو ق ع زبیاري (زبیاري کامل) ،تنش

کیلوگرم کود اوره در دو مرحله قبل از کاشییت و مرحله

گلدای و گردهافشیییانی (ق ع زبیاري در مرحله گلدای و

ساقه رفتم به ردیفااي گلرنگ به صورت نواري اضافه

گرده افشیییانی) و تنش پر شییید دانیه (ق ع زبیاري در

شیید و  71کیلوگرم سییوپر فسییاات تریپل)ع زبیارياا از

مرحله پر شیید دانه) و عامل فرعی نیز شییامل  1س ی آ

زما سبز شد بذر تا مرحله  2-1برگی ،ار هار روز

موتلف کودزیستی میکوریزا  mossaeع Gو کود زیستی

ی بار و پس از ز  ،ااتهاي ی بار انجام شدع مبارزه با

فسییاات بارور  3شییامل  -1میکوریزا -3 ،کود زیسییتی

علفااي ارز ،در طول رشید رویشیی به صورت وایم

فسییاات بارور  -2 ،3میکوریزا  +کود زیسییتی فسییاات

دسیییتی انجیام گرفیت و در زما اعمال تنش خشیییکی

بارور 3و  -1عدم کاربرد کود زیستی بودع پس از انجام

کرتایاي فیاقد تنش نیز طبق روال معمول ااتهاي یکبار

عملیات خاکورزي کرتبندي و ایجاد پشییتهاا صییورت

زبیاري شیدندع در طول رشد رویشی ،اهت پیشگیري از

گرفتع کرتاا به ابعاد  1×3/1متر زماده شیییدع ار کرت

گسیترش علف ااي ارز سه تا هار مرتبه وایم دستی

اصلی از هار کرت فرعی و ار کرت فرعی از هار خط

صیورت گرفتع طی مرحله داشت ،مزرعه در دو نوبت با

کشت به طول هار متر با فاصله  10سانتیمتر و فاصله

سیم متاسییستوکس و با غلظت  1/1لیتر در اکتار براي

بذر روي ردیف پنج سانتیمتر بودع سپس بذرااي گلرنگ

مبارزه با زفت شته و مگس گلرنگ سمپاشی گردید

با فاصله  8سانتیمتر از یکدیگر ،روي ردیفااي کاشت

جدول  -1خصوصیات فیزيکو شیمیايی خاک مزرعه مورد استفاده در آزمايش
بافت خاک

اسیدیته

ادایت الکتریکی

ماده

)(dS.m-1

زلی

نیترون کل
(درصد)

فسار قابل
اذب

پتاسیم قابل
اذب

رسی

7/7

0/1

قابل اذب

قابل اذب

-1

) (mg.kg

(درصد)
1/9

زام

روي

0/19

8

390

11/8

0/18

سیلتی

در انگام رسیدگی پس از حذ

دو ردیف حاشیه ار

سوکسله (اانسو و اولریچ  )1616به شرح زیر استااده

کرت و  10سانتیمتر از دو طر

کرت ،س حی معادل

شدع ابتدا  10گرم دانه از ار تیمار به طور تصادفی

سه متر مربع اهت اندازهگیري عملکرد و اازا عملکرد

انتواب و زسیاب شدع سپس نمونهااي زسیاب شده داخل

برداشت گردیدع سپس صاات مورد نظر شامل عملکرد

کاغذ صافی پیچانده شدند ،نمونه کاغذ صافی به امراه

دانه و اازا عملکرد (تعداد طبق در بوته ،تعداد دانه در

پودر دانه ،در کارتوش دستگاه سوکسله قرار گرفتع

طبق و وز ازار دانه) اندازهگیري شدع امچنیم از نسبت

براي ار نمونه با تواه به حجم بالو  ،حدود  310میلی-

عملکرد دانه به وز کل بوته ،شاخص برداشت بدست

لیتر حالل اتر پترولیوم (شرکت مرک با نق ه اوش -90

زمدع اهت اندازهگیري درصد روغم دانه از روش

ریوته شد و سپس

 10دراه سانتیگراد) در بالو
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دستگاه روشم شدع پس از حدود  1/1ساعت ،روغم

مرحله گلدای گیاه باعث سقط گلچهاا و کااش باروري

منتقل گردیدع سپس

گیاه گلرنگ در ایم مرحله از رشد و در نهایت باعث

شد کاغذ

کااش تعداد طبق در بوته شده است؛ و استااده از

بدست

کودااي زیستی به اهت اذب بهتر عناصر غذایی و زب

نمونه استوراج شد و به بالو

کارتوش در زو قرار داده و پس از خش

صافی ،باقیمانده پودر دانه وز شد از اختال

زمده ،درصد روغم محاسبه گردیدع از حاصل رب

باعث افزایش تعداد طبق درگیاه گردیدع

عملکرد دانه در درصد روغم ،عملکرد روغم بدست زمدع

تعداد دانه در طبق

تجزیه زماري در دو مرحله اداگانه براي مراحل گلدای

ایر تنش خشکی و کود زیستی تاییر معنیداري بر

و پر شد دانه انجام گرفت ،مقایسه میانگیم تیماراا به

تعداد دانه در طبق داشت (ادول )3ع مقایسه میانگیماا

روش  LSDدر س آ  1درصد و مقایسه میانگیم ایرات

نشا داد که تنش در مرحله گلدای نسبت به شرایط

متقابل در صورت معنیدار بود با رویه L.S.Means

زبیاري کامل و تنش در مرحله پر شد دانه ایر کااشی

نرم-

معنیداري بر تعداد دانه در طبق دارد (شکل )3ع به

انجام شد (سل انی )3009ع رسم نموداراا با کم
افزار  Excelانجام گردیدع

طوريکه بیشتریم تعداد دانه در طبق مربوه به زبیاري
کامل (  16/1دانه در طبق) بودع مقایسه میانگیم ایر

نتايج و بحث

کودااي زیستی نشا داد که با مصر

تعداد طبق در بوته

تعداد دانه در طبق افزایش یافت (شکل )2ع با تواه به

کودااي زیستی

ایر تنش خشکی و کودااي زیستی و امچنیم بر

نمودار مقایسه میانگیم مربوه به ایر تنش خشکی می-

امکنش دو عامل تنش خشکی و کودزیستی بر تعداد طبق

توا بیا کرد که تنش در مرحله گلدای باعث افت تعداد

در بوته معنیدار گردید (ادول )3ع ایر کودااي زیستی

دانه در طبق شد و ایم امر حاصل سقط و از بیم رفتم

بر تعداد طبق در بوته در س وح تنش خشکی معنیدار

گلها در ایم مرحله از رشد بود ،امچنیم تنش خشکی در

شد (ادول )2ع مقایسه میانگیمااي بر امکنش تنش

مرحله پر شد دانه احتماالباعث کااش تعداد دانه سالم

خشکی و کودااي زیستی نشا داد که در شرایط زبیاري

و افزایش تعداد دانهااي پوک در طبق میشود (شکل )3ع

کامل ،بیشتریم تعداد طبق در بوته ( )11/6مربوه به

استااده تلایقی از کود زیستی میکوریزا زربوسکوالر و

استااده تلایقی از کودااي زیستی میکوریزا  +فساات

فساات بارور ،3باعث افزایش تعداد دانه در طبق نسبت

بارور 3میباشد و کمتریم تعداد طبق در بوته مربوه به

به عدم استااده از کود زیستی شدع بیشتریم تعداد دانه

عدم استااده از کودااي زیستی بودع

در طبق ( 90/11دانه) مربوه به استااده تلایقی و کمتریم

مقایسه میانگیم دادهاا نشا داد که در س وح تنش

تعداد دانه ( )17/23مربوه به عدم کاربرد کود زیستی

گلدای بیشتریم تعداد طبق ( )8/12مربوه به استااده

بود (شکل )2ع قارچ میکوریزا ارتباه زب با گیاه میزبا را

امزما از کودااي زیستی میکوریزا و فساات بارور3

بوسیله افزایش ادایت ایدرولیکی خاک ،افزایش تعرق و

بود و کمتریم تعداد طبق ( 1/69طبق در بوته) مربوه به

کااش مقاومت روزنهاا بوسیله تیییر در تعادل

عدم استااده از کودااي زیستی در ایم س آ از تنش بودع

اورمونی گیاه بهبود میبوشدع ایم تیییرات سبب بهبود

دانه بیشتریم تعداد طبق

میکوریزایی تحت تنش خشکی میشودع نتایج

امچنیم در مرحله پر شد

گیااا

مربوه به استااده امزما از کودااي زیستی میکوریزا

حاصل از م العه فنایی و ناروئیراد ( )3011نشا داد که

معنیداري را نسبت به

کمبود زب در طی مراحل گلدای و پرشد دانه در گلرنگ

و فساات بارور  3بود که اختال

سایر تیماراا نشا داد (شکل )1ع اعمال تنش خشکی در

سبب کااش تعداد دانه در طبق میگرددع
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فساات بارور3

میکوریزا زربوسکوالر

عدم کاربرد کودزیستی

فساات بارور3

میکوریزا زربوسکوالر +فساات بارور3

bc
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تعداد طبق در بوته
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میکوریزا زربوسکوالر +فساات بارور3

عدم کاربرد کودزیستی

میکوریزا زربوسکوالر +فساات بارور3

فساات بارور3

میکوریزا زربوسکوالر

تنش گلدای

عدم کاربرد کودزیستی

تنش پر شد دانه

زبیاري کامل

شکل  -1مقايسه میانگین تعداد طبق در بوته در سطوح مختلف تنش خشکی و کودهای زيستی
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تنش پر شد
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دانه
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زبیاري کامل

60

تعداد دانه در طبق

b

70

70

میکوریزا

فساات

+فساات

بارور3

میکوریزا

عدم کاربرد
کودزیستی

بارور3

شکل -2مقايسه میانگین تعداد دانه در طبق
در سطوح مختلف تنش خشکی

وزن هزار دانه

شکل - 3مقايسه میانگین تعداد دانه در طبق
در سطوح مختلف کودهای زيستی

تنش خشکی در مراحل گلدای و گردهافشانی و پر شد

ایر تنش خشکی و کودااي زیستی بر وز ازار دانه

دانیه کیااش وز ازار دانیه گلرنگ را در پی داشیییت و

معنیدار گردید (ادول )3ع مقایسییه میانگیمااي ایر تنش

کمتریم وز ازار دانییه ( 39/66گرم) مربوه بییه تنش

خشییکی بر وز ازار دانه نشییا داد که بیشییتریم وز

مرحله پر شییید دانه بود (شیییکل )1ع امچنیم مقایسیییه

ازار دانه ( 22/01گرم) مربوه به زبیاري کامل میباشیید

میانگیمااي ایر کودااي زیستی نشا داد که استااده از
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ایم کوداا باعث افزایش وز ازار دانه شییدع بیشییتریم

گیاه در نتیجه تنش خشکی حاصل کااش دوره پر شد

وز ازار دانه مربوه به اسییتااده امزما کود زیسییتی

دانه و از دسییت رفتم فصییل رشیید اسییتع ناصییري و

میکوریزا و فسییاات بارور 23/1( 3گرم) مشییااده گردید

امکارا ( )3010اظهار داشییتند که وز ازار دانه بر ایر

و کمتریم وز ازار دانه ( )39/17مربوه به عدم کاربرد

تلقیآ بذور گلرنگ با باکتري نسیییبت به تیمار عدم تلقیآ

کود زیسیتی مشیااده گردید (شیکل )1ع امچنیم اختال

افزایش ییافیتع نتیایج حیاصیییل از ایم ززمایش با نتایج

بیم وز ازار دانه در س آ زبیاري کامل با تنش خشکی

حشیییمتی و امکیارا ( )3017که روي زفتابگردا تحت

در مرحله پر شییید دانه  18/22درصییید میباشیییدع در

شیییرایط تنش رطوبتی م یالعیهاي انجیام دادند م ابقت

مجموب میتوا بییا داشیییت که کااش وز ازار دانه

داشتع
50
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20
10

وز ازار دانه (گرم)

30

تنش پر شد

b

30
20
10
0

0
تنش گلدای

a

b

c

وز ازار دانه (گرم)

a

ab

b

40

40

زبیاري کامل

دانه

میکوریزا

فساات

+فساات

بارور3

میکوریزا

عدم کاربرد
کود زیستی

بارور3

شکل  -4مقايسه میانگین وزن هزار دانه در

شکل  -5مقايسه میانگین وزن هزار دانه در

سطوح مختلف تنش خشکی

سطوح مختلف کودهای زيستی

جدول  -2تجزيه واريانس اثر تنش خشکی و کودهای زيستی بر صفات عملکرد و اجزای عملکردگلرنگ
دراه ززادي

منابع تیییر

میانگیم مربعات
تعداد

تعداد

برداشت

روغم

روغم

بلوک

3

0/29

76/17

7/18

232018/11

87890/02

36/71

0/912

30311/08

تنش خشکی

3

**31/66

**238/17

**110/26

**1612298

*2090181/161

**299/18

**20/21

**230116

خ اي اصلی

1

3/21

23/39

10/21

32316/11

1116317/11

10/01

3/13

326/11

کود زیستی

2

**11/31

**311/21

**11/71

**126127

*681911/33

**33/63

**31/16

**16911/81

تنش خشکی× کود زیستی

9

*0/689

31/12ns

1/91ns

*13217/17

1077629/33ns

*12/8

*1/09

**2217/28

خ اي ززمایش

18

0/381

12/8

3/83

18710/88

163111/01

2/26

0/211

811

ضریب تیییرات()%

-

9 /1

9/80

1 /9

1/89

8/12

8/29

3/92

9/01

طبق

دانه در
طبق

وز

وز

شاخص

درصد

عملکرد

ازار دانه

عملکرد دانه

کل بوته

*و** به ترتیب نشاندانده معنیدار بود در س آ احتمال  1و 1درصد و nsغیر معنیدار میباشدع
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جدول  -3میانگین مربعات حاصل از تجزيه واريانس اثر سطوح کود زيستی در هر سطح تنش بر
صفات عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ
منابع تیییر
زبیاري کامل
تنش گلدای
تنش پر شد دانه

عملکرد

شاخص

دراه

دانه

برداشت

2

**6/81

**321220

**22/62

**11/91

2

**1/12

**311111

*11/27

**6/12

**33910

2

**1/62

**101268

1/32ns

**1/17

**12036

ززادي

تعداد طبق

درصد روغم

عملکرد روغم
**20997

*و** به ترتیب نشا دانده معنیداري در س آ احتمال  1و  1درصد و nsغیر معنیدارمیباشدع

عملکرد دانه

میزا عملکرد دانیه مربوه به تیمار اسیییتااده تلایقی از

ایر تنش خشییکی و کودااي زیسییتی بر عملکرد دانه

کود زیسیتی میکوریزا زربوسکوالر و فساات بارور 3به

معنیدارگردییید و امچنیم بر امکنش تنش خشیییکی و

میزا  3202کیلوگرم در اکتییار بود و کمتریم عملکرد

کودااي زیسیییتی بر عملکرد دانه معنیدار گردید (ادول

دانه  1682کیلوگرم در اکتار مربوه به عدم کاربرد کود

)3ع نتایج برشدای نشییا داد که در تمامی سی وح تنش

زیسیتی بود (شیکل)9ع تنش در مراحل گلدای و پر شد

ایر کوداییاي زیسیییتی بر عملکرد دانییه معنیدارگردییید

دانه کااش قابل تواهی در میزا عملکرد دانه داشییتع و

(ادول )2ع

بیشییتریم افزایش عملکرد در زبیاري کامل و اسییتااده از

مقایسییه میانگیمااي برامکنش تنش خشییکی و کودااي

کودااي زیسیتی بود که به نظر میرسد به دلیل افزایش

زیستی نشا داد بیشتریم میزا عملکرد دانه در س وح

در اازاي عملکرد از املییه تعییداد طبق و تعیداد دانییه در

زبییاري کیامل به میزا  2112کیلوگرم در اکتار مربوه

طبق باشدع

اسییتااده تلایقی از کودااي زیسییتی میکوریزا و فس یاات

محققیم با بررسیییی ایر کاربرد کودااي زیسیییتی بر

بیارور 3بودع در شیییرایط زبییاري کامل کمتریم میزا

پتانسیییل عملکرد و اازاي عملکرد گلرنگ بیا کردند که

عملکرد دانیه ( 3991کیلوگرم در اکتیار) مربوه بیه عدم

استااده از کودااي زیستی فساات بارور ،باعث افزایش

اسیییتااده از کاربرد کود زیسیییتی بود ،در تیمار تنش در

عملکرد دانه گردید (دانشیییور و علیزاده )3011ع در واقع

مرحله گلدای بیشییتریم و کمتریم میزا عملکرد دانه به

نیم اسییتنباه میشییود که امزیسییتی قارچ میکوریزا با

ترتییب مربوه به اسیییتااده تلایقی از کودااي زیسیییتی

ریشه گیاه گلرنگ ممکم است از طریق افزایش اذب زب

میکوریزا و فسییاات بارور 3و عدم کاربرد کود زیسییتی

و عناصر غذایی ،افزایش محتواي کلروفیل ،باعث افزایش

به میزا  3071و 1113کیلوگرم در اکتار بدسیییت زمد،

فتوسینتز گیاه شیده و از ایم طریق مواب بهبود رشد و

در سی وح تیماري تنش در مرحله پرشد دانه بیشتریم

عملکرد گیاه شده است (یوسفپور و یدوي )3011ع
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میکوریزا  +فساات بارور3
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عدم کاربرد کود زیستی

تنش پر شد دانه

تنش گلدای

عملکرد دانه (کیلوگرم در اکتار)

a

4000

زبیاري کامل

شکل  -6مقايسه میانگین عملکرد دانه در سطوح مختلف تنش خشکی و کودهای
زيستی

کااش عملکرد دانه در شیییرایط تنش گلدای میتواند

معنیدار گردید (ادول)19-1ع مقایسات میانگیم ایر تنش

به دلیل سقط و از بیم رفتم گلچه اا و عدم باروري گیاه

خشکی نشا داد کمتریم میزا وز کل بوته (6881

در ایم مرحله از رشییید گیاه باشیییدع کااش عملکرد دانه

کیلوگرم در اکتار) مربوه به تنش در مرحله گلدای گیاه

میتواند مسییتقیما در ایر بسییته شیید روزنهاا و یا به

بود (شکل )7ع و بیم میزا وز کل بوته در س آ زبیاري

طور غیر مسییتقیم در ایر افزایش زنزیمااي تجزیه کننده

کامل (شااد) و تنش در مرحله پر شد دانه اختال

پروتئیماا و کلروفیلاا باشد ،که در نهایت باعث کااش

معنیداري مشااده نشدع مقایسه میانگیم ایر کودااي

سییرعت میزا فتوسیینتز و به تبع ز کااش مقدار مواد

زیستی بر گلرنگ نشا داد استااده از تیمار کودي تاییر

فتوسنتزي و در نهایت عملکرد دانه میگردد ( ائی ی و

معنیداري بر میزا وز کل بوته گیاه گلرنگ داشت به

امکارا )3002ع

طوري که کمتریم میزا وز کل بوته ( 10130کیلوگرم
در اکتار) مربوه به عدم استااده از کودااي زیستی و

وزن کل بوته
بر امکنش تنش خشکی و کودااي زیستی تاییر
معنیداري بر وز کل بوته گلرنگ نداشتند ،و ایر تنش
خشکی و کودااي زیستی ار کدام به تنهایی در س آ %1

بیشتریم میزا وز کل بوته مربوه به استااده امزما
میکوریزا زربوسکوالر و فساات بارور10860( 3
کیلوگرم در اکتار) بود (شکل)8ع
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آبیاری کامل

شکل  -7مقايسه میانگین وزن کل بوته در

شکل  -8مقايسه میانگین وزن کل بوته در

سطوح مختلف تنش خشکی

سطوح مختلف کودهای زيستی

تنش خشکی به دلیل کااش زماس سلولی سبب کااش

شاخص برداشت

فواصل میانگره ،ارتااب بوته ،وز تر و وز خش و در

ایر تنش خشیکی و کودااي زیستی و بر امکنش ایم

نهایت کااش وز کل بوته در گیاه میگردد ،کودااي

دو بر شیاخص برداشیت معنی دار شد (ادول )3ع نتایج

بیشتر به بوته سبب

برشدای نشا داد در س وح زبیاري کامل ایر کودااي

زیستی با توصیص ماده خش

افزایش رشد رویشی و در نتیجه فراام سازي امکا

زیسییتی در س ی آ  ،%1تنش گلدای ایر کودااي زیسییتی

بهرهبرداري بهتر از نور و فتوسنتز بیشتر و در نهایت

در س آ  %1معنیدار و در س آ تنش پر شد دانه غیر

افزایش رشد و نمو شدهاندع بررسی مقایسات میانگیم

معنی دار گردید (ادول )2ع مقایسیییه میانگیم بر امکنش

( )3006نیز بیانگر افزایش عملکرد

تنش خشییکی و کودااي زیسییتی نشییا داد که در تیمار

زیستی بذر تلقیآ شده با باکتريااي افزاینده رشد نسبت

زبیاري کامل بیشیییتریم شیییاخص برداشیییت مربوه به

به بذور شااد در زفتابگردا میباشدع فنائی و امکارا

استااده از کود زیستی زربوسکوالر ( 23/19درصد) بود

( )3019ق ع زبیاري در فاز رویشی عملکرد بیولونی را

که میتواند ناشیییی از افزایش عملکرد دانه در ایم تیمار

نسبت به شااد  %29کااش داد ،امچنیم امیدي ()3006

نسیییبت به وز کل بوته امیم تیمار باشییید؛ با تواه به

گزارش کرد تنش رطوبتی سبب کااش تجمع ماده خش

مقایسیات میانگیم در س آ تنش گلدای کااش شاخص

و نتیجتآ کااش عملکرد بیولونی دانستندع نتایج حاصل

برداشیت در ایم سی آ از تنش مشااده شد که ناشی از

از ایم تحقیق با نتایج ایم محققیم اماانگی داردع را که

کیااش عملکرد دانیه و اازاء عملکرد بودع بیا اعمال تنش

بیشتر بیه بوتیه

در مرحله پر شیید دانه بیم سیی وح کودااي زیسیییتی

سیبب افزایش رشد رویشی و در نتیجه امکا فراام

اسیتااده شیده اختال

معنی داري مشییااده نشد (شکل

سازي بهرهبرداري بهتر از نور و فتوسنتز بیشتر و در

)7ع در س آ تنش گلدای اختال

نهایت افزایش رشد و نمو شدهاندع

مقدار شاخص برداشت  33/19درصد میباشدع امچنیم

اکبري و امکارا

ایم باکترياا با توصیص ماده خش

بیم بیشتریم و کمتریم

بیا اسیییتااده تلایقی از کودااي زیسیییتی در ایم م العه
مشااده شد که شاخص برداشت در س آ زبیاري کامل
نسییبت به تنش گلدای و پر شیید دانه افزایش  22/26و
 38/73درصید را نشیا دادع راستی و امکارا ()3011
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بیا کردند تنش خشکی شدید در گلرنگ کااش شاخص

رویشیی گیاه بیشیتر از عملکرد دانه تاییرگذار باشد ،در

برداشت را در پی داردع علت کااش شاخص برداشت در

ایم صییورت با افزایش شییدت تنش خشییکی ،شییاخص

فاز گلدای ،افت بیشیییتر عملکرد دانه در قیاس با عملکرد

برداشیییت افزایش پیدا میکند ،اما اگر تنش خشیییکی بر

زیسییتی میتواند باشییدع بنابرایم ،میتوا اینگونه نتیجه

عملکرد دانه تاییر بیشییتري داشییته باشیید ،در ایم حالت

گرفت که تیییرات شییاخص برداشییت در سی وح موتلف

افزایش شیییدت تنش خشیییکی مواب کااش شیییاخص

زبیاري بستگی به تاییر تنش خشکی بر اندامااي رویشی

برداشت میشودع

و دانه دارد به عبارت دیگر اگر تنش خشکی بر اندامااي

میکوریزا  +فساات بارور3

فساات بارور3

میکوریزا

عدم کاربرد کود زیستی

میکوریزا  +فساات بارور3

فساات بارور3

میکوریزا

عدم کاربرد کود زیستی

میکوریزا  +فساات بارور3

فساات بارور3

میکوریزا

تنش پر شد دانه

تنش گلدای

عدم کاربرد کود زیستی
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زبیاري کامل

شکل  -9مقايسه میانگین شاخص برداشت در سطوح مختلف تنش خشکی
و کودهای زيستی

درصد روغن

شیده و با مصیر

کودااي زیسیتی میکوریزا و فساات

بر امکنش تنش خشکی و کودااي زیستی بر درصد

بارور 3ایم مقدار کااش کمتر شده است به طوريکه در

روغم معنیدار شد (ادول )3ع نتایج برشدای نشا داد

مرحله پر شد دانه اختال

درصد روغم دانه با کاربرد

که در تمامی سی وح تنش ایر کودااي زیستی بر درصد

و عدم کاربرد کود زیسییتی  11/8درصیید افزایش نشییا
معنیداري را نسییبت به سییایر تیماراا در

روغم معنیدار گردید (ادول )2ع مقایسه میانگیمااي بر

داد و اختال

امکنش تنش خشیییکی و کودااي زیسیییتی نشیییا داد

امیم سی آ تنش نشیا داد (شکل )10ع به نظر میرسد

بیشیییتریم درصییید روغم دانیه در تیمیار زبیاري کامل

در ایم م یالعیه ایرات مببت کودااي زیسیییتی از طریق

مربوه به استااده تلایقی از کودااي زیستی میکوریزا و

افزایش اذب زب و عناصر غذایی سبب افزایش فتوسنتز

فسیییایات بارور 3بود ( 39/9درصییید) و کمتریم میزا

شییییده و ایم امر خود موابییات تولییید فراورده اییاي

درصیید روغم دانه در تنش مرحله پر شیید دانه مربوه

فتوسییینتزي بیشیییتر و بهبود رشییید گردد که در نهایت

به عدم اسییتااده از کود زیسییتی ( 18/82درصیید) بودع

مواب افزایش درصید روغم دانه در گیاه در مقایسیه با

مقایسیات میانگیماا نشیا داد با اعمال تنش خشکی در

تیمار عدم تلقیآ با کود زیسییتی شییده اسییتع نصیییري و

مرحله پر شید دانه از میزا درصید روغم دانه کاسته

حل کننده

امکارا ( ) 3019با بررسی ایر کود بیولونی

791

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  82شماره /4زمستان 7931

غالمی ،صالحی و...

فسیییاات بر عملکرد و اازاي عملکرد گلرنگ بیا کردند

متیابولیکی بذر و زسییییب به انتقال زسییییمیالتها به دانه

که در تیمار کودي حل کننده فسییاات ،بیشییتریم درصیید

باشیییدع زیرا گیاه فرصیییت کافی براي سییینتز روغم از

روغم دانه بدسییت زمدع کااش درصیید روغم دانه در ایر

پروتیئمااي ذخیرهاي بذر را نداردع

تنش خشیییکی میتوانید بیه علیت اختالل در فرزینیدااي
a

میکوریزا +فساات بارور3
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عدم کاربرد کود زیستی

میکوریزا +فساات بارور3

فساات بارور3

میکوریزا

تنش گلدای

عدم کاربرد کود زیستی

تنش پر شد دانه

زبیاري کامل

شکل  -10مقايسه میانگین درصد روغن دانه در سطوح مختلف تنش خشکی و
کودهای زيستی

عملکرد روغن

فسیاات امچنیم ممکم است باعث بهبود تولیدات گیاای

بر امکنش تنش خشکی و کودااي زیستی بر عملکرد

از طریق تولید متابولیسیمااي یانویه شودع در تیمارااي

روغم معنیدار شیید (ادول )3ع ایر کودااي زیسییتی در

تنش در مرحلیه گلیدای و پر شییید دانه کااش عملکرد

تمامی سی وح تنش خشکی (زبیاري کامل ،تنش گلدای و

روغم نسیییبیت به زبیاري کامل مشیییااده شییید که ایم

تنش پر شییید دانییه) بر عملکرد روغم معنیدار گردییید

موضیوب به دلیل کااش عملکرد دانه در ایم دو س آ از

(ادول )2ع مقایسیه میانگیمااي بر امکنش تنش خشکی

تنش میباشیییدع را که عملکرد روغم حاصیییل یییرب

و کودااي زیسییتی نشییا داد بیشییتریم میزا عملکرد

عملکرد دانه در درصیید روغم میباشییدع در بیم س ی وح

روغم در تیمییار زبیییاري کییامییل و اسیییتاییاده تلایقی از

تیماري تنش مرحله گلدای بیشتریم عملکرد روغم (131

کودااي زیسیتی میکوریزا و فسیاات بارور 3بود (شکل

کیلوگرم در اکتییار) مربوه بییه کییاربرد تلایقی کوداییاي

)11ع اسیییتایاده از کودااي زیسیییتی به طور معنیداري

زیسیییتی و کمتریم ( 201کیلوگرم در اکتیار) در تیمییار

عملکرد روغم را تحیت تیاییر مببت قرار دادع شیییهاب و

عدم کاربرد کود زیستی بدست زمدع در بیم س وح تنش

ایمیکییارا ( )3006گزارش کردنیید کییه اسیییتاییاده از

مرحلییه پر شییید دانییه بیشیییتریم عملکرد روغم (137

باکتريااي حلکننده فسییاات ،فسییار تببیت شییده درو

کیلوگرم در اکتییار) مربوه بییه کییاربرد تلایقی کوداییاي

خاک را حل نموده و اسییتااده گیاه از ز مواب عملکرد

زیستی و کمتریم ( 272کیلوگرم در اکتار) مربوه تیمار

باالتر محصیییوالت زراعی اسیییتع باکتريااي حلکننده

عدم کاربرد کود زیسیییتی بدسیییت زمدع در مجموب تنش
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باعث کااش عملکرد روغم شیییده اسیییتع حشیییمتی و

عملکرد دانه (احسیییا زاده و محمودیه  ،)3001میتوا

امکیارا ( )3017در م یالعیه خود بر روي گلرنگ بیا

نتیجیه گرفیت کیه بیاال بود میزا روغم مربوه به باال

کردند در شیییرایط تنش در مرحله زایشیییی در سی ی وح

بود عملکرد دانیه اسیییت عبا تواه به کااش قابل تواه

موتلف کود زیستی فساات بارور 3کاربرد کود فسار به

عملکرد دانییه و عملکرد روغم در ار دو مرحلییه تنش،

طور معنیداري عملکرد روغم را در مقیایسیییه بیا تیمار

بیانگر ایم اسییت که گلرنگ حسییاسیییت باالیی به کمبود

شیااد (بدو کاربرد کود فسار) را افزایش دادع با تواه

زب در ایم مراحل دارد و کودااي زیسییتی ام نتوانسییته

بیه راب یه مسیییتقیم عملکرد روغم با درصییید روغم و

ابرا نمایدع
a
c
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1000

زبیاري کامل

شکل  -10مقايسه میانگین عملکرد روغن دانه در سطوح مختلف تنش
خشکی و کودها ی زيستی

بارور )3در شیییرایط تنش با بهبود اازاي عملکرد باعث

نتیجه گیری
نتایج نشیا داد که با افزایش س آ تنش در مراحل

افزایش عملکرد دانییه و عملکرد روغم گردیییدع در بیم

گلدای و پرشییید دانه نسیییبت به زبیاري کامل عملکرد

تیمیارایاي مورد م یالعیه بهتریم نتیجه در تیمار تلایقی

دانه و عملکرد روغم کااش شیییمگیري داشیییت که ایم

میکوریزا زربوسییکوالر  +فسییاات بارور  3در شییرایط

کااش در مرحله تنش گلدای نسیییبت به تنش در مرحله

زبییاري کیامل با بیشیییتریم میزا عملکرد دانه و روغم

دیگر کاربرد توام

بهدسیییت زمد از اینرو میتوا ایم ترکیب کودي را براي

پر شییید دانیه بیشیییتر بود ،از طر

کودااي زیسیییتی (میکوریزا زربوسیییکوالر  +فسیییاات

گلرنگ در من قه مورد ززمایش پیشنهاد کردع
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