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چکیده
اهداف :استفاده از باکتریهای آزاد کننده پتاسیم در خاکهای حاوی پتاسیم غیر محلول انباشت شده و غیر قابل جذب
توسط گیاهان می تواند به حاللیت بیشتر این منابع معدنی پتاسیم خاک و در نتیجه جذب آن توسط گیاه کمک کند .لذا
هدف از این مطالعه ،تعیین اثر کاربرد کود زیستی آزاد کننده پتاس در مقایسه با کاربرد کودهای شیمیایی پتاسه رایج در
کشور بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان بود.
مواد و روشها  :برای مطالعه تأثیر کاربرد کود زیستی پتاسیم بر عملکرد ارقام گندم در جنوب کرمان ،آزمایشهایی طی
دو سال و به صورت اسپلیت پالت در قالب بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد جیرفت انجام شد .ارقام مختلف گندم نان شامل چمران ،4برات و خلیل به عنوان عامل اصلی و منابع و مقادیر
پتاسیم در چهار سطح .1 :شاهد (بدون مصرف هیچ کودی)  .4مصرف کود شیمیایی سولفات پتاسیم (باتوجه به نتایج
تجزیه خاک)  .3نصف کود شیمیایی توصیه شده با توجه به نتایج تجزیه خاک بعالوه مصرف کود زیستی پتاسیم  .2کود
زیستی پتاسیم به تنهایی (از منبع کود زیستی پتابارور) ،سطوح تیمارهای فرعی بودند.
یافتهها :نتایج نشان داد ،ارقام گندم نان واکنش متفاوتی را به سطوح و منابع مختلف کودی طی دو سال مطالعه نشان
دادند .با این وجود مصرف کود زیستی پتاسیم به تنهایی و همچنین توأم با کاهش %55کود شیمیایی توصیه شده
توانست موجب دستابی به عملکرد دانه در ارقام گندم چمران 8( 4تن در هکتار) رقم خلیل ( 7/29تن در هکتار) و رقم
برات ( 7/6تن در هکتار) گردد .آنچه که در نتایج مشهود بود ،کاربرد کود زیستی پتاسیم بکار رفته توانست موجب
بهبود معنی داری در میزان عملکرد زیستی و عملکرد دانه ،شاخص برداشت ،وزن هزار دانه و ارتفاع بوته گردد.
نتیجهگیری :کاربرد کود زیستی پتاسیم همراه با نیمی از کود شیمیایی سولفات پتاسیم توصیه شده میتواند عالوه بر
کاهش مصرف مقدار کودهای شیمیایی در کاهش هزینههای تولید و سالمت محصول گندم نان موثر باشد.
واژه های کلیدی :باکتری آزاد کننده پتاسیم ،گندم نان ،شاخص برداشت ،عملکرد دانه ،کود سولفات پتاسیم

3011  سال/3  شماره13  جلد/نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار

 مدنی،سعیدی

14

Effect of Potassium Soloblizing Bacteria Application on Yield of Three Bread Wheat
Cultivars
Zahra Saeedi1, Hamid Madani2, Mohammad Hossein Shirzadi3, Hossein Heidari Sharif Abad4,
Gholamreza Afsharmanesh5
Received: April 12, 2020 Accepted: October 5, 2020
1- PhD Student of Plant Agronomy, College of Agriculture, Islamic Azad University of Jiroft, Jiroft, Iran.
2- Assoc. Prof. of Agronomy, College of Agriculture, Islamic Azad University of Arak, Arak, Iran.
3- Assist. Prof. of Agronomy, College of Agriculture, Islamic Azad University of Jiroft, Jiroft, Iran.
4- Prof. of Agronomy, College of Agriculture, Islamic Azad University, Science and Research Branch,
Tehran
5- Assoc. Prof. of Agronomy, College of Agriculture, Islamic Azad University of Jiroft, Jiroft, Iran.
*
Corresponding Author Email:
Abstract
Background & Objective: Using of potassium soloblizing bacteria in mineral potassium-rich soils can
increase the solubility of soil potassium and its absorbtion by plants. Therefore, the aim of this study was to
determine the effect of potassium biofertilizer in comparison with common potassium chemical fertilizers in
the region on yield and yield components of bread wheat.
Materials & Methods: In this study, the effect of K bio-fertilizer application on wheat cultivars in Kerman.,
Iran was evaluated. For this purpose, these experiments were conducted in Split-Plot in a randomized
complete block design with three replications in Islamic Azad University farm, Jiroft, Iran. Different
cultivars of wheat at three levels including Chamran 2, Barat and Khalil were as main plot and sources and
amounts of K fertilizer were at four levels were in sub plots. K fertilizer levels were included 1. Control
(without using any K fertilizers)2. Potassium sulfate fertilizer application (based on soil test results) 3. Half
recommended fertilizer based on soil test results plus fertilizer application and 4. Potassium bio fertilizer
Alone (From the source of Potabarvar).
Results: Results showed that bread wheat cultivars had different response to different levels of K fertilizer
treatment during two years of study. However, application of K biofertilizer alone and in combination with
50% reduction in recommended fertilizer could improve grain yield in Chamran wheat cultivars (8 t.ha-1) and
Khalil (7.49 t.ha-1) and Barat cultivar (7.6 t.ha-1), respectively.What was evident in the results was that
potassium bio fertilizer improved biological yield and grain yield, harvest index, thousand seed weight and
plant height.
Conclusion: The application of potassium biological fertilizer combined with 50% of recommended K
chemical fertilizer significantly reduce the amount of mineral K fertilizers and production costs and improve
product health.
Keywords: Potassium- Solubilizing Bacteria, Wheat, Harvest Index, Grain Yield, Potassium Sulfate
Fertilizer

 برای تغذیه جمعیت در حال.برای رشد را فراهم میکند

مقدمه

 الزم است بهرهوری کشاورزی به میزان،رشد جهان

خاک پایه و اساس تولید محصوالت زراعی است

 کمبود عناصر، با این حال.قابل توجهی افزایش یابد

 آب و عناصر غذایی الزم،و عالوه بر نگهداری گیاه
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نیتروژن ،فسفر و پتاسیم ،یکی از عوامل محدود کننده

(زاپاتا و روی  .)4552در این شرایط ،سیستم

تولید گیاهان زراعی است (زورد و همکاران  .)4512این

کشاورزی سازگار با محیط زیست ،استفاده از

درحالی است که با افزایش تراکمهای کشت و استفاده

ریزوباکتریهای تثبیت کننده نیتروژن و باکتری های

از ارقام هیبرید پرمحصول که در نتیجه انقالب سبز

افزایش دهنده جذب پتاسیم را بهعنوان کودهای زیستی

مطرح شدند ،خاکها از نظر وجود عناصر پرمصرف

تقویت کننده رشد گیاه همراه با به حداقل رساندن

نظیر پتاسیم به سرعت درحال تخلیه شدن هستند.

خطرات آلودگی محیط زیست توصیه میکند (سندو و

عالوه براین ،عواملی مانند میزان آبشویی ،رواناب و

همکاران  4512و مینا و همکاران  .)a4512استفاده از

فرسایش سبب کاهش پتاسیم قابل دسترس در خاک

باکتریهای آزادکننده پتاسیم بهعنوان کود زیستی

گردیدهاند (شنگ و هوانگ  .)4554در نتیجه ،کمبود

میتواند بهعنوان یک راه حل پایدار برای بهبود جذب

پتاسیم قابل جذب میتواند یکی از عوامل محدود کننده

این عنصر مغذی پرمصرف برای گیاهان و افزایش

تولیدات گیاهی باشد و در مقابل آن ،مصرف کودهای

میزان تولید محصوالت زراعی به کار رود (مینا و

حاوی پتاسیم میتواند در افزایش تولید محصوالت

همکاران .)b4512

کشاورزی موثر باشد.

بررسی های ساریخانی و همکاران ( )4518با

پتاسیم بهوفور و بهصورت کاتیون جذب ریشه گیاه

استفاده از باکتری آزادکننده پتاسیم Pseudomonas sp

شده و نقش مهمی در فعال شدن آنزیمها ،حفظ

سویه  S10-3در گوجه فرنگی نشان داد این شیوه تغذیه

تورژسانس سلولی ،بهبود فتوسنتز ،انتقال قندها و

پتاسیم سبب افزایش محتوا و غلظت پتاسیم در بافت

نشاسته و جذب نیتروژن داشته و برای سنتز پروتئین

هوایی و همچنین افزایش بیوماس گیاه نسبت به تیمار

ها نیز کامال ضروری است .همچنین پتاسیم به پرشدن

شاهد شد .همچنین گزارش بخشنده و همکاران ()4517

دانه و افزایش وزن دانهها کمک میکند .افزایش مقاومت

نیز به افزایش جذب پتاسیم و رشد گیاه برنج در اثر

به آفات و بیماریها و تنشهای غیرزنده از سایر اثرات

استفاده از باکتریهای آزادکننده پتاسیم و فسفر اشاره

عنصر پتاسیم در رشد و نمو گیاهان است (سندو و

دارد .دیلمی و همکاران ( )4517نیز گزارش نمودند اثر

همکاران .)4512

بخشی باکتری آزادکننده پتاسیم Pseudomonas sp

معروفترین و پرکاربردترین کود شیمیایی حاوی

در خاکهایی که پتاسیم قابل استفاده در خاک کمتری

پتاسیم ،سولفات پتاسیم است .از سویی کودهای حاوی

داشته باشند ،افزایش مییابد .به اعتقاد ژانگ و همکاران

پتاسیم محلول به همراه کودهای نیتروژندار و

( )4552استفاده از باکتریهای آزادکننده پتاسیم سبب

فسفردار جهت افزایش عملکرد گیاه ،در غلظتهای

افزایش بیوماس ،عملکرد و محتوای پتاسیم و فسفر در

مختلف مورد استفاده قرار میگیرند که این امر ممکن

گیاه سورگوم در مقایسه می گردد .رامارینامین و

است موجب افزایش آلودگیهای زیست محیطی شود

چاندرا ( )4555نیز افزایش معنیدار عملکرد ،ارتفاع بوته

(آکنده و همکاران  .)4558در مقایسه با کودهای محلول،

و جذب پتاسیم را در مقایسه با شاهد در نتیجه کاربرد

کودهای معدنی حاوی پتاسیم ،اثرات زیست محیطی

باکتری آزاد کننده پتاسیم از نوع Frateuria aurantia

منفی کمتری داشته و امروزه بصورت رایج برای تامین

در شرایط مزرعه روی گیاه برنج گزارش نمودند.

نیاز گیاه به پتاسیم مورد استفاده قرار میگیرند (زاهدی

همچنـین کومار و اهالوات ( )4556اثـرات مثبت

 .)4516با این حال ،این نوع کودها به آرامی در خاک

ازتوباکتر در بهبود رشد ،عملکرد ،اجـزای عملکـرد و

آزاد میشوند و به راحتی در دسترس گیاه نیستند

نیز جذب نیتروژن در گندم را در مقایسه تیمار شـاهد

سعیدی ،مدنی
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گزارش کردند .وو و همکاران ( )4555گزارش کردند

بود .عامل اصلی سه رقم گندم آبی شامل رقم چمران ،4

تلقیح بذور ذرت با کودهای زیستی مرکب حاوی

برات و خلیل و عامل فرعی آزمایش چهار سطح منابع و

باکتریهای آزاد کننده پتاس ،سرعت رشد محصول را

مقادیر کود پتاسیم شامل  :F1شاهد (بدون مصرف

افزایش داد .آنان دلیل این پدیده را افزایش دسترسی به

کود)  :F2مصرف کود شیمیایی سولفات پتاسیم به

عناصر غذایی و بهبود جذب این عناصر توسط گیاه

میزان  455کیلوگرم در هکتار براساس نتایج تجزیه

دانستند.

خاک  :F3نصف کود شیمیایی توصیه شده به میزان

با توجه به اینکه محتوای پتاسیم کل در اغلب خاک-

 155کیلوگرم در هکتار به انضمام مصرف کود زیستی

های زراعی کشور در حد کافی وجود دارد و محدودیت

پتاسیم به صورت بذرمال به میزان  155گرم در هکتار

پتاسیم در این خاک ها و از جمله خاک منطقه مورد

و  :F4کود زیستی یا همان کود باکتریهای آزاد کننده

آزمایش ناشی از کمبود پتاسیم قابل جذب می باشد لذا

پتاسیم به تنهایی از منبع کود زیستی پتابارور( 1به

استفاده از باکتریهای آزاد کننده پتاسیم میتواند به

میزان  155گرم در هکتار به صورت بذرمال) بودند.

حاللیت بیشتر پتاسیم انباشت شده در خاک و سهولت

جمعیت باکتری های فعال در این کود 158 CFU/gبود.

جذب و انتقال در گیاه کمک کند .همچنین کاربرد باکتری

قبل از انجام آزمایش در هر دو سال ،از عمق صفر

های آزاد کننده پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

تا  35سانتیمتری خاک ،نمونه برداری مرکب خاک تهیه

در شرایط اقلیمی جنوب استان کرمان میتواند از

و مورد آزمایش قرار گرفت که نتایج آن در جدول 1

مصرف بیش از اندازه کودهای شیمیایی پتاسه مانند

آورده شده است.

سولفاتپتاسیم جلوگیری و بجای آن شرایط زیستی

جبه منظور آماده سازی زمین ،عملیات خاکورزی

خاک را برای توسعه تغذیه گیاه مستعد نماید .لذا هدف

قبل از کاشت شامل شخم ،دیسک و تسطیح زمین

از این مطالعه ،تعیین اثر کود زیستی پتاسه در مقایسه

مطابق با شیوههای توصیه شده و فنی انجام و با توجه

با کودهای شیمیایی رایج در منطقه بر عملکرد و اجزای

به ابعاد کرتهایی آزمایشی و براساس نتایج تجزیه

عملکرد گندم بود.

خاک ،مقادیر  9کیلوگرم کود سوپر فسفات تریپل به
همراه  3/45کیلوگرم کود اوره به صورت یکنواخت در

مواد و روشها
این مطالعه طی دو سال زراعی  1395 -1396و

کل کرتها توزیع و با کمک دیسک با خاک مخلوط و
زیر خاک قرار گرفت.

 1396-1397بهصورت آزمایش اسپلیت پالت در قالب

ابعاد هر کرت آزمایشی  14مترمربع ( 4×6متر) و

طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه

فاصله بین بلوک ها  2متر در نظر گرفته شد .کشت

تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی

بذرهای گندم از طبقه بذر گواهی شده و تهیه شده از

واحد جیرفت انجام شد (بـا مختصـات جغرافیایی 57

مرکز خدمات کشاورزی جیرفت به شیوه دستی و با

درجه و  28درجه طول شرقی و  48درجه و  35درجه

دقت الزم بر اساس دانه بذر در متر مربع در هر دو

عرض شمالی و ارتفاع  651متـر از سطح دریا) .از نظر

سال در تاریخ  15آذر ماه انجام شد .آبیاری به صورت

اقلیمی این منطقه دارای آب وهــوای نیمــه گــرم و
نیمــه مرطـوب می باشد .همچنین در سالهای انجام
آزمایش و در طول دوره رشد گیاه ،میانگین دما و
بارندگی به ترتیب  45درجه سانتی گراد و  35میلیمتر

 1محصول شرکت زیست فناور سبز ایران حاوی سویه های
ثبت شده از باکتری های Pseudomonas koreensis
وPseudomonas vancouverensis
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غرقابی و براساس عرف منطقه تا پایان دوره رشد و

وزن هزار دانه و ارتفاع گیاه مورد سنجش قرار گرفتند.

نمو انجام شد .پس از وقوع مرحله رسیدگی

دادههای جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SAS

فیزیولوژیک ،نمونه برداری از هر کرت با حذف حاشیه

نسخه  9.2مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .برای این

هر کرت از محصول گندم انجام که برای این کار بوته

منظور ابتدا نرمال بودن توزیع دادهها مورد بررسی

های گندم بهطور کامل از سطح زمین قطع گردیدند و

قرار گرفت .سپس تجزیه واریانس دادهها برای دو سال

پس از انتقال به آزمایشگاه صفات عملکرد زیستی،

بصورت جداگانه و مقایسه میانگینها با آزمون چند

عملکرد دانه ،عملکرد کاه ،شاخص برداشت و همچنین

دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد.

جدول  -1برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده در آزمایش
pH

سال

Texture

1396

Loamy Sand

OC
)(%
5/63

7/9

1397

Loamy Sand

5/65

7/9

EC
)(dS.m-1
1/38

P
) (mg.kg-1
5/2

K
) (mg.kg-1
157

N Total
)(%
5/148

1/38

5/1

155

5/135

نتایج و بحث
جدول  2نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی
را برای هر سال به طور جداگانه نشان می دهد.
وزن هزار دانه
براساس نتایج تجزیه واریانس صفات ،در سال اول
آزمایش تنها اثر متقابل رقم و کود بر وزن هزار دانه در

حاصل شد .این درحالی است که در سال دوم آزمایش،
نیز رقم برات در سطوح برتر کودی سال اول بیشترین
وزن هزار دانه را به خود اختصاص داد .در سال دوم
آزمایش ،مصرف کود شیمیایی براساس آزمایش خاک
در رقم گندم خلیل و مصرف کود زیستی پتاسیم در
رقم چمران 4منجر به افزایش وزن هزار دانه شد که

سطح احتمال یک درصد معنیدار بود و تفاوت

تفاوت معنیداری با تیمارهای برتر نشان نداد (شکل .)1

نشد .این در حالی است که در سال دوم آزمایش تفاوت

عملکرد دانه

معنیداری بین ارقام ،سطوح مختلف کودی در سطح یک

عملکرد دانه در سال اول آزمایش تنها تحت تأثیر

درصد مشاهده شد و اثر متقابل دو فاکتور نیز بر وزن

برهمکنش دو عامل رقم و سطوح کودی مختلف در

هزار دانه معنیدار بود (جدول  .)4مقایسه میانگین اثر

سطح یک درصد قرار گرفت اما در سال دوم آزمایش

متقابل رقم و سطوح مختلف کودی نشان داد در سال

اثر رقم ،کود و اثر متقابل دو عامل در سطح یک درصد

اول آزمایش ،بیشترین وزن هزار دانه از مصرف کود

معنیدار بود (جدول  .)4مقایسه میانگین اثر متقابل رقم

شیمیایی براساس آزمایش خاک ،نصف کود شیمیایی

و کود در سال اول آزمایش شکل  4نشان داد بیشترین

سولفات پتاسیم به همراه کود زیستی پتاسیم و مصرف

عملکرد دانه در رقم چمران 4با مصرف کود زیستی

معنیداری بین ارقام و سطوح مختلف کودی مشاهده

کود زیستی پتاسیم در رقم گندم برات و همچنین
مصرف کود زیستی پتاسیم در رقم گندم چمران4

04

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  13شماره  /3سال 3011

سعیدی ،مدنی

جدول  -2تجزیه واریانس وزن هزاردانه ،عملکرد دانه و عملکرد زیستی
میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه

وزن هزار دانه

آزادی

عملکرد زیستی

عملکرد دانه

سال اول

سال دوم

سال اول

سال دوم

سال اول

سال دوم

تکرار

4

15/41ns

5/21 ns

4/72 ns

5/22 ns

1/75 ns

5/22 ns

رقم

4

** 83/47

**29/63

ns

**9/51

ns

**8/58

خطای v

2

44/35

5/57

کود

3

ns

5/24
ns

5/11

1/57
ns

5/61
ns

5/73

ns

1/16

4/51

**1/45

رقم× کود

6

**157/14

**14/98

**9/92

**4/44

**11/67

خطای کل

18

5/93

5/49

5/62

5/15

1/34

5/55

6/35

1/48

13/71

14/93

7/95

9/29

ضریب تغییرات ()%

9/39

**6/67

4/58

3/33
5/97

** و  nsبه ترتیب معنیدار در در سطح احتمال  %1و غیر معنیدارمی باشد.

وزن هزار دانه )(g

شکل  -1ترکیبات تیماری رقم و سطوح کودی برای وزن هزار دانه گندم طی دو سال

پتاسیم به میزان  8تن در هکتار حاصل شد .این درحالی

چمران 4رفتار مشابهی همانند سال اول آزمایش داشت

است که مصرف کود سولفات پتاسیم به تنهایی در رقم

و بیشترین عملکرد دانه در این رقم از مصرف کود

خلیل و مصرف کود شیمیایی سولفات پتاسیم به همراه

زیستی پتاسیم به میزان  6/36تن در هکتار حاصل شد.

کود زیستی پتاسیم در رقم برات به ترتیب سبب

این در حالی است که رقم برات و خلیل رفتار متفاوتی

تولید 7/29و  7/6تن دانه در هکتار شد که با تیمار برتر

از سال اول نسبت به سال آزمایش به سطوح مختلف

تفاوت معنیداری نشان نداد .در سال دوم آزمایش ،رقم

کودی نشان دادند .به طوری که عملکرد دانه رقم برات

تأثیرکاربرد باکتریهای آزاد کننده پتاسیم بر عملکرد سه رقم گندم نان ()Triticum aestivum L.

01

در تمام سطوح کودی باال بوده و تفاوت معنیداری

منجر به افزایش وزن خشک گیاه و جذب پتاسیم و

باهم نشان ندادند .این در حالی است که بیشترین

نیتروژن شد .همچنین این محققین گزارش نمودند

عملکرد رقم خلیل ( 6/44تن در هکتار) مربوط به تیمار

استفاده از این سویههای باکتریایی به همراه کودهای

کودی شاهد یعنی مصرف کود شیمیایی سولفات

معدنی افزایش بیشتر رشد و عملکرد گیاه را سبب

پتاسیم براساس آزمون خاک حاصل شد.

گردید .این بررسی ها متفقا اثبات می کنند که یکی از

ژانگ و کانگ ( )4512گزارش نمودند استفاده از
سویههای مختلف باکتری آزادکننده پتاسیم در تنباکو

دالیل افـزایش عملکـرد در ایـن مطالعات به افزایش
میزان جذب پتاسیم و آب در گیاه مربوط می شود.

عملکرد دانه )(t.ha-1

شکل  -2ترکیبات تیماری رقم و سطوح کودی برای عملکرد دانه گندم طی دو سال

عملکرد زیستی

برهمکنش رقم و سطوح کودی در سال اول آزمایش

در سال اول آزمایش ،تنها اثر متقابل رقم و سطوح

نشان داد بیشترین عملکرد زیستی از مصرف کود

کودی بر عملکرد زیستی در سطح یک درصد معنیدار

شیمیایی براساس آزمون خاک در رقم چمران 4به

بود .این درحالی است که در سال دوم آزمایش ،این

میزان  17/33تن در هکتار حاصل شد .این در حالی

صفت تحت تأثیر ارقام مورد مطالعه در سطح پنج

است که کمترین عملکرد زیستی در این رقم از مصرف

درصد قرار گرفته و اثر سایر منابع تغییر از نظر آماری

کود سولفات پتاسیم به تنهایی حاصل شد (شکل .)3

برآن معنیدار نبود (جدول  .)4بیشترین عملکرد زیستی

بساک و بیسواس ( )4558نیز گزارش نمود استفاده از

در رقم گندم خلیل و برات به ترتیب از مصرف کود

باکتریهای آزاد کننده پتاسیم  B. mucilaginosusسبب

سولفات پتاسیم به تنهایی و نصف مصرف کود

افزایش عملکرد زیستی و جذب پتاسیم در سودانگراس

شیمیایی مذکور و کاربرد پتاسیم زیستی توأم بدست

شد .پرمار ( )4515نشان دادند تلقیح بذر گندم با

آمد.

باکتریهای آزادکننده پتاسیم سویه  HWP47سبب

سعیدی ،مدنی
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بهبود  51/26درصدی وزن خشک ریشه و % 22/48

با کودهای شیمیایی به ترتیب  44/35و  %73/68وزن

وزن خشک ساقه گردید .همچنین تلقیح باکتری مذکور

خشک ریشه و ساقه را افزایش داد.

عملکرد بیولوژیک )(t.ha-1
شکل  -3ترکیبات تیماری رقم و سطوح کودی برای عملکرد زیستی گندم در سال اول آزمایش

عملکرد کاه

تیمار کودی حاوی پتاسیم بارور حاصل شد .در رقم

نتایج تجزیه واریانس طی دو سال نشان داد که

گندم برات تیمار کودی شاهد ،مصرف کود سولفات

عملکرد کاه تحت تأثیر هیچ یک از تیمارهای مورد

پتاسیم به تنهایی ،در سال اول و دوم و همچنین

ارزیابی قرار نگرفت (جدول .)4

مصرف نصف کود شیمیایی توصیه شده توأم با کود
زیستی محلول کننده پتاس و کود زیستی مذکور به

شاخص برداشت

تنهایی سبب حصول بیشترین شاخص برداشت دانه در

شاخص برداشت در سال اول آزمایش تحت تأثیر

این رقم شد .بیشترین شاخص برداشت در رقم خلیل

رقم و برهمکنش دو عامل رقم و سطوح کودی مختلف

طی دو سال از مصرف کود شیمیایی سولفات پتاسیم

در سطح یک درصد قرار گرفت اما در سال دوم

(شاهد) بدست آمد (شکل  .)2هان و همکاران ()4556

آزمایش اثر رقم ،کود و اثر متقابل دو عامل در سطح

نشان دادند اضافه کردن باکتریهای آزادکننده پتاسیم

یک درصد بر آن معنیدار بود (جدول  .)4مقایسه

و فسفر به کودهای شیمیایی حاوی این عناصر منجر به

میانگین اثر متقابل طی دو سال نشان داد واکنش ارقام

بهبود سطح برگ ،فتوسنتز و در نتیجه بهبود عملکرد و

طی دو سال به سطوح مختلف کودی یکسان بوده به

شاخص برداشت شد.

نحوی که بیشترین شاخص برداشت در رقم چمران 4از

تأثیرکاربرد باکتریهای آزاد کننده پتاسیم بر عملکرد سه رقم گندم نان ()Triticum aestivum L.
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ادامه جدول  -2تجزیه واریانس عملکرد کاه ،شاخص برداشت و ارتفاع گیاه
میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه

عملکرد کاه

آزادی

ارتفاع گیاه

شاخص برداشت

سال اول

سال دوم

سال اول

سال دوم

سال اول

سال دوم

تکرار

4

1/54 ns

5/13 ns

1/45 ns

2/57 ns

125/59 ns

4/18 ns

رقم

4

1/52ns

5/15 ns

**197/61

**416/19

**1441/53

** 675/37

1/97

5/56

4/58

3/24

47/31

5/66

خطای v

2

کود

3

ns

1/56

رقم× کود

6

ns

1/51

خطای کل

18

ضریب تغییرات ()%

ns

5/59

ns

5/45

ns

49/28

**35/53

ns

51/49

** 154/58

**66/97

**53/81

**1523/82

** 163/68

1/51

5/12

12/41

1/54

59/73

1/11

12/68

2/28

9/25

4/65

13/22

9/59

** و  nsبه ترتیب معنیدار در در سطح احتمال  %1و غیر معنیدارمیباشد.

شاخص برداشت )(%
شکل  -4ترکیبات تیماری رقم و سطوح کودی برای شاخص برداشت گندم طی دو سال

ارتفاع بوته :ارتفاع بوته در سال اول آزمایش تحت

براساس نتایج تجزیه خاک (شاهد) ،نصف مصرف کود

تأثیر رقم و برهمکنش دو عامل رقم و سطوح کودی

شیمیایی سولفات پتاسیم توأم با کود زیستی پتاسیم و

مختلف در سطح یک درصد قرار گرفت اما در سال دوم

کود زیستی پتاسیم به تنهایی منجر به حصول بیشترین

آزمایش اثر رقم ،کود و اثر متقابل دو عامل در سطح

ارتفاع بوته در رقم گندم برات شد .در رقم گندم چمران

یک درصد بر آن معنیدار بود (جدول  .)4در سال اول

 4نیز مصرف کود زیستی پتاسیم سبب افزایش ارتفاع

آزمایش ،مصرف کود شیمیایی سولفات پتاسیم

بوته در حداکثر مقدار خود شد .این در حالی است که

04
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در سال دوم آزمایش رقم برات در تمام سطوح کودی

معدنی پتاسه و فسفره در داخل خاک میتواند عالوه بر

بیشترین ارتفاع بوته را داشت .همچنین مصرف کود در

افزایش جذب پتاسیم و فسفر سبب افزایش رشد ریشه

تیمار شاهد و در رقم خلیل و مصرف کود زیستی

و ساقه در ذرت گردد .رامارتینام و چاندرا ( ،)4555نیز

پتاسیم در رقم چمران  4منجر به افزایش معنی دار

افزایش معنیدار عملکرد ،ارتفاع بوته و جذب پتاسیم را

ارتفاع بوته گردید (شکل  .)5در این ارتباط ابوالسوئد و

در مقایسه با شاهد در نتیجه کاربرد باکتری آزاد کننده

عبدالمجید ( )4514گزارش نمودند که اضافه کردن

پتاسیم از نوع  Frateuria aurantiaدر شرایط مزرعه

باکتریهای آزاد کننده پتاسیم و فسفر همراه با کودهای

گزارش نمودند.

ارتفاع بوته )(cm

شکل  -5ترکیبات تیماری رقم و سطوح کودی برای ارتفاع بوته گندم طی دو سال

نتیجه گیری کلی

مختلف گیاهی مورد آزمایش قرار گیرند .در آزمایش

کاربرد سویههای مختلف باکتریهای آزادکننده

حاضر که در خاک با بافت شن لومی و در سه رقم

پتاسیم در ترکیب با کودهای معدنی رایج مانند سولفات

گندم رایج و سازگار با منطقه جنوب کرمان اجرا گردید،

پتاسیم میتواند سبب کاهش مقدار مصرف کودهای

نتایج نشان داد ارقام مختلف گندم واکنشهای متفاوتی

شیمایی پتاسه و کاهش هزینههای تولید می گردد.

به سطوح کودی مورد ارزیابی نشان دادند .آنچه که در

اگرچه برخی سویه های باکتریایی آزادکننده پتاسیم

نتایج مشهود بود ،کود زیستی پتاسیم بکار رفته

میتوانند رشد گیاه را تحریک نمایند و به افزایش

توانست موجب بهبود عملکرد زیستی و عملکرد دانه،

عملکرد منجر شوند ،اما الزم است این گونه باکتریها و

شاخص برداشت ،وزن هزار دانه و ارتفاع بوته گردد.

کودهای زیستی حاوی آنها تحت شرایط مزرعه ،در

هر چند مصرف کود شیمیایی سولفات پتاسیم استفاده

بافتهای مختلف خاک ،شرایط محیطی متفاوت و ارقام

شده براساس نتایج آزمایش خاک نیز در افزایش صفات

04

)Triticum aestivum L.( تأثیرکاربرد باکتریهای آزاد کننده پتاسیم بر عملکرد سه رقم گندم نان
سپاسگزاری

مذکور عینا نقش موثری داشت اما در کشاورزی مبتنی

نویسندگان بر خود الزم می دانند مراتب تقدیر و تشکر

 کاربرد کود زیستی،بر رعایت اصول زیست محیطی

صمیمانه خود را از مدیریت و کارکنان شریف مزرعه

محلول کننده پتاسیم همراه با کود شیمیایی سولفات

تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی

پتاسیم میتواند عالوه بر کاهش مقدار کودهای شیمیای

واحد جیرفت و کارشناسان محترم آزمایشگاه های

در کاهش هزینههای تولید و سالمت محصول بسیار

حوزه معاونت پژوهشی آن دانشگاه که ما را در انجام و

.مفید و موثر باشد

. اعالم نمایند،ارتقاء کیفی این پژوهش یاری دادند
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