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چکیده
با توجه به محدودیت منابع آبی و پیامدهای مصرف کودهای شیمیایی به لحاظ زیستمحیطی ،شناخت عوامل
موثر بر تولید گیاهان زراعی در شرایط کم آبی اهمیت زیادی دارد .به منظور بررسی تاثیر کودهای فسفره شیمیایی و
زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در شرایط متفاوت رطوبتی ،آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب
طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل در سال زراعی9313-19
انجام شد .کمآبیاری شامل آبیاری معمولی ،قطع یک نوبت آبیاری قبل و بعد از گلدهی به عنوان عامل اصلی و انواع کودهای
فسفره در  9سطح شامل :شاهد (عدم مصرف کود)911 ،درصد کود شیمیایی فسفره 01 ،درصد کود شیمیایی فسفره +
کود زیستی فسفات بارور( 2کود تلفیقی) و کود زیستی فسفات بارور  2به عنوان عامل فرعی بودند .بر اساس نتایج تجزیه
واریانس ارتفاع بوته ،تعداد شاخه های اصلی و فرعی و شاخص برداشت تنها بطور معنی داری تحت تاثیر تیمارهای
مختلف کودی قرار گرفتند .مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین مقدار صفات مذکور متعلق به تیمار تلفیقی کود های
فسفره زیستی و شیمیایی بود که نسبت به تیمار شاهد به ترتیب  9/9 ،9/2و  9/6و  9/00برابر افزایش یافتند .همچنین نتایج
نشان داد تعداد طبق در بوته ،وزن هزار دانه ،عملکرد بیولوژیک ،عملکرد دانه ،میزان کلروفیل و کاروتنوئید بطور معنیداری
تحت تاثیر تیمارهای مختلف کودی ،آبیاری و برهمکنش آنها قرار گرفتند .بیشترین مقدار این صفات در تیمار تلفیق کود
زیستی و شیمیایی در شرایط آبیاری نرمال مشاهده شد که نسبت به تیمار کودی شاهد به ترتیب  2/92 ،9/9 ،2و ، 2/01
 2/29برابر افزایش ی افتند .همچنین نتایج نشان داد تاثیر مثبت کاربرد کودهای زیستی خالص در بهبود صفات موثر در
عملکرد گلرنگ کمتر از کودهای شیمیایی خالص در کلیه تیمارهای آبیاری بود .بیشترین میزان کاروتنوئید ( 0/09میلیگرم
بر گرم برگ تازه) متعلق به تیمار تلفیق کود زیستی و شیمیایی در تیمار قطع آبیاری بعد از گلدهی بود .با توجه به نتایج
بدست آمده به نظر می رسد ترکیب کود های فسفره زیستی و شیمیایی در تحمل شرایط خشکی می تواند نقش بسزایی در
گیاه گلرنگ ایفا کند.
واژه های کلیدی :درصد روغن ،شاخص برداشت ،فسفات بارور ،2کلروفیل برگ ،قطع آبیاری
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Abstract
Regarding to limitation of water resources and the consequences of chemical fertilizers in terms
of the environment, recognizing the affecting factors of crop production in limited water conditions
is very important. In order to investigate the effect of chemical and biological phosphoric fertilizers
on yield and yield components of safflower under different irrigations, an experiment was conducted
as split plot based on randomized complete block design with three replications at the Agricultural
College of Zabol University. The irrigation treatment included normal irrigation, discontinuation of
irrigation intervals before and after flowering as the main factor and types of phosphorous fertilizers
in 4 levels: control (no fertilizer), 100% chemical phosphorus fertilizer, 50% chemical phosphorus
fertilizer + 50% biological phosphate (combined fertilizer) and 100% Biological phosphate fertilizer
were sub factor. Based on the results of analysis of variance, plant height, number of main and minor
branches and harvest index were significantly affected by different fertilizer treatments. Comparison
of means showed that the highest amount of traits were belong to the combined treatment of chemical
and biological phosphoric fertilizers which increased 1.2, 1.7 and 1.6 and 1.55 times, respectively.
The results also showed that number of heads per plant, 1000 seed weight, biological yield, grain
yield, chlorophyll and carotenoids were significantly affected by different fertilizer treatments,
irrigation and interaction. The highest amount of these traits was observed in the combination of
biological and chemical fertilizer under normal irrigation conditions, which increased 2, 2.4, 2.12 and
2.59, respectively, compared to the control fertilizer treatment, respectively. Also, the results showed
that the application of pure fertilizers to improve the effective traits in safflower yield was lower than
pure fertilizers in all irrigation treatments. The highest amount of carotenoids (5.57 mg.g-1FW)
belonged to the combination of biological and chemical fertilizer in irrigation treatment after
flowering. According to the results, it seems that the combination of chemical and biological
phosphorous fertilizers in tolerance to drought conditions can play a significant role in safflower
plants.
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مقدمه
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است (علیاصغری زاده  .)2119تقریبا بیشتر کودهای

روند رو به رشد مصرف روغنهای نباتی و هزینه

فسفری اضافه شده به خاک توسط کمپلکسهای آهن،

زیاد تامین روغن مورد نیاز از طریق واردات ،توسعه

آلومنیوم و کلسیم تثبیت میشود (گیانشور و همکاران

کشت دانههای روغنی سازگار به شرایط اقلیمی را حائز

 2112و توران و همکاران  .)2116در این بین ،کود

اهمیت کرده است (عسکری و مرادیدلینی  .)2119گلرنگ

زیستی فسفر بارور  2از  22سویه باکتری حل کننده

دارای خصوصیات ارزشمندی از جمله سازگاری با

فسفات از خاکهای بومی ایران جداسازی گردیده و

شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک ،کیفیت باالی روغن،

آزمایشات انجام شده حاکی از سازگاری آن با شرایط

مقاومت به تنشهای غیر زنده بهخصوص تنش خشکی

محیطی بومی مزارع کشور میباشد (ملبوبی  .)2119این

میباشد (روهینی و سانکارا  .)2111بنابراین گلرنگ

کود حاوی دو نوع باکتری حل کننده فسفات از گونههای

بهعنوان یک دانه روغنی بومی بهعلت دارا بودن اسید

باسیلوس لنتوس (سویه  )P5و سودوموناس پوتیدا

چرب غیراشباع لینولئیک میتواند در توسعه کشت

(سویه  )P13میباشد که به ترتیب با استفاده از دو

دانههای روغنی از آینده نویدبخشی برخوردار باشد

سازکار ترشح اسیدهای آلی و اسید فسفاتاز باعث تجزیه

(عسکری و مرادیدلینی .)2119

ترکیبات فسفره نامحلول و در نتیجه قابل جذب شدن آن

امروزه در کشاورزی کودها بهعنوان ابزاری برای

برای گیاه میگردند (ملبوبی  .)2119اجاقلو ()2119

حرکت به سمت حداکثر تولید در واحد سطح استفاده

گزارش کرد استفاده از کود زیستی فسفات بارور 2و

میشوند (علیاصغری زاده  .)2119با توجه به مشکالت

ازتوباکتر در گلرنگ منجر به افزایش ارتفاع بوته ،تعداد

زیستمحیطی ناشی از مصرف بیرویه کودهای

طبق در بوته و عملکرد دانه شد .نتایج تحقیق دیگری

شیمیایی و اثرات مضر آن بر چرخههای بیولوژیکی،

حاکی از آن است که عملکرد ذرت با کاربرد کود زیستی

امروزه کاربرد کودهای زیستی به عنوان منابع و

فسفاته افزایش پیدا کرد (مشبکی اصفهانی و بشارتی

نهادههای تجدید پذیر که موجب بهرهوری بیشتر و

.)2190

خطرات زیست محیطی کمتر میشوند (کیزیلکایا ،)2112

کودهای زیستی به تنهایی قادر به تامین کلی عناصر

اهمیت روز افزونی پیدا نموده است .این کودها بهعنوان

غذایی فسفر و نیتروژن مورد نیاز گیاه نبوده ،چنانچه با

جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی جهت افزایش

مقدار کمی از کود شیمیایی بهکار روند ،میتوانند در

باروری خاک و تولید محصوالت در کشاورزی پایدار

افزایش عملکرد موثرتر واقع شوند .حشمتی و همکاران

مورد توجه قرار گرفتهاند (وو و همکاران  .)2110کود

( )2199در بررسی تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی

زیستی در حقیقت مادهای شامل انواع مختلف

فسفر بر گلرنگ بهاره گزارش کردند کاربرد کود فسفر

ریزموجودات آزادزی بوده که توانایی تبدیل عناصر

در سطح  01کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار به

غذایی اصلی را از فرم غیر قابل دسترس به فرم قابل

همراه کود زیستی در هنگام اعمال تنش در مرحله زایشی

دسترس طی فرآیندهای بیولوژیکی داشته و منجر به

باعث افزایش عملکرد دانه به میزان  9969/69کیگوگرم

توسعه سیستم ریشهای میگردند (رجندران و دیوارج

در هکتار و افزایش  92/03درصدی شاخص برداشت

 .)2119در بیشتر خاکهای ایران نیز به دلیل باال بودن

نسبت به تیمار شاهد شد .همچنین آنها گزارش کردند با

 pHو فراوانی یون کلسیم قابلیت جذب برخی عناصر مثل

اعمال تنش خشکی در مرحله زایشی ،میزان اسیدهای

فسفر ،برای تامین رشد مناسب گیاه کمتر از مقدار الزم

چرب غیراشباع و همچنین درصد و عملکرد روغن در
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نتیجه کاربرد کودزیستی همراه با کاربرد کود شیمیایی

و درصد روغن گلرنگ داشت و بهطور معنیداری اثرات

فسفر افزایش معنیداری نشان دادند .نامبردگان کاربرد

منفی ناشی از تنش خشکی را کاهش داد ،اما دانشور و

همزمان کود زیستی فسفات بارور  2با کود شیمیایی

خواجوئی ( )2193اثر دور آبیاری و کودهای زیستی

فسفر را بهترین تیمار معرفی کردند .گزارشات متعددی

شامل ازتوباکتر ،آزوسپیریلیوم و کود فسفاته بارور 2

تاثیر مثبت کاربرد تلفیقی کودهای بیولوژیک با کودهای

را در سه رقم گلرنگ مورد بررسی قرار دادند و گزارش

شیمیایی بر افزایش سطح برگ ،تجمع ماده خشک

کردند که دور آبیاری و استفاده از کودهای زیستی هر

(ایبوچی و همکاران  2119و ابراهیمپور و همکاران

یک به تنهایی ویژگیهای رویشی و عملکرد و اجزای

 )2199و عملکرد (نقی زاده و همکاران  ، 2192مدنی و

عملکرد گلرنگ را تحت تاثیر قرار داد ،اما اثر متقابل دور

همکاران )2191را گزارش نمودند.

آبیاری و کود معنیداری نبود .به عبارتی آنها گزارش

امروزه کمبود آب و تنش خشکی از عوامل مهم کاهش

نمودند استفاده از کودهای زیستی نتوانست اثر خشکی

محصوالت کشاورزی در دنیا هستند (دات و همکاران

ناشی از طوالنی شدن دور آبیاری را تحتالشعاع قرار

 .)2111یکی از راهکارهای بهینهسازی مصرف آب،

دهد.

کمآبیاری است که طی آن به گیاه اجازه داده میشود

یکی از اهداف کشاورزی پایدار ،تولید محصوالت

مقداری تنش آبی را در طول فصل رشد تحمل نماید

کشاورزی بدون تخریب محیط زیست با توسعه کاربرد

(وانگ و همکاران  .)2111افزایش مدت زمان قطع آبیاری

کودهای زیستی در شرایط تنش میباشد .با توجه به

موجب رسیدگی سریعتر ،گلدهی زودتر ،کاهش طول

گزارشاتی مبنی بر اینکه استفاده از کودهای زیستی به

دوره رشد ،میزان تجمع ماده خشک ،شاخص سطح برگ،

تنهایی نمیتواند نیاز گیاه به عناصر غذایی را تامین کند،

ارتفاع بوته ،سرعت رشد محصول و عملکرد دانه گلرنگ

لذا این تحقیق به منظور بررسی اثرات کودهای فسفره

میگردد (هاشمی دزفولی  ، 9119موسوی و همکاران

زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در

 .)2191از سوی دیگر بهبود شرایط تغذیهای گیاه در

شرایط کم آبیاری (قطع آبیاری در مراحل مختلف) انجام

شرایط تنشهای محیطی از جمله تنش خشکی به کاهش

شد.

اثرات منفی تنش کمک خواهد نمود .محسننیا و جلیلیان
( )2192اثر تنش خشکی و منابع کودی بر عملکرد و

مواد و روشها

اجزای عملکرد گلرنگ در ارومیه را مورد بررسی قرار

این آزمایش در سال زراعی  9313-19در مزرعه

دادند .نتایج نشان داد که اثر متقابل تنش کم آبی و منابع

آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل واقع در سد

کودی بر تعداد طبق در بوته ،وزن هزار دانه و درصد

سیستان که دارای موقعیت جغرافیایی  69درجه و 21

روغن گلرنگ معنیدار بود .به طور کلی ،اعمال تنش کم

دقیقه طول شرقی و عرض جغرافیایی  39درجه و 93

آبی در مرحله رشد رویشی باعث بیشترین کاهش در

دقیقه شمالی و ارتفاع  912/2متر از سطح دریا که با

اکثر صفات مرتبط با عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ شد.

زمستان سرد و خشک با تابستان گرم و خشک بود ،اجرا

در بین منابع کودی ،تیمار کود تلفیقی (اوره +هیومیکس

گردید .بافت خاک محل آزمایش لوم و شنی و سال قبل

 +بیوسولفور) بیشترین اثر مفید بر تولید گلرنگ داشت.

از اجرای آزمایش به صورت آیش بود .خصوصیات

راعی و همکاران ( )2190نیز گزارش کردند کاربرد

فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه مورد تحقیق در جدول 9

کودهای بیولوژیک توام با سطوح تنش خشکی تاثیر

ارائه شده است.

معنیداری بر کلروفیل برگ ،عملکرد و اجزای عملکرد دانه
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جدول  -1خصوصیات فیزیکي و شیمیایي خاک محل آزمایش (عمق  3-03سانتيمتری)
هدایت الکتریکی

pH

)(dS.m-1
2.89

9/9

ماده آلی

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

)(%

)(%

((ppm

((ppm

1/29

99

1/10

939

بافت خاک
لوم شنی

آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح

قبل از برداشت گیاهان میزان کلروفیل برگ با استفاده

بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید .رژیم

از روش جوشی و همکاران ( )9112اندازهگیری شد.

آبیاری در سه سطح  :I1آبیاری معمولی (شاهد) :I2 ،قطع

سپس در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی عملیات برداشت

یک نوبت آبیاری قبل از گلدهی و  :I3قطع یک نوبت

انجام شد .برای اندازه گیری ارتفاع بوته ،تعداد شاخههای

آبیاری بعد از گلدهی به عنوان عامل اصلی و ترکیب کود

اصلی و فرعی در بوته ،تعداد طبق در بوته ،وزن هزار

فسفره در چهار سطح  :P1عدم مصرف کود (شاهد):P2 ،

دانه ،تعداد  0بوته به طور تصادفی از هر کرت برداشت

 911درصد کود شیمیایی فسفره به میزان  20کیلوگرم

گردید .عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه با برداشت از 2

در هکتار 01 :P3 ،درصد کود شیمیایی فسفره 01 +

ردیف میانی با حذف اثر حاشیهای از سطح  9متر مربع

درصد کود زیستی فسفات بارور( 2کود تلفیقی) و :P4

انجام شد .سپس درصد روغن دانه (جوشی و همکاران

کود زیستی فسفات بارور 2به میزان  911گرم در هکتار

 )9112و کاروتنوئید (آرنون  )9169تعیین گردید.

به عنوان عامل فرعی بودند.

دادههای حاصل با استفاده از نرم افزار  SAS 9.2تجزیه

زمین محل آزمایش در پاییز شخم عمیق زده شد و
سپس عملیات دیسک و تسطیح انجام گرفت .هر کرت

و با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح
احتمال پنج درصد مقایسه میانگینها انجام گرفت.

آزمایشی دارای چهار ردیف کاشت به طول سه متر با
فاصله  01سانتی متر و روی ردیف  21سانتی متر در

نتایج و بحث

نظر گرفته شد .کاشت به روش خشکهکاری در اوایل

ارتفاع بوته

اسفند ماه سال  9313انجام گرفت و کود های شیمیایی

بر اساس نتایج تجزیه واریانس ارتفاع بوته تنها

همزمان با کشت به خاک اضافه شدند .کود زیستی

بهطور معنیداری تحت تاثیر عامل کود قرار گرفت

فسفات بارور 2پس از کاشت بذرها با اولین آب آبیاری

(جدول  .)2مقایسه میانگینها نشان داد که بیشترین

(غرقابی) به زمین افزوده گردید .در تیمار آبیاری

ارتفاع بوته مربوط به استفاده تلفیقی از کودهای شیمیایی

معمولی ،آبیاری کرتها با فاصله زمانی  90روز یکبار

و زیستی بود که نسبت به تیمار شاهد  92/61درصد

از ابتدای کاشت تا برداشت انجام گرفت .در تیمارهای کم

افزایش داشت و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد بود

آبیاری ،قطع آبیاری قبل از گلدهی یا بعد از گلدهی با

(جدول  .)3اوجاقلو ( )2119گزارش کرد استفاده از کود

توجه به نقشه طرح انجام گرفت و تا پایان برداشت ادامه

زیستی فسفات بارور  2و ازتو باکتر در گیاه گلرنگ منجر

داشت .وجین علفهای هرز به صورت دستی در طول

به افزایش ارتفاع بوته ،تعداد غوزه در بوته و عملکرد دانه

دورهی رشد انجام گرفت و تنک کردن بوتهها در مرحله

میشود .وی گزارش کرد کودهای زیستی به تنهایی قادر

استقرار گیاه ( 9-6برگی) صورت گرفت.

به تامین کلی عناصر غذایی فسفر و نیتروژن مورد نیاز
گیاه گلرنگ نبوده و چنانچه همراه با مقداری کود
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شیمیایی یا مرغی به کار روند میتوانند در افزایش

فسفات و تولید سیدورفورها ،تولید هورمون های گیاهی

عملکرد دانه موثر واقع شوند .این نتیجه با نتایج محمدی

از قبیل اکسین و ژیبرلین را افزایش داده و از این طریق

و همکاران ( )2192مبنی بر افزایش عملکرد دانه با

ساخت آنزیمهای دخیل در رشد گیاه را افزایش میدهند

مصرف تلفیقی کودهای شیمیایی و زیستی مطابقت دارد.

که در نهایت منجر به افزایش طول میانگرهها میشوند

سعیدنژاد و همکاران ( )2192در تمامی تیمارهای اعمال

(حسنپور و همکاران  ،)2191اما قطع آبیاری در مراحل

شده کودهای بیولوژیک ،برتری معنیداری را از نظر

مختلف و اثر متقابل آبیاری و کود نتوانست این صفت را

ارتفاع بوته در سورگوم علوفهای نسبت به تیمار شاهد

تحت تاثیر قرار دهد (جدول  .)2چون گلرنگ یک گیاه رشد

گزارش کردند .ارتفاع بوته یک صفت ژنتیکی است که

محدود است و زمانی که وارد فاز زایشی میشود ،یعنی

تحت تأثیر عوامل محیطی نیز قرار میگیرد .از دالیل

در مرحله شروع گلدهی حداکثر رشد طولی و رویشی

مهمی که میتوان برای تاثیر کودهای بیولوژیک در

خود را طی کرده و کمتر در اثر تنش کاهش مییابد و

افزایش ارتفاع بوته بر شمرد این است که باکتریهای

رشد رویشی و افزایش ارتفاع ساقه متوقف میشود

موجود در این کودها با حل کردن مواد معدنی مانند

(غفار زاده گاوگانی .)2110

جدول  -2میانگین مربعات ویژگيهای زراعي ،عملکرد و اجزای عملکرد ،درصد روغن ،کلروفیل برگ و کاروتنوئید
تحت تأثیر کمآبیاری و کودهای فسفره
میانگین
منابع تغییر

درجه
آزادی

تکرار

2

ارتفاع بوته

393/9
ns

921/90

تعداد

تعداد

شاخه

شاخه

اصلی

فرعی

2/61

3/61

ns

6/26

ns

6/12

تعداد
طبق در

وزن 9111

عملکرد

دانه

بیولوژیک

بوته
1/99
**

9/63
*

عملکرد دانه

9196
**

شاخص

درصد

شاخص

برداشت

روغن

کلروفیل

0/29

1/32

1/36

369/9
**

2192/1

ns

*

**

کاروتنوئید

1/99
**

کم آبیاری

2

22/00

939/29

961221

22/99

2/30

969/23

29/29

خطایa

9

201/91

9/91

9/91

1/19

2/96

2216

239/9

0/96

1/91

1/29

1/12

کود

3

**929/01

**29/21

**96/19

**93/22

**211/91

**9111602

**3969/3

**91/39

**93/61

**391/36

**6/19

کم آبیاری

6

39/39 ns

1/12 ns

1/09 ns

**9/12

*9/21

**1902

**922/1

3/36 ns

1/96 ns

**99/61

**1/36

1
× کود
خطایb
ضریب

92

29/91

1/92

1/29

1/19

2/92

2096

236/6

9/36

1/99

1/26

1/19

9/13

0/96

9/60

2/12

3/99

0/96

1/13

6/10

9/21

2/32

3/19

تغییرات ()%

** * ،و  ،nsبه ترتیب معنیداری در سطح احتمال  9و  0درصد و عدم معنیداری می باشد.

تعداد شاخه اصلي و فرعي

نسبت به تیمار شاهد گردید (جدول  )3که با نتایج بررسی

تعداد شاخههای اصلی و فرعی گلرنگ نیز همانند

در گیاه دارویی مرزه مطابقت داشت (نوشکم و همکاران

ارتفاع بوته تنها تحت تاثیر تیمارهای مختلف کودی

 .)2190افزایش انشعابات گلرنگ در اثر استفاده از

بهطور معنیداری قرار گرفت (جدول  .)2مقایسه

کودهای زیستی میتواند ناشی از افزایش در ارتفاع بوته

میانگینها نشان داد که تیمار کود تلفیقی باعث افزایش

و رشد رویشی گیاه باشد که حاصل بهبود جذب عناصر

بهترتیب  9/9و  9/6برابری تعداد شاخه اصلی و فرعی

غذایی فسفر ،گوگرد و نیتروژن است .شاخههای منشعب
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تاثیرکودهای فسفره زیستي و شیمیایي بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ ...
چون منتهی به سرشاخههای گلدار میشوند و تعداد طبق

عملکرد دانه میگذارند .اثر برهمکنش کمآبیاری و کود بر

در بوته را افزایش میدهند ،نهایتا تاثیر مثبتی در افزایش

تعداد شاخه اصلی و فرعی معنیدار نشد (جدول .)2

جدول -0مقایسه میانگین اثر کودهای فسفره بر ارتفاع بوته ،تعداد شاخه اصلي و فرعي در بوته ،شاخص برداشت
و درصد روغن
ارتفاع

بوته

تعداد

شاخه

تعداد

شاخه

شاخص برداشت

درصد روغن

(سانتیمتر)

اصلی

فرعی

)(%

شاهد

b09/29

d0/33

c0/99

c93/11

d29/00

 %911کود شیمیایی

ab02/99

b9/22

b6/22

b96/26

b26/06

%01کود شیمیایی %01+کود زیستی

a69/39

a1/11

a2/66

a29/61

a29/31

 %911کود زیستی

b00/21

c6/33

b6/00

bc90/09

c20/06

میانگین های که در هر ستون که در یک حرف مشترک هستند ،فاقد تفاوت آماری بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  0درصد
میباشند.

تعداد طبق در بوته

کاهش تعداد طبق در بوته هم بیشتر خواهد بود .تنش

تعداد طبق در بوته بهطور بسیار معنیداری تحت

خشکی با کاهش طول دوره رشد گیاه و همچنین تسریع

تأثیر کمآبیاری ،کود و برهمکنش آنها در سطح احتمال

در ورود به مرحله زایشی منجر به کاهش تعداد طبق در

یک درصد قرار گرفت (جدول  .)2مقایسه میانگین اثر

بوته میشود ،همچنین کمبود آبیاری مانع رشد

برهمکنش تیمار کمآبیاری و کود نشان داد که بیشترین

جوانه های جانبی و تعداد شاخه فرعی شده و در نتیجه

تعداد طبق در کلیه تیمارهای قطع آبیاری متعلق به تیمار

تعداد طبق در بوته را کاهش میدهد (هایاشی و هانادا

کود تلفیقی زیستی و شیمیایی  01درصد بود که نسبت

 .)9120نتایج مطالعه فرخینیا و همکاران ( )2111روی

به تیمار شاهد کودی تقریبا  2برابر تعداد طبق بیشتری

اثر اعمال تنش خشکی (بدون تنش و تنش کمبود آب در

تولید کردند (شکل  .)9افزایش تعداد طبق در بوته در

مراحل ساقه روی ،گلدهی و پرشدن دانه) روی گلرنگ

نتیجه کاربرد کودهای بیولوژیک میتواند به دلیل افزایش

بهاره نشان داد بروز تنش خشکی در مرحله گلدهی

جذب مواد غذایی گیاه باشد (شاالن  .)2110دانشور و

موجب کاهش معنیدار تعداد طبق در بوته گردید که این

خواجویی ( )2193در پژوهشی روی گلرنگ به نتایج

افت ناشی از کاهش طبق های ثانویه بود .در تحقیق دیگر

مشابهی دست یافتند.

نیز مشخص گردید که با افزایش شدت تنش خشکی (911

همچنین نتایج نشان داد در کلیه تیمارهای کودی

به  01درصد ظرفیت زراعی) در گلرنگ ،به دلیل کاهش

تعداد طبق در تیمار آبیاری نرمال بیشتر از سایر

ارتفاع بوته ،انشعابات جانبی و دوره رشد از تعداد طبق

تیمارهای قطع آبیاری بود .کافی و رستمی ( )2119تعداد

در بوته بهطور معنیداری کاشته شد (نوروزی و

طبق در بوته را مهمترین صفت موثر بر عملکرد گلرنگ

کاظمینی  .)2193افزایش تعداد طبق در آبیاری معمولی

دانسته و معتقدند هر چه شدت تنش خشکی بیشتر باشد

با نتایج بررسی توکلی و همکاران ( )2192همخوانی
داشت.
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قطع آبیاری بعد از گلدهی
a
b

قطع آبیاری قبل گلدهی

b

b

c

d

d

e

e
f

911%کود زیستی

 01%کود شیمیایی و %01

f

 911%کود شیمیایی

تعداد طبق

e

نرمال

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

شاهد

کود زیستی
تیمارهای کودی

شکل  -1ترکیبات تیماری کود و کمآبیاری برای تعداد طبق در بوته

به ترتیب  39 ،36و  32درصد نسبت به تیمار کودی شاهد

وزن هزاردانه
تأثیر کمآبیاری ،کود و برهمکنش آنها بر وزن

افزایش یافت (شکل  .)2دانشور و خواجویی ()2199

هزاردانه معنیدار شد (جدول  .)2مقایسه میانگینهای اثر

گزارش کردند استفاده از کودهای زیستی به دلیل افزایش

برهمکنش تنش کمآبیاری و کود نشان داد کلیه تیمارهای

توسعه ریشه و افزایش جذب مواد غذایی سبب افزایش

آبیاری با کاربرد کود تلفیقی شیمیایی و زیستی 01

انتقال مواد فتوسنتزی و در نتیجه افزایش وزن هزار دانه

درصد ،بیشترین وزن هزار دانه را به خود اختصاص

شده است .نتایج تحقیق رضائیچینه و دباغ محمدی نسب

دادند .به گونه ای که وزن هزار دانه در تیمارهای آبیاری

( )2199نشان داد که وزن هزاردانه گیاه دارویی زنیان در

نرمال ،قطع آبیاری قبل از گلدهی و بعد از گلدهی با

تیمار تلفیقی کودهای شیمیایی با زیستی نسبت به تیمار

مصرف تلفیقی کود شیمیایی و زیستی فسفر  01درصد

شاهد  99درصد افزایش نشان داد.

قطع آبیاری بعد از گلدهی
a

60

b
ef

e

fg

g

ef

50
40
30
20
10
0

911%کود زیستی

 01%کود شیمیایی و %01

 911%کود شیمیایی

شاهد

کود زیستی
تیمارهای کودی

شکل  -2ترکیبات تیماری کود و کمآبیاری برای وزن هزار دانه

وزن هزار دانه (گرم)

eg

ef

b

cd

bc

قطع آبیاری قبل گلدهی

نرمال
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در بین تیمارهای کمآبیاری در کلیه تیمارهای کودی،

عملکرد بیولوژیک  2/22 ،2/92و  9/19برابر و میزان

شرایط آبیاری نرمال بیشترین وزن هزار دانه را دارا بود.

عملکرد دانه نیز به ترتیب  9/29 ،2/01و  2/99برابر شد.

افزایش وزن هزاردانه مربوط به شرایط محیطی مناسب

همچنین نتایج نشان داد تاثیر مثبت کاربرد کودهای

در زمان پر شدن دانه است ،کاهش رطوبت در این زمان

زیستی خالص در افزایش عملکرد دانه و بیولوژیک

منجر به کاهش وزن هزاردانه میشود (دانشور و

گلرنگ کمتر از کودهای شیمیایی خالص بود .تنش

خواجویی  .)2199پایین تر بودن وزن هزار دانه با قطع

خشکی به دلیل کاهش آماس سلولی سبب کاهش فواصل

آبیاری بعد از گلدهی میتواند در نتیجه محدودیت آب

میانگره ،ارتفاع بوته ،وزن خشک بوته و در نهایت کاهش

باشد که به شدت قدرت منبع و توان ساخت یا انتقال مواد

عملکرد بیولوژیک میشود (امیدی  .)2111محدودیت آبی

فتوسنتزی را کاهش میدهد (رمرودی و همکاران .)2199

در مراحل مختلف نموی موجب کاهش سطح برگ ،کاهش

کاهش وزن هزار دانه با قطع آبیاری قبل از گلدهی نیز

جذب نور و فتوسنتز جاری میشود که منجر به کاهش

میتواند به دلیل اثرات نامطلوب تنش بر فتوسنتز و تولید

میزان تجمع ماده خشک میگردد (محسننیا و جلیلنیا

مواد غذایی ذخیره باشد که نهایتا در انتقال مجدد مواد به

 ، 2192فررز و همکاران  .)9112بروز تنش کمآبی طی

دانه قدرت منبع کاهش پیدا کرده است.

مراحل مختلف نموی بهویژه در مرحله زایشی به علت
کاهش طول دوره فتوسنتز و انتقال مجدد مواد ذخیره

عملکرد بیولوژیک و دانه

شده در ساقه به دانه ،موجب کاهش عملکرد دانه میشود

عملکرد بیولوژیک و دانه گلرنگ بهطور بسیار

(امیدی  .)2111در بررسی تاثیر قطع آبیاری در مرحله

معنیداری تحت تأثیر کمآبیاری ،کود و برهمکنش آنها

گلدهی ژنوتیپهای لوبیا چشم بلبلی گزارش شده است

قرار گرفتند (جدول  .)2مقایسه میانگینهای برهمکنش

که تنش خشکی سبب کاهش معنیدار عملکرد و اجزای

کمآبیاری و کود نشان داد که بیشترین عملکرد بیولوژیک

عملکرد میشود (حسینیان و مجنون حسینی .)2190

و دانه مربوط به آبیاری معمول و کاربرد تلفیقی 01

بنابراین برای حصول عملکرد دانه مناسب تامین آب

درصد کودهای شیمیایی و زیستی و کمترین آنها مربوط

مورد نیاز برای گیاه طی دوره کوتاه گردهافشانی تا پر

به تیمار قطع یک نوبت آبیاری بعد گلدهی و شاهد کودی

شدن دانه ضروری میباشد .عملکرد دانه آفتابگردان نیز

بود (شکلهای  3و  .)9با کاربرد تلفیقی کود شیمیایی و

به طور معنیداری تحت تاثیر کاربرد تلفیقی کود زیستی

زیستی در تیمارهای آبیاری نرمال ،قطع آبیاری قبل از

توام با کود شیمیایی افزایش یافت (یوسفپور و

گلدهی و قطع آبیاری بعد از گلدهی به ترتیب میزان

همکاران.)2199 ،
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قطع آبیاری بعد از گلدهی

قطع آبیاری قبل گلدهی

نرمال
350

a

de

b

250

b

cd

cd

200

c

ef

ef

f

ef

150
100
50

عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)

b

300

0
911%کود زیستی

 01%کود شیمیایی و %01

شاهد

 911%کود شیمیایی

کود زیستی
تیمارهای کودی

شکل  -0ترکیبات تیماری کود و کمآبیاری برای عملکرد دانه گلرنگ
قطع آبیاری بعد از گلدهی

قطع آبیاری قبل گلدهی

نرمال

b

b

b
cd

f

f

d

e

911%کود زیستی

g

 01%کود شیمیایی و %01

 911%کود شیمیایی

g

f

عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار)

a

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

شاهد

کود زیستی
تیمارهای کودی

شکل  -4ترکیبات تیماری کود و کمآبیاری برای عملکرد بیولوژیک

نتایج تحقیقی نشان داد که قطع آبیاری در مرحله گلدهی

شاخص برداشت تحت تاثیر کمآبیاری قرار نگرفت

باعث کاهش عملکرد دانه میشود (کالنتر احمدی و

(جدول  ،)2اما باالترین شاخص برداشت از تیمار آبیاری

همکاران  ،)2199در حالی که مصرف کودهای زیستی

معمولی بهدست آمد (جدول  .)3معنی دار نشدن تیمار

سبب افزایش عملکرد دانه میگردد و کاربرد تلفیقی

کمآبیاری بر شاخص برداشت شاید به این دلیل باشد که

کودهای زیستی تاثیری بیشتری نسبت به کاربرد منفرد

تاثیر آن بر عملکرد بیولوژیک و دانه در تمامی تیمارهای

آنها دارد (عباسی سیاهجانی و همکاران .)2199

آبیاری تقریبا یکسان بوده است که با نتایج تحقیقی در

شاخص برداشت

ارقام کلزا مطابقت دارد (امیری و همکاران  .)2192نتایج
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حاکی از آن است که شاخص برداشت بهطور بسیار

باشد .نتایج تحقیق دیگری دلیل افزایش عملکرد دانه در

معنیداری تحت تاثیر کود قرار گرفت (جدول  )2و

سیستمهای تلفیقی را ناشی از مطابقت بیشتر بین عناصر

بیشترین شاخص برداشت از تاثیر تلفیقی 01درصد

غذایی قابل دسترس خاک با نیازهای گیاه میدانند

کودهای شیمیایی و زیستی و کمترین آن از شاهد

(مولکی و همکاران  .)2119اثر برهمکنش کمآبیاری و کود

بهدست آمد (جدول  .)3شاخص برداشت در تیمار کود

بر شاخص برداشت معنیدار نشد (جدول .)2

تلفیقی نسبت به تیمار شاهد ،تیمار  911درصد کود
شیمیایی و تیمار  911درصد کود زیستی به ترتیب ،9/00
 9/33و  9/31برابر افزایش نشان داد .دلیل افزایش
شاخص برداشت احتماال میتواند ناشی از افزایش بیشتر
عملکرد دانه تحت تاثیر کاربرد تلفیقی کودهای فسفره
شیمیایی و زیستی نسبت به عملکرد بیولوژیک بوده

درصد روغن دانه
نتای ج نشان داد که درصد روغن دانه تحت تأثیر
کمآبیاری و کود قرار گرفت ،ولی اثر برهمکنش آنها
معنیدار نشد (جدول  .)2بیشترین درصد روغن از تیمار
آبیاری معمولی و کمترین آن از تیمار قطع یک نوبت
آبیاری بعد از گلدهی حاصل شد (شکل . )0
a

27.5
27

26

b
b

25.5

درصد روغن دانه

26.5

25
24.5
قطع آبیاری بعد از گلدهی

قطع آبیاری قبل از گلدهی

آبیاری معمولی

تیمار آبیاری

شکل  -5تاثیر تیمار کمآبیاری بر درصد روغن دانه گلرنگ

تیمار شاهد نسبت به تیمارهای قطع آبیاری قبل از گلدهی

تحقیق دیگری نیز بیانگر آن بود که کمآبیاری و تنش

و بعد از گلدهی به ترتیب  9/29و  9/6درصد روغن

خشکی باعث کاهش درصد روغن دانه میشود که این

بیشتری تولید شد .این نتیجه با نتایج حاصل از تحقیقی

تغییرات کم ،ولی معنیدار است (حیدری و اسد .)9112

که تنش خشکی اعمال شده در مرحله گلدهی کلزا منجر

درصد روغن یک صفت کمی است و توسط چندین ژن

به کاهش بیشتر غلظت روغن دانه شدند ،مطابقت دارد

کنترل میشود .بنابراین آسیب دیدن تعداد زیادی از

(امیری و همکاران  .)2192تنش خشکی بهویژه هنگام

ژنهای کنترل کننده در اثر تنش خشکی بعید به نظر

رسیدگی ،درصد روغن دانه را کاهش میدهد (ایاری و

میرسد ،از این رو کاهش درصد روغن در اثر تنش

همکاران  .)2111رضائیچینه و همکاران ( )2199گزارش

خشکی جزئی است (جنسون و همکاران .)9116

کردند با افزایش تنش خشکی درصد روغن گلرنگ کاهش

مقایسه میانگینها (جدول  )3بیانگر آن است که

یافت و با کاربرد کود در شرایط تنش خشکی میزان

بیشترین درصد روغن دانه حاصل تلفیق  01درصدی از

قندهای محلول بهطور معنیداری افزایش یافت .نتایج

کودهای فسفره شیمیایی و زیستی و کمترین آن مربوط
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به تیمار شاهد بود.افزایش درصد روغن دانه در تیمار

کلروفیل برگ

کود تلفیقی نسبت به تیمارهای شاهد ،تیمار  911درصد

تأثیر کمآبیاری ،کود و برهمکنش آنها در سطح

کود شیمیایی و  911درصد کود زیستی به ترتیب ،2/29

احتمال یک درصد بر کلروفیل برگ معنیدار شد (جدول

 1/23و  9/23درصد بود .این نتایج با نتایج حاصل از

 .)2اثر برهمکنش کمآبیاری و کود نشانگر افزایش غلظت

بررسی تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی به صورت

کلروفیل برگ در تیمار تلفیقی کودها و آبیاری نرمال بود

تلفیقی بر عملکرد روغن دانه آفتابگردان که اثر افزایشی

(شکل .)6

معنیداری داشتند (یوسفپور و یدوی  ،)2199مطابقت
دارد.

قطع آبیاری بعد از گلدهی

قطع آبیاری قبل گلدهی

نرمال

a
d
g

i

911%کود زیستی

 01%کود شیمیایی و %01

 911%کود شیمیایی

i

شاهد

h

کلروفیل برگ

fg

c

d
e

ef

(میلی گرم بر گرم وزن تازه)

b

40
35
30
25
20
15
10
5
0

کود زیستی
تیمارهای کودی

شکل  -6ترکیبات تیماری کود و کمآبیاری برای میزان کلروفیل برگ

از آنجا که کلروفیلها مولکولهای ضروری هستند که
مسئول دریافت انرژی خورشیدی در سیستمهای

تامین آب کافی ،پیری برگها اتفاق میافتد و سطح برگ
کاهش مییابد.

فتوسنتزی میباشند و غلظت آنها به عنوان یک شاخص
برای ارزیابی قدرت منبع شناخته شده است .لذا کاهش

کاروتنوئید

آنها در شرایط کمآبیاری میتواند به عنوان یک عامل

غلظت کاروتنوئید به طور معنیداری تحت تأثیر

محدود کننده غیر روزنهای به حساب آید (تاناکا و تاناکا

کمآبیاری ،کود و برهمکنش آنها در سطح احتمال یک

 .)2116در نتایج یک بررسی مشخص شد که بر اثر

درصد قرار گرفت (جدول  .)2اثر برهمکنش کمآبیاری و

کمآبیاری ،میزان کلروفیل برگ ذرت کاهش یافت

کود نشان داد که بیشترین غلظت کاروتنوئید از کود

(منصوریفر و همکاران  .)2191تنش خشکی در مراحل

تلفیقی و قطع یک نوبت آبیاری بعد گلدهی و کمترین

مختلف نمو سبب بسته شدن روزنهها و کاهش

غلظت آن از تیمار شاهد و آبیاری معمول حاصل شد

فعالیتهای فتوسنتزی و بازسازی آنزیم روبیسکو

(جدول  .)9کاروتنوئید در اثر تنش خشکی افزایش مییابد

میشود و در نهایت با عدم فعالیت کلروپالست بر اثر عدم

و بیشترین مقدار آن از تیمار قطع یک مرحله آبیاری بعد
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رنگدانههای هستند که تجزیه شده و از بین میروند

 کاروتنوئید.)2199 از گلدهی بود (هاشم پور و همکاران

.)2112 (آنون

خیلی آهستهتر از کلروفیلها تجزیه میشوند و آخرین

)(میلی گرم بر گرم وزن تازه

کاروتنوئید

نرمال
6
5
4
3
2
1
0

قطع آبیاری قبل گلدهی

قطع آبیاری بعد از گلدهی
b

c
d

d
f
h

شاهد

a

e

f
g

d

g

 کود شیمیایی911%

%01  کود شیمیایی و01%

کود زیستی911%

کود زیستی
تیمارهای کودی

 ترکیبات تیماری کود و کمآبیاری برای میزان رنگیزه کاروتنوئید برگ-7 شکل

و زیستی به صورت تلفیقی بیشترین تاثیر را بر
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