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چکیده
به منظور بررسی تأثیر آبیاری تکمیلی و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم آزمایشی به صورت
اسپلیت پالت در قالب طرح بلوکه ای کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه کردستان در سال  5978-79اجرا
شد .فاکتورهای آزمایشی شامل آبیاری در سه سطح بدون آبیاری ،آبیاری در مرحله گلدهی و آبیاری در مرحله
پرشدن دانه ،و سطوح کود در پنج سطح نیتروکارا ،فسفاته بارور ،8نیتروکارا  +فسفاته بارور ،8نیتروکارا  +فسفاته
بارور 15+ 8درصد کود شیمیایی و 555درصد کود شیمیایی بود .نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر سطوح آبیاری
بر وزن خشک بوته ،ارتفاع بوته ،تعداد سنبلچه ،تعداد دانه در سنبله ،تعداد سنبله در واحد سطح ،وزن هزار دانه ،عمکرد
دانه و درصد پروتئین دانه معنیدار بود .تیمار تلفیقی کود زیستی (نیتروکارا و فسفاته بارور )8همراه با کاربرد کود-
شیمیایی به میزان  15درصد بیشترین عملکرد ( 957/7گرم بر مترمربع) و تیمار نیتروکارا به تنهایی ( 889/9گرم بر
مترمربع) کمترین عملکرد را در بین تیمارهای کودی به خود اختصاص دادند .نتایج تاثیر مثبت آبیاری تکمیلی در
مراحل گلدهی و پرشدن دانه همراه با کاربرد کود زیستی نیتروکارا و فسفاته بارور 15 + 8درصد کود شیمیایی را
روی وزن خشک گیاه ،تعداد دانه در سنبله ،وزن هزار دانه و عملکرد دانه گندم نشان داد .کاربرد تلفیقی کودهای
زیس تی و شیمیایی ضمن تأمین نیازهای غذایی گیاه زراعی گندم دیم و افزایش عملکرد آن ،سبب کاهش قابل توجه
مصرف کودهای شیمیایی میشود .با توجه به نتایج این آزمایش ،انجام یک نوبت آبیاری تکمیلی در مرحله گلدهی یا
پرشدن دانه در افزایش عملکرد گندم دیم مؤثر بوده است.
واژه های کلیدی :آبیاری تکمیلی ،پروتئین ،عملکرد ،فسفاته بارور ،8نیتروکارا
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Abstract
The effects of supplemental irrigation and biofertilizers on yield and yield components of Sardary
wheat cultivar, were studied by an field experiment as split plot based on randomized complete block
design at Research Station of the University of Kurdistan in 2013-2014 growing season. Factors consisted
of three irrigation levels: without irrigation, irrigation at flowering stage and irrigation during grain filling
were assigned to the main plots, and five fertilizer levels: Nitrokara biofertilizer, Phosphate Barvar2
biofertilizer, Nitrokara + Phosphate Barvar2 biofertilizers, Nitrokara + Phosphate Barvar2 biofertilizer +
50% chemical fertilizer and 100% chemical fertilizer were allocated to subplots. The results of analysis of
variance showed that the effect of irrigation was significant on dry weight, plant height, and spike length,
number of spike per unit area, seed number per spike, 1000-grain weight, grain yield, and seed protein
content. Integrated application of biological fertilizer (Nitrokara and Phosphate Barvar2) along with
chemical fertilizers produced the highest seed yield (319.9 g.m-2). The lowest grain yield was obtained
from Nitrokara (227.3 g.m-2) treatment. Our results showed the positive impact of irrigation at flowering
and grain filling stages and inoculation of biological fertilizers (Nitrokara and phosphate Barvar2) with
50% chemical fertilizer on dry weight, number of seeds per plant, 1000-grain weight and grain yield.
Integrated application of biological and chemical fertilizers while meeting the nutritional needs of the plant
and incresing seed yield, could significantly reduce the use of chemical fertilizers. According to the
results of this experiment, a supplementary irrigation during flowering or seed filling stage was effective in
increasing the yield of rainfed wheat.
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 از شیوهها و، آبیاری تکمیلی.)8559 همکاران
است (توکلی و

راهبردهای مؤثر مدیریت زراعی

مقدمه
کمبود آب یکی از مهمترین عوامل زیست

) که روشی مؤثر جهت افزایش و ایجاد8555 همکاران

-محیطی محدودکننده فتوسنتز گیاهان زراعی و بهره

 بهرهگیری مؤثر از اراضـی،ثبات در عملکرد دیمزارها

وری در مناطق خشک و نیمهخشک میباشد (چاوز و
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دیـم و افزایش تولید و ایجاد شرایط اقتصادی مناسـب

و سودوموناس هستند ،اشاره کرد .تحقیقات نشان

تلقـی میشود و با مصرف مقدار محدودی آب (در

داده که تلقیح بذرهای گندم با آزوسـپیریلوم تأثیر

مراحل بحرانی رشد گیاه) میتواند باعث بهبود

مثبتی بر ارتفاع بوته گندم داشته (بریک و گوسوامی

قابلمالحظه عملکرد دانه گندم شود (اویس و هاچوم

 )8559و به افزایش تعداد سنبله در متر مربع ،تعداد

 .)8554در بررسی اثر مقادیر مختلف آبیاری و

دانه در سنبله ،عملکرد پروتئین دانه (اوزتورک و

نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم رقم

همکاران  )8559و میزان نیتروژن در بافتهای سـاقه

سـبالن ،اثـر آبیاری تکمیلی روی ارتفاع بوته معنیدار

ایـن گیـاه (دیفریتــاس  )8555میانجامد .مهرپوریان و

گزارش شده است (توکلی و مهدوی مقدم .)8558

همکاران ( )8555گزارش کردند که تلقیح با ازتوباکتر و

رضوی ( )8559طی آزمایشی واکنش گندم دیم به

آزوسپیریلوم به افزایش نیتروژن اندام هوایی ،درصد

آبیاری در مراحل مختلف رشد را مورد بررسی قرار

نیتروژن و پروتئین دانه و عملکرد بیولوژیکی ذرت

داد و نتیجه گرفت که انجام آبیاری به افزایش عملکرد

منجر میشود .در آزمایشی دیگر شریفی و حق نیا

و محتوای پروتئین دانه منجر میشود .در شرایط سرد

( )8552دریافتند که کود زیستی حاوی ازتوباکتر و

استان کردستان ،با اعمال یک نوبت آبیاری تکمیلی در

آزوسپیریلوم بر عملکرد ،ارتفاع ،طول سنبله و سایر

زمان کاشت نسبت به عدم انجام آبیاری تکمیلی،

شاخصهای رشد گندم تأثیر معنیداری دارد .نوروزی

افزایش  514درصدی در عملکرد گندم دیم گزارش

و همکاران ( )8555نیز گزارش کردنـد کـه مصـرف

شده است (توشیح .)8558

کود زیستی حاوی ازتوباکتر و آزوسپیریلوم سبب

در سالهای اخیر در پی بروز بحران

افزایش معنیدار عملکرد دانه و تعداد دانه در خوشه

آلودگیهای محیطزیست و بهویژه آلودگیهای

گندم نسبت به تیمار عـدم تلقــیح گردیــد .با توجه به

آبوخاک که منابع غذایی انسانها را آلوده کرده و

کاهش منابع آبی ،مصرف نادرست کودهای شیمیایی

سالمت جوامع انسانی را مورد تهدید قرار میدهند،

و اهمیت گندم به عنوان مهمترین غله و یک محصول

تالشهای گستردهای بهمنظور یافتن راهکارهای

راهبردی در تأمین غذای مردم جهان و ایران ،تحقیق

مناسب برای بهبود کیفیت خاک ،محصوالت کشاورزی

حاضر با هدف بررسی اثر زمانهای مختلف آبیاری

و حذف آالیندهها آغاز شده است (اصغرزاده .)8552

تکمیلی و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد،

مصرف کودهای زیستی موجب کاهش مصرف

درصد پروتئین دانه و شناسایی مراحـل رشـدی

کودهای شیمیایی شده و به حفظ محیطزیست،

حساس به تنش خشکی و بهتـرین مرحلـه فنولـوژی

حاصلخیزی زمینهای کشاورزی و افزایش عملکرد

بـرای انجام آبیاری تکمیلی در راستای دستیابی بـه

گیاهان زراعی کمک میکند .در نظامهای کشاورزی

عملکـرد مطلـوب گندم در شرایط آب و هوایی

پایدار ،استفاده از انواع کودهای زیستی ،بهخصوص

کردستان انجام شد.

در خاکهای فقیر از عناصر غذایی ،از اهمیت ویژهای
در افزایش تولید و حفظ کیفیت خاک برخوردار است

مواد و روشها

(شاهارونا و همکاران  .)8552از جمله کودهای زیستی

این آزمایش در سال زراعی  5978-79در مزرعه

میتوان به کودهای نیتروکارا (نیتروکسین) و فسفاته

تحقیقاتی دانشگاه کردستان واقع در روستای سراب

بارور 8که حاوی باکتریهای ازتوباکتر ،آزوسپیریلوم

دهگالن و در  41کیلومتری شرق شهرستان سنندج بـا
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جعفری ،حیدری و ...

مختصـات جغرافیایی  49/52درجـه شـرقی و 91/52

کودهای زیستی به صورت بذر مال استفاده شدند.

درجه شمالی و ارتفـاع  5222متر از سـطح دریـا به

بذرهای مصرفی با توجه به مساحت مورد نیاز روی

صورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوکهای کامل

یک پالستیک تمیز ریخته شدند ،سـپس مقــدار

تصادفی با سه تکرار اجرا شد .آبیاری در سه سطح

مناســب مایــهی تلقــیح ( 5/1لیتــر در هکتار برای

شامل عدم آبیاری ،آبیاری در مرحله گلدهی و آبیاری

نیتروکارا و  555گرم در هکتار برای فسفاته بارور)8

در مرحله پرشدن دانه به عنوان فاکتور اصلی و -

به تدریج و با استفاده از آبپاش روی بذرها پاشیده

کوددهی در پنج سطح شامل نیتروکارا ،فسفاته

شدند تازمانیکه بذرها کامالً آغشته شدند و بـا بـه هم

بارور ،8نیتروکارا  +فسفاته بارور ،8نیتروکارا +

زدن بذور نسبت به تلقیح بذور اقدام گردید .سپس

فسفاته بارور 15+ 8درصد کود شیمیایی و 555درصد

بــذرهای تلقــیح شــده در ســایه پهــن شــدند و

کود شیمیایی به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته

پــس از خشک شــدن آماده کشت گردیدنـد .تاریخ

شدند .گندم دیم مورد استفاده در این تحقیق رقم

کشت بذرها اواسط آبان ماه بود .آبیاری در مرحله

سرداری بود .کودهای شیمیایی مصرفی از نوع اوره و

گلدهی و مرحله پرشدن دانه برای تیمارهای مربوطه،

سوپر فسفات تریپل بودند که به ترتیب از  42درصد

به روش نشتی انجام شد .مراحل داشت شامل وجین و

نیتروژن و  41درصد فسفر برخوردار هستند .کود

تنک کردن بر اساس نیاز گیاه انجام شد .در زمان

زیستی نیتروکارآی مورد استفاده در این آزمایش،

رسیدگی کامل ،از هر کرت آزمایشی دو مترمربع (با

نیتروژن

در نظر گرفتن حاشیهها) برداشت گردید و پس از جدا

شامل  Azorhizobium caulinodansبود که از

کردن دانهها از سنبله و توزین آنها ،عملکرد دانه در

باکتریهای جدا شده از طبیعت است و در تامین

هکتار محاسبه شد .برای اندازهگیری وزن خشک بوته،

نیتروژن مورد نیاز گیاه بسیار موثر محسوب میشود

ارتفاع بوته و اجزای عملکرد از قبیل تعداد سنبلچه،

و توسط شرکت صنایع زیستفناوری کارآ تولید شده

تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانه تعداد  55بوته به

است .این باکتری همیار با گیاه میباشد و اطراف

طور تصادفی از هر کرت آزمایشی (با در نظر گرفتن

ریشه در ناحیه ریزوسفری ،سطح ریشه و در فضای

اثر حاشیه) برداشت شدند .درصد پروتئین دانه نیز با

بین سلولی بافت های ساقه و ریشه گیاهان فعالیت

استفاده از دستگاه اتوآنالیزور Near Infrared ( NIR

دارد .کود زیستی فسفات بارور ،8دارای دو باکتری

 )Reflectanceمدل  DA7200شرکت پرتن سوئد مورد

پانتوآ آگلومرانس سویه  P5که از طریق تولید اسیدهای

اندازهگیری قرار گرفت .تجزیه و تحلیل دادهها توسط

آلی باعث رهاسازی فسفات از ترکیبات معدنی میشود

نرمافزار آماری  MSTATCو مقایسه میانگینها به

و باکتری سودوموناس پوتیدا سویه  P13که از طریق

روش آزمون  LSDانجام شد و برای رسم نمودارها از

تولید و ترشح آنزیم فسفاتاز سبب رهاسازی فسفات

نرمافزار  EXCELاستفاده گردید.

حاوی

باکتریهای

تثبیت

کننده

از ترکیبات آلی میشود ،میباشد و توسط شرکت
فناور سبز (بخش پژوهشی ایران) تولید شده است.
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جدول -1برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان
طی سال زراعی 1932-39
عمق خاک

ماده آلی

EC

()cm

()%

()dS.m-1

5-95

5

5/7

pH

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

()%
9/4

نتایج و بحث

5/5

روی

آهن

مس

ppm
51

915

5/92

55/15

5/5

شرایط رشد از جمله تثبیت نیتروژن و قرار دادن این

با توجه به نتایج تجزیه واریانس دادهها (جدول

عنصر در اختیار سیستم ریشه گیاه ،باعث متعادل

،)8آبیاری اثر معنیداری بر ارتفاع بوته ،وزن خشک

شدن جذب مواد اساسی مورد نیاز گیاه شده و موجب

بوته ،تعداد سنبلچه ،تعداد دانه در سنبله ،تعداد سنبله

توسعه اندامهای هوایی از جمله ارتفاع بوته میگردد

در واحد سطح ،وزن هزاردانه ،عملکرد دانه و درصد

(سلمانی بیاری و همکاران  .)8555شـاالن ( )8551طی

پروتئین دانه داشت .اثر سطوح کودی نیز بر همه

آزمایشی نشان داد کــه تلقــیح بــذر ســیاهدانه بــا

صفات مورد بررسی معنی دار بود .اثر متقابل سطوح

کودهــای زیستی نظیــر آزوســپیریلوم ،ازتوبــاکتر

آبیاری و کود تنها بر عملکرد دانه در سطح احتمال %1

و ســودوموناس سبب بهبـود خـصوصیات رشـدی

معنیدار به دست آمد (جدول .)8

گیـاه نظیـر ارتفـاع گیـاه میشود ،که علت اصلی

بیشترین ارتفاع بوته در شرایط آبیاری تکمیلی

افزایش ارتفاع این گیاه دارویی به افزایش جذب مواد

( )I2در مرحله گلدهی (با ارتفاع  99/25سانتی متر) و

غذایی توسط گیاه نسبت داده شده است .نتایج

کمترین مقدار آن در شرایط عدم آبیاری (( )I1با ارتفاع

مطالعهی داوران حق و همکاران ( )8555نشان داد که

 24/22سانتیمتر) بدست آمد (جدول  .)9با انجام

تلقیح با آزوسپیریلوم اثر معنیداری روی ارتفاع بوته-

آبیاری تکمیلی و افزایش رطوبت قابل دسترس در

ی ذرت ندارد ،ولی با کاربرد این باکتری ارتفاع بوته

خاک ،طول دوره رشد گیاه افزایش پیدا کرده و این امر

در مقایسه با تیمار شاهد افزایش پیدا میکند.

میتواند به افزایش ارتفاع بوته منجر شود .نتایج

بر اساس نتایج مندرج در جدول  ،9بیشترین

بدست آمده در این آزمایش با تحقیقات توکلی و

تعداد سنبلچه به آبیاری تکمیلی در مرحله پرشدن دانه

مهدوی مقدم ( )8558و پارسایی مهر و همکاران

و کمترین تعداد آن به شرایط دیم تعلق داشت (جدول

( )8557مطابقت دارد .مقایسه میانگین اثر سطوح

 .)9محسن و همکاران ( )8557وجود رابطه مثبت و

کودی نیز نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته به

معنیدار بین عملکرد دانه و تعداد سنبلچه را در سنبله

مصرف تلفیقی کود شیمیایی و کودهای زیستی (با

گندم گزارش کردند .محدودیت آب در زمان

ارتفاع  99/19سانتی متر) و کمترین ارتفاع بوته به

گردهافشانی ممکن است از طریق کاهش تعداد سنبلچه

کاربرد کود زیستی فسفاته بارور( 8با ارتفاع 22/5

یا باروری سنبلچهها ،به افت عملکرد گندم منجر شود.

سانتی متر) تعلق داشت (جدول  .)4با توجه به تحقیقات

باقری و حیدری شریف آباد ( )8559طی آزمایشی

صورت گرفته ،این گونه میتوان استنباط کرد که

اظهار داشتند که تعداد سنبلچهها و تعداد دانه در

باکتریهای موجود در کود زیستی با فراهم کردن

شرایط بدون آبیاری کاهش پیدا میکند .در مطالعهای
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مشاهده شد که گزینش بوتههای برخوردار از تعداد

خود گزارش کردند که نیتروژن رابطه مستقیمی با

سنبلچه بیشتر در سنبله ،میتواند در افزایش عملکرد

افزایش تعداد دانه در سنبله و وزن سنبله دارد و

گندم مؤثر باشد (مورال و همکاران  .)8559مقایسه

کاربردکود زیستی نیتروژنه (به ویژه در مرحله

میانگین اثر سطوح کودی بر تعداد سنبلچه گندم نشان

زایشی) یک نقشی اساسی در افزایش تعداد سنبلچه-

داد که با مصرف تلفیقی کود زیستی و کودشیمیایی

های بارور دارد بهطوری که اگر در این مرحله گیاه به

( )B4بیشترین ( 52/2عدد) و با کاربرد نیتروکارا ()B1

تنشی ناشی از کمبود نیتروژن دچار شود ،میزان

کمترین تعداد سنبلچه در سنبله ( 54/11عدد) حاصل

سنبلچههای بارور در سنبله و به تبع آن عملکرد

شد(جدول  .)4هرناندز و همکاران ( )5771در آزمایش

کاهش پیدا میکند.

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعهی گندم سرداری متأثر از سطوح مختلف آبیاری تکمیلی و کود
میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه
آزادی

ارتفاع بوته

تعداد
سنبلچه

وزن

تعداد

خشک

دانه در

بوته

سنبله

تعداد سنبله

وزن

در واحد سطح

هزاردانه

عملکرد دانه

پروتئین دانه

بلوک

8

57/59 ns

4/92ns

5/559ns

4/17ns

9544/82ns

4/51ns

4/21ns

5/79ns

آبیاری

8

*954/21

*88/52

**5/212

*85/59

*95721/82

**527/9

*44275/99

*1/92

خطای a

4

89/51

5/27

5/512

8/21

4452/19

7/14

1574/91

5/45

کود

4

**22/95

**55/47

*5/598

**7/17

**55458/11

*59/24

**8721/98

**5/79

آبیاری * کود

2

2/57ns

8/18ns

5/559ns

5/99ns

287/89ns

4/29ns

*5147/27

5/98ns

خطای b

84

2/21

5/1

5/548

8/58

211/57

9/92

152/87

5/85

4/95

9/91

54/99

55/52

1/51

4/57

9/78

4/58

ضریب
تغییرات ()%

 ، * ، ** ، nsبه ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال یک و پنج درصد می باشد.

آبیاری تکمیلی اثر معنی داری بر وزن خشک

بیشتری دریافت کرده بودند ،نسبت به بوتههایی که

بوته داشت به طوری که بیشترین وزن خشک بوته در

دچار کمبود آب بودند از مــاده خشــک بیشتری

شرایط آبیاری تکمیلی در مرحله گلدهی و کمترین

برخوردار بــودهاند (سیمسک و همکاران .)8555

وزن خشک بوته در شرایط دیم بدست میآید (جدول

مقایسه میانگین اثر سطح کودی بر وزن خشک گیاه

طـــی

نیز نشان داد که تیمار تلفیقی کودهای زیستی و

آزمایشـــی بـــا اعمـــال کـــم آبیـــاری در طـــی

شیمیایی و تیمار فسفاته بارور 8به ترتیب با  5/19و

دوره رشـــد ذرت بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه

 5/82گرم بیشترین وکمترین وزن خشک بوته را به

کمبـود شـدید آب باعـث کاهش ماده خشک گیاه می-

خود اختصاص دادند (جدول  .)4به گزارش بشان و

شود .در تحقیقی دیگر ،بوتههای ذرتی کــه میزان آب

همکاران ( ،)8554تلقیح گیاه گندم و مرزنجوش با

.)9

پانــــــدی

و

همکـــاران

()8555

872

اثر آبیاری تکمیلی وکودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم...
کودهای زیستی نیتروژنه بهواسطهی دسترسی بیشتر

دیم به نصف عملکرد در شرایط آبیاری در مرحله

به عناصر غذایی ،به تولید وزن خشک بیشتر در

گلدهی کاهش پیدا میکند .توکلی و مهدوی مقدم

مقایسه با تیمار عدم تلقیح منجر شد .رام و همکاران

( )8558طی آزمایشی نشان دادند که انجام آبیاری

( )5777طی آزمایشی گزارش کردند که باکتریهای

تکمیلی در گندم دیم باعث افزایش تعداد دانه در سنبله

تثبیتکننده نیتروژن از جمله آزوسپیریلوم ،از طریق

میشود .طهماسبی سروستانی و همکاران ( )8552نیز

همیاری با ریشه گیاهان ،موجب افزایش سطح جذب

اظهار داشتند که آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف

رطوبت میشوند و گسترش شبکه ریشه از طریق

رشد گندم بهاره تأثیر مثبتی بر تعداد دانه در سنبله و

جذب آب و امالح و انتقال آنها به گیاه میزبان موجب

وزن هزار دانه دارد .در مقایسه سطوح مختلف کودی

افزایش ارتفاع گیاه ،سطح برگ و وزن خشک آن

هم بیشترین تعداد دانه در سنبله به تیمار تلفیقی

میشود.

کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی ( )B4و کمترین

مقایسه میانگین سطوح آبیاری نشانگر اثر

تعداد آن به تیمار فسفاته بارور )B2( 8تعلق داشت

افزایشی و معنیدار آبیاری تکمیلی بر تعداد دانه در

(جدول  .)4از آنجا که تلفیق کود شیمیایی با کودهای

سنبله میباشد ،به طوری که بیشترین تعداد دانه در

زیستی به افزایش راندمان و طول دوره قابل دسترس

سنبله با آبیاری تکمیلی در مرحله گلدهی و پرشدن

بودن فسفر منجر میگردد (بال و تور  ،)8558بنابراین

دانه و کمترین تعداد دانه در سنبله در شرایط دیم به

در تیمارهای تلفیقی تعداد دانه بیشتری در سنبله

دست آمد (جدول  .)9لیپـورت و همکـاران ()5777

تشکیل میشود .بررسیهای خاصه سیرجانی و

گـزارش کردنـد کـه کمبـود آب عملکرد اقتصادی را از

همکاران ( )8555نیز افزایش تعـداد دانـه در سنبله

طریق کاهش تعداد و اندازه دانههـا به میزان  15تـا 25

گندم را در اثر مصرف تلفیقی کودهای زیستی،

درصد کـاهش میدهد و عملکـرد اقتصادی در حالت

شیمیایی و آلی نشان داده است.

جدول  -9مقایسه میانگین اثر سطوح آبیاری تکمیلی بر صفات مورد مطالعه گندم سرداری
ارتفاع بوته

تعداد

وزن خشک

تعداد دانه

تعداد سنبله در

وزن

عملکرد دانه

پروتئین دانه

()cm

سنبلچه

بوته ()g

در سنبله

واحد سطح

هزاردانه ()g

()g.m-2

()%

I1

24/22b

54/15b

5/589b

58/24b

482/7b

44/51c

889/2b

55/19b

I2

99/25a

52/85a

5/252a

54/42a

197/5a

15/52a

994/9a

55/29a

I3

22/74b

52/21a

5/451a

54/21a

154/5b

49/92b

955/2ab

55/15a

تیمار

 - I1بدون آبیاری (دیم) -I2 ،آبیاری در مرحله گلدهی -I3 ،آبیاری در مرحله پرشدن

مقایسه میانگین اثر سطوح آبیاری بر تعداد

تعلق داشت (جدول  .)9در زراعت دیم ،کاهش عملکرد

سنبله در واحد سطح حاکی از آن است که بیشترین

از تعداد کمتر سنبله در واحد سطح و تعداد کمتر دانه

تعداد سنبله ( )197با آبیاری تکمیلی در مرحله گلدهی

در سنبله ناشی میشود (رشید و همکاران .)8554

حاصل شد و کمترین تعداد آن ( )442به شرایط دیم

کاهش تعداد دانه در اثر تنش خشکی (بدون آبیاری) به
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دلیل کاهش تعداد سنبلچه در سنبله و تعداد دانه در

معدنی خاک از طریق تثبیـت زیسـتی نیتـروژن،

سنبلچه صورت میگیرد (امام و نیک نژاد  .)8558اگر

افزایش حاللیت فسفر و پتاسیم و افزایش تارهـای

رطوبت خاک کافی باشد ،جزئی از عملکرد که بیشترین

کشـنده و یـا تشکیل ریشهی جانبی بهواسطهی تولید

اثر را در تولید محصول دارد ،تعداد سنبله در واحد

تنظیم کنندههای رشد گیاه نسبت دادند .خاصه

سطح است .عملکرد در گندم عمدتاً به تعداد پنجههای

سیرجانی و همکاران ( )8555دریک بررسی مشاهده

بارور در گیاه ،تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه

کردند که مصرف ازتوباکتر سبب افزایش معنیدار

بستگی دارد (کوچکی و سرمدنیا  .)8552با توجه به

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

نتایج مقایسهی میانگین اثر سطوح کودی بر صفات

هزاردانه و عملکرد دانه گندم میشود .افزایش تعداد

مورد مطالعه (جدول  ،)4بیشترین تعداد سنبله در واحد

سنبله در گندم در اثر استفاده از کودهای زیستی در

سطح به تیمار تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی ()B4

پژوهشهای قبلی نیز گزارش شده است و به نظر

و کمترین تعداد آن به تیمار کود زیستی نیتروکارا ()B1

میرسد باکتریهای موجود در این کودها سبب

به ترتیب با  141/5و  419/9عدد تعلق داشت .امیدی و

میشوند که نیتروژن و فسفر بیشتری در دسترس

همکاران ( )8557افزایش جذب عناصر غذایی در اثر

گیاه قرار گیرد (ذبیحی و همکاران .)8557

کاربرد کودهای زیستی را به افزایش فراهمی عناصـر
جدول  -4مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف کودی بر صفات مورد مطالعه گندم سرداری
وزن

عملکرد

هزاردانه

دانه

()g

()g.m-2
889/9c

55/74b
55/89b

ارتفاع

تعداد

وزن خشک

تعداد دانه

تعداد سنبله در

بوته ()cm

سنبلچه

بوته ()g

در سنبله

واحد سطح

B1

29/2bc

54/15c

5/99ab

59/79bc

419/9c

49/9a

B2

22/5c

52/85b

5/82b

58/28c

499/8bc

49/74a

897/2b

B3

22/75bc

52/12b

5/48ab

54/54ab

427/9b

49/29a

825/8b

55/71b

B4

99/19a

52/21a

5/19a

51/15a

141a

42/24a

957/7a

55/91a

B5

27/88b

54/12c

5/87b

59/92bc

185/4a

41/47b

897/1b

55/8b

تیمار

پروتئین دانه
()%

 -B1کود نیتروکارا -B2 ،کود فسفاته بارور-B3 ،8کود نیتروکارا +کود فسفاته بارور -B4 ،8کود نیتروکارا  +کود فسفاته بارور15 + 8
درصد کود شیمیایی و  555 -B5درصد کودشیمیایی

مطابق جدول  ،9آبیاری تکمیلی در مرحله

 .)9کاهش وزن هزار دانه در تیمار دیم را میتوان به

گلدهی با  15/52گرم در متر مربع و تیمار دیم (بدون

عدم وجود رطوبت کافی در خاک نسبت داد زیرا در

آبیاری تکمیلی) با  44/51گرم در متر مربع به ترتیب

این شرایط گیاه نمیتواند عناصر غذایی موجود در

دارای بیشترین و کمترین وزن هزار دانه بودند (جدول

خاک را به خوبی جذب نماید و درنتیجهی آن تولید

اثر آبیاری تکمیلی وکودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم...

818

مواد فتوسنتزی کاهش پیدا میکند و این کاهش به

آبیاری و کود بر عملکرد دانه ،آبیاری تکمیلی در

نوبهی خود روی ذخایر غذایی دانه و وزن هزار دانه،

مرحله پرشدن دانه و کاربرد توأم کودهای شیمیایی و

تأثیر میگذارد .طلیعی و صیادیان ( )8555در یک

زیستی به تولید بیشترین عملکرد دانه با  922/4گرم

مطالعه نشان دادند که آبیاری تکمیلی بر وزن هزار

در متر مربع منجر شد و گیاهان تحت تیمار کاربرد

دانه و عملکرد دانه نخود دیم اثر معنیداری دارد و اگر

توأم کودهای شیمیایی و زیستی و آبیاری در مرحله

آبیاری تکمیلی در مراحل حساس آخر رشد گیاه انجام

گلدهی با  919/9گرم در متر مربع در رتبهی بعدی

گیرد ،میزان افزایش عملکرد دانه بیشتر خواهد بود.

قرار گرفتند .کمترین عملکرد دانه به گیاهان تحت تیمار

ساوین و همکاران ( )5772طی آزمایشی گزارش کردند

کاربرد نیتروکارا در شرایط بدون آبیاری با 858/9

که بارندگی یا آبیاری و به طور کلی فراهمی آب در

گرم در متر مربع مربوط بود (شکل  .)5مونیر و

زمان سنبلهدهی از بروز تنش خشکی و کاهش طول

همکاران ( )8559با بررسی سیستمهای مختلف

دوره رشد زایشی گیاه جلوگیری میکند و به تبع آن

تغذیهای شامل کودهای آلی ،شیمیایی و تلفیقی

وزن هزار دانه افزایش پیدا میکند .اکبری مقدم و

دریافتند که بیشترین عملکرد دانه در تیمار تلفیقی

همکاران ( )8558نیز اظهار داشتند که کمبود آب در

حاصل میشود .یافتههای حاصل از این آزمایش با

مرحله ظهور سنبله از طریق کاهش وزن دانه سبب

نتایج حاصل از پژوهشهای شاتا و همکاران ()8559

کاهش عملکرد میشود .مقایسه میانگین اثر سطوح

در آفتابگردان و بیاری و همکاران ( )8552در ذرت

کودی بر وزن هزاردانه حاکی از آن است که بیشترین

مطابقت دارد که نشاندهندهی تأثیر مثبت کاربرد

وزن هزار دانه به تیمار تلفیقی ( )I2با  42/24گرم در

تلفیقی کودها میباشند .نتایج آزمایش طهماسبی

متر مربع و کمترین مقدار آن به تیمار کود شیمیایی

سروستانی و همکاران ( )8552نیز حاکی از آن بود که

کامل ( )I5با  41/47گرم در متر مربع مربوط است

اعمال آبیاری تکمیلی در هر یک از مراحل رشد گندم،

(جدول  .)4برتری تیمار کود تلفیقی را میتوان به تغذیه

سبب افزایش عملکرد دانه نسبت به تیمار دیم میشود.

مناسبتر و تأمین تدریجی عناصر غذایی مورد نیاز

آنها افزایش عملکرد دانه را به تأثیر مثبت آبیاری بر

گیاه و به تبع آن افزایش فتوسنتز و ماده سازی گیاه

روی تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه نسبت

نسبت داد .در آزمایشی مطالعهی اثر کودهای زیستی

دادند .به نظر میرسد آبیاری تکمیلی همراه با کاربرد

و شیمیایی بر ذرت علوفهای نشان داد که بیشترین

کود تلفیقی موجب تقویت توانایی گیاه در تحمل به

وزن هزاردانه در تلفیق کودهای شیمیایی و زیستی به

خشکی آخر فصل ،افزایش سرعت پرشدن دانه و

دست میآید و تیمار کود شیمیایی در رتبه بعدی قرار

افزایش عملکرد گندم در واحد سطح میگردد .تدین و

میگیرد (امیرآبادی و همکاران  .).8557در واقع بهبود

امام ( )8552طی آزمایشی اظهار داشتند که آبیاری

تغذیهی گیاه سبب میشود که در مرحلهی پرشدن دانه

تکمیلی در مراحل ساقه رفتن ،حجیم شدن غالف برگ

ها شیره پرورده کافی به دانهها منتقل گردد (صالح

پرچم ،گلدهی و پر شدن دانه گیاه زراعی گندم باعث

راستین  .)8555در پژوهشی دیگر عموآقایی و

افزایش عملکرد نسبت به شرایط دیم (بدون آبیاری)

همکاران ( )8559نیز اثر مثبت باکتری ازتوباکتر و

میشود .در مطالعهای دیگر طلیعی و صیادیان ()8555

آزوسپیریلوم را بر وزن هزار دانه گندم تأیید کردند.

نیز گزارش کردند که آبیاری تکمیلی باعث افزایش 25

با توجه به مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح

درصدی عملکرد گندم دیم نسبت به تیمار بدون آبیاری

جعفری ،حیدری و ...
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میشود.
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مقایسه میانگین اثر سطوح آبیاری تکمیلی بر

کاهش پیدا میکند (جواداالسالمی و همکاران .)5924

پروتئین دانه حاکی از آن بود که آبیاری تکمیلی در

رضوی ( )8552طی آزمایشی بهمنظور مطالعهی

مرحله گلدهی به میزان  55/29درصد و تیمار دیم

واکنش گندم به انجام آبیاری در مراحل مختلف رشد،

(بدون آبیاری) به میزان  55/19درصد به ترتیب از

نتیجه گرفت که آبیاری اثر معنیداری بر روی درصد

بیشترین و کمترین درصد پروتئین دانه برخوردار

پروتئیندانه دارد و انجام آبیاری درسه مرحله ظهور

بودند (جدول  .)9به نظر میرسد در شرایط کمبود آب،

خوشه ،گلدهی و دانه بستن سبب تولید بیشترین

جذب و تثبیت  CO2بر اثر بسته شدن نسبی روزنهها و

درصد پروتئین دانه شده است که با نتایج حاصل از

یا کاهش درجه گشودگی آنها کاهش مییابد و در

تحقیق حاضر مطابقت میکند.

.

شکل  -1مقایسه میانگین اثر سطوح آبیاری (  -I1بدون آبیاری -I2 ،آبیاری در مرحله گلدهی -I3 ،آبیاری در مرحله پرشدن
دانه) و سطوح مختلف کودی ( -B1کود نیتروکارا -B2 ،کود فسفاته بارور -B3 ،2کود نیتروکارا  +کود فسفاته بارور-B4 ،2
کود نیتروکارا  +کود فسفاته بارور 05+2درصد کود شیمیایی و 155 -B5درصد کود شیمیایی) بر عملکرد دانه گندم

مقایسه میانگین اثر سطوح کود بر پروتئین دانه

به خوبی صورت نمیگیرد .در واقع اگر خاک داری

نیز بیانگر آن بود که بیشترین مقدار پروتئین دانه گندم

رطوبت مناسبی نباشد حاللیت عناصر در آن کاهش

به تیمار کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی به

مییابد و ریشه نمیتواند مواد غذایی را به مقدار کافی

میزان  55/91درصد مربوط است و کمترین مقدار این

جذب و در اختیار گیاه قرار دهد (لوبت و همکاران

صفت از تیمار کاربرد نیتروکارا به میزان 55/74

 .)8554پژوهشگران طی آزمایشی بر روی گندم اظهار

درصد به دست میآید (جدول  .)4وجود آب کافی در

داشتند که کمبود آب به واسطهی کاهش جذب نیتروژن

خاک به جذب بیشتر عناصر غذایی توسط ریشه کمک

منجر به تنزل کارآیی مصرف نیتروژن میشود (توکلی

میکند .در شرایط دیم جذب عناصر غذایی حتی در

و همکاران  .)8555به نظر میرسد کاربرد تلفیقی

شرایطی که مواد غذایی کافی نیز در خاک وجود دارد،

کودهای شیمیایی و زیستی از طریق کاهش هدرروی

اثر آبیاری تکمیلی وکودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم...
نیتروژن و تثبیت زیستی آن ،سبب میشود نیتروژن
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بیشتری در اختیار گیاه قرار گیرد و لذا میزان پروتئین

بر اساس یافتههای این پژوهش استفاده از کود

در تیمارهای کود تلفیقی برخوردار از کود زیستی و

زیستی و آبیاری تکمیلی میتواند بر روی صفات

شیمیایی نسبت به سایر تیمارها بیشتر باشد .افزایش

مورفولوژیکی و کیفیت دانه تأثیر مثبت داشته باشد به

عملکرد و کیفیت محصول در گیاهان تلقیح شده با

طوری که آبیاری تکمیلی در مراحل گلدهی و پرشدن

باکتریهای تثبیت کنندهی نیتروژن ،به تولید مواد

دانه همراه با کاربرد کود زیستی نیتروکارا و فسفاته

محرک رشد توسط این باکتریها نیز نسبت داده می-

بارور 15 + 8درصد کود شیمیایی به افزایش وزن

شود (پریرا و همکاران  .)5772پارسایى مهر و

خشک گیاه ،تعداد دانه در سنبله ،وزن هزار دانه و

همکاران ( )8557طی بررسى اثر کاربرد کودهاى

عملکرد دانه گندم سرداری منجر شد .تلفیق کودهای

زیستی تثبیت کنندهی ازت بر کاهش مصرف کود

زیستی و شیمیایی میتواند کاهش مصرف کودهای

نیتروژن در زراعت گندم ،نتیجه گرفتند که کاربرد

شیمیایی را سبب شود .کاربرد تلفیقی کودها با کمترین

باکتریهای آزوسپریلیوم و ازتوباکتر تأثیر مثبت و

صدمات و مخاطرات محیطی و با حفظ پایداری و

معنیداری روى عملکرد دانه و درصد پروتئین دانه

سالمت سیستم کشاورزی میتواند نیازهای غذایی

دارد .یافتههای ازتورک و همکاران ( )8559نیز نشان

گیاه را تا حدود زیادی برطرف کند و باعث استقرار

داد که کاربرد کود زیستی ،باعث افزایش فراهمی

بهتر میکروارگانیسمهای خاکزی برای تناوبهای

نیتروژن و در نتیجه ،افزایش درصد پروتئین دانه می-

بعدی شود .افزایش تنوع زیستی ناشی از کاربرد

شود .توحیدی مقدم و همکاران ( )8554نیز افزایش

تلفیقی کودهای شیمیایی و زیستی ،دستیابی به یک

میزان پروتئین را در تیمارهای تلفیق کود شیمیایی با

سیستم پایدار و تولید محصولی با کیفیت باال در

کود زیستی (باکتریهای آزوسپریلیوم و ازتوباکتر)

زراعت گندم را تسهیل مینماید .بنابراین میتوان اظهار

گزارش کردند .خسروی و محمودی ( )8559در یک

داشت که در راستای کاهش مصرف کودهای شیمیایی

مطالعه مشاهده کردند که تلقیح بذر با ازتوباکتر همراه

و نیل به اهداف کشاورزی پایدار بخش مهمی از نیاز

با کاربرد کود دامی سبب افزایش عملکرد دانه و

نیتروژن و فسفر گیاه زراعی گندم را میتوان با

پروتئین دانه گندم میشود .در پژوهشی دیگر بیاری و

کاربرد کودهای زیستی تأمین نمود .به طور کلی با

همکاران ( )8552گزارش کردند که تلقیح ذرت با

توجه به نتایج این پژوهش آبیاری تکمیلی با کاربرد

باکتریهای محرک رشد (ازوتوباکتر و آزوسپیریلوم)

کودهای تلفیقی یک راهبرد مهم در جهت کاهش

همراه با کاربرد کودهای آلی و شیمیایی سبب افزایش

مصرف کودهای شیمیایی و آلودگی زیست محیطی در

پروتئین دانه در مقایسه با تیمار شاهد (بدون مصرف

سامانههای کشاورزی محسوب میشود.

کود و تلقیح با باکتری) میشود.
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