دو فصلنامهی علوم به زراعی گیاهی
سال هشتم ،شماره  ،2پاییز و زمستان 7931

بررسی اثر توأم کودهای بیولوژیکی و شیمیایی فسفر و نیتروژن
بر ویژگیهای کمی و کیفی آفتابگردان ()Helianthus annuus L.
2

علیرضا شکوهفر *7و سحر خانی

 -1استادیار گروه زراعت ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
 -2دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه زراعت ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
* مسئول مکاتبات؛ پست الکترونیکalireza_shokuhfar@yahoo.com :

(تاریخ دریافت 1 :شهریور ماه 1931؛ تاریخ پذیرش 1 :آذر ماه )1931

چکیده
به منظور بررسی اثر توأم کودهای بیولوژیکی و شیمیایی فسفر و نیترروژن برر ویژگریهرای کمری و کیفری
آفتابگردان ،این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوكهای کامل تصادفی برا سره تکررار در
مزرعهای واقع در شهرستان ایذه در سال زراعی  7931اجرا شد .تیمارهای آزمایش شرامل کرود فسرفره در
چهار سطح (تماماً کود سوپر فسفات تریپل به صورت پایه 17 ،درصد کود سوپرفسفاتتریپل به اضرافه کرود
زیستی فسفاته بارور 07 ،2-درصد کود سوپرفسفاتتریپل به اضافه کود زیستی فسفاته برارور ،2-تمامراً از
طریق کود زیستی فسفاته بارور )2-و کود نیتروژن در سه سطح (تماماً از طریق کود اوره 17 ،درصد کود اوره
به اضافه ازتوباکتر 07 ،درصد کود اوره به اضافه ازتوباکتر) بودند .نتایج نشان داد که اثرر کرود بیولروژیکی و
شیمیایی فسفر و نیتروژن باعث افزایش معنیدار وزن هزار دانه ،عملکرد دانه و عملکرد روغن شد .بیشترین
عملکرد دانه مربوط به تیمار کودی 17درصد سوپرفسفات به اضافه بارور 2-و کود  17درصد اوره بره اضرافه
ازتوباکتر به ترتیب با  9717و  2191کیلوگرم در هکتار بود .کمترین عملکرد دانه مربوط به تیمار کود زیستی
بارور 2-و  07درصد اوره به همراه ازتوباکتر به ترتیب با  2719و  2071کیلوگرم در هکتار بود .با توجه به این
نتایج کاربرد  17درصد کود سوپرفسفاتتریپل به اضافه کود زیستی فسفاته بارور 2-و کود  17درصد اوره به
اضافه ازتوباکتر نسبت به سایر تیمارها باعث افزایش عملکرد کمی و کیفی در آفتابگردان شده و در منطقره
نیز قابل توصیه میباشد.
واژههای کلیدی :وزن هزار دانه ،عملکرد دانه ،عملکرد روغن ،ازتوباکتر
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مقدمه
رشد جمعیت ،بهبود سطح تغذیه ،جایگزین شدن مصرف روغنهای نباتی به جای روغننهنای حینوانی ،همنراه بنا
توسعه دامداریها ،مرغداریها و افزایش مصرف کنجاله دانههای روغنی در تغذیه دام و طیور ،نیاز به دانههای روغننی
را در جهان از جمله کشور ایران به شدت افزایش داده ( .)21سازگاری وسیع به شنرای متتلنم مطیطنی و عملکنرد
روغن باال در آفتابگردان موجب شده است که این گیاه به عنوان یکی از اصلیتنرین گیاهنان تولیند کنننده روغنن در
جهان مطسوب شود ( .)1از میان دانههای روغنی گیاه آفتابگردان در مجمنو از نرنر مطصنول و تجنارت جهنانی بنه
عنوان پنجمین منبع تولید روغن خوراکی بعد از سویا ،کلزا ،پنبه و بادام زمینی به حساب میآید (.)19
در چند دهه اخیر با توجه به افزایش جمعیت ،تقاضای روز افزون برای مواد غنذایی ،اسنتداده مناسنب از کودهنای
شیمیایی و بیولوژیکی در نیل به تولید حداکثر عملکرد مورد پیشننهاد رنرار گرفتنه اسنت .هم ننین بنروز مشنکالت
ارتصادی و زیست مطیطی ناشی از اتالف کودهای شیمیایی نیتروژنی در نتیجه فرآینندهایی چنون تصنعید آمونینا ،
دنیتریدیکاسیون و آبشویی نیترات سبب شده است که به ویژه سیستمهای بیولوژیکی تثبیت کننده نیتروژن به عنوان
بتشی از برنامههای کشاورزی پایدار جایگزین کودهای شیمیایی شوند ( )4و بهطور کلی جایگزینی کنود نیتنروژن بنا
کودهای زیستی در مدیریت زراعی نقش مهمی را میتواند بازی بکند .هم نین با مصرف کود زیستی فسدات بنارور 2
به عنوان یک کود زیستی میتوان عالوه بر مصرف کود شیمیایی سوپرفسداتتریپل هزینههنا و آلنودگیهنای زیسنت
مطیطی را نیز کاهش داد که حرکتی در راستای نیل به اهداف کشاورزی پایندار منیباشند .بناکتریهنای حنلکنننده
فسدات رادرند به کمک تغییر میزان اسیدیته اطراف خود و نیز کمک به فرآیندهای آنزیمی ،فسندر ننامطلول خنا را
به صورت اسیدهای آلی فسدره و فسدر سبک آزاد کرده و تطریک این عنصر را در خا افزایش دهند ( .)29منرادی و
همکاران ( ) 11با مقایسه کارایی فسدر بیولوژیک و شیمیایی در زراعت آفتابگردان روغنی اظهار داشتند کنه بنا تلدین
فسدر بیولوژیک و فسدات آمونیوم صدات رطر طب  ،وزن هزار دانه ،تعداد دانه در طب  ،عملکرد دانه در هکتار به طنور
معنیداری افزایش مییابد .برهمکنش فسدر و باکتریهای آزادکننده فسدر بارور  2به جنز در منورد درصند روغنن در
سایر صدات اندازهگیری شده معنیدار بود .هاشمی و مجدم )14( 1با بررسی اثر سوپرفسنداتتریپنل (صندر 44 ،و 31
کیلوگرم در هکتار) و کود فسدات زیستیبارور ( 2صدر 111 ،و  211گرم در هکتار) بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد
گزارش نمودند که کود سوپرفسداتتریپل و زیستی بارور 2باعث افزایش معنیدار تعنداد کپسنول در مترمربنع ،تعنداد
دانه در کپسول ،وزن هزار دانه و عملکرد دانه گردید و تنها برهمکنش این دو عامل بر عملکرد داننه تنیثیر معننیداری
داشت .ازتور و همکارن )13( 2با بررسی کودهای نیتروژن بر روی آفتابگردان اظهار داشت که بیشترین ارتدا بوتنه،
وزن هزار دانه ،عملکرد دانه ( 9294کیلوگرم در هکتار) ،درصد روغن ( 93/8درصد) و عملکرد روغن ( 1214کیلنوگرم
در هکتار) با کاربرد کود شیمیایی اوره بدست آمد .چوبدروشخوئی و همکاران ( )9به منرور کاربرد کودهنای زیسنتی
حاوی باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن در آفتابگردان ،اعنالم نمودنند کنه کناربرد کودهنای زیسنتی باعنث افنزایش
معنیدار عملکرد دانه و افزایش بسیار معنیدار صدتهای زراعی از جمله وزن صددانه و تعنداد داننه در طبن شند .در
این میان نیتراژین نسبت به تیمار شاهد بیشترین تیثیر را در عملکرد دانه و وزن صددانه ،بهترتیب با  24و 13درصند
افزایش داشته است.
با توجه به مصرف بی رویه کودهای شیمیایی و در نتیجه افزایش هزینه تولید مطصول و احتمنال آلنودگی زیسنت
مطیطی ،مطالعه حاضر جهت بررسی مدیریت کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی بر افنزایش عملکنرد کمنی و کیدنی
1 - Hashemi and Mojaddam
2 - Ozturk
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گیاه آفتابگردان در منطقه ایذه انجام شد.

مواد و روشها
این پژوهش در سال زراعی  1933در مزرعهای وارع در شهرستان ایذه با طول جغرافینایی  43درجنه و  41دریقنه
شرری و عرض جغرافیایی  91درجه و  44دریقه شمالی و ارتدا  131متری از سطح دریا اجنرا گردیند .اینن آزمنایش
بصورت فاکتوریل در رالب طرح آماری بلو های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد .تیمارهنای آزمنایش شنامل کنود
فسدره در چهار سطح (تماماً کود سوپر فسدات تریپل به صورت پایه 11 ،درصد کود سوپرفسداتتریپل به اضنافه کنود
زیستی فسداته بارور 41 ،2-درصد کود سوپرفسداتتریپل و به اضافه کود زیستی فسداته بارور ،2-تماماً کنود زیسنتی
فسداته بارور )2-و کود نیتروژن در سه سطح (تماماً از طری کود اوره 11 ،درصد کود اوره به اضافه کود ازتوباکتر41 ،
درصد کود اوره به اضافه کود ازتوباکتر) بودند .ربنل از اجنرای آزمنایش از خنا مزرعنه در عمن  1-91سنانتیمتنر
نمونهبرداری شد و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خا تعیین گردید (جدول  .)1عملیات آماده سازی زمنین ربنل از
کشت در نیمه اول آبان ماه آغاز و شامل ماخار ،شتم با گاو آهن برگرداندار ،دو دیسک عمنود بنر هنم و مالنه جهنت
تسطیح زمین انجام شد .مقدار مصرف کود نیتروژن خالص معادل  121کیلوگرم در هکتنار ( 231کیلنوگرم در هکتنار
اوره) بود .کود اوره در سه نوبت استداده شد .مرحله اول  99درصد کود نیتروژن خالص ربل از کاشنت بنه زمنین داده
شد و ازتوباکتر هم بصورت بذر مال (به میزان دو لیتر در هکتار) ،مرحله دوم در زمان چهار تا شش برگنی  99درصند
نیتروژن خالص همراه با آب آبیاری استداده و مرحله آخر  99درصد باریمانده در زمان مشاهده طبن داده شند .کنود
سوپرفسداتتریپل به میزان  111کیلوگرم در هکتار فسدر خالص ربل از کاشنت بنه زمنین داده شند .هم ننین کنود
فسداته بارور 111( 2-گرم در هکتار) بصورت بذر مال داده شد (.)12
جدول  -7مشخصات خاك محل اجرای آزمایش
عم
نمونهبرداری
(سانتیمتر)
1-91

بافت خا
رسی لومی

هدایت الکتریکی
(دسیزیمنس بر متر)

واکنش گل
اشبا

کربن آلی
(درصد)

فسدر رابل
جذب
(پیپیام)

پتاسیم رابل
جذب
(پیپیام)

نیتروژن رابل
جذب
(پیپیام)

9/24

1/89

1/14

4/1

111

4/8

هر کرت آزمایشی شامل پنج خ کاشت به طول شش متر و به فاصله  14سانتیمتر و فاصنله هنر بوتنه روی ردینم
 21سانتیمتر و تراکم هدت بوته در مترمربع بود .فاصله بین کرتها دو خ نکاشت و فاصله بین بلو هنا  1/4متنر بنود.
در تاریخ  14تیر ماه بذور آفتابگردان از ررم آذر گل کشت شدند .کاشت به صورت جوی و پشته کشت انجام شند .تنراکم
نهایی  81111بوته در هکتار بود .اولین آبیاری بالفاصله بعد از کشت انجنام گردیند .آبیناریهنای بعندی براسنار عنرف
منطقه و وضعیت ظاهری گیاه به صورت هدتگی انجام گرفت .عملیات برداشت نهایی در تاریخ  11آبان مناه و زمنانی کنه
 31درصد بوتهها دارای ساره زرد و برگها رهوهای رنگ و پشت طب ها زرد مایل به رهوهای بود انجام شند .بنرای تعینین
تعداد دانه در طب  ،به طور تصادفی ده طب از کل طب های برداشت شده در کنرت جندا و داننههنای آنهنا شنمارش و
میانگین آنها به عنوان تعداد دانه در طب در نرر گرفته شد .به منرنور مطاسنبه وزن هنزار داننه ،دو نموننه  411تنایی
بصورت تصادفی از تودههای هر تیمار توس دستگاه شمارشگنر تعینین و بنر حسنب گنرم وزن شندند در صنورتی کنه
اختالف دو نمونه کمتر از شش درصد باشد مجمو بصورت وزن هزار دانه مطاسبه شد ( .)21به منرنور تعینین عملکنرد
دانه ،از مساحتی معادل دو متر مربع گیاهان برداشت و پس از جداسازی دانهها ،مطصول دانه بدسنت آمنده تنوزین شند.
برای اندازهگیری درصد روغن ابتدا نمونههای با وزن  41گرم از دانه مربوط به هر تیمار انتتاب کنرده و در آزمایشنگاه بنا
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دستگاه سوکسله ( )3در آزمایشگاه انجام شد .به منرنور بدسنت آوردن عملکنرد روغنن ،درصند روغنن بدسنت آمنده در
عملکرد دانه آن تیمار ضرب و عملکرد روغن حاصل شد ( .)8تجزیه واریانس دادهها توس نرمافزار آمناری ( SASنسنته
 )3/1انجام و برای مقایسه میانگینها از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد استداده گردید.

نتایج و بحث
تعداد دانه در طبق
نتایج بدست آمده نشان داد که اثر تیمارهای کود فسدره و نیتروژنه در سطح احتمال یک درصند معننیدار بنود ولنی
برهمکنش کود فسدره و نیتروژنه بر تعداد دانه در طب تداوت معنیداری را نشان نداد (جدول  .)2مقایسنه مینانگین اثنر
تیمارهای کود فسدره بر تعداد دانه در طب نشان داد که بیشترین تعداد دانه در طب به تیمار  11درصند سوپرفسندات-
تریپل و مابقی بارور 2-با  311/43عدد و کمترین آن به تیمار تماماً کود زیستی بارور 2-با  428/99عدد در طبن تعلن
گرفت (جدول  .)9بین تعداد دانه در طب با وزن هزار دانه و عملکرد دانه همبستگی مثبنت و معننیداری وجنود داشنت
(جدول  .)4معموالً با افزایش مقدار فسدر در گیاه توانایی تلقیح موف و باروری گلها در طب افزایش مییابند .در نتیجنه
تعداد دانههای تشکیل شده در طب ها نیز بیشتر خواهد شد .در این رابطه یوسمپنور و یندوی ( )12گنزارش دادنند کنه
کاربرد فسدات بارور 2-باعث افزایش  1/2درصدی تعداد دانهی پر در طب آفتابگردان نسنبت بنه عندم کناربرد آن شنده
است که با نتایج فوق مطابقت داشت .کاربرد ریزجانداران حلکنندهی فسدر در زراعت آفتابگردان میتواند مسیر انتشنار و
جذب فسدر را کوتاه نموده و موجب سهولت دسترسی عنصر فسدر برای گیاه گردد و هم نین از طرین بهبنود تغذینهی
سایر عناصر ،میتواند روی تعداد دانه در طب مؤثر باشد ( .)11نتایج این تطقی هم نین نشان داد که بیشنترین تعنداد
دانه در طب در کاربرد  11درصد و  41درصد کود اوره به اضافه ازتوباکتر و کمترین تعداد دانه در طب در مصنرف 111
درصد کود اوره حاصل شد (جدول  .)9در این پژوهش استداده از کود شیمیایی و زیستی نیتروژن با افزایش انتقنال منواد
پرورده به اندام زایشی از غیربارور شدن اندام زایشی ممانعت نموده و سبب افزایش تعداد داننه در طبن شنده اسنت .بنر
طب اظهارات سلیمانزاده و همکاران )23( 1نقش باکتریهای مطر رشد را در گیاه آفتابگردان در آزمنایشهنای خنود
مثبت ارزیابی کردند به طوریکه استداده از باکتریهای مطر رشد سبب افزایش  1درصدی تعداد دانه در طب نسنبت
به تیمار عدم تلقیح شد .از طرفی امیدیاردالی و بطرانی ( )9نشان دادند که اثر تیمنار مصنرف کنود نیتروژننه بنر صندت
تعداد دانه در طب در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود .بیشترین و کمترین تعداد دانه در طب بهترتیب مربنوط بنه
تیمار مصرف  141کیلوگرم در هکتار و تیمار عدم مصرف کود بود .مصرف مطلوب کودهنای شنیمیایی همنراه بنا تلقنیح
کودهای زیستی میتواند اثر مناسبی بر تعداد دانه در طب آفتابگردان داشته باشد (.)4
جدول  -2نتایج تجزیه واریانس میانگین مربعات صفات مورد مطالعه در آفتابگردان
منابع تغییرات

درجه آزادی

بلو
کود فسدر
کود نیتروژن

تعداد دانه در طب
*

وزن هزار دانه
n.s

عملکرد دانه
n.s

درصد روغن
n.s

عملکرد روغن
n.s

کود نیتروژن فسدر
خطای آزمایش

2
9
2
3

31/1
** 11234/1
** 1111/3
18/3 n.s

3/21
** 441/94
** 91/21
1/94 n.s

33/9
** 11313/3
** 1434/1
2/1 n.s

1/211
1/193 n.s
** 39/931
1/449 n.s

23/91
** 2333/14
** 131/44
2/33 n.s

22

13/1

2/41

93/3

1/838

14/34

درصد ضریب تغییرات

-

1/8

2/4

2/4

2/4

4

 * ،snو ** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد میباشد.
1 - Soleimanzadeh
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وزن هزار دانه
در این تطقی اثر تیمارهای کود فسدره و نیتروژنه بر وزن هزار دانه در سطح احتمال یک درصد معنیدار بنود امنا
برهمکنش این تیمارها بر وزن هزار دانه تداوت معنیداری را نشان نداد (جدول  .)2مقایسه میانگین اثر تیمارهای کود
فسدره بر وزن هزار دانه نشان داد که بیشترین وزن هزار دانه به تیمار  11درصد سوپرفسداتتریپل و مابقی بارور 2-با
 12/43گرم و کمترین وزن هزار دانه به تیمار تماماً کود زیستی بارور 2-با  41/13گرم تعل گرفت (جدول  .)9نتنایج
این تطقی هم نین نشان داد که بیشترین وزن هزار دانه از کاربرد  11درصد کود اوره و منابقی ازتوبناکتر بنا 34/14
گرم و کمترین وزن هزار دانه از کاربرد  41درصد کود اوره و مابقی ازتوباکتر با  32/29گرم بهدست آمد (جدول  .)9به
نرر میرسد با افزایش کود شیمیایی نیتروژن و فسدر در اثرات ساده ،وزن هزار دانه در آفتنابگردان افنزایش یافنت .در
این تطقی فراهمی کود نیتروژن در مراحل رشد زایشی و عدم تنش کمبود مواد غذایی منجنر بنه افنزایش وزن هنزار
دانه میشود که نتایج میرزاخانی و ساجدی ( ،)11آنرا تییید میکند .براسار نتایج این آزمنایش احتمناالً کناربرد 11
درصد کود شیمیایی نیتروژنه و فسدره شرای تغذینهای مناسنب را بنرای تکثینر و فعالینت بناکتریهنای ازتوبناکتر و
آزوسپیریلیوم فراهم نموده است ،زیرا این باکتریها جهت رشد و نمو و تثبیت نیتنروژن و فسندر نیازمنند وجنود اینن
عناصر در مطی غذ ایی هستند .در نتیجه کاربرد تلدیقی کود زیستی بنه همنراه کنود شنیمیایی بنا درصند بیشنتر در
مقایسه با سایر تیمارها به مراتب شرای مناسبتری را برای بهبود فعالیتهای زیسنتی داخنل خنا مهینا کنرده و از
طری جذب مواد غذایی توس ریشه موجب افزایش وزن هزار دانه گردید .در این رابطه ازتور و همکنارن )13( 1بنا
بررسی کودهای نیتروژن بر روی آفتابگردان اظهار داشت که بیشترین وزن هزار دانه ،عملکرد دانه ( 9294کیلوگرم در
هکتار) با کاربرد کود شیمیایی اوره بدست آمد .در این رابطه یوسمپور و یدوی ( )12بیان نمودند که افنزایش مینزان
مواد غذایی رابل دسترر بوسیله کاربرد کودهای شیمیایی و کودهای زیستی توانسته است تا حد زینادی بنه افنزایش
وزن هزار دانه منجر شود .تلقیح بذر با نیتروکسین نیز سبب افزایش معنیداری در وزن هزاردانهی آفتابگردان گردیند،
بهطوری که با تلقیح نیتروکسین 1/12 ،درصد در وزن هزاردانه افزایش ایجاد شده است.
جدول  -9مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه در آفتابگردان تحت اثر کودهای بیولوژیکی و شیمیایی نیتروژن و فسفر
میانگین صدات

تیمارها
کود فسدره

تعداد دانه
در طب

وزن هزار
دانه (گرم)

عملکرد دانه
(کیلوگرم در هکتار)

درصد روغن
(روغن)

عملکرد روغن
(کیلوگرم در هکتار)

 111درصد سوپرفسدات تریپل

418/1 b

31/1 b

2134/1 b

91/2 a

1198/3 b

311/4 a

12/4 a

9111/4 a

91/8 a

1133/3 a

444/1 c

43/1 c

2933/9 c

91/4 a

884/2 c

428/9 d

41/1 c

2119/3 d

91/4 a

812/8 d

 11درصد سوپرفسدات تریپل و مابقی کود
زیستی بارور 2
 41درصد سوپرفسدات تریپل و مابقی کود
زیستی بارور 2
 111درصد کود زیستی بارور 2
کود نیتروژنه
 111درصد کود اوره

411/1a

39/3 b

2393/8 b

94/4 b

398/1 b

1 - Ozturk
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 11درصد کود اوره و مابقی ازتوباکتر

414/9 a

34/1 a

2193/1 a

93/8 b

1113/8 a

 41درصد کود اوره و مابقی ازتوباکتر

b

c

c

a

a

443/3

32/2

2413/2

41/1

1119/8

میانگین تیمارهایی که دارای حروف مشابهی هستند؛ براسار آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیداری با همدیگر ندارند.

جدول  -0نتایج ضرایب همبستگی دو به دو میان صفات مورد بررسی
تعداد دانه در طب

وزن هزار دانه

عملکرد دانه

درصد روغن

** 1/394

وزن هزار دانه
عملکرد دانه

** 1/311

**1/332

درصد روغن
عملکرد روغن

-1/122 n.s
** 1/833

-1/144 n.s
** 1/341

-1/113 n.s
** 1/341

n.s

1/233

 ** ،nsو * :به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال یک و پنج درصد میباشد.

عملکرد دانه
اثر تیمارهای کود فسدره و نیتروژنه بر عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود .اما اثنر بنرهمکنش اینن
تیمارها تداوت معنیداری را بر عملکرد دانه نشان نداد (جدول  .)2بیشتنرین مینزان عملکنرد داننه از تیمنار  11درصند
سوپرفسداتتریپل به اضافه بارور 2-با  9111کیلوگرم در هکتار و کمتنرین آن از تیمنار تمامناً کنود زیسنتی بنارور 2-بنا
 2119کیلوگرم در هکتار حاصل شد (جدول  .)9هم نین بیشترین عملکرد دانه در کاربرد  11درصد کود اوره بنه اضنافه
ازتوباکتر با  2193کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه در مصرف کود  41درصد کنود اوره بنه اضنافه ازتوبناکتر بنا
 2413کیلوگرم در هکتار بدست آمد (جدول  .)9با توجه به نتایج می توان بینان نمنود کنه تلدین کنود زیسنتی بنا کنود
شیمیایی ،باعث افزایش رشد رویشی گیاه شد که نتیجه آن افزایش جذب تابش و اسیمیالتسنازی و در نهاینت افنزایش
کربوهیدرات تولیدی و اجزای عملکرد از جمله (تعداد دانه در طب و وزن هنزار داننه) شند کنه اینن امنر باعنث افنزایش
عملکرد دانه در مقایسه با تیمارهای عدم مصرف کود و یا درصد کمتری از کود شیمیایی بود (جندول  .)4در اینن رابطنه
یوسمپور و یدوی ( )12گزارش دادند که اگر چه سطح  111درصد کود شیمیایی مورد نیاز ،با کنود زیسنتی نیتروژننه از
لطاظ این صدت تداوت معنی داری ایجاد نکرد اما کاربرد کنود زیسنتی (نیتروکسنین) در اینن سنطح نینز افنزایش 9/31
درصدی در عملکرد دانه ایجاد کرد که با نتایج این آزمایش مطابقت داشنت .هم ننین سنالمارینم و همکناران )22( 1در
گیاه آفتابگردان گزارش کردند که کاربرد تلدیقی کودهای کود معدنی نیتروژن بنه همنراه ازتوبناکتر تنیثیر معنناداری بنر
افزایش عملکرد دانه و اجزای علکرد داشتند .نتایج تطقیقات مولکی و همکاران )13( 2مؤید آن است که افزایش عملکنرد
در سیستمهای تلدیقی ناشی از مطابقت بیشتر بین نیتروژن رابل دسترر خا با نیازهای گیاه است ،بنه طنوری کنه در
اوایل رشد که نیاز غذایی کم است ،میزان نیتروژن معدنی آنها کمتر از کود شیمیایی است ولی در مراحل رشند زایشنی
به علت تداوم فرایند معدنی شدن ،جذب تا مدت زمان طوالنیتری ادامه پیدا میکند .با مصرف کود شنیمیایی و زیسنتی
به صورت تلدیقی شرای مناسب و ایدهآل بنرای رشند گیناه فنراهم منیشنود ،بنهطنوری کنه ننه تنهنا هنین گوننه اثنر
سازشناپذیری بین آنها وجود ندارد بلکه مکمل همدیگر میباشند ( .)12کودهای زیستی با افزایش فعالیت باکتریهنای
افزایش دهندهی رشد گیاه ،تیثیر کودهای آلی و شیمیایی را در تولیدات کشاورزی افزایش میدهند (.)24

1 - Saleem Arif
2 - Mooleki
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درصد روغن
افزایش درصد روغن از اهداف اصلی تولید دانههای روغنی است .نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشنان داد کنه
درصد روغن تطت تیثیر تیمارهای کود نیتروژنه در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد اما اثر تیمارهای کنود فسندره و
نیتروژنه و برهمکنش آنها بر درصد روغن تداوت معنیداری نداشت (جدول  .)2بیشنترین درصند روغنن در کناربرد 41
درصد کود اوره و مابقی ازتوباکتر با میانگین  41درصد و کمترین درصد روغن در کاربرد کود  111درصند اوره بنا 94/4
درصد مشاهده شد هر چند که با تیمار  11درصد کود اوره و مابقی ازتوباکتر اختالف آماری معننیداری نداشنت (جندول
 .)9به نرر میرسد در این تطقی اثرات مثبت کودهای بیولوژیک نیتروژنه از طری افنزایش جنذب آب و عناصنر غنذایی
سبب افزایش فتوسنتز شده و این امر موجب تولید آسیمیالت بیشتر و بهبنود رشند شنده اسنت کنه در نهاینت موجنب
افزایش درصد روغن دانه آفتابگردان در مقایسه با تیمار عدم تلقیح شده است .در این رابطه نصرالهزادهاصنل )11( 1اظهنار
داشت که کاربرد نیتروکسین به همراه  211کیلوگرم در هکتار اوره سبب افزایش درصد روغن شد و کنود شنیمیایی اوره
با استداده از نیتروکسین به میزان  %24کاهش یافت .نتایج این آزمایش با یافتههای یوسمپنور و یندوی ( )12کنه اعنالم
نمودند کود زیستی نیتروکسین نیز اثر معنیداری بر درصد روغن دانه داشته است مطابقنت دارد ،بنهطنوری کنه مینزان
روغن دانه ی گیاهان تلقیح شده نسبت به گیاهان تلقیح نشده بیشتر بود و تلقنیح بنا نیتروکسنین باعنث افنزایش 2/31
درصدی در درصد روغن شده است مطابقت داشت .شهاتا و التواز )24( 2نیز افزایش معنیدار میزان روغنن آفتنابگردان را
با مصرف کود زیستی گزارش کردند .در آزمایش اکبری و همکاران ( )2بینان داشنتند کنه کنود زیسنتی تنیثیر مثبنت و
معنیداری در افزایش درصد روغن آفتابگردان داشته است .در مطالعات صورت گرفته به طور معمول بیان شده است کنه
کودهای شیمیایی بر کیدیت دانه اثر معنیدار نداشته و یا اثر مندی داشتهاند (.)14
عملکرد روغن
در این تطقی اثر تیمارهای کود فسدره و نیتروژنه بر عملکرد روغن در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود .امنا
اثر برهمکنش این تیمارها تداوت معنیداری را بر عملکرد روغن نشان نداد (جندول  .)2بیشنترین عملکنرد روغنن بنه
تیمار  11درصد سوپرفسداتتریپل و مابقی بارور 2-با  1133کیلوگرم در هکتار و کمتنرین آن بنه تیمنار تمامناً کنود
زیستی بارور 2-با  812کیلوگرم در هکتار تعل گرفت (جدول  .)9هم نین بیشنترین عملکنرد روغنن در کناربرد 11
درصد و  41درصد کود اوره و مابقی ازتوباکتر بترتیب با  1113و  1119کیلوگرم در هکتار و کمترین در کناربرد 111
درصد کود اوره با میانگین  398کیلوگرم در هکتار بدست آمد (جدول  .)9عملکرد روغن بنا عملکنرد داننه هنم دارای
رابطه مثبت و معنیداری بود (جدول  .)4به نرر میرسد در این تطقی در مقنادیر بناالی کنود شنیمیایی نیتنروژن و
فسدر ،نیاز گیاه فراهم شده و به همین دلیل در سطوح باالتر کود شیمیایی ،کودهای زیستی تیثیر زینادی بنر افنزایش
عملکرد روغن نداشتهاند .نتایج این آزمایش با یافتههای یوسمپور و یدوی ( )12کنه اظهنار داشنتند بنا افنزایش کنود
شیمیایی ،عملکرد روغن افزایش نشان داد ،مطابقت داشت ،بنه طنوریکنه در سنطوح صندر 99 ،و  111درصند کنود
شیمیایی به ترتیب ،با کاربرد نیتروکسین افزایش  1 ،11 ،94درصدی در عملکنرد روغنن نسنبت بنه عندم کناربرد آن
ایجاد شد .در این رابطه ازتور و همکارن )13( 9با بررسی کودهای نیتروژن بنر روی آفتنابگردان اظهنار داشنت کنه
بیشترین عملکرد دانه ( 9294کیلوگرم در هکتار) ،درصد روغن ( 93/8درصد) و عملکنرد روغنن ( 1214کیلنوگرم در
هکتار) با کاربرد کود شیمیایی اوره بدست آمد .در تطقین دو سنالهی رشندی و همکناران ( )4روی آفتنابگردان ،نینز
1 - Nasrollahzadeh Asl
2 - Shehata
9 - Ozturk
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مصرف کامل سولدات پتاسیم و اورهی رابل توصیه طب آزمون خا و تلقیح بذور آفتابگردان بنا کودهنای زیسنتی از
جمله ازتوباکتر و نیتروکسین ،سبب تولید بیشترین عملکرد روغن دانه شد ،زیرا که تیمین عناصر غذایی ضروری بنرای
آفتابگردان از جمله پتاسیم و نیتروژن و تلقیح با کودهای زیستی ،سبب افزایش ارسال مواد پنرورده بنه سنمت بتنش
ارتصادی گیاه (دانه) میباشد .با توجه به نتایج این آزمایش میتوان اظهار داشت کنه تنیثیر کنم کودهنای زیسنتی بنر
عملکرد روغن ،در حضور مقادیر باالی کود شیمیایی است .بر طب اظهارات اکبری و همکاران ( )2کاربرد کود زیسنتی
باعث افزایش معنیدار عملکرد روغن آفتابگردان نسبت به تیمار شاهد شد که نتایج این تطقی را تییید نمود.

نتیجهگیری نهایی
در مجمو کودهای بیولوژیکی میتوانند عالوه بر تولید مطصول کافی ،مصرف کودهای شیمیایی را کناهش دهنند،
که این امر کمک رابل توجهی به سالمسازی مطی زیسنت منیکنند و راهبنرد مهمنی در جهنت حرکنت بنه سنمت
کشاورزی پایدار میباشد .نتایج این آزمایش نشان داد که بیشترین عملکرد دانه و اجزای عملکرد از جمله تعنداد داننه
در طب و وزن هزار دانه در آفتابگردان مربوط به تیمار کودی 11درصد سوپرفسداتتریپل و مابقی بارور 2-و کنود 11
درصد اوره به همراه ازتوباکتر بود .به این دلیل که باکتریهای موجود در کودهنای بیولنوژیکی بنا مقنادیر بیشنتری از
کودهای شیمیایی واکنش بهتری داشتهاند و با کمک در افزایش جذب نیتروژن و فسدر که از عناصر اصلی بنرای گیناه
مطسوب میشوند باعث افزایش روند رشد و بهبود اسیمیالتسازی در آفتابگردان شندهانند ولنی بنا افنزایش نیتنروژن
(اوره) ،درصد و عملکرد روغن کاهش پیدا کرد که نشاندهنده یک کوروالسیون مندی بین مقدار نیتروژن و روغن دانه
میباشد .براین اسار می توان گدت که برای رسیدن به حداکثر عملکرد کمی و کیدی در آفتابگردان ،کود شنیمیایی و
کود زیستی به تنهایی کافی نمیباشد و کاربرد توأم کود زیستی و کود شیمیایی به نسنبت مناسنب حنداکثر تولیند را
حاصل میکنند.
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Abstract
In order to study the combined effect of biological and chemical fertilizers of phosphorus and
nitrogen on quantitative and qualitative characteristics of sunflower, this experiment was
conducted as a factorial based on a randomized complete block design with three replications in a
field in Izeh County during 2017 cropping season. The experiment treatments included
phosphorous fertilizer in 4 levels (totally, triple superphosphate fertilizer as base, 70% triple
superphosphate fertilizer and the remaining through fertile-2 phosphate biological fertilizer, 40%
triple superphosphate fertilizer and the remaining through fertile-2 phosphate biological fertilizer,
entirely through fertile-2 phosphate biological fertilizer) and nitrogen fertilizer in 3 levels (entirely
through the urea fertilizer, 70% urea fertilizer and the remaining throughazotobacter, 40% urea
fertilizer and the remaining through azotobacter). The results showed that the effects of biological
and chemical fertilizer phosphorus and nitrogen significantly increased grain weight, seed yield
and oil yield. The highest seed yield was for 70% superphosphate fertilizer treatment and the
remaining for fertile-2 and 70% urea fertilizer and the rest for azotobacter respectively 3170 and
2736 kilogram in hectare and the lowest one was in the treatment of fertile-2 entirely biological
fertilizer and 40% urea along with azotobacter respectively with 2173and 2506 kilogram in
hectare. With regard to these results, application of 70% superphosphate fertilizer and the
remaining through fertile-2 phosphorous biological fertilizer and 70% urea fertilizer and the rest
throughazotobacterrelative to other treatments caused qualitative and quantitative yield increase in
sunflower and is recommended in the region.
Keywords: 1000-seed weight, seed yield, oil performance, azotobacter

