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 چکیده

ها، افزایش جویی مصرف نهادهمحدودیت منابع تولید موجود در کشور، استفاده از فناوریهاي نوین نقش مهمی در صرفهمروزه با توجه به ا

کننده مواد غذایی مورد نیاز استفاده از باکتریهاي تولیدوري و بهبود مزیت نسبی در تولید محصوالت کشاورزي دارد. در این راستا، بهره

ر حفظ محیط زیست و سالمتی انسان، از کاربرد غیرضروري و اه عالوه بناسب حاصلخیزي خاک و تغذیه گیي مکارگیري روشهاگیاه و به

مقاله حاضر به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد و اجزاي عملکرد گندم به کند. بنابراین، رویه مصرف کودهاي شیمیایی نیز اجتناب میبی

 تیمار 10 در ،بیولوژیک هايشیمیایی و کود هايکارگیري مدیریت تلفیقی کوداثر بهدر تغذیه گیاهی با کودهاي بیولوژیک و زیستی 

محله مدیریت کردکوي در سال حوزه مرکز جهاد کشاورزي گرجیدر آزمایشی تحت شرایط زارع تیمار شاهد(  1تیمار اصلی در کنار 9)

رشد افزا، کود بیولوژیک کودهاي شیمیایی ازته، پتاسه و فسفاته،  مورد استفاده در این تحقیق شامل کودهاي.اجرا شد 1396-97زراعی 

، سیلیکوپتاس، بیوآزوسپیر، اسید هیومیک فولیک اسید 2، کود زیستی فسفات بارور2بارور زیستی ازتو باکتر، کود زیستی پتازاگروت، کود 

ودهاي شیمیایی ازته، فسفاته، پتاسه، محلول پاشی با هاي اسید هیومیک، فالویت، روي، زاگرس، بایوفارم، بیوآزوسپیر، کدار، بذر مال

شامل  گیريهاي مورد اندازهویژگیدر طرح اعمال گردید.  2، ویکر روي و نیز کود آبیاري کود مایع فسفات باالي رویش NPKکودهاي

 و عملکرد دانهوزن هزار، طول سنبله ،پدانکلطول ، متوسط تعداد برگ در بوته، تعداد دانه در خوشه، تعداد بوته در واحد سطح ،هارتفاع بوت

هاي و ترکیبات مختلف آن با کود ، آلی و بیولوژیک بر این اساس، با توجه به اطالعات در دسترس از انواع کودهاي زیستی ند.اهبود

 100درصد و 50یمیایی)زیستی به عنوان مکمل و یا جایگزینی با بخشی از کود شهاي نتایج بیانگر آن است که کاربرد کود شیمیایی،

  اجزاي اصلی عملکرد گندم گردید. درصد(، منجر به بهبود

 مدیریت تلفیقی، و زیستی ی، کودهاي بیولوژیکاهتغذیه گیگندم، ، وريبهره:  هاي کلیديواژه

 

 



 
 

 مقدمه .1

هاي متعددي براي دستیابی به تولید پایدار و خودکفایی آید و تاکنون برنامهشمار میگندم یکی از محصوالت اساسی و استراتژیک کشور به

 ها را در افزایش تولید در واحد سطح، مدیریت بهینه مصرف توان این برنامهاین محصول به اجرا درآمده است که می

وري آب، ارتقاء کیفی محصول، مدیریت بهینه و متعادل عناصر غذایی، عملیات مناسب در افزایش بهره کود و سموم شیمیایی، مدیریت

بهزراعی، مدیریت در برنامه پایداري تولید، پایداري حاصلخیزي خاک، انطباق با تغییر اقلیم و مدیریت بالیاي طبیعی و عوامل مهم دیگر 

ی در دستیابی به خودکفایی گندم دانست پس بدیهی است که کلیه تولیدکنندگان توان از ضروریات اساسدانست که جملگی را می

عزیزمان بایستی با مدیریت و رعایت اصولهاي بهزراعی، افزایش دانش و آگاهی، در کنار مدیریت تغذیه کودي مناسب با ایجاد تعادل بین 

پاشی عناصر ریزمغذي، مصرف کودهاي ازته، فسفاته و پتاسیمی، محلولمقادیر انواع عناصر اصلی از طریق تغیر در نوع، نحوه، میزان و زمان 

) ها، کوهاي زیستی و آلی به عملکرد مطلوب دست پیدا نماییمتغذیه متعادل مصرف محرکهاي رشد گیاهی نظیر اسید هیومیک، بذرمال

 عملکردگندم داراي سه جزء اصلی به شرح زیر است:بطور کلی . (1393مشیري و همکاران، 

 تعداد بوته در واحد سطح 

 تعداد دانه در خوشه 

 وزن هزار دانه 

 (.1387بخوبی مدیریت شوند)کیانی، فوق گانه سه اجزاء ام از دبنابراین براي افزایش عملکرد نیاز است تا هر ک

سانی، اقلیم و شرایط نیروي ان شماري دخیل هستند که برخی از آنها عبارتند از:در تولید محصولی استراتژیک همچون گندم عوامل بی

جوي، رعایت اصول بهزراعی، مصرف کودهاي پایه، تعادل سازي عناصر غذایی ماکرو و میکرو، منابع آبی و خاکی، بافت و ساختمان خاک، 

گرما(،  و تنشهاي محیطی)سرما، خشکیرایی مصرف کودهاي شیمیایی، رطوبت، مکانیزاسیون کشاورزي، تقسیط کودهاي ازته، افزایش کا

 ، کاربرد اسید هیومیک، محرکهاي رشد و کودهاي زیستی وز، آفات و بیماریها، تناوب زراعیاسایی مراحل مختلف رشدي، علفهاي هرشن

 (.1393) مشیري و همکاران، آلی 

اک و خهاي کیفی بود ویژگیهتوان بکند که دلیل آن را میکاربرد تلفیقی کودهاي آلی و شیمیایی سیستم تولید فشرده را پایدار می

آلی، شیمیایی و زیستی  هايبا مصرف کود(. 1393)صالحی و همکاران، م کردالتطبیق بیشترین آزادسازي نیتروژن با نیاز گیاه اع الاحتما

د ا وجوهناپذیري بین آنگونه اثرسازشیچه هاکه نه تنشود، به طوريبراي رشد گیاه فراهم می بمناسب و مطلو طصورت تلفیقی شرایبه

کودهاي شیمیایی را کاهش، کارایی مصرف کود را افزایش و  بعوارض نامطلو ،سکودهاي آلی با تولید هومو. رندگندارد، بلکه مکمل همدی

بود قابلیت دسترسی هصورت تلفیقی سبب بدهند. مصرف کودهاي زیستی فسفره بهاز این طریق مصرف کودهاي شیمیایی را کاهش می

مدیریت تلفیقی  (.2005یانگ و همکاران، )دهدر کودهاي آلی و شیمیایی را در تولیدات کشاورزي افزایش میشود و تأثیاک میخفسفر 

ترکیب بهینه منابع آلی، معدنی و بیولوژیکی عناصر غدایی با هدف استفاده از منابع ذاتی خاک تغذیه گیاه، به صورت استفاده هوشمندانه از 

شود. استفاده توأم از عملکرد و تولید بهینه بدون آسیب رساندن به اکوسیستم خاک تعریف می در یک تناوب زراعی براي دستیابی به

کمک کرده و به دنبال آن سبب افزایش میزان  فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی خاکتواند به بهبود شرایط کودهاي شیمیایی و آلی می

 اي براي کودهاي کودهاي بیولوژیک به عنوان گزینه در حال حاضر(. 1393کربن آلی و عناصر غذایی خاک گردد )مشیري و همکاران، 



 
ی همچنین به عنوان اند. کودهاي زیستت در کشاورزي پایدار مطرح شدهالی، به منظور افزایش حاصلخیزي خاک و تولید محصویشیمیا

سازي عناصر غذایی خاک را براي گیاه زراعی از حالت غیر قابل دسترس به دسترس از طریق تلقیح میکروبی که توانایی متحرک مایه

ي حاصلخیزي خاک از ارکان . در برنامه پایداري تولید محصول، پایدار(2005)وو و همکاران، شوند ق میالفرآیندهاي بیولوژیک دارند اط

کودهاي شیمیایی و جبران برداشت عناصر غذایی از خاک، کاربرد صرف مداري در حاصلخیزي خاک عالوه بر یرود. براي پاشمار میاصلی به

کودهاي آلی به منظور حفظ و افزایش کربن آلی خاک ضروري است لذا مدیریت بهینه و متعادل عناصر غذایی ازجمله الزامات موجود در 

  (.1393مناسب کشاورزي است )مشیري و همکاران، یک برنامه عملیات 

کمبود مواد غذایی خاک در بسیاري از کشورها و عدم جایگزینی مناسب و کافی عناصر در خاک باعث کاهش توان تولیدي خاک شده 

شود. با مدیریت توجه خاصی میات و پایداري در تولید نیز پایدار، عالوه بر کمیت تولید، به کیفیت محصول و ثبروزه، در کشاورزي ت. اماس

وان به حداکثر مقدار محصول دست تی، مبانتخاب ارقام گیاهی مناساک و عوامل محیطی قابل مدیریت مثل رطوبت، شرایط خصحیح 

 (.137۴امیدبیگی، ) یافت

بسیار پایین بوده و علت  باشد که این رتبـهمی 123رتبه بهداشتی ایران  ،2007در سال  (WHO)مطابق گزارش سازمان بهداشت جهانی

اصلی آن سوء تغذیـه است. بنابراین، بـراي تأمین امنیت غذایی، استفاده از کودهاي شیمیایی جزء ساختار کشاورزي ایران شده است. اما 

  (.1389و همکاران،  طالبی اتوئی)باشدتهدیدي جدي براي سالمت خاک می ،استمرار در مصرف نامتعادل ایـن کودها

شند تا از ریزجانداران خاکزي به منظور رفع این نقص، الی، محققان در تیرزي امروزي با توجه به اثرات منفی کودهاي شیمیادر کشاو

هاي مناسب که . لذا از گزینه( 200۴هان و همکاران، )مت گیاه استفاده نمایندالهاي خاک و کمک به حفظ سیندهالحذف سموم و سایر آ

زیستی است تضمین نماید، استفاده از کودهاي زیست، باروري خاک و در نهایت افزایش عملکرد گیاه را تواند بدون تخریب محیطمی

هاي رشد مثل اکسینها، جیبرلینها و کنندهز طریق تولید و ترشح تنظیمقادرند تا ا ریزوباکتریهاي محرک رشد گیاه (.1382خسروي،)

زایی و گسترش ریشه شده و از این طریق با فراهم نمودن عناصر غذائی مورد نیاز یشهزایش درصد جوانه زنی بذرها، رسیتوکنینها باعث اف

اسیدهاي هیومیک  (.1375؛ آستارائی و کوچکی، 1388هادي و همکاران، )گیاه از جمله نیتروژن و فسفر سبب افزایش رشد گیاه شوند 

اسید هیومیک کارایی عالوه کاربرد بهد، ننمایي رشد گندم ایفا میتأثیر بسزایی در بهبود شرایط شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی خاک برا

وسیله مکانیسمهاي مختلف کودهاي زیستی حاوي باکتریهاي محرک رشد گیاه به دهد.استفاده از عناصر غذایی ازجمله فسفر را افزایش می

هاي رشد و ویتامینها، تعدیل اثرات منفی تنشهاي زنده و غیر کنندهنیتروژن، حاللیت فسفاتهاي نامحلول، تولید تنظیمشامل تثبیت زیستی 

 (.   1393شوند)مشیري و همکاران، زنده، سبب بهبود رشد و  افزایش عملکرد گیاهان می

هاي روکسین، نیتراژین و بیوفسفر باعث بهبود شاخصگزارش کردند که، استفاده از کودهاي بیولوژیک نیت( 2013)امیري و همکاران 

کیلوگرم در هکتار  30کاهش مصرف  (2013)همچنین منصوري . مانند درصد سبز شدن و سرعت سبز کردن شد، چه گندمزنی گیاهجوانه

 گرم در هکتار( روي  100) 2کود فسفره را بـه دلیل مصرف توأم کود بیولوژیک فسفات بارور

انی باالترین مقدار را داشت که گزارش کردند که عملکرد دانه و وزن هزاردانه در ذرت زم (2011قاسمی و همکاران ) .نمودگندم گزارش 

  & Singh) ه ایـن موضوع با نتایج سـینگ و کـاپورتلفیقی مورد استفاده قرار گرفت ککود زیستی با کود شیمیایی فسفر بصورت 

kapoor ،1999)  داشتدر گندم مطابقت. 

 2013 ,)        ( و2014  Karbasi & Rastegaripour ,) ،(Saiedifar & khani, 2013 ) محققینمطالعات  دست آمده ازنتایج به

 Ghafari  &  Mirshekari )تولید، پیشرفت فناوري، مهارت  دهد که مزیت نسبی به موجودي منابع و عوامل تولید، شیوهنشان می

 ها، افزایش جویی مصرف نهادهها وابسته است. در این میان، استفاده از زیست فناوري نقش مهمی در صرفهنیروي انسانی و کارایی نهاده



 
ز فناوري داشته باشند، طوري که جوامعی که قابلیت بیشتري در این حوزه اوري و افزایش مزیت نسبی در تولیدات کشاورزي دارد. بهبهره

تري دارند. در این میان کودهاي زیستی و بیولوژیک از منافع اقتصادي و محیط زیستی فراوانی دسترسی به محصول باالتر و اقتصادي

جزیه برخوردار هستند. این کودها عالوه بر صرفه اقتصادي، باعث پایداري منابع خاک و حاصلخیزي آن، حفظ توان تولید در دراز مدت، ت

باشد، نه تنها کیفیت که محصول این کودها میوي دیگر، تولید محصوالت غذایی باشوند. از سزدایی خاکهاي آلوده میفضوالت و سمیت

 (.1395، عابدي ) شود، بلکه تأمین و تضمین سالمت جسمی آنان را نیز در پی داردباعث رضایت خاطر مصرف کنندگان می

 وزارت جهاد کشاورزي موظف ،ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایرانقانون برنامه پنج (193الف( ماده )) آیین نامه اجرایی بند مطابق

 (برنامه حمایتی الزم جهت اختصاص تسهیالت براي حمایت از تولید و ترویج استفاده از کودهاي آلی و زیستی را با رعایت بند )ز شده بود

بینی افزایش میزان ماده آلی خاکها تا یک درصد در سند . همچنین، پیشنمایدساله پنجم توسعه تهیه قانون برنامه پنج (1۴3ماده )

 10برنامه چهارم توسعه، اختصاص تا  61انداز، جایگزینی بخشی از کودهاي شیمیایی با کودهاي آلی و زیستی بر اساس بند ب ماده چشم

درصد کودهاي  35بینی جایگزینی تا ی و زیستی بر اساس مصوبه هیأت وزیران، پیشدرصد یارانه انواع کودهاي شیمیایی به کودهاي آل

شیمیایی با کودهاي آلی و زیستی تا پایان برنامه پنجم توسعه و مصرف کودهاي شیمیایی بر اساس نسخه و توجه به کیفیت محصوالت 

ند که تحقق آنها، به توسعه کاربرد کودهاي آلی و زیستی وري کشاورزي و منابع طبیعی از جمله مصوباتی هستکشاورزي در قانون بهره

 (.  Biotechnology document, 2013)خواهند انجامید

 .ري شودواند موجب افزایش اندام هوایی گیاه گل جعفتک فسفاته میگزارش نمودند که کود بیولوژی( 1391)زارع دوست و همکاران 

در برگ سه رقم ود لوم و ازتوباکتر بر برخی از عناصر معدنی موجتی آزوسپیریلوط کود زیسررسی اثر مخبا ب (1390)بان و همکاران دیده

در تحقیقی، مشخص شد که . داري در عملکرد ایجاد کردکلزا در خوزستان به این نتیجه رسیدند که کود زیستی نیتروکسین افزایش معنی

گزارش کردند که تلقیح  (2005)همکارانوو و . بوتـه گیاه نعاع را افزایش دادوزن تر، وزن خشک و ارتفاع ( کود زیستی نیترات )ازتوباکتر

بذور ذرت با کودهاي زیستی، سرعت رشد محصول را افزایش داد. آنان دلیل این پدیده را افزایش دسترسی به عناصر غذایی و بهبود جذب 

ثر تلقیح ازتوباکتر بر صفاتی مانند ارتفاع نهایی بوته، تعداد و در بررسی ا (139۴)خیري زاده و همکاران .این عناصر توسط گیاه دانستند

واسطه تلقیح بذر افزایش ها، وزن خشک ریشه، عملکرد دانه گندم گزارش نمودند که هر یک از این صفات مورد بررسی بهطول سنبله

از قبیل تثبیت نیتروژن، تولید هورمونهاي  یافت. تلقیح بذر با باکتریهاي محرک رشد، به دلیل اثر مثبتی که طی فرآیندهاي مختلفی

 .شوندمحرک رشد و ترشح آنزیمهاي فسفاتاز و اسیدهاي آلی دارند موجب افزایش عملکرد و اجزاي عملکرد در گیاهان می

 مواد و روشها .2

کارگیري مدیریت اثر بهدر به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد و اجزاي عملکرد گندم به تغذیه گیاهی با کودهاي بیولوژیک و زیستی 

 جغرافیایی  عرضمحله مدیریت کردکوي بادر حوزه مرکز جهاد کشاورزي گرجی تحقیقی ،بیولوژیک هايشیمیایی و کود هايتلفیقی کود

قبل از . اجرا شد 1396-97شرقی تحت شرایط زارع در سال زراعی  دقیقه 11درجه و  5۴ جغرافیاییطول  وشمالی  دقیقه ۴8درجه و  36

زیمنس بر دسی 0.6خاک محل آزمایش داراي بافت لوم رسی بـا هـدایت الکتریکـی  د.اجراي آزمایش، خاک مورد استفاده نیز آزمایش ش

رشد افزا، کود بیولوژیک  کودهاي بیولوژیک مورد استفاده در این تحقیق شامل. بود =pH 5/7-8سانتیمتر با  30عمق خاک زراعی  ، متر

بذر ، اسید هیومیک، ، سیلیکوپتاس، بیوآزوسپیر2، کود زیستی فسفات بارور2ازتو باکتر، کود زیستی پتا بارور کود زیستی زاگروت، 

 NPK کودهايپتاسه، محلول پاشی با فسفاته،ازته، کودهاي شیمیایی  ،بیوآزوسپیر اسید هیومیک، ،، فالویت، روي، زاگرس، بایوفارمهايمال



 
 1تیمار اصلی در کنار  9تیمار ) 10در طرح اعمال گردید. این تحقیق در  2کود مایع فسفات باالي رویش ویکر روي و نیز کود آبیاري و 

( مصرف کود شیمیایی بر اساس آزمون خاک + بذر مال 2مصرف کود شیمیایی بر اساس آزمون خاک )شاهد( ( 1تیمار شاهد( شامل 

( مصرف کود شیمیایی بر اساس آزمون خاک + 3ل شروع پنجه و شروع ساقه فالویت + محلول پاشی با کود بیولوژیک رشد افزا در مراح

( مصرف کود شیمیایی بر اساس آزمون خاک + بذر مال ۴بذر مال روي + محلول پاشی با ویکر روي در مراحل شروع پنجه و شروع ساقه 

یایی بر اساس آزمون خاک + بذر مال بایوفارم ( مصرف کود شیم5محلول پاشی با زاگروت در مراحل شروع پنجه و شروع ساقه  زاگرس + 

( مصرف کود 6در مراحل شروع پنجه و شروع ساقه  2و کود زیستی فسفات بارور  2+ سرک کود زیستی ازتو باکتر، کود زیستی پتا بارور 

آبیاري کود مایع فسفات  + کود 2درصد فسفاته بر اساس آزمون خاک + بذر مال کود زیستی فسفات بارور  50ازته و پتاسه و شیمیایی 

 50درصد ازته و  50( مصرف کود شیمیایی فسفاته و 7در مراحل شروع پنجه و شروع ساقه  2و کود زیستی فسفات بارور  2باالي رویش 

احل + محلول پاشی با سیلیکوپتاس در مر 2درصد پتاسه بر اساس آزمون خاک + بذر مال کود زیستی ازتو باکتر و کود زیستی پتا بارور 

( مصرف کود شیمیایی بر اساس آزمون خاک + بذر مال کود زیستی بیوآزوسپیر+ محلول پاشی با کود زیستی 8پنجه و طویل شدن ساقه 

( مصرف کود شیمیایی بر اساس آزمون خاک + بذر مال اسید هیومیک + محلول پاشی با 9بیوآزوسپیر در مراحل شروع پنجه و شروع ساقه 

( مصرف کود شیمیایی بر اساس آزمون خاک + بذر مال تلفیقی 10سید دار در مراحل شروع پنجه و شروع ساقه اسید هیومیک فولیک ا

هفته پس از سبز شدن + محلول پاشی با  2فالویت، روي، زاگرس، بایوفارم و بیوآزوسپیر + محلول پاشی با اسید هیومیک فولیک اسید دار 

کیلو گرم درهکتار کود ازته  50پاشی با کود بیولوژیک رشد افزا در مرحله شروع ساقه +  در مرحله شروع پنجه + محلول NPKکود مایع 

 . اندبوده در مرحله شروع خوشه + محلول پاشی با ویکر روي در مرحله ظهورگل

کار آسکه خطی با استفاده از دستگاه ریزدانه صورتاستفاده گردید. روش کاشت بهگواهی شده  (N87-20) احساندر این آزمایش از رقم 

، زراعت سویا بوده که یک مرحله عملیات شخم و دو مرحله دیسک به صورت عمود برهم شتزمین آزمایش پیش از ک انجام شد. 2200

)اوره،  ز کودهاي سرک ( و نیسولفات منگنز و  رويسولفات ، ازت، پتاسیم، فسفر) مصرفیپایه ود مقدار کپس از برداشت سویا انجام شد. 

 180کالیبره کردن دستگاه کاشت جهت دستیابی به میزان بذر .انجام شد بر اساس طرحدر تیمارها و کلرور پتاسیم( سولفات آمونیوم 

دور( مد نظر واقع  21سانتیمتر( و دور چرخ ) 210سانتیمتر(، عرض کاشت )230)محاسبه محیط چرخ کیلوگرم در هکتار با توجه به 

دقیقه بذور در سایه قرار داده شده و پس از خشک  30انجام و در حدود و تلقیح عملیات بذر مال  ،هر تیمار با توجه به نقشه طرح گردید.

با توجه به در نظر گرفتن  و .فته شدسانتیمتر در نظر گر 17 کاشت فاصله بین ردیف ،شد انجام  96.9.29 در تاریخعملیات کاشت  ، شدن

ابعاد خط کشی براي کاشت تیمارها در عرض کار  .گردید مشخصمتر مربع 189مساحت هر تیمار  ، متر 90در طول یک رفت کاشت

با توجه به اینکه دستگاه کاشت بصورت  متر انجام و یک متر راهرو بین هر تیمار جهت دسترسی در نظر گرفته شد. 90و در طول  2.10

 100کودهاي مخلوط شده با هم را در مخزن کود ریخته و درجه گیربکس کود روي عدد بذر کار و کودکار بصورت همزمان بوده لذا 

)پنجه، ساقه و کودپاشی سرک در طی سه مرحله در تیمارها انجام و یادداشت برداریها انجام شد. طبق طرح کلیه عملیات  .تنظیم شد

امل فاالریس، شلمی و چچم بوده مهمترین علفهاي هرز مزرعه ش انجام پذیرفت.، سولفات آمونیوم و کلرور پتاسیم با کودهاي اورهخوشه( 

با اسید هیومیک در  10محلول پاشی تیمار . صورت گرفت 96.12.21مبارزه شیمیایی با سم اتللو در تاریخ که جهت کنترل علفهاي هرز 

محلول پاشی تیمارها طبق طرح با کودهاي ،  5 در تیمار 2و فسفات بارور 2پتا بارور زتو باکتر، ، سرک با کودهاي زیستی ا96.11.3 تاریخ

 2به همراه کود زیستی فسفات بارور 2کودآبیاري کود مایع فسفات باالي رویش، 97.1.21 و 96.12.1۴هاي زیستی و بیولوژیک در تاریخ

شروع  احلدر مرترتیب هبویکر روي و  NPKبا کود مایع  10تیمار محلول پاشی ،  97.1.22و 96.12.15هاي طرح در تاریخ 6در تیمار

 بترتیب با سموم فالکن و رکس دو  97.2.6و  97.1.22  هاينیز مبارزه با بیماریهاي قارچی در طی دو مرحله در تاریخو  ظهورگلو پنجه 



 

 گیري شد.اندازهمحصول عملیات برداشت با کمباین به صورت مجزا براي هر تیمار انجام و عملکرد  97.3.26در مورخ   انجام پذیرفت.

تعداد دانه در ، تعداد بوته در واحد سطح، طول سنبله ،طول پدانکل، متوسط تعداد برگ در بوته ارتفـاع بوتـه، شاملصفات مورد بررسی 

 .آمده است 1که نتایج آن در جدول که  بوده عملکرد دانهو  وزن هزار دانه، خوشه

 

 ارزیابی صفات مورد بررسی - 1جدول 

ارتفاع  تیمار

 (cmگیاه)

متوسط 

تعداد برگ 

 در بوته

طول 

 (cmسنبله)

طول 

 (cmپدانکل)

وزن 

 هزاردانه)گرم(

عملکرد)کیلوگرم 

 در هکتار(

 ۴578 36.22 18.35 12.11 5 106.03 )شاهد(1تیمار

 5315 38.۴۴ 23 11.63 5 112.56 2تیمار

 5526 38.52 21.82 11.6 5 112.۴ 3تیمار

 5657 38.۴3 21.6 12.13 5 110.16 ۴تیمار

 5315 ۴0.59 1۴.16 11.93 5 110.16 5تیمار 

 5۴73 ۴6.28 19.86 11.۴3 5 113.93 6تیمار 

 5210 ۴0.91 19.1 11.86 5 111.66 7تیمار 

 568۴ ۴6.62 21 11.35 5 120.76 8تیمار 

 5657 ۴5.36 21.06 11.56 5 110.5 9تیمار 

 ۴736 ۴2.28 19.86 11.۴3 5 112.53 10تیمار 

 

 نتایج و بحث .3

ها و افزایش مزیت نسبی در جویی مصرف نهادهبا توجه به محدودیت منابع موجود در کشور، استفاده زیست فناوري نقش مهمی در صرفه

هدف مدیریت بهینه و متعادل عناصر غذایی ازجمله الزامات موجود در یک برنامه عملیات مناسب کشاورزي است.  .تولیدات کشاورزي دارد

کارگیري در اثر بهبررسی و ارزیابی عملکرد و اجزاي عملکرد گندم به تغذیه گیاهی با کودهاي بیولوژیک و زیستی اصلی از این مطالعه، 

مدیریت تلفیقی تغذیه گیاه، به صورت استفاده هوشمندانه از ترکیب باشد. میبیولوژیک  هايشیمیایی و کود هايمدیریت تلفیقی کود

آلی، معدنی و بیولوژیکی عناصر غدایی با هدف استفاده از منابع ذاتی خاک در یک تناوب زراعی براي دستیابی به عملکرد و بهینه منابع 

تواند به بهبود شرایط شود. استفاده توأم از کودهاي شیمیایی و آلی میتولید بهینه بدون آسیب رساندن به اکوسیستم خاک تعریف می

مناسب  طشرایکمک کرده و به دنبال آن سبب افزایش میزان کربن آلی و عناصر غذایی خاک شده و  کی خاکفیزیکی، شیمیائی و بیولوژی

کاهش اثر شرایط  و ت در کشاورزي پایدارالتولید محصو ،افزایش حاصلخیزي خاکمنظور بهلذا  .شودبراي رشد گیاه فراهم  بو مطلو

آگاهی از انواع کودهاي محتوي عناصر هاي تغذیه متعادل، در تولید گندم در برنامهنامتعارف، نظیر سرماي نابهنگام و یا شوري و خشکی 

 اد هرو پیشنازاینضروري است. پاشی و کاربرد در آب آبیاري براي مصرف خاکی، محلولگیاهی محرکهاي رشد کودهاي زیستی و  ،غذایی



 
ه افزایش رشد و فتوسنتز با افزایش سطح جگیاه و در نتی ط ا توسهبیشتر آنب شود با کاربرد توأم کودهاي آلی، زیستی و شیمیایی و جذمی

 .برگ، عملکرد کمی و کیفی را در تیمارهایی با سیستم تغذیه تلفیقی افزایش داد

 ارتفاع گیاه. 1-3

محلول پاشی با کود زیستی  و بذر مال کود زیستی بیوآزوسپیربیشترین ارتفاع بوته با مصرف  بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمایش

سانتی متر بدست آمد که نسبت به تیمار شاهد که کمترین ارتفاع را  120.76به میزان  بیوآزوسپیر در مراحل شروع پنجه و شروع ساقه

 وي ازتوباکتر بیان کردند که استفاده از کود بیولوژیک نیروکسین به دلیل اینکه حا (2002امام و همکاران ). %افزایش نشان داد 1۴داشت، 

می باشد، سبب افزایش توسعه ریشه و جذب بهتر آب و موادغذایی می شود که به دنبال آن رشد رویشی گیاه و ارتفاع بوته هاي 

 .آفتابگردان افزایش یافته است

 متوسط تعداد برگ در بوته. 2-3

با بررسی اثرات  (2013) امیري و همکاران. دار نبودینتایج آزمایش نشان داد که، بین کودهاي بیولوژیک از نظر تعداد برگ تفاوت معن

ثیر نمودند مصرف کودهاي بیولوژیک تا تلقیح بذر توسط کودهاي زیستی بر خصوصیات رشدي سه رقم گندم در شرایط گلخانه گزارش

 .داري بر متوسط تعداد برگ در بوته ندارندمعنی

 طول پدانکل و طول سنبله. 3-3

در محلول پاشی با کود بیولوژیک رشد افزا  وبذر مال فالویت با مصرف نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که، بیشترین طول پدانکل 

محلول پاشی با زاگروت در و بذر مال زاگرس با مصرف  طول سنبله بیشترین و  سانتی متر 23به میزان مراحل شروع پنجه و شروع ساقه 

افزایش مقدار کود دامی باعث جذب و نگهداري رطوبت خاک و . بدست آمد سانتی متر  12.13  به میزانمراحل شروع پنجه و شروع ساقه 

یاه قرار تاثیر بر روي عناصر غذایی از قبیل نیتروژن فسفر و پتاس و کود زیستی باعث آزاد شدن عناصر فیکس شده در خاک و در اختیار گ

  (.1390شود )محمدي و همکاران، میدادن آنها می شود که باعث افزایش اجزاي عملکرد بویژه طول سنبله 

 وزن هزار دانه. 4-3

محلول پاشی با کود زیستی  و بذر مال کود زیستی بیوآزوسپیربا مصرف  وزن هزار دانهبیشترین  بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمایش

گزارش کردند که مصرف ( 1392روزبهانی و همکاران ) .بدست آمدگرم  ۴6.62به میزان  بیوآزوسپیر در مراحل شروع پنجه و شروع ساقه

 .داري در افزایش وزن صد دانه گیاه جو داشتبذرمال اسیدهیومیک اثر معنی

 

 عملکرد دانه. 5-3

 



 
محلول پاشی با کود زیستی  و بذر مال کود زیستی بیوآزوسپیرمصرف بیشترین عملکرد دانه با  ز این آزمایشبر اساس نتایج بدست آمده ا

 % 2۴ بیش از کیلوگرم در هکتار بدست آمد که نسبت به تیمار شاهد 568۴به میزان بیوآزوسپیر در مراحل شروع پنجه و شروع ساقه 

گزارش کردند تأثیر باکتري هاي محرک رشد ازتوباکتر و جنس آزوسپریلیوم بر روي عملکرد  (1386) ثانی و همکاران. افزایش نشان داد

هاي ازتوباکتر آزوسپریلیوم و سودوموناس فلورسنت سی اثر تلقیح با باکتريدر برر (2005) و همکارانShalan . دانه تأثیر معنی داري دارد

باکتري هاي محرک رشد با  .تیمارهاي مختلف نسبت به تیمار شاهد گزارش کردبر روي عملکرد سیاهدانه افزایش عملکرد دانه را در 

اي گیاه، ترشح اسیدهاي آلی در مکانیسم هاي مختلفی چون تثبیت بیولوژیک نیتروژن، تولید هورمون اکسین، توسعه سیستم ریشه

ن بر حسب سویه باکتري در شرایط خاک و آب و هواي ت به ازتوباکتر و نیتروکسیالباشند. پاسخ غریزوسفر و قادر به افزایش عملکرد می

خاوازي و همکاران، )درصد گزارش شده است  39درصد و حداکثر تا  12تا  7محصول حدود  ،منطقه متفاوت بوده و در موارد پاسخ مثبت

براي افزایش عملکرد دانه  روي و آهن در زمان ظهور سنبله راهیلفاتگزارش کردند فراهم بودن سو (1390محمدي و همکاران ) (.1380

بندي گیاه را بهبود بخشیده و تعداد دانه در یک تحقیق گزارش شد که اسید هیومیک با افزایش جذب عناصر غذایی، فرآیند دانه .باشدمی

افزایش تعداد در بررسی اثر اسیدهیومیک بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم،  (. et  al, 2015  Asal)   در سنبله گندم را افزایش داد

  (. et al, 2016 Doroodian)  دانه در سنبله و وزن هزار دانه تحت اثر کاربرد اسیدهیومیک گزارش شد

 

 نتیجه گیري  .4

کارگیري مدیریت در اثر به کودهاي بیولوژیک و زیستیي عملکرد گندم به تغذیه گیاهی با و ارزیابی عملکرد و اجزابه منظور بررسی 
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