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  تاثیر کود هاي زیستی فسفره و نیتروژنه بر خصوصیات کمی سنبله و عملکرد گندم رقم پیشتاز

  3، کیوان شمس 2، امین فرنیا1 *عطاءاله بتکده

  )yahoo.comAadel.moradi@(* دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد  - 1

دانشگاه آزاد اسالمی واحر بروجرد دانشیار - 3و  2  

  چکیده

کاربرد مقادیر کافی از کود هاي نیتروژنه و فسفر براي حصول عملکردي مطلوب در گندم بسیار ضروري است و عدم کاربرد آن به 

المی از نظر زیست شدت خصوصیات عملکردي این گیاه را کاهش می دهد. اما در دهه هاي اخیر منابعی جایگزین کم هزینه و س

 تروکارا،ین تروژنهین یستیز يکود ها ریتاث یمطالعه بررس نیهدف از امحیطی براي تامین نیاز هاي کودي گندم معرفی شده است. لذا 

سنبله و عملکرد گندم رقم  یکم اتیبر خصوص mc1و  وفسفری، ب2فسفره بارور  یستیز يو کود ها نیتروکسیو ن تروپالسیسوپر ن

بر اساس نتایج به دست آمده از این بررسی تمامی تیمار هاي کاربرد کود زیستی فسفره و نیتروژنه افزایش معنی داري را د.بو شتازیپ

در طول سنبله، وزن دانه در سنبله، عملکرد دانه و تعداد دانه در سنبله باعث شد. در این بررسی بیشترین تعداد سنبلچه در صورت 

،  100 یشیافزا بیبه ترت نیتروکسیو ن تروپالسیسوپر ن تروکارا،یکاربرد نسوپر نیتروپالس حاصل شد.  کاربرد مود بیوفسفر به همراه

مشاهده نشد. کاربرد  يدار یاختالف معن تروژنهین یستیکود ز يها ماریت نیرا در عملکرد دانه باعث شد. اما ب يدرصد 86و  110

عملکرد دانه مربوط به کاربرد  شیافزا زانیم نیشتریلکرد دانه باعث شد. برا در عم يدار یمعن شیافزا نیفسفره همچن یستیکود ز

 ریاز تاث mc1و سپس  2بارور  یستیها کود ز ماریت نیداد. پس از ا شیدرصد افزا 50 زانیعملکرد دانه را به م ماریت نیبود. ا وفسفریب

  برخوردار بود. يشتریب

  کلمات کلیدي: کود زیستی، فسفر، نیتروژن، گندم

 بررسی منابع 

کومار درصد از پروتئین را در رژیم غذایی انسان تامین می کنند ( 30درصد از انرژي مصرفی توسط انسان و  45همراه با برنج  گندم

گندم  يخود رو قاتیدر تحق نیدارد. محقق يبه فسفر در تمام مراحل رشد يدیشد ازیاست که ن یاهیگندم گ.  )2008و همکاران، 

 فسفر در ).2006و همکاران،  یشود (موسال یروز پس از کاشت ظاهر م 25فسفر در گندم  بودکم میند که عالگزارش نموده ا

فعالیت عناصر غذایی میکرو در گیاهان، فرآیند هاي متابولیکی انتقال انرژي، انتقال سیگنال ها، بیوسنتز ماکرو ملکول ها و واکنش 

از عوامل  یکی تروژنیکمبود نهمچنین محققین گزارش نموده اند که ). 2009گ، (چانگ و یان دخالت داردهاي زنجیره اي تنفس 

 لوگرمیک 300حدود  يمحتو یستیغله در سطح جهان، خاك با نیباشد. در گندم، عمده تر یمحدود کننده رشد و عملکرد غالت م

  ). 2009(بخت و همکاران،  شدهر تن دانه در دسترس با دیتول يو برا اهیفرم قابل مصرف گ ردر هر هکتار د تروژنین

گزارش هاي زیادي وجود دارد مبنی بر اینکه جایگزینی کود هاي زیستی به جاي کود هاي معدنی و آلی موجب افزایش قابل 

توجهی در تولید ماده خشک می گردد. افزایش در فعالیت فتوسنتزي و مقدار ماده خشک شاخصی است از شرایط متفاوتی که در 

باکتري هاي تثبیت کننده نیتروژنی که در داخل ). 2009دهاي بیولوژیکی به وجود آمده است (وِرس و همکاران،اثر کاربرد کو

اما ساختار هایی اختصاصی براي تثبیت نیتروژن فرآهم نمی آورند، تحت شرایط محدودیت  ،گیاهان غیر لگوم ساکن می شوند

). میکرو ارگانیسم هاي حل 2004د گیاهان تولید کنند (اینیگویز و همکاران، نیتروژن می توانند مقدار کافی نیتروژن براي ادامه رش

کننده فسفات می توانند فرم غیر محلول را با اسیدي کردن محیط، کالته کردن فسفر، واکنش هاي تبادلی، تشکیل ترکیبات پلی 
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سوپر  تروکارا،ین تروژنهین یستیز يکود ها ریتاث یبررس زیمطالعه ن نیلذا هدف از ا). 2009مري تبدیل کنند (چانگ و یانگ، 

  عملکرد گندم بود. يبر رشد و عملکرد و اجزا mc1و  وفسفری، ب2فسفره بارور  یستیز يو کود ها نیتروکسیو ن تروپالسین

  مواد و روش ها 

 در کرمانشاه استان ر،روانس شهرستان کیلومتري 25 در واقع روتوند روستاي کشاورزي مزرعه در 1389 سال ماه مهر در تحقیق این

 کود a1 شامل ترتیب به  نیتروژنه بیولوژیک کودهايaفاکتور. اجرا شد تکرار سه و bو a فاکتور دو با فاکتوریل اسپلیت طرح قالب

 کودهاي شامل  b فاکتور و شاهد a4 نیتروکارا بیولوژیک کود a3، پالس سوپر بیولوژیک کودa2، نیتروکسین بیولوژیک

 میباشد. شاهد=mc1، b4 بیولوژیک کودb3، بیوفسفر بیوژیک کودb2 ،2 بارور فسفات بیولوژیک کودb1 شامل تهفسفا بیولوژیک

 ،پودر مال بذر بصورت هکتار در لیتر 4 نیتروکسین ترتیب به 3-3 جدول براساس بیولوژیک از کودهاي هر کدام مصرف میزان

 در100gr، 2 بارور ، فسفات مال بذر بصورت هکتار در200gr نیتروکارا ،پودر بذرمال بصورت هکتار در لیتر 4 پالس نیترو سوپر

 می استفاده مال بذر بصورت هکتار درmc1،100gr ،وپودر مال بذر بصورت هکتار در لیتر 3 ، بیوفسفر مال بذر بصورت هکتار

 و خاك آزمون اساس بر یمیاییش کودهاي مصرف ، میزان هکتار در گرم کیلو200 منطقه کشت براساس نیز مصرفی بذر میزان شود

 دست به يها داده يآمار لیتحل و هیتجز سپس و انجام ها داده بودن نرمال تست ،يآمار هیتجز از قبلگردید.  مصرف% 50 بصورت

 سطح در دانکن آزمون از ها نیانگیم سهیمقا يبرا. شد انجام Mstat-c افزار نرم از استفاده با نظر مورد صفات يریگ اندازه از آمده

  ید.گرد استفاده Excel افزار نرم از ها نمودار میترس يبرا. شد استفاده درصد 5 احتمال

  نتایج و بحث

 : تجزیه واریانس صفات مورد بررسی1-3جدول 

وزن دانه در  عملکرد دانه

 سنبله

تعداد دانه در 

 سنبله

 منابع تغییر درجه آزادي طول سنبله تعداد سنبلچه

 تکرار 2 3.448 0.375 0.422 0.001 0.01

 کود زیستی نیتروژنه 3 **60.002 **22.066 **31.275 **0.139 **0.949

 خطاي اصلی 6 0.977 0.588 1.459 0.007 0.036

 کود زیستی فسفره 3 **20.687 **6.026 **7.911 **0.041 **0.323

 کود زیستی نیتروژنه در کود زیستی فسفره 9 1.143 *0.795 1.051 0.006 0.059

 خطاي فرعی 24 1.858 0.261 1.009 0.006 0.027

16.35 13.12 8.25 4.71 14.35  C.V 

کاربرد هر سه کود زیستی نیتروژنه طول سنبله را در گیاه افزایش داد. اما بین تیمار هاي کود نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که 

تی نیتروکارا، سوپر نیتروپالس و نیتروکسین به ترتیب منجر به افزایش زیستی نیتروژنه اختالف معنی داري مشاهده نشد. کودهاي زیس

. بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه تاثیر کاربرد کود )2-3(جدول  درصدي طول سنبله نسبت به شرایط شاهد شد 68و  79، 65

به افزایش معنی دار طول سنبله ها نسبت به منجر  2، بیوفسفر و بارور mc1مشاهده شد که کاربرد زیستی فسفره بر طول سنبله ها 

) روي تاثیر فسفر روي گندم مشاهده گردید که فسفر روي 2008در آزمایشی توسط بخش و همکاران (. )3-3(جدول  شاهد شد

 طول سنبله ها تاثیر معنی داري می گذارد و باعث افزایش آن می گردد. 

د زیستی نیتروژنه منجر به افزایش معنی دار تعداد سنبلچه گردید. در شرایط در شرایط شاهد کود زیستی فسفره کاربرد هر سه کو

بیشترین اثر  mc1عدم کاربرد کود بیوفسفر سوپرنیتروپالس بیشترین اثر افزایشی را روي تعداد سنبلچه داشت. در حالی که در 

ودند که هر چه میزان اسمیالت هاي قابل انتقال ) گزارش نم2011مدنی و همکاران (. )4-3(جدول افزایشی مربوط به نیتروکارا بود 

در این مطالعه کاربرد کود هاي زیستی نیتروژنه منجر به افزایش تعداد بیشتر باشد، تعدادي واحد هاي زایاي گیاه بیشتر خواهد بود. 
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سین منجر به افزایش معنی داري دانه در سنبله گردید. در این مطالعه هر سه کود زیستی فسفره نیتروکارا، سوپر نیتروپالس و نیتروک

-3(جدول درصدي تعداد دانه در سنبله گردید  27و  37، 30در تعداد دانه در سنبله گردید. این سه تیمار به ترتیب منجر به افزایش 

طریق افزایش  . اما عالوه بر تهیه اسمیالت ها براي پر شدن دانه ها، نیتروژن نقش مهم و مستقیمی را در توسعه دانه ها، شاید از)2

  ). 2002سطح آنزیم ها و فعالیت آنزیمی که این امر انتقال و فرآوري ساکاروز وارده به بذر را افزایش می دهد (بانزیگر و همکاران، 

که کاربرد کودهاي زیستی فسفره باعث افزایش معنی داري  بررسی تاثیر کود هاي زیستی فسفره روي تعداد دانه در سنبله نشان داد

درصد تعداد دانه در سنبله را  18بیشترین افزایش را در این صفت، بیوفسفر باعث شد. این کود در تعداد دانه در سنبله گردید. 

که کاربرد کود فسفره  در یک بررسی روي تاثیر سطوح مختلف فسفر روي سه رقم از گندم گزارش شد. )3-3(جدول  افزایش داد

  ). 2000موجب افزایش تعداد دانه در هر سنبله می شود (عباس و همکاران، 

بر اساس نتایج به دست آمده از این بررسی کاربرد کود هاي زیستی نیتروژنه منجر به افزایش وزن دانه در سنبله گردید. در این 

درصدي را در وزن دانه در سنبله باعث شد.  47و  62، 52به ترتیب افزایشی مطالعه کاربرد نیتروکارا، سوپر نیتروپالس و نیتروکسین 

با بررسی کاربرد کود هاي زیستی فسفره در این . )2-3جدول ( اما بین این سه تیمار از نظر آماري اختالف معنی داري مشاهده نشد

وزن دانه ها در سنبله باعث شد. کاربرد کود هاي مطالعه مشاهده شد که هر سه کود زیستی مورد مطالعه افزایش معنی داري را در 

میکروارگانیسم ها عالوه بر اینکه می توانند درصد افزایش داد.  18و  31، 18وزن دانه را به ترتیب به میزان  mc1، بیوفسفر و 2بارور 

-3(جدول  اهان را افزایش دهندجذب عناصر غذایی ماکرو را افزایش دهند، با مکانیسم هاي دیگر نیز می توانند رشد و عملکرد گی

. گزارش شده است که میکروارگانیسم هاي درگیر در محلول کردن فسفر موجود در خاك عالوه بر افزایش جذب فسفر، می )3

توانند با افزایش کارایی تثبیت بیولوژیکی نیتروژن، افزایش در دسترس بودن عناصر غذایی میکرو و تولید مواد افزایش دهنده رشد 

  ).2007د هورمون ها موجب افزایش رشد در گیاهان گردند (دساي و همکاران، مانن

بر اساس نتایج حاصل از این بررسی کاربرد کود هاي زیستی نیتروژنه افزایش معنی داري را در عملکرد دانه ها باعث گردید. 

درصدي را در عملکرد دانه باعث شد. اما بین  86و  110،  100کاربرد نیتروکارا، سوپر نیتروپالس و نیتروکسین به ترتیب افزایشی 

. در یک مطالعه روي گندم، سویه هایی از باکتري )4-3(جدول  تیمار هاي کود زیستی نیتروژنه اختالف معنی داري مشاهده نشد

تیمار با این درصد نسبت به عدم  95درصد و در شرایط گلخانه اي به میزان  84ازتوباکتر در شرایط مزرعه اي میزان عملکرد را 

باکتري افزایش داد. اما با وجود این عکس العمل عملکرد غالت به این باکتري ممکن است تحت تاثیر ژنوتیپ گیاه، سویه باکتري 

کاربرد کود زیستی فسفره همچنین افزایش معنی داري را در عملکرد دانه باعث  ).2008و عوامل محیطی قرار گیرد (کیزیل کایا، 

درصد افزایش داد. پس  50زان افزایش عملکرد دانه مربوط به کاربرد بیوفسفر بود. این تیمار عملکرد دانه را به میزان شد. بیشترین می

) در 2005. افضل و همکارانش ()4-3(جدول  از تاثیر بیشتري برخوردار بود mc1و سپس  2از این تیمار ها کود زیستی بارور 

روي گندم گزارش نمودند که اعمال این دو باکتري موجب افزایش  Bacillusو  Pseudomonasتحقیق خود روي تاثیر 

عملکرد دانه می گردد. با توجه به این نتایج مشخص است که با استفاده از کود هاي زیشتی نیتروژنه و فسفره می توان براي تامین 

  فسفره را کاهش داد.  بخشی از فسفر و نیتروژن گندم را تامین کرد و مقدار کاربرد کود هاي نیتروژنه و

: مقایسه میانگین صفات مورد بررسی تحت تاثیر کود هاي زیستی نیتروژنه2-3جدول   
  طول سنبله تعداد دانه در سنبله

11.68a 10.46a نیتروکسین 

12.94a 11.11a سوپر نیتروپالس 

11.97a 10.24a نیتروکارا 

8.145 b 6.193 b شاهد 
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ات مورد بررسی تحت تاثیر کود هاي زیستی فسفره: مقایسه میانگین صف3-3جدول   
  طول سنبله تعداد دانه در سنبله

11.34 b 10.17a  2بارور  

12.28a 10.49a بیوفسفر 

11.38 b 9.761a Mc1 

9.736c 7.582 b شاهد 

: مقایسه میانگین صفات مورد بررسی تحت تاثیر کود هاي زیستی نیتروژنه و فسفره4-3جدول    
نهعملکرد دا    تعداد سنبلچه وزن دانه در سنبله 

0.9144cdef 0.5030cd 11.23cd  2بارور  نیتروکسین 

 1.306ab 0.6527ab 12.23 b بیوفسفر 

0.8645 defg 0.4917cde 11.04cd Mc1 

0.7225 fgh 0.4248 def 10.55 de شاهد 

1.075 bcde 0.5805 bc 11.96 bc  2بارور  سوپر نیتروپالس 

 1.562a 0.7684a 13.16a بیوفسفر 

1.096 bcde 0.5892 bc 11.76 bc Mc1 

0.8282efg 0.4836cde 10.78 de شاهد 

1.198 bcd 0.6156 bc 11.80 bc  2بارور  نیتروکارا 

1.029 bcdef 0.5758 bc 11.38 bcd بیوفسفر 

1.243 bc 0.6548ab 12.28 b Mc1 

0.5789ghı 0.3709efg 9.882ef شاهد 

0.4439 hı 0.2991 fgh 9.164 fg  2بارور  شاهد 

0.4873 hı 0.3214 fgh 9.393 fg بیوفسفر 

0.3639ı 0.2581gh 8.663gh Mc1 

0.2918ı 0.2200 h 8.203 h شاهد 
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