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  بر عملکرد واجزاي عملکرد ارقام آفتابگردان مختلف کود زیستی فسفاتهبررسی تاثیر مقادیر 

Consideration Effect of different levels of Biofertilizer phosphate  on Yield and yield 
components of Sunflower cultivars

                                                      

                                         -یـزد : آدرس .، دانشجوي کارشناسی ارشد دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد میبـد     نگارنده:  مژگان میرزاباقري      

  09133560433شماره تلفن همراه  - 723واحد  –مجتمع مسکونی صدف  -بلوار صیاد شیرازي  -صفائیه

  چکیده

 1388ردان ، درسـال  عملکرد واجـزاي عملکـرد ارقـام آفتـابگ    بر هفسفات زیستیمقادیر مختلف کود  تاثیر به منظور بررسی

اجـرا گردیـد .    روك هاي کامل تصادفی در چهار تکرابه صورت کرت هاي خرد شده بر پایه طرح بلآزمایشی  استان یزددر

تیمارهـاي سـطوح کـودي منظورشـده      . متر بود 6سانتیمتر وبه طول  60 خط کاشت به فاصله 6هرواحد آزمایشی شامل 

زیسـتی  کـود  براسـاس نتـایج آزمـون خـاك و      نیمی ازمقدار کود شیمیایی فسفره تند از شاهد و درچهار تیمار بعديعبار

بـراي کشـت انتخـاب     آلسـتار و ایروفلـور   هیبرید ارقامهکتارمصرف گردید .گرم در 150و 100،  50،  0میزان  بهفسفاته 

  شدند .

ا نـدازه گیـري    ن، عملکرد و درصـد روغـ   زن هزاردانهو ، قطر طبق ، ارتفاع بوته ، قطر ساقه ی ازقبیلصفات دراین آزمایش

 ارتفاع بوته، قطر طبـق، وزن هزاردانـه، عملکـرد و   زیستی اثر معنی داري بر . نتایج آزمایش نشان داد که مصرف کودندشد

 مصـرف  صـدگرم کـود    از تیمار کـودي کیلوگرم در هکتار 2167مقدار طوریکه بیشترین عملکرد با  بهداشت.درصد روغن 

  ایرو فلور باال ترین عملکرد و در صد روغن را دارا بود. هیبرید رقمحاصل گردید. زیستی فسفاته 

در مـزارع آفتـابگردان جهـت افـزایش      ، مصرف تلفیقی کودشیمیایی فسفره و کـود زیسـتی فسـفاته    با توجه به این نتایج

  توصیه می گردد .عملکرد ودرصد روغن 

  ، عملکرد و درصد روغن هفسفاتزیستی  کلیدي : آفتابگردان ، کودواژه هاي 
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  مقدمه

آفتابگردان پس از سویا ، کلزا و بادام زمینی چهارمین زراعت یکساله در جهان است که اغلـب بـه خـاطر روغـن     

سیعی از شرایط محیطی مطـرح مـی   خوراکی آن مورد کشت قرار می گیرد و به عنوان یک گیاه سازگار با دامنه و

باشد . مزیتهاي نسبی آفتابگردان در مقایسه با برخی دیگر از گیاهان روغنی عبارتند از : طول دوره رویش کوتاه ، 

رشد و نمو سریع ، سازگاري با شرایط آب و هوایی ، تحمل نسبی به تـنش خـشکی ، درصد باالي روغن با کیفیت 

.نسبت به طول روز بسیار خوب ، بی تفاوت بودن

یکی از پیچیده ترین اکوسیستم هاي  جهان خلقت ، خاك می باشد . گیاهان و موجودات خاکزي از اجزاي اصـلی  

تنظـیم کننـده    آن محسوب می گردند به طوریکه روابط همزیستی متقابل ومفید بین این اجزا از عوامـل اصـلی  

  زنجیره هاي غذایی و چرخه هاي حیاتی است .

لوژي خاك به علم مطالعه و بکارگیري موجودات زنده خاکزي و فرایندهاي متابولیکی آنها درجهت افزایش بیو تکنو

عملکرد گیاه ، اطالق می شود . دراین علم موجودات زنده ، بویژه ریزجانداران خاکزي کـه بـه نحـوي درافـزایش     

ك ودر افـزایش عملکـرد گیـاه نقـش     قابلیت استفاده گیاه ازعناصرغذایی  ، بهبود خواص فیزیکی وشیمیایی خا

  استفاده قرار گیرند .مورد یا انواع مایه تلقیح می توانند  زیستی خواهند داشت ، انتخاب شده وبه صورت کودهاي

به منظور جایگزینی بخشی از کودهاي شیمیا یی مصرفی ، حفظ محـیط زیسـت    زیستیاستفاده از انواع کودهاي 

ید مورد توجه قرارگیرد . تغذیه صحیح گیاه یکی از عوامل مهم در بهبود کمی و وپایداري در تولیدات کشاورزي با

کیفی محصول است . هریک از عناصر باید به اندازه کافی در دسترس گیاه قـرار گیـرد وبرقـراري رابطـه تعـادل      

د رخ نمـی  وتناسب همه عناصر غذایی با یکدیگر ، ضروري می باشد. درحالت عدم تعادل، نه تنها افزایش عملکـر 

بنـابراین مصـرف صـحیح     دهد ، بلکه اختالالتی نیز در رشد گیاه وکاهش میزان تولید هم مشـاهده مـی گـردد.   

ومتناسب انواع کودها ، اساسی ترین راه حفظ واصالح شرایط حاصلخیزي خاك وافزایش راندمان تولید محصوالت 

بـراي   هاکه سالیانه مقادیر زیادي از آن باشندمی  یکی از کودهاي پرمصرفیکودهاي فسفره کشاورزي خواهد بود .
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بستگی به نوع خـاك   محصول ، رمورد نیاز براي ه رهمقدار کود فسف . محصوالت مختلف زراعی استفاده می گردد

ســابقه ومیــزان مصــرف کودهــا و تعیــین  ،مقــدار فســفر قابــل اســتفاده خــاك ، شــرایط اقلیمــی منطقــه ، 

  با انجام آزمون خاك دارد.مقدارسایرعناصرغذایی موجود درخاك 

بدون انجام آزمون خاك  و توصیه کودي  منجر بـه افـزایش میـزان     کود فسفره در برخی از مناطق کشور مصرف

فسفر قابل استفاده خاك به چندین برابر میزان حد بحرانی آن گردیده است ومشکالتی را از جملـه تجمـع زیـاد    

  است . گردیده م مصرف به ویژه آهن ورويموجب عدم جذب عناصرغذایی ککه  فسفر درخاك 

بسیاري از ریز جانداران خاکزي با تولید یون هیدروژن وانواع اسیدهاي آلی بخصـوص اسـید سـیتریک واسـید     

اگزالیک ، می توانند درآزادسازي فسفر از تر کیبات معدنی نامحلول ، موثر باشند . همچنین این موجودات قادر به 

هستند که با معدنی کردن ترکیبهاي آلی فسفردار ، یونهاي فسفات قابل جـذب بـراي    ترشح آنزیم هاي فسفاتاز

گیاه را فراهم می سازند . مکانیسم اثر میکروارگانیسم ها درانحالل فسفات هاي نامحلول پیچیـده اسـت، لـیکن    

محـیط  pHهش براساس نظر محققان، با اکسیداسیون ناقص قندها، اسیدهاي آلی را تولید می کنند که باعث کـا 

موجب تبدیل فسفر  می گردد. کود زیستی فسفاته که حاوي یاکتریهایی از جنس باسیلوس و سودوموناس است ،

نا محلول خاك به شکل قابل استفاده براي گیاه می گردد . نتایج تحقیقات نشان داد که کـاربرد سـنگ فسـفات    

یش عملکرد غالت، سـیب زمینـی و لگومینوزهـا    وتلقیح آن با میکروارگانیسم هاي حل کننده فسفات باعث افزا

بـه صـورت    وکاظمی گزارش کرد که افزایش قابلیت دسترسی فسفر در خاك به صورت کود معدنی گردیده است. 

کود زیستی بر بسیاري از صفات زراعی دو رقم باقال تاثیر مثبت گذاشته به   طوري که بـاالترین مقـدار عملکـرد    

  ولوژیک) با مصرف کود زیستی فسفاته به دست آمد.محصول و بیوماس (عملکرد بی
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  مواد و روشها

  

این تحقیق به صورت کرت هاي خردشده درقالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی در چهارتکرار اجرا گردید . در این 

فاته طرح پنج تیمار منظورشد : شاهد ودر چهار تیمار بعدي نیمی از مقدار کود شیمیایی  فسفره و کود زیستی فس

روش بذرمال مصرف شد . از ارقام هیبرید آلسـتار و ایروفلـور بـراي کشـت     ) گرم به150و 100-50 – 0به میزان (

  استفاده شد .

بعد از انتخاب زمین نمونه برداري از خاك جهت تعیین خصوصیات فیزیکی وشیمیایی انجام گردید . مصرف کـود   

شد . روش کاشت به صورت دستی ودر تاریخ دوازدهم تیر ماه  شیمیایی براساس توصیه کودي آزمون خاك ، انجام

سانتیمتر درنظر گرفته شد  30سانتیمترو فاصله دو بوته  بر روي یک ردیف  60انجام گردید .فاصله ردیفهاي کاشت 

ا ت 8متر بود . دور آبیاري دراین طرح  6سانتیمتر و به طول  60ردیف کاشت به فاصله  6. هر واحد آزمایشی شامل

برگی بوته ها تنک گردیـد . کـود سـرك ازتـه در دو      4تا 3روز در نظر گرفته شد . بعد از سبزشدن در مرحله   10

مرحله ساقه دهی وغنچه دهی مصرف شد.  با بازدید مرتب از مزرعه در هر مرحله صفات مورد بررسی اندازه گیري 

 10به صورت تصادفی ارتفاع بوتـه وقطـر سـاقه در    شدند به طوریکه بعداز حذف نیم متر حاشیه از طرفین کرتها ، 

  بوته هر کرت اندازه گیري گردید .

براي جلو گیري از خسارت گنجشک ، طبق هاي بوته هاي چهار ردیف میانی هر کرت  توسط تور پوشانده شدند .  

نمودن دانه ها  هنگامیکه پشت طبق ها ي هر دو رقم به رنگ زرد تغییررنگ یافت ، برداشت شروع شد وبعد ازجدا

،عملکرد هر کرت محاسبه شد. نمونه گیري جهت اندازه گیري وزن هزاردانه ودرصد روغن هم انجـام گردیـد.داده   

  هاي به دست آمده تجزیه واریانس وتجزیه مرکب گردید ومقایسه میانگین با آزمون دانکن انجام شد .

  نتایج و بحث
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نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که این کود اثر معنی داري بر صفاتی از قبیل وزن هزاردانه ،عملکرد ودرصد روغن درسطح 

درصد می باشد . ضمنا تاثیر  5درصد داشته است . لیکن اثر معنی دار آن بر ارتفاع بوته ، قطرطبق  درسطح احتمال  1احتمال 

  دار است.این کود برصفت قطر ساقه غیرمعنی 

سانتیمترمشاهده شد درحالیکه 9/117به طول  فسفاته زیستی بلندترین ارتفاع بوته در تیمار کودي مصرف صد گرم کود

  .) 1( نمودار شماره سانتیمتراندازه گیري گردید 3/108کمترین ارتفاع بوته در شاهد به  طول 
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  ته در سطوح کوديمقایسه ارتفاع بو -1نمودارشماره 

 5/115) .به طوریکه رقم ایروفلور با طـول %>1p% معنی دار می باشد (1در مقایسه ارقام ، صفت ارتفاع بوته در سطح احتمال 

سانتیمتر کوتاهترین بود.بزرگترین قطر طبق در تیمـار کـودي    8/109ارتفاع    با رقم آلستار و  سانتیمتر داراي بیشترین ارتفاع

قطـر   سانتیمتر مشاهده گردید. اما کوچکترین قطر طبق مربوط به شاهد با 65/19فسفاته با اندازه  زیستی ودمصرف صد گرم ک

  .می باشد فسفاتهزیستی  سانیمتر بود.بیشترین وزن هزار دانه مربوط به تیمار کودي مصرف صد گرم کود 55/15

ی دار است.  بیشترین وکمترین آن به ترتیـب مربـوط بـه    % معن1دربین ارقام آفتابگردان، صفت وزن هزاردانه در سطح احتمال 

فسـفاته بیشـترین    زیسـتی  گرم می باشد.تیمار صد گرم کـود  57/57گرم و رقم آلستار به مقدار  15/63رقم ایروفلور به میزان 

به خود اختصاص داد. کیلوگرم درهکتار 2167عملکرد را به میزان 
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% دارد.1طح احتمال  س رد يعملکرد بین ارقام اختالف معنی دار
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  مقایسه عملکرد دانه در سطوح کودي -2نمودار شماره

کیلـوگرم در  2055 رقم آالیروفلور با عملکرد مربوط بهباالترین مقدار عملکرد را داشت . لیکن کمترین میزان عملکرد کتار رقم 

م ایروفلور بیشترین درصد روغن را دارد ومیانگین درصد روغـن استحصـالی   رقکیلوگرم در هکتار بود.   1816 ستار با عملکرده

% معنی دار است.بیشترین 1% می باشد .نتایج نشان می دهد که درصد روغن در سطوح کودي در سطح احتمال  4/44آن برابر 

  % اندازه گیري شد.  45فسفاته به میزان  زیستی درصد روغن در تیمار کودي مصرف صد گرم کود

قطر ساقه، قطرطبق، وزن هزاردانه، عملکرد و درصد روغن ،بوته تجزیه واریانس داده هاي ارتفاع:  1- 4جدول شماره 
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  نتیجه گیري و پیشنهادات 

لذا با توجه به نتایج این تحقیق ، مصرف تلفیقی کود شیمیایی همراه با  کود زیستی فسفاته به عنوان مکمل ، باعث -1

  افزایش معنی دارعملکرد ودرصد روغن افتابگردان  می گردد ومصرف آن به کشاورزان توصیه می شود. 

ف کودهاي زیستی که با طبیعت اکوسیستم خاك هماهنگی دارند موجب افـزایش عملکـرد، بهبـود کیفیـت     مصر- 2

  محصول وکاهش آلودگی زیست محیطی  می گردد.

باتوجه به تنش هاي شوري وخشکی در برخی از مناطق کشور که یکی از معضالت جدي بخش کشاورزي محسـوب  -3

یزان مقاومت گیاه در مقابل تنش هاي مذکور خواهد شد.می گردد، مصرف کودهاي زیستی باعث افزایش م

  

  

  منابع وماخذ

مربعات میانگین

تغییر منابع
درجھ 
در صد روغنعملکرد(kg/ha)وزن ھزار دانھ)cm( قطر طبق)mm( قطر ساقھ)cm( ارتفاع بوتھآزادی

*ns 0/081 ns2/916 *4/249 *30/199 *0/0001    34/576تکرار

**  ns 18/196  *116/817  **3296/045   **0/003    2/734*     4116/063سطوح کودي

a1230/3821/0134/3316/126274/9390/006  خطاي 

**  ns12/769  ns311/86   **5728/843   **0/020 0/729**   1318/096رقم

ns0/404 ns1/369 ns5/965   ns297/231 ns0/0001 ns 43/403رقم * کود

b1530/4571/2244/5585/075210/7110/001  خطاي 

4/906/2212/003/737/506/19 ضریب تغییرات ( درصد)

 .ر معنی دار بودن را نشان می دهددرصد و غی 5در صد ،  1در سطح احتمال  به ترتیب اختالف معنی دار  ns و*  و**  
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  .انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد .فیزیولوژي گیاهان زراعی  . 1372 .سرمدنیا ، غالمحسین. ع، کوچکی  -1

علـوم  مجله  .کودهاي بیولوژیک و نقش آنها درراستاي نیل به کشاورزي پایدار  . 1380 .صالح راستین ، ناهید  -2

  .موسسه تحقیقات خاك وآب تهران .خاك و آب 
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Biological fertilizers, preservatives with a dense mass of one or more types of beneficial 

as the metabolic products that are available to supply the required organisms, terrestrial, or 

plant nutrients, are produced. The use of this fertilizer, the need to preserve the value of 

term fertilizers cause-inevitable because of the quality of soil that uncontrolled use and long

a gradual degradation of soil quality and reduce product quality value is. 

To evaluate the effect of different amounts of biological phosphate fertilizer on yield and 

lot yield component of sunflower in Yazd condition. The experiment was performed as split p

Any line consisted of six based on randomized complete block design with four replications. 

Levels of fertilizer treatments are considered, 60 cm planting distance was 6 meters long. 

Allstar and used planting wasocontrol (no fertilizer) and 50, 100 and 150 g per ha. T

Ayroflor hybrid varieties. 

In this experiment, plant height, stem diameter, head diameter, germination percentage, 

number of grains per thousand kernel weight, number of seeds thinning, yield and oil 

owed that traits of plant height, diameter, number of The results shcontent were measured. 

So that seeds in head, thousand kernel weights, and yield and oil percentage were significant. 

the maximum yield related to 100 g per ha and Ayroflor cultivar is best variety for yield and 

e. oil percentag
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