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ارزیابی کودهای شیمیایی ،آلی و زیستی نیتروژن بر خصوصیات زراعی
اکوتیپهای مختلف بزرک ()Linum usitatissimum L.
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تاریخ پذیرش مقاله1392/08/29 :

تاریخ وصول مقاله1392/05/27 :

چكيده
نظر به تأثیر مهم عنصر نیتروژن بر صصوصیات زراعي دانۀ روغني بارک ،آزمایشي بهصورت فاکتوریل در قالب طرح پایدۀ بلدوکهداي
کامل تصادفي در سه تکرار در مارعۀ تحقیقاتي دانشکاۀ کشاورزي دانشگاه شهرکرد در سال  1391انجا گرفدت .پدنج تیمدار مختلد
کودي شامل اوره ،آزومین ،نیتروکسین ،سوپرنیتروپال

و شاها (باون نیتروژن) بهعنوان فداکتور اول ،و سده اکوتیدپ مختلد

ایراني ،فرانسوي و کانادایي بهعنوان فاکتور دو در این آزمایش بررسي شا .نتایج نشان داد که اکوتیپها و تیمارهاي مختل

بدارک
کودي اثر

معناداري بر ارتفاع بوته ،تعااد بر  ،تعااد شاصۀ فرعي ،تعااد کپسول ،وزن صشک اناا هوایي در بوته و عملکدرد دانده در متدر مربدع
داشتنا .بیشترین تعااد بر  ،تعااد شاصۀ فرعي ،تعااد کپسول در بوته و وزن اناا صشک اناا هدوایي در بوتده در اکوتیدپ فرانسدوي
دیاه شا ،ولي در بقیۀ صفات ،اکوتیپ ایراني برتري داشت .صفات اناازهگیريشاه در تیمار کود اوره عملکرد بیشتري را نسبت به بقیه
نشان داد .واکنش گیاه بارک به کود زیستي و آلي نیتروژن اگرچه نسبت به کود شیمیایي کمتر بود ،نسبت به تیمدار شداها بداون کدود
بهطور معناداري برتري داشت .ازاینرو با توجه به صطرهاي کمتر آلودگي زیستمحیطي کودهاي زیسدتي و آلدي نسدبت بده شدیمیایي،
کاربرد این کودها براي کشت این گیاه توصیه ميشود.
كلیدواژهها :اکوتیپ ،بارک ،کود آلي ،کود زیستي ،کود شیمیایي.

* نویسناه مسئول

Email: Tadayyon.sku@gmail.com

فاطمه صادقی و علی تدین

 .1مقدمه

و ضدروري در تغذیدۀ گیاهدان ،چهدارمین عنصدر اصدلي

یکددي از نیازهدداي اساسددي جمعیددت کنددوني جهددان ت دأمین

تشکیلدهناۀ وزن صشدک گیداه و یکدي از اجدااي تشدکیل

محصوتت کشاورزي ،بهویژه روغنهاي گیاهي اسدت [.]21

دهنداۀ بسدیاري از مولکدولهداي مهدم نظیدر پدروتئینهدا،

ارزش و اهمیت غذایي دانههاي روغني از نظر تأمین کدالري

اسیاهاي نوکلئیک ،برصدي هورمدونهدا ،کلروفیدل و اندواع

و انرژي مورد نیاز انسان و دا در بین محصوتت کشاورزي

دیگري از مواد سازناۀ اولیده و ثانویدۀ گیاهدان اسدت [] 29

جایگاه ویژهاي دارد .افاایش تقاضا براي روغنهاي نباتي در

امروزه استفاده از کودهاي شیمیایي بهعنوان سریعتدرین راه

بازارهاي جهداني و فشدار ناشدي از هایندۀ صریدا روغدن و

بددراي جبددران کمبددود عناصددر غددذایي صدداک گسددترش

واردات آن از عواملي است که اهمیت توسعۀ کشت دانههاي

چشمگیري یافته است [ .]10با وجود این کداربرد بدیش از

روغني و گسترش برنامههاي علمدي و تحقیقداتي را در ایدن

حددا کودهدداي شددیمیایي بدده کدداهش حاصددلخیاي صدداک،

ميکنا [ .]19بارک با نا علمدي

صددامات اکولددوژیکي و بددروز صسددارتهدداي بهااشددتي،

 Linum usitatissimum L.و نا انگلیسي ( flaxبارک لیفدي)

آلودگيهاي محیطدي و صسدارات اقتصدادي جبدرانناپدذیر

یددا ( Linseedبددارک روغنددي) ،گیدداهي یکسدداله و علفددي از

منجر ميشود [ .]27تحقیقات نشان داد که دوسو نیتدروژن

صانوادۀ کتان ( )Linaceaeاست [.]42

معاني مصر شداه در سیسدتمهداي کشداورزي از طریدق

زمینه بیش از پیش مشخ

بارک از گیاهان مهم روغني است کده بدراي اسدتفاده از

آبشویي ،تصعیا ،رواناب و فرسایش تلد

مديشدود [.]23

مواد مؤثرۀ آن در صنایع دارویي ،آرایشي و بهااشدتي کشدت

این امر موجب تشایا اثرهاي گلخانهاي ،آلودگي آبهداي

آن همواره مورد توجده بدوده اسدت [ .]35بدارک داراي 41

زیرزمیني به نیترات و کاهش کارایي اقتصادي سیستمهداي

درصا روغن 20 ،درصا پروتئین و  28درصدا فیبدر اسدت.

کشاورزي ميشود [.]23

همچنین داراي درصا زیادي از اسیاهاي چرب اشدباعنشداه

کودهاي بیولوژیکي از دیرباز در سیستمهاي کشاورزي

شامل اسیا چرب امگا  ،3لینولئیک اسیا و اسیا چدرب امگدا

استفاده ميشاه و بهطور کلي موادي شامل سلولهاي زناه

 6است [ .]34نقش ایدن اسدیا چدرب ضدروري در کداهش

از گونههاي مختل

ریاجانااران که توانایي تبایل عناصدر

کلسترول [ ،]25تنظیم فشار صون [ ،]22جلوگیري از سرطان

غذایي از شکل غیرقابل جذب به شکل قابل جدذب بدراي

سینه در زنان [ ]44و مقاومدت ایمنولدوژیکي بدان در برابدر

استفادۀ گیاهدان را دارندا ،کودهداي بیولدوژیکي محسدوب

آنتيژنها [ ]22به اثبات رسیاه است .داندۀ بدارک همچندین

ميشونا [ .]30ایدن ریاجاندااران از طریدق سدازوکارهداي

منبع صوبي از لیگنان ،فیبر رژیمي [ ،]3پروتئین ،مواد معداني

مختلفي ماننا تثبیت نیتروژن ،تبایل فسفات معاني به آلي،

و ویتامینها است .بهعالوه کنجالۀ دانۀ بارک ،منبع پروتئیندي

افاایش جذب آب و مواد غدذایي ،تولیدا سدیاروفور ،آزاد

مناسبي براي تغذیۀ حیوانات اهلي است [.]36

کردن متابولیتها و تولیا هورمونهاي گیاهي ماننا اکسدین

مددایریت صددحیح کدداربرد عنصددر نیتددروژن بددهعلددت

و جیبرلین موجب تحریک رشا گیاه ميشدونا [ .]37کدود

محاودیت مندابع آن و نیدا بدودن آن بدهعندوان یدک نهدادۀ

بیولوژیکي سوپرنیتروپال

ورودي در کشاورزي ،از عوامدل بسدیار مهدم در موفقیدت

 subtilis, Pseudomonas, Azospirillumاسددت کدده در

سیستمهاي تولیا گیاه زراعي و نیدا سیسدتمهداي مدایریت

گیاهان مختل

افاایش عملکرد گیاه را بهدنبال داشته است

صاک است [ .]20نیتروژن بهعنوان یکي از عناصر پرمصر

[ .]38این باکتريها عالوه بر پتانسیل چشدمگیر کده بدراي
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بهبود رشا گیاهان میابان از صود نشان ميدهنا ،بده دتیدل

 .2مواد و روشها

دیگري ماننا تعااد زیاد گیاهدان میابدان ،تندوع گوندهاي و

بهمنظور مقایسۀ تدأثیر کودهداي زیسدتي ،شدیمیایي و آلدي

تعایل اثرهاي تنشهاي محیطي مدورد توجده قدرار گرفتده

نیتروژن بر صفات زراعدي گیداه بدارک روغندي ،آزمایشدي

است .آزوسپریلیو عالوه بر قابلیت تثبیت نیتروژن با تولیا

به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایدۀ بلدوکهداي کامدل

مواد محرک رشا ،سبب بهبدود رشدا ریشده و متعاقدب آن

تصددادفي بددا سدده تکددرار در مارع دۀ تحقیقدداتي دانشددکاۀ

افاایش سرعت جذب آب و عناصر غدذایي مديشدود و از

کشاورزي دانشگاه شهرکرد با طول جغرافیایي  49درجده و

این طریق در افاایش عملکرد تأثیرگدذار اسدت [ .]43کدود

 22دقیقۀ شرقي و عر

جغرافیایي  32درجه و  20دقیقدۀ

نیتروکسین حاوي مؤثرترین باکتريهاي تثبیتکنناۀ نیتروژن

شمالي و ارتفاع  2061متر از سطح دریدا ،در سدال زراعدي

شامل باکتريهاي Pseudomonas fluorescens, Azotobacter

 1391انجا گرفت .فاکتورهاي مورد آزمدایش پدنج تیمدار

 chroococcum, Azospirillumاست .ایدن بداکتريهدا جداو

کودي نیتروژن شامل نیتروکسین و سدوپرنیتروپال

(کدود

ریاموجودات همیار با ریشهانا و نیتروژن موجود در اتمسفر

زیستي) ،آزومین (کود آلي) ،نیتروژن (کود شیمیایي اوره) و

را که بهطور مستقیم براي گیاهان قابل استفاده نیست ،احیدا

شاها باون کود به عنوان فاکتور اول ،و سه اکوتیپ بدارک

ميکننا و بهصورت آمونیو در اصتیار گیاه قرار ميدهندا و

ایراني ،کانادایي و فرانسوي بهعنوان فداکتور دو بدود .بدذر

انرژي مورد نیاز براي این فراینا را از ترشحات ریشۀ گیداه

بارک ایراني از شرکت پاکان بذر اصدفهان و بدذور بدارک

دریافت ميکننا .این باکتريهاي همیدار عدالوه بدر تثبیدت

فرانسوي و کانادایي از کشورهاي مربوط تهیه شداه اسدت.

نیتروژن با ترشح مواد محرک رشا ،افداایش رشدا گیداه را

تاریخ کاشت با توجه به شدرایط آبوهدوایي محدل مدورد

سبب ميشونا [.]15

آزمایش ،پانادهم اردیبهشت بود .مقاار بذر مصدرفي بدراي

آزومین کود نیتروژنۀ آلدي بده حالدت مدایع اسدت کده

هر کرت  70کیلوگر در هکتدار در نظدر گرفتده شدا [.]8

قابلیت فراهم آوردن نیتروژن به شکل پروتئین و آمینواسیا،

کشت بهصدورت ردیفدي در زمدین مسدطح انجدا گرفدت.

توسعۀ سطح شاخوبر ها بدا افداایش تولیدا مدواد قنداي،

فاصلۀ ردی ها  15سانتيمتر و فاصلۀ بین گیداه ابتداا یدک

انتشار مواد غذایي از طریدق کوتیکدول و امکدان جدذب از

سانتيمتر بدود کده پد

از

طریق بر ها و ریشهها و آغاز رشا رویشي سدریع بعدا از

کاشت) این فاصله به سه سانتيمتر تنظیم شا .ابعاد کرتها

شرایط نامناسب آبوهوایي از جمله صشکسدالي و تگدر

دو متر در نظر گرفته شا .بهمنظور جلدوگیري از هدر گونده

را براي گیاه فراهم ميکنا و در نهایت موجب عملکرد زیاد

صطا ،فاصلۀ بین کرت ها  0/5و فاصلۀ بین بلوکهدا  1متدر

بررسدي مندابع ،تحقیقدات

درنظدر گرفتده شدا .قبدل از کاشدت از عمدق صدفر تدا 30

کمي در مورد مقایسدۀ کداربرد کودهداي شدیمیایي ،آلدي و

سانتيمتري صداک مارعده نموندهبدرداري و در آزمایشدگاه

بیولوژیکي نیتروژن در گیاهان روغني بهویژه در مورد گیداه

صصوصیات فیایکي و شیمیایي آن اناازهگیري شا (جاول

بارک انجا گرفته است.

 .)1کود اوره بهعنوان منبع نیتروژن به مقاار  80کیلوگر در

محصول ميشود [ .]31براسا

از اسدتقرار گیداه ( 30روز پد

بررسي آثار کودهاي شیمیایي،

هکتار استفاده شا [ .]8یکسو کود نیتدروژن اوره قبدل از

آلددي و زیسددتي نیتروژندده بددر صصوصددیات زراعددي در

کاشت و بقیه بهصورت سرک در دو مرحلۀ سداقه رفدتن و

پژوهش حاضر ،با ها
اکوتیپهاي مختل

قبل از ظهور گلاهي به کرتها اضافه شا.

بارک به انجا رسیا.
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جدول  .1خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک مزرعۀ آزمایشی قبل از شروع آزمایش در عمق صفر تا  30سانتیمتری خاک
شوري

اسیایتۀ صاک

کربن آلي

نیتروژن

فسفر

()dS/m

()pH

()%

()%

()mg/kg

()mg/kg

0/57

7/6

0/57

0/81

26/7

423

کودهاي بیولوژیکي نیتروکسدین و سدوپرنیتروپال

در

نهایي برداشت شا .برازش دادهها در مدال رگرسدیوني بدا
استفاده از نر افاار سیگما پالت 2انجا گرفت.

یک مرحله قبل از کاشت به مقاار دو لیتر در هکتار (مطابق
دستورالعمل کارصانۀ سازناه) با بذور آغشته و سپ

بدذور

در سایه صشک و بالفاصله کشدت شدا .بدراي اطمیندان از

 .3نتایج و بحث

اثربخشي این کودها ،در دو مرحلۀ ساقه رفتن و مرحلۀ قبل

 .1. 3ارتفاع بوته

از ظهور گل نیا روي گیداه محلدولپاشدي شدا .در مرحلدۀ

نتایج تجایۀ واریان

رسیاگي ،دو ردی

نوع کدود (جداول  )2بدراي صدفت ارتفداع بوتده ،نتدایج

سانتيمتر بهعنوان حاشیه در نظر گرفته شا و بدا قدرار دادن

تأثیرات اصلي در این بخش ارائه نشا .اصتال

دو کوادرات ( 0/3 × /3مترمربع) در هر کرت نمونهبرداري

به صورتي که بلناترین ارتفاع بوته دراکوتیدپ هداي بدارک

تعااد بر  ،تعااد شاصۀ فرعي ،تعااد کپسول در بوته ،وزن

ایراني و کانادایي بر اثر مصر

صشک اناا هوایي و عملکرد دانه بود.

کود اوره ،و کوتاهترین آن

در اکوتیپ هاي ایراندي ،فرانسدوي و کاندادایي در شدرایط

تجایۀ آماري اطالعات جمدعآوريشداه بدا اسدتفاده از

باون مصر

نددر افاارهدداي آمدداري  SASو  Mstatcانجددا گرفددت و

کود دیاه شا (جاول  .)4این نشان مي دها

که پاسخ هر سه اکوتیپ بده کدود اوره متفداوت اسدت و

میانگینهاي معنادارشاه با استفاده از آزمون ( LSDحدااقل

ارتفاع اکوتیپ فرانسوي بده اوره واکدنش کمتدري نشدان

معناداري) در سطح احتمال  5درصدا مقایسده شدا .بدراي

مدديدهددا .همچنددین پاسددخ گیدداه بدده کودهدداي زیسددتي

رسمنمودارها از نر افاار اکسل 1استفاده شا .براي بررسدي

سوپرنیتروپال

در

و نیتروکسدین در اکوتیدپ هداي مختلد

متفاوت است و ارتفاع اکوتیپ ایراني به سدوپرنیتروپال

بوته ،تعااد شاصۀ فرعي در بوته و وزن صشک انداا هداي

و ارتفاع اکوتیپ فرانسوي به نیتروکسین واکنش بیشدتري

کودي در

طول فصل رشا ،هر  15روز یک نمونۀ دهتایي گیاه پ

ارتفاع بین

اکوتیپ هدا بده ندوع کدود مصدر شداه بسدتگي داشدت،

انجا گرفت .صفات مورد اناازهگیري شامل ارتفداع بوتده،

گیاه در اکوتیپ هاي مختل

و تیمارهدداي مختل د

کددودي

معنادار بود .نظر به معنادار شان تأثیرات متقابل اکوتیپ ×

ابتاا و انتهاي سایر صطدوط داصدل کدرتهدا بده طدول 10

رونا تغییرات تجمعي صفات ارتفاع بوته ،تعدااد بدر

(جاول  )2نشان داد که ارتفاع بوته

در اکوتیددپهدداي مختل د

کناري هر کرت بده طدول یدک متدر و

و تیمارهاي مختل

پتا

را نشان مي دها .پاسخ به کود آزومین نیا در اکوتیپ هاي

از

مختل

مرحلۀ ظهور گیاه در سطح صاک تا مرحلۀ قبل از برداشدت

متفاوت بود و اکوتیپ کانادایي بیشدترین واکدنش

را به کود آزومین نشان داد (جاول .)4
2. Sigma Plot

1. Excel
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جدول  .2نتایج آنالیز واریانس صفات بررسیشده در اكوتیپهای مختلف بزرک تحت تیمارهای مختلف كودی
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجۀ آزادی

بلوک

2

7/48ns

اکوتیپ

2

**37/95

**16897/4

تیمار کودي

4

**187/38

**35257/9

**3/97

اکوتیپ × تیمار کودي

8

**19/95

**6558/1

0/41ns

**171/02

صطا

28

2/70

907/73

0/26

3/58

3/08

ضریب تغییرات

-

3/48

11/2

10/38

13/42

14/49

تعداد شاخۀ

تعداد كپسول

وزن خشک

عملکرد

فرعی

در بوته

اندام هوایی

دانه

2/42 ns

1/4ns

529/13ns

**23/24

**2802/14
**827/56

ارتفاع

تعداد برگ

2482/06ns

0/355ns
**2/02

**65/48
**97/77

**167/8
**11/26

262/47ns
187/12
15/99

 nsو ** و *  :بهترتیب غیرمعنادار ،و معنادار در سطح احتمال  1و  5درصا.

جدول  .3مقایسۀ میانگین صفات تعداد شاخۀ فرعی در بوته و عملکرد دانه در اكوتیپهای مختلف بزرک و تیمارهای مختلف
كودی
عملکرد دانه

اکوتیپ

تعااد شاصۀ فرعي در بوته

ایراني

2/33b

95/69a

فرانسوي

2/93a

76/21b

کانادایي

b

b

LSD

2/26

()g/m2

0/38

74/92
9/36

تیمارهاي کودي
سوپرنیتروپال
آزومین

2/2bc
b

2/6

90/07ab
b

80/3

شاها

1/7c

63/79c

نیتروکسین

2/3b

90/17ab

a

a

اوره
LSD

میانگینهاي داراي حرو

3/5

0/38
مشابه در هر ستون و براي هر تیمار ،تفاوت معناداري در سطح احتمال  5درصا ناارنا.
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جدول  .4مقایسۀ میانگین اثر متقابل اكوتیپ × سطوح كودی صفات بررسیشده
اکوتیپ

تیمارهاي کودي
سوپرنیتروپال
آزومین
شاها

ایراني

48/6b

100/6c

16b

9/26defg

45/6cde

107c

9g

11/9cd

()cm

f

c

41/6

g

83/6

8/6

g

6/52

نیتروکسین

45/6cde

84/6c

اوره

58a

192/6b

15/3bc

17/69b

ef

c

43/6

cdef

94

12/6

fg

7/63

آزومین

44/6ed

286/3a

19/6a

18/2ab

شاها

41/3f

99/3c

11/3defg

9/83def

اوره
سوپرنیتروپال

میانگینهاي داراي حرو

در بوته

()g/plant

10/3fg

نیتروکسین

کانادایي

ارتفاع

تعااد بر

9/1defg

سوپرنیتروپال
فرانسوي

تعااد کپسول

وزن صشک اناا هوایي

b

c

48/6

bcd

104/3

14

def

10/08

48/6b

311/6a

22/3a

21/18a

47/3bcd

96c

13/3bcdef

11/26cde

آزومین

b

شاها

f

b

49/3

196/3

bc

c

efg

41/3

101

14/6
10/6

c

13/5

efg

8/46

نیتروکسین

47/6bcd

108/3c

13/6bcde

10/24def

اوره

56a

165b

20a

16/64b

مشابه در هر ستون اصتال

معناداري در سطح  5درصا ناارنا (.)LSD

متفاوت بودن ارتفاع بوته در سایر گیاهان روغني مانندا

سانتيمتر در تیمار کود شیمیایي نیتروژن بهدسدت آمدا کده

کدودي نیدا گداارش شداه

نسبت به کاربرد کود زیستي  22/66درصدا افداایش نشدان

ارتفاع ممکن است به ساصتار ژنتیکدي

داد [ .]4کود شیمیایي نیتروژن سبب رشدا رویشدي بیشدتر

کنجا تحت تیمارهاي مختلد
است [ .]13اصتال

و توانایي اکوتیپ هاي مختل

گیاه و موجب تقسیم سدلولي و طویدل شداه سدلولهداي

در استفاده از منابع مختلد

کودي مربوط باشدا .در آزمدایشهداي مختلد  ،کودهداي

گیاهي گردیاه و موجب طویل شان ارتفاع گیداه مديشدود

شیمیایي و زیستي نیتروژنه تدأثیر متفداوتي را روي ارتفداع

[ .]7پژوهشها حاکي از آن است کده اسدتفاده از کودهداي

نشان دادنا .در آزمایشدي بدر روي

بیولوژیک بهدلیل اینکه حاوي ازتوباکترندا ،سدبب افداایش

در هکتار

توسعۀ ریشه و جذب بهتر آب و مواد غذایي مديشدود کده

با میانگین  137/4سانتيمتر ،بلناترین ،و تیمار عا کداربرد

بهدنبال آن رشا رویشي گیاه و ارتفاع بوتههداي آفتدابگردان

نیتروژن (شاها) با میانگین  117/1سدانتيمتدر ،کوتداهریدن

افاایش ميیابا [.]40

بوته در گیاهان مختل

گیاه کرچک کاربرد  180کیلوگر نیتروژن صال

ارتفاع گیاه را به صود اصتصاص دادندا [ .]18در مطالعدهاي

براي توجیه برازش دادههاي مربوط به تغییرات تجمعي

دیگددر ،بلندداترین ارتفدداع در گیدداه آفتددابگردان بددا 124/5

بدارک

ارتفاع بوته نسبت به زمان در اکوتیپ هاي مختلد
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در این آزمایش از ویژگديهداي  SEE2 R21مدال اسدتفاده

تغییرات ارتفاع در اکوتیپهاي مختل  ،بدرازش داده فقدط

شاه اسدت .روندا تغییدرات ارتفداع بوتده در سده اکوتیدپ

در اکوتیپ بارک فرانسوي انجا گرفت.

مختل

بارک و توصی

آن با استفاده از مدال رگرسدیوني

غیرصطي نمایي در شدکل  1الد

رونا تغییرات ارتفداع بوتده در در تیمارهداي مختلد

نشدان داده شداه اسدت.

آن با استفاده از مال رگرسیوني غیرصطي

کودي و توصی

مقادیر  SEEو  R2در مال در حا قابل قبدول بدود و مدال

نمایي در شکل  2ال

بهصوبي توانست رونا تغییرات ارتفاع بوته را توجیده کندا

 R2در مال در حدا قابدل قبدول بودندا و مدال بدهصدوبي

(جاول  .)5مقاار کم  SEEو  R2بدات در ایدن مدال نشدان

توانست رونا تغییرات ارتفاع بوته را توجیده کندا (جداول

مناسبتري از رونا ارتفداع

 .)5مقاار کم  SEEو  R2بات در این مال نشان مي دها کده

بوته نسبت به سایر مالهاي برازششاه داشت .مشخصات

مناسبتري از رونا ارتفاع بوته نسدبت

مي دها که مال نمایي توصی
سایر مالها که توصی

مال نمایي توصی

نشان داده شاه است .مقادیر  SEEو

نامناسبي داشتنا در ایدن بخدش از

به سایر مالهاي برازششاه داشت .مفهو استفاده از ایدن

نتایج آورده نشاه است .مفهو اسدتفاده از ایدن مدال ایدن

مال این است که براي دستیابي به ارتفاع مطلوب تا مرحلۀ

از

از ظهور گیاه در سطح صاک ،تأمین نیازهاي

است که بلناترین ارتفاع گیاه تا مرحلۀ 45روزگدي پد

45روزگي پ

ظهور گیاه در سطح صاک حاصدل شداه و تدأمین نیازهداي

کودي گیاه ضروري است .تأمین ایدن نیازهدا پد

زراعي گیاه براي چنین افاایشدي در ایدن مرحلده ضدروري

مات ،از نظر مایریتي نهتنها موجب افاایش سرعت ارتفاع

است .تأمین این نیازها پ

از گذست ایدن مدات ،از نظدر

نميشود ،بلکه در حالت ثابتي قرار ميگیرد.

مایریتي نه تنها موجب افاایش ارتفاع نمديشدود ،بلکده در

براسا

حالت ثابتي قرار ميگیرد.
براسا

از ایدن

شکل  2الد  ،در تیمارهداي مختلد

کدودي،

ارتفاع گیاه با افاایش مراحل رشا افاایش مديیابدا .روندا
افاایش ارتفاع تا زمان  45روز پد

شکل 1ال  ،ارتفداع گیداه بدارک بدا افداایش

ظهدور گیداه در سدطح

مراحل رشا افاایش ميیابا .رونا افاایش ارتفاع تدا زمدان

صاک بهصورت نمایي افاایش ميیابا و از آن مرحله به بعا

ظهور در سطح گیاه در سطح صاک بهصدورت

با حااقل تغییرات به وضعیت یکنواصدت مديرسدا .تقلیدل

نمایي افاایش ميیابا و از آن مرحلده بده بعدا بدا حدااقل

رشا ارتفاع در پایان مراحل رشا را ميتوان بده زرد شدان

تغییرات به وضدعیت یکنواصدت مدي رسدا .تقلیدل میداان

بر ها و تقلیل میاان فتوسنتا گیاه و ریاش بر ها نسدبت

افاایش ارتفاع در پایان مراحل رشا را ميتوان به زرد شان

داد [ .]24رونا تغییرات ارتفاع در تیمارهاي مختل

کودي

بر ها و تقلیل فتوسنتا گیاه و ریاش بدر هدا نسدبت داد

تقریباا یکسان است (شکل  2ال ) ،با این تفاوت که مقداار

تقریبداا

نموندهبدرداري

 45روز پ

[ .]24رونا تغییرات ارتفاع در اکوتیپهاي مختلد

عادي ارتفاع در تیمار اوره در نقاط مختل

یکسان است (شکل  1ال ) ،با این تفاوت که مقاار عادي

بیش از سایر تیمارها اسدت .نظدر بده یکسدان بدودن روندا

ارتفدداع در اکوتیددپ بددارک ایرانددي در نقدداط مختلدد

تغییرات ارتفاع در تمامي تیمارهاي کودي نسبت به زمدان،

نمونهبرداري بیش از بارک فرانسوي است ولدي بدا بدارک

برازش داده روي تیمار کدودي نیتروکسدین انجدا گرفدت.

کانادایي تقریباا یکسان است .نظدر بده یکسدان بدودن روندا

مطابق شکل  2الد  ،تیمدار کدودي اوره واکدنش بیشدتري
نسبت به تغییدرات ارتفداع در مقایسده بدا سدایر تیمارهداي
کودي نشان داده است.

1. Determinant Coefficient
2. Standard Error of Estimate

دوره   16شماره   2تابستان 1393
493

فاطمه صادقی و علی تدین

شکل  .1روند تغییرات ارتفاع بوته (الف) ،تعداد برگ در بوته (ب) ،تعداد شاخۀ فرعی در بوته (ج) و مقدار مادة خشک اندام
هوایی (د) در مراحل رشد از زمان ظهور گیاه در سطح خاک تا مرحله برداشت در اكوتیپهای مختلف بزرک

شکل  .2روند تغییرات ارتفاع بوته (الف) ،تعداد برگ در بوته (ب) ،تعداد شاخۀ فرعی در بوته (ج) و وزن مادة خشک اندام هوایی
(د) در مراحل رشد از زمان ظهور گیاه در سطح خاک تا مرحلۀ برداشت در تیمارهای مختلف كودی
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جدول  .5تخمین خطای استاندارد ( ،)SEEضریب تبیین ( )R2و ضرایب رگرسیونی (  )y0, b, aبرای مدلرگرسیون غیرخطی نمایی
( )Exponentialدر توصیف روند تغییرات صفات برازششده در اكوتیپها و تیمارهای مختلف كودی
تیمار

ضریب تبیین

صفات

اکوتیپ

0/99

0/42

105/64±4/34

0/07±/002

-56/68±4/58

0/99

0/62

549/63±43/30

0/14±/005

-436/68±43/5

0/99

0/03

2/69±0/09

0/03±/004

0/74±0/14

()R2

ارتفاع
تعااد بر

SEE

a±SE

b±SE

Y0±SE

در بوته

تعااد شاصۀ فرعي در
بوته
مادۀ صشک اناا هوایي

0/99

0/27

22/33±1/66

0/02±/003

-3/74±0/8

ارتفاع

0/99

0/29

124/35±0/34

0/08±/002

-74/99±4/21

0/99

3/2

826/22±105/39

0/11±/008

-606/7±106/6

0/99

0/02

2/20±0/03

0/025±/003

2/62±0/09

تیمار کودي

تعااد بر

در بوته

تعااد شاصۀ فرعي در
بوته
مادۀ صشک اناا هوایي

0/99

30/49±1/12

0/26

 .2. 3تعداد برگ
نتایج تجایۀ واریان

0/02±/002

-5/69±0/82

محققان با بررسي اثر کودهاي بیولوژیک بر گرهزایدي و
نشان داد که اثر اکوتیدپهداي مختلد

رشا گیاه سویا تحت تنش صشکي اظهار کردنا اثدر ارقدا

کدودي بدر تعدااد بدر در بوتده

بر صفت تعااد بر

معنادار شا [ .]5رقم ʻزالتدازال ʼسدویا

معنادار بود (جداول  .)2اصدتال تعدااد بدر در بوتده بدین

بیشترین تعااد بر

در بوته را نسبت به سایر ارقدا تولیدا

اکوتیپ هاي بارک به ندوع کدود مصدر شداه بسدتگي دارد.

کرد .تأثیر کود زیستي سودومونا

بیشترین تعااد بدر در بوتده در اکوتیدپ فرانسدوي بدر اثدر

داد رشا رویشي گیاه در تیمار کدود زیسدتي در مقایسده بدا

مصر کود اوره و کمتدرین آن در هدر سده اکوتیدپ بدارک

تیمار کود شیمیایي بهطور معناداري متفداوت بدود و تعدااد

ایراني ،فرانسوي و کانادایي در شرایط باون مصر کود دیاه

بر

گیاه در بوته در تیمار کود زیستي افاایش یافتده اسدت

شا (جاول  .)4این امر نشان مي دها که پاسخ هر سه اکوتیپ

[ .]41این نتایج ميتوانا ناشي از اثدر کداربرد بداکتريهداي

به کود اوره متفاوت است و تعااد بر در بوته اکوتیپ ایراني

تثبیتکنناۀ نیتروژن باشا که با تولیدا مقدادیر مناسدب مدواد

و کانادایي به اوره واکنش کمتري نسبت به اکوتیپ فرانسدوي

تنظیمکنناۀ رشا گیاه ماننا اکسدین ،جیبدرلین ،سدیتوکینین و

نشان مدي دهدا .همچندین پاسدخ گیداه بده کودهداي زیسدتي

ویتامینهاي گروه  Bظرفیت ریشهزایي گیاه و جذب مدواد

و نیتروکسین در هر سه اکوتیپ یکسان است.

غذایي از صاک را بهبود بخشیاه و در نتیجه مقاار نیتروژن و

متفاوت بدود

فسفر را در بر ها افاایش داده است [ .]26بررسي مقایسدۀ

و اکوتیپ فرانسوي بیشترین واکنش را از نظر تعااد بدر در

نیتروژن بر صدفت

بارک و تیمارهاي مختلد

سوپرنیتروپال

پاسخ به کود آزومین نیا در اکوتیپ هاي مختل

بر گیاه آفتابگردان نشان

میانگینهاي اثرهاي سادۀ مقادیر مختل

بوته به کود آزومین نشان داد (جاول .)4

تعااد بر
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 180کیلوگر نیتروژن صال

و ریاش بر ها نسبت داد [ .]24رونا تغییرات تعااد بر

در هکتدار بدا میدانگین 30/1

عاد بیشترین تعااد بر را به صود اصتصاص داد [.]18
رونا تغییرات تعااد بر
رشا از زمان پ

مختل

در بوته در تیمارهاي مختلد

گیاه بارک در بوته در مراحل

(شکل  2ب) ،با این تفاوت که مقاار عادي تعااد بر

از ظهور گیاه در سطح صداک تدا

مرحلۀ برداشت در اکوتیپهداي مختلد
 1ب نشان داده شاه است .براسا

پ

در

بوتدده در تیمددار کددودي اوره و آزومددین در نقدداط مختل د
نمونهبرداري بیش از سایر تیمارها بود .تیمار شداها بداون

بدارک در شدکل

نیتروژن نسبت به سایر تیمارها حااقل تغییرات را نشان داد

این شکل ،تعااد بدر

در بوته با افاایش مراحدل رشدا افداایش مديیابدا .روندا
افاایش تعااد بر

کدودي تقریبداا یکسدان بدود

(شکل  .)2مطابق همین شکل تیمارهاي سدوپرنیتروپال

و

گیاه در بوته بدین زمدان  45تدا  60روز

نیتروکسین تغییرات بیشتري نسبت به شداها نشدان دادندا.

ظهور گیاه در سطح صاک افداایش و از آن مرحلده بده

در تمدامي

بعا سیر ناولي ميگیرد .تقلیل تعااد بر

نظر به یکسان بودن رونا تغییرات تعدااد بدر

تیمارهاي کودي ،برازش داده روي تیمار کودي اوره انجدا

در بوته در پایدان

مراحل رشا را ميتوان به زرد شان بر ها و تقلیل میداان

گرفت .ازایدنرو مطدابق شدکل  -2ب ،تیمدار کدودي اوره

فتوسددنتا گیدداه و ریدداش بددر هددا نسددبت داد [ .]24رونددا

در بوته در مقایسه بدا

تغییرات تعااد بر

در بوته در اکوتیپهاي مختل

واکنش بیشتري نسبت به تعااد بر

سایر تیمارهاي کودي نشان داده است.

تقریبداا

یکسان است (شکل 1ب) ،با این تفاوت که مقداار عدادي
تعااد بر
مختل

 .3 .3تعداد شاخة فرعي

در بوته در اکوتیدپ بدارک فرانسدوي در نقداط

نتایج تجایۀ واریان

نمونهبرداري بیش از بارک کانادایي اسدت .مطدابق

همین شکل ،تغییرات تعااد بر

نشان داد کده تعدااد شداصۀ فرعدي در

اکوتیپهاي بدارک اصدتال

در بوته در بدارک ایراندي

معنداداري دارندا (جداول .)2

نسبت به سایر بارکها کمتر است .نظدر بده یکسدان بدودن

اکوتیپ فرانسوي بیشترین تعااد شاصۀ فرعي را داشت و بین

در بوته در مراحل رشا ،بدرازش

اکوتیددپ ایرانددي و کانددادایي اصددتال معندداداري دیدداه نشددا

داده فقط در اکوتیپ بارک ایراندي انجدا گرفدت .تخمدین

(جاول  .)3تیمارهاي مختل

کودي تأثیر معناداري بر تعااد

صطاي اسدتاناارد ( ،)SEEضدریب تبیدین ( )R2و ضدرایب

شاصۀ فرعي داشت (جاول  .)2کود نیتروژنه (اوره) بیشترین

رگرسیوني ( )y0, b, aبراي مالرگرسیون غیرصطدي نمدایي

تعااد شاصۀ فرعي و تیمار شاها کمتدرین اثدر را در افداایش

در بوته در اکوتیپها

تعااد شاصۀ فرعي داشت (جاول  .)3تعااد شاصۀ فرعدي در

رونا تغییرات تعااد بر

در توصی

رونا تغییرات تعااد بر

و تیمارهاي مختل
براسا

تیمارهاي کود بیولوژیدک نیتروکسدین و سدوپرنیتروپال

کودي در جاول  5آورده شاه است.

شکل  -2ب ،تعااد بر

در بوتده بدا افداایش

کدود آلددي آزومددین تفداوت آمدداري نشددان ندااد .بددین تیمددار

در

و شاها نیا تفاوت معنا داري از نظدر تعدااد

مراحل رشا افاایش ميیابا .رونا افاایش تعدااد بدر
بوته تا زمان  45روز پد

سوپرنیتروپال

شاصۀ فرعي مشاهاه نشا (جاول .)3

از ظهدور گیداه در سدطح صداک

بهصورت نمایي افاایش و از آن مرحله به بعدا بدا حدااقل

کود زیستي و شیمیایي نیتروژنده در مطالعدات مختلد

تغییرات به وضدعیت یکنواصدت و در مدواردي بدا نقصدان

اثرهاي متفاوتي را بر تعااد شاصۀ فرعدي گیاهدان مختلد

تعااد بر

ميرسا .تقلیل تعااد بر

و

داشتنا .در آزمایشي با ها

در پایان مراحل رشا

بررسي تأثیر کودهاي زیسدتي

و شیمیایي بر عملکرد کمي و کیفي بابونۀ آلمداني مشداهاه

را ميتوان به زرد شان بر ها و تقلیل میاان فتوسنتا گیداه
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شا که تعااد شاصۀ فرعي تحت اثر تیمارهاي کدودي قدرار

افاایش مراحل رشا افاایش ميیابا .روندا افداایش تعدااد

نگرفت و بین تیمار شیمیایي نیتروژنه (اوره) و کود زیستي

ظهور در سدطح گیداه در

نیتروکسین با تیمار شاها اصتال

شاصۀ فرعي تا زمان  45روز پ

معناداري وجود نااشدت

سطح صاک افاایش ميیابا و از آن مرحله به بعا با حااقل

[ .]16کودهاي زیستي ازتوباکتر و آزوسپریلیو بدا افداایش

تغییرات به وضدعیت یکنواصدت و ثدابتي مديرسدا .روندا

تعااد شاصۀ فرعي سبب افاایش عملکرد کنجا نسدبت بده

تغییرات تعااد شاصۀ فرعي در بوته در تیمارهداي مختلد

تیمار شاها شدانا [ .]45در گیداه کنجدا بدا افداایش کدود

کودي به نسبت یکسان بود (شکل 2ج) ،با این تفداوت کده

نیتروژنه (اوره) تعااد شاصۀ فرعي افاایش معناداري یافدت،

مقاار عادي تعااد شاصۀ فرعي در بوتده در تیمدار کدودي

همچنین تلقیح کدود بیولوژیدک نیتروکسدین تعدااد شداصۀ

اوره در نقاط مختل

نمونهبدرداري بدیش از آزومدین بدود.

فرعي را بدهطدور معنداداري افداایش داد [ .]13اثدر متقابدل

تیمار شاها باون نیتروژن نسبت به سدایر تیمارهدا حدااقل

اکوتیپ و سطوح کودي بر تعااد شاصۀ فرعي گیاه معندادار

تغییرات را نشدان داد (شدکل  2ج) .مطدابق همدین شدکل
تیمارهاي سوپر نیتروپال

نبود (جاول .)2

و نیتروکسین تغییرات بیشدتري

رونا تغییرات تعااد شاصۀ فرعي در بوته اکوتیدپهداي

نسبت به شاها نشان دادنا .این میداان تغییدرات در تیمدار

رشا در شکل  1ج نشان

اسدت (شدکل 2

مختل

بارک در مراحل مختل

داده شاه است .براسا

کودي نیتروکسین بیش از سوپرنیتروپال

این شکل ،تعااد شاصۀ فرعدي در

ج) .نظر به یکسان بودن رونا تغییرات تعااد شداصۀ فرعدي

بوته با افاایش مراحل رشا افاایش ميیابا .روندا افداایش

در تمامي تیمارهاي کودي ،برازش داده ،روي تیمار کدودي

تعااد شاصۀ فرعي تا زمان  45روز پ

اوره انجا گرفت.

ظهور در سطح گیاه

در سطح صاک افاایش و از آن مرحله به بعا ثابت صواهدا
 .4 .3وزن خشك اندام هوایي

مانددا .رونددا تغییددرات تعددااد شدداصۀ فرعددي در بوتدده در
اکوتیپهاي مختل

اکوتیپهاي مختلد

تقریباا یکسان بود (شکل  1ج) ،با ایدن

اصتال

تفاوت که مقاار عادي شاصۀ فرعدي در بوتده در اکوتیدپ

بدارک و تیمارهداي مختلد

کدودي

معناداري را بر صفت مادۀ صشک اناا هوایي بوته

نموندهبدرداري بدیش از

نشان دادنا (جداول  .)2نتدایج نشدان داد اثدر متقابدل بدین

بارک کانادایي بود .مطدابق همدین شدکل ،تغییدرات تعدااد

اکوتیپ و نوع کود بر مادۀ صشک اناا هوایي معنادار بدود

شاصۀ فرعدي در بوتده در بدارک ایراندي نسدبت بده سدایر

(جدداول  .)2اصددتال

مددادۀ صشددک اندداا هددوایي ،بددین

بارکها کمتر بود .نظر به یکسان بودن رونا تغییرات تعااد

اکوتیپها به نوع کود مصر شداه بسدتگي دارد .بیشدترین

شاصۀ فرعي در بوته در مراحل رشا ،برازش داده ،فقدط در

مقاار مادۀ صشدک انداا هدوایي بوتده در اکوتیدپ بدارک

اکوتیپ بارک ایراني انجا گرفت .تخمین صطاي استاناارد

فرانسوي ،ایراندي و کاندادایي بدر اثدر مصدر

کدود اوره و

( ،)SEEضریب تبیین ( )R2و ضرایب رگرسیوني ()y0, b, a

کمترین آن در اکوتیپ ایراني در شرایط باون مصر

بارک فرانسوي در نقداط مختلد

براي مال رگرسیون غیدرصطدي نمدایي در توصدی

دیاه شا (جاول  .)4ایدن امدر نشدان مدي دهدا کده پاسدخ

روندا

اکوتیپها به کود اوره متفاوت است و مدادۀ صشدک انداا

تغییددرات تعددااد شدداصۀ فرعددي در بوتدده در اکوتیددپهددا و
کودي در جاول  5آورده شاه است.

هوایي اکوتیپ ایراني و کاندادایي بده اوره واکدنش کمتدري

شکل  2ج ،تعدااد شداصۀ فرعدي در بوتده بدا

نشان مي دها .از نظر مادۀ صشک تولیداي ،پاسدخ گیداه بده

تیمارهاي مختل
براسا

کدود
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کددود زیسددتي سددوپرنیتروپال

افاایش ميیابا و از آن مرحله به بعا افاایش چنااني نشان

در اکوتیددپهدداي مختل د

متفدداوت بددود و اکوتیددپ کانددادایي واکددنش بیشددتري بدده
سوپرنیتروپال

نميدها (شکل  .)1الگوي تغییرات مقاار مادۀ صشک اناا

نشان داد ،ولي پاسخ گیاه به نیتروکسین در

هوایي گیاه در بوتده در اکوتیدپهداي مختلد  ،بدهنسدبت

هر سه اکوتیپ یکسان بود .پاسخ بده کدود آزومدین نیدا در

یکسان بود (شکل  1د) .با ایدن تفداوت کده میداان عدادي

متفداوت بدود و اکوتیدپ فرانسدوي

مقاار مادۀ صشک اناا هدوایي گیداه در بوتده در اکوتیدپ

بیشترین و اکوتیپ ایراني کمترین واکنش را به کود آزومین

بارک فرانسوي در نقداط مختلد

نموندهبدرداري بدیش از

نشان داد (جاول .)4

بارک کانادایي بود .مطابق همین شکل ،تغییرات مقاار مادۀ

اکوتیپ هداي مختلد

کودهاي زیستي و شیمیایي نیتروژنه تدأثیرات متفداوتي

صشک اناا هوایي گیاه در بارک ایراني نسدبت بده بدارک

دارنا .اثر کودهاي بیولوژیک بدر تجمدع

کانادایي کمتر است .نظر به یکسان بدودن الگدوي تغییدرات

مادۀ صشک سیاهاانه معنادار شا [ .]10رونا تغییرات مدادۀ

مقاار مادۀ صشک انداا هدوایي گیداه در بوتده در مراحدل

صشک در پاسخ به کودهاي بیولوژیک در طول فصل رشدا

رشا ،برازش داده فقط در اکوتیپ بدارک فرانسدوي انجدا

از الگوي به نسبت یکساني براي تمامي تیمارها تبعیت کرد.

گرفت .تخمدین صطداي اسدتاناارد ( ،)SEEضدریب تبیدین

از سبا

( )R2و ضرایب رگرسیوني ( )y0, b, aبراي مال رگرسدیون

شان بهترتیب براي تیمار دوگانۀ آزوسدپریلیو و قدار 66

غیرصطي نمدایي در توصدی

روندا تغییدرات مقداار مدادۀ

گر بر متر مربع و بدراي شداها  38/3گدر بدر متدر مربدع

صشک هوایي در بوته در اکوتیپهدا و تیمارهداي مختلد

بددهدسددت آمددا [ .]10در زوفددا ت دأثیر کودهدداي بیولوژیددک

کودي در جاول  5آورده شاه است.

در گیاهان مختل

حااکثر و حااقل مقاار مادۀ صشک در  89روز پ

نیتروکسین و سوپرنیتروپال

براسا

وزن صشک انداا هدوایي را

نتایج موجود ،مقاار مادۀ صشک انداا هدوایي

تحددت تددأثیر قددرار داد [ .]17ریاموجددودات موجددود در

در بوته با افاایش مراحل رشا افاایش ميیابا (شدکل 2د).

کودهاي بیولوژیک بده افداایش وزن صشدک انداا هدوایي

ظهدور در سدطح

نسبت به تیمار شاها منجر شانا .کود سوپرنیتروپال

رونا افاایش ارتفاع تا زمان  60روز پد

50

گیاه در سطح صاک بهصورت نمایي افاایش و از آن مرحله

درصا افاایش وزن صشک اناا هوایي را نسبت بده تیمدار

به بعا افاایش مختصدري را نشدان مديدهدا .تقلیدل مدادۀ

و

صشک در پایان مراحل رشا را ميتوان به زرد شان بر ها

براديریاوبیو ژاپونیکدو  ،جواندهزندي بدذور و ایسدتادگي

و تقلیل فتوسنتا گیاه و ریداش بدر هدا نسدبت داد [.]24

گیاهچه را بهبود بخشیا و موجب تجمدع مدادۀ صشدک در

رونا تغییرات مقاار مادۀ صشک انداا هدوایي در بوتده در

اناا هاي هوایي و ریشه و جذب بیشتر عناصر غذایي نسبت

تیمارهاي مختل

کودي بهنسبت یکسان بود (شدکل  2د)،

به شرایط باون تلقیح شا [.]46

با این تفاوت که مقاار عدادي میداان مدادۀ صشدک انداا

شاها داشت [ .]17تلقدیح بدذور سدویا بدا سدودومونا

رونا تغییرات مقاار مادۀ صشک انداا هدوایي گیداه در
مراحل مختل

رشدا در اکوتیدپهداي مختلد

هددوایي در بوتدده در تیمددار کددودي اوره در نقدداط مختل د

بدارک در

نمونهبرداري بیش از تیمار کودي آزومین بود .تیمار شداها

این شکل ،مقداار

باون نیتروژن نسبت به سایر تیمارهدا حدااقل تغییدرات را

مادۀ صشک اناا هوایي گیاه با افاایش مراحل رشا افاایش

نشددان داد (شددکل  2د) .مطددابق همددین شددکل تیمارهدداي

از رشا در سطح صداک

و نیتروکسین بهصورت مسداوي تغییدرات

شکل  1د نشان داده شاه است .براسا
ميیابا .ارتفاع گیاه تا  60روز پ

سوپرنیتروپال
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بیشتري نسبت به شاها نشان دادنا .نظر بده یکسدان بدودن

ارقا کنجا مشاهاه شا که با افاایش نیتروژن مصرفي

رونا تغییرات مقاار مادۀ صشک انداا هدوایي در بوتده در

تعااد کپسول در بوته بهصورت معناداري افاایش ميیابا.

تمامي تیمارهاي کودي ،برازشداده روي تیمار کدودي اوره

این رونا تغییرات با نتایج سایر پژوهشگران همخواني دارد

انجا گرفت .ازاین رو مطابق شکل -2د ،تیمار کدودي اوره

[ .]33 ،1افاایش تعااد کپسول در دانۀ کنجا در اثر تلقیح با

واکنش بیشتري نسبت به مقاار مادۀ صشک اناا هوایي در

کود بیولوژیکي نیتروکسین ميتوانا ناشي از تولیا و ترشح

بوته در مقایسه با سایر تیمارهاي کودي نشان داده است.

ترکیبات تحریککنناۀ رشا گیاه یا برصي هورمونهاي
تنظیمکنناۀ رشا توسط ریاجانااران در صاک باشا [.]45

 .5 .3تعداد كپسول در بوته
اکوتیپهاي مختلد
اصتال

بدارک و تیمارهداي مختلد

مقایسۀ میانگینهاي اثر متقابل ورميکمپوست و نیتروکسین

کدودي

بر تعااد کپسول در بوتۀ کنجا نشان داد که با افاایش کود

معناداري را بر صفت تعااد کپسول در بوته نشدان

ورميکمپوست و تلقیح کود زیستي نیتروکسین ،تعااد

دادنا (جاول  .)2نتایج نشان داد اثر متقابل بین اکوتیدپ و

کپسول در بوتۀ کنجا افاایش ميیابا ،بهطوريکه بیشترین

نوع کود بر تعااد کپسول در بوته معنادار بدود (جداول .)2
اصتال

تعااد کپسول در بوته مربوط به کاربرد  10تن در هکتار

تعااد کپسول در بوته ،بین اکوتیپ ها به ندوع کدود

ورميکمپوست بههمراه تلقیح با کود زیستي نیتروکسین بوده

مصر شاه بستگي دارد .بیشترین تعااد کپسول در بوته در
اکوتیپ هاي بارک فرانسوي و کانادایي بر اثر مصر

و کمترین تعااد کپسول در تیمار عا

کدود

ورميکمپوست و عا تلقیح حاصل شاه است [.]45

اوره و کمترین آن در اکوتیپ ایراني بارک در شرایط باون
مصر

کود دیاه شا (جاول  .)4این مطلب نشان ميدهدا

 .6 .3عملكرد دانه

که پاسخ اکوتیپ ها بده کدود اوره متفداوت اسدت و تعدااد

اکوتیپهاي مختل

کپسول در بوتۀ اکوتیپ ایراني به اوره واکنش کمتري نشان

عملکرد دانده را داشدت (جداول  .)3بدین اکوتیدپ بدارک

و نیتروکسددین در اکوتیددپهدداي مختل د

فرانسوي و کانادایي اصتال

متفاوت بود و تعااد کپسدول در بوتدۀ اکوتیدپ ایراندي بده
سوپرنیتروپال

معناداري دیاه نشدا (جداول

 .)3متفاوت بودن عملکرد دانده در اکوتیدپ هداي مختلد

و تعااد کپسول در بوتۀ اکوتیپ فرانسدوي

بیانگر متفاوت بودن صصوصیات ژنتیکي و محیطدي اسدت.

و کانادایي به نیتروکسین واکنش بیشتري را نشان مدي دهدا.
پاسخ به کود آزومین نیا در اکوتیپ هاي مختلد

بارک از نظدر عملکدرد دانده اصدتال

معناداري داشتنا (جاول  .)2اکوتیپ ایراني بیشترین میداان

مدديدهددا .همچنددین پاسددخ گیدداه بدده کودهدداي زیسددتي
سددوپرنیتروپال

کاربرد

اثر ارقا بر عملکرد دانۀ کنجا در سطح احتمدال  1درصدا

متفداوت

معنادار بود ،بهطدوريکده بیشدترین عملکدرد دانده در رقدم

بود و اکوتیپ فرانسوي بیشترین و اکوتیپ ایراني کمتدرین

ʻداراب  ʼ14بهدست آما [ .]13ایدن رقدم نسدبت بده رقدم

واکنش را به کود آزومین نشان داد (جاول .)4

ʻجیرفت ʼتوانایي بیشتري در اصتصاص مواد فتوسنتاي بده

اثر ارقا بر تعااد کپسول در بوته در گیاهان مختل

عملکرد اقتصادي داشت .در پژوهشي بدر روي آفتدابگردان

بررسي شاه است .در آزمایشي بر روي کنجا اثر ارقا بر

اثر رقم بر عملکرد دانه معنادار شدا و رقدم ʻهایسدان ʼ33

تعااد کپسول در بوته معنادار شا [ .]13در این بررسي ،تأثیر

بیشترین عملکرد دانه را داشدت [ .]11بدین ارقدا مختلد

کودهاي شیمیایي و بیولوژیک بر عملکرد و اجااي عملکرد

کتان روغني از لحا عملکرد دانه اصتال
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داشت و بیشترین عملکرد دانه در رقم ʻلجیندا ʼدیداه شدا

کودي بررسي شاه ،کاربرد نیتروژن به فدر شدیمیایي (اوره)

[.]2

بیشترین اثر را در مقایسه بدا شداها بداون کدود نشدان داد.
نشددان داد تیمارهدداي کددودي

اگرچه کودهاي زیستي و آلي نیتروژن در مقایسده بدا کدود

نتددایج تجای دۀ واریددان

تأثیر معناداري بر عملکرد دانه داشتنا (جداول .)2

اوره واکنش کمتري نشان داد ،این واکنش بهطور معنداداري

کددود اوره بیشددترین عملکددرد داندده را در مقایسدده بددا سددایر

بیشتر از تیمار شاها بود .بنابراین با توجه به آلودگي کمتدر

تیمارهددداي کدددودي داشدددت .کودهددداي بیولدددوژیکي

زیسددتمحیطددي در کدداربرد کودهدداي زیسددتي ،اسددتفاده از

و نیتروکسین و کود آلي آزومین نیا سدبب

کودهاي بیولوژیک نسبت به کودهاي شدیمیایي در سیسدتم

مختل

سوپرنیتروپال

افاایش عملکرد دانه نسبت به تیمار شداها شدانا .در بدین
تیمارهاي مختلد

کشاورزي ایران توجیهپذیرتر است.

در ایدن آزمدایش ،تیمدار شداها بداون

نیتروژن کمترین میاان عملکرد دانه را داشدت (جداول .)3

منابع

سایر محققدان تدأثیر کداربرد کودهداي نیتروژندۀ زیسدتي و

 .1احماي و بحراني ج ( )1388تأثیر مقادیر مختلد

بررسدي

نیتروژن بر عملکرد و اجااي عملکرد و میداان روغدن

کرده انا .در آزمایشي ضمن بررسي اثر کودهاي بیولوژیدک

دان دۀ ارقددا کنجددا در منطق دۀ بوشددهر .علددو و فنددون

در کاهش مقاار نیتروژن مصرفي در زراعدت گندا نتیجده

کشاورزي و منابع طبیعي.131-123 :48 .

شیمیایي را بر عملکدرد دانده در گیاهدان مختلد

گرفتنا که باکتريهاي آزوسپریلیو همراه با ازتوباکتر تدأثیر

 .2ایرانندژاد ح ،پشدتکوهي  ،جدوانمردي ز و امیدري ر

مثبت و معناداري روي عملکرد دانده داشدتنا [ .]3محققدان
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بیولوژیددک همددراه بددا مصددر

ورامین .بهزراعي کشاورزي.17-11 :)2(11 .

 25کیلددوگر در هکتددار

 .3پارسایى مهر ح ،علیااده ا و جعفرى حقیقى ب ()1387

سوپرفسفات تریپل و  15کیلوگر در هکتار اوره بدهدسدت

اثددر کودهدداى بیولوژیددک ازتوبدداکتر و آزوسددپریلیو در

آوردنددا [ .]6کدداربرد کددود بیولوژیددک نیتروکسددین نیددا بددر

کاهش میداان نیتدروژن مصدرفى و اثدر متقابدل آنهدا بدا

عملکرد داندۀ کنجدا معندادار بدود [ .]12در ایدن آزمدایش

استرپتوماسی

عملکرد دانه در متر مربع در تیمار اثر متقابل بین اکوتیپ و

در زراعت پایاار گنا  66 .ص.

 .4پیراستهانوشده ه ،امدا ي و جمداليرامدین

تیمار کودي معنادار نبود (جاول .)2

()1389

مقایسددۀ اثددر کودهدداي زیسددتي و شددیمیایي بددر رشددا،
 .4نتيجهگيری

عملکرد و درصا روغن آفتابگردان در سطوح مختل

از نظر صصوصیات زراعدي بررسديشداه در ایدن آزمدایش

تنش صشکي .بو شناسي کشاورزي.501-492 :)3(2 .

بدارک واکدنش متفداوتي را در منطقدۀ

 .5تاجیک صاوه  ،الهدادي ا ،دانشیان ج و آرمندا پیشده ا

مورد کشت نشان دادنا که این موضوع ممکن است مربوط

( )1390بررسي اثر کودهاي بیولوژیک بر گدرهزایدي و

به متفداوت بدودن سداصتار ژنتیکدي اکوتیدپهدا و شدرایط

رشا سویا تحت تنش کمآبي .بو شناسدي کشداورزي.

اکوتیپهاي مختل

محیطددي عنصددر نیتددروژن در دسددتر

باشددا .از نظددر

.346-337 :)3(3

صصوصیات زراعي اناازهگیريشداه در تمدامي تیمارهداي
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