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چکیده
 آزمایشی بهصورت،بهمنظور بررسی اثر لجنفاضالب شهری و باکتریهای ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر برخی شاخصهای نیتروژن و ترکیب اسیدهای چرب کلزا
 در اراضی شرکت آب و فاضالب جنوب استان1396- 97  و1395-96  طی سالهای زراعی،فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار
 تلقیح با آزوسپریلیوم) و استفاده از لجنفاضالب آبگیریشده شهری، تلقیح با ازتوباکتر، عوامل آزمایشی شامل تلقیح بذر کلزا (بدون تلقیح.تهران اجرا شد
 نتایج نشان داد اثر برهم کنش تیمارهای تلقیح و لجنفاضالب بر اسیدهای چرب. تن لجنفاضالب در هکتار) بود3٠ و٢٠، 1٠ ، کود شیمیایی نیتروژن،(شاهد
٢68٠(  تن لجنفاضالب3٠  تیمار ازتوباکتر و. پالمیتیک و آراشیدونیک در سطح یک درصد و اسید استئاریک در سطح پنج درصد معنیدار شد،ایکوزانوئیک
. درصد افزایش عملکرد داشت٢3/5 ) کیلوگرم بر هکتار٢17٠( کیلوگرم در هکتار) بیشترین عملکرد دانه را بهخود اختصاص داد که نسبت به تیمار شاهد
 کارایی جذب نیتروژن در تیمار. درصد بهدست آمد18/41  و61/٢3  تن لجنفاضالب بهترتیب با مقادیر3٠ بیشترین مقدار اسید اولئیک و لینولئیک از تیمار
 اثر متقابل تیمارهای تلقیح و لجنفاضالب بر هر دو صفت کارایی مصرف و کارایی. درصد) دارای بیشترین مقدار بود16/79( توصیه کودی همراه با ازتوباکتر
 نتایج بیانگر این است که استفاده از کود نیتروژنه به مقدار مناسب و.بهرهوری (زراعی) بر حسب زیستتوده و عملکرد دانه در سطح یک درصد معنیدار شد
 میتوان گفت با استفاده محاسبهشده از. توانست اثر بیشتری بر شاخص کارایی بهرهوری (زراعی) داشته باشد،در اختیار قراردادن بهموقع آن بههمراه تلقیح
. میتوان جایگزین خوبی برای کودهای نیتروژنه قرار داد، البته با در نظرگرفتن احتیاطهای مورد لزوم،لجنفاضالب
. کارایی زراعی نیتروژن، اسیدهای چرب اشباع، اسید لینولئیک، اسید اولئیک، اسید اروسیک:کلیدواژهها
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Abstract
In order to investigate the effect of municipal sewage sludge, Azotobacter, and Azospirillum on some nitrogen indices and fatty acid composition of
Canola, a factorial experiment has been conducted based on randomized complete block design with three replications in the field of South Tehran
Water and Wastewater Company during 2016-2017 and 2017-2018. The experiment is a factorial experiment in a randomized complete block design
with three replications. The experimental factors include canola seed inoculation in three levels (without inoculation, inoculation with azotobacter, and
inoculation with azospirillum) and the use of municipal sewage sludge in five levels (control, recommended fertilizer, 10, 20, and 30 tons of sewage
sludge). Results show that the interaction between seed inoculation and sewage sludge treatments on eicosanoic, palmitic, and arachidonic fatty acids
has been significant at 1% and on stearic acid at 5%. Aztobacter and 30 tons of sewage sludge treatment (2680 kg/ha) has had the highest grain yield,
23.5% higher than the control treatment (2170 kg/ha). The highest amount of oleic and linoleic acid is obtained from 30 tons of sewage sludge
treatment with 61.23% and 18.41%, respectively. Nitrogen uptake efficiency is the highest in fertilizer recommendation treatment with Azotobacter
(16.79%). Interaction effects of inoculation and sewage sludge treatments on both trait consumption efficiency and productivity efficiency
(agricultural) have been significant in terms of biomass and grain yield. Results indicate that the use of nitrogen fertilizer in proper amount, provided
that it is in a timely manner, combined with inoculation could have a greater effect on productivity efficiency (agricultural) index. It can be stated that
with appropriate use of sewage sludge, and necessary precautions, it can be a good substitute for nitrogen fertilizers.
Keywords: Agronomic efficiency of nitrogen, erucic acid, linoleic acid, oleic acid, saturated fatty acids.
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 .1مقدمه

اشباعنشده و غیراشباع ،باعث افزایش اکسیداسیون میشود

کلزا محصول اساسی و مهمی است که در مناطق مختلف

که بر پایداری روغن تأثیر میگذارد .پایداری روغن یکی

جهان بهعنوان روغن خوراکی ،بیودیزل ،روانکننده و

از مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت روغن است

خوراک استفاده میشود و یکی از محبوبترین

(.)Redondo-Cuevas et al., 2018

محصوالت زراعی روغنی در اروپاست ( 63درصد از

( )2013در کلزا ،گزارش کردند که بیشترین مقدار اسید

Wozniak et al.,

اولئیک ( )C18: 1از تیمار آزوسپریلیوم مشاهده شد .دو

 .)2019با افزایش صنعتیشدن زندگی انسان و افزایش

نوع اسید چرب اشباعنشده لینولنیک و لینولئیک بهعنوان

زبالههای گوناگون شهری و صنعتی ،آلودگی خاکها به

اسیدهای چرب اساسی و مهم در نظر گرفته میشوند،

منابع گوناگون آلودگی از جمله فلزات سنگین بیشتر شده

بهدلیل اینکه بدن انسان آنزیمهای الزم برای سنتز آنها را

است که این مسأله میتواند تهدید جدی برای سالمت و

ندارد و میبایست از طریق رژیم غذایی تأمین شوند

محیط زیست باشد .با وجود این آلودگیها در مزارع،

( .)Dilsat et al., 2019افزایش میزان اسیدهای چرب بر

استفاده از لجنفاضالب حاصل از تصفیهخانههای

سیالیت غشای سلولی تأثیر میگذارد و بهطور مستقیم با

شهرهای صنعتی و بزرگ ،که منبع بسیار غنی از مواد

تحمل گیاهان در برابر تنشهای زنده و غیر زنده مرتبط

غذایی هستند موردتوجه قرار گرفته است .لجنفاضالب

است ( .)Brechenmacher et al., 2008به جهت تأمین

نوعی ماده نیمهجامد از فاضالب ( )Zhang et al., 2017و

نیاز غذایی گیاه کلزا بهویژه نیتروژن عالوه بر استفاده از

بهعنوان ماده زیستی جامد 1از فرآوردههای فاضالب

مواد آلی همچون لجنفاضالب ،میتوان از باکتریهای

شهری و صنعتی است و منبع غنی از مواد مغذی آلی

محرک رشد 3استفاده کرد .برای استفاده مؤثر از باکتریها،

(Poulsen et al. .)Khalid Usman et al., 2012

میتوان آنها را با بذر تلقیح کرد)2017( Florio et al. .

( )2013بیان کردند که استفاده از زبالههای شهری آلی،

تجزیه و تحلیل کردند که چگونه توسعه فعالیت

برای یک دوره طوالنی در یک سایت خاص امکانپذیر

باکتریهای محرک رشد ،میتواند بر فعالیت و فراوانی

است ،بدون اینکه بهرهوری خاک را تا زمانی که

نیتروژن زدایی در خاک ریزوسفری با تغییر در

دستورالعملهای اکوتوکسیکولوژیک ٢برای محتوای فلزات

دسترسبودن نسبت کربن و نیتروژن تأثیرگذار باشد.

سنگین رعایت شود را به خطر بیاندازد.

 )2013( et al.در مطالعه خود مقادیر باالتری از اسیدهای

تولید دانههای روغنی در سال ( )٢٠17

میباشد

Nosheen et al.

Luis

اگرچه بهکارگیری مواد آلی بهعنوان منبع تأمین کننده

چرب موجود در دانههای تلقیحشده را نشان دادند .آنها

نیتروژن در زراعتها ،با نیاز گیاهان همزمانی کافی ندارد،

بیان کردند که میزان باالی اسید لینولئیک در هر دو نمونه

اما پژوهشگران زیادی بر نقش مواد آلی ،در افزایش

( 1٢درصد در نمونههای شاهد و 15درصد در نمونههای

کارایی استفاده از نیتروژن تأکید کردهاند (

Dobermann et

تلقیحشده) قابل پیشبینی بود ،زیرا این اسید چرب یکی

 .)al., 2003یکی از مشخصههای کیفیت در کلزا ترکیب

از اسیدهای چرب فراوان در غشای سلولی گیاهان است.

اسیدهای چرب آن است .میزان باالتر اسیدهای چرب

استفاده زیاد از کودهای شیمیایی نیتروژن ،باعث کاهش

1. Biosolids
3. Plant Growth-Promoting Rhizobacteria

٢. Ecotoxicological guideline
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میزان کارایی مصرف نیتروژن شده که علت را میتوان در

مطالعات دیگری برقرار شده است (

کمرنگ دیدهشدن نقش نیتروژن آلی در عملکرد دانه دانست.

 .)2010همچنین ( )Koutroubas et al., 2014دریافتند که با

کارایی مصرف نیتروژن میتواند به شرایط محیطی ،مقدار

افزایش میزان لجنفاضالب در گندم ،کارایی مصرف نیتروژن

نیتروژن خاک ،پتانسیل عملکرد گیاه و گونه بستگی داشته

کاهش داده شد.

باشد ( .)Gan et al., 2008کارایی جذب نیتروژن را میتوان

Giambalvo et al.,

با وجود پژوهشهای نسبتا وسیع پیرامون اثرات

مقدار نیتروژن جذبشده در ازای مقدار اولیه این عنصر در

کودهای بیولوژیک و مواد آلی بر عملکرد گیاهان زراعی،

خاک و بهرهوری ،میزان تولید دانه در ازای نیتروژن اندامهای

اطالعات چندانی در مورد اثرات این نوع کودها بر ساختار

گیاه در مرحله رسیدگی دانست .کارایی مصرف نیتروژن

و ترکیب اسیدهای چرب گیاه کلزا در نواحی خشک و یا

نشاندهنده این است که گیاه از کل میزان نیتروژن موجود در

نیمهخشک کشور در دسترس نمیباشد .هدف از اجرای

خاک یا میزان نیتروژن قابلدسترس در خاک ،چه مقدار آن را

این آزمایش ،مطالعه شاخصهای نیتروژن و ترکیب

جذب کرده برای تولید محصول اقتصادی مانند دانه با چه

اسیدهای چرب کلزا با کاربرد لجنفاضالب شهری و

راندمانی مصرف می کند ( .)Sorgona et al., 2006با وجود

باکتریهای محرک رشد برای دستیابی به کیفیت مناسب

آلودگیهای زیستمحیطی که بهدلیل ورود نیتروژن به

در زراعت کلزا میباشد.

آبهای زیرزمینی و سایر منابع طبیعی رخ میدهد ،بهبود
کارایی مصرف نیتروژن در کشاورزی میتواند الزم و

 .2مواد و روشها

ضروری باشد )2013( Asadi et al. .بیان کردند که کودهای

این آزمایش در سالهای زراعی  1395-96و 1396-97

آلی از نظر کارایی جذب و بهرهوری نیتروژن در مقایسه با

بهصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل

کود شیمیایی برتری داشتند و مصرف کودهای آلی در

تصادفی در سه تکرار در محوطه شرکت آب و فاضالب

مقایسه با کودهای شیمیایی باعث بهبود عملکرد ،کارایی

جنوب تهران (عرض جغرافیایی  35/36درجه شمالی و طول

Ebrahimghochi et al.

جغرافیایی  51/4درجه شرقی و ارتفاع از سطح دریا 1٠6٢

( )2014بیان داشتند که بیشترین کارایی استفاده و کارایی

متر) اجرا شد .عوامل آزمایش شامل تلقیح بذر کلزا (بدون

Dabighi et

تلقیح ،تلقیح با ازتوباکتر ،تلقیح با آزوسپریلیوم) و استفاده از

 )2016( al.در مقایسه تیمارهای منبع کود در پژوهشهای

لجنفاضالب آبگیریشده (شاهد ،کود شیمیایی نیتروژن1٠ ،

خود نشان دادند که کاربرد کود بیولوژیک در ترکیب با 5٠

 ٢٠،و 3٠تن لجنفاضالب در هکتار) بود .برخی ویژگیهای

درصد کود شیمیایی ،با افزایش کارایی جذب کلزا همراه بود.

خاک محل آزمایش و لجنفاضالب مورداستفاده در

لجنفاضالب باعث افزایش سرعت رشد محصول و جذب

جدولهای ( )1و ( )٢آورده شده است .میزان بارندگی و

نیتروژن ،در مقادیر مشابه یا حتی بیشتر از مقدار کودهای

دمای ماهیانه محل آزمایش در طی دوره رشد گیاه نیز در

معدنی شد ( .)Spyridon et al., 2020ارتباط منفی بین میزان

جدول ( )3آورده شده است.

جذب و بهرهوری نیتروژن شد.

فیزیولوژیک نیتروژن از تیمار زیستی حاصل شد.

کاربرد نیتروژن و ( NUEکارایی بهرهوری نیتروژن) در
جدول  .1برخی خصوصیات شیمیایی خاک مزرعه
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عمق خاک ()cm

(N )%

(P )ppm

(K )ppm

(Cd )ppm

30 - 0

0/03

12

278

< 0/ 1

جدول  .2برخی خصوصیات شیمیایی لجنفاضالب شهری مورد استفاده در پژوهش
EC

Ph

(رقت یک به صد)

(رقت یک به صد)

OC

N

P

K

Fe

Pb

Cd

واحد

s/cmµ

-

()%

()%

()%

()ppm

()ppm

()ppm

()ppb

نتیجه

392

6/55

24/94

2/43

1/25

770/6

7125

105

85/3

ویژگی

جدول  .3میزان بارندگی (میلیمتر بارش) و دما (درجه سانتیگراد) طی فصول کشت
بارندگی و دما در ایستگاه ورامین (شهرری) تهران
ماه
سال زراعی95-94
سال زراعی 96-95

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

بارندگی

7/8

47/3

46/1

30/6

7/ 8

8

40/8

10/4

0

دما

28

17

9

3

9

13

10

17

26

بارندگی

0

8/4

17/4

46/6

53/6

16/4

38/4

39/4

0

دما

28

17

5

3

6

9

10

21

25

پس از شخمزدن و نرم کردن خاک مزرعه ،برحسب

درصد درون کیسه پلیاتیلنی ریخته شده و بهشدت تکان

نقشه آزمایش کودهای پایه و لجنفاضالب اضافه و پس

داده شد تا سطوح بذور کامال چسبناک شوند .سپس به

از مخلوطکردن با خاک ،عملیات کاشت در نیمه اول

جهت اینکه کشت بهصورت دستی و پر پشت میبایست

مهرماه هر دو سال (سال اول  1٠مهرماه و سال دوم 14

انجام میشد ،مقدار حدود  15گرم از هر دو مایه تلقیح

مهرماه) با استفاده از رقم اکاپی 1کلزا (تهیهشده از مؤسسه

بهصورت جداگانه برای حدود  3٠٠گرم بذر استفاده شد

تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج) در کرتهایی

و پس از  45ثانیه تکاندادن و اطمینان از چسبیدن

به ابعاد  5×1/5متر انجام شد .شش ردیف کاشت با فاصله

یکنواخت مایة تلقیح به آنها ،بذرهای آغشته به مایه

 ٢5سانتیمتر ایجاد و بذرها در عمق حدود دو سانتیمتر

تلقیح روی ورقه آلومینیومی تمیز در زیر سایه پهن شد تا

کشت شدند .فاصله بین کرتهای آزمایش  5٠سانتیمتر و

خشک شدند .سپس بهسرعت نسبت به کشت اقدام شد.
کودهای

فاصله بین تکرارها یک متر بود .بذور رقم اکاپی کلزا با

مورد

لزوم

(کود

سولفاتپتاسیم،

باکتریهای ازتوباکتر و آزوسپریلیوم که از بخش بیولوژی

سوپرفسفاتتریپل و اوره بهترتیب با مقادیر  1٠٠ ،8٠و 15٠

مؤسسه تحقیقات خاک و آب کرج با جمعیت 8×1٠7

کیلوگرم در هکتار) مطابق با آزمون خاک ،مورداستفاده قرار

( ٢)CFUدر هر گرم مایه تلقیح تهیه شده بود ،تلقیح

گرفت .کودهای سولفاتپتاسیم و سوپرفسفاتتریپل بههمراه

شدند .برای تلقیح ،ابتدا بذور بههمراه محلول شکر ٢٠

یکسوم کود اوره در زمان آمادهسازی زمین ،مصرف شد.
یکسوم بعدی کود اوره در زمان ساقهرفتن و یکسوم آخر

1. Okapi

هم در زمان شروع پرشدن دانه در اختیار گیاه قرار گرفت .در

٢. Colony Forming Unit

مرحله سه تا چهار برگی عملیات تنککردن انجام و فاصله
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عملکرد دانه:

روی ردیف ،شش سانتیمتر در نظر گرفته شد .آبیاری نیز

NUEg = Gw / Ns

پس از آبیاری اولیه و آبیاری تکمیلی ،برای داشتن سطح سبز

تعیین و تشخیص اسیدهای چرب براساس پروتکل

یکنواخت در مواقع موردنیاز با دور آبیاری تقریبا هر هشت

 )1990( AOACمحاسبه شد .در سال دوم اجرای آزمایش،

روز بهروش سیفونی انجام شد .پس از رسیدگی فیزیولوژی

کرتهای به طول  5متر و فاصله ردیف  ٢5سانتیمتر ،پس

بوتهها بعد از حذف اثر حاشیه ،کلیه بوتههای موجود در

از آمادهسازی ،نصف شده و در یکی از قسمتها مجدد

مساحت دو مترمربع میانی از هر کرت آزمایشی برداشت و

تیمارهای سال اول اعمال و در قسمت دوم کرت ،تیمارها

پس از خشکشدن ،دانهها بهروش دستی از خورجین جدا و

اعمال نشد .دادههای حاصل از دو سال اجرای آزمایش با

دانههای برداشتشده هر کرت به هکتار تعمیم داده شد و

استفاده از نرمافزار آماری ( SASنسخه  )9.1.3مورد تجزیه

صفات شاخصهای نیتروژن و اسیدهای چرب در دانه کلزا

آماری قرار گرفت و مقایسه میانگینها نیز با استفاده از آزمون

اندازهگیری شدند.

توکی در سطح احتمال  5درصد انجام شد.

محاسبه شاخصهای مختلف نیتروژن براساس مطالعه
 )2012( Bingham et al.مطابق معادالت زیر انجام گرفت:

 .3نتایج و بحث

(رابطه  )1کارایی جذب نیتروژن:

 .1 .3عملکرد دانه

NupE = (Noff / Ns) *100

که در این معادله  Noffنیتروژن موجود در زیستتوده

اثر متقابل تیمارها بر صفت عملکرد دانه در سطح یک درصد

(گرم در مترمربع) و  Nsنیتروژن موجود در خاک که شامل

معنیدار شد (جدول  .)4تیمار ازتوباکتر و  3٠تن

نیتروژن اولیه خاک و نیتروژن مصرفی (گرم در مترمربع)

لجنفاضالب ( ٢68٠/٠٠کیلوگرم بر هکتار) بیشترین

میباشد.

عملکرد را بهخود اختصاص داد که نسبت به تیمار شاهد

(رابطه  )٢کارایی مصرف (فیزیولوژیک) نیتروژن برحسب

( ٢17٠کیلوگرم بر هکتار)  19درصد افزایش عملکرد داشته

عملکرد زیستتوده:

و تیمار آزوسپریلیوم و  3٠تن لجنفاضالب (٢473/33
NutEb = B / Noff

کیلوگرم بر هکتار) نیز در مقایسه با شاهد 1٢ ،درصد افزایش

که در این معادله  Bعملکرد زیستتوده (گرم بر

نشان داد (جدول  )2017( Ramdev et al. .)6در مطالعات

مترمربع) است.

خود بیان کردند که تلقیح بذر ارزن مرواریدی 1با ازتوباکتر

(رابطه  )3کارایی مصرف (فیزیولوژیک) نیتروژن برحسب

باعث افزایش معنیداری در عملکرد ،در مقابل عدم تلقیح

عملکرد دانه:

شد )2014( Latar et al. .گزارش کردند که کاربرد

NutEg = Gw / Noff

لجنفاضالب در مقادیر  1٠تا  4٠تن در هکتار باعث افزایش

که در این معادله  Gwعملکرد دانه (گرم بر مترمربع)

معنیدار عملکرد دانه و کاه و کلش گندم شدAhmad et al. .

است.

( )2010افزایش عملکرد دانه تحت تأثیر کودهای زیستی

(رابطه  )4کارایی استفاده (بهرهوری) نیتروژن برحسب

تثبیتکننده نیتروژن و فسفر را بهدلیل افزایش فعالیت

عملکرد زیستتوده:

متابولیکی کودهای زیستی (که باعث افزایش سرعت فتوسنتز

.NUEb = B / Ns

(رابطه  )5کارایی استفاده (بهرهوری) نیتروژن برحسب
1. Pennisetum glaucum L.
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خالص میشود) و همچنین تولید هورمونهای محرک رشد

(.)Oliveira et al., 2010

توسط باکتریها و در نهایت افزایش عملکرد دانستهاند.

( )2014در مطالعات خود بیان کردند ،فراهمی مواد آلی و

افزایش در دسترسبودن نیتروژن از طریق تثبیت زیستی در

عناصر غذایی خاک بهویژه تحت شرایط استفاده تلفیقی

ریزوسفر توسط باکتریهای محرک رشد و از طرفی وجود

کود گاوی +گرانوله میتواند ضمن افزایش عملکرد،

مقادیر باالی این عنصر و سایر عناصر غذایی از جمله فسفر

باعث افزایش درصد اسید اولئیک و نیز کاهش میزان اسید

در لجنفاضالب و در اختیار قرارگرفتن تدریجی این مواد،

لینولنیک و بهبود کیفیت روغن کنجد شد.

میتواند باعث توسعه بهتر ریشه شده و این رشد بهتر ریشه

( )2013در کلزا ،گزارش کردند که باکتری آزوسپیریلیوم

با افزایش جذب همراه بوده و به رشد بهتر گیاه کمک کرده و

میزان اسید اولئیک و اسید لینولنیک را افزایش داد ولی

باعث افزایش ماده خشک و در نهایت گلدهی بهتر و توسعه

Rezvani Moghaddam et al.

میزان اسید اروسیک را کاهش

بهتر خوشه شود.

Nosheen et al.

داد.

همچنین  )2016( Seyed Sharifiگزارش کرد که

اثر تیمارهای تلقیح و لجنفاضالب بر اسیدهای چرب

اسیدهای چرب غیراشباع سویا با کاربرد کودهای زیستی

اولئیک ،لینولئیک ،لینولنیک و اروسیک در سطح یک

بهطور معنیداری افزایش یافت .همچنین )2014( Fadul

درصد و اثر برهمکنش تیمارهای تلقیح و لجنفاضالب بر

نیز بیان کرد که عملکرد بذر ،محتوای روغن دانه و درصد

اسیدهای چرب ایکوزانوئیک ،پالمیتیک و آراشیدونیک در

اسید اولئیک بهطور معنیداری با افزایش مقدار ماده آلی

سطح یک درصد و اسید استئاریک در سطح  5درصد

در کانوال افزایش داشت .براساس نتایج این آزمایش

معنیدار شد (جدول .)4

میتوان اظهار داشت که فراهمی هر چه بیشتر عناصر
غذایی در خاک ،ضمن افـزایش عملکرد روغن ،احتماال

 .2 .3اسیدهای چرب غیر اشباع

با کاهش درصد اسید لینولنیک و نیز افزایش درصد اسید

اسید اولئیک

اولئیک منجر به بهبود ارزش کیفی روغن

میشود.

اثر تیمارهای لجنفاضالب بر اسید اولئیک نشان داد که
بیشترین مقدار آن از تیمار  3٠تن لجنفاضالب با مقدار

اسید لینولئیک

 61/٢3درصد ،بهدست آمد (شکل  )1و همچنین اثر

اثر تیمار لجنفاضالب بر اسید لینولئیک نشان داد بیشترین

تیمارهای تلقیح نیز نشاندهنده باالتربودن مقدار تلقیح با

مقدار آن از تیمار  3٠تن لجنفاضالب ( 18/41درصد)

ازتوباکتر ( 61/٢3درصد) بود (جدول  5و شکل .)٢

بهدست آمد که با تیمار  ٢٠تن لجنفاضالب در هکتار با

بهطورکلی افزایش درصد اسید اولئیک نشاندهنده پایداری

مقدار  18/39درصد در گروه آماری مشابه قرار گرفت

به دما و کیفیت روغن ،جهت سرخکردن مواد غذایی و نیز

(جدول  5و شکل  .)3در تیمار تلقیح هم ازتوباکتر با مقدار

باالتربودن درصد اسید چرب لینولئیک حاکی از بهبود

 18/37درصد بهترین بود (شکل .)4

ارزش روغن در تغذیه مستقیم میباشد

( Khajehpour,

حضور باکتریهای محرک رشد میتواند از طریق

 .)2005اسید اولئیک بهدلیل اثر بخشی آن در کاهش سطح

افزایش نیتروژن قابل جذب گیاه باعث تداوم رشد گیاه

کلسترول و تقویت در بیماریهای قلبی عروقی شناخته

شود و از طرفی وجود ماده آلی لجنفاضالب و افزایش

شده است و دارای خواص ضد دیابتی و ضد التهابی است

ماده آلی در خاک ،میتواند از طریق افزایش ظرفیت

دوره   23شماره   3پاییز 1400

490

اثر کاربرد لجنفاضالب شهری ،ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر برخی اسیدهای چرب و شاخصهای نیتروژن درکلزا

آبگیری و فراهمبودن رطوبت و مواد غذایی بیشتر برای

و لینولنیک بستگی دارد و این اسیدها جزو اسیدهای چرب

گیاه ،سبب تداوم رشد شود .نتایج این بررسی نشان داد که

ضروری برای بدن انسان هستند ،که باید از طریق رژیم

ترکیب اسیدهای چرب کلزا تحت تأثیر عناصر غذایی قرار

غذایی تأمین شوند ،این پژوهش توانسته است با افزایش

میگیرد و با توجه به اینکه کیفیت روغنهای خوراکی به

اسیدهای چرب غیراشباع و افزایش عملکرد روغن ،کیفیت

مقدار اسیدهای چرب غیراشباع ،بهویژه اسیدهای لینولئیک

روغن کلزا را بهبود بخشد.

جدول  .4جدول تجزیه واریانس اثر تیمارهای لجنفاضالب و تلقیح بر اسیدهای چرب دانه کلزا
درجه آزادی

عملکرد دانه

اسید چرب اولئیک

اسید چرب لینولئیک

اسید چرب لینولنیک

منابع تغییر
سال ()Year

1

1502854/44 ns

**0/2485

*0/4636

**3/0802

11947/77 ns

**0/0612

0/1416 ns

**0/3112

**

**

**

تکرار

2

تلقیح ()I

2

**

1093587/77

1/0047

0/6101

0/2538

لجنفاضالب ()N

4

**2161513/88

**0/5123

**0/4474

**3/7158

**53248/88

0/0121ns

0/1179 ns

0/0200 ns

*

**

0/1281

0/0834 ns

**

0/2035

0/0120 ns

I*N

8

Year * I

2

**

114147/77

Year * N

4

**

165929/44

0/0041ns

Year * I * N

8

16147/77 ns

0/0027ns

0/1057 ns

error

56

11659/68

0/0111

0/0996

0/0112

5/18

0/17

1/72

0/55

CV

0/0143ns

0/3175

* ** ،و  :nsمعنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد و بدون اختالف معنیدار.

ادامه جدول  .4جدول تجزیه واریانس اثر تیمارهای لجنفاضالب و تلقیح بر اسیدهای چرب دانه کلزا
درجه

اسید چرب

اسید چرب

اسید چرب

اسید چرب

اسید چرب

آزادی

ایکوزانوئیک

اروسیک

پالمتیک

آراشیدونیک

استئاریک

سال ()Year

1

**0/2280

**0/00361

**0/2981

**0/0348

**0/1690

تکرار

2

0/0003 ns

**0/00291

**0/0108

**0/0008

**0/0026

تلقیح ()I

2

*

**

**

*

منابع تغییر

0/0011

**

0/0090

0/0222

0/0006

0/0007

لجنفاضالب ()N

4

**0/0120

**0/0343

**0/0727

**0/0043

**0/0115

I*N

8

**0/0009

0/000051 ns

**0/0027

**0/0002

*0/0005

Year * I

2

**

0/0112

0/000013 ns

Year * N

4

**

0/0023 ns

0/0071

0/000048 ns

**

0/0118

0/00003 ns
**

0/0017

**

0/0012

**

0/0115

Year * I * N

8

**0/0012

0/000023 ns

**0/0049

**0/0001

**0/0007

error

56

0/0002

0/00016

0/0007

0/00008

0/0002
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1/46

CV

7/04

0/91

0/59

0/70

* ** ،و  :nsمعنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد و بدون اختالف معنیدار.

جدول .5اثر تیمارهای تلقیح و لجنفاضالب بر اسیدهای چرب کلزا
درصد اسید چرب اولئیک

درصد اسید چرب لینولئیک

اسید چرب لینولنیک

اسید چرب اروسیک

()%

()%

()%

()%

1

60/97b

18/17b

19/20a

0/17b

2

61/07a

18/31a

18/83b

0/18a

بدون تلقیح

60/87c

18/08b

18/91b

0/20a

ازتوباکتر

61/23a

18/37a

19/05a

0/17b

آزوسپریلیوم

60/97b

18/27ab

19/08a

0/17b

بدون کود و لجن

60/79d

18/22ab

18/27d

0/23a

توصیه کودی

61/04b

18/05b

19/00c

0/20b

T/ha

60/93c

18/14ab

19/09c

0/18c

لجن

T/ha20

61/11b

18/39a

19/26b

0/15d

لجن

T/ha30

61/23a

18/41a

19/46a

0/12e

سال

تلقیح

لجنفاضالب

لجن 10

اعداد با حروف مشابه در هر ستون ،از نظر آماری با آزمون توکی و

در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیداری ندارند.

61.4

a

b

61.2

b

60.8
60.6

60.4
60.2
60.0
لجن T/ha 30

کود توصیه شده
لجن T/ha 10
لجن T/ha 20
سطوح مختلف تیمار لجنفاضالب

شاهد

شکل  .1اثر سطوح مختلف تیمار لجنفاضالب بردرصد اسید اولئیک

دوره   23شماره   3پاییز 1400

492

اسید اولئیک ()%

c
d

61.0
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61.4

a

61.2

b

61.0

اسید اولئیک ()%

c

60.8
60.6
60.4
60.2
60.0
تلقیح با آزوسپریلیوم

بدون تلقیح

تلقیح با ازتوباکتر
سطوح مختلف تیمار تلقیح

شکل  .2اثر سطوح مختلف تیمار تلقیح بر اسید اولئیک

تلقیح بذور با باکتریهای افزاینده رشد موجب

آزوسپریلیوم با مقدار  19/٠8درصد با تلقیح با ازتوباکتر

کاهش معنی داری در اسیدهای چرب اشباع (اسید

( 19/٠5درصد) رتبه اول را داشته و در گروه آماری مشابه

پالمتیک و استئاریک) و افزایش معنیداری در اسیدهای

قرار گرفتند (جدول  5و شکل  .)6اثر تیمارهای

چرب غیراشباع (اسید لینولئیک و اولئیک) در مقایسه با

لجنفاضالب هم نشان داد تیمار  ٢٠و  3٠تن لجنفاضالب

عدم تلقیح باکتریایی (تیمار کنترل) شد .نتایج مشابهی

در هکتار بهترتیب با مقادیر  19/٢6و  19/46درصد

توسط  )2003( Shehata & EL-Khawasگزارش شده

بیشترین اسید لینولنیک را داشتند (جدول  .)5چنین استنباط

است .میتوان گفت ،میزان اسیدهای چرب اشباع با

میشود که بهبود شرایط محیطی در طی نمو دانه در اثر

افزایش میزان نیتروژن در دسترس ،کاهش و میزان

کاربرد لجنفاضالب و باکتریهای محرک رشد ،عـاملی

(Shoghi-

برای کاهش سنتز اسید اولئیک به اسید اروسیک و در نتیجه

اسیدهای چرب غیراشباع افزایش مییابد
.)Kalkhoran et al., 2013

افزایش کیفیت روغن میباشد )2012( Shakeri et al. .نشان
دادند که اثر کود بیولوژیک بر درصد اسید لینولنیک در سطح

اسید لینولنیک

احتمال پنج درصد معنیدار بود .آنها بیان کردند با کاربرد

با بررسی جدول ( )5مشخص شد که استفاده از باکتریهای

کود بیولوژیک مقدار اسید لینولنیک به  ٠/٢8درصد رسید و

محرک رشد باعث افزایش اسید لینولنیک شد .تلقیح با

در مقایسه با تیمار شاهد ( ٠/٢3درصد) افزایش یافت.

لجن 3٠

لجن ٢٠

لجن  1٠کود توص یه شاهد

T/ha

T/ha

T/ha

d

اسید لینولنیک ( )

a

b

c

c

شده

سطوح مختلف تیمار لجن فاضالب

شکل  .3اثر سطوح مختلف تیمار لجنفاضالب بر درصد اسید لینولئیک
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19.2

تلقیح با آزوسپریلیوم

تلقیح با ازتوباکتر
سطوح مختلف تیمار تلقیح

18.8
18.6
18.4

اسید لینولنیک ()%

a

a
b

19.0

18.2
18.0
بدون تلقیح

شکل .4اثر سطوح مختلف تیمار تلقیح بر اسید لینولئیک
a

a

ab
ab
b

لجن T/ha 20

لجن T/ha 30

لجن T/ha 10

کود توصیه شده

اسید لینولئیک ()%

18.5
18.4
18.4
18.3
18.3
18.2
18.2
18.1
18.1
18.0

شاهد

سطوح مختلف تیمار لجنفاضالب

شکل .5اثر سطوح مختلف تیمار لجنفاضالب بر درصد اسید لینولنیک
a

b

تلقیح با آزوسپریلیوم

تلقیح با ازتوباکتر
سطوح مختلف تیمار تلقیح

اسید لینولئیک ()%

ab

18.4
18.4
18.3
18.3
18.2
18.2
18.1
18.1
18.0

بدون تلقیح

شکل  .6اثر سطوح مختلف تیمار تلقیح بر اسید لینولنیک
اسید ایکوزانوئیک

ایکوزانوئیک در تیمارهای بدون تلقیح نسبت به تیمارهای

تیمار  3٠تن لجنفاضالب و ازتوباکتر با مقدار  1/1٢درصد

تلقیحشده دارای مقدار کمتری بود .در بین تیمارهای شاهد،

و تیمار  ٢٠تن لجنفاضالب و ازتوباکتر با مقدار 1/1٠

کود نیتروژنه و  1٠تن لجنفاضالب که با ازتوباکتر تلقیحشده

درصد ،دارای مقدار مشابه همین تیمارها با تلقیح با

بودند تفاوت معنیداری وجود نداشت .نتایج

آزوسپریلیوم بود (جدول  .)6البته مقدار عددی اسید

 )2013( Kalkhoran et al.نشان داد که تلقیح بذور با
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باکتریهای افزاینده رشد موجب افزایش معنیداری در

لجنفاضالب ( ٠/1٢درصد) نسبت به تیمار شاهد بدون لجن

اسیدهای چرب غیراشباع (اسید لینولئیک و اولئیک) در

( ٠/٢3درصد)  48درصد کاهش را نشان داد .همچنین اثر

مقایسه با عدم تلقیح (تیمار کنترل) شد .مواد آلی و

تیمارهای تلقیح نیز نشان داد که تلقیح با ازتوباکتر و

فعالیتهای میکروبی گزارش شده است که اثرات مثبتی بر

آزوسپریلیوم باعث کاهش مقدار اسید اروسیک شد .نتایج

ترکیب اسیدهای چرب و رشد فیزیولوژیکی محصوالت

نشان داد تفاوتی بین دو باکتری مورداستفاده در آزمایش بر

زراعی دارند (.)Mohammadi et al., 2011

اسید اروسیک ( ٠/17درصد) وجود نداشت و مقدار آنها
نسبت به تیمار شاهد بدون تلقیح ( ٠/٢٠درصد)  15درصد

اسید اروسیک

کاهش را نشان داد (جدول .)5

بررسی نتایج نشان داد که تیمار لجنفاضالب باعث کاهش
مقدار اسید اروسیک شد .بهطوری که تیمار  3٠تن
جدول  .6اثر متقابل سطوح تلقیح و لجنفاضالب بر اسیدهای چرب کلزا
عملکرد دانه اسید چرب ایکوزانوئیک

بدون تلقیح

ازتوباکتر

آزوسپریلیوم

اسید چرب پالمتیک

اسید چرب آراشیدونیک

اسید چرب استئاریک

()kg/ha

()%

()%

()%

()%

بدون کود و لجن

1565c

1/05 c

4/66 c

0/99 c

2/01 b

توصیه کودی

2051ab

1/06 b

4/82 a

1/03 ab

2/06 a

لجن T/ha 10

1661c

1/06 bc

4/83 a

1/02 b

2/07 a

لجن T/ha20

1940b

1/07 ab

4/73 b

1/03 ab

2/07 a

لجن T/ha 30

2170a

1/09 a

4/68 bc

1/04 a

2/07 a

بدون کود و لجن

1660d

1/05 b

4/63 c

0/99 c

2/00 b

توصیه کودی

2581ab

1/05 b

4/78 a

1/02 b

2/05 a

لجن T/ha 10

1676c

1/05 b

4/76 a

1/02 b

2/07 a

لجن T/ha20

2378b

1/10 a

4/68 b

1/03 ab

2/07 a

لجن T/ha 30

2680a

1/12 a

4/63 c

1/04 a

2/07 a

بدون کود و لجن

1586d

1/05 c

4/63 a

1/00 b

2/02 a

توصیه کودی

2371ab

1/05 c

4/74 a

1/02 ab

2/06 a

لجن T/ha 10

1636c

1/08 bc

4/73 ab

1/00 b

2/04 a

لجن T/ha20

2208b

1/10 ab

4/70 b

1/02 b

2/06 a

لجن T/ha 30

2473a

1/12 a

4/68 bc

1/03 a

2/06 a

اعداد با حروف مشابه در هر ستون ،از نظر آماری با آزمون توکی و

در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیداری ندارند.

 )2017( Vatandust et al.بیان کردند که کاربرد

و لینولنیک و کاهش اسیدهای چرب پالمتیک و اروسیک

باکتریهای محرک رشد باعث افزایش میزان اسید اولئیک

گردید .ویژگیهای کیفی هر نوع روغن بستگی به ترکیب
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اسیدهای چرب آن و بهویژه اسیدهای چرب اولئیک،

به آهستگی آزاد کرده و در طی فصل رشد در اختیار گیاه

لینولئیک و اروسیک دارد که به میزان زیادی تحت تأثیر

قرار میدهند .در سویی دیگر ،لجنفاضالب مورداستفاده

شرایط محیطی قرار دارد (.)Enjalbert et al., 2013

در این آزمایش نیز با داشتن درصد باالی نیتروژن و

 )2013( Nosheen et al.در کلزا گزارش کردند که

عناصر غذایی و ماده آلی ،که بر اثر فعالیت باکتریها،

باکتری آزوسپیریلیوم بهطور معنیداری میزان اسید

تجزیه و بهصورت مناسب و تدریجی در اختیار گیاه قرار

Habibi et al.

داده میشود باعث شستوشوی کمتر مواد غذایی تا

( )2014انجام شد مصرف هر یک از عناصر گوگرد ،روی

انتهای فصل رشد شده و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه

و بر سبب کاهش اسید اروسیک شد ،اما مصرف ترکیبی

بهخوبی تأمین میشود.

اروسیک را کاهش داد .در پژوهشی که توسط

عناصر سبب کاهش بیشتر اسید اروسیک در مقایسه با
مصرف آنها بهصورت جداگانه شد .ازاینرو نتیجه گرفته

 .3 .3اسیدهای چرب اشباع

میشود که عناصر غذایی که از طریق لجنفاضالب در

اسید پالمیتیک ،استئاریک و آراشیدونیک

اختیار گیاه قرار داده شده ،با اثر بر ترکیب اسیدهای چرب

در بررسی اثر تیمارهای لجنفاضالب بر اسید پالمیتیک و

و کاهش اسید اروسیک سبب بهبود کیفیت روغن کلزا

استئاریک نشان داد با افزایش سطوح لجنفاضالب از

شده است )2015( Sharafi et al. .بیان کردند که

میزان آنها کاسته میشود ،همچنین اثر باکتریهای محرک

همبستگی بسیار قوی منفی و معنیداری بین میزان اسید

رشد نیز بر اسید پالمیتیک و استئاریک نیز نشاندهنده

لینولنیک و اروسیک اسید وجود دارد که این مطلب در

کاهش مقدار آنها در تیمارهای تلقیح نسبت به شاهد بود.

ارتباط مستقیم با مراحل موردنیاز برای سنتز روغن است.

اثر تیمار تلقیح بر اسید آراشیدونیک هم همانند اسیدهای

همچنین همبستگی قوی و منفی بین اسیدهای چرب

چرب اشباع پالمیتیک و استئاریک بود و تلقیح بذور باعث

اولئیک و اروسیک وجود دارد که حاکی از آن است که

کاهش مقدار این اسید چرب شد (جدول .)6

ژنهایی که برای داشتن مقدار زیاد اسید اروسیک نقش

 )2016( Sharifiبیان کرد که اسیدهای چرب اشباعشده

دارند ،در هزینهکردن و مصرف اسید چرب غیراشباع به

(اسیدهای پالمیتیک و استئاریک) در مقایسه با شاهد

اسیدهای لینولئیک و لینولنیک عمل میکنند .دو مسیر بیوسنتز

تلقیحشده با کودهای بیولوژیک کاهش یافته ،در حالیکه

جداگانه که از نظر ژنتیکی مستقل هستند ،مسئول این نتیجه

اسیدهای چرب اشباعنشده (لینولئیک ،لینولنیک و اولئیک)

هستند .رابطه سنتز این دو اسید چرب در  B. napusو

افزایش یافتهاند .نتایج  )2014( Fadulنشان داد که

رقم اکاپی با حدود صفر درصد اسید اروسیک و حدود

باالتربودن مواد آلی خاک باعث افزایش اسیدهای چرب

 64درصد اسید اولئیک قابل مشاهده است .استفاده از

غیراشباع و کاهش اسیدهای چرب اشباع بعد از مرحله

باکتریهای محرک رشد میتواند تأثیر معنیداری بر

هشتم رشد در کلزا شده است .نتایج با افزایش ماده آلی و

ترکیب اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع کلزا داشته باشد.

از طرفی وجود باکتریهای محرک رشد باعث کاهش

عناصر غذایی بهویژه نیتروژن که با کاربرد باکتریهای

اسید پالمیتیک در روغن کلزا شد .افزایش ماده آلی در

محرک رشد به محیط کشت گیاه بهصورت تدریجی وارد

خاک میتواند از طریق افزایش ظرفیت آبگیری آن و

میشوند (برعکس کاربرد کودهای شیمیایی) ،این ماده را

فراهمبودن رطوبت بیشتر برای گیاه ،سبب تداوم رشد و
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تأخیر در رسیدگی شود که این امر سبب کاهش این اسید

قابلتوجیه است )2015( Kucheki et al. .بیان کردند که

چرب اشباع میگردد.

در هر دو گیاه ذرت و پنبه افزایش سطوح نیتروژن از
صفر به  15٠کیلوگرم در هکتار ،کارایی جذب نیتروژن را

کارایی جذب (بازیافت) نیتروژن

بهطور معنیداری کاهش داد .همچنین

در بررسی اثر متقابل تیمارهای لجنفاضالب و تلقیح،

( )2001با بررسی تأثیر بقوالت و سطوح کود نیتروژنه بر

مشخص شد که در سطح یک درصد بر درصد کارایی جذب

کارایی مصرف و جذب نیتروژن در گیاه پنبه ،گزارش

نیتروژن معنیدار شد (جدول  .)7نتایج نشان داد تیمار توصیه

کردند که اگر نیتروژن باالتر از حد بهینه اقتصادی مصرف

کودی همراه با ازتوباکتر ( 16/79درصد) دارای بیشترین

شود ،کارایی بازیافت آن کاهش

مقدار بود .اثر تیمار تلقیح مثبت بود و تیمارهای تلقیح نسبت

Rochester et al.

مییابد.

در این آزمایش نیز با افزایش مصرف لجنفاضالب و

به تیمار شاهد دارای مقدار بیشتری بودند (جدول  .)8از

بهدنبال آن افزایش نیتروژن در دسترس گیاه ،از میزان

طرفی افزایش سطوح لجنفاضالب باعث کاهش در کارایی

کارایی جذب نیتروژن کاسته شد و در تیمار کود

Gossypium

توصیهشده نیز همانطور که قبال گفته شد با توزیع کود

 )hirsutum L.گزارش شد که افزایش کود نیتروژن مصرفی از

بهصورت سرک و به مقدار موردنیاز همانطور که در

صفر تا  3٠٠کیلوگرم در هکتار ،کارایی جذب نیتروژن را

مشاهدات  )2014( Mirza Shahi & Hosseinpourنشان

بهطور معنیداری کاهش داد ( .)Zhang et al., 2012کارایی

داده شد ،با تعدد کوددهی نیتروژن در زمانهای مختلف،

جذب نیتروژن شد .در آزمایشی روی پنبه (

جذب نیتروژن کلزا

برای سطوح تیمارهای کود آلی

کارایی جذب آن افزایش یافت.

لجنفاضالب در مقایسه با کود شیمیایی پایینتر بود که دلیل
این امر را میتوان به فراهمی مناسبتر نیتروژن طی فرایند

کارایی مصرف بر حسب زیستتوده و عملکرد دانه

معدنیشدن تدریجی کودهای آلی در مقایسه با کود شیمیایی

اثر متقابل تیمارهای تلقیح و لجنفاضالب بر هر دو صفت

نسبت داد.

یادشده در سطح یک درصد ( )P≤٠/٠1معنیدار شد

با توجه به اینکه لجنفاضالب مورد استفاده در طرح

(جدول  ،)7بهطوریکه بیشترین مقدار این شاخص

دارای  ٢/43درصد نیتروژن بود و با حضور باکتریهای

برحسب زیستتوده و عملکرد دانه از تیمار بدون کود و

محرک رشد ،این ماده آلی بهسرعت تجزیه و احتماال

لجن و بدون تلقیح (شاهد) بهترتیب برابر با  ٢7/8٠و

بیشتر نیتروژن موجود در آن در همان سال مصرف ،از آن

 18/9٠گرم عملکرد بهازای گرم نیتروژن جذبشده در

(لجنفاضالب) خارج شده است ،نتیجه بهدستآمده

شرایط شاهد بهدست آمد (جدول .)8

جدول  .7جدول تجزیه واریانس اثر تیمارهای لجنفاضالب و تلقیح بر اسیدهای چرب دانه کلزا

دوره   23شماره   3پاییز 1400

497

مهدی طاهری اصغری

()NupE

کارایی جذب نیتروژن

زیستتوده ()NutEb

کارایی مصرف برحسب

دانه ()NutEg

کارایی مصرف برحسب

()NUEb

1/11

**0/980

0/022ns

0/012 ns

تلقیح ()I

2

**37/49

**15/96

**2/38

*1/090

**0/857

**

**

**

9/81

**

4/43

**

**

0/58

**

0/07

**

3/67

**

0/10

**

0/12

لجنفاضالب ()N

4

I*N

8

**

1/85

Year * I

2

**

3/38

Year * N

4

**

7/58

Year * I * N

8

**

0/77

error

56

CV

79/56

2/22

47/81

**

1/46

**

5/51

**

5/79

**

1/07

0/63

عملکرد زیستتوده

تکرار

2

**

**

کارایی بهرهوری برحسب

سال ()Year

1

**169/716
**

**273/31

**113/479

**1/39

عملکرد دانه ()NUEg

منابع تغییر

کارایی بهرهوری برحسب

درجه آزادی

**
**

2/90

**

0/043

**
**

2/402
0/090

0/080

0/46

0/024 ns

0/015 ns

0/26

0/11

0/11

0/013

0/010

4/58

1/41

1/93

4/24

5/19

* ** ،و  :nsمعنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد و بدون اختالف معنیدار.

جدول  .8اثر متقابل سطوح تلقیح و لجنفاضالب بر برخی شاخصهای نیتروژن

)percent( NUPE

کارایی جذب نیتروژن

)g B per g-1 N off( NUTEb

کارایی مصرف بر حسب زیستتوده

)g GW per g-1 N off( NUTEg

کارایی مصرف بر حسب دانه

زیستتوده )g B per g N s( NUEb
-1

کارایی بهره وری بر حسب عملکرد

)g GW per g Ns( NUEg
-1

توصیه کودی

12/94a

23/87cd

17/22bc

3/05a

2/20a

T/ha

9/10c

25/80b

17/81b

2/33b

1/61c

9/00c

24/38c

17/12c

2/15bc

1/51dc

8/72c

22/92d

16/49c

1/97c

1/41d

بدون کود و لجن

11/86b

25/56a

17/94a

3/03b

2/12b

توصیه کودی

16/79a

22/57c

16/78cb

3/72a

2/77a

T/ha

10/89c

25/25a

17/91a

2/70c

1/91c

10/94bc

23/80b

17/25b

2/55c

1/85c

10/78c

22/11c

16/41c

2/35d

1/75c

لجن 10
لجن

T/ha20

لجن 30

ازتوباکتر

کارایی بهره وری بر حسب عملکرد دانه

بدون تلقیح

بدون کود و لجن

10/63b

27/80a

18/90a

2/95a

2/00b

لجن 10
لجن

T/ha

T/ha20

لجن 30

T/ha
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آزوسپریلیوم

بدون کود و لجن

11/24b

26/12a

18/12a

2/92b

2/03b

توصیه کودی

15/15a

22/99c

17/00b

3/44a

2/55a

T/ha

11/15b

23/87b

16/94b

2/64c

1/88bc

10/50bc

22/85cd

16/48bc

2/38d

1/72cd

10/05c

22/04d

16/18c

2/19d

1/61d

لجن 10
لجن

T/ha20

لجن 30

T/ha

اعداد با حروف مشابه در هر ستون ،از نظر آماری با آزمون توکی و در سطح احتمال  5درصد اختالف معنیداری ندارند.

کارایی بهرهوری (زراعی) بر حسب زیستتوده و

نتایج نشان داد با افزایش سطوح لجنفاضالب از مقدار
کارایی مصرف برحسب زیستتوده و عملکرد دانه کاسته

عملکرد دانه

شد .همچنین این شاخص در اثر تیمارهای تلقیح نیز کاهش

اثر تیمارهای لجنفاضالب و تلقیح بر شاخصهای کارایی

یافت .کارایی فیزیولوژیکی نیتروژن در واقع نشاندهنده میزان

بهرهوری برحسب زیستتوده و عملکرد دانه در سطح

استفاده بهینه گیاه از مقدار عنصر غذایی جذبشده توسط

یک درصد ( )P≤٠/٠1معنیدار شد (جدول  ،)7بهطوریکه

ریشههای آن گیاه میباشد .با توجه به رابطه عکس بین مقدار

بیشترین مقدار این شاخص برحسب عملکرد دانه و

نیتروژن جذبشده زیستتوده با کارایی مصرف نیتروژن

زیستتوده از تیمار توصیه کودی و ازتوباکتر بهترتیب با

( ،)Asadi et al., 2013بنابراین صرف جذب مقدار معینی از

مقادیر  ٢/77و  3/7٢گرم عملکرد بهازای گرم نیتروژن

یک عنصر غذایی نمیتواند معیاری جهت تعیین میزان

جذبشده بهدست آمد که بهترتیب افزایش  ٢1و 18

تأثیرگذاری یک یا چند تیمار باشد.

درصدی را نشان داد (جدول  .)6استفاده از کود نیتروژنه

در تیمار تلقیح +مصرف لجنفاضالب عالوه بر

به مقدار مناسب و در اختیار قراردادن به موقع آن بههمراه

باالبودن مقدار نیتروژن جذبشده از خاک نسبت به سایر

تلقیح توانست اثر بیشتری بر این شاخص داشته باشد.

ترکیبهای تیماری ،شرایط به گونهای بوده که گیاه

البته با افزایش سطوح لجنفاضالب از مقدار این شاخص

توانسته است ،استفاده بهتری از نیتروژن جذبشده داشته

کاسته شد .با توجه به قانون بازده نزولی در مورد مصرف

باشد .چنین میتوان عنوان کرد که افزایش مقدار نیتروژن

عناصر غذایی ،مبنی بر اینکه واحدهای اولیه کود مصرفی،

در دسترس که از طریق لجنفاضالب و همچنین

تأثیر بیشتری بر عملکرد دارند ،هرقدر مصرف نیتروژن
( Keerthi

باکتریهای محرک رشد در اختیار گیاه قرار گرفته ،باعث

افزایش یابد کارایی استفاده از آن کاهش مییابد

مصرف لوکس در این گیاه شده و لزوما با افزایش مقدار

 )2018( Javadi et al. .)et al., 2017نشان دادند ،با

نیتروژن افزایش عملکرد به همان نسبت نبوده است.

افزایش سطوح نیتروژن ،کارایی زراعی نیتروژن براساس

 )2007( Uribelarrea et al.نیز گزارش کردند که با

دانه کاهش معنیداری نشان داد .کاهش میزان کارایی

افزایش سطوح نیتروژن ،کارایی فیزیولوژیک مصرف

بهکارگیری نیتروژن با افزایش میزان کود مصرفی از  136به

نیتروژن در ذرت کاهش پیدا می کند.

 195کیلوگرم در هکتار در کلزا در برخی مطالعات گزارش
شده است که این کاهش احتماال بهدلیل از دسترفتن
نیتروژن بهصورتهای مختلف میباشد (
.)Hosseinpour, 2014
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