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شماره 103، تابستان 1393

)پژوهش و سازندگی(

چکیده
در راستای کاهش مصرف کودهای شــیمیائی و به منظور بررسی تأثیر کودهاي زیستي بر عمل کرد و اجزای عمل کرد آفتاب گردان آجیلی 
).Helianthus annuus L( آزمایشــي در سال 1389 به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوك هاي کامل تصادفي با 3 تکرار در مزرعه ایستگاه 
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرســتان خوی اجرا گردید. عامل اول شامل دو توده محلی قلمی )a 1( و محلی پسته ای )a 2( و یک 
هیبرید وارداتی ترکیه ای )a 3( به نام  confeta  بود. عامل دوم چهار سطح مصرف کودهاي زیستي حاوي باکتري هاي تثبیت کننده نیتروژن 
را در بر مي گرفت؛ که عبارت بودند از: b 1 )عدم مصرف کودهاي زیستي(،   b 2  ]مصرف نیتروکسین )حاوي باکتري هاي تثبیت کننده   نیتروژن 
 Pseudomonas و باکتري محرك رشـد  /Azospirillum/ Azotobacter  حاوی باکتری های ( مصرف نیتراژین[ b 3  ،])Azospirillum/ Azotobacter
fluorescens([ و  b 4  ]مصرف بیوسوپر )حاوی باکتری های Pseudomonas fluorescens  /Azospirillum  /Azotobacter  و باکتری کنترل کننده 
 )p ≤  0.05(  بر مبناي نتایج به دســت آمده، کاربرد کودهای زیستي باعث افزایش معنی دار .])Bacillus subtilis عوامل بیماري زاي خاك زي
عمل کرد دانه و افزایش بسیار معنی دار )p≤0.01( صفت هاي زراعی از جمله وزن   صددانه، قطر طبق،   قطر   ساقه،  ارتفاع بوته و شاخص برداشت 
گردید. در این میان نیتراژین نسبت به تیمار شاهد بیش ترین تأثیر را در عمل کرد دانه، وزن   صددانه، قطر طبق،  قطر   ساقه، ارتفـــاع بـوته 
به ترتیب با %25، %19، %8، %11  و %9  افزایش داشته است. هم چنین تأثیر رقم بر صفت هاي مورد مطالعه )به جز تعداد دانه در طبق که 
معني دار بود( بسیار معنی دار گردید؛ به نحوی که تودة محلی پسته ای بیش ترین تأثیر را   در   افزایش   ارتفاع بوته،  قطر طبق و وزن   صددانه داشت. 
تودة محلی قلمی بیشینه تأثیر  را   در  افزایش  عمل کرد دانه، تعداد دانه در طبق  و  قطر   ساقه داشت. رقـم confeta  بیش ترین   تأثیر را   در   افزایش  
شاخص برداشت و نسبت وزن مغز به وزن کل دانه داشت. این بررسی نشان داد که کاربرد کود زیستي نیتراژین نقش مفید و موثري در بهبود 

عمل کرد   و اجزای عمل کرد آفتاب گردان آجیلی داشت. هم چنین توده محلی قلمی بیش ترین عمل کرد را به خود اختصاص داد.

کلمات کلیدي: آفتاب گردان آجیلی، کودهای زیستي، عمل کرد دانه، اجزای عمل کرد 
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In order to reduce consumption of chemical fertilizers and in order to evaluate the effect of biofertilizers on yield and 
yield components of sunflower nuts (Helianthus annuus L.), the research was carried out with using factorial based 
randomized complete block design with three replications at Agriculture and Natural Resources Researches Station 
of Khoy in 2011. The first factor was  three sunflower cultivars, which consisted of: a1 )local mass of slender(, a2 
)local mass of pistachio( and  a3 (hybrid imported Turkish called confeta), and the second factor were four levels of 
biofertilizers including: b1 )control or no biofertilizers(, b2 [Nitroxin consumption (containing bacteria Azospirillum 
and Azotobacter(], b3 [Nitragin consumption (containing bacteria Azospirillum, Azotobacter and Pseudomonas 
fluorescens(] and b4 [Biosuper consumption (containing bacteria Azospirillum, Azotobacter, Pseudomonas fluorescens 
and Bacillus subtilis)]. According to the results, application of biological fertilizer significantly increased grain 
yield and agronomic traits including hundred seed weight, head diameter, stem diameter, height  plant and harvest 
index.The grain yield (4217 kg/ha) with 25% , hundred seed weight (21.50 gr) with 19%, diameter (23.94 cm) with 
8%, stem diameter (36.15 mm)with 11%, plant height (256.7 cm)with 9% increased compared control. There was 
significant diffrence, between cultivars in all measured traits so that the landrace pistachio had the most plant height 
(296.7 cm), head diameter (25.13 cm) and hundred seed weight (23.30 gr), the landrace of  slender had the most 
grain yield  (4496 kg/ha), number of grains per head (889.7 pieces) and stem diameter (40.83 mm), and confeta had 
the most harvest index (21.08%) and the ratio of grain to skin seed (51.94). This study showed that application of 
Nitragin useful role in improving the operation and performance components of sunflower nuts, and also the landrace 
of  slender had the most grain yield.

Keyword: Sunflower nuts (Helianthus annuus L.), biological fertilizers, grain yield, yield components

مقدمه
 آفتاب گردان آجيلی از محصوالتی اســت كه عمدتــاً به صورت آجيلی 
و بعضــاً در برخی صنایع غذائی مورد اســتفاده داشــته و در بين ایرانيان 
و برخی كشــورهای جهان جای گاه ویژه ای دارد. شهرســتان خوی یکی از 
مناطق مهم و مســتعد كشور برای كشــت این محصول است كه هر ساله 
حدود%30 از اراضی آبی این  شهرستان را به خود اختصاص می دهد )بي نام، 
1389(.  از دیدگاه تغذیه، روغن آفتاب گردان به دليل داشتن مقادیر فراوانی 
از اسيدهای چرب اشباع نشــده نظير لينولئيک و اولئيک اسيد مورد توجه 
می باشد. دانه آفتاب گردان بسته به رقم هاي مختلف دارای 26 تا 50 درصد 

.)Seiler, 2007( روغن است
مصرف بی رویه كودهای شيميایی در سال های اخير صرف نظر از ایجاد 
آلودگی های زیست محيطی، باعث بروز مشکالتی در خاک های زراعی شده 
است. پی آمدهای زیان بار اقتصادی و زیست محيطی ناشی از مصرف بی رویه 
كودهای شــيميایی و نيز توجه به قابليت های ذاتی بســيار جالب توجه و 

متنوع موجودات خاک زی به ویــژه ریزجانداران، موجب گردیده كه یکی از 
مهم ترین و كاربردی تریــن زمينه های مورد تحقيق در مطالعات علمی روز، 
تالش برای توليد كودهای زیســتی باشد )Bashan et al., 2004(. در واقع 
اســتفاده از كودهای زیستی در اكوسيســتم های زراعی با هدف حذف و یا 
كاهش قابل مالحظه در مصرف نهاده های شــيميایی، یکی از اركان اصلی و 
پراهميت در كشاورزی پایدار محسوب می گردد )Sharma, 2002(. افزایش 
روزافزون بهای نهاده ها ســبب كاهش صرفه اقتصادی محصوالت و نابودی 
تنوع زیستی و پایداری سيستم های  زراعی  شده است. روش های كشاورزی 
متــداول موفقيت قابل قبولی  در مدیریت و  اســتفاده از منابع نداشــته؛ و 
بــا اتکای بيش از حد بــه نهاده های مصنوعی و انرژی هــای كمکی مانند 
سوخت های  فســيلی،  كودها و سموم شيميایی باعث ایجاد اكوسيستم های 
زراعی ناپایدار شــده و آلودگی های زیست محيطی را به دنبال  داشته است. 
هم چنين استفاده بی رویه از كودهای شيميایی موجب اختالل در فعاليت 
 Omidi et( های زیســتي، فيزیک خاک و تجمع نمک در خاک شده است
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 .) al., 2009
در حال حاضركودهاي زیستي در كشاورزي پایدار به عنوان جاي گزین 
كودهاي شيميایي در افزایش حاصل خيزي خاک و توليد محصوالت مطرح 
هســتند )Wu et al., 2005 (. تثبيت زیســتي نيتروژن حدود 180 ميليون 
تن در ســال برآورد شده است كه %80 آن توســط باكتري هاي هم زیست 
و 20 % باقي مانــده توســط باكتري هاي هم یــار و آزادزي صورت مي گيرد 
)Tilak et al., 2005(. كودهــای زیســتي اثرات مثبتی در تحریک رشــد 
 Plant Growth( داشــته كه به آن ها رایزوباكتري هاي محرک رشــد گياه
Promoting Rhizobacteria( اطــالق مي شــود. این كودهــا در برخی از 
فرایندهای  دخيل در كنترل زیســتي پاتوژن هــای گياهی، چرخه عناصر 
غذایی و اســتقرار گياه چه نقش دارند )Wu et al., 2005 (. كودهاي زیستي، 
 Chen,( در حقيقت ماده اي شــامل انواع مختلف ریزموجودات آزادزي بوده
Vessey, 2003 ;2006( كــه طي فرایندهاي بيولوژیکي عناصر غذایي اصلي 
 Rajendran( را از فرم غيرقابل دســترس به فرم قابل دسترس تبدیل نموده
and Devaraj, 2004; Vessey, 2003( و منجر به توسعه سيستم ریشه اي و 
جوانه زني بهتر بذر مي گردند )Chen, 2006 (. گروهي از این گونه باكتري ها 
 zospirillum كه داراي قابليت هم یاري با گياه هستند متعلق به جنس هاي
  Pseudomonas fluorescens  ، Azotobacter،A  و  Bacillus sp    مي باشــند 
)Tilak et al., 2005; Selosse et al., 2004(. باكتري هاي    Azospirillum  و  
  Azotobacter  توانایي ساخت و   ترشـــح مواد زیستي فعال مانند ویتاميـن 
هايB  ، اسيد نيکوتينيک، اسيد پنتوتنيک، بيوتيـن،   اكسين ها،  جيبرلين ها  
و غيــره  را در محيط ریشــه گياه دارند. این مواد نقــش مفيد و موثري در 
افزایش رشد ریشه دارند )Kader, 2002(. از طرف دیگر،Azotobacter      قادر 
به توليد تركيب هاي ضد قارچــي عليه بيماري هاي گياهي بوده، جوانه زني 
و بنيــه  گياه چــه را تقویت نموده و رشــد پایه گياهي را بهبود مي بخشــد 
)Chen, 2006 (. باكتري  Azospirillum  عــالوه بر تثبيت  نيتروژن، با  توليد 
مواد محرک رشــد، سبب بهبود رشد ریشــه و متعاقب آن افزایش سرعت 
جــذب آب و عناصر غذایي گردیده  و  از این طریق بر روند افزایش عمل كرد 
تأثيــر مي گذارد )Tilak et al., 2005; Saxena, 1993  (.    اســتفاده مداوم از 
كودهای شــيميایی رایج می تواند فعاليت باكتریایی و حاصل خيزی خاک را 
به طور محسوسی كاهش دهد )Parham et al., 2003(. استفاده از كودهای 
زیستي از مؤثرترین شيوه های مدیریتی برای حفظ كيفيت خــاک در سطح 
مطلوب محســوب می گــردد )Kokalis-Burelle et al., 2006(. تعداد قابل 
توجهــي از گونه هــاي باكتریایي و قارچي خــاک داراي روابط كاركردي با 
گياهان بوده و اثرات مفيدي بر رشــد آن ها دارند )Vessey, 2003(. نشــان 
داده شده است كه اســتفاده از ازتوباكتر منجر به افزایش محتوی نيتروژن 
در غالت مــی شــود )Bashan et al., 2004(. باكتري هاي Azotobacter و 
Azospirillum نيز )همانند   Azospirillum ( توانائی ســاخت و ترشــح مواد 
زیســتي مانند جيبرلين، بيوتين و اكسين را در محيط ریشه گياه داشته و 
 .)Vessey, 2003( نقش مفيد و موثری در افزایش رشد ریشه ایفا مي نمایند
طبق تحقيقات انجام شــده در ارزن و ذرت، كاربرد كودهای زیستی همراه 
با كاهش 50 درصدی در مصرف مقادیر توصيه شــده كودهای شــيميایی، 
 Bashan et al., 2004; El-Kholy and( موجب افزایــش عمل كرد گردیــد
Gomma, 2000(. اثــرات مثبت و قابل توجه ازتوباكتر بر رشــد و عمل كرد 

.)Rai and Gaur, 1998( گندم نيز رویت شده است

هدف از این آزمایش بررسی تأثير كودهای زیستی بر عمل كرد و اجزای 
عمل كرد آفتاب گردان آجيلی در شهرســتان خوی بود؛ كه در راســتاي آن 
مي توان در خصوص جایگزین ســاختن كودهای زیســتي به عنوان بخشی 
ازكودهاي شــيميایي )نيتــروژن دار(، افزایش حاصل خيــزي خاک و توليد 
محصوالت كشــاورزي، حفظ محيط زیســت، كاهش هزینه هــای توليد و 
استفاده بهينه از پتانسيل های موجود در منطقه قدري تفکر و كنکاش نمود.

مواد و روش ها 
این آزمایش در  ســال 1389 در مزرعه تحقيقاتي ایســتگاه تحقيقات 
كشاورزی و منابع طبيعی شهرستان خـوی با مختصات جغرافيایي '55،44° 
 طول شرقي و '32،°38 عرض شمالي و ارتفاع 1157 متر از سطح دریا اجرا 
گردید. اقليم منطقه، نيمه خشــک سرد و بارندگی ساليانه 257/4 ميلی متر 

بود. مشخصات خاک منطقه در جدول 1 نشان داده شده است.

جدول 1- خصوصیات فیزیکي و شیمیایي خاك محل آزمایش

 كالس بافت
خاک

نيتروژن
(%)

فسفر
    )ppm(

پتاسيم
  )ppm(

pH
EC 

 )دسی زیمنس
بر  متر(

  سيلتی-رسی-
0/0884/93617/890/60   لومی

آزمایــش به صورت   فاكتوریل بر پایه طرح بلوک هاي كامل تصادفي   با    2 
 ) a 1( عامل و 3    تکرار تدوین و اجرا شد. عامل اول شامل دو توده محلی قلمی
  confeta  به نام  ) a3( و یک هيبرید وارداتی تركيه ای ) a2( و  محلی پســته ای
بود. عامل دوم چهار ســطح مصرف كودهاي زیستي   حاوي   باكتریهاي رایج 
تثبيت كننده   نيتروژن  را  در بر مي گرفت؛ كه عبارت بودند از b 1   )عدم مصرف 
كود( ،  b 2  ]مصرف   نيتروكســين )حاوي   باكتري هــاي تثبيت كننده   نيتروژن 
 Azospirillum و  Azotobacter )[،  b 3  ]مصـرف نيتراژین )حاوي   باكتري هاي 
 Pseudomonas  و   باكتــري   محرک   رشــد Azotobacter و    Azospirillum
    ,Azotobacter حاوي   باكتري هاي(مصــرف بيوســوپر[  b 4 و ]) fluorescens
Pseudomonas fluorescens   ,Azospirillum,  و باكتری كنترل كننده   عوامل  

 .])   Bacillus subtilis بيماري زاي   خاک زي 
برای انجام عمليات زراعي، قطعه زمين انتخابی در پایيز 1388 شــخم 
زده شــده و عمليات تکميلی شامل پخش كود، شخم سطحی، دیسک زدن 
و ایجاد فارو در بهار 1389 قبل از كاشــت صورت گرفت. كشــت به صورت 
خشکه كاري در تاریخ 28 اردیبهشت 1389 انجام شد. در هر كرت 5 ردیف 
كاشت در نظر گرفته شد. فاصـله بين ردیف ها60 سانتي متر و طول ردیف ها 
6 متــر، فاصله بين بوته هــا در ردیف: 50 ســانتی متر در توده هاي محلی 
)به واســطه ارتفاع بلند بوته ها(، و 30 ســانتی متر در رقم Confeta )به علت 
كوتاه بودن بوته ها  و توصيه شــركت توليد كننده( بود. كودهای شــيميایی 
مصرفی اوره به ميزان 250 كيلوگرم در هکتار )به صورت 1/3 قبل از كاشت، 
1/3  در مرحله هشــت برگي و 1/3   قبل از گل دهي(، سوپرفســفات تریپل 
به ميزان150 كيلوگرم در هکتار )قبل از كاشــت( و ســایركودها )سولفات 
منيزیم، ســولفات روی و سولفات آهن به ترتيب به ميزان 100 ، 50  و 200 
كيلوگرم در هکتار قبل از كاشــت( بودند. كودهای )نيتروكسين، نيتراژین و 
بيوســوپر( نيز به ميزان 1/5 ليتر در هکتار و به صورت بذرمال )تلقيح بذر به 
صورت آغشتگي كامل با كود مایع( مورد استفاده قرار گرفتند؛ و بذرها پس 

تأثیر کودهای زیستي بر عمل کرد....
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از خشک شدن در سایه، كشت گردیدند. 
آبياری به دو شــکل بارانــي با دور آبياري حدود یــک هفته تا قبل از 
گل دهی و نشــتی با دور آبياري 10 روز انجام شــد. مبارزه با علف های هرز 
به صورت دســتی در دو مرحله 6 و 12 برگی صورت گرفت. برداشت )براي 
تعيين صفت هاي مورد نظر(  با توجه به دوره رویش هر كدام از رقم ها، بعد 
از قهوه اي شــدن پشــت طبق ها و با انتخاب تصادفي پنج طبق از هر كرت 
انجام گردید؛ به این صورت كه ابتدا هيبرید زودرس Confeta )با طول دوره 
رویش 91 روز(، ســپس توده محلی قلمی )با طول دوره رویش 123 روز( 
و ســرانجام توده  محلی پســته ای )با طول دوره رویش 128 روز( برداشت 
گردیدند. داده های به دست آمده تجزیه آماری شدند؛ و مقایسه ميانگين ها 
درصورت معنی دار بودن اثر تيمارهاي آزمایشــی با آزمـــون چنددامنه ای 
دانکن در ســطح احتمال 5 درصد انجام شد. برای انجام محاسبات فوق از 

نـرم افزارهاي MSTAT-C و  EXCELL استفاده گردید.
نتایج و بحث 

ارتفاع بوته 
ارتفاع بوته به طور بســيار معنــی داری )p≤0.01( تحت تأثير كودهای 
زیســتي قرار گرفت  )جدول 2(  ارتفاع بوته به ميزان 256/7 ســانتی متر از 

تيمار نيتراژین )كه با تيمار بيوســوپر اختالف معني داري نداشت( و كمينه 
آن به ميزان 236/5 ســانتي متر از تيمار شــاهد به دســت آمد  )جدول 3(. 
افزایش ارتفاع بوته با توجه به اثر افزاینده كودهاي زیستي  بر رشـد رویشی 
قابل توجيه اســت. افزایش ارتفاع آفتاب گردان در اثر تلقيح با باكتری های 
 .)Shehata and EL-Khawas, 2003( افزاینده رشد مشــاهده شده اســت
بررســي ها نشــان داده اســت كه افزایش ارتفاع بوته ارزن بــر اثر تلقيح با 
 ،)Chandrasekar et al., 2005( آزوسپریلوم و ازتوباكتر همراه با كاربرد اوره
و افزایش 8/5 درصدی ارتفاع بوته ذرت به واسطه تلقيح بذر آن با ازتوباكتر 
و سودوموناس )Zahir et al., 2000( رخ داده است. ارتفاع بوته به طور بسيار 
معنــی داري )p≤0.01( تحت تأثير رقم هم قرار گرفت؛ به نحوی  كه دو توده 
محلی پسته ای و قلمی كه فاقد اختالف معني دار بودند، بيشينه ارتفاع بوته 
را داشتند. به نظر مي رسد كه اختالف ارتفاع به خصوصيات و مشخصات این 
رقم ها مربوط  باشد. ارتفاع بلند بوته برای توده های محلی كه از گستردگی و 
توســعه زیاد ریشه برخوردار نيستند مناسب نيست؛ چون وزن باالی بوته ها 
به ویژه اندازه طبق، هنگام  وزش بادهای تند موجب ورس ریشه شده و بوته 
ها را سرنگون می نماید؛ در حالی كه رقم Confeta با داشتن توسعه مناسب 

ریشه و ارتفاع كم در مقابل این عامل خسارت زا مصـون مي باشد.
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قطر ساقه 
قطر ســاقه با اختالف بسيار معنی داری )p≤0.01( تحت تأثير كودهای 
زیستي قرار گرفت  )جدول 2(.  بيشينه قطر ساقه به ميزان 15/36 ميلی متر 
از تيمار نيتراژین )كه با تيمارهاي بيوسوپر و نيتروكسين اختالف معني داري 
نداشــت( و كمينه آن به ميزان 70/32 ميلي متر از تيمار شاهد به دست آمد 
)جدول 3(. به نظر مي رســد وجود ریزموجودات ناشــي از كاربرد كودهاي 
زیســتي در محيط ریشــه )رایزوسفر( تأثير مثبتي بر رشــد گياه داشته و 
منجر به افزایش قطر ساقه گردیده است. این امر ممکن است توليد و ترشح 
تركيب هــاي تحریک كننده و یا برخي هورمون هاي تنظيم كننده رشــد كه 
توســط ریزموجودات در خاک توليد شده و رشــد گياه را تحت تأثير قرار 
 Thymus( مي دهند، مرتبط باشــد. كودهاي زیستي در رشــد آویشن باغي
vulgaris( و رزمــاري )Rosmarinus officinalis( تأثيــر مثبت داشــتند 
)Leithy et al., 2006; Vital et al., 2002(. در تحقيقي كه به منظور ارزیابی 
كاربرد هم زمان كودهاي زیســتي و شــيميایی بر صفت هاي مورفولوژیک 
)ریختاري( جو انجام شد، اثر كاربرد كودهای زیستی بر تعدادی از صفت ها، 
از جمله قطر ساقه معنی دار شد )حسن آبادي و همکاران، 1389(. قطر ساقه 
به طور بســيار معنی داری )p≤0.01( تحت تأثير رقم نيز قرار گرفت )جدول 
2(. در ایــن ميان تــوده محلی قلمی )كه با توده محلي پســته اي اختالف 
معني داري نداشــت( با قطر ســاقه 40/83 ميلی متر بيشــينه این صفت را 
به خود اختصاص داد  )جدول 3(.    تنوع قطر ســاقه در بين رقم هاي مختلف 
ممکن اســت از تأثير محيط، ژنوتيپ و یا اثر متقابل كود و ژنوتيپ ناشــی 

شده باشد.
قطر طبق 

قطر طبق نيز به طور بســيار معنی داری )p≤0.01( تحت تأثير كودهای 
زیستي قرار گرفت  )جدول 2(.  بيشينه قطر طبق به ميزان 23/94 سانتي متر 
از تيمار نيتراژین )كه با تيمارهاي بيوسوپر و نيتروكسين اختالف معني داري 
نداشت( و كمينه آن به ميزان 22/26 سانتي متر از تيمار شاهد به دست آمد 
)جدول 3(. ریزجانداران موجود در كودهاي زیســتي كه در محيط ریشــه 
اســتقرار یافته اند تأثير مثبتي بر رشــد گياه از جمله قطر طبق دارند. این 
موجودات با ســنتز موادی از جمله اكســين می توانند رشد و تکثير سلولی 
را افزایــش داده و به تبع آن، قطــر طبق را  نيز افزایــش دهند. بر مبناي 
بررسي انجام شــده در آفتاب گردان، مصرف كودهای زیستی باعث افزایش 
قطر طبق شــده اســت )اكبری و همکاران، 1388(. قطر طبق هم به طور 
بســيار معنی داری )p≤0.01( تحت تأثير رقم نيز قــرار گرفت )جدول 2(. 
بيشينه قطر   طبق   به ميزان 23/93 سانتی متر متعلق   به توده محلی پسته ای 
 Confeta و كمينه مقدار آن به ميزان 20/32 ســانتی متر   مربوط به هيبرید
بــود  )جدول 3( . این امــر با ویژگی ها و خصوصيــات مختلف این محصول 

مرتبط است.  
تعداد دانه در طبق

صفت تعداد  دانــه   در   طبق ، تحت تأثير كودهای زیســتي قرار نگرفت 
 )جدول 2(؛ اگر چه تيمارهای نيتراژین، شــاهد،  بيوســوپر و نيتروكســين   
به ترتيــب در افزایش  تعداد   دانه   در   طبق  موثــر بودند  )جدول 3(. مطابق با 
آزمایش انجام شده، كاربرد ازتوباكتر بر این صفت معني دار نبود )سليمان زاده 
و همــکاران، 1388(. تعداد  دانه   در   طبق به طور معنی داری )p≤0.05( تحت 
تأثيــر رقم قرار گرفت )جدول 2(.  توده محلی قلمی بيشــينه تعداد   دانه   در  

 طبق را به خود اختصاص داد. توده محلی پســته ای و هيبرید Confeta به 
ترتيب در رده هاي بعدي قرار داشتند )جدول 3(. به نظر مي رسد كه بيش تر 
بودن تعداد دانه در طبق یک صفت وابســته به ژنوتيپ باشــد كه رقم هاي 

مختلف را از هم متمایز می نماید. 
شاخص برداشت 

نتایج به دســت آمده نشان داد كه شاخص برداشــت نيز به طور بسيار 
معنی داری )p≤0.01( تحت تأثير كودهاي زیســتي قرار گرفت )جدول 2(؛  
به گونه ای  كه   باالترین شــاخص   برداشــت    به ميزان  17/9 درصد متعلق   به  
 تيمار    بيوســوپر بود  )جدول 3(. با اســتناد به تحقيقات انجام شده، مصرف 
كودهای زیستي تأثير مثبتی در افزایش شاخص برداشت گندم داشته است 
)بخشائی و همکاران، 1389؛ نجاری صادقی و همکاران، 1387(. هم چنين 
بر مبناي آزمایش انجام شــده اســتفاده از كودهای زیستی تأثير مثبتی بر 
شاخص برداشــت آفتاب گردان داشته است )رشــدی و همکاران، 1388(. 
شاخص برداشت هم به طور بسيار معنی داری )p≤0.01( تحت تأثير رقم قرار 
گرفت )جدول 2(؛  به طوری كه بيشــينه آن   به ميزان 21/0 درصد  به  هيبرید 
 Confeta  اختصاص داشــت  )جدول 3(    . این صفت به عنوان صفتي بســيار 
مطلوب برای این رقـــم به شمـــار مي  رود؛ و به نظر مي رسد می تواند سهم 
به ســزائی در جلوگيری از كاهش مواد غذائی خاک )به علت كوچک بودن 

حجم و وزن بوته و در  نتيجه جذب كم تر مواد غذائی از خاک( ایفا نماید.
وزن صددانه 

وزن دانه های آفتاب گردان به عنوان یکی از اجزای مهم عمل كرد اســت 
كه كميت آن به مرحله پر شــدن دانه ها وابســته است )آلياري و همکاران، 
 )p≤0.01( كودهای زیستي وزن صددانه را به طور بسيار معنی داری  .)1379
تحــت تأثير خود قرار دادند )جدول 2(؛   به طوري  كه   بيشــينه    وزن   صد دانه 
 به مقــدار21/50 گرم  متعلق   به   تيمــار   نيتراژین بود. تيمارهای  بيوســوپر، 
نيتروكســين و  شــاهد نيز به ترتيب مراتب بعدي را به خود اختصاص دادند 
 )جدول 3(    . وزن هزاردانه در اثر تلقيح بذرهاي ذرت با باكتري هاي ازتوباكتر 
 .)Zahir et al., 1998( و ســودوموناس به ميزان 9/6 درصد افزایش یافــت
كودهای زیســتي تأثير معني داري در افزایــش وزن هزاردانه كلزا )نجاري 
صادقي و همکاران،1389( و نخودفرنگی )Pisum sativum( )اسالمي فرد و 
 )p≤0.01( داشتند. وزن صددانه را به طور بسيار معنی داری )همکاران، 1389
تحــت تأثير رقم قرار گرفت )جدول 2(؛ به طوری  كه   بيشــينه آن متعلق   به 
توده محلی پســته ای بود؛   و توده محلی قلمی و هيبرید  Confeta  به ترتيب 
در مراتب بعــدي قرار گرفتند. این امر ممکن اســت به خصوصيات رقم ها 
مربوط باشــد.  شــایان ذكر اســت رقم هائی از آفتاب گردان آجيلی كه وزن 
صددانه بيش تری داشته باشند از بازارپسندی مناسب تري برخوردار هستند.

 درصد مغز دانه 
 اســتعمال كودهای زیســتي بر درصد   مغز  دانه تأثير آماري معنی داري 
نداشــت  )جدول 2(؛ با این حال بيش ترین مقدار به كود زیســتي نيتراژین 
تعلق داشــت  )جــدول 3(. ليکن اثر رقم بــر این صفت بســيار معنی دار 
)p≤0.01( گردیــد  )جدول 2(؛ به طوري  كه هيبرید Confeta و توده محلی 
قلمی كه فاقد اختالف معني دار با یک دیگر بودند، بيشينه درصد   مغز   به   كل  
 دانــه را به خود اختصاص دادند  )جدول 3(. این امر كاماًل با وضعيت ظاهری 
دانه رقم ها مطابقت داشــت؛ و به ویژگی های آن هــا مربوط بود؛ به گونه ای 
كه هيبرید  Confeta  با دارا بودن نســبي نازک ترین و كم ترین وزن پوست، 

تأثیر کودهای زیستي بر عمل کرد....
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بيش ترین مقدار این صفت و رقم محلی پسته ای با ضخيم ترین و بيش ترین 
وزن پوست كم ترین مقدار این صفت را داشتند. این امر حاكی از برتری رقم 

هيبرید نسبت به دو رقم محلی در این صفت بود.   
 عمل کرد دانه

عمل كرد دانه به طور معنی داری )p≤0.05( تحت تأثير كودهاي زیستي 
قــرار گرفت )جدول 2(؛ به طوری  كه  نيتراژیــن كه با دو كود دیگر اختالف 
معني داري نداشت، بيشينه تأثير را بر مقـدار عمل كرد دانه برجاي گذاشت 
 )جــدول 3( . تأثير كود زیســتی بر پارامترهای رشــد، عمل كــرد و اجزای 
عمل كرد آفتاب گردان بررســی و مشخص شــد كه كاربرد آن ها صفت هاي 
كيفی را در مقایســه با شــاهد )عدم مصرف كود زیســتي( بهبود بخشيد 
)Shehata and EL-Khawas, 2003(. كاربرد كودهاي زیستي باعث افزایش 
رشد و عمل كرد غالت شد )Kennedy et al., 1992(. مطابق با آزمایش هاي 
 Ram et( انجام شــده، اثر ازتوباكتر بر رشــد و عمل كرد گندم معني دار بود
al., 1999; Rai and Gaur, 1998; Ridge, 1999(. در بررســی اثر كودهای 
زیستي و آزوســپریليوم در كاهش ميزان نيتروژن مصرفی در زراعت گندم 
نشان داده شد كه باكتري های آزوسپریليوم همراه با ازتوباكتر تأثير مثبت و 
معنی داری را بر بيشينه شاخص سطح برگ، عمل كرد دانه و درصد پروتئين 
دانه داشــتند )پارســایی مهر و همکاران، 1387(. محققــان دریافتند كه 
افزایش 19/8 درصدی عمل كرد دانه در ذرت بر اثر تلقيح بذر با باكتری های 
ازتوباكتر و آزوســپریليوم بوده اســت )Zahir et al., 1998(. هم چنين این 
نتایج با یافته هایی در مورد  مصرف كود زیســتی باكتریایی در بادام زميني 
مطابقت داشــت )Dey et al., 2004(. عمل كرد دانه كنجد تحت تأثير تيمار 
نيتروكسين قرار گرفت؛ و تلقيح بذر با كود زیستی نيتروكسين افزایش 8/5 
درصدي عمل كرد دانه را به دنبال داشت )سجادي نيک و همکاران، 1390(. 
 )Pseudomonas fluorescens( كود نيتراژین با داشتن باكتری محرک رشد
 Bacillus( و عدم وجود باكتری كنترل  كننده   عوامــل   بيماري زاي   خاک زي
subtilis(   در آن، بيشــينه افزایش عمل كرد را داشت.  عمل كرد دانه به طور 
بسيار معنی داری )p≤0.01( تحت تأثير رقم قرار گرفت )جدول 2(؛ به نحوی 
كه توده محلی قلمی  بيش ترین عمل كرد   دانـــه  )4496 كيلوگرم در هکتار( 

 را به خود اختصاص داد  )جدول 3(.  
 OP به نظر مي رســد رقـــم هاي محلی مورد اســتفاده كــه دارای بذر
)آزادگرده افشان( هستند؛ و برخی صفت هاي نامطلوب همانند غير یک نواختی 
بوته هــا و چند طبقی دارند در مقایســه با رقم هيبریــد  Confeta كه فاقد 
صفت هاي مذكور است از عمل كرد دانه بيش تری برخوردار هستند. این امر 
ناشی از وجود پتانسيل باالی عمل كرد در توده های محلی است كه می توان 

عمل كرد آن ها را با اجرای برنامه های اصالحی ارتقاء داد. 
 همان گونه كه در جدول 2 مالحظه مي شــود اثر متقابل رقم و كـــود 
زیســتي بر هيچ یک از صفت هاي مورد مطالعه معنی دار نگردید؛ و مستقل 

از هم عمل كردند.
نتیجه گیري

نتایــج این تحقيق حاكي از آن بود كه كاربرد كودهاي زیســتي حاوي 
ریزجانــداران باكتریایي بر بهبود عمل كــرد و اجزای عمل كرد آفتاب گردان 
آجيلی تأثير افزاینده اي داشــت؛ و بهترین نتيجــه از كود نيتراژین حاصل 
شــد. در بين رقم هاي كشت شده، رقم محلی قلمی  كه از بازارپسندی خوبی 
نيز برخوردار است، بيشــينه مقدار عمل كرد را داشت. به منظور حفاظت از 

منابع زیســت محيطی از طریق كاهش مصرف كودهــاي حاوي نيتروژن و 
به تبع آن كاهش مواد مضر شيميایی نظير نيترات )كه با آب شوئی می توانند 
به راحتی ســایر منابع زیســت محيطی را آلوده نمایند( و كاهش هزینه های 
توليد و كودهاي زیستي )كه در نظام هاي زراعي كم نهاده از اهميت ویژه اي 
برخوردارنــد( می تــوان در حفاظت غيرمســتقيم از منبع مزبــور و بهبود 
خاک هــاي زراعی و اقتصاد منطقه نقش مهمــي ایفاء نمود. به عبارت دیگر 
می توان با كاهش مصرف كودهاي شــيميایي حاوي نيتروژن و اســتفاده از 
نهاده های زیســتي گام هاي مهمی در راستای سياست های كشاورزی پایدار 

و كاهش آلودگی های زیست محيطی برداشت.
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