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  خالصه
رقم ( د کامل و بیولوژیک بر عملکرد و اجزاي عملکرد آفتابگردان به منظور ارزیابی اثرات کود بیولوژیک و محلول پاشی با کو  

عوامل . یک آزمایش مزرعه اي به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد) پروگرس
زتوباکتر، ، نیتروکسین حاوي باکتري هاي ا)بدون کاربرد کود بیولوژیک(شاهد سطح  3آزمایش شامل کود زیستی در 

، )بدون محلول پاشی(سطحشاهد  4آزوسپیریلوم و سودوموناس و اسید هیومیک و محلول پاشی با کود کامل و بیولوژیک  در 
) کیلوگرم در هکتار 5442(مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین عملکرد دانه . بودفرتی گل، اسید هیومیک و نیتروکسین 

و شاخص برداشت ) کیلوگرم در هکتار 4908(نتایج نشان داد بیشترین عملکرد دانه .. ت آمدتحت تاثیر اسید هیومیک به دس
  . تحت تاثیرمحلول پاشی با اسید بدست آمد) درصد 7/47(
 

  ،اسید هیومیک،نیتروکسینآفتابگردان ، پروگرس ، دانه پوك ، عملکرد دانه :ان کلیديگواژ
 

  مقدمه
 نظامهاي بوم و خودپایداري زیستی چرخۀ بر که سویی تأثیر شیمیایی کودهاي کاربرد از ناشی محیطی زیست مشکالت     

 و دارد بستگی هوا و آب ،زمین آلودگی از ممانعت براي زیست محیط برنامههاي به کودي مدیریت گزینش ).4(دارند  زراعی
 دهنده افزایش باکتريهاي فعالیت افزایش با بیولوژیک کودهاي ).7(رش یابد باید گست مناسب کودي مدیریت سیستم بنابراین

 زیاد مصرف از طریق نیتروژن تأمین). 9(گیاه تأثیر کودهاي آلی و شیمیایی را در تولیدات کشاورزي افزایش می دهند  رشد 
 هزینه پر و گران کامال آنها تولید این بر عالوه و میباشد طبیعت در آب آلودگیچرخه اصلی دالیل از یکی شیمیایی کودهاي
 غلظت کاهش سبب و داشته سویی تأثیر دانهها آفتابگردان بر کیفیت در نیتروژنه کودهاي حد از بیش کاربرد ).6(میباشد 

 اثر بررسی مطالعه از این هدف ).8(میدهد  درگیاه کاهش رویشی رشد افزایش بدلیل را روغنعملکرد  و روغن میشود
 هزینه کاهش ضمن تا روغنی رقم پروگرس بود ک و کود کامل بر روي عملکرد و اجزاي عملکرد آفتابگردانکودهاي بیولوژی

  .گردد نیزکمک زیست محیط حفظ به زراعی محصوالت تولید هاي
  

  مواد و روش ها
ه صورت در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ب 1390- 91این تحقیق در سال زراعی      

عوامل آزمایش شامل کود هاي بیولوژیک در سه  . یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی  اجرا شد
و اسید هیومیک به صورت )]آزوسپریلومحاوي باکتري هاي ازتوباکتر و (نیتروکسین ) بدون کود بیولوژیک(شاهد [سطح شامل 

اسید هیومیک ، نیتروکسین ، فرتی گل )بدون محلول پاشی(ار سطح شامل شاهد بذر مال ومحلول پاشی با کود کامل در چه
ردیف کشت با  4متر ایجاد و در داخل هر کرت  4×2کرت ها با ابعاد .گلدهی انجام  شد% 50محلول پاشی طی مرحله . بود

سانتی متر انجام   15ي ردیف و با فاصله ي رو 27/3/1391کشت در تاریخ .متر در نظر گرفته شدسانتی 60فاصله بین ردیف 
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براي اعمال تیمار هاي آزمایشدر زمان کاشت هر کدام از کود هاي می باشد؛) روغنی(رقم پروگرسبذر مورد استفاده.شد
کیلو گرم بذر در هکتار را به خوبی با بذر آغشته  30لیتر به ازاي  1به میزان ) نیتروکسین و اسید هیومیک(بیولوژیک مایع 
براي اندازگیري  ..تلقیح اقدام به خشک نمودن کلیه ي بذور تیمار شده در سایه و به دور از نور خورشید  گردید کرده و پس از

تجزیه . اندازه گیري شدخاب و صفات مورد نظر بوته به طور تصادفی از هر کرت انت 5صفات مرفولوژیک و اجزاي عملکرد تعداد 
 5و مقایسه میانگین ها به روش آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح  Mstat cي واریانس صفات با استفاده از نرم افزار آمار

  ..درصد انجام شد
  

  نتایج و بحث
  ارتفاع بوته 

ي آفتابگردان به ترتیب در ارتفاع بوته) مترسانتی 1/149(ترین و کم) مترسانتی 3/171(نشان داد که بیشترین  نتایج    
با  نیتروکسین بر خالف کاربرد اسید هیومیکالبته کاربرد . ه استدست آمدبه ننیتروکسیو  اسید هیومیکشرایط کاربرد 
با بررسی کاربرد کودهاي زیستی بر عملکرد رازیانه ) 3(درزي و همکاران ).1شکل (معنی داري را نشان نداد شاهد اختالف 

برداشت در مقایسه با عدم تلقیح کاهش یکوریزا حاصل شد، اما شاخص ادر تلقیح با م ترین ارتفاع بوتهبیان کردند که بیش
  .مطابقت دارد) 2(نیا شریفی و حقنتایج این تحقیق با یافته هاي . یافت

  
  اثر بذر مال بر روي صفت ارتفاع بوته : 1شکل 

  عملکرد دانه
سبت نداددانه در طبق عبیشترین عملکرد دانه در بذر مال اسید هیومیک در شرایطی به دست آمد که قطر طبق متوسط و ت    

ه این باعث شده مواد معدنی جذب شده بین تعدادکمتري دانه تقسیم شده و در نتیجه وزن دانه کبه سایر تیمارها کمتر است 
مشابه این حالت در . اهش درصد پوکی دانه منجر به افزایش عملکرد دانه شده استک مراهاین افزایش به ه. ها افزایش یابد

اسید هیومیک تولید قند، پروتئین و ویتامین و .)5و  4شکل ( اسید هیومیک نیز قابل مشاهده است شرایط محلول پاشی
. همچنین فتوسنتز گیاه را بهبود می بخشد در نتیجه منجر به افزایش راندمان تولید می گردد که با نتایج حاصل مطابقت داد

 و دادند قرار بررسی مورد آفتابگردان اجزاي عملکرد و ردعملک رشد، پارامترهاي بر را زیستی کود تأثیر)10(شهاتاوخواز
کنترل  تیمار با مقایسه در را کیفی صفات و آفتابگردان عملکرد افزاینده رشد، باکتریهاي شامل زیستی کود کاربرد که دریافتند

  .شدند دانه پروتئین و روغن میزان دانه، عملکرد افزایش سبب که طوري به .بخشیدند بهبود )تلقی عدم(

ش
 اثر محلول پاشی بر روي صفت عملکرد دانه : 5شکلاثر بذر مال بر روي صفت عملکرد دانه:  4کل

  شاخص برداشت 
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 .نسبت به شاهد اختالف معنی داري را نشان دادند اسید هیومیک و نیتروکسینکاربرد دیده میشود  6همانطور که در شکل 

با  فرتی گلتنها محلول پاشی . درصد افزایش دادند 155و  147اهد به شاین دو تیمار به ترتیب شاخص برداشت را نسبت 
 در دانه عملکرد باالترین استحصال)1388(همکاران و فالحی). 7شکل (داري براي این صفت نشان داد معنیشاهد اختالف 

 معنی درگندم اثر آزوسپیریلوم دکاربر داشتند اظهار )1(همکاران اردکانی و ..عنوان کردند نیتروکسین کود تیماربابونه را در 
 .است نداشته برداشت شاخص روي بر داري

  
  اثر محلول پاشی بر روي صفت شاخص برداشت: 7شکل اثر بذر مال بر روي صفت شاخص برداشت: 6شکل 

  
  نتیجه گیري

بیولوژیک  و محلول پاشی کود کامل اثرات مثبتی بر نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بذر مال و محلول پاشی کود     
،عملکرد دانه و ین ارتفاع رو عملکرد و اجزاي عملکرد  آفتابگردان رقم پروگرس داشت، به طوري که بیشتمورفولوژیک صفات 

لوژیک بررسی اثرات محلول پاشی با کود کامل و بیو.تحت تاثیر محلول پاشی با اسید هیومیک به دست آمدشاخص برداشت 
بیشترین عملکرد دانه و شاخص برداشت تحت . نیز حاکی  از  اثرات مثبت محول پاشی در مقایسه  با عدم محلول پاشی بود

این مطالعه در شرایط کشت تابستانه آفتابگردان انجام .میک و کود کامل فرتی گل بدست آمدتاثیر  محلول پاشی  با اسید هیو
ورد آزمایش کشت تابستانه آفتابگردان رقم پروگرس در منطقه مورد آزمایش موفقیت آمیز شد و نشان داد که در سال زراعی م

  .زرعه به مرحله رسیدگی دانه رسیدبود و محصول در شرایط  م
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