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چكیده
استفاده از روشهای تغذیه تلفیقی گیاهان می تواند باعث افزایش كمیت و كیفیت محصوالت زراعی گردد .بهمنظور بررسی كاربرد
میكروارگانیسمهای مؤثر بر عملكرد روغن آفتابگردان در سال  1392آزمایشی بهصورت فاكتوریل در قالب طرح پایه بلوكهای كامل
تصادفی با سه تكرار انجام شد .تیمارها شامل روشهای مختلف تغذیه در چهار سطح :N1 :مصرف 300كیلوگرم كود اوره (شاهد):N2 ،
 150كیلوگرم كود اوره  15 +تن كود دامی در هكتار 15 :N3 ،تن كود دامی  +كاشت لوبیا باالرونده جهت تثبیت نیتروژن150 :N4 ،
كیلوگرم كود اوره  +كاشت لوبیا باالرونده جهت تثبیت نیتروژن و محلولپاشی محركهای رشد گیاهی در چهار سطح :B1 :مصرف
ورمیواش :B2 ،ورمیواش غنیشده :B3 ،بیوفرمنت و  :B4استفاده از میكروارگانیسمهای مؤثر +محلول حاوی تخم بلدرچین بود .نتایج
نشان داد كه تیمار محلولپاشی محركهای زیستی تغییر معنیداری در برخی صفات مانند تعداد برگ سبز در گیاه ،كل بیوماس
خشك ،شاخص برداشت طبق ،عملكرد روغن دانه ،وزن هكتولیتر و كارآیی مصرف نیتروژن ایجاد كرد .با مقایسه میانگینها مشخص
گردید كه تیمار ( 50درصد تغذیه با كود دامی  50 +درصد تغذیه با گیاه لگوم) با میانگین  11/22درصد بیشترین و تیمار ( 50درصد
تغذیه با كود شیمیایی اوره  50 +درصد تغذیه با كود دامی) با میانگین  11/02درصد كمترین مقدار كارآیی مصرف نیتروژن را داشتند.
همچنین در بین سطوح تیمار محركهای زیستی هم بیشترین كارآیی مصرف نیتروژن با میانگین  15/41درصد مربوط به تیمار
(محلولپاشی میكروارگانیسمهای مؤثر  +محلول حاوی تخم بلدرچین) و كمترین آن با میانگین  12/59درصد مربوط به تیمار
محلولپاشی ورمیواش غنیشده بود.
واژههای كلیدی :روشهای تغذیه ،كارآیی مصرف نیتروژن ،كود دامی ،محركهای زیستی
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بهصورت قابل حل در آب درآمده و در خاك قابل تبادل شوند و
یا بخشی از آن بهصورت مواد آلی جامد باشند كه به آرامی آزاد
شده و در اختیار گیاه قرار گیرند و درنتیجه فرسایش و
شستشوی آنها بهشدت كاهش مییابد (مانا 2و همكاران،
 .)2007در مطالعهای كه تأثیر كودهای آلی و شیمیایی بر
عملكرد ،اجزای عملكرد و خصوصیات كیفی آفتابگردان
موردبررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد كه عملكرد دانه
آفتابگردان بهطور معنیداری تحت تأثیر تیمار تلفیقی از كود
دامی و كود مرغی همراه با كود شیمیایی نیتروژن افزایش یافته
است ،این نتیجه میتواند بهدلیل دسترسی بیشتر به مواد غذایی
در زمان موردنیاز در طی مراحل حساس رشد گیاه باشد
(شیاالجا و اسواراجاالكشمی .)2004 ،3بررسیها نشان داد كه
كودهای شیمیایی و یا دامی به تنهایی برای تولید پایدار
كشاورزی نمیتوانند مفید واقع شوند و از اینرو كاربرد تلفیقی
عناصر غذایی با استفاده از كودهای شیمیایی و آلی ،میتواند
كمبود مواد غذایی را جبران كرده و حفظ حاصلخیزی خاك و
تولید پایدار محصول را بههمراه داشته باشد (محمد.)1999 ،9
بهبود كیفیت خاك میتواند براساس بهبود شاخصهای كمی
و كیفی جامعه زیستی آن ارزیابی شود .به همین دلیل استفاده
از كودهای بیولوژیك از مؤثرترین شیوههای مدیریتی برای حفظ
كیفیت خاك در سطح مطلوب محسوب میگردد (كوكالیس
بورل 10و همكاران .)2006 ،استفاده از كودهای زیستی حاوی
باكتریهای آزوسپریلوم و ازتوباكتر كه از تثبیتكنندههای
اختیاری نیتروژن ،11مولكولی بوده و ریزوباكتریهای افزآینده
رشد نامیده میشوند ،بهجای كودهای شیمیایی موجب فراهم
كردن مواد غذایی موردنیازگیاه و افزایش رشد آن میشود.
بهعالوه ،آنها بهعنوان تحریككنندههای زیستی ،در كاهش
سطوح اتیلن در گیاه و ایجاد مقاومت سیستمیك و استقرار
گیاهچه نقش دارند و به حفظ سالمتی محیط زیست هم كمك
میكنند (یو 12و همكاران2005 ،؛ دی 13و همكاران .)2004 ،در
تركیب میكروارگانیسمهای مؤثر ،14میكروارگانیسمهایی مانند
باكتریهای ( Rhodopseudomonas plastris, Rhodobacter
 ،)sphacrodeالكتوباسیل ( )Lactobacillus plantrum L.و
( ،)Streptococcus lactisمخمرها ( )Saccharomyses spp.و
اكتینومیستها ( )Streptomyses spp.وجود دارد كه سالمتی

مقدمه
آفتابگردان یكی از مهمترین دانههای روغنی در جهان میباشد
كه بهدلیل عملكرد باالی روغن ،باال بودن ارزش غذایی و فقدان
عوامل ضدتغذیهای ،سطح زیركشت آن روند افزایشی نشان
میدهد (كازی 1و همكاران .)2002 ،باال بودن میزان اسیدهای
چرب غیراشباع لینولئیك و اولئیك كه از اسیدهای چرب
ضروری بوده و حدود  90درصد از كل اسیدهای چرب روغن
آفتابگردان را تشكیل میدهند ،باعث افزایش ارزش تغذیهای
روغن آن شده است (ایزكوئیردو و اگویزبام .)2008 ،2رشد و نمو
رویشی و زایشی در گیاهان ،وابسته به تأمین میزان كافی
نیتروژن میباشد .بهعنوان مثال ،فقدان نیتروژن كافی در گیاهان
باعث كاهش تولید برگ و اندازه سطح برگ می شود كه پیامد
آن كاهش سطح دریافت كننده نور جهت فتوسنتز میباشد
(الولور .)2002 ،3نیتروژن ،معموالً به شكل كودهای شیمیایی
تهیه و مصرف میشود .تأمین نیتروژن از طریق مصرف زیاد
كودهای شیمیایی یكی از دالیل اصلی آلودگی آبهای سطحی و
زیرزمینی و در نهایت مسمومیت انسان ،دام و آبزیان بهشمار
میرود كه عالوهبر پیامدهای منفی زیست محیطی ،افزایش
هزینههای تولید را نیز به همراه دارد (چاندراسكار 4و همكاران،
 .)2005با افزایش نیتروژن ،عملكرد دانه ،تعداد دانه در طبق،
ارتفاع گیاه ،درصد پروتئین ،وزن هزاردانه ،شاخص برداشت و
عملكرد روغن كاهش یافت اما درصد پوكی افزایش پیدا كرد
(مشرفی و همكاران .)1335 ،طی بررسی اثرات كودهای
شیمیایی نیتروژنی بر رشد و عملكرد آفتابگردان ،گزارش شد كه
با افزایش سطوح كود ،تعداد دانه در طبق افزایش مییابد
(حسنزاده .)1331 ،در مطالعه دیگری در آفتابگردان كه مقادیر
 12 ،101و  34كیلوگرم نیتروژن مورداستفاده قرار گرفت،
افزایش نیتروژن موجب افزایش عملكرد دانه شد (هالورسون 5و
همكاران .)1999 ،در یك آزمایش كه سطوح مختلف كود
نیتروژن تا  225كیلوگرم در هكتار اعمال شد ،افزایش كاربرد
نیتروژن موجب رفع محدویتهای نیتروژن شد و با افزایش
بازده فتوستنزی و تولیدی گیاه باعث شد تعداد دانه و درنتیجه
عملكرد دانه افزایش یابد (كوستا 1و همكاران.)2002 ،
یكی دیگر از موارد كاربرد كودهای آلی استفاده از كود دامی
میباشد .مواد آلی سبب بهبود شرایط فیزیكی ،شیمیایی و
بیولوژیك خاك میشود و در نتیجه مواد معدنی میتوانند
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ورمیواش =B2 ،مصرف ورمیواش غنی شده (ورمیواش
معمولی با استفاده از عصاره گیاه گزنه كه حاوی محركهای
رشد است و عصاره گیاه آلوورا كه حاوی اسیدهای آمینه
مختلف است غنیسازی شد) =B3 ،مصرف بیوفرمنت
(مخمرهای زیستی كه در این آزمایش تركیبی از شیر تازه +
مدفوع تازه گاو كه حاوی مخمرهای بیهوازی میباشد  +مالس
چغندر یا نیشكر  +میكروارگانیسمهای مؤثر موجود در خاك
بكر مناطق جنگلی یا مناطق كوهستانی  +خاكستر چوب  +آب
را شامل می شود) و ( =B4استفاده از میكروارگانیسمهای مؤثر
موجود در خاك بكر مناطق جنگلی یا مناطق كوهستانی +
محلول حاوی تخم بلدرچین (بین  5تا  10عدد تخم بلدرچین
كه سرشار از عنصر آهن میباشد را بهمدت  10تا  15روز داخل
آبلیمو طبیعی و تازه قرار میدهیم تا پوسته آنها به آرامی
داخل آبلیمو مضمحل گردد و محلول یكدستی تشكیل گردد،
عالوهبر وجود مقادیر فراوان آهن ،اسیدهای آمینه موجود در
سفیده تخم مرغها نیز برای تحریك رشد گیاهان مفید خواهد
بود) ،تمامی محركهای زیستی در دو مرحله شروع طبق دهی
(آغاز ستاره زنی )R2 ،و شروع باز شدن طبقها ( )R4و در هر
مرحله به میزان سه لیتر در هكتار روی برگهای آفتابگردان
محلولپاشی شد .بنابر گزارش محققان ،نتایج تجزیه خصوصیات
فیزیكوشیمیایی ورمیواش حاكی از وجود كلسیم ،نیترات،
فسفر ،پروتئین ،لیپید و اسید آمینه میباشد (ساندراوادیوالن4و
همكاران .)2011 ،ورمیواش غنیشده با عصاره گیاه آلوورا و
گزنه كه در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت ،براساس
گزارش محققان (سعی 5و همكاران2004 ،؛ هامان.)2008 ،1
عصاره آلوورا دارای موادی از قبیل آنزیمهای آمیالز ،لیپاز،
سلوالز ،كربوكسی پپتیداز ،كاتاالز ،پروكسیداز ،آلكالین فسفوتاز،
هورمونهای اكسین و جیبرلین ،اسید سالیسیلیك ،ویتامین-
های  A, C, D, E, Bتیامین ،نیاسین ،ریبوفالوین ،اسید فولیك
است .محققان بیان داشتند كه تخم بلدرچین در تركیب خود
محتوی آمینواسیدهای مختلفی از قبیل اسید آسپارتیك،
ترونین ،سرین ،اسید گلوتامیك ،پرولین ،سیستئین ،گالیسین،
آالنین ،متیونین ،ایزوالیسین ،الیسین ،تیروزین ،فنیل آالنین،
آرژنین و آهن موجود در آن حدود شش برابر تخم مرغ است
(چنچو .)2012 ،2هر كرت آزمایشی شامل  4خط كاشت به
طول  5متر ،فاصله بین ردیفهای كاشت  50سانتیمتر و فاصله
بوتهها روی ردیفها  25سانتیمتر (تراكم كاشت آفتابگردان و

محصول و میزان عملكرد را با افزایش فتوسنتز ،تولید تركیبات
فعال زیستی مانند هورمونها و آنزیمها ،تسریع در تجزیه مواد
فتوسنتزی و كنترل بیماریهای خاكزی ،توسعه میدهند
(هیگا .)2000 ،1سایر محققان نیز ضمن بررسی اثر
میكروارگانیسمهای مؤثر بر كارآیی كود آلی و حیوانی گزارش
كردند كه استفاده از میكروارگانیسمهای مؤثر در تیمار استفاده
از كود دامی ،باعث افزایش میزان نیتروژن ،فسفر و پتاسیم و
وزن ماده خشك اندام هوایی شده و متعاقباً عملكرد دانه را نیز
افزایش میدهد ،ولی استفاده از میكروارگانیسمهای مؤثر نه تنها
بر كارآیی كودهای شیمیایی تأثیر مثبت نداشت ،بلكه در مورد
برخی صفات تأثیر آن منفی بود (جاوید و باجوا.)20100 ،2
بیوفرمنتها با استفاده از باكتریها و قارچهای مؤثر موجود
در خاكهای بكر كوهستانی و جنگلی بهدست میآید.
بیوفرمنتها را میتوان از طریق محلولپاشی روی گیاهان
مورداستفاده قرار داد ،زیرا بالفاصله از طریق برگهای گیاهان
جذب گیاه خواهند شد .استفاده از بیوفرمنتها باعث اسقرار
مجدد جمعیتهای میكروبی در اكوسیستمها میشوند و باعث
كاهش ورود آفات و بیماریها به گیاهان از طریق افزایش
تحمل گیاهان میشوند .همچنین بیوفرمنتها از طریق
جلوگیری و حذف بیمارها ،به پاتوژنهای گیاهی اجازه رشد
روی گیاهان را نمیدهند (كالما و ماریو .)2010 ،3پژوهش حاضر
بهمنظور بررسی اثر میكروارگانیسمهای مؤثر و همچنین سایر
محركهای زیستی رشد گیاهی بر ویژگیهای زراعی و كارآیی
مصرف نیتروژن در گیاه آفتابگردان انجام شد.
مواد و روشها
این آزمایش در سال زراعی  1392در مزرعه آموزشی-
تحقیقاتی دانشگاه پیام نور اراك با خاك زراعی شنی لومی ،اجرا
گردید .از خصوصیات آب و هوایی این منطقه ،داشتن
تابستانهای نسبتاً مالیم و زمستانهای سرد است .آزمایش
بهصورت فاكتوریل در قالب طرح پایه بلوكهای كامل تصادفی
با سه تكرار انجام شد .تیمار روشهای مختلف تغذیه در چهار
سطح شامل =N1 :مصرف  300كیلوگرم كود اوره (شاهد)=N2 ،
(مصرف  150كیلوگرم كود اوره  15 +تن كود دامی در هكتار)،
( =N3مصرف  15تن كود دامی  +كاشت لوبیا باالرونده جهت
تثبیت نیتروژن)( =N4 ،مصرف  150كیلوگرم كود اوره  +كاشت
لوبیا باالرونده جهت تثبیت نیتروژن) و تیمار محلولپاشی
محركهای گیاهی در چهار سطح شامل =B1 :مصرف
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دانه ،در هر كرت پس از حذف اثرات حاشیهای از دوخط میانی
مساحت  4مترمربع برداشت و پس از كوبیدن و توزین و با در
نظر گرفتن رطوبت حدود  14درصد عملكرد دانه هر كرت
برحسب كیلوگرم در هكتار محاسبه و ثبت شد .پس از تجزیه
دادهها ،مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون چنددامنهای
دانكن در سطح احتمال پنج درصد مقایسه شدند و محاسبه و
معنیدار بودن آنها بهوسیله نرمافزار آماری  MSTATCتعیین
گردید.

لوبیا باالرونده  3بوته در مترمربع) بود .عمق كاشت بذور  3تا 5
سانتیمتر و رقم مورد استفاده رقم ركورد بود .مبارزه با
علفهای هرز در زمان مناسب و به روش دستی انجام شد .در
زمان برداشت تعداد  10بوته از هر كرت آزمایشی با در نظر
گرفتن اثرات حاشیهای بهطور كامالً تصادفی برداشت شد و
صفاتی چون تعداد برگ سبز در گیاه ،بیوماس خشك ،شاخص
برداشت طبق ،عملكرد روغن دانه ،وزن هكتولیتر دانه و كارآیی
مصرف نیتروژن اندازهگیری و ثبت شد .برای تعیین عملكرد

جدول  :1نتایج تجزیه خاك محل اجرای آزمایش
عمق خاك
Soil depth
0-30

اسیدیته
اشباع

نیتروژن كل
(درصد)

Table 1: Results of soil analysis
پتاسیم قابل جذب
فسفر قابل جذب
شن (درصد)
(پیپیام)
(پیپیام)
)Sand (%

pH

)N (%

)P (ppm

)K (ppm

7.5

0.06

13

257

34

سیلت
(درصد)

رس
(درصد)

)Silte (%

)Clay (%

38

28

بافت
Texture

لومی
Loam

جدول  :2نتایج آزمون كود دامی مورد استفاده
كربن آلی (درصد)

Table 2: Results of animal manure analysis
پتاسیم (درصد)
فسفر (درصد)
ازت كل (درصد)

نسبت كربن به نیتروژن

اسیدیته

)Organic carbon (%

)N (%

)P (%

)K (%

C/N

pH

38

1

0.85

2.42

38.1
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محركهای زیستی نیز تیمار ورمی واش غنیشده بهدلیل
داشتن هورمونهای اكسین و جیبرلین ،اسید سالیسیلیك،
ویتامینهای  A, C, D, E, Bتیامین ،نیاسین ،ریبوفالوین،
اسید فولیك و تخم بلدرچین به جهت داشتن آمینواسیدهای
مختلفی مانند اسید آسپارتیك ،ترونین ،سرین ،اسید گلوتامیك،
پرولین ،سیستئین ،گالیسین ،آالنین ،متیونین ،ایزوالیسین،
الیسین ،تیروزین ،فنیل آالنین ،آرژنین باعث دوام بیشتر سطح
سبز گیاه نسبت به سایر تیمارهای محلولپاشی شده است،
بهطوریكه بیشترین و كمترین تعداد برگ سبز را با میانگین
 2/99به خود اختصاص داد.
نتایج یك بررسی نشان داد كه بیشترین و كمترین تعداد
برگ سبز در گیاه آفتابگردان در تیمارهای مختلف بهترتیب
 22/1و  23/4عدد در هر بوته بود (دانشیان و جباری.)1333 ،
محققان گزارش نمودند كه با افزایش مقدار مصرف نیتروژن
شاخص سطح برگ و سطح برگهای باالیی بوته نیز افزایش
یافت ،بهطوریكه در تیمار مصرف  100كیلوگرم در هكتار
نیتروژن شاخص سطح برگ گیاه  5/1و در تیمار مصرف 220
كیلوگرم در هكتار نیتروژن مقدار آن  2/1بود (قلینژاد و
همكاران .)1333 ،در آزمایش دیگری گزارش شد كه اثر تیمار
كودهای دامی ،شیمیایی و غلظتهای تیمار میكروارگانیسمهای

نتایج و بحث
تعداد برگ سبز در گیاه
نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد كه اثر تیمار روشهای
تغذیه گیاهی ،تیمار محلولپاشی محركهای زیستی رشد
گیاهی و اثر متقابل دوجانبه آنها بر تعداد برگ سبز در گیاه در
سطح آماری یك درصد معنیدار شد (جدول  .)3با مقایسه
میانگین اثرات ساده ،بیشترین تعداد برگ سبز در گیاه با
میانگین  2/33عدد مربوط به تیمار ( 50درصد تغذیه با كود
شیمیایی اوره  50 +درصد تغذیه با گیاه لگوم) و كمترین تعداد
آن با میانگین  5/45عدد مربوط به تیمار ( 50درصد تغذیه با
كود دامی  50 +درصد تغذیه با گیاه لگوم) بود (جدول .)4
معموالً رابطه مستقیمی بین مقدار نیتروژن در دسترس گیاه با
تعداد برگ ،وسعت پهنك و دوام سطح برگها وجود دارد ،زیرا
نیتروژن عالوهبر اینكه باعث افزایش رشد رویشی و سطح
سبزینگی گیاه میشود ،برای تشكیل كلروفیل نیز ضروری
میباشد .بنابراین به نظر میرسد كه تیمار ( 50درصد تغذیه با
كود شیمیایی اوره  50 +درصد تغذیه با گیاه لگوم) با فراهم
نمودن مقدار بیشتری نیتروژن باعث افزایش رشد رویشی و
خصوصاً دوام سطح سبز گیاه شده است .در بین سطوح تیمار
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بهترتیب بیشترین و كمترین مقدار ماده خشك كل را به خود
اختصاص دادند (رفیعی و همكاران .)1334 ،سایر محققان
گزارش نمودند كه تیمار روشهای حاصلخیزی و باكتریهای
افزآینده رشد در طی دو سال آزمایش اثر معنیداری بر عملكرد
بیولوژیك داشتند .روشهای تغذیهای تلفیقی (تغذیه كودهای
آلی و شیمیایی) ،عملكرد بیولوژیك بیشتری نسبت به سایر
تیمارها در هر دو سال داشتند و تیمار تغذیه تلفیقی ( 50درصد
آلی  50 +درصد شیمیایی) باالترین عملكرد بیولوژیك را به خود
اختصاص داد .افزایش قابلیت دسترسی گیاه به عناصر غذایی
بهویژه نیتروژن با مصرف توأم كودهای آلی و شیمیایی و افزایش
رشد و فتوسنتز بهدلیل افزایش سطح برگ گیاه از عوامل افزایش
عملكرد در تیمارهای سیستم تغذیه تلفیقی میباشد (شوقی
كلخوران و همكاران.)1339 ،
نتایج بررسیها نشان داد كه بیشترین عملكرد بیولوژیكی
آفتابگردان با میانگین  2131كیلوگرم در هكتار در تیمار تلقیح
با كود زیستی نیتروكسین بهدست آمد و كمترین مقدار آن نیز
با میانگین  1533كیلوگرم در هكتار مربوط به مصرف
ورمیكمپوست بود .مصرف كودهای شیمیایی رایج نیز با
میانگین  1954كیلوگرم در هكتار وضعیت مطلوبی داشت
(پیراسته انوشه و همكاران .)1339 ،گزارش شد كه اثر تیمار
كودهای دامی ،شیمیایی و غلظتهای تیمار میكروارگانیسمهای
مؤثر بر وزن خشك گیاه در سطح احتمال یك درصد معنیدار
بود و با افزایش غلظت  EMاز صفر به  1:50و  1:20در تیمار
كود دامی ،عملكرد ماده خشك گیاه بهترتیب  9و  21درصد
افزایش یافت (جهانبان و لطفیفر .)1390 ،در آزمایش دیگری،
اثر تیمار مصرف نیتروژن بر صفت عملكرد ماده خشك گیاه در
سطح احتمال یك درصد معنیدار شد و با افزایش مصرف كود
نیتروژن ،مقدار ماده خشك نیز افزایش یافت بهطوریكه
بیشترین و كمترین مقدار آن با میانگین  13450و 3105/1
كیلو گرم در هكتار مربوط به تیمار مصرف  200و عدممصرف
كود بود (صداقت و همكاران.)1391 ،

مؤثر بر تعداد برگ سبز در گیاه در سطح احتمال یك درصد
معنیدار بود و تیمار استفاده از كود شیمیایی  NPKبا میانگین
 14/3عدد بیشترین تعداد برگ و تیمار عدممصرف كودهای
شیمیایی (شاهد) با میانگین  9/2عدد كمترین ارتفاع گیاه را
داشتند .همچنین كاربرد  EMبا غلظت ( 1:50و  )1:20با
میانگین  13/4عدد و تیمار عدم استفاده از آن با میانگین 10/2
عدد بهترتیب بیشترین و كمترین تعداد برگ سبز را داشتند
(جهانبان و لطفیفر .)1390 ،همچنین گزارش شد كه اثر ارقام
مختلف آفتابگردان بر صفت تعداد برگ در گیاه در سطح
احتمال یك درصد معنیدار بود ،بهطوریكه بیشترین و
كمترین تعداد برگ با میانگین  29و  20عدد بهترتیب مربوط
به رقم هایسون  33و هیبرید شفق بود (فنایی و همكاران،
.)1391
بیوماس خشك
صفت وزن بیوماس خشك آفتابگردان تحت تأثیر تیمار
روشهای تغذیه گیاهی ،تیمار محلولپاشی محركهای زیستی
رشد گیاهی و اثر متقابل دوجانبه آنها قرار گرفت و در سطح
احتمال یك درصد معنیدار شد (جدول  .)3بهطوریكه
بیشترین مقدار بیوماس خشك با میانگین  12930كیلوگرم در
هكتار مربوط به تیمار مصرف  300كیلوگرم در هكتار كود
شیمیایی اوره (شاهد) و كمترین مقدار آن با میانگین 10130
كیلوگرم در هكتار مربوط به تیمار ( 50درصد تغذیه با كود
دامی  50 +درصد تغذیه با گیاه لگوم) بود (جدول  .)4مصرف
 300كیلوگرم در هكتار كود شیمیایی اوره باعث فراهم شدن
مقدار كافی نیتروژن در محل ریشههای گیاه شده و از طریق
افزایش رشد رویشی و تولید سطح برگ بیشتر موجب تجمع
مقدار زیادتری از بیوماس در گیاه شده است .در بین تیمارهای
محركهای زیستی نیز تیمار محلولپاشی با ورمیواش كه
حاوی هورمونهای رشد گیاهی می باشد ،باعث بهبود شرایط
رشد گیاه و افزایش مقدار كربوهیدراتهای نورساخت شد و با
میانگین 12320كیلوگرم در هكتار در مقایسه با تیمار
محلولپاشی بیوفرمنت با میانگین  10230كیلوگرم در هكتار
بهترتیب بیشترین و كمترین مقدار بیوماس خشك را تولید
نمودند.
در بررسی سه سطح صفر 90 ،و  130كیلوگرم كود نیتروژن
گزارش شد كه ماده خشك كل آفتابگردان در سطح یك درصد
آماری تحت تأثیر سطوح مختلف كود نیتروژن قرارگرفت و
تیمار مصرف  130كیلوگرم با میانگین  5350كیلوگرم و تیمار
عدممصرف نیتروژن با میانگین  3515كیلوگرم در هكتار

شاخص برداشت طبق
شاخص برداشت طبق نشاندهنده نسبت وزن خشك دانههای
موجود در طبق به وزن بیولوژیكی طبق می باشد .نتایج جدول
تجزیه واریانس حاكی از معنیدار بودن اثر تیمار روشهای
تغذیه گیاهی و تیمار محلولپاشی محركهای زیستی رشد
گیاهی در سطح آماری پنج درصد و اثر متقابل دوگانه آنها در
سطح آماری یك درصد بود (جدول  .)3در جدول مقایسه
میانگینها ،بیشترین مقدار شاخص برداشت طبق با میانگین
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تأثیر میكروارگانیسمهای مؤثر و ورمیواش غنی شده...

 50/11درصد مربوط به تیمار مصرف  300كیلوگرم كود
شیمیایی اوره (شاهد) و كمترین مقدار آن با میانگین 43/21
درصد مربوط به تیمار ( 50درصد تغذیه گیاه با كود شیمیایی
اوره  50 +درصد تغذیه با گیاه لگوم) بود .در اختیار قرار گرفتن
مقدار كافی از نیتروژن باعث افزایش كربوهیدراتهای
فتوسنتزی و توسعه مناسب بخشهای رویشی و زایشی گیاه
شده است و در انتهای دوره رشد گیاه كه همزمان با دوره
پرشدن دانهها میباشد ،مقدار بیشتری از اسیمیالتها به دانهها
منتقل گردیده و موجب افزایش نسبت وزن دانهها به وزن
بیوماس طبق شده است .تیمار (محلولپاشی
میكروارگانیسمهای مؤثر  +محلول حاوی تخم بلدرچین) نیز با
میانگین  50/54درصد و تیمار محلولپاشی ورمیواش غنی
شده با میانگین  44/42درصد بهترتیب بیشترین و كمترین
شاخص برداشت طبق را به خود اختصاص دادند (جدول .)4
پژوهشگران گزارش كردند كه اثر تیمار مصرف نیتروژن بر
صفت شاخص برداشت دانه در سطح احتمال یك درصد
معنیدار شد و بیشترین و كمترین مقدار آن با میانگین 22/4
و  24/1درصد مربوط به تیمار مصرف  140كیلوگرم در هكتار و
تیمار عدممصرف كود بود (امیدی اردالی و بحرانی.)1390 ،
نتایج آزمایشی نشان داد كه سیستمهای تغذیه تلفیقی تأثیر
معنیداری بر شاخص برداشت نشان نداد .با این وجود مشخص
شد كه سیستمهای تغذیه تلفیقی بیشترین تأثیر را بر تسهیم
ماده خشك نسبت به سیستمهای آلی و شیمیایی داشتهاند.
بهطوریكه افزایش تسهیم ماده خشك به بوته ،برگها ،ساقه و
دانه ،افزایش شاخص برداشت را در پی داشت .باتوجه به
مقایسه میانگین سیستم تغذیه تلفیقی ( 50درصد كود آلی +
 50درصد كود شیمیایی) با میانگین  23/5درصد و پس از آن
سیستم تغذیه ( 25درصد كود آلی  25 +درصد شیمیایی) با
میانگین  22/2درصد و تیمار ( 25درصد كود شیمیایی 25 +
درصد آلی) با میانگین  21/9درصد بهترتیب باالترین شاخص
برداشت را به خود اختصاص دادند (اكبری و همكاران.)1333 ،
نتایج محققان نشان داد كه بیشترین شاخص برداشت
آفتابگردان با میانگین  32/23درصد در تیمار مصرف
سوپرجاذب بهدست آمد و كمترین مقدار آن نیز با میانگین
 30/53درصد مربوط به مصرف كودهای شیمیایی رایج بود
(پیراسته انوشه و همكاران.)1339 ،

عملكرد روغن دانه
طبق جدول تجزیه واریانس ،عملكرد روغن دانه تحت تأثیر
تیمارهای روشهای مختلف تغذیه گیاهی ،محلولپاشی
محركهای زیستی رشد گیاهی و اثر متقابل دوجانبه آنها قرار
گرفت و در سطح آماری یك درصد معنیدار شد (جدول  .)3در
جدول مقایسه میانگینها ،بیشترین عملكرد روغن دانه با
میانگین  1309كیلوگرم در هكتار مربوط به تیمار مصرف 300
كیلوگرم در هكتار كود اوره (شاهد) و كمترین مقدار آن با
میانگین 1030كیلوگرم در هكتار مربوط به تیمار ( 50درصد
تغذیه با كود شیمیایی اوره  50 +درصد تغذیه با كود دامی)
بود .باتوجه به اینكه عملكرد روغن دانه ،حاصلضرب عملكرد
دانه × درصد روغن دانه میباشد و تغییرات درصد روغن دانه
نیز از نوسانات شدیدی برخودار نخواهد بود ،بنابراین میتوان
گفت كه تیمار مصرف  300كیلوگرم در هكتار كود اوره توانسته
است با تولید بیشترین عملكرد دانه ،نسبت به سایر تیمارها
باالترین میزان عملكرد روغن را تولید نماید .در بین سطوح
تیمار محركهای زیستی نیز محلولپاشی ورمیواش كه حاوی
هورمونهای رشد سایتوكنین و اكسین می باشد با میانگین
 1221كیلوگرم در هكتار نسبت به سایر سطوح تیمار
محركهای زیستی رشد گیاهی از برتری محسوسی برخوردار
بود (جدول .)4
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جدول  :3نتایج تجزیه واریانس برخی صفات مهم
Table 3: ANOVA of some important traits
میانگین مربعات
MS

منابع تغییرات

درجه آزادی

تعداد برگ سبز

بیوماس خشك

شاخص برداشت طبق

عملكرد روغن دانه

وزن هكتولیتر دانه

كارآیی مصرف نیتروژن

S.O.V.

df

Number of green leaf

Dry biomass

Harvest index of head

Oil yield

Hectolitre weight

Nitrogen use efficiency

2

0.53ns

341725.00ns

16.78ns

52753.52ns

13.18ns

1.42ns

تكرار
Replication

روشهای تغذیه

3

**13.11

**12783707.63

*89.89

**165981.13

**34.68

**86.99

Nutrition methods

محركهای زیستی

3

روشهای تغذیه × محركهای زیستی

9

**16.16

**6755235.41

**

**

*91.32

**186809.63

**32.24

**

**

**22.21

Bio-stimulants
19.75

6248202.08

**

141.68

178420.25

21.07

**

6.99

N×B

خطاء

30

0.69

1239836.11

21.33

8071.81

0.36

1.02

Error

ضریب تغییرات (درصد)

-

11.19

9.75

9.70

)CV (%

 * ،nsو ** :بهترتیب غیرمعنیدار ،معنیدار در سطوح احتمال پنج و یك درصد
ns, * and **: Non significant, Significant at the 5% and 1% probability levels respectively
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جدول  :4مقایسه میانگینهای اثرات اصلی

تیمار
Treatment

Table 4: Means comparison of main effects
شاخص
تعداد
عملكرد
بیوماس خشك
برداشت
برگ
روغن دانه
(كیلوگرم در
طبق
سبز
(كیلوگرم در
هكتار)
(درصد)
Number
هكتار)
Dry biomass
of
green
leaf

)(kg ha-1

Harvest
index of
)head (%

Oil yield
)(kg ha-1

وزن هكتولیتر دانه
(كیلوگرم در 100
لیتر)

كارآیی مصرف
نیتروژن (درصد)

Hectolitre weight
)(kg 100 liter-1

Nitrogen use
)efficiency (%

روشهای تغذیه
Nutrition methods

 300 N1كیلوگرم كود اوره (شاهد)
)N1= 300kg ha-1 Urea (Control
 50%( N2اوره %50+كود دامی)

7.35ab

12930a

50.11a

1309a

37.50b

12.35c

6.89b

11150b

48.53a

1030c

35.25c

11.02d

 50%( N3كود دامی %50+گیاه لگوم)

5.45c

N3= 50% FAM + 50% fixation of Phaseolus sp.
 50%( N4اوره %50+گیاه لگوم)

7.88a

N2= 50% Urea + 50% FAM
48.03a

10630b

43.71b

10960b

1166b
1110b

38.25a
34.75c

16.72a
15.66b

N4= 50% Urea + 50% fixation of Phaseolus sp.

محلولپاشی محركهای زیستی
Foliar spray of plant bio-stimulants

 B1ورمیواش

5.54c

12320a

49.13ab

1271a

37.17b

14.69a

 B2ورمیواش غنیشده

a

b

10820

c

b

1033

d

b

12.59

B2= Enrich vermiwash
 B3بیوفرمنت

b

b

10780

b

1060

b

13.01

 B4میكروارگانیسمهای مؤثر  +تخم بلدرچین

a

B1= Vermiwash
7.99
6.33

44.42

bc

46.28

34.25

c

36.25

a

38.08

B3= Bioferment
7.72

a

a

11750

50.54

a

1251

a

15.46

B4= Effective microorganisms + Quail egg

میانگینهایی كه دارای حرف مشترك هستند ،اختالف آماری معنیداری در آزمون چنددامنهای دانكن در سطح احتمال پنج درصد ندارند
Means which have at least one common letter are not significantly different at the 5% level using DMRT

درصد نیتروژن موردنیاز گیاه از كود شیمیایی اوره  +تأمین 40
درصد مابقی از كود دامی كمپوست شده همراه با  15درصد
زئولیت) و كمترین مقدار آن با میانگین  203/02كیلوگرم در
هكتار توسط تیمار تأمین  100درصد نیتروژن موردنیاز گیاه از
كود شیمیایی اوره بهدست آمد (غالمحسینی و همكاران،
 .)1331نتایج سایر محققان نشان داد كه اثر تیمار مصرف
نیتروژن بر عملكرد روغن دانه در سطح احتمال یك درصد
معنیدار شد و بیشترین و كمترین مقدار آن با میانگین 1431
و  1092كیلوگرم در هكتار مربوط به تیمار مصرف 140
كیلوگرم در هكتار و تیمار عدممصرف كود بود (امیدی اردالی و
بحرانی.)1390 ،

گزارش محققان نشان داد كه عملكرد روغن بهطور معنیداری
تحت تأثیر تیمارهای تغذیهای قرار گرفت .تجزیه ساالنه عملكرد
روغن نشان داد كه در هر دو سال آزمایش ،بیشترین و كمترین
عملكرد روغن دانه با میانگین  1225/9و  319/3كیلوگرم در
هكتار بهترتیب در تیمار تغذیه تلفیقی ( 50درصد كود آلی +
 50درصد كود شیمیایی) و در تیمار تغذیه  100درصد با كود
آلی بهدست آمد اما اختالف معنیداری در سطوح عملكرد روغن
در تیمارهای تلقیح و عدمتلقیح باكتریایی وجود نداشت (شوقی
كلخوران و همكاران .)1339 ،نتایج بررسی سیستمهای
تغذیه ای آفتابگردان با كود آلی نشان داد كه تیمار مصرف 100
درصد كود آلی زئوپونیكس با میانگین  1551/11و تیمار (25
درصد زئوپونیكس  +مصرف  25درصد كود شیمیایی اوره) با
میانگین  1332/43كیلوگرم در هكتار بهترتیب بیشترین و
كمترین مقدار عملكرد روغن دانه را به خود اختصاص دادند
(دریایی و همكاران .)1391 ،محققان گزارش نمودند كه اثر
سیستمهای تغذیه بر عملكرد روغن دانه آفتابگردان در سطح
یك درصد معنیدار بود و بیشترین عملكرد روغن دانه با
میانگین  1143/30كیلوگرم در هكتار توسط تیمار (تأمین 10

وزن هكتولیتر دانه
وزن هكتولیتر دانه در واقع بیانكننده وزن حجمی (چگالی)
دانهها میباشد و دارای ارتباط مستقیم با وزن هزاردانه میباشد.
دانههایی كه دارای وزن هزاردانه بیشتری میباشند ،معموالً وزن
هكتولیتر آنها نیز بیشتر خواهد بود .در جدول تجزیه واریانس،
وزن هكتولیتر دانه تحت تأثیر تیمار روشهای تغذیه گیاهی،
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دوجانبه آنها قرار گرفت و در سطح احتمال یك درصد معنیدار
شد (جدول  .)3با مقایسه میانگینها مشخص گردید كه تیمار
( 50درصد تغذیه با كود دامی  50 +درصد تغذیه با گیاه لگوم)
با میانگین  11/22درصد بیشترین و تیمار ( 50درصد تغذیه با
كود شیمیایی اوره  50 +درصد با كود دامی) با میانگین 11/02
درصد كمترین مقدار كارآیی مصرف نیتروژن را داشتند (جدول
 .)4همانطوركه مشاهده میگردد ،باالترین مقدار كارآیی
مصرف نیتروژن مربوط به تیمارهای تغذیه تلفیقی میباشد و
تیمار مصرف  300كیلوگرم در هكتار كود شیمیایی اوره در
رتبه سوم قرار دارد .بنابراین به نظر میرسد كه در تیمار مصرف
 300كیلوگرم در هكتار كود شیمیایی اوره (شاهد) به علت
وجود آبشویی و خارج شدن نیتروژن از دسترس ریشههای گیاه،
مقدار عملكرد تولید شده به ازای هر واحد كود شیمیایی مصرف
شده ،كمتر از تیمارهای تغذیه تلفیقی كود اوره با كود دامی و
كاشت گیاه لگوم بوده است .در بین سطوح تیمار محركهای
زیستی هم بیشترین كارآیی مصرف نیتروژن با میانگین 15/41
درصد مربوط به تیمار (محلولپاشی میكروارگانیسمهای مؤثر +
محلول حاوی تخم بلدرچین) و كمترین مقدار آن با میانگین
 12/59درصد مربوط به تیمار محلولپاشی ورمیواش غنی شده
بود (جدول  .)2برخی محققان گزارش نمودند كه اثر سطوح
مختلف تیمار مصرف كود شیمیایی بر كارآیی مصرف كود در
سطح احتمال یك درصد معنیدار شد و با افزایش مقدار كود
مصرفی از صفر تا  120درصد مقدار توصیه شده فرمول كودی
 NPKمقدار كارآیی مصرف كود كاهش یافت ،بهطوریكه تیمار
مصرف  30درصد كود توصیه شده با میانگین  21درصد و تیمار
مصرف  120درصد توصیه شده با میانگین  11درصد ،بهترتیب
بیشترین و كمترین مقدار كارآیی مصرف كود را داشتند
(كریمی و همكاران.)1331 ،

كاربرد محركهای زیستی رشد گیاهی و اثر متقابل دوگانه
آنها قرار گرفت و در سطح احتمال یك درصد معنیدار شد
(جدول  .)3بهطوریكه بیشترین مقدار وزن هكتولیتر دانه با
میانگین  33/25كیلوگرم در یكصد لیتر مربوط به تیمار (50
درصد تغذیه با كود دامی  50 +درصد تغذیه با گیاه لگوم) و
كمترین مقدار آن با میانگین  34/25كیلوگرم در یكصد لیتر
مربوط به تیمار ( 50درصد تغذیه با كود شیمیایی اوره 50 +
درصد با گیاه لگوم) بود .كاربرد  15تن در هكتار كود دامی به
همراه كاشت گیاه لگوم (لوبیا باالرونده) باعث تخصیص و انتقال
مقادیر بیشتری از مواد فتوسنتزی به دانهها شده و افزایش وزن
حجمی دانهها را بهدنبال داشت .كود دامی با فراهم نمودن
شرایط مطلوبتر جهت جذب عناصر معدنی و آب توسط
ریشهها این امكان را برای گیاه فراهم مینماید كه حجم
بیشتری از مواد غذایی ساخته شود و در دوره زمانی پرشدن
دانهها ،سهم بیشتری از آنها به دانهها منتقل گردند .در بین
تیمار (محلولپاشی
زیستی،
سطوح محركهای
میكروارگانیسمهای مؤثر  +محلول حاوی تخم بلدرچین) با
میانگین  33/03و تیمار محلولپاشی ورمیواش غنی شده با
میانگین  34/25كیلوگرم در یكصد لیتر بهترتیب بیشترین و
كمترین مقدار وزن هكتولیتر دانه را داشتند (جدول .)4
نتایج یك بررسی نشان داد كه با افزایش مقدار مصرف
نیتروژن ،وزن هزار دانه آفتابگردان نیز افزایش یافت و در تیمار
مصرف  100كیلوگرم در هكتار نیتروژن عملكرد بیولوژیكی گیاه
 53گرم و در تیمار مصرف  220كیلوگرم در هكتار نیتروژن
مقدار آن  51/2گرم بود (قلینژاد و همكاران .)1333 ،سایر
محققان گزارش نمودند كه اثر تیمار مصرف نیتروژن بر وزن
هزاردانه در سطح احتمال یك درصد معنیدار شد و بیشترین
و كمترین مقدار آن با میانگین  42/1و  43/2گرم مربوط به
تیمار مصرف  140كیلوگرم در هكتار و تیمار عدم مصرف كود
بود (امیدی اردالی و بحرانی .)1390 ،همچنین گزارش شد كه
اثر ارقام مختلف آفتابگردان بر وزن دانه در سطح احتمال یك
درصد معنیدار بود ،بهطوریكه بیشترین وزن دانه با میانگین
 12و  42عدد بهترتیب مربوط به هیبرید آذرگل و رقم
چرنیانكا بود (فنایی و همكاران.)1391 ،

نتیجهگیری
تأمین نیتروژن كافی جهت دستیابی به رشد و نمو ایدهآل،
اولویت اول مدیریت زراعی است .با توجه به نتایج این تحقیق
به نظر میرسد كه تغذیه گیاهان صرفاً از طریق كود شیمیایی،
كود دامی و یا كاشت گیاه لگوم به تنهایی نتیجه مناسبی
نخواهد داشت .بنابراین استفاده از روش تغذیه تلفیقی جهت
دستیابی به كمیت و كیفیت بیشتر محصوالت زراعی توصیه
میشود ،بهطوریكه تیمار ( 50درصد تغذیه با كود دامی 50 +
درصد تغذیه با گیاه لگوم) با میانگین  11/22درصد بیشترین و
تیمار ( 50درصد تغذیه با كود شیمیایی اوره  50 +درصد با
كود دامی) با میانگین  11/02درصد كمترین مقدار كارآیی

كارآیی مصرف نیتروژن
كارآیی مصرف نیتروژن بیانكننده نسبت بین عملكرد دانه
تولید شده به مقدار كود مصرف شده میباشد .در این آزمایش
كارآیی مصرف نیتروژن تحت تأثیر تیمار روشهای تغذیه
گیاهی ،كاربرد محركهای زیستی رشد گیاهی و اثر متقابل
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میكروارگانیسمهای مؤثر  +محلول حاوی تخم بلدرچین) و
كمترین مقدار آن با میانگین  12/59درصد مربوط به تیمار
محلولپاشی ورمیواش غنی شده بود.

مصرف نیتروژن را داشتند .همچنین در بین سطوح تیمار
محركهای زیستی هم بیشترین كارآیی مصرف نیتروژن با
میانگین  15/41درصد مربوط به تیمار (محلولپاشی
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The Impact of Effective Microorganisms and Enriched Vermiwash with Different
Methods of Plant Nutrition on the Oil Yield in Sunflower
Mirzakhani1*, M. and Davari2, M. R.
Abstract
Use of integrated plant nutrition methods could improve the quantity and quality of crops. This study was carried out in
order to study of effects of effective microorganisms and enriched vermiwash with different methods of plant nutrition
on sunflower yield in during 2013. The experiment was done as a factorial arrangement of treatments, in a randomized
complete blocks design with three replications. Treatments consisted of different nutrition methods [N1= 300kg ha-1
Urea (Control), N2= 50% of nutrition by Urea + 50% of nutrition by FAM (15ton ha-1), N3= 50% of nutrition by FAM +
50% of nutrition by nitrogen fixation of Phaseolus sp.), N4= 50% of nutrition by Urea + 50% of nutrition by nitrogen
fixation of Phaseolus sp.) and foliar spray of plant bio-stimulants (B1= Foliar with vermiwash, B2= Foliar with enrich
vermiwash, B3= Foliar with bioferment, B4= Foliar with effective microorganisms + quail egg). The results indicated
that the foliar spray of plant bio-stimulants caused marked changes in characteristics such as number of green leaf, dry
biomass, harvest index of head, oil yield, hectoliter weight and nitrogen use efficiency. The maximum and minimum of
nitrogen use efficiency (16.72 and 11.02%) were obtained with the (50% of nutrition by animal manure + 50% of
nutrition by nitrogen fixation of phaseolus) and (50% of nutrition by animal manure + 50% of nutrition by 150kg ha-1
Urea) treatments, respectively. Furthermore, in the treatments of bio-stimulat levels, the most and least amounts of
nitrogen use efficiency with averages of 15.46 and 12.59% were obtained with foliar spray of (effective microorganism
+ quail egg) and enriched vermiwash, respectively.
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