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  چكيده

منظـور بررسـی تـأثیر    . بـه است اي جدید براي گیاهان زراعی مطرح شدهعنوان راهبرد تغذیهکودهاي زیستی به استفاده از اخیر هايدر سال
هـاي هـرز،   هاي کاربرد کود زیستی و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد تریتیکاله در شرایط رقابت بـا علـف  روش

 صورتبه انجام گردید. آزمایش دانشگاه شیراز داراب، طبیعی منابع و کشاورزي دانشکده در 1392 - 93 عیزرا سال اي درپژوهشی مزرعه
 سـه  در نیتـروژن  کـود  فرعی فاکتور هرز، هايعلف حضور عدم یا حضور اصلی انجام شد. فاکتور شده با سه تکرار خرد دو بار هايکرت
گرم در لیتر آب  50( بذر با تلقیح: شامل ازتوباکتر زیستی کود کاربرد روش فرعی فرعی فاکتور و هکتار در کیلوگرم 180 و 90 صفر، سطح

 کاربرد روش و نیتروژن نتایح نشان داد اثر .بود کود زیستی شاهد بدون لیتر آب) و گرم در 20صورت سرك (کاربرد به ،)صورت بذرمالبه
نه، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، نیتروژن شاخساره و محتواي پروتئین دانه ارتفاع نهایی، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دا بر زیستی کود

نسبت به کاربرد سرك داشت که این موضوع در ارتبـاط بـا    زیادتري اثربخشی و کارایی زیستی کود تلقیحی کاربرد .بود دارتریتیکاله معنی
 کـود  کـاربرد  هاي کاربرد کود زیستی نشان داد کهنش سطوح نیتروژن و روشبرهمک .گیاه زراعی بود ايریشه سیستم با بیشتر کود نزدیکی
 دلیـل بـه  .داشت و با افزایش سطوح نیتروژن تأثیر آن افزایش یافت تأثیر کمتري شاخساره نیتروژن بر محتواي نیتروژن مصرف بدون زیستی

  .قرار نگرفت هرز هايدار علفتأثیر معنیحترشد و عملکرد تریتیکاله ت هرز، هايبا علف تریتیکاله قدرت رقابتی باالي
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  مقدمه
 بـا  گنـدم  تالقـی  از که است بشر دست ساخته ايغله تریتیکاله
 در ئیـد هگزاپلو تریتیکالـه  نخسـتین . است آمده وجودبه چاودار
 با ).10(آمد  دستبه چاودار و دوروم گندم تالقی از 1948 سال
 برتـر  کیفیت با محصولی تولید زمینه در که هاییتالش به توجه
 والـد  غیـر زنـده   و زنـده  هايتنش به تحمل داراي و گندم والد

 ارقـام  بهتـرین  با تریتیکاله جدید ارقام است، شده انجام چاودار
 بـوده،  برابـر  مطلوب شرایط تحت لکردعم ظرفیت نظر از گندم
 هسـتند  گندم از تراي، پُرمحصولحاشیه هايخاك انواع در ولی

ــه ).1( ــات اگرچ ــود اثب ــاکتري وج ــاب ــا ه ــل ت ــراع از قب  اخت
 تحریک در آنها از استفاده بود، لیکن، نشده محرز میکروسکوپ

اسـت   بـوده  رایـج  کهـن  هايزمان از کشاورزي در گیاهان رشد
 سودمند میکروبی جامعه که تلقیح اندداده نشان هداتمشا .)31(
 و افزایـد می خاك سالمت و خاك بر کیفیت خاك اکوسیستم به

 بهبـود  را زراعـی  گیاهـان  کیفیـت  و عملکـرد  در نهایت رشـد، 
 هـاي بـاکتري  ویـژه بـه  زیسـتی  کودهـاي  کـاربرد  ).29( دهدمی

 یــا و شــیمیایی کودهــاي جــايبــه رشــد، محــرك ریزوســفري
 تـرین مهم از یکی شیمیایی، کودهاي با تلفیقی مصرف رتصوبه

 کشـاورزي  هـاي سـامانه  براي گیاهی تغذیه مدیریتی راهبردهاي
 آغشته صورتبه زیستی ). کودهاي28شود (می محسوب پایدار
کـادر و   ).27( رونـد مـی  کـار بـه  خـاك  یـا  و ریشـه  بذر، کردن

بر عملکـرد و  ) در آزمایشی اثر تلقیح ازتوباکتر را 15همکاران (
مقدار جذب نیتروژن در گندم بررسی کردنـد. نتـایج نشـان داد    

طور جز وزن هزار دانه بهعملکرد و همه اجزاي عملکرد گندم به
تأثیر کاربرد ازتوباکتر قرار گرفـت. در آزمـایش   داري تحتمعنی

دیگري که اثرات تلقیح باکتریایی ازتوبـاکتر و آزوسـپریلیوم بـر    
د، ارتفاع گیاه، تعداد سنبله در واحد سطح، روي گندم بررسی ش

تعداد دانـه در سـنبله، عملکـرد بیولوژیـک و عملکـرد دانـه در       
) 22کلهـر (  و ). مهـاجرمیالنی 17گیاهان تلقیح شده بیشتر بود (

 حـاوي  بـا کـود   جـو  و گندم بذرهاي زمانهم تلقیح کردند بیان

 کـه  بـود  ههمـرا  عملکرد دانه افزایش با آزوسپیریلوم و ازتوباکتر

   .دارد آن افزایش بر مثبت اثر نیتروژن

 10 کشـاورزي،  مـزارع  در هرز هايعلف شدید کنترل رغمعلی
 رقابـت  از ناشی توانمی را کشاورزي تولیدات کاهش از درصد
 حاصـلخیزي  کـوددهی،  ).26( دانسـت  هرز علف با زراعی گیاه
 و کیـب تر زراعی، گیاه رشد عالوه بر این دهد،می تغییر را خاك
 ).32و  7( دهـد مـی  قـرار  تـأثیر تحت نیز را هرز هايعلف رشد

برخی شواهد نشان دادند سطوح باالي حاصلخیزي خاك رشـد  
). 8گیاه زراعی را در مقایسه با رشـد علـف هـرز افـزایش داد (    

که مطالعات دیگـر بیـان کردنـد سـطوح بـاالي عناصـر       درحالی
لکـرد گیاهـان   غذایی، مساعد رشد علف هرز بـود و تلفـات عم  

) طـی  14). جونسـگارد و همکـاران (  26زراعی را افزایش داد (
آزمایشی نشان دادند که در سطوح پـایین نیتـروژن، رشـد گیـاه     

دلیل برتـري در  هاي هرز بهزراعی توسعه کمتري داشته و علف
جذب نور توسعه بیشتري داشتند و در سـطوح بـاالي نیتـروژن    

هـاي هـرز سـرکوب    رشد علـف دلیل رشد بیشتر گیاه زراعی، به
) گزارش کردند که افـزایش  25شد. از طرفی، نادري و غدیري (

کود نیتروژن به مزرعه کلزاي آلوده بـه خـردل وحشـی موجـب     
اه زراعی با چنین، انتخاب گیهم کاهش عملکرد گیاه زراعی شد،

ریـزي الزم، هـیچ هزینـه    نظر از برنامـه قدرت رقابت باال، صرف
ز ندارد و رشـد گیاهـان زراعـی بـا قـدرت      اضافی براي کشاور

هـا کاسـته، سـرعت توسـعه     کـش رقابت بـاال از مصـرف علـف   
کند و ورود مواد شیمیایی بـه  را کند می هاکشمقاومت به علف

 غذایی نیاز تأمین لزوم به توجه ). با30دهد (محیط را کاهش می
 اهداف کشاورزي به نیل و کشاورزي هايسامانه در زراعی گیاه

 این ها،سامانه این در شیمیایی هاي کود از کمتر استفاده و ایدارپ
 و زیسـتی  کـود  کـاربرد  هايروش تأثیر بررسی هدف با مطالعه
 عملکـرد  اجـزاي  و عملکـرد  بـر  نیتـروژن  کـود  مختلف سطوح

  .شد انجام هرز هايعلف با رقابت شرایط در تریتیکاله
  

  هامواد و روش
 تحقیقـاتی  مزرعـه  در 1392 - 93 زراعـی  سـال  در پژوهش این

 داراب، دانشـگاه شـیراز، بـا    طبیعـی  منابع و کشاورزي دانشکده
ــایی عــرض مختصــات ــه، 20 و درجــه 28 جغرافی  طــول دقیق
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ــایی ــه، 17 و درجــه 54 جغرافی ــه دقیق ــاع ب ــر 1150 ارتف   از مت
 درجـه  23 سـاالنه منطقـه   دمـاي  متوسـط . شد اجرا دریا سطح 

 متـر میلـی  270 منطقـه  نهسـاال  بارنـدگی  متوسـط  و گـراد سانتی
لـومی  سـیلتی  مزرعه خاك براساس آزمون خاك، بافت .باشدمی

 125و  30و میزان فسفر و پتاسـیم قابـل جـذب     6/7با اسیدیته 
  درصــد و  16/0گــرم در کیلــوگرم و میــزان نیتــروژن کــل میلــی

 دو بـار  هـاي کـرت  صورتبه آزمایش .درصد بود 5/0ماده آلی 
   سـه  بـا  تصـادفی  کامـل  هـاي بلـوك  طـرح  قالـب  در شده خرد
 حضـور  عـدم  یـا  شـامل حضـور   اصـلی  فاکتور. شد اجرا تکرار
 سـه  در نیتروژن کود شامل سطوح فرعی هرز، فاکتور هايعلف
هکتــار (از منبــع اوره) و  در کیلــوگرم 180 و 90 صــفر، ســطح
  ازتوبـاکتر  زیسـتی  کـود  کـاربرد  هـاي روش فرعی فرعی فاکتور

)Azotobacter vinelandii sp.بـذرمال ( بـذر  با تلقیح: ) شامل(، 
  . بود) شاهد( ازتوباکتر بدون سرك،

 5 کـرت  هر مساحت( متر 5/2 × 2 آزمایش هايکرت ابعاد
متـر در نظـر    5/0هـاي فرعـی   فاصله بین کرت .بودند )مترمربع

آذر  10 در تریتیکالـه ) ET8318( آبـاد  سن الین بذر گرفته شد.
 بـر  کاشـت  ردیف دو( مترسانتی 20 فاصله با هاییردیف در ماه

 و متـر سـانتی  3 عمـق  و) مترسانتی 60 عرض با هايپشته روي
 از قبـل  بـذرمال  تیمارهـاي  بذرهاي. شد کشت دستی صورتبه

 براساس و ازتوبارور تجاري نام با ازتوباکتر زیستی کود با کشت
 فنـاور زیسـت ( سـازنده  شرکت توسط شده توصیه دستورالعمل

 موجـود  زنـده  هايباکتري حساسیت علتبه. دشدن تلقیح) سبز
 و تلقـیح  عملیات کلیه خورشید، اشعه مستقیم به زیستی کود در

. پـذیرفت  انجـام  سـایه  در کشت براي تلقیحی بذور سازيآماده
 سـازنده،  شـرکت  توصیه براساس سرك زیستی کود اعمال براي
سوسپانسیون (مخلـوط محتـوي    از سیسی 500 کرت هر براي
دوم  آبیـاري  بـا  همـراه  لیتـر آب مقطـر)،   5گرمی بـا   100بسته 

 هـاي کـرت  بـه ) رفـتن  سـاقه  انتهـاي ( هفـتم  و (ظهور گیاهچه)
 4ها هـر  دور آبیاري تا زمان استقرار گیاهچه .شد اضافه مربوطه
ها براسـاس شـرایط جـوي    بار و بعد از استقرار گیاهچهروز یک

 صـورت به زهر هايعلف هرز، علف با هايکرت متغیر بود. در

 بـدون  هايکرت در آنها کنترل و شد گرفته نظر در طبیعی فلور
بنـابراین در ایـن    .شـد  انجـام  دستی وجین صورتبه هرز علف

   کش استفاده نشد.آزمایش از علف
اردیبهشـت   23هاي تریتیکاله پس از رسیدگی کامل در بوته

اي از محل کوادرات یک مترمربعـی  ماه پس از حذف اثر حاشیه
ر کرت، برداشت شـدند و عملکـرد و اجـزاي عملکـرد گیـاه      ه

هاي هرز نیز پس از چنین وزن خشک علفگیري شد. هماندازه
هاي هرز از محل کـوادرات یـک مترمربعـی هـر     برداشت علف
گیري شد. محتواي نیتروژن در گیـاه و علـف هـرز    کرت، اندازه

  گیري شد. وسیله دستگاه میکروکلدال اندازهبه
 محاسبه دانه پروتئین محتواي زیر فرمول از استفاده سپس با

  ):11( گردید
  

  )درصد( پروتئین = )درصد( نیتروژن×  25/6                   )1(
  

 مقایسـات  و شـدند  تجزیـه  SAS افـزار نـرم  از استفاده با هاداده
در  LSD آزمـون  از اسـتفاده  با متقابل نیز و اصلی اثرات میانگین

چنـین، بـراي رسـم    ام گرفـت. هـم  درصد انجـ  5سطح احتمال 
  استفاده شد. Excelافزار نمودارها از از نرم

  
  نتایج و بحث
  ارتفاع نهایی

  تریتیکالــه نهــایی ارتفــاع بـر  نیتــروژن ســطوح داد نشــان نتـایج 

 نیتروژن سطوح افزایش با. )1(جدول  )p > 01/0( بود دارمعنی
 180 و 90 تیمــار کــهطــوريبــه یافــت، افــزایش نهــایی ارتفــاع

ــوگرم ــار در کیل ــه هکت ــب،ب ــاع درصــد 5/15 و 9/10 ترتی  ارتف
 ارتفـاع  بـر  زیسـتی  کود کاربرد روش .دادند افزایش را تریتیکاله

 بیشـترین . )1(جدول  )p > 05/0( بود دارمعنی تریتیکاله نهایی
 و) متـر سـانتی  3/112( تلقیحی کاربرد تیمار در تریتیکاله ارتفاع

 کـود ) متـر سـانتی  9/108( سـرك  دکـاربر  تیمـار  در آن کمترین
 گـزارش ) 18( همکـاران  و پاشـاکی کریمی. آمد دستبه زیستی
 نسـبت  نیتـروژن  کود هکتار در کیلوگرم 120 مصرف که کردند

   25 را تریتیکالـه  گیـاه  ارتفـاع ) کود مصرف عدم( شاهد تیمار به
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 ریزجانـداران  و گیـاه  بین احتماالً برهمکنش. داد افزایش درصد
 در بیشتري غذایی مواد تا شده سبب زیستی کودهاي در موجود
 برخـوردار  باالتري رویشی رشد از گیاه و گرفته قرار گیاه اختیار
 همکـاران  و کـادر . یابـد  افـزایش  گیـاه  ارتفاع آن دنبالبه و شود

 مثبت گندمبوته  نهایی ارتفاع بر را ازتوباکتر با زنیمایه اثر) 15(
هـاي هـرز تـأثیري بـر ارتفـاع      علف .مودندن ارزیابی دارمعنی و

دار نبـود  چنین اثر بـرهمکنش تیمارهـا معنـی   هم نهایی نداشت،
  ). 1(جدول 

  

  سنبله در دانه تعداد
هـاي  نیتروژن و روش سطوح اثر داد نشان واریانس تجزیه نتایج

  بــود دارمعنــی ســنبله در دانــه تعــداد بــر کــاربرد کــود زیســتی
 )01/0 < p(  جــدول)نیتــروژن بیشــینه و متوســط وح). ســط1 
دادنـد   افـزایش  را سنبله در دانه تعداد درصد 31 و 21 ترتیببه

 شـاهد  تیمـار  بـه  نسبت زیستی کود تلقیحی ). کاربرد2(جدول 
 درصـد  9/6را  سـنبله  در دانـه  تعـداد ) زیستی کود کاربرد عدم(

 تـرین مهـم  از یکـی  سنبله در دانه تعداد. )2داد (جدول  افزایش
 در) 4( پیردشـتی  و سارويبهاري ).21( باشدمی ملکردع اجزاء
 150 و 75 صـفر، ( نیتـروژن  سطوح اثر کردند بیان خود بررسی
 و ازتوبـاکتر ( رشد محرك هايباکتري اثر و) هکتار در کیلوگرم

 دارمعنـی  N80 رقـم  گنـدم  سنبله در دانه تعداد بر) آزوسپریلیوم
 روش زیسـتی،  ودک کاربرد روش دو بین در آزمایش حاضر. بود

 بـراي  رشد افزاینده مواد و نیتروژن بهتر فراهمی دلیلبه تلقیحی
 دانه تعداد بر سرك کاربرد به نسبت بهتري اثرگذاري گیاه، ریشه
 بـر  باکتریـایی  زیسـتی  کودهاي مطالعات بیشتر. داشت سنبله در

 گوسـوامی  و بریـک . اندداشته تمرکز زیستی کود تلقیحی کاربرد
ــان) 5( ــدکرد بی ــه ن ــیح ک ــذرهاي تلق ــدم ب ــا گن ــاکتر ب  و ازتوب

دارد،  دانـه  عملکـرد  و تعـداد  بـر  که مثبتی تأثیر با آزوسپیریلیوم
 شـیمیایی  کودهاي از استفاده کاهش به منجر نهایت در تواندمی
هاي هـرز تـأثیري بـر تعـداد دانـه در      علف .شود گندم تولید در

دار نبـود   چنین اثر برهمکنش تیمارهـا معنـی  هم سنبله نداشت،
  ). 1(جدول 

  دانه هزار وزن
 وزن بـر  زیسـتی  کـود  کـاربرد  هـاي نیتروژن و روش سطوح اثر

ــه ــی هزاردان ــود دارمعن ــدول  )p > 05/0( ب ــات. )1(ج  مقایس
 دانـه  هـزار  وزن نیتروژن کود مقدار افزایش با داد نشان میانگین
 تیمـار  در) گـرم  33/31( دانـه  هزار وزن بیشترین. یافت افزایش

 در) گـرم  24/30( آن مقـدار  کمتـرین  و نیتـروژن  کیلوگرم 180
 بـین  ). در2شـد (جـدول    حاصـل  نیتروژن کیلوگرم صفر تیمار
 55/31( دانـه  هزار وزن بیشترین زیستی، کود کاربرد هايروش
 هـزار  وزن کمترین و زیستی کود تلقیحی کاربرد تیمار در) گرم
) زیسـتی  ودکـ  کـاربرد  بدون( شاهد تیمار در) گرم 47/29( دانه
 اختصـاص  دهنـده نشـان  دانه هزار ). وزن2دست آمد (جدول به

 یـک  دانـه  هزار وزن این، برعالوه. هاستدانه به فتوسنتزي مواد
 و داشـته  تفـاوت  مختلـف  هايواریته در که بوده ژنتیکی صفت
 دوران محیطـی  شـرایط  از متـأثر  توانـد مـی  چنـین هـم  آن مقدار

 هـزار  وزن تغییرات) 2( همکاران و آنگونین). 27( باشد رسیدگی
 آزمایشـی  در. کردند گزارش نیتروژن افزایش پی در را گندم دانه
 کـود  تلقیحـی  کـاربرد  گرفـت،  صورت دوروم گندم ارقام بر که

 وزن با شاهد و گرم 8/42 دانه هزار وزن با آزوسپریلیوم زیستی
 را دانـه  هـزار  وزن کمتـرین  و بیشـترین  گـرم  29/32 دانه هزار
 هاي هرز تأثیري بر وزن هـزار دانـه نداشـت،   علف). 3( دداشتن
  ).1دار نبود (جدول چنین اثر برهمکنش تیمارها معنیهم
  

  نیتروژن شاخساره تریتیکاله
 هـاي نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر سطوح نیتـروژن، روش 

 هـاي روش و نیتـروژن  سـطوح  متقابـل  زیستی و اثر کود کاربرد
  دار اســتنیتــروژن شاخســاره معنــی زیســتی بــر کــود کــاربرد

)01/0 < p(  جدول)مقایسـه میـانگین اثـر متقابـل سـطوح      1 .(
دهد بـاالترین  هاي کاربرد کود زیستی نشان مینیتروژن و روش

ــروژن شاخســاره ( ــروژن   174/1نیت ــار نیت  180درصــد) در تیم
کیلوگرم در هکتار و کـاربرد تلقیحـی کـود زیسـتی و کمتـرین      

درصد) در تیمار نیتروژن صفر و کاربرد سرك  932/0مقدار آن (
  رسد در سطح صفر نیتـروژن،  نظر میدست آمد. بهبهکود زیستی 
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  ... های کاربرد) به روشX Trticosecaleکاله (يتيواکنش رشد و عملکرد تر
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  . هاي کاربرد کود زیستی بر نیتروژن شاخساره تریتیکاله. اثر متقابل سطوح نیتروژن و روش1شکل 

  شند).بادار نمیدرصد) معنی LSD  )5ها براساس آزمون(حروف مشابه در ستون
  

کاربرد کود زیستی اثر مثبتی بر محتواي نیتروژن شاخساره ندارد 
کـار  همراه سطوح نیتروژن متوسـط و بیشـینه بـه   که بهو هنگامی

). میـزان  1داري بـر ایـن صـفت دارد (شـکل     رود اثـر معنـی  می
نیتروژن بر فعالیـت ریزجانـداران موجـود در کودهـاي زیسـتی      

 ) بیان کردند کـاربرد 3مکاران (). آزادي و ه13تأثیرگذار است (
 را مناسـب  ايتغذیـه  نیتروژن شرایط کود هکتار در کیلوگرم 80

 آزوسـپیریلیوم  و ازتوبـاکتر  هـاي فعالیـت بـاکتري   و تکثیر براي
هـا بـه وجـود    نمود. آنها دلیل این امر را نیاز این بـاکتري  فراهم

عنصر نیتروژن در محیط غـذایی جهـت رشـد و نمـو و تثبیـت      
 کـه  کردنـد  گـزارش  )6و همکاران ( ن بیان کردند. بیارينیتروژ
ــیح ــا ذرت تلق ــاکتري ب ــرك ب ــاي مح ــد ه ــاکتر( رش  و ازتوب

 و نیتـروژن  عناصـر  مقـدار  دارافزایش معنی سبب) آزوسپیریلیوم
علف هـاي هـرز تـأثیري بـر      .شد با شاهد مقایسه در گیاه فسفر

ش چنـین اثـر بـرهمکن   هـم  نیتروژن شاخساره تریتیکاله نداشت،
  ).1دار نبود (جدول تیمارها معنی

  
  محتواي پروتئین دانه

 و نیتـروژن  سـطوح  اثـر  کـه  داد نشـان  واریانس تجزیه نتایج
  بـود  دارمعنـی  دانـه  پروتئین بر زیستی کود کاربرد هايروش

 )01/0 < p(  جدول)نیتروژن سطوح اثر میانگین ). مقایسه1 
 در دانـه  تئینپـرو  میـزان  بیشـترین  داد نشـان  دانه پروتئین بر

 و) درصـد  84/22( نیتـروژن  هکتـار  در کیلـوگرم  180 سطح
 هکتـار  در کیلوگرم صفر سطح در دانه پروتئین مقدار کمترین
 بـین  در چنـین، ). هـم 2بود (جدول ) درصد 89/13( نیتروژن
 کـود  تلقیحـی  کـاربرد  روش زیسـتی  کـود  کاربرد هايروش
 کـود  كسـر  کـاربرد  روش و بیشترین درصد 7/19 با زیستی
داشــت  را دانــه پــروتئین کمتــرین) درصــد 71/18( زیســتی

 دانه پروتئین محتواي زیستی کود تلقیحی کاربرد. )2(جدول 
 عوامـل  از یکـی . داد افـزایش  شـاهد  به نسبت درصد 5/4 را

 در نیتـروژن  عنصـر  فراهمی میزان دانه پروتئین میزان بر مؤثر
 کیفیـت  در کـه  گنـدم  گلـوتن  مقـدار  کهنحويبه است، خاك
 و خـاك  نیتـروژن  کـل  مقـدار  از تـابعی  است مؤثر نان پخت

 در). 24( باشـد مـی  ریزوسـفر  محـیط  در عنصـر  این فراهمی
 افـزایش  موجـب  نیتروژن کود میزان افزایش هاپژوهش بیشتر
 آزمـایش  نتـایج  بـا  کـه ) 12( اسـت  شده دانه پروتئین درصد
 بــا زیســتی کــود تلقیحــی کــاربرد. دارد خــوانیهــم حاضــر
 و افـزایش  بر توجهی قابل تأثیر تثبیتی بیولوژیک هايمکانیزم
 رشـد  فصل طول در گیاه براي نیتروژن عنصر دسترسی تداوم
 و مثبـت  اثـر  آزوسـپیریلیوم  بـا  گندم بذر سازيآلوده. داشت
ــر داريمعنــی ــروتئین کمیــت و کیفیــت ب ــه پ  ).17( دارد دان
 نداشـت، هاي هرز تأثیري بـر پـروتئین دانـه تریتیکالـه     علف
  ).1دار نبود (جدول چنین اثر برهمکنش تیمارها معنیهم
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  بیولوژیک   عملکرد
 سـطوح  هـا نشـان داد اثـر   نتایج حاصل از تجزیه واریـانس داده 

ــروژن ــر نیت ــرد ب ــک عملک ــی بیولوژی ــود  دارمعن   )p > 01/0(ب
 در کیلــوگرم 90 سـطح  در بیولوژیــک ). عملکـرد 1(جـدول  

 180 سـطح  و) هکتـار  در کیلـوگرم  14890( نیتـروژن  هکتار
) هکتــار در کیلــوگرم 16180( نیتــروژن هکتــار در کیلــوگرم

 11900( صـفر  سطح به نسبت درصد 9/35 و 1/25 ترتیببه
 کـود  کـاربرد  هـاي یافـت. روش  افزایش) هکتار در کیلوگرم
 )p > 05/0(بــود  دارمعنــی بیولوژیــک عملکــرد بــر زیســتی
 کـود  تلقیحی ردکارب روش در بیولوژیک ). عملکرد1(جدول 
 روش در و درصــد 6) هکتــار در کیلــوگرم 14750( زیســتی
 8/2) هکتـار  در کیلـوگرم  14310( زیستی کود سرك کاربرد
) هکتـار  در کیلـوگرم  13910( شـاهد  تیمـار  به نسبت درصد

 اثــرات بررســی در) 33( همکــاران و یوگــو. یافــت افــزایش
 الـه تریتیک عملکـرد  بـر  نیتـروژن  کـود  مختلف مقادیر کاربرد
 دارمعنی تر علوفه عملکرد بر نیتروژن کود اثر کردند، گزارش

 هکتـار  در تن 5/43 مقداربه تر علوفه عملکرد بیشترین و بود
 دلیل .آمد دستبه هکتار در نیتروژن کیلوگرم 145 مصرف از

 کود کاربرد تیمارهاي در تریتیکاله بیولوژیک عملکرد افزایش
 محـرك  مواد تولید و نیتروژن تثبیت از ناشی تواندمی زیستی
در  .باشـد  زیسـتی  کـود  در موجـود  هـاي باکتري توسط رشد

 پاسـخ  تلقیحـی  روش بـه  زیستی کود کاربرد آزمایش حاضر
 همکـاران  و پـور ابراهیم. داشت سرك روش به نسبت بهتري

 نشـان  بیولوژیـک  کودهاي مصرف هايروش بررسی در) 9(
 بیولوژیـک  کـود  کـاربرد  مختلـف  هـاي روش بـین  که دادند

ــر داريمعنــی اخــتالف ــه ذرت بیولوژیــک عملکــرد ب  ايدان
 صـورت بـه  بیولوژیـک  کود کاربرد حال، این با نشد، مشاهده
 نسـبت  را تـري مطلوب نتایج آبیاري، آب+ بذرمال  و بذرمال

  همـراه بـه  آبیـاري  آب طریـق  از بیولوژیـک  کـود  کـاربرد  به
 علــف هــاي هــرز تــأثیري بــر عملکــرد بیولوژیــک .داشــت

دار چنین اثر بـرهمکنش تیمارهـا معنـی   تریتیکاله نداشت، هم
 ).1نبود (جدول 

  

  دانه عملکرد
 اثـر  دانـه  عملکـرد  بر نیتروژن سطوح داد آزمایش نشان نتایج
 عملکـرد  ). بیشـترین 1(جـدول   ) p> 01/0(داشت  دارمعنی
 در کیلوگرم 5772( آمد دستبه بیشینه نیتروژن تیمار در دانه

 در کیلـوگرم  4451( صـفر  نیتروژن تیمار به بتنس که) هکتار
 تیمــار در چنــینهــم داشــت، افــزایش درصــد 6/29) هکتـار 

 بـود  هکتار در کیلوگرم 5145 دانه، متوسط عملکرد نیتروژن،
 .داشت افزایش درصد 5/15 صفر، نیتروژن تیمار به نسبت که

 بـود  دارمعنـی  دانـه  عملکـرد  بـر  زیسـتی  کـود  کاربرد روش

)05/0 < p( ) 5285( دانه عملکرد مقدار ). بیشترین1جدول 
 زیسـتی  کـود  تلقیحـی  کـاربرد  روش در) هکتار در کیلوگرم

 .داد افـزایش  درصـد  9/5 را دانـه  عملکـرد  کـه  آمـد  دستبه
 دانــه عملکــرد کردنــد گــزارش) 20( همکــاران و لســتینگی
 در کیلـوگرم  100 و 50 صـفر،  سـطوح  کـاربرد  بـا  تریتیکاله
 .بـود  هکتـار  در تـن  1/4 و 4 ،5/3 تیـب، تربه نیتروژن هکتار
 ازتوبـاکتر  کـاربرد ) 19( همکـاران  و کومـار  مشـاهدات  طبق

 در افـزایش  درصـد  6/12 باعـث  گنـدم  در شـاهد  بـه  نسبت
ــه عملکــرد ــه نســبت دان ــد شــاهد ب ــایج  .گردی براســاس نت
 متوسـط  طـور بـه  ازتوبـاکتر  با زنیمایه هاي مختلف،پژوهش

ــان عملکــرد در درصــد 10 - 50 حــدود در افزایشــی  گیاه
ــه مختلــف، ــژهب ــه را غــالت وی ــالب  ).16( اســت داشــته دنب

 تغذیـه  هـاي روش در دانه عملکرد افزایش دلیل پژوهشگران
 مطابقـت  از ناشـی  را بیولوژیـک  کودهـاي  کـاربرد  و تلفیقی
 نیازهـاي  بـا  خاك استفاده قابل نیتروژن بیشتر مکانی و زمانی
 بـه  زیسـتی  کـود  کـاربرد  آزمایش این در ).23( دانندمی گیاه

 داشت، آن سرك کاربرد به نسبت بهتري پاسخ تلقیحی روش
 در. نبـود  دارمعنـی  سرك کاربرد روش با آن اختالف هرچند
 اخـتالف  بیولوژیـک  کـود  کـاربرد  مختلف هايروش بررسی
 ایـن  با نشد، مشاهده ايدانه ذرت دانه عملکرد بر داريمعنی
+ بـذرمال   یا و بذرمال رتصوبه بیولوژیک کود کاربرد حال،
 کـود  کـاربرد  بـه  نسـبت  را تـري مطلـوب  نتـایج  آبیاري، آب

   ).9( اسـت  داشـته  همـراه بـه  آبیـاري  آب طریق از بیولوژیک
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زیستی بر یوالف وحشی کود کاربرد هايروش و نیترون مقادیر اثرات واریانس تجزیه. 3جدول   

 میانگین مربعات
آزادي درجه تغییر منابع   

توده یوالف وحشیزیست  محتواي نیتروژن یوالف وحشی 
304/66ns 0/14ns 2 تکرار 
 مقدار نیتروژن 2 **0/87 **3329/62
50/52ns 0/14ns 2 روش کاربرد کود زیستی 
26/55ns 0/04ns 4  کاربرد کود زیستی× مقدار نیتروژن  

002/107  047/0  خطاي کل 16 
45/28  52/5  ضریب تغییرات (%)  

  ns، * درصد 1 و 5 احتمال سطح در دارمعنی و دارغیر معنی ترتیببه ** و  
  

هاي کاربرد کود زیستی بر یوالف وحشیمقایسه میانگین اثر سطوح نیتروژن و روش. 4جدول   

                                                  میانگین تیمارها

  محتواي نیتروژن یوالف وحشی  توده یوالف وحشیزیست
6/3c 3/65b صفر 

کیلوگرم در هکتار 19/34b 3/83b 90 سطوح نیتروژن  
44/17a 4/26a 180 کیلوگرم در هکتار  

22/65a 3/78a تلقیحی 
هاي کاربرد کود زیستیروش  21/28a 4/04a (شاهد) عدم کاربرد 

25/89a 3/91a سرك 
  LSD (0.05داري ندارند (اعداد با حروف مشابه در هر ستون و در هر عامل آزمایشی اختالف معنی   
  

داري بر عملکـرد تریتیکالـه   هاي هرز تأثیر معنیحضور علف
دار چنین برهمکنش تیمارها بر عملکرد دانه معنینداشت، هم

  ).1نبود (جدول 
  

  محتواي نیتروژن یوالف وحشی
انس نشان داد سطوح نیتروژن بر نیتروژن علف نتایج تجزیه واری

). بـا افـزایش سـطوح    3(جـدول   )p > 01/0(دار بود هرز معنی
کیلوگرم در هکتار میزان جذب نیتـروژن   180به  90نیتروژن از 

درصـد افـزایش یافـت     6/16و  9/4ترتیـب  یوالف وحشـی بـه  
). کود نیتروژن وزن خشک و محتواي نیتروژن خردل 4(جدول 
شـد یافتـه بـا گنـدم و ترتیکالـه را نسـبت بـه شـاهد         وحشی ر

ــزایش داد (  ــفر) اف ــروژن ص ــتی و  8(نیت ــاي زیس ــر کوده ). اث
دار برهمکنش تیمارها بر محتواي نیتروژن یوالف وحشـی معنـی  

  ). 3نبود (جدول 
  

  توده یوالف وحشیزیست
گرم) و کمترین  17/44نتایج تجزیه واریانس نشان داد بیشترین (

و صـفر   180ترتیب در تیمارهـاي  ف وحشی، بهتوده یوالزیست
ــه ــار ب ــوگرم در هکت ــد (جــدول کیل ــایش 4دســت آم ). در آزم

) اثـر متقابـل فاکتورهـاي مـورد     7اصـغري و همکـاران (  چمنی
توده یـوالف وحشـی نشـان داد کـه در همـه      آزمایش بر زیست

توده هاي یوالف وحشی با افزایش سطوح نیتروژن، زیستتراکم



  ۱۳۹۵ زمستان/  بيست و دومشماره /  مشش / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

28  

حشـی افـزایش یافـت. اثـر کودهـاي زیسـتی و       نسبی یوالف و
دار نبـود  توده یوالف وحشی معنـی برهمکنش تیمارها بر زیست

  ).3(جدول 
  

  گیرينتیجه
دلیل ارتبـاط  در این پژوهش، برتري کاربرد تلقیحی (بذرمال) به

کـه موجـب    هاي کود زیستی با ریزوسـفر گیـاه،  نزدیک باکتري
شـود،  رشد گیـاه مـی   جذب متعادل عناصر غذایی در طول دوره

 نیتـروژن و افـزایش   زیسـتی  تثبیت فرآیند نشان داده شد. انجام

ناشـی   ها،ریشه بیشتر توسعه دلیلبه غذایی عناصر و آب جذب
این کـود را   و از سازوکارهاي مختلف باکتري کود زیستی است

عنوان مکملی در جهت کاهش مصرف کـود شـیمیایی مطـرح    به
از قدرت رقابتی خوبی برخـوردار   کالهکند. گیاه زراعی تریتیمی

عنوان علف هرز وحشی، به یوالف تراکم اثرگذاري است و مانع
شـود. کـاربرد تلقیحـی کـود زیسـتی      عملکرد دانه می بر غالب،

 کالـه یتیتر مـزارع  یکودده کاري اجرایی درراه عنوانبه تواندیم
  .مطرح شود در شرایط جنوب ایران
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