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22/5/1333؛ تاريخ پذيرش:  11/4/1332تاريخ دريافت:   

 1چكيده
ملکرد و برخی خصوصیات مغذی بر ععناصر ريزو  زيستی هایودک ات کاربرداثرور ارزيابی منظبه

 در قالب فاکتوريل صورتبه 1331-1332زراعی  سال در آزمايشی( .Brassica napus L) زراعی کلزا
اهواز اجرا گرديد. در اين  شهید چمران دانشگاه تحقیقاتی در مزرعهتکرار  3با  ی وتصادفکامل  هایبلوک

(، سولفات آهن لیتر در لیترمیلی 4و  2، سولفات روی )شاهدی در شش سطح: عناصر ريزمغذ ،آزمايش
 زيستی( و کودهای لیتر در لیترمیلی 2+2روی و آهن ) سولفاتمصرف توام و (، در لیتر لیترمیلی 4و  2)

و  و تلقیح توام کود زيستی نیتروکارا دارهمراه گوگرد بنتونیت تیوباسیلوسبا ، تلقیح شاهد :در سه سطح
 3بین  تیوباسیلوس و نیتروکاراتوأم کاربرد که  نتايج نشان داد بود. دارهمراه گوگرد بنتونیت تیوباسیلوس

 55تا  15بین نیز عناصر روی و آهن توأم  پاشیمحلول و زيستینسبت به عدم کاربرد کود درصد  32تا 
به ، منجرريزمغذیو عناصر  یزيستکود  ، کاربرد توأمامارا بهبود بخشید. صفات مورد مطالعه درصد 

عملکرد وزن خورجین، وزن دانه يک خورجین، مورد مطالعه از قبیل بر صفات  مثبتافزايش اثرات 
بیشتری ثیر أت آهن و روی( لیتر در لیترمیلی 4)مقدار  ،، همچنینشد عملکرد دانهتوده، تعداد دانه و زيست

تواند جايگزين مناسبی برای کودهای زيستی می کودهایرسد نظر میبه .صفات مورد بررسی داشتبر 
 .عملکرد محصول کلزا را نیز افزايش دهدو  شیمیايی باشد
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 مقدمه

واسطه هب محصول عنوان گامی در جهت افزايش عملکردتواند بهاستفاده از کودهای زيستی می

باشد. اصطالح کودهای زيستی، منحصراّ به مواد آلی غذايی خاک زراعی برخی عناصر  استفاده بهینه از

ی نظیر بلکه ريز جانداران ،گرددگیاهی، کود سبز و غیره اطالق نمیحاصل از کودهای دامی، بقايای 

ز از جمله کودهای زيستی محسوب ها نیمفید و مواد حاصل از فعالیت آن هایو قارچها باکتری

 (.1334 منافی و کلوپر،باشند )ها میآن ترين انواعهای افزاينده رشد گیاه از مهمکه باکتری ،دشونمی

ثری در تغذيه محصوالت زراعی دارند و برای رسیدن به ؤنقش م م مصرفکو  ر مصرفپعناصر 

 (.2552 ،آريف و همکاران) هستند یاتیحعملکرد باالتر 

 زيستیهای موجود در کود باکتری .نیاز داردتروژن نی زيادی مقادير به خود رشد و نمو برای کلزا

نیاز و متعادل کردن جذب عناصر پرمصرف و کم مصرف مورد جوبر تثبیت نیتروژن  دار عالوهنیتروژن

ها در شوند و با محافظت از ريشههای هوايی گیاهان میريشه و قسمت گیاه، موجب رشد و توسعه

(. لینگ 2551گردد )گیلیک و همکاران، موجب افزايش محصول می زیزای خاکبرابر عوامل بیماری

کاه و کلش  و عملکرد تودهزيست( دريافتند با افزايش کود نیتروژن، عملکرد 1332سو و همکاران )

 انجام تیوباسیلوس هایباکتری عمدتاً توسط خاک، در گوگرد اکسیداسیون زيستی. يابدمیکلزا افزايش 

 استفاده عدم آلی، مواد میزان پايین بودن دلیلهب ايران هایخاک در هاباکتری اين که جمعیت شودمی

. (2553شهرستانی،  و نیا)کريمی باشدمی ناچیز بسیار ،هاآن مايه تلقیح از کودهای گوگردی و قبلی

میزان قابل توجهی عملکرد و شاخص که استفاده از باکتری تیوباسیلوس به ( گزارش کرد2551)بلويی 

ارزيابی  ، اين آزمايش با هدفکلیطوربه .دهدمیبرداشت کلزا را در مقايسه با تیمار شاهد افزايش 

برخی خصوصیات زراعی کلزا در و  عملکردعناصر ريزمغذی بر زيستی و های اثرات کاربرد کود

 مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد.

 

 هامواد و روش

، مصرف ل شش سطح صفرشام تصادفیهای کامل بلوک در قالب فاکتوريل صورتاين آزمايش به

مصرف توام آهن و  سولفاتدر لیتر  لیترمیلی 4، 2مصرف  در لیتر کود سولفات روی، لیترمیلی 4، 2

سطح تلقیح کود  و سهاز عناصر ريزمغذی  و سولفات روی آهن سولفاتدر لیتر کود  لیترمیلی 2+2

دار، تیوباسیلوس همراه گوگرد مراه گوگرد بنتونیتهکتری تیوباسیلوس + با زيستی نیتروکارا
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تیوباسیلوس و . در مزرعه دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا گرديد ،تکرار 3دار و عدم تلقیح در بنتونیت

ها و با توجه به مساحت کرتپاشی صورت محلولبه، روی و آهن صورت تلقیح با بذوربه نیتروکارا

کننده و ديگر عناصر غذايی بر اساس نتايج آزمون خاک محاسبه و مصرف مل شرکت تولیدالعدستور

هنگام رسیدگی به برداشت نهايیشد.  های تحقیقاتی انجامعملیات داشت بر اساس توصیهگرديدند. 

نه کرت نمو های واقع در خطوط میانی هرمربع از بوتهمتر 2میزان به و انجام شد هافیزيولوژيکی دانه

تجزيه نهايتاً برای (. 2555)مهدوی و همکاران،  های متداول تجزيه شدندو بر اساس روش تهیه گرديد

 در LSDو برای مقايسه میانگین تیمارها از آزمون  SAS( 2554)افزار آماری ها از نرمدادهو تحلیل 

 .انجام شد گستر اکسلصفحهنمودارها با  رسم و درصد استفاده شد 5سطح احتمال 

 

 نتايج و بحث

نتايج اين آزمايش نشان داد که کودهای زيستی و عناصر ريزمغذی با بهبود اجزای عملکرد موجب 

کیلوگرم در هکتار(  1/13352) يستیزعملکرد  بیشترين گردند.عملکرد دانه در واحد سطح می افزايش

ثیر تلقیح )نیتروکارا أیب تحت تترتکیلوگرم در هکتار( کلزا به 5/2412) يستیزعملکرد و کمترين 

 دست آمدپاشی توام کود آهن و روی( و تیمار شاهد بههمراه باکتری تیوباسیلوس و همچنین محلول

 55 تیمار در را کلزا يستیز عملکرد درصدی 15 ( افزايش2552) همکاران و (. شاتاالف -1)شکل 

اند. بیشترين تعداد دانه در کرده زارشگ زيستی کود و آلی کود با همراه درصد عناصر ريزمغذی

 2+ تیوباسیلوس همراه مصرف توأم روی و آهن  عدد( از تیمار تلقیح بذور با نیتروکارا 35خورجین )

عدد( از تیمار عدم تلقیح کودهای زيستی و عدم مصرف عناصر  22لیتر در لیتر و کمترين آن )میلی

( گزارش کرد که مصرف تیوباسیلوس تعداد 2511(. رحیمیان )ب -1 دست آمد )شکلريزمغذی به

پاشی عناصر طور کلی محلولدرصد نسبت به شاهد افزايش داد. به 3/1میزان دانه در خورجین را به

درصد( صفات مورد ارزيابی را بهبود  3-32درصد( و تلقیح بذور با کود زيستی ) 15-55ريزمغذی )

رسد نظر میبه بروز اثرات مثبت گرديد. بهای نیز منجريهبخشید. البته، کاربرد توام اين دو منبع تغذ

مصرف کودهای زيستی و عناصر ريزمغذی از طريق بهبود خصوصیاتی همچون افزايش حجم 

های فتوسنتز کننده و همچنین افزايش طول دوره رشد، باعث افزايش مقدار و ظرفیت تولید اندام

گیری شده حکايت از مفیدتر بودن زيابی صفات اندازهشود. همچنین اراسیمیالت و بهبود عملکرد می

علت دسترسی ناکافی گیاه کاربرد عناصر ريزمغذی را دارد، اين امر احتماالً به محدود شدن رشد کلزا به



 9313( 4(، شماره )59هاي توليد گياهي )نشريه پژوهش

 

502 

کننده بهبود عملکرد را به عناصر کم مصرف مربوط باشد چرا که پس از برطرف شدن اين عامل محدود

( نیز به افزايش عملکرد و اجزای عملکرد در تیمار کلزا با 2512مرادی و همکاران ) مشاهده کرديم.

 دستیابی ایمزرعه هایآزمايش در هدف ترينعناصر ريزمغذی همچون آهن و روی اشاره داشتند. مهم

نه همراه باکتری تیوباسیلوس، بیشترين عملکرد دااست. تلقیح بذور با نیتروکارا به حداکثر عملکرد به

 43پاشی عناصر ريزمغذی نیز اين صفت را کیلوگرم در هکتار( را نشان داد، همچنین محلول 1/4142)

کیلوگرم در  2/2312کیلوگرم در هکتار( و کمترين ) 4/4244درصد افزايش داد به نحوی که بیشترين )

بیشترين آمد دست هترتیب از مصرف توام کود آهن و روی و تیمار شاهد بهکتار( عملکرد دانه به

 (.1)جدول شاخص برداشت هم در تیمارهای حاوی تیوباسیلوس مشاهده شد 

تواند جايگزين مناسبی برای کودهای شیمیايی رسد که کودهای زيستی مینظر میدر مجموع به

 محصول کلزا را نیز افزايش دهد. عملکرد و شدبا

 
 .گیری شده در کلزار صفات اندازهمقایسه میانگین اثرات ساده تیمارهای آزمایشی ب -1جدول 

 وزن هزار دانه

 )گرم(

عملکرد دانه 

 )کیلوگرم در هکتار(

 شاخص برداشت

 (درصد)

وزن دانه در 

 خورجین )گرم(

 وزن خورجین

 )گرم(
 تیمارها

 کود زيستی     

2/21a 2122/2b 35b 5/5233c 5/215c شاهد 

3/53b 3155/2a 32a 53/521b 5/221b تیوباسیلوس 

3/21c 4142/1a 31a 5/5122a 5/231a 
 ×باسیلوس  تیو

 نیتروکارا

 عناصر ريزمغذی      

3/55b 2312/2d 35c 5/522c 5/255c شاهد 

3/23a 3512/2b 45a 5/515b 5/225b  2روی 

2/41d 2352/2c 32bc 5/525c 5/212b  2آهن 

3/32a 4314/4a 31ab 5/535a 5/241a  4روی 

2/22c 3222/2b 34abc 5/522b 5/224b  4آهن 

3/23a 4244/4a 32ab 5/533a 5/242a 2+روی2آهن 

درصد  5داری در سطح احتمال باشند اختالف معنیهايی که در هر ستون برای هر تیمار دارای حروف مشترک میمیانگین

 ندارند. LSDآزمون 
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 .(ب( و تعداد دانه در خورجین )فال) عملکرد بیولوژیکاثر متقابل عناصر ریزمغذی و کود زیستی بر  -1 شکل

 د.ندارن درصد 5در سطح احتمال  LSD آزمون بر اساس داریمعنی تفاوت مشابه حروف يا حرف دارای هایمیانگین
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Abstract 2 
In order to evaluate of biological fertilizers and micronutrient elements effects 

on yield and some agronomic traits in rapeseed (Brassica napus L.), an experiment 
was performed as factorial arrangement based on randomized complete blocks 

design with three replications in Research Station of Shahid Chamran University of 

Ahvaz during 2012-13. In this experiment, micronutrient elements were in six 

levels: (control, sulphat (2 and 4 ml.lit-1), iron sulphat (2 and 4 ml.lit-1) and 
combination of zinc and iron fertilizers (2ml.lit-1)) and biological fertilizers in three 

levels: (non-inoculation, seed inoculation with Thiobacillus with sulphur and 

Nitrocara + Thiobacillus bacteria with sulfur. The results showed that the combined 
use of Thiobacillus and Nitrocara 9 to 32% compared to non use of biological 

fertilizer and also concurrent spraying of zinc and iron were between 15 to 50 

improved the studied traits. But, concurrent use of bio-fertilizers and micro 

nutrients, increased positive affect of the studied traits such as weight of pod, grain 
weight in a pod, biomass yield, grain per pod and grain yield. The value of 4 

(ml.lit-1) iron and zinc had a greater impact on the studied traits. In general 

biological fertilizers can be suitable alternative to chemical fertilizer and increase 
the yield of rapeseed too.  
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