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   چكيده
تحقيقاتي دانشگاه آزاد  –بر عملكرد آفتابگردان در مزرعه آموزشي  در سطوح مختلف نيتروژن و تاثير آن آزوسپيريلومكارآيي بررسي 

به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه آزمايش . صورت گرفت 1389اسالمي واحد پارس آباد مغان در سال 
نيتروژن توصيه شده از   = N4%100و  = N1 =  ،50%N2 =  ،75 %N3%25(سطوح كودي نيتروژن شامل چهار سطح . تكرار به اجرا درآمد

نظر گرفته شد كه در زمان كاشت با بذر تلقيح در ) آزوسپيريلوم A0و عدم تلقيح باكتري  A1تلقيح (و براي باكتري نيز دو سطح ) منبع اوره
، عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيك گياهنتايج به دست آمده نشان دادند كه اثر تلقيح و عدم تلقيح آزوسپيريلوم از نظر تاثير بر ارتفاع . گرديد

د ولي كاربرد آزوسپيريلوم بر روي قطر تفاوت معني داري وجود دارد به طوري كه كاربرد آزوسپيريلوم سبب افزايش صفات مذكور گردي
با توجه به اينكه تيمار . طبق، تعداد رديف دانه در طبق، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه و شاخص برداشت تاثير معني داري نداشت

در يك ) ن توصيه شدهنيتروژ% 100مصرف ( A1N4و  A0N4با تيمارهاي ) A1N3(نيتروژن توصيه شده به همراه آزوسپيريلوم % 75كاربرد 
  .نمود توصيهرا به عنوان بهترين تيمار ) A1N3( گروه آماري قرار گرفتند بنابراين مي توان تيمار مذكور

  .آزوسپيريلوم، نيتروژن، عملكرد، آفتابگردان :كليديواژگان 
 

  مقدمه
كيلوگرم در هر  30 – 70ده بوسيله اين باكتري مقدار نيتروژن تثبيت ش. آزوسپيريلوم يك باكتري هميار تثبيت كننده نيتروژن هوا است

استفاده از اين باكتري براي غالتي مانند گندم، . هكتار در سال است كه براي تثبيت نيتروژن نياز به وجود مقدار زيادي ماده آلي دارد
يط خاك و آب و هواي بر حسب سويه باكتري و شرا پاسخ غالت به تلقيح آزوسپيريلوم. رايج است ذرت، سورگم، ارزن و برنج

در . گزارش شده است% 35درصد و حداكثر  25تا  11منطقه متفاوت بوده و در موارد پاسخ مثبت، افزايش محصول در حدود 
هندوستان آزمايشات مزرعه اي با استفاده از مايع تلقيح آزوسپيريلوم بر روي بذر گياهاني نظير گندم، برنج، نيشكر، ذرت، جو و 

بوده است و اين % 12 - %31مختلف آب و هوايي انجام شده است و نتيجه، افزايش عملكرد در همه محصوالت بين  يوالف در شرايط
 افزايش عملكرد عمدتاً به دليل تثبيت نيتروژن مولكولي بوده است اما سنتز اكسين، ويتامين ها و هورمون هاي محرك رشد و مواد ضد

هدف از اجراي اين ). 1382، ملكوتي و غيبي 1382خسروي ( زني گياه داشته است قارچي نيز اثر مفيدي بر روي رشد و جوانه 
  .آزمايش تعيين ميزان كاهش مصرف كود شيميايي نيتروژنه در حضور باكتري آزوسپيريلوم بود
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  ها مواد و روش
و در زميني با بافت لومي رسي به  نپارس آباد مغاتحقيقاتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد - در مزرعه آموزشي 1389اين آزمايش در سال 

عوامل مورد مطالعه . آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي و در سه تكرار انجام گرفت. اجرا درآمد
) دهيتروژن توصيه شن = N4%100و   = N1 =  ،50%N2 =  ،75%N3 %25(نيتروژن از منبع كود اوره در چهار سطح : عبارت بودند از

 23عمليات تهيه زمين مطابق عرف منطقه اجرا شد و كاشت در ). آزوسپيريلوم A0 تلقيحو عدم  A1تلقيح(در دو سطح  آزوسپيريلومو 
پس از رسيدن محصول، از هر كرت و . رقم آفتابگردان آذرگل در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفت. ارديبهشت ماه صورت گرفت
متر عمليات برداشت صورت گرفت و عملكرد، اجزاي عملكرد و صفات مورفولوژيك مشخص  4طول  از دو خط مياني هر يك به

  .داده هاي به دست آمده تجزيه واريانس گرديدند و مقايسه ميانگين ها با آزمون دانكن انجام گرفت. شدند
 

  نتايج و بحث
از تلقيح آزوسپيريلوم و عدم تلقيح مالحظه مي شود بين  1همانطور كه در جدول. آورده شده است 2و  1نتايج اين مطالعه در جداول 

سبب تلقيح آزوسپيريلوم وت معني داري وجود دارد به طوري كه او عملكرد بيولوژيك تف ، عملكرد دانههگيانظر تاثير بر ارتفاع 
، تعداد دانه در طبق، وزن هزار بر روي قطر طبق، تعداد رديف دانه در طبقتلقيح آزوسپيريلوم افزايش صفات مذكور گرديده است ولي 

بر همه صفات اندازه گيري شده به جز  آزوسپيريلوماثر متقابل سطوح نيتروژن و . دانه و شاخص برداشت تاثير معني داري نداشت
شده به نيتروژن توصيه % 25در حالتي بود كه تنها  آزوسپيريلومبيشترين كارآيي . تعداد دانه در طبق و شاخص برداشت معني دار بود

% 75با توجه به اينكه تيمار كاربرد . كاهش يافته است آزوسپيريلومگياه داده شد ولي به تدريج با افزايش ميزان نيتروژن، كارآيي 
در يك گروه ) صيه شدهنيتروژن تو% 100مصرف ( A1N4و  A0N4با تيمارهاي ) A1N3( آزوسپيريلومنيتروژن توصيه شده به همراه 

را به عنوان بهترين تيمار انتخاب نمود كه اين امر نشان دهنده ) A1N3( بنابراين مي توان تيمار مذكور) 2جدول (آماري قرار گرفتند 
  .توصيه شده مي باشد ژننيترو% 75در سطح كودي  آزوسپيريلومفعاليت مناسب 
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  .لي صفات مورد مطالعه در اين آزمايشمقايسه ميانگين هاي اثرات اص - 1جدول
شاخص 
  برداشت

(%)  

عملكرد 
  بيولوژيك

)ton/ha(  

  عملكرد دانه
)ton/ha(  

وزن هزار 
  دانه

)gr(  

تعداد رديف  تعداد دانه در طبق
  دانه در طبق

  قطر طبق
)cm( 

  ارتفاع بوته
)cm(  

  تيمار

  سطوح آزوسپيريلوم        
7/30 a 125/10 b 114/3  b 3/55 a 4/765 a 4/12 a 2/13 a 3/141 b A0 

7/31 a 774/10 a 421/3 a 7/55 a 6/792 a 7/12 a a4/14 4/157 a A1 
          
  سطوح كود نيتروژن        
3/30 a 197/9 c 785/2 c 4/53 a 7/714 b 2/11 c 7/12 b 5/143 c )25(%N1 
5/30 a 152/10 bc 102/3 bc 1/55 a 6/772 ab 4/12 bc ab1/13  6/151 b  )50(% N2 

5/30 a 145/11 ab 402/3 ab 6/56 a 4/792 ab 7/12 ab 7/14 a 8/161 ab  )75(% N3 

4/31 a 485/11 a 612/3 a 8/56 a 7/824 a 1/14 a a3/15  4/165 a  )100(% N4  
  .در هر ستون اعدادي كه حرف غير مشترك دارند داراي اختالف معني دار به روش دانكن هستند

  
  .مقايسه ميانگين هاي اثرات متقابل صفات - 2جدول

خص شا
  برداشت

(%)  

  عملكرد بيولوژيك
)ton/ha(  

  عملكرد دانه
)ton/ha(  

وزن هزار 
  دانه

)gr( 

تعداد دانه در 
 طبق

تعداد رديف 
 دانه در طبق

  قطر طبق
)cm( 

  ارتفاع بوته
)cm(  

  تيمار

2/30 a 452/8 d 552/2 c 4/52 b 2/714 a 4/10 c 5/12 b 4/138 c A0N1 

2/29 a 897/9 bcd 895/2 bc 3/54 ab 4/753 a 3/11 bc ab7/13 6/148 bc A1N1 

4/31 a 697/9 cd 054/3 bc 4/54 ab 8/759 a 4/11 c 1/14 ab 2/147 bc A0N2 
0/30 a 654/10 bc 198/3 b 1/55 ab 2/782 a 4/12 abc ab7/14  4/155 ab A1N2 
9/29 a 854/10 bc 251/3 b 6/57 a 5/771 a 1/12 abc 0/15 ab 6/157 ab A0N3 

4/30 a 398/11 ab 465/3 a 7/56 ab 1/802 a 7/13 ab 0/16 a 2/161 a A1N3 
4/30 a 487/11 b 495/3 a 8/55 ab 2/835 a 7/14 a a9/15  6/164 a A0N4 

2/30 a 599/11 a 509/3 a 4/56 ab 5/841 a 4/14 a 6/16 a 7/168 a A1N4 

  .شترك دارند داراي اختالف معني دار به روش دانكن هستنددر هر ستون اعدادي كه حرف غير م
  

  كلي گيري نتيجه
درصد مصرف كودهاي شيميايي نيتروژنه را در زراعت  25بگردان در زمان كاشت با باكتري آزوسپيريلوم مي تواند تا تلقيح بذور آفتا

  .آفتابگردان كاهش دهد
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Abstract 
Investigating Azospirillum efficiency at different levels of nitrogen fertilizer on growth and yield of 
sunflower was studied in experiment farm of Islamic Azad University, Pars Abad Moghan Branch 
during 2010 growing season. The experiment treatments were arranged in factorial based on a 
complete randomized block design with three replications. Four nitrogen fertilizer levels (N1 = 25, 
N2 = 50, N3 = 75 and N4 = 100% N recommended) and two levels of Azospirillum (with and 
without Azospirillum) were assigned in a factorial combination that inoculated with seed in the 
planting date. Results showed that plant height, grain yield and biological yield were significantly 
higher in inoculated plants than in non-inoculated plants. But using of Azospirillum had no effect on 
head diameter, grain row per head, grain number per head, 1000-grain weight and harvest index. 
According to the results of this experiment, application of Azospirillum in present of 75% N 
recommended (A1N3) was in the same class with A1N4 and A0N4 (using 100% N recommended) 
treatments, so it could be considered as the best treatment. 
 
Keywords: Azospirillum, Nitrogen, Yield, Sunflower. 


