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  چكيده
تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسالمي  –بر عملكرد آفتابگردان در مزرعه آموزشي  در سطوح مختلف فسفر و تاثير آن كارآيي سودوموناسبررسي 

 آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار به. صورت گرفت 1389واحد پارس آباد مغان در سال 
و براي باكتري ) فسفر توصيه شده از منبع سوپرفسفات تريپل% 100و % 75، %50، %25(سطوح كودي فسفر شامل چهار سطح . اجرا درآمد

نتايج نشان داد كه اثر كاربرد سودوموناس در اكثر صفات مورد . در نظر گرفته شد) كاربرد و عدم كاربرد باكتري سودوموناس(نيز دو سطح 
در حضور باكتري . عني دار بود ولي با افزايش ميزان مصرف كود فسفر، كارآيي باكتري سودوموناس كاهش يافتبررسي مثبت و م

سودوموناس و افزايش كاربرد كود فسفر در خاك، ارتفاع بوته، قطر طبق، تعداد رديف دانه در طبق، وزن هزار دانه، عملكرد دانه، عملكرد 
فسفر توصيه % 75بيش از (ر شاهد افزايش معني داري يافتند ولي در مصرف باالي كود فسفر بيولوژيك و شاخص برداشت نسبت به تيما

اختالف افزايش صفات مذكور نسبت به تيمار شاهد معني دار نبود لذا بهترين نتيجه از نظر تاثير اين باكتري بر آفتابگردان با مصرف ) شده
  .كود فسفر توصيه شده بدست آمد% 75

  .دوموناس، كود فسفر، عملكرد دانه، آفتابگردانسو :كليديواژگان 
 

  مقدمه
در اكوسيستم هاي طبيعي و كشاورزي وجود رابطه متقابل ميان گياهان و ريزموجودات خاك تاثير قابل مالحظه اي بر ساختار خاك، 

در بين ). 2004كاران، باشان و هم(چرخه زيست زمين شيميايي عناصر غذايي، رشد گياه و سازگاري آن با تغييرات محيط دارد 
ريزجانداران خاك به آن دسته از باكتري هاي ريزوسفري كه فعاليت آنها بر رشد و تغذيه گياه تاثير مثبتي داشته و مي توانند تضمين 

عمده باكتري هاي محرك رشد كه . كننده سالمت گياه و حاصلخيزي خاك باشند باكتري هاي محرك رشد گياه اطالق مي گردد
و  Pseudomonas ،Azospirillum ،Azotobacterاز آنها در تحقيقات سال هاي اخير مورد توجه بوده به جنس هاي استفاده 

Bacillus  هدف از اجراي اين آزمايش تعيين ميزان كاهش مصرف كود شيميايي ). 2007ياشاري و پاتواردهام، (مربوط مي باشند
  .فسفره در حضور باكتري سودوموناس بود
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  ها روش مواد و
تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد پارس آباد مغان و در زميني با بافت لومي رسي به - 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
فسفر توصيه   = P4%100و    = P1 =  ،50%P2 =  ،75%P3%25(فسفر از منبع كود سوپر فسفات تريپل در چهار سطح : عبارت بودند از

عمليات تهيه زمين مطابق عرف منطقه اجرا شد و ). سودوموناس S0و عدم كاربرد  S1كاربرد (و سودوموناس در دو سطح ) شده
پس از رسيدن محصول، . ان آذرگل در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفترقم آفتابگرد .ارديبهشت ماه صورت گرفت 25كاشت در 

متر عمليات برداشت صورت گرفت و عملكرد، اجزاي عملكرد و صفات  4از هر كرت و از دو خط مياني هر يك به طول 
  .ون دانكن انجام گرفتداده هاي به دست آمده تجزيه واريانس گرديدند و مقايسه ميانگين ها با آزم. مورفولوژيك مشخص شدند

 
  نتايج و بحث

مالحظه مي شود بين كاربرد و عدم كاربرد  1همانطور كه در جدول شماره . آورده شده است 2و  1نتايج اين مطالعه در جداول 
 وت معني داري وجود دارد به طوري كه كاربرداسودوموناس از نظر تاثير بر قطر طبق، تعداد دانه در طبق و عملكرد دانه تف

از آنجا كه عملكرد دانه برآيندي از صفات مختلف گياهي نظير تعداد دانه در . سودوموناس سبب افزايش صفات مذكور گرديده است
اثر متقابل سطوح فسفر . طبق مي باشد لذا سودوموناس از طريق افزايش اين صفات سبب افزايش عملكرد دانه نسبت به شاهد گرديد

بيشترين كارآيي سودوموناس در . ازه گيري شده به جز ارتفاع بوته و شاخص برداشت معني دار بودو سودوموناس بر همه صفات اند
. فسفر توصيه شده به گياه داده شد ولي به تدريج با افزايش ميزان فسفر، كارآيي سودوموناس كاهش يافته است% 25حالتي بود كه تنها 

فسفر % 100مصرف ( S1P4و  S0P4با تيمارهاي ) S1P3(به همراه سودوموناس  فسفر توصيه شده% 75با توجه به اينكه تيمار كاربرد 
را به عنوان بهترين تيمار انتخاب نمود ) S1P3( بنابراين مي توان تيمار مذكور) 2جدول (در يك گروه آماري قرار گرفتند ) توصيه شده

  .وصيه شده مي باشدفسفر ت% 75كه اين امر نشان دهنده فعاليت مناسب سودوموناس در سطح كودي 
  
  

  .مقايسه ميانگين هاي اثرات اصلي صفات مورد مطالعه در اين آزمايش - 1جدول        
شاخص 
  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( 

  هگياارتفاع 
)cm(  

  تيمار

  سطوح سودوموناس        
1/30 a 798/10 a 256/3 b 4/52 a 7/810 b 4/12 a 1/13 b 4/165 a S0 

0/32 a 203/11 a 592/3 a 7/53 a 2/878 a 8/12 a a7/14  2/168 a S1 
          
 سطوح كود فسفر        

6/30 a 105/10 b 102/3 c 5/51 c 1/785 b 3/11 c 4/12 c 6/164 a  )25(% P1  
2/30 a 098/11 ab 352/3 bc 2/53 ab 4/815 ab 4/12 bc bc8/13  7/166 a  )50(% P2 

8/30 a 409/11 a 525/3 ab 7/53 b 4/876 a 5/13 ab 6/14 ab 5/167 a  )75(% P3 

8/31 a 598/11 a 698/3 a 6/55 a 5/882 a 8/13 a a5/15  6/167 a  )100(% P4  
  .وش دانكن هستنددر هر ستون اعدادي كه حرف غير مشترك دارند داراي اختالف معني دار به ر        
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  .مقايسه ميانگين هاي اثرات متقابل صفات - 2جدول             

شاخص 
  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 
  هگيا

)cm(  

  تيمار

2/28 a 901/9 c  801/2 c 3/50 c 3/752 b 4/11 b 8/11 c 4/163 a S0P1 

7/32 a 245/10 b 356/3 bc 6/51 bc 7/832 ab 6/11 b c3/12 2/164 a S1P1 

4/28 a 897/10 b 102/3 c 4/54 ab 4/856 b 3/12 ab 7/12 bc 6/165 a S0P2  
4/31 a 107/11 b 498/3 b 2/52 bc 4/865 a 2/12 ab abc8/13 2/166 a S1P2  
8/31 a 187/11  ab 568/3 b 4/53 abc 6/859 a 7/12 ab 5/13 abc 7/165 a S0P3 

5/32 a 654/11 a 798/3 a 2/53 ab 7/881 a 6/13 ab 1/15 ab 3/168 a S1P3  
3/33 a 598/11 a 865/3 a 6/55 a 8/845 ab 7/13 ab ab7/15 8/167 a S0P4 

1/33 a 758/11 a 895/3 a 4/54 ab 9/889 a 5/14 a 8/15 a 2/170 a S1P4 

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

  كلي گيري نتيجه
را در زراعت  فسفرهدرصد مصرف كودهاي شيميايي  25مي تواند تا  سودوموناستلقيح بذور آفتابگردان در زمان كاشت با باكتري 

  .آفتابگردان كاهش دهد
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Abstract 
Investigating Pseudomonas efficiency at different levels of phosphorus fertilizer on growth and 
yield of sunflower (Azargol cultivar) 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 phosphorus 
fertilizer levels (25%, 50% 75% and 100% P recommended from source of super phosphate triple) 
and two levels of Pseudomonas (with and without Pseudomonas) were assigned in a factorial 
combination. Results showed that effect of Pseudomonas application was significant at the most 
investigating traits, but Pseudomonas efficiency decreased with increasing of phosphorus fertilizer. 
In the presence of Pseudomonas and increasing of phosphorus fertilizer application in the soil, plant 
height, head diameter, number of grain row per head, 1000-grains weight, grain yield, biological 
yield and harvest index were significantly higher than control, but in the high phosphorus fertilizer 
application(P level above 75% P recommended) no significant difference was observed between 
Pseudomonas application and control. According to the results of this experiment, application of 
Pseudomonas in present of 75% P recommended had an appropriate performance. 
 
Keywords: Pseudomonas, Phosphorus fertilizer, Seed yield, Sunflower.  


