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عملکرد و درصد روغن آفتابگردان رشد، کودهاي زیستی با کودهاي شیمیایی بر  اثر مقایسه

)Helianthus annuss L. ( مختلف تنش خشکی  سطوحدر 
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  چکیده

کودهاي زیستی   ا استفاده ازمدیریت عناصر خاك ب. استشاورزي وظایف کحصوالت کشاورزي سالم، در حال حاضر از حفظ محیط زیست و تولید م
اثـرات انـواع    مقایسـه به منظـور  . استخشکی بسیار متفاوت کودهاي مختلف در شرایط تنش  نحوه عمل. کشاورزي پایدار محسوب می شود ز ارکانا

 برو بررسی تاثیر آن ها ) نیتروژن، فسفر و پتاسیم(ایی متداول یکودهاي شیم با )کمپوست سین، سوپرچاذب و ورمیاگروهیومیک، نیتروک(کودهاي زیستی 
، )ظرفیـت مزرعـه  % 25و  50، 75، % 100(خشـکی  تـنش  سطوح مختلـف   در) .Helianthus annuss L(درصد روغن آفتابگردان  عملکرد و رشد،

در گلخانه تحقیقاتی دانشکده 1388تیمار و سه تکرار در سال  20تصادفی با  توریل در قالب طرح کامالًپژوهشی گلخانه اي به صورت یک آزمایش فاک
شـاخص   وعملکرد دانـه  ، تنش خشکی بر ارتفاع بوته، قطر طبق، عملکرد بیولوژیک اثر نتایج نشان داد که. طراحی و اجرا شدکشاورزي دانشگاه شیراز 

همچنـین  . ظرفیت مزرعه بـه دسـت آمـد   % 50بیشترین شاخص برداشت در سطح تنش . بود دارغیرمعنی دانه روغنو بر درصد  دارمعنیبرداشت تاثیر 
در شـرایط  دانه بیشترین عملکرد . دیآمی کودهاي شیمیایی به دست  ازمشاهده شد که بهترین عملکرد دانه در کودهاي زیستی و بیشترین ارتفاع بوته 

به طـور   .داري داشتتاثیر معنی و عملکرد دانه نیز نوع کود بر ارتفاع بوته. نیتروکسین و سوپرجاذب مشاهده شد بدون تنش و تنش شدید به ترتیب در
شرایط  بهکودهاي شیمیایی پاسخ بهتري  نگهداري زیادتر رطوبت در مقایسه با کلی کودهاي زیستی بویژه سوپرجاذب و ورمی کمپوست به دلیل قدرت

شرایط محدودیت رطوبت   دررسد استفاده از کودهاي زیستی به نظر می با توجه به نتایج این پژوهش. کرد بهتري داشتندتنش خشکی نشان دادند و عمل
 .تواند مفید باشدبراي غلبه بر اثرات منفی تنش خشکی می

 
 اجزاي عملکرد، کیفیت دانهلودگی هاي زیست محیطی، آ :هاي کلیديواژه

  
        2 1 مقدمه

 حاصـلخیزي خـاك  حفظ  اصلی عوامل از ی یکیکودهاي شیمیای
هـا  ، ولی استفاده بیش از انـدازه از آن )Barzegari, 2004(می باشند 

بقایاي  سوزاندنمثل  نامناسب مدیریتی عملیات به ویژه هنگامی که با
 .دهدمی کاهش شدت به را خاك آلی ماده گیاهی همراه شود، میزان

 خـاك  بیولـوژیکی  و میاییشی فیزیکی، هايویژگی موضوع روي این
دهـد  مـی  افـزایش  هـا خـاك  ایش را در اینفرس امکان و تاثیرگذاشته

)Davarnejad et al., 2004( . امروزه به دلیل افزایش اهمیت مسائل
زیست محیطی توجه بیشتري به کودهاي بیولوژیک یا زیستی بـراي  

 در. (Kader et al., 2002) جایگزینی کودهاي شیمایی شده اسـت 
می شـود کـه    گفتهکودهاي زیستی به مواد حاصلخیز کننده اي ع واق
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مفید خاکزي هستند  موجوداتحاوي تعداد کافی از یک یا چند گونه از 
 & Elliott)  شـوند که روي مـواد نگهدارنـده مناسـبی عرضـه مـی     

Wildung, 1992).  
یکی از بزرگترین  به به دلیل پاسخگویی به خاك، آلی مواد عرضه

 تأمین این، بر عالوه. کودهاست قبیل این اي بارزیامز ه ازنیازهاي گیا
 گیاهان، کمک طبیعی تغذیه با متناسب کامال صورتی به عناصر غذایی

 حفـظ  و بهبـود کیفیـت   حیـاتی،  هايفعالیت تشدید زیستی، تنوع به
بـه   بیولوژیک کودهاي مزیت هاي مهمترین از زیست محیط سالمت

از جمله کودهاي بیولوژیک ). Rai & Gaur, 1988(روند شمار می
نیتروکسـین   بـه  توانهاي زیادي هستند میکه داراي میکروارگانیسم

)Blak, 2003 (کود بیولوژیک نیتروکسین . و اگروهیومیک اشاره کرد
از جـنس   نیتـروژن هـاي تثبیـت کننـده    اي از باکتري مجموعه داراي

هـاي  قسـمت است که رشد و توسعه ریشه و  4و آزوسپریلوم3ازتوباکتر
                                                        
3- Azotobacter 
4- Azospirillum 
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   .)Gilik et al., 2001( شودرا موجب میهوایی گیاهان 
هاي پیشین مشخص شده است که نیتروکسین نسبت در پژوهش

به سایر کودهاي زیستی بیشترین تاثیر را روي وزن هـزار دانـه، وزن   
همچنـین  . خشک گیاه و وزن اندام هاي هـوایی نخـود داشـته اسـت    

ــاثیر بیشــتري روي وزن  ــته اســت  بیوســولفور ت خشــک ریشــه داش
)Shahhosseini et al., 2010b(.      با توجه بـه اینکـه غالـب اراضـی

ها سوپرجاذبایران در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد، استفاده از 
 ,Kabiri( دهـد منفی ناشی از تنش خشکی را کاهش تواند اثرات می

  ,.2010a (Shahhosseini et al(شاه حسینی و همکـاران   ).2005
داري در مـورد اجـزاء عملکـرد    در پژوهشی دریافتند که اختالف معنی

کودهاي بیولوژیک متفاوت ماننـد  ، بین ).Lens culinaris L( عدس
عدم توسعه  آن ها دلیل این امر را. نداشتوجود  ازتوباکتر و بیوسولفور

جمعیت میکروبی، ژنتیک گیاه، وضعیت عناصـر خـاك، عـدم تـامین     
 ورمی .دانستندهاي محیطی  ط دیم و سایر تنشرطوبت کافی در شرای

هـایی اسـت کـه نقـش آن در     هورمون و هاآنزیم داراي نیز کمپوست
و ) .Zea mays L(ذرت افزایش عملکرد محصوالت مختلـف ماننـد   

 Rezvantalab et(ذرت  ،)Oriza sativa L.( )Rigi, 2003( بـرنج 
al., 2008( رازیانـه  و )Foeniculum vulgare Mill.( )Darzi et 
al., 2009 (زمینهدر این  مطالعات متعددي نتایج .شده است مشخص 

 نشان داده است که مصرف سطوح باالي کودهاي آلی در ذرت و برنج
ها می شود افزایش عملکرد کمتري نسبت به سطوح پایین آن موجب

افـزایش مصـرف    اثـر افزایش شـوري خـاك در    تواند به دلیلمیکه 
 ,.Vaseghi et al)باشدجمله ورمی کمپوست ی از کودهاي مختلف آل

2005; Khoshgoftarmanesh & Kalbasi, 2002) 
روغن مصرفی کشـور از خـارج وارد    زیادي ازکه بخش  از آن جا

در جهـت  ا هـ اي روغنی و مـدیریت صـحیح آن  هشود، کشت دانهمی
 & Emam( اسـت برخـوردار   بـاالیی افـزایش عملکـرد، از اهمیـت    

Eilkaee, 2002 .( آفتـابگردان  (Helianthus annus L.)  از  یکـی
 بـراي  دنیـا  نقاط از بسیاري در که است مهم روغنیاي دانه چهار گیاه

 بـا  گیاه این). Putt, 1977(شود  می کشت خوراکی هايروغن تولید
 در کـه  مطلـوبی  همچنـین واکـنش   و روغن مطلوب کیفیت به توجه

 از ،دهـد می خود نشان ازمثل تنش خشکی  محیطی نامساعد شرایط
 & Silva( زراعـی برخـوردار اسـت    هـاي تنـاوب  در ايهویـژ  جایگاه

Eschmidt, 1985 ; Emam & Seghatoleslami, 2005  .( 
 بستههاي غیر زنده است که تنش خشکی یکی از مهمترین تنش

 موجـب  ،می توانـد بـه صـورت جـدي     وقوع زمانو  ، شدتبه فصل
 ;Majer et al., 2008(شـود   یزراعـ در گیاهـان  عملکـرد  کـاهش  

Emam, 2008 .(   لی بـراي گیاهـان   خشکی همواره یـک تهدیـد اصـ
آید و به عنوان یکی از مهمتـرین عوامـل محـدود    زراعی به شمار می

 ,Ehdaei( شودکننده ي تولید محصوالت کشاورزي در نظر گرفته می
1994; Emam & Seghatoleslami, 2005  .( تـنش   عالوه بـر آن

در خاك یک منطقـه   میکروبیتواند باعث کاهش جمعیت خشکی می
مصرف کودهـاي بیولوژیـک   . (Elliott & Wildung, 1992) گردد

مانند نیتروکسین در شرایط تنش هاي محیطی مانند خشکی و شوري 
. )Gilik et al., 2001(سبب افزایش مقاومت گیاهان می شود نه تنها 

  . کندمیرا جبران ك خاهاي از دست رفته میکروارگانیسم بلکه
و  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کودهاي مختلـف زیسـتی  

بر ارتفاع بوته، قطر طبق، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه،  سوپرجاذب
و شاخص برداشت و درصـد روغـن دانـه آفتـابگردان رقـم یوروفلـور       

. باشـد با کودهاي شیمیایی در شرایط تنش خشـکی مـی  آنها مقایسه 
کشـاورزان   برايتوصیه کودي مناسبی به تواند آزمایش می نتایج این

  .منجر شود شرایط محدودیت رطوبت در
 

  هامواد و روش
 وارزیابی اثـرات انـواع کودهـاي زیسـتی      با هدفمطالعه حاضر 

اجزاي عملکرد و  ،ایی متداول بر عملکردیمقایسه آن با کودهاي شیم
ح مختلـف خشـکی   درصد روغن آفتابگردان رقـم یوروفلـور در سـطو   

این پـژوهش گلخانـه اي بـه صـورت یـک آزمـایش       . صورت گرفت
تیمـار و سـه تکـرار در     20تصادفی با  فاکتوریل در قالب طرح کامالً

زراعت و اصالح نباتات دانشـکده کشـاورزي    بخش گلخانه تحقیقاتی
اول نوع کـود   عامل .طراحی و اجرا شد 1388دانشگاه شیراز در سال 

، ورمی کمپوست، سوپرجاذب و کود 2، نیتروکسین1شامل اگروهیومیک
دوم سطوح مختلف تـنش خشـکی شـامل     عامل و (NPK) شیمیایی

100% 3(F.C)  ،ظرفیت مزرعـه  % 25و % 50، % 75به عنوان شاهد 
درصـد  تعیـین  و فشاري  سلولمیزان آبیاري بر اساس روش . بود اي

خاك  براي F.Cگردید که بر این اساس میزان  مشخصرطوبت وزنی 
هاي مختلف درصدبراي ایجاد . درصد محاسبه شد 3/22استفاده شده، 

هـا و محاسـبه   از توزین مـداوم گلـدان  و اعمال تنش خشکی  F.Cاز 
  .استفاده شد مربوطهتا سطح تیمار  مورد نیاز آب مقدار

 350اوره بـه میـزان   به صورت کود ( دار کودهاي نیتروژن مقدار
بـه میـزان    سولفات پتاسیمصورت کود به (پتاسه ) کیلوگرم در هکتار

سـوپر فسـفات   به صـورت کـود    (و فسفاته  )کیلوگرم در هکتار 200
در نظر  شیمیاییبه عنوان کود ) کیلوگرم در هکتار100تریپل به میزان 

کودهاي شیمیایی قبل از کاشت با نیمه باالیی خاك  تمام. گرفته شد
یدهیومیک و اسـید  اگروهیومیک شامل کود اس. ندها مخلوط شدگلدان
بـه  آن  بر اساس راهنمـاي مصـرف در بروشـور    می باشد که 4فولیک
سـه تـا   : نوبـت اول ( در فصل رشد در دو نوبت در هزار و 5/3 میزان

  و بـه صـورت   )  روز بعـد از نوبـت اول   40: چهـار برگـی، نوبـت دوم   
                                                        
1  - Agrohumic 
2- Nitroxin 
3- Field Capacity 

 محصول شرکت سبزپویان شیراز - 4
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کـود نیتروکسـین حـاوي     .قـرار گرفـت  اسـتفاده  مورد محلول پاشی 
از جنس ازتوباکتر و  نیتروژنکتري هاي تثبیت کننده اي از با مجموعه

مرحله اول قبل از کاشت  .شد در دو نوبت استفاده آزوسپریلوم بود که
مرحله دوم اسـتفاده در  ) لیتر در هکتار 2به میزان (به صورت بذرمال 

کیلوگرم در هکتار سه مرحله چهاربرگی همراه با آب آبیاري به میزان 
 -مـورد اسـتفاده از نـوع اکریالمیـد     1پرجاذبپلیمر سو. صورت گرفت

از کاشت  ، که قبلبود  200 -یالت با نام تجاري سوپرآب آپتاسیم اکر
) گرم به ازاي هر کیلوگرم خـاك 5/2(بذور به صورت مخلوط با خاك 

  .استفاده گردید
گلدان ها با خاك مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشـاورزي دانشـگاه   

ــع در باجگــاه،  ــومتري شــیراز 12(شــیراز واق ــرض  35°، 29'؛ کیل ع
متـر از   1810طول جغرافیایی شـرقی و   35°، 53'جغرافیایی شمالی، 

براي سهولت زهکشی گلدان ها، هر گلدان سوراخ  .پر شد) سطح دریا
قبـل از اجـراي   . شده و مقداري سنگریزه در ته آنهـا  قـرار داده شـد   

قـدام بـه   آزمایش و براي اطالع از وضعیت فیزیکوشـیمیایی خـاك، ا  
از عمق صفر تا  )بافت رسی شنی( از خاك مزرعه مرکب نمونه برداري

 اسـت  آورده شـده  خاك در جدول آزموننتایج . شدسی سانتی متري 
 50 پالسـتیکی  بوتـه در گلـدان هـاي    5کاشت به صورت . )1جدول(

بـه   ،ها صورت گرفت که بعد از استقرار کامل بوتهبا دست کیلوگرمی 
رقم مورد استفاده، رقـم آفتـابگردان    .تنک گردید بوته در هرگلدان 3

و   28به ترتیـب  دماي حداقل و حداکثر گلخانه . روغنی یوروفلور بود
درصـد بـود،    60تـا   55وبت نسـبی حـدود   رط درجه سانتیگراد و 14

ساعت روشـنایی   14بوته هاي آفتابگردان روزانه در معرض  همچنین
  .دندبو) تنگستنترکیبی از المپ فلورسنت و (

، هـا  بوته نهایی ارتفاع )روز پس ازکاشت 88( برداشت نهایی در 
بوتـه  شاخص برداشـت  و  عملکرد دانه ،قطر طبق، عملکرد بیولوژیک

درصد روغن دانه نیـز بـا اسـتفاده از     .اندازه گیري شد هاي هر گلدان
 Eyvazzadeh( شـد  گیري ه اندازهلمحلول اتیل اتر با دستگاه سوکس

et al., 2010( .که  ،محاسبه شد شاخص برداشت بر اساس فرمول زیر
عملکرد  BYعملکرد دانه و  GYشاخص برداشت،  HIدر این فرمول 

  :)Emam, 2007( بیولوژیک می باشد
     HI=GY/BY × 100 

مـورد   درصد 1و  5در دو سطح  SASها با استفاده از برنامه داده
 .ایسـه شـدند  مق LSDها با روش تجزیه آماري قرار گرفت و میانگین

  .استفاده شد  Excelهمچنین براي رسم نمودارها از نرم افزار 
  و بحث یجانت

 اثـر نـوع کـود    ،)2جـدول  (تجزیـه واریـانس  نتـایج  با توجه بـه  
(p<0.01) سطح تنش ،(p<0.01) ها و برهمکنش آن(p<0.05)   بـر

 50/124( بیشترین ارتفاع گیـاه آفتـابگردان   .ارتفاع بوته معنی دار شد
                                                        

 رزین تولید شرکت رهاب - 1

نسبت به  ، به طوري کهبه دست آمد شیمیاییدر تیمار کود  )مترسانتی
ایـن  . )3جـدول ( درصد افزایش نشان داد 66/22مصرف کود زیستی 

در  عناصر پتاسیم، فسفر و نیتروژن به ویژهنتیجه را می توان به نقش 
، بـه عـالوه پتاسـیم در افـزایش     افزایش رشد رویشی گیاه ارتباط داد

 & Emam) ی نیـز نقـش مثبـت دارد   تحمل گیاه بـه تـنش خشـک   
Seghatoleslami, 2005).   ــترین ــز بیش ــنش نی ــطوح ت ــر س از نظ

ظرفیت % 25و تیمار ) بدون تنش(وکمترین ارتفاع بوته در تیمار شاهد 
، )ظرفیت مزرعه% 25(با اعمال  اولین ). 3جدول (مزرعه به دست آمد 

% 75(و سـومین سـطح تـنش خشـکی    ) ظرفیت مزرعـه % 50(دومین 
. کاهش یافت% 26و % 21، %7،  ارتفاع بوته به ترتیب )یت مزرعهظرف

اگرچه در شرایط بدون تنش، اثر کودهاي بیولوژیک بـر ارتفـاع بوتـه    
کمتر بود، ولی تاثیر آنها به ویژه اگروهیومیک در شرایط تنش خشکی 
بر ارتفاع بوته به نحوي بود که تا حدودي کاهش ارتفاع ناشی از تنش 

پژوهش ها حاکی از آن اسـت کـه   ). 2شکل (کردند  خشکی را جبران
استفاده از کودهاي بیولوژیک به دلیل اینکه حاوي ازتوباکتر می باشند، 
 سبب افزایش توسعه ریشه و جذب بهتر آب و مواد غـذایی مـی شـود   

)Skiner et al., 1987 (   که به دنبال آن رشد رویشی گیـاه و ارتفـاع
  .یابدهاي آفتابگردان افزایش می بوته

معنی دار شـد،  % 1اگرچه اثر تنش خشکی بر قطر طبق در سطح 
ولی نوع کود و برهمکنش کود و تنش خشکی اثر معنی داري بـر آن  

در این پـژوهش قطـر طبـق چنـدان تحـت تـاثیر       ). 2جدول( نداشت
تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفـت و تنهـا در شـدیدترین سـطح تـنش      

البتـه  ). 3جدول(اهد داشتتفاوت معنی داري با ش (FC%25)خشکی 
در این سطح تنش، تیمارهاي کود بیولوژیک نیتروکسین داراي طبـق  

بر طبق پژوهش هـاي انجـام شـده    . )1شکل ( هاي قطورتري بودند
تثبیت نیتروژن هوا، متعادل کردن  نیتروکسینهاي موجود در  باکتري

جذب عناصر پرمصرف و کم مصرف، ترشح اسیدهاي آمینـه و انـواع   
 Singh( دنبیوتیک، سیانید هیدروژن و سیدروفور را بر عهده دارآنتی 

& Kapoor, 1998( .   در پژوهش حاضر نیز با افزایش جـذب عناصـر
توسط گیاه با کمک کود نیتروکسین، قطـر طبـق هـاي آفتـابگردان     

  .افزایش معنی داري یافتند
اثر تنش خشکی و برهمکنش آن با نوع کود بر عملکرد بیولوژیک 

، هرچند عملکرد بیولوژیک در سـطوح شـاهد و   %)1( ر گردیدمعنی دا
، تفاوت معنی داري نداشـتند،  )ظرفیت مزرعه% 75( اولین سطح تنش

لیکن، با تشدید تنش، عملکرد بیولوژیک کاهش معنی داري یافت، به 
% 50( طوري که عملکرد بیولوژیک به طور میانگین در تیمارهاي دوم

کمتـر  % 63و % 74به ترتیب ) شتن% 25(و سوم تنش خشکی ) تنش
نتایج مشـابهی  . از عملکرد بیولوژیک در تیمار بدون تنش خشکی بود

 ,.Clapperton et al( توسط دیگر پژوهشگران گـزارش شـده اسـت   
1997.(  
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  و شیمیایی خاك مورد استفاده در آزمایش هاي فیزیکیویژگی -1جدول

Table 1- Physical and chemical soil characteristics used for the experiment. 
  اسیدیته

)pH(  

EC 
)dS.m-1( 

  هدایت الکتریکی

O.C 
)%( 

  ماده آلی

N 
)%( 

  نیتروژن نیتراتی

P 
)mg.kg-1( 

  فسفر قابل جذب

K 
)mg.kg-1( 

  قابل جذب پتاسیم
7.05  0.63  1.36  15 15  597  

 
 ات آفتابگردانبر برخی صفمیانگین مربعات اثرات کود، تنش و برهمکنش آنها  -2جدول

Table 2- Mean square of fertilizers, stress and their interaction on some sunflower traits 
Oil 

content  
میزان 
 روغن

HI  
شاخص 
 برداشت

GY  
 عملکرد دانه

BY  
 عملکرد بیولوژیک

Head Diameter  
 قطر طبق

Height  
 ارتفاع

df 
  درجه آزادي

S.O.V  
  منابع تغییر

31.667ns  7.4432ns  91450.945*  700066.50ns  12.2947ns  1379.1000**  4  Fertilizer(F) 
  کود

43.494ns  94.4505**  1133000.598**  30724374.64**  47.3655**  3558.9500**  3  Stress (S)  
  تنش رطوبتی

9.975ns  45.8048**  21138.209ns  2839309.32**  3.9567ns  43.7000*  12 
F×S  

  تنش ×کود
62.700  10.0135  40229.600  902080.50 6.7645  22.2000  40  Error  

  خطا
    59  T کل  

12.2913  10.1694  9.5978  13.8133  15.6514  8.2125   
C.V (%)  

 ضریب تغییرات
ns ،* استدرصد  1و  5دار و وجود اختالف معنی دار در سطح به ترتیب نشان دهنده عدم اختالف معنی  **و. 

ns, * and ** are Non-significant, significant at the 5% and 1% probability levels, respectively. 
 

عملکرد بیولوژیک آفتابگردان در سـطوح بـدون تـنش یـا تـنش      
، ولی در تیمارهـایی کـه   ر تیمار کودهاي شیمیایی بیشتر بودخفیف د

سطوح تنش بیشتري اعمال شده بود، عملکرد بیولوژیک بوته هـا بـا   
در سـطح تـنش بسـیار شـدید اسـتفاده از      . زیادتر بود کود بیولوژیک

سوپرجاذب به دلیل توانایی زیاد در نگهداري آب، عملکرد قابل قبولی 
افزودن ماده سوپر جاذب به خاك باعـث   ).3شکل (از خود نشان داد 

بهبود شرایط فیزیکی خاك مـی گـردد و بـه طـور غیـر مسـتقیم در       
گهـان و همکـاران   آزمـایش  نتـایج مشـابهی در   . عملکرد گیاه باشـد 

)Gehan et al., 2010 (     در مورد مقایسه اثـر کودهـاي شـیمیایی بـا
افزودن این مـاده باعـث افـزایش رشـد گیـاه و      . زیستی به دست آمد

. عملکرد محصول و باعث صرفه جویی در میزان مصرف آب می گردد
با توجه به اینکه ماده سوپرجاذب نقش تغذیه اي ندارد، افزایش رشـد  

اصل در اثر بهبود شرایط فیزیکی خاك و توانایی نگهـداري بیشـتر   ح
 .(Raju et al., 2002)آب است 

بـر عملکـرد دانـه     و تـنش  اثـر نـوع کـود    ،2با توجه به جـدول  
بیشترین . درصد معنی دار بود 1و   5ح ودر سط به ترتیب آفتابگردان

عملکرد دانه با مصرف کود سوپرجاذب به دست آمـد کـه نسـبت بـه     
ودهاي به کار برده شده نیتروکسین، اگروهیومیک، ورمی کمپوست و ک

درصد افـزایش   22/10و  45/4، 22/2، 27/1به ترتیب  کود شیمیایی
دلیل افزایش عملکرد دانه آفتـابگردان در تیمـار   . )3جدول( نشان داد

هـاي فیزیکـی خـاك و قابلیـت     اصـالح ویژگـی   سوپرجاذب احتماالً
و عناصر غذایی و همچنین سهولت جـذب  گیاه به آب  دسترسی بهتر

در بـین سـطوح    .(Mallanagouda et al., 1995)باشـد  عناصر می
تنش نیز همان طور که انتظار می رفـت، بـا افـزایش شـدت تـنش،      

در تیمارهـاي بـدون تـنش و    . عملکرد دانه کاهش معنی داري یافت
ــرد را     ــرین عملک ــین بهت ــک نیتروکس ــود بیولوژی ــف، ک ــنش خفی ت

درصد  50و  25(تیمارهاي تحت تنش هاي شدیدتر ). 4 شکل(داشت
با مصرف سـوپرجاذب بـه دلیـل جـذب و نگهـداري      ) ظرفیت مزرعه

بر طبق پـژوهش ). 4شکل (رطوبت، بیشترین عملکرد دانه را داشتند 
هاي انجام شده عملکرد دانه گندم نیـز در نتیجـه مصـرف کودهـاي     

 ,.Kader et al)درصـدي را داشـته اسـت     18بیولوژیـک افـزایش   
2002) . 

%) 1(اثر تنش و برهمکنش آن با نوع کود بر شـاخص برداشـت    
بیشترین شاخص برداشت در تیمار شدیدترین ). 2جدول(معنی دار بود 

که در تیمار شاهد ) درصد34( مشاهده شد) ظرفیت مزرعه% 25(تنش 
 اثـر  بررسـی  در). 5شکل (نسبت به این میزان کمتر بود % 16حدود 
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بـاالترین   کـه  شـده  مشـاهده  حیـوانی  کودهـاي  و آلی کودهاي انواع
دسـت آمـده اسـت     به یکدیگر با کودها این تلفیق با برداشت شاخص

)Eghbal & Power, 1999 .(      اگرچـه درصـد روغـن در تیمارهـاي
بدون تنش و کاربرد کود بیولوژیک نیتروکسین بیشتر بود، امـا هـیچ   

رصد روغن تـاثیر معنـی داري   کدام از تیمارهاي به کاربرده شده بر د
تـنش  % 75البته میزان روغـن فقـط در تیمارهـاي شـاهد و     . نداشتند

خشکی تحت تیمار با کودهاي شیمیایی به میزان مشخصـی کـاهش   
در مطالعات صـورت گرفتـه بـه طـور     ). 6شکل (قابل توجهی داشت 

بی تـاثیر   معمول بیان شده است که کودهاي شیمیایی بر کیفیت دانه
 & Jeliazkov, 1999; Khan)یـا تـاثیر منفـی داشـته انـد      بوده و 

Azam, 1999) . بدون (همچنین برخی پژوهشگران تاثیرات مشابهی
را بـراي تـنش خشـکی نیـز ذکـر نمـوده انـد        ) تاثیر یا تـاثیر منفـی  

(Manivannan et al., 2008) .  
  

   گیرينتیجه
لکرد با توجه به نتایج به دست آمده، بیشترین کاهش در میزان عم

استفاده از کود هاي و عملکرد در شرایط تنش شدید خشکی  يو اجزا
NPK نتیجه گیري کرد کـه بـراي   چنین می توان  به طور کلی. بود

دستیابی به بهترین عملکرد دانه آفتابگردان در شرایط تـنش خشـکی   

نیتروکسین و اگروهیومیک  مصرف کودهاي زیستی )خفیف و متوسط(
کودهـاي نـوع سـوپرجاذب و     آب، کاربرد ترشدیدکمبود در شرایط و 

در این رابطه تاثیر مطالعه کودهاي . قابل توصیه استورمی کمپوست 
متفـاوت   مقادیرو  هازیستی بر سایر گیاهان زراعی و مصرف به روش

ایی نقش فزاینده و مشخصی در یکودهاي شیماگرچه  .گرددتوصیه می
کودهـاي   باودي خاك عملکرد گیاهان زارعی دارند، لیکن مدیریت ک

با توجه به . شودزیستی یک امر مهم در کشاورزي پایدار محسوب می
فیزیکی و  ویژگی هايکودهاي زیستی در خصوص بهبود مهم نقش 
جهـت  در رسد ضروري است به نظر میایی و حاصلخیزي خاك یشیم

ایـن مـواد در    مناسبح وکشاورزي پایدار نسبت به تامین سط نیل به
 از هرچند استفاده. عملکرد اقدام شودحداکثر یابی به خاك جهت دست

 تحمیـل   را بیشـتري  هزینـه  معـدنی  کودهـاي  به نسبت کودهاي آلی
 خاك، هايبهبود ویژگی بر بلند مدتی که اثرات کنند، ولی به دلیلمی

 هـاي حفـظ ویژگـی   و پرمصـرف  و مصـرف  کم غذایی عناصر تامین
قتصادي قابـل توجیـه باشـد و    از لحاظ ا تواندمی خاك دارند بیولوژي

 متوالی استفاده و بنابراین جبران هزینه تهیه و استفاده از این کودها را
  . ممکن سازد را کشاورزي هايزمین از بهینه و

 
 بر برخی صفات آفتابگردانخشکی ین اثرات نوع کودهاي زیستی و شیمیایی و سطح تنش گمیان -3جدول

Table 3- Means comparisons of effects of fertilizer type and drought stress level in sunflower characteristics.  
Oil content 

(%)  
  میزان روغن

 )درصد(

HI (%)  
شاخص 
  برداشت

 )درصد(

GY (kg.ha-1)  
  عملکرد دانه

کیلوگرم در (
 )هکتار

BY (kg.ha-1)  
  عملکرد بیولوژیک

کیلوگرم در (
 )هکتار

Head diameter 
(cm)  

 )سانتیمتر( طبق قطر

Height (cm) 
 ارتفاع بوته

  )سانتیمتر(
Treatments 

  تیمارها

Fertilizer types  کودانواع  

44.12a  30.70a  2120.30a  7029.50a  13.20ab  120.50b* اگروهیومیک  
Agrohumic  

45.70a  30.46a  2141.05a  7131.00a  13.55ab  111.75c  نیتروکسین  
Nitroxin  

42.00a  31.65a  2072.03ab  6533.60a  12.02b  101.00d   ورمی کمپوست
Vermicompost  

42.80a  32.23a  2168.53a  6730.10a  12.67ab  101.50d  سوپرچاذب  
Superabsorbent  

  میانگین 108.69 12.86 6856.05 2125.47 31.26 43.65
Mean   

41.82a  30.53a  1946.92b  6954.90a  14.72a  124.50a  کود شیمیایی متداول  
NPK  

Drought stress level (%F.C) 
  )زراعیدرصد ظرفیت ( سطوح تنش خشکی

45.32a  28.53b  2332.72a  8301.00a  14.82a  129.20a  100%  
44.00a  29.62b  2300.90a  7830.30a  14.34a  120.00b  75%  
42.32a  32.25a  1962.46b  6116.90b  12.92a  102.20c  50%  
41.52a  34.06a  1762.98c  5255.10c  10.86b  96.00d  25%  

  .داري ندارندستون اختالف معنی میانگین هاي داراي حروف یکسان در هر *
*In each column means followed by similar letter not significantly different (LSD: 0.05). 
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: nitroxinاگروهیومیک، : AgroH(ش خشکی تاثیر کودهاي زیستی و شیمیایی بر قطر طبق گیاه آفتابگردان تحت سطوح متفاوت تن - 1 شکل

 )کود شیمیایی متداول: NPK و سوپرجاذب: superورمی کمپوست، : verminنیتروکسین، 
 Fig. 1- Effect of bio-and chemical fertilizers on sunflower head diameter under different drought stress levels conditions 

(AgroH: Agrohumic, nitroxin: Nitroxin, vermi: Vermicompost, super: Superabsorbent and NPK: current chemical fertilizer) 
  .دار نداردهاي داراي همپوشانی یکسان براي هر ظرفیت زراعی، بر اساس خطاي استاندارد تفاوت معنیمیانگین

There are no significant differences between averages with similar overlap ranges for each FC according to standard error. 
 

 
: nitroxinاگروهیومیک، : AgroH(تاثیر کودهاي زیستی و شیمیایی بر ارتفاع بوته آفتابگردان تحت سطوح متفاوت تنش خشکی  - 2 شکل

 )اولکود شیمیایی متد: NPK و سوپرجاذب: superورمی کمپوست، : verminنیتروکسین، 
Fig. 2- Effect of bio-and chemical fertilizers on sunflower height under different drought stress levels conditions (AgroH: 

Agrohumic, nitroxin: Nitroxin, vermi: Vermicompost, super: Superabsorbent and NPK: current chemical fertilizer)  
  .دار ندارداي همپوشانی یکسان براي هر ظرفیت زراعی، بر اساس خطاي استاندارد تفاوت معنیهاي دارمیانگین

There are no significant differences between averages with similar overlap ranges for each FC according to standard error. 
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: nitroxinاگروهیومیک، : AgroH(یولوژیک آفتابگردان تحت سطوح متفاوت تنش خشکی تاثیر کودهاي زیستی و شیمیایی بر عملکرد ب - 3 شکل

  )کود شیمیایی متداول: NPK و سوپرجاذب: superورمی کمپوست، : verminنیتروکسین، 
Fig. 3- Effect of bio-and chemical fertilizers on sunflower biological yield under different drought stress levels conditions 

(AgroH: Agrohumic, nitroxin: Nitroxin, vermi: Vermicompost, super: Superabsorbent and NPK: current chemical fertilizer)  
  .دار نداردهاي داراي همپوشانی یکسان براي هر ظرفیت زراعی، بر اساس خطاي استاندارد تفاوت معنیمیانگین

There are no significant differences between averages with similar overlap ranges for each FC according to standard error. 
  

 
: nitroxinاگروهیومیک، : AgroH( تاثیر کودهاي زیستی و شیمیایی بر عملکرد دانه آفتابگردان تحت سطوح متفاوت تنش خشکی - 4 شکل

 )کود شیمیایی متداول: NPK و سوپرجاذب: super ورمی کمپوست،: verminنیتروکسین، 
Fig. 4- Effect of bio-and chemical fertilizers on sunflower grain yield under different drought stress levels conditions (AgroH: 

Agrohumic, nitroxin: Nitroxin, vermi: Vermicompost, super: Superabsorbent and NPK: current chemical fertilizer)  
  .دار نداردهاي داراي همپوشانی یکسان براي هر ظرفیت زراعی، بر اساس خطاي استاندارد تفاوت معنیمیانگین

There are no significant differences between averages with similar overlap ranges for each FC according to standard error. 
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: nitroxinاگروهیومیک، : AgroH( خشکی تاثیر کودهاي زیستی و شیمیایی بر شاخص برداشت آفتابگردان تحت سطوح متفاوت تنش - 5 لشک

 )کود شیمیایی متداول: NPK و سوپرجاذب: superورمی کمپوست، : verminنیتروکسین، 
Figure5- Effect of bio-and chemical fertilizers on sunflower harvest index under different drought stress levels conditions 

(AgroH: Agrohumic, nitroxin: Nitroxin, vermi: Vermicompost, super: Superabsorbent and NPK: current chemical fertilizer) 
  .دار نداردفاوت معنیهاي داراي همپوشانی یکسان براي هر ظرفیت زراعی، بر اساس خطاي استاندارد تمیانگین

There are no significant differences between averages with similar overlap ranges for each FC according to standard error. 
  

  
: nitroxinاگروهیومیک، : AgroH( تاثیر کودهاي زیستی و شیمیایی بر میزان روغن آفتابگردان تحت سطوح متفاوت تنش خشکی - 6 شکل

  )کود شیمیایی متداول: NPK و سوپرجاذب: superورمی کمپوست، : verminنیتروکسین، 
Fig. 6- Effect of bio-and chemical fertilizers on sunflower oil percentage under different drought stress levels conditions 

(AgroH: Agrohumic, nitroxin: Nitroxin, vermi: Vermicompost, super: Superabsorbent and NPK: current chemical fertilizer)  
  .دار نداردهاي داراي همپوشانی یکسان براي هر ظرفیت زراعی، بر اساس خطاي استاندارد تفاوت معنیمیانگین

There are no significant differences between averages with similar overlap ranges for each FC according to standard error. 
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