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  چکیده

 Triticum)پاشی عناصر ریـز مغـذي بـر عملکـرد و اجـزاي عملکـرد ارقـام جدیـد گنـدم          اثر زمان مصرف نیتروکسین و محلولمنظور بررسی   به
aestivum & T. durum)  هـاي کامـل تصـادفی بـا سـه تکـرار در        صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك  ، آزمایشی بهآباد خرمدر شرایط آب و هوایی

عدم تلقیح بذر با کود زیسـتی  : N0: عامل اول در شش سطح. انجام شد 1391-92 طی سال زراعی آباد خرمت کشاورزي مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقا
عناصر ریز مغذي در مرحله ساقه  پاشی محلول: N2تلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسین، : N1، )شاهد( عناصر ریز مغذي پاشی محلولنیتروکسین و بدون 

عناصر ریـز مغـذي در مرحلـه     پاشی محلولتلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسین و : N4ناصر ریز مغذي در مرحله ظهور سنبله، ع پاشی محلول: N3رفتن، 
رقم : V1: عناصر ریز مغذي در مرحله ظهور سنبله و عامل بعدي در دو سطح، شامل پاشی محلولتلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسین و : N5ساقه رفتن، 

در این بررسی عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، وزن هزار دانه، تعداد سـنبله در واحـد سـطح، تعـداد دانـه در      . رقم دنا بود: V2پارسی و 
زیسـتی   عناصر ریز مغذي و کود پاشی محلولها نشان داد که اثر  نتایج تجزیه واریانس داده. سنبله و تعداد سنبلچه در سنبله گندم مورد مطالعه قرار گرفت

نبلچه در سنبله نیتروکسین بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، وزن هزار دانه، تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله و تعداد س
عناصر ریـز مغـذي در    پاشی محلولبیشترین عملکرد دانه مربوط به کاربرد توأم تیمار تلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسین و . داري داشت گندم تأثیر معنی

عناصـر ریـز    پاشـی  محلـول با توجه به افزایش قابل توجه عملکرد دانه، کاربرد توأم تیمار تلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسـین و  . مرحله ظهور سنبله بود
  .شود توصیه می آباد خرممغذي در مرحله ظهور سنبله در شرایط 

  
  سنبله، عملکرد دانه، گندمتلقیح بذر، ظهور : هاي کلیدي واژه

 

  11مقدمه
تجاري مهم آن  گذشته از جنبه (.Triticum aestivum L) گندم

در دنیا، سالحی کارآمد در مناسبات سیاسی و جهانی است که روز بـه  
شود با این که جمعیت ایـران در   روز بر اهمیت کاربردي آن افزوده می

درصـد گنـدم    5/2درصد جمعیت جهان است ولی در حدود  یکحدود 
کند، گندم همانند انرژي، کاالیی است راهبردي و  جهان را مصرف می

هـاي   در نظـام . شـود  هـاي مهـم کشـاورزي محسـوب مـی      از شاخص
هـاي   خصوص در خاك کشاورزي پایدار استفاده از کودهاي زیستی، به
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ر افـزایش تولیـد و حفـظ    اي د فقیر از عناصر غذایی، از اهمیـت ویـژه  
  ).18( کیفیت خاك برخوردار است

منظور افزایش تولیـد محصـوالت کشـاورزي در واحـد سـطح،        به
عملیات زراعی متعـددي نظیـر مصـرف کودهـاي شـیمیایی صـورت       

هـاي   هاي اخیر بحران آلـودگی  ها طی سال نتیجه این فعالیت. گیرد می
وار به  بوده که زنجیره ویژه آلودگی منابع خاك و آب  محیط زیست و به
ها راه یافته و سالمت جامعه بشري را مورد تهدیـد   منابع غذایی انسان

  ).3( داده است رقرا
گرچه استفاده از کودهاي بیولوژیک در کشاورزي قـدمت زیـادي   

. برداري علمی از این گونه منـابع سـابقه چنـدانی نـدارد     دارد ولی بهره
ه اخیر کاهش یافته ولی امروزه با هرچند کاربرد این کودها در چند ده

وجـود آورده اسـت    رویه کودهاي شیمیایی به مشکالتی که مصرف بی
استفاده از آنها در کشاورزي مطرح شده است و سعی بر آن است تـا از  

هاي خاك و مواد آلی بـه منظـور حـداکثر تولیـد در      پتانسیل ارگانیسم
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محیط زیسـت   ضمن توجه به کیفیت خاك و رعایت بهداشت و ایمنی
عنـوان یـک رهیافـت     کودهـاي بیولوژیـک و آلـی بـه     .استفاده گـردد 

 امیدبخش در تغذیه گیاهی در کشاورزي پایدار مطـرح گردیـده اسـت   
)12.(  

بـه دلیـل توسـعه     )زیسـتی ( کودهـاي بیولوژیـک   امروزه توجه به
پایـدار   جمعیت و قیمت باالي کودهاي شیمیایی و سیستم کشـاورزي 

  ).22( افزایش یافته است
کـود   .توان نیتروکسین را نـام بـرد   از انواع کودهاي بیولوژیک می

هـاي   اي از مـؤثرترین بـاکتري   بیولوژیک نیتروکسین داراي مجموعـه 
 Azospirillum و   Azotobacterهاي جنس کننده نیتروژن از تثبیت
  .است

برد عناصــر غــذایی کــم مصــرف در مــزارع گنــدم، ردر مـورد کــا 
در کلیه نقـاط دنیـا انجـام شـده و نتـایج عمـدتاً       هاي فراوانی  آزمایش

دهنده این است که با کـاربرد ایـن عناصـر عـالوه بـر افـزایش        نشان
غذایی در دانه نیز افـزایش یافتـه    عملکرد کمی و کیفی میزان عناصر

  ).18( است
منظور بررسی اثر کـود بیولوژیـک نیتروکسـین بـر عملکـرد و      به 

زمایشی اجرا شـد نتـایج حاصـل از    اجزاي عملکرد گندم رقم سبالن، آ
گیــري شــده در تیمــار  انــدازه صــفاتآزمــایش نشــان داد کــه همــه 

  ).22(نیتروکسین نسبت به شاهد، افزایش یافت 
ضمن مطالعه نیاز گندم بـه عناصـر کـم مصـرف حـد       )4( آگراول

هـاي زیـر کشـت گنـدم را      بحرانی آهن، منگنز، روي و مس در خاك
گرم در کیلوگرم خاك گزارش نموده  میلی 7/0 و 5/8، 5/8، 5ترتیب   به

است، همچنین آگـروال اظهـار داشـت مصـرف ایـن عناصـر موجـب        
افزایش غلظت همان عناصر در برگ و افـزایش عملکـرد دانـه گنـدم     

  .دشو می
کود کامـل   پاشی محلولاظهار داشتند که اثر  )2( آمال و همکاران
درصـد در مقایسـه    9/0درصد و  6/0درصد،  3/0روي گندم به نسبت 

 با شاهد روي صفات رویشی، ارتفاع گیاه، تعداد سنبله، عملکرد سـنبله، 
عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشـت، درصـد    کاه، مقدار عملکرد دانه،

دار بوده و بیشـترین اثـر مربـوط بـه      پروتئین و کربوهیدرات دانه معنی
  .درصد بوده است 9/0ت نسب

عناصر ریـز مغـذي    پاشی محلولگزارش دادند  )7( اییعارف و هم
درصد افزایش داده  16تعداد دانه در سنبله گندم را در مقایسه با شاهد 

درصد افزایش  8/28است، همچنین وزن هزار دانه در مقایسه با شاهد 
مشابه بـوده   )32( همکارانسویلر و  این نتایج با گزارشات. داشته است

  .است
دار تعداد سنبله در متر مربـع   افزایش معنی )32( سویلر و همکاران

طور انفـرادي و ترکیبـی     مغذي مختلف به عناصر ریز پاشی محلولرا با 
  .گزارش دادند

گزارش دادنـد عملکـرد بیولوژیـک گنـدم بـا       )7( اییعارف و هم

 بوده اسـت، بـه  دار  عناصر ریز مغذي داراي افزایش معنی پاشی محلول
 پاشـی  محلـول دسـت آمـده بـا     که حداکثر عملکرد بیولوژیک به طوري 

کیلوگرم در هکتار بوده که در مقایسه با شاهد  4833عناصر ریز مغذي 
داري  کیلوگرم در هکتار افزایش معنی 1343حداقل عملکرد بیولوژیک 

مطابقـت   )32( سـویلر و همکـاران   داشته است، این نتایج با گزارشات
  .داشته است
 Azospirillum طی تحقیقی گزارش نمود که تلقـیح  )6( اردکانی

سـنبله   دانـه در  با گندم، موجب افزایش ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد
در واحد سطح، عملکرد دانه، بیوماس و شاخص برداشـت و همچنـین   

  .هورمون اکسین، جیبرلین و سیتوکینین گردید افزایش تولیدباعث 
 3/33تـا   2/1افزایش به مقدار  1385 نیز در سال ییاعارف و هم

 Azotobacterدرصد را در عملکرد دانه گندم و جـو تلقـیح شـده بـا     
  .)7( همراه سطوح مختلف کود اوره مشاهده کردند به

ـ    مثبـت تلقـیح بـا کـود زیسـتی نیتروکسـین و        ثیرأبا توجـه بـه ت
نـوع   این ارقام به مصرف این عناصر ریز مغذي و واکنش پاشی محلول

کودهاي شـیمیایی همچنـین نظـر بـه اهمیـت گنـدم       ها به جاي کود
عنوان مهمترین محصول زراعی کشور که نقـش مهمـی در تـأمین      به

تـرین زمـان    این پژوهش بـا هـدف تعیـین مناسـب     غذاي مردم دارد،
با توجه به نیاز گیـاه   پاشی محلولصورت   مصرف عناصر ریز مغذي به

راحل مختلف رشد و کاربرد کود زیستی نیتروکسین بر عملکـرد و  در م
  .اجزاي عملکرد گندم اجرا شد

  
  ها مواد و روش

نیتروکسـین و   این آزمایش با هـدف بررسـی اثـر زمـان مصـرف     
عناصر ریز مغذي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام جدید  پاشی محلول

 آباد خرمدر شرایط اقلیمی شهرستان  1391-92سال زراعی  طی گندم
. اجـرا شـد   آباد خرمو در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزي 

هاي کامل تصادفی در  فاکتوریل در قالب طرح بلوك صورت آزمایش به
مغـذي و   عناصر ریز پاشی محلولسطوح مختلف . سه تکرار انجام شد

عـدم تلقـیح بـذر بـا کـود زیسـتی       : N0 :تلقیح نیتروکسین که شـامل 
تلقیح : N1، )شاهد( مغذي عناصر ریز پاشی محلولنیتروکسین و بدون 

مغـذي در   عناصر ریز پاشی محلول: N2 بذر با کود زیستی نیتروکسین،
مغذي در مرحله ظهور  عناصر ریز پاشی محلول: N3مرحله ساقه رفتن، 

عناصر  پاشی محلولو تلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسین  :N4سنبله، 
تلقـیح بـذر بـا کـود زیسـتی      : N5مغذي در مرحلـه سـاقه رفـتن،     ریز

و  مغذي در مرحله ظهور سـنبله  عناصر ریز پاشی محلولنیتروکسین و 
 .بود )دوروم(دنا رقم : V2 رقم پارسی و: V1 :سطوح رقم که شامل
 و باشد کرت می 12هر تکرار داراي  .بود کرت 36آزمایش داراي 

متـر مربـع بـود هـر پـالت       2/1×6=2/7مساحت هر کرت آزمایشـی  
متـر بـا فاصـله بـین      شـش خط کاشت به طول شش آزمایشی شامل 
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متر و میزان بذر و تراکم کاشـت براسـاس    سانتی 20هاي کاشت  ردیف
از نظر  ارقام مورد استفاده در پژوهش. بذر در متر مربع تنظیم شد 400

منظور جایگزینی ارقام حساس شده   به ژنتیکی تفاوت دارند رقم دنا که
به زنگ زرد و در راستاي پیشگیري از شیوع بیماري زنگ سیاه و نیـز  

 خوب معرفی شده تولید ماکارونیمعرفی ارقام گندم زودرس با کیفیت 
کیلوگرم در هکتار و درصد پروتئین دانـه   8581است میانگین عملکرد 

حقیقاتی نسبت به ارقـام  رقم پارسی در کلیه مراحل ت. درصد است 12
تـر بـودن    زودرس. داشـت شاهد در هر دو اقلیم گرم و معتدل برتـري  

نسبت به ارقام شاهد، عملکرد باالتر، درصد پروتئین باال، مقاومـت بـه   
هاي زنگ و سیاهک ناقص و درصد گلـوتن بـاالتر از    ریزش و بیماري

کتار و کیلوگرم در ه 6800هاي این رقم است میانگین عملکرد  ویژگی
از ارقام جدید گندم آبـی   پارسی. درصد است 2/13درصد پروتئین دانه 

که طی چند سال اخیـر توسـط سـازمان تحقیقـات کشـاورزي و       بوده
میـزان  . انـد  مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر معرفـی شـده  

، فسفره و پتاسه براساس نتایج آزمون خـاك  نیتروژنهکودهاي مصرف 
در  نیتروژنـه و نیمـی از کـود    کودهاي فسفره و پتاسهتمام . بوده است

و نیم دیگر زمان کاشت و هنگام عملیات تهیه زمین به خاك داده شد 
زنی و مرحله ظهـور   در دو مرحله یعنی اواخر مرحله پنجه نیتروژنهکود 

نتایج آزمـون خـاك در   . صورت سرك مصرف شده است هسنبله گیاه ب
 رف کود زیستی فسـفات بـارور بـه   مص. نشان داده شده است 1جدول 

صورت تلقیح با بذر و قبل از کشت بذور انجام شد کـه جهـت اعمـال     
تیمارهاي تلقیح، قبل از کاشت بذر با محلول تجاري نیتروکسین تلقیح 

هـاي   شد و بعد از خشک شدن در سایه، عملیات کاشت آنها در کـرت 
محلـول   مغـذي از  عناصـر ریـز   پاشی محلولجهت . مربوطه انجام شد

، درصـد  5/0 ، منگنـز درصد 3 آهن( میکروپد تجاري عناصر ریز مغذي
ـ ، درصـد  5/0 ، مسدرصد 03/0 ، مولیبدندرصد 2 روي درصـد،   1 رب

درصد استفاده   5با غلظت لیتر در هکتار دو به میزان  )درصد 1 منیزیم
شد و در مراحل ساقه رفتن و ظهور سنبله گنـدم براسـاس تیمارهـاي    

 پاشـی عناصـر ریـز    محلـول . انجام شـد  پاشی محلولات مربوطه، عملی
پـاش دقیـق دسـتی و بـا فشـار ثابـت         مغذي با استفاده از یک محلول

کناري و نیم متر جهت برداشت نهایی ضمن حذف دو خط  .اعمال شد
مسـاحت   به از چهار ردیف میانی و پایین، عملیات برداشت حاشیه باال
تخمـین عملکـرد بیولوژیـک و    سپس بـراي  . مربع انجام شد چهار متر

هاي برداشت شده بـه آزمایشـگاه منتقـل و جهـت      عملکرد دانه نمونه
گـراد قـرار    درجه سـانتی  75 ساعت در دماي 48خشک شدن به مدت 

 کـاه و ( هـاي هـوایی   ها، کلیه انـدام  پس از خشک شدن نمونه. گرفتند
. باشـد  عملکـرد بیولوژیـک مـی    مربوطـه  توزین شدند که عدد )کلش

هـاي   تعیین عملکرد دانه پس از جدا کردن کـاه و کلـش، دانـه   جهت 
  .مربوط به هر کرت جداگانه وزن شد
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توسط  جدا و خشک شدند، ها در برداشت نهایی پس از آن که دانه
دستگاه بذر شمار، تعداد هزار دانه شمارش و سپس وزن آنها  بر حسب 

تعـداد  بـراي شـمارش    .درصد رطوبت محاسبه شد 13گرم با احتساب 
متـر   5/0ها در واحد سطح، در مرحله شیري شدن دانه در سطح  سنبله

هـاي بـارور    مربع براي هر کرت در هر تکرار نسبت به شمارش سنبله
 10براي شمارش تعداد سنبلچه در سـنبله، از هـر کـرت    . اقدام گردید

طور تصادفی و براي هر تکرار انتخاب و تعداد سنبلچه در سنبله   بوته به
  .ش شد و سپس میانگین محاسبه گردیدشمار

و مقایسـه   MSTAT-Cها توسط نرم افـزار   تجزیه و تحلیل داده
پـنج  اي دانکـن در سـطح احتمـال     ها توسط آزمون چند دامنه میانگین

  .درصد انجام گرفت
  

  نتایج و بحث
  عملکرد دانه

ــانس داده  ــه واری ــایج حاصــل از تجزی ــر   نت ــه اث ــا نشــان داد ک ه
بر عملکرد دانه  )N( عناصر ریز مغذي و تلقیح نیتروکسین پاشی محلول

مقایسـه  ). 2جـدول  ( بـود  دار معنـی درصد  یکاحتمال  گندم در سطح
عناصر ریز مغذي و تلقـیح نیتروکسـین    پاشی محلولمیانگین اثر ساده 

بر صفت عملکرد دانه نشان داد بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمـار  
عناصر ریز مغـذي   پاشی محلولنیتروکسین و  تلقیح بذر با کود زیستی

هکتـار و کمتــرین   کیلـوگرم در  6/6747در مرحلـه ظهـور سـنبله بـا     
 جدول( کیلوگرم در هکتار بود 3/5371با  عملکرد دانه مربوط به شاهد

3 .(  
درصـد   یـک همچنین اثر رقم بر عملکرد دانه در سـطح احتمـال   

نشـان داد   سـاده رقـم   مقایسـه میـانگین اثـر   ). 2جدول ( بود دار معنی
کیلوگرم در هکتار  1/6428بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم دنا با 

کیلـوگرم در   4/5934و کمترین عملکرد دانه مربوط به رقم  پارسی با 
  ).3جدول ( هکتار بود

عناصر ریز مغذي و تلقیح نیتروکسـین بـا    پاشی محلولاثر متقابل 
). 2جـدول  ( بـود  دار معنـی درصـد   پـنج رقم بر عملکرد دانه در سطح 

مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد بیشترین عملکرد دانه مربـوط  
عناصر ریز  پاشی محلولتلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسین و  به تیمار

کیلـوگرم در   3/6844مغذي در مرحله ظهور سنبله در رقم پارسـی بـا   
عدم تلقیح بـذر بـا کـود     هکتار و کمترین عملکرد دانه مربوط به تیمار

در  )شـاهد ( عناصر ریز مغذي پاشی محلولزیستی نیتروکسین و بدون 
   ).4جدول ( کیلوگرم در هکتار بود 6/4651رقم پارسی با 

هاي محرك رشد به دلیل افزایش توسـعه   رسد باکتري به نظر می
شوند کـه   ریشه در گیاهان سبب افزایش جذب مواد غذایی در گیاه می

ـ این خود  اً سـبب  موجب افزایش تولید مواد فتوسنتزي در گیاه و نهایت
   .شود افزایش عملکرد و تولید عملکرد دانه باالتر می

 Azospirillumگزارش دادند که تلقیح با  )24( پاندي و همکاران
عملکرد و وزن خشک دانه را در گیاه ذرت افزایش داد و بخشی از این 

  .نیتروژن توسط این باکتري بودافزایش عملکرد به دلیل تثبیت 
 هـایی از  گزارش دادند کـه تلقـیح بـا گونـه     )35( یاداو و همکاران

Azospirillum   اي باعـث افـزایش ارتفـاع،     در یک آزمـایش گلخانـه
   .بیوماس و عملکرد دانه گندم گردید

در شرایط مزرعه و آزمایشـات   Azospirillum تلقیح گیاه گندم با
ي در چندین مشخصـه گیـاه ازجملـه باعـث     دار معنیاي، نتایج  گلخانه

  )34و  24، 13( ها برجاي گذاشت ماده خشک، عملکرد دانه و وزن دانه
درصـد   30نشان دادند که عملکرد گندم تا  )17( کلوپر و همکاران

  .افزایش یافت Azotobacterدر اثر استفاده و تلقیح با 
 نمودند که مصـرف گیري  نتیجه )16( خاصه سیرجانی و همکاران

Azotobacter  تعداد سنبله در متر مربع، تعـداد   دار معنیسبب افزایش
  .دانه در سنبله و وزن هزار دانه و در نهایت عملکرد دانه گندم گردید

گـزارش دادنـد کـه مصـرف کـود زیسـتی        )5( عجم و همکـاران 
و تعداد دانه در سـنبله   عملکرد دانه دار معنینیتروکسین سبب افزایش 

  .عدم تلقیح گردید )شاهد( به تیمار گندم نسبت
گــزارش دادنــد کــه  )33( و همکــاران و ساباشــینی )29( شــریفی

ي بـر روي عملکـرد   دار معنیکودهاي بیولوژیک سبب افزایش  دکاربر
  .برنج شده است

با افـزایش سـطوح نیتـروژن و مقـدار قابـل        Azotobacterتأثیر
و برخـی از عناصـر میکـرو، عملکـرد دانــه و      K، P، Nجـذب عناصـر   

  pHو  ECدهد، همچنین مقدار  عملکرد بیولوژیک گندم را افزایش می
هـاي   بـاکتري  .)23( بخشـد  و مقدار کـربن آلـی خـاك را بهبـود مـی     

هـاي اکسـین، سـیتوکنین و جیبـرلین      هورمون  Azotobacterجنس
تنظـیم و افـزایش   کنند و این مواد محرك رشد، مواد اصـلی   می سنتز

قنـد، گنـدم و غیـره     رشد در گیاهانی نظیر گوجه فرنگی، پیاز، چغنـدر 
 Azotobacterهـاي دي ازوتـروف،   بـین بـاکتري   در). 19( باشند می

chroococcum 36( ها است بیشترین تولیدکننده سیتوکنین.( 
 و  Azotobacterدر یک آزمایش گلدانی اثـرات  )26( راي و گاور
Azospirillum عملکـرد گنـدم را مـورد     تنهایی و با هم بر رشد و به

نتـایج   .مطالعه قرار دادند و نتایج این بررسـی را مثبـت اعـالم کردنـد    
 پاشـی  محلـول نشان داد که تلقیح بذر با کـود زیسـتی نیتروکسـین و    

عناصر ریز مغذي در مرحله ظهور سنبله باعث افزایش عملکرد دانه در 
  .گرم در هکتار گردیدکیلو 1/6428رقم دنا به میزان 

عملکرد دانه برخی از ارقام گندم اساساً بـه خـاطر تعـداد دانـه در     
بـاال   )تعداد سنبله در متـر مربـع و تعـداد دانـه در سـنبله     ( واحد سطح

  ).8(باشد  می
عناصـر   پاشـی  محلولبذر با کود زیستی نیتروکسین و  تیمار تلقیح

بود که با نتایج  دار نیمعبر صفات ارزیابی شده عملکرد دانه  ریز مغذي
  . مطابقت داشت )22( فرانکن، نیتو و )9( پارآآزکون و 
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کمترین مقدار عملکرد و   N5در تیمار  مقدار عملکرد دانه بیشترین
 .مشاهده گردید N0دانه در تیمار 

پاشی در زمان ظهور  تلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسین و محلول
هاي هوایی توسعه یافته بودند باعث شد کـه بیشـترین    سنبله که اندام

و رقم دنـا کـه میـانگین عملکـرد بیشـتري       N5عملکرد دانه در تیمار 
  .داشت مشاهده شود

  
  عملکرد بیولوژیک 

ــانس داده  ــه واری ــایج حاصــل از تجزی ــر   نت ــه اث ــا نشــان داد ک ه
عملکـرد   بـر  )N( عناصر ریز مغذي و تلقـیح نیتروکسـین   پاشی محلول

). 2 جـدول ( بـود  دار معنـی درصـد   5بیولوژیک گندم در سطح احتمال 
عناصـر ریـز مغـذي و تلقـیح      پاشـی  محلولمقایسه میانگین اثر ساده 

نیتروکسین نشان داد بیشترین عملکـرد بیولوژیـک مربـوط بـه تیمـار      
 4/17903عناصر ریز مغـذي در مرحلـه سـاقه رفـتن بـا       پاشی محلول

تیمار تلقـیح   هکتار و کمترین عملکرد بیولوژیک مربوط به کیلوگرم در
 کیلـوگرم در هکتـار بـود    8/15365بذر با کود زیستی نیتروکسـین بـا   

  ).3 جدول(
عناصر ریز مغذي و تلقیح نیتروکسـین بـا    پاشی محلولاثر متقابل 

مقایسه میانگین ). 2 جدول( بود دار معنیرقم بر عملکرد بیولوژیک غیر 
اثرات متقابل نشان داد بیشترین عملکرد بیولوژیک مربـوط بـه تیمـار    

عناصر ریز مغـذي   پاشی محلولتلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسین و 
کیلوگرم در هکتار و  6/18993با  در مرحله ظهور سنبله در رقم پارسی

کمترین عملکرد بیولوژیک مربوط به تیمار تلقیح بذر بـا کـود زیسـتی    
 جـدول ( کیلوگرم در هکتار بود 3/14820نیتروکسین در رقم پارسی با 

4.(  
گنـدم بـا    پاشـی  محلولگزارش نمودند در اثر  )7( اییعارف و هم

رسـیدن، تعـداد    رفـتن،  عناصر ریز مغذي در مرحله سبز شـدن، سـاقه  
سنبله در متر مربع، تعـداد دانـه در سـنبله، وزن هـزار دانـه، عملکـرد       

همچنـین  . ي داشـته اسـت  دار معنیبیولوژیک و عملکرد دانه افزایش 
حداکثر تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و 

 مرحلـه رسـیدن گـزارش شـده و     پاشـی  محلولعملکرد بیولوژیک در 
دسـت آمـده    مرحله ساقه رفتن به پاشی محلولحداکثر عملکرد دانه در 

  .مرحله رسیدن یکسان بوده است پاشی محلولکه از نظر آماري با 
عناصـر   پاشـی  محلولبذر با کود زیستی نیتروکسین و  تیمار تلقیح

 دار معنـی بر صفت اثر ساده ارزیابی شده عملکرد بیولوژیک  ریز مغذي
  . مطابقت داشت )7(اسم محققین  بود که با نتایج

کمتـرین مقـدار   و   N2بیولوژیک در تیمار مقدار عملکرد  بیشترین
 .مشاهده گردید N1در تیمار  بیولوژیکعملکرد 

عناصر ریز مغذي و تلقیح  پاشی محلولعملکرد بیولوژیک گندم با 

ي بوده است، دار معنینیتروکسین در مرحله ساقه رفتن داراي افزایش 
 پاشـی  محلـول دست آمده با  که حداکثر عملکرد بیولوژیک به طوري  به

در  پاشـی  محلول. کیلوگرم در هکتار بود 40/17903عناصر ریز مغذي 
دهی که جذب عناصر براي عملکرد بیشتر است باعث شـد   زمان ساقه

  .مشاهده شود N2که بیشترین عملکرد بیولوژیک در تیمار 
  

  شاخص برداشت
ــایج حاصــل از  ــانس دادهنت ــه واری ــر   تجزی ــه اث ــا نشــان داد ک ه

 صـفت  بـر  )N( عناصر ریز مغـذي و تلقـیح نیتروکسـین    پاشی محلول
 بـود  دار معنـی درصـد   یـک شاخص برداشت گندم در سـطح احتمـال   

عناصر ریز مغـذي و   پاشی محلولمقایسه میانگین اثر ساده ). 2جدول (
مربوط به  تلقیح نیتروکسین نشان داد بیشترین درصد شاخص برداشت

 7/38سـنبله بـا   ظهـور  عناصر ریز مغذي در مرحله  پاشی محلولتیمار 
عـدم   درصد و کمترین درصد شاخص برداشت مربوط به تیمـار شـاهد  

عناصـر ریـز    پاشی محلولتلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسین و بدون 
  ).3جدول ( درصد بود 5/34مغذي با 

 دار معنیدرصد  کیهمچنین اثر رقم بر شاخص برداشت در سطح 
مقایسه میانگین اثر ساده رقم نشان داد بیشترین درصد ). 2جدول ( بود

درصـد و کمتـرین درصـد     8/38شاخص برداشت مربوط به رقم دنا با 
  ).3جدول ( درصد بود 6/35با  شاخص برداشت مربوط به رقم پارسی

عناصر ریز مغذي و تلقیح نیتروکسـین بـا    پاشی محلولاثر متقابل 
 بـود  دار معنـی  درصـد  یـک رقم بر صفت شاخص برداشـت در سـطح   

مقایسه میانگین اثرات متقابل نشـان داد بیشـترین درصـد    ). 2جدول (
شاخص برداشت مربوط به تیمار تلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسـین  

ت مربوط به درصد و کمترین درصد شاخص برداش 4/41در رقم دنا با 
 پاشـی  محلـول عدم تلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسین و بدون  تیمار

  ).4جدول ( درصد بود 9/29در رقم پارسی با  )شاهد( عناصر ریز مغذي
 عملکـرد  بـین  فتوسنتزي مواد نسبت کننده بیان برداشت شاخص

 معیارهـاي  از یکـی  این شاخص .است بیولوژیک عملکرد و اقتصادي
 دانه به شده ساخته مواد انتقال یا توزیع کارایی برآورد در استفاده مورد

  . )28و  25( باشد می گیاه در اقتصادي یا محصول
عوامل محیطـی نظیـر آب، کـود، تـاریخ کاشـت، تـراکم و غیـره        

. تواند شاخص برداشت، بیوماس و عملکرد را تحت تأثیر قرار دهـد  می
  ).  10( است میزان شاخص برداشت بسته به نوع ژنوتیپ متفاوت

 باعث افزایش عموماً Azospirillum و Azotobacter هاي جنس
ذرت، گنـدم،   مثـل  زراعـی  گیاهـان  برداشت شاخص و اقتصادي تولید

 ).15( باشد برنج، سورگوم و چغندرقند می
روي صفاتی مانند عملکـرد بیولوژیـک،    Azotobacter اثر تلقیح

درصد پروتئین دانه، وزن هزار دانه، شاخص سطح بـرگ و نیـز جـذب    
 .بود دار معنیدر بذر گندم رقم مثبت و Zn و  N،P ، Feعناصري مثل 
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ها در فرآیندهاي مـذکور، در  رسد دلیل افزایش این شاخصبه نظر می
ــ  ــون و در درج ــد فیتوهورم ــه تولی ــوط ب ــت درجــه اول مرب ه دوم تثبی

  ).27( بیولوژیک ازت است
در آزمایشی به این نتیجه رسید که اثـر رقـم بـر     )30( شیرانی فر

  .بود دار معنیروي عملکردهاي کل، دانه و شاخص برداشت 
عناصـر   پاشـی  محلولبذر با کود زیستی نیتروکسین و  تیمار تلقیح

بود کـه بـا    دار معنیبر صفات ارزیابی شده شاخص برداشت  ریز مغذي
مطابقـت   )27( رجایی و )30( ، شیرانی فر)10( و همکاران نتایج بهاري

  . داشت
نتایج نشـان داد کـه تلقـیح بـذر بـا کـود زیسـتی نیتروکسـین و         

عناصر ریز مغذي در مرحله ظهور سنبله باعـث افـزایش    پاشی محلول
  .گردید درصد 8/38شاخص برداشت در رقم دنا به میزان 

کمتـرین مقـدار   و   N3اخص برداشـت در تیمـار   شمقدار  بیشترین
  .مشاهده گردید N0در تیمار  شاخص برداشت

و تلقـیح   پاشـی  محلـول صـورت    مصرف عناصـر ریـز مغـذي بـه    
شـاخص   نیتروکسین در مرحله ظهـور سـنبله باعـث افـزایش درصـد     

در زمان ظهور سنبله کـه   پاشی محلول. برداشت نسبت به شاهد گردید
هاي هوایی توسعه یافته بودند باعث شد کـه بیشـترین شـاخص     اندام

و رقم دنا که میانگین عملکـرد بیشـتري داشـت     N3برداشت در تیمار 
  .مشاهده شود

هاي کشور به دلیـل کشـت و کـار و     با توجه با این که اکثر خاك
تخلیه مداوم عناصر غذایی از نظـر مـواد غـذایی فقیـر شـده و تعـادل       

ها کاسته شده اسـت   به هم خورده و از باروري آنها  عناصر غذایی آن
هـاي رشـدي از قبیـل     و همین امر سبب شده است تا مصرف محرك

تأمین و همچنین فراهمـی سـایر   نیتروکسین که نیتروژن مورد نیاز را 
بـه   کنند، تأثیر مثبت بر افزایش عملکـرد و  عناصر غذایی را بیشتر می

  .داشته باشددنبال آن افزایش شاخص برداشت گندم 
 

  وزن هزار دانه
ــانس داده  ــه واری ــایج حاصــل از تجزی ــر   نت ــه اث ــا نشــان داد ک ه

وزن هـزار   بـر  )N( عناصر ریز مغذي و تلقیح نیتروکسین پاشی محلول
مقایسـه   ).2جـدول  ( بـود  دار معنـی درصـد   پنجدانه در سطح احتمال 

ن عناصر ریز مغذي و تلقـیح نیتروکسـی   پاشی محلولمیانگین اثر ساده 
عناصـر   پاشی محلولنشان داد بیشترین وزن هزار دانه مربوط به تیمار 

گـرم و کمتـرین وزن هـزار     8/42ریز مغذي در مرحله ظهور سنبله با 
عدم تلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسـین و   دانه مربوط به تیمار شاهد

  ).3جدول ( گرم بود 3/36عناصر ریز مغذي با  پاشی محلولبدون 
 بـود  دار معنیدرصد  1همچنین اثر رقم بر وزن هزار دانه در سطح 

داد بیشترین وزن هزار  مقایسه میانگین اثر ساده رقم نشان). 2جدول (
کمترین وزن هزار دانه مربوط به  گرم و 3/44دانه مربوط به رقم دنا با 

  ).3جدول ( گرم بود 2/35 رقم پارسی با

مغذي و تلقیح نیتروکسـین بـر    عناصر ریز پاشی محلولاثر متقابل 
  ).4 و 2 هاي جدول( بود دار معنیوزن هزار دانه غیر 

ـ   )21( مرادي کودهـاي زیسـتی از   ت نیز نشان داد که اثـرات مثب
طریق افزایش جذب آب و عناصر غذایی سبب افزایش فتوسنتز شده و 
این امر موجب تولید اسیمیالت بیشتر و بهبود رشد گیاه شده اسـت در  

وزن هزار دانه در مقایسه با تیمار عدم تلقیح افزایش نشان داده نتیجه 
کـاربرد کـود    وي همچنـین اظهـار نمـوده اسـت کـه احتمـاالً      . است

اي مناسب را بـراي تکثیـر و فعالیـت بـاکتري      شیمیایی، شرایط تغذیه
  .سودوموناس فراهم نموده است
تأثیر تلقیح باکتریایی نشان داد که  )19( نتایج ماریوس و همکاران

هـاي کلروفیـل،    وجب افزایش فعالیت آنزیم کاتاالز و میزان رنگدانـه م
تولید انرژي و در نهایت بهبود رشد آفتابگردان در تیمـار کـود زیسـتی    

نیز اثر مثبت کود زیسـتی را   )15( ایدریس. نسبت به کنترل شده است
  .دانه گندم تأیید کرده استهزار بر وزن 

مهـم عملکـرد بـوده و تحـت تـأثیر       يدانه یکی از اجزاوزن هزار 
خصوصیات ژنتیکی گیاه از نظر پتانسیل تولیـد تعـداد دانـه در سـنبله،     

عنوان مخزن اصلی گیاه، طول دوره پـر شـدن دانـه و     ها به رقابت دانه
 افشانی و اثرات متقابل آنها قرار دارد شرایط محیطی قبل و بعد از گرده

)7.(  
گزارش نمودند بر اثر کاربرد منگنز تعـداد   )36( تیضیائیان و ملکو

درصد افزایش نشـان   17 و وزن 2/35به  2/32گندم از  سنبلهدانه در 
همچنین مصرف روي میزان پروتئین دانه، وزن هزار دانه و تعـداد  . داد

  .ي را نشان داده استدار معنی افزایش سنبلهدانه در 
نتایج نشـان داد کـه تلقـیح بـذر بـا کـود زیسـتی نیتروکسـین و         

باعـث افـزایش    عناصر ریز مغذي در مرحله ظهور سنبله پاشی محلول
  .گرم گردید 3/44وزن هزار دانه در رقم دنا به میزان 

عناصـر   پاشـی  محلولبذر با کود زیستی نیتروکسین و  تیمار تلقیح
بـود   دار معنـی هزار دانه  وزنبر صفت اثر ساده ارزیابی شده  ریز مغذي

مطابقـت  ) 7( ایی، عـارف و همـ  )36( و همکـاران  ضیائیانکه با نتایج 
  . داشت

وزن کمترین مقـدار  و   N3وزن هزار دانه در تیمار مقدار  بیشترین
  .مشاهده گردید N0در تیمار هزار دانه 

دهد که مصرف عناصـر ریـز    نتایج حاصل از این بررسی نشان می
. شود نیتروکسین با بذر باعث افزایش وزن هزار دانه می مغذي و تلقیح

هاي هـوایی توسـعه یافتـه     در زمان ظهور سنبله که اندام پاشی محلول
بودند وزن افزایش یافته و ریشه فعالیت جذب بیشـتري داشـته باعـث    

و رقـم دنـا کـه میـانگین      N3شد که بیشترین وزن هزار دانه در تیمار 
  .ده شودعملکرد بیشتري داشت مشاه

  تعداد سنبله در واحد سطح
ها نشان داد که اثـر رقـم بـر     نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده
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جـدول  ( بـود  دار معنی درصد یکتعداد سنبله در واحد سطح در سطح 
مقایسه میانگین اثر ساده رقم نشان داد بیشترین تعـداد سـنبله در   ). 2

کمترین تعـداد سـنبله   و   06/471پارسی با  رقم مربوط به واحد سطح
  ).3جدول ( بود 4/398در واحد سطح مربوط به رقم دنا با 

عناصر ریز مغـذي   پاشی محلولهمچنین اثر ساده و اثرات متقابل 

 بـود  دار معنـی سـطح غیـر    و تلقیح نیتروکسین بر تعداد سنبله در واحد
ــدول ( ــل    ). 2ج ــرات متقاب ــاده و اث ــر س ــانگین اث ــه می ــایج مقایس نت

عناصر ریز مغذي و تلقیح نیتروکسین بر تعداد سـنبله در   پاشی محلول
ي بین تیمارهاي دار معنیواحد سطح بیانگر این مطلب بود که اختالف 

  ).4 و 3جدول ( اعمال شده وجود ندارد
  

 کرد و اجزاي عملکرد گندمنیتروکسین و رقم بر عمل _پاشی نتایج مقایسه میانگین اثر ساده محلول - 3جدول 
Table 3- Results of comparison of average simple effect of foliar application - Nitroxin and cultivar on yield and yield 

components of wheat  
تعداد سنبلچه در 

 سنبله
Spikelet number 

per spike  
(Number)  

 

تعداد دانه در 
 سنبله

Grain number 
per spike 
(Number) 

تعداد سنبله 
 )متر مربع(

Spike 
number   

)m2(  

  وزن هزار دانه
  )گرم(

(1000- Grain 
weight) 

)g(  

  شاخص
برداشت 

(%)  
Harvest 

index 
(%)  

عملکرد 
  بیولوژیک

گرم در کیلو(
  )هکتار

Biological 
yield 

(kg ha-1) 

  عملکرد دانه
کیلوگرم در (

  )هکتار
Grain yield 

(kg ha-1) 

  تیمار
Treatment 

17.5ab 32.8b 431.4ab 36.3b 34.5b 1564.4c 5371.3c N0 
  

17.8ab 37a 394.6b 40ab 38.4a 15365.8c 5906.9bc N1 

17.6ab 35.7ab 448.7ab 39.6ab 35.1b 17903.4a 6262.5ab N2 

16.8b 37.4a 395.9b 42.8a 38.7a 15848.5bc 6102.5abc N3 

18.08a 36.6a 452.2ab 41.1ab 38.4a 17465.8ab 6696.7a N4 

17.4ab 35.01ab 485.3a 38.5ab 38.02a 17888.4a 6747.6 N5 

17.9a 36.7a 398.4b 44.3a 38.8a 16666.08a 6428.1a V1 

17.5ab 32.8b 431.4ab 36.3b 34.5b 1564.4c 5371.3c V2  

  .داري ندارند اي دانکن در سطح یک درصد یا پنج درصد تفاوت معنی حداقل یک حرف مشترك هستند بر مبناي آزمون چند دامنههایی که داراي  میانگین. باشند ها متوسط سه تکرار می داده
The data are an average of three replications. Average that have at least one common letter are based on Duncan's test no significant difference at 

level 1 percent or 5 percent. 
  

کود کامـل   پاشی محلولاظهار داشتند که اثر  )2( آمال و همکاران
درصـد در مقایسـه    9/0درصد و  6/0درصد،  3/0روي گندم به نسبت 

با شاهد روي صفات رویشی، ارتفاع گیاه، تعداد سنبله، عملکرد سـنبله،  
شاخص دانه، عملکرد دانه، عملکرد کاه، عملکرد بیولوژیـک، شـاخص   

بوده و بیشـترین   دار معنیبرداشت، درصد پروتئین و کربوهیدارت دانه 
  .درصد بوده است 9/0مربوط به نسبت اثر 

اي و فقیر کشـور   هاي ماسه در خاك )31( سلیمان پناه و همکاران
ــا     ــدم ب ــاقال و گن ــذور ب ــیح ب ــه تلق ــدام ب ــر اق  و Azotobacterمص

Azospirillum    نمودند و پس از برداشت، افزایش عملکـرد خـوبی را
کودهـاي   براي هر دو گیاه مشاهده کردند و به این نتیجه رسیدند کـه 

هـاي ضـعیف، عملکـرد و     زیستی عالوه بر افزایش حاصلخیزي خاك
انـد، بهبـود    ها تلقـیح شـده   اجزاي عملکرد را نیز در گیاهانی که به آن

  .بخشند می

 Azospirillumگزارش نمود که تلقیح  ی، طی تحقیق)6( اردکانی
 با گندم، موجب افزایش ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد سنبله در واحـد 
سطح، عملکرد دانه، بیوماس و شـاخص برداشـت و همچنـین باعـث     

  .تولید هورمون اکسین، جیبرلین و سیتوکینین گردید
تعداد سنبله در واحد سـطح غالبـاً در    )14( براساس گزارشات گات

  .باشد ارقام گندم متغیر می
عناصـر   پاشـی  محلولتیمار تلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسین و 

فت اثر ساده ارزیابی شده تعداد سنبله در واحـد سـطح   ریز مغذي بر ص
  .مطابقت داشت )31( بود که با نتایج سلیمان پناه و همکاران دار معنی

مربـوط بـه رقـم پارسـی بـا       بیشترین تعداد سنبله در واحد سطح
  .بود 06/471

  تعداد دانه در سنبله
ها نشان داد که اثـر رقـم بـر     نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده
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). 2جـدول  ( بـود  دار معنـی درصـد   پـنج در سـطح  سنبله تعداد دانه در 
مقایسه میانگین اثر ساده رقم نشان داد بیشترین تعداد دانه در سـنبله  

و کمترین تعداد دانـه در سـنبله مربـوط بـه      7/36مربوط به رقم دنا با 
  ).3جدول ( بود 8/34رقم پارسی با 

عناصر ریز مغـذي   پاشی محلولساده و اثرات متقابل همچنین اثر 

). 2جدول ( بود دار معنیو تلقیح نیتروکسین بر تعداد دانه در سنبله غیر 
عناصر ریز  پاشی محلولنتایج مقایسه میانگین اثر ساده و اثرات متقابل 

مغذي و تلقیح نیتروکسین بر تعداد دانه در سنبله بیانگر این مطلب بود 
 ي بـین تیمارهـاي اعمـال شـده وجـود نـدارد      دار معنـی که اخـتالف  

    ).4 و 3 هاي جدول(
  

 نیتروکسین و رقم بر عملکرد دانه و شاخص برداشت _پاشی نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل محلول - 4جدول 
Table 4- Results of comparison of average of effects of interaction of foliar application - Nitroxin and cultivar on grain yield 

and harvest index  
  شاخص

  )%(برداشت 
(Harvest index) (%) 

  عملکرد دانه
  )کیلوگرم در هکتار(

Grain yield 
(kg ha-1)  

  تیمار
Treatment  

29.9d  4651.c  N0V1  

39.2ab       6091.01ab N0V2 

35.4bc  5245.5c  N1V1  

41.4a  6568.4ab  N1V2  

34.1cd  6135.2ab  N2V1  

36.11bc  6389.8ab  N2V2  

38.04abc  6026.3b  N3V1  

39.5ab  6178.9ab  N3V2  

40.1ab  6703.6ab  N4V1  

36.7abc  6689.7ab  N4V2  

36bc  6844.3a  N5V1  

            40.06ab  6650.9ab  N5V2 
 .داري ندارند اي دانکن در سطح یک درصد یا پنج درصد تفاوت معنی حرف مشترك هستند بر مبناي آزمون چند دامنههایی که داراي حداقل یک  میانگین

Average that have at least one common letter are based on Duncan's test no signification difference at level 1 percent or 5 percent. 
  

مغـذي   عناصر ریـز  پاشی محلولگزارش دادند  )7( اییعارف و هم
درصد افزایش داده  16تعداد دانه در سنبله گندم را در مقایسه با شاهد 

گندم با عناصر ریز مغذي در مرحله  پاشی محلولدر اثر  همچنین .است
در متـر مربـع،    سـنبله د رسیدن بر صفات تعدا و رفتن سبز شدن، ساقه

عملکرد دانـه   ، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک وسنبلهتعداد دانه در 
  .ي داشته استدار معنیافزایش 

گزارش کردند که افزایش عملکـرد دانـه    )20( میدمور و همکاران
مربـع و تعـداد دانـه در     گندم، عمدتاً ناشی از افزایش تعداد دانه در متر

   .سنبله است
عناصـر   پاشـی  محلولتیمار تلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسین و 

 دار معنیریز مغذي بر صفت اثر ساده ارزیابی شده تعداد دانه در سنبله 
  .مطابقت داشت )7( بود که با نتایج

 .بود  7/36با  دنامربوط به رقم  سنبلهدانه در بیشترین تعداد 
  

 تعداد سنبلچه در سنبله
ها نشان داد که اثـر رقـم بـر     یه واریانس دادهنتایج حاصل از تجز

). 2جـدول  ( بـود  دار معنیدرصد پنج تعداد سنبلچه در سنبله در سطح 
مقایسه میانگین اثر ساده رقم نشـان داد بیشـترین تعـداد سـنبلچه در     

و کمترین تعـداد سـنبلچه در سـنبله     9/17سنبله مربوط به رقم دنا با 
  ).3جدول ( دبو 1/17مربوط به رقم پارسی با 

عناصر ریز مغـذي   پاشی محلولهمچنین اثر ساده و اثرات متقابل 
جدول ( بود دار معنیو تلقیح نیتروکسین بر تعداد سنبلچه در سنبله غیر 

عناصر  پاشی محلولنتایج مقایسه میانگین اثر ساده و اثرات متقابل ). 2
ریز مغذي و تلقیح نیتروکسین بر تعداد سنبلچه در سنبله بیـانگر ایـن   
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ي بین تیمارهـاي اعمـال شـده وجـود     دار معنیمطلب بود که اختالف 
  ).4 و 3 هاي جدول( ندارد

اظهار داشتند ارتفاع گیاه، طول سنبله و تعداد سـنبلچه   )4(آگروال 
اي هسـتند و   اریتـه هـاي و  دهنده تفاوت در سنبله بهترین صفات نشان

  .گیرند ثیر قرار میأعملکرد تحت ت يکمتر از دیگر اجزا
عناصـر   پاشـی  محلولتیمار تلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسین و 

ریز مغذي بر صفت اثر ساده ارزیـابی شـده تعـداد سـنبلچه در سـنبله      
  .مطابقت داشت )4( بود که با نتایج دار معنی

  .بود 9/17با  دنامربوط به رقم  سنبلهه در چبیشترین تعداد سنبل
بـین سـطوح مختلـف     دار معنـی در این تحقیـق وجـود اخـتالف    

صـفات مـورد    مغـذي و نیتروکسـین  از نظـر    عناصر ریز پاشی محلول
این دو عامل تأثیر مثبتی بـر عملکـرد    بررسی نشان داد که استفاده از

  .شود گندم  دارد و منجر به حصول بیشترین عملکرد می
  

   گیري نتیجه
بین سـطوح مختلـف کـود     دار معنیدر این تحقیق وجود اختالف 

عناصر ریـز مغـذي    پاشی محلولزیستی نیتروکسین و مراحل مختلف 
نشان داد استفاده مناسب و به موقع از این دو عامـل در کشـت گنـدم    

نتـایج تجزیـه واریـانس    . شـود  منجر به حصول بیشترین عملکرد مـی 
عناصـر ریـز مغـذي و کـود زیسـتی       پاشی لمحلوها نشان داد اثر  داده

نیتروکسین بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، وزن 
هزار دانه، تعداد سنبله در واحد سـطح، تعـداد دانـه در سـنبله و تعـداد      

 پاشـی  محلولهمچنین مراحل . ي بوددار معنیسنبلچه در سنبله گندم 
بیشـترین   .دانـه داشـت   ي بـر عملکـرد  دار معنیعناصر ریز مغذي اثر 

عملکرد دانه مربوط به کاربرد توأم تیمار تلقـیح بـذر بـا کـود زیسـتی      
و عناصر ریز مغذي در مرحله ظهور سـنبله   پاشی محلولنیتروکسین و 

که رقم پارسی از نظر عملکرد دانه رقم برتر بوده  بودتیمار رقم پارسی 
کـاربرد عناصـر   نتایج حاصل از این آزمایش بیانگر این است که . است

تواند سبب بهبود خصوصیات زراعی و افـزایش عملکـرد    ریز مغذي می
کمکـی   پاشی محلولصورت   کاربرد کودهاي ریز مغذي به. گندم شود

همچنـین   .ها در رسیدن به اهداف کشاورزي پایدار است بر حفظ خاك
هاي مفید  کاربرد کود بیولوژیک نیتروکسین به دلیل دارا بودن باکتري

تواند در راستاي نیل به اهداف کشاورزي پایدار که یکی از  ي میخاکز
هاي شیمیایی و در نتیجه حفاظـت آب و   اهداف مهم آن کاهش نهاده

 .خاك مورد استفاده در کشاورزي است بسیار سودمند باشد
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Introduction 
In order to study the effects of Nitroxin biofertilizer and foliar application of micronutrients time 

consumption on yield and yield components of new wheat cultivars (Triticum aestivum & T. durum) under 
Khorramabad climatic conditions, an experiment was conducted as factorial based on a randomized complete 
block design with three replications at the research farm khorramabad during growing season of 2012-2013.  

 Considering the positive effect of inoculation with bio-fertilizer and foliar Nitroxin micronutrients and 
reaction of cultivars to this type of fertilizer instead of chemical fertilizers and the importance of wheat as one of 
the main crops, this study aims to determine the most appropriate time for foliar and Nitroxin application of 
micronutrients at the different stages of plant growth and bio-fertilizer application on yield and yield 
components. 

 
Materials and Methods 

The first factor was considered in six levels: N0: The lack of the seed insemination with nitroxin biofertilizer 
and without the foliar application of micronutrients (control), N1: the seed inoculation with the nitroxin 
biofertilizer, N2: the foliar application of micronutrients at the jointing stage, N3: the foliar application of 
micronutrients at the heading stage, N4: the seed insemination with nitroxin biofertilizer and foliar application of 
micronutrients at the jointing stage, N5: the seed insemination with nitroxin biofertilizer and foliar application of 
micronutrients at the heading stage. The second factor was considered at two levels, consisting: V1: Parsi cultivar 
and V2: Dena cultivar. MSTATC Software was used for data analysis and means were compared by Duncan's 
multiple range test at the 5% level. 

 
Results and Discussion 

In this experiment the grain yield, biological yield, harvest index, 1000- grain weight, spike number per  
m-2, grain number per spike and spikelet number per spike of wheat were studied. The results of the data variance 
analysis has revealed that there was a significant relationship between foliar application of micronutrients and 
nitroxin biofertilizer of grain yield, biological yield, harvest index, 1000- grain weight, spike number per m-2, 
grain number per spike and spikelet number per spike of wheat. The most positive relationship was related to 
grain and the applying fertilizer treatment of the grain insemination with nitroxin biofertilizer and foliar 
application of micronutrients at the heading stage. The cultivar factor has also a positive effect on the surveying 
characteristics such as grain yield, harvest index, 1000-grain weight, spike number per m-2, grain number per 
spike and spikelet number per spike. The most positive relationship was related to grain and the applying 
fertilizer treatment of the grain insemination with nitroxin biofertilizer and foliar application of micro-nutrients 
at the heading stage and the treatment of the Parsi cultivar with an average of 6844/3kg/ha-1. Considering the 
significant increase in the grain yield, the applying fertilizer treatment of the grain insemination with nitroxin 
biofertilizer and foliar application of micronutrients at the heading stage and the treatment of the Parsi cultivar 
were proposed for Khorramabad Situation. 

 
Conclusions 

In this study, significant differences between the various levels and stages of foliar fertilizer, bio Nitroxin 
micronutrients showed that appropriate use of these two factors can result in maximum performance of the 
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wheat. The process of spraying micronutrients had a significant effect on grain yield. The highest yield of seed 
was obtained in inoculation with the combined application of organic fertilizer and foliar Nitroxin micronutrients 
in the treatment of stage and heading to the Persian superior varieties of grain yield. The results of this 
experiment showed that the use of micronutrients can improve agronomic characteristics and increase the grain 
yield. Micronutrient fertilizers sprayed on soil conservation assistance in achieving the objectives of sustainable 
agriculture. The application of biological Nitroxin because of beneficial bacteria in the soil can achieve the goals 
of sustainable agriculture like reducing chemical inputs and thus the protection of soil and water used in 
agriculture is very helpful. In this study, there were significant differences between different levels of foliar 
nutrients and Nitroxin the traits under study showed that the use of these two factors had positive impacts on 
wheat yield and led to maximum performance.  
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