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چکيده
به منظور بررسی اثر کود دامی ،کودهاي بيولوژیك (ازتوبارور 1و فسفربارور )2وکود نانوکالت هاي آهن و پتاسيم بر خصوصيات
رشدي گياه سورگوم علوفه اي ،آزمایشی بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کامال تصادفی با  3تكرار در گلخانه تحقيقاتی دانشكده
کشاورزي دانشگاه زابل ان جام شد .تيمارهاي آزمایش شامل :کود دامی در دو سطح (مصرف و عدم مصرف) ،کود بيولوژیك در
چهار سطح (شاهد ،ازتوبارور ،1فسفر بارور ،2ازتوبارور+1فسفر بارور )2و نانوکالت ها در چهار سطح (شاهد ،نانوکالت آهن،
نانوکالت پتاسيم ،نانوکالت آهن +نانوکالت پتاسيم) بود .نتایج آزمایش نشان داد ،تمامی صفات مورد بررسی :ارتفاع بوته ،فاصله
ميان گره ها و تعداد برگ ها در تحت تاثير تيمار هاي آزمایشی قرار گرفتند ،به طوري که باالترین مقدار آنها در تيمار تلفيقی
از مصرف کود دامی به همراه نانوکالت ترکيبی (نانوکالت آهن+نانوکالت پتاسيم) به دست آمد .وزن تر و وزن خشك ریشه
بيشتر تحت تاثير نانوکالت ها قرار گرفت و باالترین ميزان آن در تيمار نانوکالت ترکيبی به دست آمد .وزن تر و وزن خشك
کل ،وزن تر اندام هوایی و وزن خشك اندام هوایی در تيمارهاي مختلف اختالف معنی داري نشان داد در صورتی که باالترین
مقدار آ نها در تيمار تلفيقی از مصرف کود دامی به همراه کودهاي بيولوژیك ترکيبی (ازتوبارور+1فسفر بارور )2به دست آمد .به
طورکلی ،ميتوان بيان نمود ،مدیریت تلفيقی کود دامی و کودهاي بيولوژیك و نانوکالت کاهش خطرات زیست محيطی را در
پی دارند ،استفاده از این تيمار ها ما را به کشاورزي پایدار نزدیكتر می کند.

کلمات کليدي :کود دامي ،سورگوم علوفه اي ،نانوکالت ها ،کودهاي زيستي
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مقدمه
مصرف بی رویه کودهاي شيميایی به منظور ﺣصول عملكرد باال و ﺟبران کمبود مواد ﻏﺬایی و به دنبال آن
افزایش هزینه هاي تولید و تخریب منابﻊ آب و خاك موﺟب عالقمندي متخصصان به نظامهاي زراعي سالم و
پایدار از نظر اکولوژیك شده است ) .(Tilak et al., 1002امروزه علم نانو عرصه هاي دانش را بطور قابل
توﺟهی تحت تأثير قرار داده و علم کشاورزي نيز از این قاعده مستثنی نيست .فناوري نانو منجر به تغييرات
شگرفی در استفاده از منابﻊ طبيعی ،انرژي و آب میشود و پساب ها و آلودگی ها کاهش خواهد یافت
(رضایی و همكاران .)1311 ،پيشرفت در زمينه هاي توليد محصوالت ﺟدید و طراﺣی روش هاي نوین براي
توليد و نگهداري ﻏﺬاي سالم و ﺣفاظت از محيط زیست ،از دیگر تغييرات ایجاد شده به وسيله ي فناوري نانو
در کشاورزي میباشد .به همين منوال ،پيشرفت هاي اخير در زمينه هاي علم مواد و علم شيمی ،امكان
توليد ذرات نانویی را فراهم کرده است که می تواند در ﺣوزه هاي مختلف کشاورزي کاربرد گسترده اي
داشته باشند ) .(Johnson et al., 2992یكی از مهمترین کاربردهاي فناوري نانو در زمينه کشاورزي استفاده
از نانو کودها در تغﺬیه گياهان می باشد .بنابراین تغﺬیه مناسب گياهان با این عناصر میتواند توليد
محصوالت کشاورزي را بطور ﺟدي تحت تأثير قرار دهد .همچنين با توﺟه به مزایاي کودهاي نانو نسبت به
کودهاي شيميایی معمولی ،به نظر میرسد که استفاده از کودهاي نانو کالت آهن و پتاسيم در کميت و
کيفيت محصوالت توليدي نقش ارزنده تري را ایفا نمایند .یكی دیگر از روشهاي افزایش کميت و کيفيت
محصوالت توليدي که در سالهاي اخير بيشتر مورد توﺟه محققان قرار گرفته است استفاده از
ميكروارگانيسمهاي محرك رشد گياهان میباشد .باکتري هاي محرك رشد گياه ) (PGPRبه گروه
نامتجانس از باکتري هاي ریزوسفر اطالق می شود که با استفاده از یك یا چند فرآیند خاص موﺟب بهبود
شاخص هاي رشد و نمو گياه می گردند ( .)Kloepper et.al., 1010مزایاي تلقيح گياه با باکتري هاي محرك
رشد شامل افزایش شاخص هاي متعددي مانند ﺟوانه زنی ،رشد ریشه ،ميزان توليد در واﺣد سطح ،کنترل
عوامل بيماري زا ،افزایش سطح برگ ،افزایش محتوي کلروفيل ،مقاومت به خشكی ،افزایش وزن ریشه و
اندام هوایی ،افزایش فعاليت ميكروبی خاك ( )Lucy et al., 2992و همچنين دسترسی عناصر ﻏﺬایی براي
گياه می باشند ( .)Dobbelaere et al., 2993استفاده از فرآورده هاي بيولوژیك در ﺟهت تغﺬیه ﻏالت یكی از
راه ﺣل هاي مفید در دستیابي به بخشي از اهداف کشاورزي پایدار به شمار مي رود .کودهاي زیستی به مواد
ﺣاصلخيز کنندهاي اطالق مي شود که ﺣاوي تعداد کافي از ميكروارگانيسم ها شامل باکتري و یا قارچ بوده
و به عنوان تامين کننده یك یا چند عنصر ﻏﺬایی مورد نياز گیاهان بهکار میروند (روستا .)1331 ،شارما
( )Sharma, 2992اظهار میدارد که یكی از ارکان اصلی در کشاورزي پایدار استفاده از کودهاي زیستی در
اکوسيستم هاي زراعی با هدف ﺣﺬف یا کاهش قابل مالﺣظه در مصرف نهاده هاي شيميایی است .کودهاي
زیستی در مقایسه با مواد شيميایی مزیت هاي قابل توﺟهی دارند ،از آن ﺟمله این که در چرخه ﻏﺬایی توليد
مواد سمی و ميكروبی نمی نمایند؛ به طوري که قابليت تكثير خودبخودي دارند ،باعث اصالح خصوصيات
فيزیكی و شيميایی خاك می شوند و از نظر اقتصادي مقرون به صرفه و از دیدگاه زیست محيطی قابل
پﺬیرش هستند (کوچكی و همكاران .)1332 ،با وﺟود این تحقيقات بررسی تأثير تلقيح باکتري هاي محرك
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رشد همراه با آب آبياري با ریشه بعد از سبز شدن گياهان ،همچنين تأثير متقابل این باکتريها و استفاده از
کودهاي نانو ،بر عملكرد گياهان زراعی تاکنون مورد توﺟه قرار نگرفته است.
مواد و روش
به منظور بررسی اثر کود دامی ،کودهاي بيولوژیك (ازتوبارور 1و فسفربارور )2وکود نانوکالت هاي آهن و
پتاسيم بر خصوصيات رشدي گياه سورگوم علوفه اي ،آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه کامال تصادفی با 3
تكرار در گلخانه تحقيقاتی دانشكده کشاورزي دانشگاه زابل انجام شد .تيمارهاي آزمایش شامل :کود دامی در
دو سطح (مصرف و عدم مصرف) ،کود بيولوژیك در چهار سطح (شاهد ،ازتوبارور ،1فسفر بارور،2
ازتوبارور+1فسفر بارور )2و نانوکالت ها در چهار سطح (شاهد ،نانوکالت آهن ،نانوکالت پتاسيم ،نانوکالت
آهن +نانوکالت پتاسيم) بود .بعد از پرکردن گلدان ها( قطر دهانه *29ارتفاع 39سانتی متر) از خاك (دو
قسمت ماسه و یك قسمت رس) شيارهایی به عمق  2-3سانتيمتر در هر گلدان  2عدد بﺬر قرار داده شد .تا
ﺟوانه زنی و استقرار گياه روزي یك مرتبه گلدان ها آبياري شد ،سپس دور آبياري به روزي  2بار (بدليل
تغيير شرایط آب و هوایی) کرد .روش اعمال تيمار ها نيز به شرح ذیل صورت گرفت :طبق توصيه شرکت
زیست فناور سبز براي هر کيلوگرم خاك مقدار  9/992331و  9/99231گرم به ترتيب از کودهاي نانو
کالت آهن و پتاسيم مصرف شد .کودهاي نانو و ﺣيوانی به صورت مخلوط با خاك و قبل از کاشت اعمال
شدند و کودهاي زیستی نيز طبق توصيه و دستورالعمل شرکت سازنده بعد از ﺟوانه زنی همراه با آب آبياري
اضافه گردیدند .در پایان آزمایش پس از گﺬشت هشت هفته ،صفات ارتفاع گياه ،تعداد برگ ،فاصله ميانگره
ها وزن تر اندام هوایی ،وزن تر ریشه ،وزن تر بيوماس ،وزن خشك اندام هوایی ،وزن خشك ریشه و وزن
خشك کل اندازهگيري شد .پس از اطمينان از نرمال بودن دادهها با استفاده از نرم افزار ,SAS0.1
 MSTAT_Cمورد تجزیه واریانس قرار گرفتند و ميانگينها با استفاده از آزمون چند دامنهاي دانكن در
سطح  1درصد مقایسه گردیدند .نمودارها نيز با کمك برنامه  Excelرسم شدند.
نتايج و بحث
نتایج ﺣاصل از تجزیه واریانس داده ها (ﺟدول )1نشان داد ،تأثير کود گاوي در سطح اﺣتمال یك درصد و
اثر متقابل دوگانه کود گاوي × نانوکالت ها بر ارتفاع بوته در سطح اﺣتمال پنج درصد معنی دار بود.
همچنين نتایج ﺟدول تجزیه واریانس نشان می دهد ،کود گاوي و نانوکالت ها و نيز اثر متقابل دوگانه کود
گاوي× نانوکالت ها اثر معنی داري روي تعداد برگ هاي بوته هاي سورگوم علوفه اي و همچنين فاصله ميان
گره هاي ساقه سورگوم دارد( .ﺟدول .)1عالوه بر این نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تاثير کود
گاوي در سطح اﺣتمال یك درصد و اثر متقابل دوگانه کود گاوي× کودهاي زیستی در سطح اﺣتمال پنج
درصد بر وزن تر و خشك اندام هوایی و همچنين وزن تر و خشك کل یا بيوماس(اندام هوایی+ریشه) معنی
دار است .همچنين نتایج ﺟدول 1معنی دار بودن اثر نانوکالت ها را در سطح اﺣتمال پنج درصد بر وزن تر و
خشك ریشه سورگوم را نشان می دهد.
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ﺟدول  .1 -2تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) صفات مورفولوژیكی و صفات مربوط به وزن ها
منبﻊ تغيييرات

درﺟه
آزادي

ارتفاع

وزن تر اندام
هوایی

وزن تر ریشه

وزن تر
بيوماس

تعدا برگ

فاصله
ميان گره

وزن خشك
اندام هوایی

وزن خشك
ریشه

وزن خشك
کل

aکود گاوي

1

**113/33

22131

1911

02091

**1/92

*1/32

132

221

2909

bنانو کودها

3

**

**

cکودهاي زیستی
a*bاثر متقابل

29/09

**3132

221

23903
23019

111/91
2230

22222
31329

9/39

9/29

*1/01

*1/33

192
110

2/10
19/32

100
391

a*cاثر متقابل

3

13/20

*130220

2202

*230032

9/23

9/13

*3301

121

*1301

b*cاثر متقابل
a*b*cاثر متقابل

0
0

11/13
22/32

23102
22132

3313
292

02232
20211

9/33
9/12

9/32
9/31

1231
122

193
10/10

2931
211

3/12

1021/31

1223/29

3123/20

9/12

9/31

091/13

119/132

1122/12

ضریب تغييرات ()%

-

10/12

11/13

29/13

11/11

29/20

22

10/11

29/22

10/12

123/21

319211

*

3
3

*102/30

خطا

**

3912

**

231913

3/12

2/21

*

**

0111

**و * به ترتيب معنيدار در سطح احتمال 1و  5درصد.
نتایج مقایسه ميانگين اثرات ساده وزن تر و خشك ریشه هاي سورگوم نشان می دهد ،باالترین وزن
تر(30گرم) و وزن خشك(12/32گرم) ریشه ها مربوط به کاربرد کودهاي نانوکالت ها به صورت ترکيبی و
توام است به طوري که کمترین وزن تر و وزن خشك ریشه ها مربوط به تيمارهاي شاهد است .بنابراین
بنظر می رسد ،کاربرد توام نانوکالت آهن و نانوکالت پتاسيم نسبت به کاربرد انفرادي آنها موﺟب توسعه و
رشد ریشه گياه می شود که این می تواند در ﺟﺬب کارآمد آب ،سایر عناصر ﻏﺬایی ،استقرار بهتر ریشه گياه
و ...سودمند واقﻊ شود .با توﺟه به نوظهور بودن فناوري نانو و روند رو به رشد تحقيقات در زمينه نانو کودها
گزارش هاي کمی درباره ي اثر نانوکودها در افزایش کمی و کيفی رشد گياهان موﺟود می باشد (شكل .)1
در آزمایشی اثر مصرف اکسيد آهن نانو و معمولی بر ﻏلظت آهن و رشد گياه گندم رقم آتيال مورد بررسی
قرار گرفت .نتایج نشان داد که کاربرد خاکی اکسيد آهن نانو در مقایسه با اکسيد آهن معمولی ،سبب
افزایش معنی دار ﻏلظت آهن گياه ،ارتفاع گياه ،طول سنبله ،وزن هزار دانه ،وزن خشك کاه و کلش گياه و
عملكرد گياه گردید (مظاهري نيا و همكاران .)1310 ،قاسم زاده و همكاران ( )1301در بررسی اثرات نانو
کود کالت پتاسيم بر توليد مينی تيوبر سيب زمينی ،گزارش کردند که استفاده از نانو کود پتاسيم در مرﺣله
رویشی و نيز رویشی  +ﻏده بندي ،موﺟب افزایش تعداد مينی تيوبرها ،مينی تيوبرهاي بزرگتر از  1گرم و
عملكرد گياه سيب زمينی شد و با تيمار شاهد و کوددهی در مرﺣلة ﻏده بندي تفاوت معنی داري داشت.
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a
b

80

وزن خشک ريشه
وزن تر ريشه

d

40

a

b

bc

c

20
0

ترکيبي از نانوکالت
آهن و پتاسيم

نانوکالت پتاسيم

نانوکالت آهن

ر )گرم(وزن تر و خشک گياه

c

60

عدم مصرف

تيمارها

شکل  -1مقايسه ميانگين اثرات ساده وزن تر و خشک (گرم) ريشه تحت تاثير کودهاي نانوکالت ها

شكل ( )2نتایج مقایسه ميانگين براي ارتفاع بوته ،فاصله ميان گره ساقه و تعداد برگ ها نشان می دهد،
باالترین ارتفاع (22/1سانتی متر) ،فاصله ميان گره (2/2سانتی متر) و تعدا برگ ( )2/01در نتيجه مصرف
کود گاوي به همراه نانوکالت ها به دست آمده است .بنابراین مصرف توام این کودها توانسته است ارتفاع،
فاصله ميان گره ساقه و تعداد برگ را در سورگوم بهبود بخشد که این می تواند در کارایی بهتر ﺟﺬب نور
توسط گياه ،رقابت با علف هاي هرز در شرایط مزرعه ایی و ...سودمند واقﻊ شود .نقش پتاسيم در ﺣفظ
پتانسيل آب سلول و کمك به ﺟﺬب آب توسط گياه ،از دالیل افزایش ارتفاع بوته هاي سورگوم در واکنش به
مصرف کودهاي نانو ﺣاوي پتاسيم به همراه مصرف کود گاوي می باشد .رشد گياه نه تنها به تجمﻊ مواد خام
از طریق فتوسنتز و ﺟﺬب عناصر بستگی دارد ،بلكه به ﺣفظ پتانسيل فشاري آب در گياه ﺟهت طویل شدن
سلول ها نيز وابسته است (ﺣيدري و اصغري پور .)1301 ،شایان ذکر است که افزایش ارتفاع ،فاصله ميان
گره ها و تعداد برگ ها در تيمارهاي کود تلفيقی اﺣتماال به دليل نيتروژن آزاد شده بيشتر در این تيمارها
نسبت به سایر تيمارها بوده است .نتایج ﺣاضر با نتایج ﺣاصل از پژوهش هاي اﺣمد و همكاران)2993( ،
همخوانی دارد .آنها گزارش کردند که کاربرد تلفيقی کود گاوي با سایر کودها نسبت به کاربرد ﺟداگانه هر
کدام از کودها باعث افزایش ارتفاع و فاصله ميان گره در ذرت و گندم در شرایط مزرعه اي می شود .به نظر
می رسد تلفيق از طریق هم افزایی دو منبﻊ کودي موﺟب دسترسی به پتانسيل رشدي بهتر ساقه ،برگ شده
است .بنابراین ،این نوع کوددهی عالوه بر صرفه ﺟویی در زمان و هزینه می تواند با تامين نياز گياه از مصرف
کودهاي شيميایی که مخاطرات زیست محيطی دارند ،ﺟلوگيري کرده و می تواند در استقرار کشاورزي
پایدار نيز موثر واقﻊ شود .به طور کلی باال بودن فراهمی عناصر ﻏﺬایی از طریق افزایش طول ميانگرهها باعث
افزایش ارتفاع گياه ميشود و در بين تيمارهاي مورد بررسی نيز ،تيمار تلفيقی داراي ارتفاع باالتري بود که به
دليل بيشتر بودن قابليت دسترسی ریشه هاي گياه به عناصر ﻏﺬایی نسبت به سایر تيمارها استHameeda .
و همكاران )2992( ،نيز کاربرد تلفيقی باکتریهاي محرك رشد با کمپوست را در ارزن مرواریدي مورد
بررسی قرار داده و گزارش کردند که ارتفاع گياه در این تيمارها افزایش معنی داري نسبت به شاهد داشته
است .اردکانی و همكاران )1330( ،نيز افزایش ارتفاع گياه ناشی از کاربرد باکتریهاي محرك رشد در گندم را
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گزارش کردند .نتایج مطالعات داورینژاد و همكاران )2992( ،نشان داد که کاربرد کمپوست شهري ﻏنی شده
به همراه دو بار کود سرك موﺟب افزایش معنی دار ارتفاع درگندم شد.
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تيمار هاي آزمايشی
شکل  - 2مقايسه ميانگين اثر متقابل دوگانه کود گاوي× نانوکالت ها بر فاصله ميان گره ها (سانتي متر) ،ارتفاع بوته (سانتي متر) و تعدا برگ هاي ساقه

بر اساس نتایج ذکر شده ،تلفيق کودهاي آلی(کود دامی) با کودهاي زیستی در مقایسه با کاربرد انفرادي هر
کدام از کودها به طور معنی داري از کارایی کود باالتري برخوردار بودند .شایان ذکر است از آن ﺟایی که
آزاد سازي عناصر ﻏﺬایی در کودهاي بيولوژیك تلفيقی ،هماهنگ با نياز گياه است با بكارگيري ترکيبی از
کودهاي بيولوژیك می توان نياز ﻏﺬایی گياه را بر طرف نمود .وزن تر و خشك کل و همچنين وزن تر و
خشك اندام هوایی با کاربرد کود گاوي و ترکيبی از کودهاي زیستی (ازتوبارور+1فسفربارور )2در مقایسه با
کاربرد به تنهایی کود گاوي و کودهاي زیستی برتري معنی داري داشت (شكل  .)3باال بودن این صفات در
تيمارهاي ترکيبی از کود گاوي و کودهاي زیستی به اﺣتمال زیاد می تواند به دليل بهبود خصوصيات
فيزیكی ،شيميایی و بيولوژیك خاك در نتيجه کاربرد کود گاوي باشد که می تواند محيطی مطلوب را براي
باکتري هاي موﺟود در کودهاي زیستی فراهم کند و نتيجتا موﺟب می شود گياه آب و امالح ﻏﺬایی را
براﺣتی از خاك ﺟﺬب کرده و به مصرف فرایندهاي ﺣياتی خود برساند .اگر چه ممكن است که ميزان
نيتروژن و فسفر کل در خاك باال باشد ،اما اﻏلب به صورتی وﺟود دارد که یا براي گياه ﻏيرقابل استفاده
هست و یا تنها در محيط ریزوسفر قابل استفاده می باشد ( .)Zare et al., 2990گاش و همكاران)2992( ،
نشان دادند که با کاربرد کودهاي آلی و دامی ،مخصوصاً در خاك هاي سنگين ،فشردگی و تراکم خاك ،در
نتيجة افزایش خلل و فرج خاك ،پائين می آید .کاهش فشردگی خاك و افزایش خلل و فرج آن موﺟب
بهبود ساختار خاك و تهویه مناسب آن می شود .از طرفی محتواي آب قابل دسترس خاك نيز افزایش می
یابد .مجموع عوامل مﺬکور باعث می شود تا رشد و گسترش ریشه و ﺟﺬب عناصر ﻏﺬایی افزایش یافته و در
کل رشد عمومی گياه بهبود یابد .کودهاي آلی در صورتی که به صورت تلفيقی مورد استفاده قرار گيرند می
توانند تأثير ﺟبرانی و مكمل را در برداشته باشند .ترکيب کودهاي دامی و زیستی این امكان را فراهم می
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آورد که در دورة ابتدایی رشدگياهان ،کود زیستی مواد ﻏﺬایی قابل ﺟﺬب را براي آنها تأمين نموده و در دوره
هاي بعدي رشد ،کود دامی مواد ﻏﺬایی پرمصرف و کم مصرف الزم را در اختيار گياه قرار دهد .به نظر می
رسد ،کود گاوي با قدرت باالي ﺟﺬب و نگهداري آب و نيز دارا بودن عناصر ﻏﺬایی کم مصرف و پر مصرف و
در نتيجه افزایش ميزان فراهمی آب و این عناصر براي گياه ،باعث افزایش بيوماس توليدي شده است .در
مجموع اضافه کردن کودهاي آلی ضمن تامين عناصر ﻏﺬایی مورد نياز گياه با بهبود شرایط فيزیكی و
فرایندهاي ﺣياتی در خاك و ایجاد یك محيط مناسب براي رشد ریشه باعث افزایش رشد اندام هوایی و
ميزان بيوماس توليدي شده است .از طرف دیگر باکتریهاي ازتوباکتر ،آزوسپریليوم باکتري هاي ﺣل کننده
فسفات با توليد ترکيبات تنظيم کننده رشد گياه و افزایش فراهمی عناصر براي گياه باعث افزایش فتوسنتز
و ميزان توليد ماده خشك در گياه می شوند .اثرات هم افزایی متقابل باکتریها بر روي یكدیگر نيز عامل
دیگري براي افزایش ميزان توليد ماده خشك در گياه است .نتایج تحقيق  Kumarو همكاران )2991( ،نيز
نشان می دهد که در گياه سورگوم استفاده از منابﻊ کودهاي آلی براي تامين عناصر مورد نياز گياه باعث
افزایش ميزان عملكرد علوفه توليدي می شود .همچنين بادارادین و رینادلدز  )1000(،در مطالعه اثر عوامل
محيطی روي عملكرد گندم مشاهده کردند که تيمار کود آلی بيشترین عملكرد را توليد نمود .در خصوص
تفسير اثر متقابل دو عامل بر ميزان کلروفيل ها و کارتنوئيد می توان اظهار داشت که بين مصرف کود گاوي
و استفاده توأم با ازتوبارور 1و فسفربارور 2یك رابطه هم افزایی و تشدید کننده وﺟود داشته که موﺟب بهبود
بيوماس ميكروبی و افزایش فعاليت آنها در ﺟهت افزایش ﺟﺬب عناصر معدنی از خاك شده و سپس از طریق
رشد بهينه گياه ،موﺟب بهبود خصوصيات مرفولوژیكی و وزن تر و خشك اندام هوایی و کل در بوته گردد.
یافته هاي بسياري از محققان مؤید بهبود روابط ميكروارگانيزم ها و اثرهاي مثبت و هم افزایی آنها در خاك
در اثر کاربرد مناسب کودهاي آلی و زیستی می باشد ( .)sing et al, 2990به نظر می رسد که برتري
تيمارهاي ﺣاوي کود دامی و باکتریهاي محرك رشد نسبت به شاهد می تواند ﺣاصل بهبود شرایط خاك و
دستيابی به عناصر ﻏﺬایی که در نهایت به افزایش وزن خشك و تر و سایر خصوصيات مرفولوژیكی می
انجامد ،باشد .بنابراین مدیریت کود یك عامل مهم در موفقيت کشت گياهان زراعی است و کودهاي زیستی
ازتوبارور 1و فسفر بارور 2سازگار با طبيعت و مناسب براي گياه توانست اثرهاي مطلوبی بر شاخص هاي
مورفولوژیك گياه داشته باشد ،که بيانگر اثر متقابل خوب در این تيمار نسبت به شاهد و سایر تيمارها می
باشد .به طور کلی بهتر است به ﺟاي استفاده از کودهاي شيميایی از کودهاي آلی به همراه کودهاي زیستی
استفاده شود .کودهاي شيميایی عليرﻏم اینكه عملكرد را بهبود ميبخشد ،منجر به افزایش شوري و آلودگی
خاك و آب ميگردد .همچنين به سبب استفاده از مواد شيميایی خارج مزرعه ،از پایداري سيستم زراعی
ميكاهد .استفاده از کود آلی همراه با ميكروارگانيسمها به خصوص در صورت تكرار در سالهاي متوالی ،به
دليل تاثير مثبت بر افزایش ماده آلی خاك و به دنبال آن بهبود ساختمان خاك ،همچنين به دليل ﺟلوگيري
از آلودگی آب و خاك ،منجر به افزایش پایداري سيستم می شود .تنها مشكل موﺟود در مورد استفاده از
کودهاي آلی ،سرعت پایين تجزیه این مواد ميباشد ،که با استفاده از ميكروارگانيسمهاي موثر و افزایش
ﺟمعيت ميكروبی تجزیه کننده خاك ،مشكل این مواد را ﺣل کرد.
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تيمار هاي آزمايشی
شکل  -3مقايسه ميانگين اثر متقابل دوگانه کود گاوي× کودهاي زيستی بر وزن تر و خشک کل (گرم) ،وزن تر و خشک اندام هوايی (گرم).

نتيجه گيري کلي
مصرف پروتئين به عنوان یك نياز ضروري براي انسان مطرح بوده ،از آنجا که منابﻊ ﺣيوانی در ﺣال ﺣاضر به
عنوان بزرگ ترین منبﻊ تامين پروتئين مطرح هستند ،نياز به کشت گياهان علوفه اي در مناطق مستعد که
ممكن است قطب دامپروري نيز باشند ،کامال مشهود است .استفاده از کود هاي زیستی ،آلی و عناصر که با
فناوري نانو تهيه شده اند الزم و ملزوم یك دیگر می باشند .همانطور که در این تحقيق مشاهده شد ،بهترین
تيمار در بين تيمار هاي اعمال شده ،تيمار تلفيقی از مصرف کود دامی به همراه نانوکالت ترکيبی (نانوکالت
آهن+نانوکالت پتاسيم) بر روي صفات کمی (ارتفاع بوته ،فاصله ميان گره ها و تعداد برگ ها) بود .اما در
صفات وزن تر و وزن خشك کل ،وزن تر اندام هوایی و وزن خشك اندام هوایی باالترین مقدار آنها در تيمار
تلفيقی از مصرف کود دامی به همراه کودهاي بيولوژیك ترکيبی (ازتوبارور+1فسفر بارور )2به دست آمد .به
طورکلی ،ميتوان بيان نمود ،مدیریت تلفيقی کود دامی و کودهاي بيولوژیك و نانوکالت کاهش خطرات
زیست محيطی را در پی دارند ،استفاده از این تيمار ها ما را به کشاورزي پایدار نزدیكتر می کند.
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