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چکیده
به منظور بررسی اثر مصرف توام کود زیستی و شیمیایی بر عملکرد نخود آزمایشی در سال  3131در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه کردستان
بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرارانجام شد .تیمار ها شامل کود شیمیایی فسفره در سه سطح (  00 ، 0و 300
کیلو در هکتار) ،کود بیولوژیک فسفات بارور  2در دو سطح ( تلقیح و عدم تلقیح) و ارقام نخود در دو سطح (آرمان و آزاد) بودند.منبع کود شیمیایی
سوپر فسفات تریپل بود .نتایج آزمایش نشان داد که مصرف کود زیستی بر صفات ارتفاع بوته ،ارتفاع اولین شاخه گلدهنده و فاصله اولین غالف از
سطح خاک معنی دار بود و بر صفات تعداد شاخه گلدهنده و تعداد غالف در بوته اثر معنیداری نداشت .یافته های این پژوهش نشان داد که با
جایگزین کردن کود بیولوژیک (بعنوان مکمل) با کود شیمیایی ضمن کمتر شدن مصرف کود شیمیایی صفات مذکور نیز کاهشی نشان نمی دهند.

واژه های کلیدی :فسفر ،فسفات بارور،2نخود،کود زیستی

 -1مقدمه
به منظور افزایش تولید محصوالت کشاورزی در واحد سطح ،بیشتر تولیدکنندگان به مصرف کودهای شیمیایی روی آورده اند ،اما
مصرف کودهای شیمیایی در دراز مدت ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاک ها را تخریب کرده و با کاهش نفوذ پذیری خاک ،گسترش
ریشه گیاهان را دچار مشکل ساخته و در نهایت کاهش عملکرد را به دنبال خواهد داشت و این موضوع باعث کاهش کیفیت تولیدات
کشاورزی و مشکالت زیست محیطی و آلودگی آبهای زیرزمینی نیز میشود( .)3در سالهای اخیر سازمان کشاورزی و خوار و بار جهانی
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طرح توسعه نظام های تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی را برای کشورهای در حال توسعه پیشنهاد نموده است ( .)2بر اساس تحقیقات
انجام شده ،تلفیق کودهای شیمیایی به همراه منابع آلی و زیستی نتایج مطلوبی در افزایش بازده تولید محصوالت کشاورزی داشته که
این موضوع میتواند گامی به سوی کشاورزی پایدار باشد( .)1اصطالح کودهای زیستی منحصرا به مواد آلی حاصل از کودها ی دامی،
بقایای گیاهی ،کود سبز و غیره اطالق نمی شود  ،بلکه ریزجانداران باکتریایی و قارچی مفید و مواد حاصل از فعالیت آن ها نیز از
جمله کودهای زیستی محسوب می گردند .این گروه از کودهای زیستی عالوه بر افزایش فراهمی عناصر معدنی خاک ،از طریق تثبیت
زیستی نیتروژن ،مهار عوامل بیماریزا و تولید مواد تنظیم کننده رشد گیاه ،عملکرد گیاهان زراعی را بهبود می بخشند( .)4کود زیستی
(بارور  )2حاوی باکتریهای مفید حل کننده فسفات است که با اسیدی کردن خاک و ترشح آنزیمهای فسفاتاز باعث رهاسازی یون
فسفات از ترکیبات فسفردار میشود که قابل جذب توسط گیاهان است .کود زیستی فسفرعالوه بر افزایش بازده جذب کود ،باعث
افزایش قابل مالحظه عملکرد نیز میشود( .)0نخود ،محصولی است که در سرتاسر دنیا کشت می شود و به شرایط آب و هوایی متفاوت
از معتدل تا گرم و از مرطوب تا خشک سازگار است .خصوصیاتی همچون توانایی تثبیت نیتروژن ،ریشه دهی عمیق و استفاده مؤثر از
نزوالت جوی سبب شده است که این گیاه نقش مهمی در ثبات تولید نظام های زراعی در کشاورزی پایدار ایفا نماید .در برخی نقاط
دنیا نیز جایگزینی حبوبات به جای آیش در سیستم های زراعی گندم -آیش با موفقیت های مطلوبی همراه بود ه است( .)6در ایران
نیز نخود ،مهم ترین گیاه از گروه حبوبات است و بیش از  50درصد از سطح زیرکشت حبوبات را به خود اختصاص میدهد( .)7به
منظور بررسی اثر مصرف توام کود زیستی فسفات بارور  2و کود شیمیایی بر عملکرد ذرت(سینگل کراس ) 704آزمایشی بصورت
کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد .یافته های این پژوهش نشان داد که کود زیستی حاوی
ریزجانداران حل کننده فسفر میتواند با افزایش جذب فسفر از خاک منجر به افزایش عملکرد دانه ذرت شود .نتایج کلی این پژوهش
نشان داد که در غالب صفات گیاهی مورد بررسی ،مدیریت تلفیقی منابع زیستی و شیمیایی عناصر غذایی در ذرت دانه ای سینگل
کراس  704برتری قابل توجهی را نسبت به مصرف جداگانه آنها دارا بود(.)8
به منظور بررسی اثرات باکتر یهای حل کننده فسفر به عنوان کود بیولوژیک فسفر و ترکیب شیمیایی فسفات آمونیوم بر عملکرد کلزا
تحقیقی انجام شد .نتایج نشان داد عملکرد دانه قبل و بعد از کاهش مصرف کود شیمیایی فسفره به نصف میزان توصیه شده در سطح
احتمال  5%با یک دیگر تفاوت معنی داری داشتند .شاخص برداشت نیز چنین تغییراتی را نشان داد .همچنین میزان فسفر موجود در با
فتهای رویشی ،زایشی و محتوای فسفر دانه با کاربرد منبع فسفر بیولوژ کی به طور معنی داری افزایش یافت(.)9
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مواد و روش ها
به منظور بررسی اثر مصرف توام کود زیستی و شیمیایی بر عملکرد نخود آزمایشی در سال  3131در مزرعه آموزشی و پژوهشی
دانشگاه کردستان واقع در شهرستان دهگالن انجام شد .این منطقه در  10درجه عرض شمالی و  47درجه طول شرقی قرار دارد.ارتفاع
آن از سطح دریا 3306متر میباشد .میانگین بارش سالیانه  000میلی لیتراست.برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه در
جدول  3ارائه شده است.
این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید .کود شیمیایی فسفره با پایه کودی
سوپر فسفات تریپل در سه سطح  a2=50 ،a1=0و  a3=100کیلو در هکتار،کود بیولوژیک فسفات بارور  2در دوسطح عدم تلقیح =b1

و تلقیح=b2و ارقام نخود در دو سطح آرمان=c1و آزاد= c2بود .کود زیستی مورد استفاده در آزمایش ،کود زیستی تجاری فسفات بارور2
بود .این کود حاوی دو باکتری پانتوا آگلومرانس ) (Pantoea agglomeransسویه  p5که با تولید اسیدهای آلی باعث رهاسازی

فسفات از ترکیبات معدنی میشود و باکتری سودوموناس پوتیدا ) (Pseudomonas putidaسویه  p13که با تولید و ترشح آنزیم فسفاتاز
باعث رهاسازی فسفر از ترکیبات آلی آن میشود ،بود .جمعیت این باکتریها

برسانتیمترمکعب میباشد .در اسفند ماه زمین شخم زده

شد و در اردیبهشت اقدام به کشت گردید.کود های پایه به غیر از فسفر بر اساس نتایج آزمون خاک به خاک اضافه گردید .هر تکرار
شامل  32کرت بوده و هر کرت شامل پنج ردیف که دو ردیف کناری بعنوان اثر حاشیه در نظر گرفته شد .صفات اندازه گیری شده در
این آزمایش شامل :ارتفاع بوته ،تعداد شاخه گل دهنده ،ارتفاع اولین شاخه گل دهنده از سطح خاک ،تعداد غالف در بوته وفاصله اولین
غالف از سطح خاک می باشد .تجزیه و تحلیل داده ها و تجزیه واریانس با  Mstatcو مقایسه میانگین صفات با آزمون  LSDدر سطح
پنج درصد انجام شد.
جدول  :1ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاك محل اجرای آزمایش
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نتایج و بحث
تجزیه واریانس نشان دهنده اثر معنی دار تیمارهای کود زیستی و شیمیایی فسفر و اثر متقابل این تیمارها بر برخی صفات اندازه گیری
شده بود .صفات ارتفاع بوته  ،ارتفاع اولین شاخه گل دهنده از سطح خاک و فاصله اولین غالف از سطح خاک در سطح پنج درصد
معنی دار شدند و صفات تعداد غالف در بوته و تعداد شاخه گل دهنده معنی دار نشدند .برای صفاتی که معنی دار شدند آزمون مقایسه
میانگین به روش  LSDانجام شد .نتایج آزمون مقایسه میانگین نشان داد که در ارتفاع بوته دو تیمار سطح صفر کود شیمیایی با تلقیح
فسفات بارور 2و تیمار 05کیلو کود شیمیایی و عدم تلقیح با فسفات بارور 2تیمارهای برتر بودند .در مورد صفت ارتفاع اولین شاخه گل
دهنده از سطح خاک تیمار سطح کودی صفر و بدون تلقیح با فسفات بارور دو در رقم آرمان برتر بود .در صفت فاصله اولین غالف از
سطح خاک تیمار های ( سطح کودی صفر-تلقیح با بارور-2رقم آزاد) 05(،کیلو کود-بدون تلقیح با بارور_2رقم آزاد)055(،کیلو
کود-بدون تلقیح با بارور-2رقم آزاد) و(055کیلو کود-تلقیح با بارور-2رقم آرمان) در سطح  Aقرار گرفتند .نتایج حاصل نشان داد که
فسفات بارور 2میتواند بعنوان مکمل جایگزین بخشی از کود شیمیایی فسفرگردد و مقدار مصرف این کود را کاهش دهد .جداول 3،4
و 0جداول آزمون مقایسه میانگین به روش  Lsdهستند.

جدول :2آزمون مقایسه میانگین به روش  LSDبرای صفت ارتفاع بوته
ارتفاع بوته

تیمارها

12031AB

بدون کود_بدون فسفات بارور2

11020 A

بدون کود_با فسفات بارور2

11007 A

00کیلو کود_ بدون فسفات بارور2

23077 B

 00کیلو کود _ با فسفات بارور 2

13077 AB

300کیلو کود _ بدون فسفات بارور2

11010

 300کیلو کود _ با فسفات بارور 2

A

International conference on sustainable development, strategies and challenges
With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
24-26 Feb 2015, Tabriz , Iran

جدول  :1آزمون مقایسه میانگین به روش  LSDبرای صفت ارتفاع اولین شاخه گل دهنده از سطح خاک
ارتفاع اولین شاخه گل دهنده از سطح خاک

تیمارها

A
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بدون کود_ بدون فسفات بارور _2رقم آرمان
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جدول  :4آزمون مقایسه میانگین به روش  LSDبرای صفت فاصله اولین غالف از سطح خاک
فاصله اولین غالف از سطح خاک

تیمارها

ABC

37040

بدون کود _ بدون بارور _ 2آرمان

C

30040

بدون کود _ بدون بارور _ 2آزاد

ABC

37040

بدون کود _ با بارور _ 2آرمان

A

31040

بدون کود _ با بارور _ 2آزاد

ABC

37007

00کیلو کود _ بدون بارور _ 2آرمان

A

31017

00کیلو کود _ بدون بارور _ 2آزاد

BC

36031
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