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  چکیده

 را کشاورزي هاي نهاده برخی به کشاورزان وابستگی که است هایی رهیافته شامل زراعی نطام یک عنوان به پایدار کشاورزي
 کاربرد از ناشی محیطی زیست مشکالت. گردد می نسلها بین تعادل و زیست محیط تخریب کاهش به منجر و دهد می کاهش

 کود تلفیق بررسی اثر منظور به. است امروز جهان مسائل مهمترین از آنها مصرف و تولید ايه هزینه و انرژي شیمیایی، کودهاي
 انجام خوراسگان دانشگاه مزرعه در تکرار 3 در فاکتوریل طرح قالب در آزمایشی ذرت عملکرد بر آن اثر و شیمیایی کود با زیستی

 گرم) 200،100،0( سطح سه در فرعی کرت و هکتار در رمکیلوگ) 200،150،100،50( نیتروژن کودي سطح 4 در اصلی کرت. شد
 بر زیستی کود و نیتروژن کود متقابل اثر داد نشان آزمایش این از حاصله نتایج آنالیز از بعد عملکرد. شدند سازماندهی هکتار در

در سطح یک درصد  عملکرد دانه وزن هزار دانه و عملکرد وزن خشک در این آزمایش. داشت معناداري تاثیر ذرت عملکرد
 شیمیائی کود با فسفره زیستی کود کردن همراه اینکه شد استنباط آزمایش این از که کلی گیري نتیجهاختالف معنادار نشان داد .

 شیمیائی کود بهتر و بیشتر تاثیر موجب و دهد افزایش را ذرت گیاه عملکرد اجزاي و عملکرد تواند می گیاه در استفاده مورد ازته
 .باشد هگیا در
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  مقدمه 

ه ویژه الودگی منابع آب و خاك، تالش هاي گسترده اي به منظور در سال هاي اخیر، در پی بحران آلودگی هاي محیط زیست ب
یافتن راهکارهاي مناسب براي بهبود کیفیت خاك و محصوالت کشاورزي و حذف آالینده ها با روش هاي زیست پاالیی آغاز 

یش تولید محصول به شده است. که بر این مبنا کاربرد کودهاي زیستی راهکار مناسبی جهت حفظ حاصلخیزي پایدار خاك و افزا
). استفاده از میکرو ارگانیسم هاي خاکزي در جهت افزایش محصول و 2003صورت تلفیق با کودهاي شیمیایی می باشد (شارما، 

باال بردن کیفیت تولیدات کشاورزي و کنترل بیماري هاي گیاهی در قرن بیستم مطرح گردید و روز به روز افق هاي جدیدي بر 
شود. از طرفی واردات حجم نسبتا زیاد کودهاي فسفاته شیمیایی در هرسال به کشور باعث بروز مسایل و روي بشر گشوده می 

مشکالتی از نظر تاثیر بر جذب عناصر کم مصرف خاك شده است. از این رو پیدا کردن روشی که بتواند از واردات بی رویه این 
رویه کودهاي  از هزینه هاي ارزي گزاف خرید کود از خارج،  کود بکاهد و مسایل فوق را کاهش دهد ضروري است. مصرف بی

اثرات زیانباري نیز دارد. با توجه به مسایل ذکر شده تجدید نظر در استفاده از کودهاي فسفاته شیمیایی و کاربردن روش هاي 
 اراضی در شیمیائی ايه نهاده مصرف اخیر دهه چند نوین، مانند استفاده از کودهاي بیولوژیک ضروري به نظر میرسد. در

 تنوع کاهش کشاورزي، محصوالت کیفیت افت آب، منابع آلودگی جمله از اي عدیده محیطی زیست معضالت موجب کشاورزي
 کشاورزي .است شده ها خاك حاصلخیزي میزان کاهش و گیاهی آفات و امراض در مقاومت ایجاد ژنتیکی، فرسایشی و زیستی
 حل راه یک شیمیایی، هاي نهاده مصرف در چشمگیر تقلیل یا حذف هدف با بیولوژیک و یآل کودهاي مصرف پایه بر پایدار

 می اقتصادي، پویایی از برخورداري ضمن که است نظامی پایدار کشاورزي. آید می شمار به مشکالت این بر غلبه جهت مطلوب
 ارتقاء و انسان غذایی نیازهاي تأمین در همچنین و شده موجود منابع از بهینه استفاده و زیست محیط وضعیت بهبود موجب تواند

 ضمن تواند می اکولوژیکی، اصول رعایت با پایدار کشاورزي این، بر عالوه .باشد داشته بسزایی نقش بشري جوامع زندگی کیفیت
 فراهم انسان براي نیز ار تري مدت طوالنی بهره وري زمینه و داده افزایش را منابع از استفاده کارآیی زیست، محیط در توازن ایجاد
 بیولوژیک، کودهاي.  است زراعی هاي اکوسیستم در بیولوژیک کودهاي از استفاده پایدار کشاورزي در اصلی ارکان از یکی. سازد
 موجودات این متابولیک فرآورده بصورت یا و خاکزي مفید ارگانیسم نوع چند یا یک متراکم جمعیت با اي نگهدارنده مواد شامل

 مورد هاي ارگانیسم معمول، بطور. روند می بکار زراعی اکوسیستم در گیاه مورد نیاز غذایی عناصر تأمین منظور به که ندباش می
 موارد، از بسیاري در معهذا .دارند فعال حضور ها خاك اغلب در و گرفته منشأ خاك از بیولوژیک کودهاي تولید براي استفاده
 بکارگیري کند. بنابراین می پیدا ضرورت آنها، تلقیح مایه از استفاده دلیل به همین و تنیس مطلوب حد در آنها کیفیت و کمیت

  باشد. می پایدار کشاورزي اهداف به دستیابی جهت در مطمئن و اساسی گامی بیولوژیک، و آلی کودهاي

 

 مواد و روشها

  704 کراس سینگل رقم ذرت عملکرد بر  فسفاته زیستی کود با تلفیق در ازت کود مختلف سطوح اثر منظور بررسی به تحقیق این
 به آزمایش.شد انجام اصفهان آباد خاتون روستاي در واقع خوراسگان اصفهان واحد اسالمی آزاد دانشگاه تحقیقاتی مزرعه در
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 بر مشتمل آزمایش تیمارهاي و شد انجام تکرار 3 در تصادفی کامل هاي بلوك پایه طرح قالب در پالت اسپلیت طرح صورت
 2-بارور فسفاته زیستی کود سطح سه و اصلی فاکتور عنوان به) هکتار در کیلوگرم 50،100،150،200(ازت کود سطح چهار

 عرض اصفهان در شرق کیلومتري 10 فاصله مزرعه ذکر شده در .بود شده تعیین فاکتور عنوان به) هکتار در کیلوگرم 0،100،200(
 سطح از منطقه ارتفاع.  است واقع شده شرقی دقیقه 48 و درجه 51 جغرافیایی طول و شمالی دقیقه 40 و درجه 32 جغرافیایی

 حرارت درجه و بارندگی مدت دراز میانگین.  باشد خشک می کوپن بندي تقسیم اساس بر منطقه اقلیم و متر 1555 دریا تراز
در این آزمایش صفاتی  باشد. می گراد سانتی جهدر 16 و متر میلی 120 ترتیب به خشک منطقه تابستانهاي با گرم بسیار  سالیانه

  .اندازه گیري شدت شاخص برداشعملکرد دانه ، عملکرد وزن خشک، نظیر وزن هزار دانه،

  :شاخص برداشت طبق فرمول ذیل محاسبه گردید

  (محاسبه شاخص برداشت) 1 شماره فرمول
  = شاخص برداشت عملکرد دانه*  100

  عملکرد کل                                                    
  

  استفاده گردید. SASبراي انجام کلیه محاسبات آماري از نرم افزار

  نتایج و بحث:

چنین مشخص کرد که کاربرد کود نیتروژن و کود زیستی بر عملکرد دانه در سطح یک از انالیز داده هاي بدست آمده نتایج حاصله 
 دالمینیحاصله از این آزمایش با نتایج حاصل از  پژوهش هاي گذشته همخوانی دارد. ). نتایج 1درصد معنی دار است (جدول 

) 1991( سلیمان و کوستاندي. کردند گزارش نیتروژن کود سطوح افزایش واسطه به را ذرت ارقام دانه عملکرد افزایش نیز) 1990(
 همکاران و ردي. است داشته داري معنی اثر رتذ بیولوژیک عملکرد افزایش بر نیتروژنه کود کاربرد که کردند نشان خاطر

 کارتر و باندي گزارشات طبق. یابد می بهبود نیتروژن، افزایش با ذرت بیوماس که رسیدند نتیجه این به آزمایشی طی) 1998(
 شند و مشرام توسط ذرت روي فسفره زیستی کود مثبت اثر .بود دار معنی بسیار دانه عملکرد روي بر نیتروژنه کود) 1988(
 عقیده به. است شده گزارش) 2000( فرانکنبرگر و نیتو و) 1992( همکاران و تیالك ،)1998( همکاران و تولدو مارتینز ،)1993(

 دار معنی وسورگوم ذرت گندم، عملکرد افزایش بر ازتوباکتر و باکتري این مخلوط اثر و آزوسپیریلوم اثر ،)1998( گائور و رایی
  مایش هم کاربرد کود زیستی فسفاته بر عملکرد دانه ذرت در سطح یک درصد معنا داري نشان داد.در این آز .است بوده

 اندرد و یوهارت.  است  شده گزارش) 1984( همکاران و هوبر توسط قبالً دانه هزار وزن روي بر نیتروژن سطوح مثبت تأثیر
 در دانه تعداد افزایش با است ممکن نیتروژن، مصرف بواسطه تهبو تک دانه عملکرد افزایش که معتقدند ،)1977( تولنار  و) 1995(

 کودهاي حضور در دانه هزار وزن افزایش به نیز) 1980( همکاران و داهیلون. باشد ارتباط در دانه هر وزن ایش افز یا و بالل هر
 گیاه متابولیسم در شرکت با دارند، هگیا ساز و سوخت هاي فرایند در که مهمی نقش دلیل به فسفر و نیتروژن. کردند اشاره زیستی
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 و ساالردینی( گردند می ها دانه وزن افزایش موجب دانه، ویژه به گیاهی هاي اندام در خشک ماده تجمع میزان افزایش با و
ی یافته هاي این آزمایش نیز اختالف معناداري در سطح یک درصد را در استفاده از کود نیتروژن و کود زیست.).1997 مجتهدي،

  فسفاته بر وزن هزار دانه گیاه دارد و با یافته هاي دیگر پژوهشگران هماهنگ است.

 نیتروژن تأثیر نتایج بررسی). 1کاربرد کود نیتروژن بر عملکرد وزن خشک بالل در سطح یک درصد معناداري نشان داد (جدول 
 ککس(شود می ذرت خشک محصول افزایش باعث نیتروژن که داد نشان ذرت کیفی و کمی خصوصیات روي بر

 آزوسپیریلوم، شامل نیتروژن کننده تثبیت هاي باکتري که کنند می گزارش) 1990( اسپرنت و اسپرنت ).1993وهمکاران
 گسترده شبکه این و شود می رطوبت جذب سطح افزایش موجب گیاهان، ریشه با همیاري طریق از ازتوباکتر و پسودوموناس

 می آن خشک وزن و برگ سطح گیاه، ارتفاع افزایش موجب میزبان گیاه به ها آن وانتقال الحام و آب جذب طریق از اي ریشه
 مقدار بر آزوسپیریلوم و ازتوباکتر توام تلقیح مثبت اثرات بر گلدانی، آزمایش یک نتایج اساس بر) 1992( همکاران و تیالك. شود
 به تلقیح بدون شاهد به نسبت سورگوم و ذرت هوایی بخش کخش ماده مطالعه این در. دارند تأکید سورگوم و ذرت خشک ماده

 آن بذرهاي که را بالل خشک وزن درصدي 18 افزایش) 1998( همکاران و زاهیر. کرد پیدا افزایش درصد 15 و 12 حدود ترتیب
در سطح یک درصد وزن خشک ذرت . در این آزمایش نیز اثر کود فسفاته بر عملکرد اند کرده گزارش بودند، شده زیستی کود با

  ).1معنا داري نشان داد (جدول

نتایج حاصل از انالیز شاخص برداشت در این ازمایش نیروژن اثر معناداري بر شاخص برداشت نداشت و این یافته با نتایج دیگر 
 در داري معنی اختالف نیتروژن کودي سطوح سایر با صفر کودي سطح که نمود بیان) 1992(توکلیپژوهشگران هماهنگ بود. 

 تحت ذرت در دانه عملکرد و دانه هزار وزن که کردند گزارش ،)2002( همکاران و بلوطی پیر قاسمی. داد نشان برداشت شاخص
در این آزمایش کاربرد کود .نگرفت قرار نیتروژن تأثیر تحت برداشت شاخص ولی گرفتند، قرار نیتروژن مختلف مقادیر تأثیر

 اي علوفه ذرت مزارع اي مشاهده هاي گزارش درصد معناداري نشان داد در  5سطح زیستی بر شاخص برداشت ذرت در 
 افزایش درصد 9/28 عملکرد، افزایش فاقد درصد 6/2 که است این از حاکی کشور استان 13 از مزرعه 76 از شده آوري جمع

 2/7 عملکرد، افزایش درصد 15 تا 10 بین درصد 8/11 عملکرد، افزایش درصد 10 تا 5 بین درصد 3/26 درصد، 5 تا عملکرد
 افزایش درصد 30 باالي درصد 2/9 و عملکرد افزایش درصد 30 تا 20 بین 8/11 عملکرد، افزایش درصد 20 تا 15 بین درصد

 09/52 فسفاته شیمیایی کود از استفاده با کشور استان 13 در اي علوفه ذرت مزارع در محصول برداشت میانگین. باشند می عملکرد
 کل، در. است رسیده هکتار بر تن 3/58 به محصول برداشت 2-بارور زیستی کود مصرف با که حالی در. است بوده هکتار بر تن

 است ذکر شایان. است بوده درصد 14 یا هکتار بر تن 2/6 برابر 2-بارور زیستی کود از استفاده با محصول افزایش میانگین
 میانگین از باالتر تن 9/52 که بوده یزد استان در هکتار بر تن 105 کود این از ادهاستف با شده گزارش محصول برداشت باالترین

 ایالم استان در سپس و) درصد 3/65( فارس استان در عملکرد افزایش نظر از فسفاته زیستی کود اثربخشی میزان بیشترین. است
   ).2005 همکاران، و جنگلی موسوي( ستا بوده) درصد 25 میانگین( جنوبی خراسان استان در و) درصد 40 میانگین(
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  عملکرد وزن خشک،شاخص برداشت) نتایج تجزیه حاصل از تیمارهاي آزمایشی بر عملکرد دانه،وزن هزار دانه،1جدول (

درجه   منابع تغییر
  آزادي

 MSمیانگین مربعات 

  شاخص برداشت  عملکرد وزن خشک  وزن هزار دانه  عملکرد دانه

  4.92  62359.34  96.90  7668.25  2  تکرار

  Ns0.659  727394.01**  535.96**  787792.62**  3  کود نیتروژن

  1.356  59651.65  198.21  36880.68  6  خطاي اصلی

  5.29*  3415478.3**  568.37**  3490994.8**  2  کود زیستی

کود نیتروژن * کود 
  زیستی

6  **496723.82  *324.15  **532492.573  Ns2.95  

  1.09  41485.85  89.83  31225.3  16  خطاي فرعی

ضریب تغییرات 
CV% 

-  6.8  5.32  7.3  1.1  

  

  

  :گیري نتیجه

 هاي هزینه افزایش آن دنبال به و غذایی مواد کمبود جبران و باال عملکرد حصول منظور به شیمیایی کودهاي رویه بی مصرف
 است شده اکولوژیک نظر از پایدار و مسال زراعی نظامهاي به متخصصان عالقمندي موجب خاك و آب منابع تخریب و تولید

 دارند شیمیایی کودهاي به را نیاز بیشترین و باشد می انسان غذاي کننده تامین مهم منابع از یکی غالت). 1992همکاران، و تیالك(
 به گیاه این. شود می محسوب جهان در استراتژیک و توقع پر غالت ترین مهم از یکی عنوان به ذرت). 1998وهمکاران، ظهیر(

 از استفاده). 2008ملکوتی،( باشد داشته اختیار در را غذایی مواد از مناسبی ترکیب باید باال، کیفی و کمی عملکرد تولید منظور
 شمار به پایدار کشاورزي اهداف از بخشی به دستیابی در مفید هاي حل راه از یکی غالت تغذیه جهت در بیولوژیک هاي فرآورده

 و باکتري شامل ها میکروارگانیسم از کافی تعداد حاوي که شود می اطالق کنندهاي حاصلخیز مواد به ستزی کودهاي. رود می
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 از استفاده) 1996روستا،( روند می کار به گیاهان نیاز مورد غذایی عنصر چند یا یک کننده تامین عنوان به و بوده قارچ
 قرن در گیاهی بیماریهاي کنترل و کشاورزي تولیدات کیفیت دنبر باال و محصول افزایش جهت در خاکزي هاي میکروارگانیسم

 شیمیائی فسفاته کودهاي حجیم واردات طرفی از. میشود باز بشر دیدگان پیش جدیدي هاي افق روز به روز و گردید مطرح بیستم
 محیط و زراعی هاي نزمی براي مشکالتی باعث کودها این خرید براي گزاف هاي هزینه مساله از جداي کشور به سال هر در

 سالمت حفظ باعث همچنین و بکاهد کودها این رویه بی واردات از بتوان که راهی یافتن لحاظ این از. شود می اطرافمان زیست
 هاي روش بردن کار به و شیمیائی کودهاي از استفاده در نظر تجدید شده ذکر مسایل این به توجه با شود ما اطراف زیست محیط
  .میرسد نظر به رنگ پر و ضروري زیستی کودهاي مانند نوینی

 باشد داشته مثبت تاثیر ذرت عملکرد  بر تواند می شیمیایی کود با زیستی کود همراهی که داد نشان آزمایش این از حاصل نتایج
 داشته گیاه عملکرد بر مثبت اثر  شیمیائی کود با زیستی کود کردن همراه داد نشان آزمایش این در ذرت گیاه عملکرد میزان بررسی

 ارائه اي توصیه توان نمی یکساله آزمایش یک اساس بر اینکه به توجه با. شد ارزیابی مثبت ازمایش این در ذرت گیاه عملکرد و
 در تواند می زیستی کود عنوان به باکتریایی ترکیبات کاربرد رسد می نظر به آزمایش این از آمده بدست نتایج اساس بر اما نمود
 بر عالوه که شود شیمیائی کودهاي براي مناسبی جایگزین کشور، در آن رواج با و شده واقع موثر محصول افزایش و بهبود

 تحقیقات و آزمایشات با اگر. دارد همراه به را زیست محیط هاي آلودگی کاهش و زراعی هاي خاك امنیت افزایش تولید، افزایش
 را دارد دنبال به شیمیایی کود کاربرد که عملکردي افزایش تواند می زیستی کود از ادهاستف که رسید دستاورد این به بتوان زیادتر
 عملکرد افزایش باعث شیمیایی کود با زیستی کود نمودن همراه یا نمودن جایگزین با که است شایسته آورد ارمغان به گیاه  براي

 .کرد تضمین شیمیایی مواد زا کمتر استفاده با را زیست محیط سالمت همچنین و شده محصوالت در
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