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 :چکیده

 در شهرستان نهاوند زیگشن یکیو مورفولوژ یکیولوژیزیف اتیو فسفره بر خصوص تروژنهین کیولوژیب یکودها ریتاثبه منظور بررسی 

انجام شد. فاکتورهای  3333در سال فیروزان  شهرستاندر تکرار  3آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 

 کیولوژیب یسطح کودها 3فسفاته در  کیولوژیکود ب یگریسطح و د 3در  تروژنهین کیولوژیدو فاکتور کود بآزمایش شامل 

 نیشتریب هد{.شا-3( 2فسفات باور) -2وسفریب -3فسفاته} کیولوژیب یشاهد{و کودها-4( 3ازت بارور )- 2نیتروکسین-3}تروژنهین

عملکرد دانه مربوط به شاهد با  نیدر هکتار و  کمتر لوگرمیک 33/2222با   نیتروکسین تروژنهین کیولوژیکود ب  ماریعملکرد دانه در ت

شاهد   تروژنهین کیولوژیکود ب  ماریدرصد اسانس در ت نیشترینشان داد که ب جینتا نیدر هکتار بدست آمد. همچن لوگرمیک 42/2423

نشان داد که   جیمورد منابع مود فسفره نتا دردرصد بدست آمد. 30/0با  نیتروکسیدرصد اسانس مربوط به ن نیو  کمتر رصدد 33/0با 

عملکرد  نیدر هکتار و  کمتر لوگرمیک 00/3032با  فولیفسفات، مربوط به فسفات س کیولوژیکود ب  ماریعملکرد دانه در ت نیشتریب

کود   ماریدر ت نسدرصد اسا نیشترینشان داد که ب جینتا نیدر هکتار بدست آمد. همچن لوگرمیک 3/3300دانه مربوط به شاهد با 

 جیدرصد بدست آمد.  نتا 30/0درصد اسانس مربوط به شاهد با  نیدرصد و  کمتر 32/0با  2فسفات، مربوط به فسفات بارور  کیولوژیب

  نیو  کمتر  33/30با  فولیو فسفات س نیتروکسین کیولوژیاثر متقابل کود ب  ماریتعداد چتر در ت نیشتریاثرات متقابل نشان داد که ب

 بدست آمد.      2شاهد با شاهد، با  ماریچتر مربوط به ت تعداد

 عملکرد، گشنیز، فسفر، کود زیستیکلمات کلیدی : 

 

 

 مقدمه
درصد متفاوت است. پس از استخراج  3/3تا3/0 نیدارد و ب یبستگ شیمحل رو یمیاقل طیو شرا اهیبه نوع گ زیمقدار اسانس گشن

 یاست که غذا یو چرب ینیپروتئ ینشاسته ا باتیاز ترک ی)ساقه، برگ و بذرها( کنجاله آن غن اهیمختلف گ یاسانس از قسمت ها

 شیزاباشد که عامل آن اف یضرورت م کیمحصول در جهان  دیتول شیافزا نکهیبا توجه به اخواهد بود وریدام و ط یبرا یمناسب

 ییایمیمواد ش هیرو یبشر شده که به دنبال خود مصرف ب یاز سو یانرژ نیتام یتقاضا شیجهان بوده که باعث افزا تیروزافزون جمع

 ستیز یها یآلودگ شیافزا نینموده و همچن جادیا ادر سالمت انسانه یادیرا موجب شده و خطرات ز یکشاورز یدر عرصه ها

روش ها و  جادیچالش شده و انها را به ا نیبا ا یکشاورز نیبشر موجب روبرو شدن متخصص یندگها در ز یماریو انواع ب یطیمح

 یم ییایمیش یکودها یبه جا کیولوژیب ینمودن کودها نیگزیموارد جا نینموده است از جمله ا بیترغ یمناسب تر یراهکارها

 اهانیگ هیهستند که در تغذ یدیمف یها میکروارگانسیم یباشد که حاو یاز کودها م دیجد ینسل یستیز کیولوژیب یباشد. کودها

( گزارش کرد که کود های زیستی از 3332فتحی و همکاران) کنند. یو جذب بهتر عناصر کمک م تیداشته و به تثب یستینقش همز

 یش می ذرت را افزا قطر چوب بالل و قطر ساقه و قطر شاخص های رشد نظیر  بیوفسفر و سوپر نیتروپالس بر رویجمله 
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کودهای بیولوژیک با تاثیری که بر روی مکانیسم های رشدی ریشه گیاه ذرت دارد سبب می شود که میزان مواد غذایی بیشتری .دهند

گیاه جذب کند که سبب افزایش در شاخص های رشدی و مورفولوژیکی ذرت می شود بنابراین با استفاده از کود بیولوژیک سبب 

کردند که با مصرف کود  انی( ب3333و همکاران ) نیرام یجمال (.3333)فتحی و همکاران، ت می شودافزایش چشمگیر عملکرد در ذر

 یدارا یمارهایصفت در ت نیا یمتر بدست آمد که از مقدار عدد یسانت 00/33 زانیقطر طبق آفتابگردان به م نیتروکسین کیولوژیب

 یکی تروژنین دار نبود. یمعن یآنها از لحاظ آمار نیقطر طبق ب زانیوت مکمپوست و سوپر جاذب باالتر بود اما تفا یورم ک،یومیاگروه

 ییعناصر غذا ریاز سا شیب دروژنیبعد از کربن و ه اهانیاست که مقدار آن در گ یزراع اهانیگ دیدر تول ییعناصر غذا نیاز مهمتر

 شیو مرحله رشد متفاوت است  و باعث افزا اهیگاست که بسته به نوع  اهیدرصد وزن خشک گ 0تا  2 نیب تروژنین نهیاست. غلظت به

 نیوجود دارد. ا یاهیماده خشک گ شیو افزا تروژنین نیتام نیب یکیرابطه نزد نیگردد. بنابرا یماده خشک آن م ملکردو ع اهیرشد گ

ها،  نیپروتئ نه،یآم یها دیاسدهنده  لیو دانه دخالت دارد و از اجزاء تشک وهیم دیتول ،یاهیگ نیپروتئ ل،یکلروف ،یشیعنصر در رشد رو

 ژهیجهان بو یاز خاک ها یاریعنصر در بس نیدارد. کمبود ا اهیگ یولوژیزیدر ف یو نقش عمده ا مهاستیو آنز کینوکلئ یدهایاس

 یمناطق م نیا یدر خاک ها یفقر مواد آل لیامر به دل نیاست. ا ییعناصر غذا ریاز  سا شتریخشک ب مهیمناطق خشک و ن یخاک ها

 (.3330 ،راستین شود ) صالح یمحسوب م تروژنین رهیمنبع ذخ نیعمده تر یمواد آل رایاشد زب

 

 مواد و روش ها

فیروزان مرکز بخش خزل ای در شهرستان فیروزان انجام گرفت.شهرستان  مزرعه در 3333 سالی در این آزمایشبه منظور بررسی 

دارای دو فاکتور تکرار که  3قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در بصورت فاکتوریل در  آزمایشاین  .شهرستان نهاوند است

 کیولوژیب یسطح کودها 3فسفاته در  کیولوژیکود ب یگریسطح و د 3در  تروژنهین کیولوژیدو فاکتور کود بفاکتورهای آزمایش شامل 

به این  شاهد{.-3( 2فسفات باور) -2وسفریب -3فسفاته} کیولوژیب یشاهد{و کودها-3( 3ازت بارور )- 2نیتروکسین-3}تروژنهین

متر تشکیل می  2سانتیمتر و طول  00ردیف کاشت به فاصله  0از  یآزمایش واحد بود. هر تیمار 3در مجموع شامل  آزمایشترتیب 

ظر سانتیمتر در نظر گرفته می شود. بین هر دو تیمار یک ردیف به صورت نکاشت در ن 20گردد. فاصله بوته ها در روی ردیف نیز 

و برای تجزیه و تحلیل آمار داده  Excelجهت مرتب کردن داده ها از  متر تعیین می گردد.2گرفته می شود و فاصله بین دو تکرار نیز 

استفاده می  LSDو جهت مقایسه میانگین صفات مورد نظر نیز از آزمون  SASهای حاصل از نمونه برداری، از برنامه های آماری 

 .شود
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج  و بحث
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 درصد سبز شدن

و اثرات متقابل آن در سطح یک   اثر کود بیولوژیک نیتروژنه و کود بیولوژیک فسفاتهبر اساس نتایج بدست آمده از این آزمایش      

درصد و  کمترین  32/22با  درصد سبزشدن در تیمار  کود بیولوژیک نیتروژنه نیتروکسین بیشترین (.3درصد معنی دار شد )جدول 

 (. 3درصد بدست آمد )شکل  33/04درصد سبز شدن مربوط به شاهد با 
 

 
 نمودار اثر کودبیولوژیک نیتروژن بر روی درصد سبز شدن گشنیز 3شکل

 

درصد و   04/22ار  کود بیولوژیک فسفات، مربوط به فسفات سیفول با درصد سبزشدن در تیمبیشترین همچنین نتایج نشان داد که 

 (. 2درصد بدست آمد )شکل  23/00کمترین درصد سبز شدن مربوط به شاهد با 

 

  تجزیه واریانس صفات مورد بررسی جدول

 
درجه 

 آزادی

درصد سبز 

 شدن
 ارتفاع بوته

تعداد 

شاخه 

یفرع  

 عملکرد

کیولوژیب   

 عملکرد

 دانه 
 درصد اسانس

 42465.95ns 31417.8ns 0.0004ns **9.77 **371.44 **435.15 2 تکرار

نیتروژنهکود   2 131.70** 41.4* 2.93* 379602.77ns 60334.3ns 0.0092ns 

فسفاتهکود   2 140.59** 170.2** 4.05** 6462267.25** 3194434** 0.0075* 

د نیتروژنه*کو کود

 *22.75ns 0.85ns 520964.64* 255403.7* 0.003 *68.15 4 فسفاته

 0.002 67254.5 154875.52 0.53 10.65 19.15 16 خطا

 33.04 34.23 3.20 30.3 3.3 30.43 - ضریب تغییرات

 درصد و عدم تفاوت معنی دار را نشان می دهند 0درصد،  3: به ترتیب معنی داری در سطح nsو  **، *
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 نمودار اثر کود بیولوژیک فسفاته بر روی درصد سبز شدن گشنیز 2شکل

 

 تیمار  اثر متقابل کود بیولوژیک نیتروکسین و فسفات سیفولدرصد سبزشدن در بیشترین همچنین نتایج اثرات متقابل نشان داد که 

 (. 3درصد بدست آمد )شکل  00درصد و  کمترین درصد سبز شدن مربوط به تیمار شاهد با شاهد، با  32/23با 

 

 
 نمودار اثر کود بیولوژیک فسفاته بر روی درصد سبز شدن گشنیز 3شکل

 

 ارتفاع بوته

  اثر کود بیولوژیک نیتروژنه و کود بیولوژیک فسفاته در سطح یک درصد معنی دار شده از این آزمایش بر اساس نتایج بدست آمد     
ارتفاع بوته در تیمار  کود بیولوژیک نیتروژنه ازت بارور بیشترین  (.3ولی اثرات متقابل آن در هیچکدام از سطوح معنی دار نشد )جدول 

 (. 4سانتیمتر بدست آمد )شکل  33/20ه مربوط به شاهد با سانتیمتر و  کمترین ارتفاع بوت 34/24با  3
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 نمودار اثر کودبیولوژیک نیتروژن بر روی ارتفاع بوته  گشنیز 4شکل

 

سانتیمتر و   30/22با   2ارتفاع بوته در تیمار  کود بیولوژیک فسفات، مربوط به فسفات باروربیشترین همچنین نتایج نشان داد که 

 (. 0سانتیمتر بدست آمد )شکل  42/03مربوط به شاهد با  کمترین ارتفاع بوته

 

 
 نمودار اثر کودبیولوژیک فسفاته بر روی ارتفاع بوته  گشنیز 2شکل

 

 یتعداد شاخه فرع

  درصد معنی دار شد 0اثر کود بیولوژیک نیتروژنه و کود بیولوژیک فسفاته در سطح بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمایش      
ی در تیمار  کود بیولوژیک نیتروژنه بیشترین تعداد شاخه فرع (.3ثرات متقابل آن در هیچکدام از سطوح معنی دار نشد )جدول ولی ا

 (. 3بدست آمد )شکل  20/4ی مربوط به شاهد با تعداد شاخه فرعو  کمترین  34/0با  نیتروکسین 
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 گشنیزی فرعتعداد شاخه نمودار اثر کودبیولوژیک نیتروژن بر روی  3شکل

 

و   30/22با   2ی در تیمار  کود بیولوژیک فسفات، مربوط به فسفات باروربیشترین تعداد شاخه فرعهمچنین نتایج نشان داد که 

 (. 3بدست آمد )شکل  42/4ی مربوط به شاهد با تعداد شاخه فرعکمترین 

 

 

 
 یزگشنی تعداد شاخه فرعنمودار اثر کود بیولوژیک فسفاته بر روی  3شکل

 

 

 عملکرد بیولوژیک

  درصد معنی دار شد 0اثر کود بیولوژیک نیتروژنه و کود بیولوژیک فسفاته در سطح بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمایش      
عملکرد بیولوژیک در تیمار  کود بیولوژیک نیتروژنه بیشترین  .(3)جدولولی اثرات متقابل آن در هیچکدام از سطوح معنی دار نشد 

بدست آمد کیلوگرم در هکتار  3/4332کیلوگرم در هکتار و  کمترین عملکرد بیولوژیک مربوط به شاهد با  2/4333با   3ازت بارور

 (. 3)شکل 
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 گشنیزعملکرد بیولوژیک نمودار اثر کودبیولوژیک نیتروژن بر روی  3شکل 

 

 03/0432د بیولوژیک فسفات، مربوط به فسفات سیفول با عملکرد بیولوژیک در تیمار  کوبیشترین همچنین نتایج نشان داد که 

 (.30دست آمد )شکل کیلوگرم در هکتار ب 33/3323کیلوگرم در هکتار و  کمترین عملکرد بیولوژیک مربوط به شاهد با 

  

 
 گشنیزعملکرد بیولوژیک نمودار اثر کود بیولوژیک فسفاته بر روی  30 شکل

 

 

 عملکرد دانه

  درصد معنی دار شد 0اثر کود بیولوژیک نیتروژنه و کود بیولوژیک فسفاته در سطح ج بدست آمده از این آزمایش بر اساس نتای     
عملکرد دانه در تیمار  کود بیولوژیک نیتروژنه بیشترین  .(3)جدولولی اثرات متقابل آن در هیچکدام از سطوح معنی دار نشد 

بدست آمد )شکل کیلوگرم در هکتار  42/2423کمترین عملکرد دانه مربوط به شاهد با کیلوگرم در هکتار و   33/2222با  نیتروکسین 

33 .) 
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 گشنیزعملکرد دانه نمودار اثر کود بیولوژیک نیتروژن بر روی  33 شکل

 

کیلوگرم در  00/3032عملکرد دانه در تیمار  کود بیولوژیک فسفات، مربوط به فسفات سیفول با بیشترین همچنین نتایج نشان داد که 

 (.32دست آمد )شکل کیلوگرم در هکتار ب 3/3300هکتار و  کمترین عملکرد دانه مربوط به شاهد با 

  

 
 گشنیزعملکرد دانه نمودار اثر کود بیولوژیک فسفاته بر روی  32 شکل

 

 

 درصد اسانس

  درصد معنی دار شد 0ولوژیک فسفاته در سطح اثر کود بیولوژیک نیتروژنه و کود بیبر اساس نتایج بدست آمده از این آزمایش      
 درصد اسانس در تیمار  کود بیولوژیک نیتروژنه شاهد بیشترین  (.3ولی اثرات متقابل آن در هیچکدام از سطوح معنی دار نشد )جدول

 (. 33درصد بدست آمد )شکل  30/0درصد و  کمترین درصد اسانس مربوط به نیتروکسین با  33/0با 



  

 9 

 

 
 گشنیزدرصد اسانس ودار اثر کود بیولوژیک نیتروژن بر روی نم 33شکل

 

درصد و   32/0با  2درصد اسانس در تیمار  کود بیولوژیک فسفات، مربوط به فسفات بارور بیشترین همچنین نتایج نشان داد که 

 (.34درصد بدست آمد )شکل  30/0کمترین درصد اسانس مربوط به شاهد با 

  

 
 گشنیزدرصد اسانس د بیولوژیک فسفاته بر روی نمودار اثر کو 34 شکل

 

 منابع 

بتر رشتد،    ییایمیبتا کودهتای شت    یستت یاثر کودهای ز سهی. مقا3333.، و راسخ، ح. یانوشه، ه.، امام،  رستهیف.، پ ن،یرام یجمال .3

فرصت ها  دار،یکشاورزی و توسعه پا یمل شیهما نی. دومیعملکرد و درصد روغن آفتابگردان در سطوح مختلف تنش خشک

 .3333اسفند  32و 33. رازیش یرو. دانشگاه آزاد اسالم شیو چالش های پ
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 کودهتای  صتنعتی  تولیتد  ضترورت . پایتدار  کشاورزی به نیل راستای در آنها نقش و بیولوژیک کودهای. 3330. ن راستین، صالح .2

 .04 ص. کرج. کشاورزی آموزش نشر مرکز(.  مقاالت مجموعه)کشور در بیولوژیک

. تأثیر کودهای بیولوژیک نیتروژنه و فسفاته بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ذرت تحتت شترایط اب و   3333. فتحی، ا .3

 هوایی  شهرستان دره شهر. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد.

 روی بر دامی و شیمیایی و کودهای زیستی تلفیق اثیر. ت3333فتحی، ا. صحرایی، ا، شریفی مقدم. ح،مقدم، ع. کرمی چمه ،س.  .4

شهر. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غتذایی،   دره شهرستان و هوایی آب شرایط در آفتابگردان کیفی عملکرد

 3333آذر  32دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا، 

در شرایط آب  as71و فسفاته بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت اثر کودهای زیستی نیتروژنه  .3332فتحی، ا. فرنیا، ا. و ملکی، ع.  .0

 .334-300(.ص20)3و هوایی شهرستان دره شهر. نشریه علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی تبریز .جلد هفتم 


