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نسبت به کودهای شیمیایی  1 -بررسی تأثیر کود زیستی فسفات بارور

 بر روی عملکرد گندم رقم چمران  فسفاته 

 عاطفه احمدی

دانشگاه پیام نور کرج -کارشناسی ارشد کشاورزی  
a.ahmadi63@live.com 

 چکیده
ت گندم به عنوان یک محصول استراتژیک در جهان و کشور و همچنین مصرف باالی آن به عنوان با توجه به اهمی 

قوت اصلی مردم و از طرفی با عنایت به اهمیت کود فسفره در راستای باال بردن عملکرد و کیفیت  و کمیت محصول 

ستفاده از کودهای زیستی فسفات بارور عنصر در خاک و غیر قابل استفاده بودن آن برای گیاه ، لذا ان گندم و تثبیت ای

به منظور کاهش مصرف کودهای شیمیایی فسفاته ، باال بردن عملکرد گندم ، و حفظ محیط زیست از آلودگی از   2 –

  2 –سی تاثیر کود زیستی فسفات بارور راهداف اجرای طرح کشت گندم در اراضی شهرستان خرمشهر با موضوع بر

فسفاته بر روی عملکرد گندم رقم چمران بوده است . در همین راستا بعد از تهیه زمین و  نسبت به کودهای شیمیایی 

تصادفی به صورت فاکتوریل در دو  های کامألکآزمون خاک ، اخذ نتیجه از آزمایشگاه ،اقدام به اجرای طرح در قالب بلو

کیلوگرم کود سوپر فسفات   011 و11و سه سطح صفر،  2-گرم در هکتار کود زیستی فسفات بارور 011سطح صفر و 

کرت انجام شد که  22متر مربع به عبارتی در  01تریپل در هکتار با چهار تکرار برای هر تیمار و در کرت های به ابعاد 

  MSTAT-C  بعد از طی شدن مراحل کاشت ،داشت و برداشت و جمع اوری داده ها و تجزیه تحلیل آماری به روش

      :است  دست آمدهببه شرح ذیل نتایج     LSD  و آزمون
درصد کود شیمیایی فسفاته باعث افزایش بیومس و تعداد خوشه در گندم  01استفاده ی ترکیبی کود زیستی همراه با 

درصد از کود فسفاته نیست ولیکن در خصوص وزن هزار دانه کود زیستی  011شده است و نیازی به استفاده ی 

درصد شده است . در  01است ولی باعث کاهش مصرف کود شیمیایی به میزان  اختالف معنی داری نشان نداده

کیلوگرم  011و  01خصوص عملکرد کاربرد کود های زیستی اثر معنی داری نداشته است و همینطور در سطوح 

 اختالف معنی داری وجود ندارد. 
 

 گندم کود سوپر فسفات تریپل ، ، 2-کود زیستی فسفات بارور  : واژه های کلیدی
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 مقدمه:
کودهای شیمیایی از عمده ترین منابع تأمین کننده نیازهای تغذیه ای گیاه گندم به شمار می آیند. این ترکیبات  

عالوه بر ترمیم کمبود و متعادل نمودن عناصر غذایی، امکان رشد مناسب گیاه را نیز فراهم می آورند. فسفر از 

(. مقدار فسفر قابل استفاده در سیستم زراعی 0732اه گندم می باشد.)ملکوتی، مهمترین عناصر اصلی مورد نیز گی

مناطق خشک و نیمه خشک در مقایسه با مناطق مرطوب کمتر عامل محدود کننده تولید به شمار می رود. این در 

صرف این نهاده حالی است که مصرف کودهای فسفاته در کشور بیش از نیاز گیاهان بوده و در بسیاری موارد زیادی م

(.نتایج بررسی ها نشان می دهد که افزایش مصرف کودهای 0733مسائل عدیده ای را به وجود آورده است )کریمیان، 

فسفره نه تنها عملکرد محصوالت زراعی را چندان افزایش نداده بلکه در نتیجه برهم زدن تعادل عناصر غذایی، کاهش 

رویه کودهای شیمیایی، گذشته از هزینه  مصرف بی(.0733کریمیان، عملکرد را نیز در مواردی سبب شده است )

 فسفرکند، اثرات زیانباری را نیز در پی دارد. از جمله:مسمومیت ناشی از استفاده زیاد از  گزافی که بر زارع تحمیل می

و به هم خوردن  های گیاهی باعث باالرفتن غلظت این عنصر در بافت ،افتد که در اثر جذب بیش از حد آن اتفاق می

، ر، کادمیم و سایر فلزات سنگین در گیاه.تجمع بُگردد می کاهش کمیت و کیفیت محصولو تعادل عناصر غذایی 

ها به فسفر باال و  بآلودگی آ، تخریب ساختمان خاک، توسط ریشه مصرف عناصر کمآهن وسایر   کاهش جذب مس،

. تجمع و سپس انتقال ز حد کودهای شیمیایی فسفاته استاز جمله اثرات زیانبار مصرف بیش ا عناصر سنگین فوق

ها و  ها و خزه ها باعث افزایش رشد جلبک ها و دریاچه های روان به منابع آبی راکد مانند مرداب زیاد فسفر از طریق آب

ت و شود. این پدیده یکی از دالیل مهم کاهش جمعی ها می در نتیجه به هم خوردن نسبت موجودات زنده در این آب

کود های زیستی فسفاته عالوه بر صرفه جویی و کاهش .  (0732)ملبوبی وهمکاران،باشد حتی مرگ و میر آبزیان می

کود شیمیایی فسفاته، باعث جذب بیشتر فسفر توسط گیاهان و در نتیجه افزایش رشد آن شده و مقاومت گیاه  مصرف

ز کودها باعث کاهش آلودگی های زیست محیطی  دهدعالوه بر آن مصرف این نسل ا به بیماری را افزایش می

 01کاهش .رود جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی فسفاته به شمار می 2-شود.کود زیستی فسفاته بارور می

شود، بلکه این کاهش مصرف از  درصدی مصرف کودهای شیمیایی فسفاته نه تنها باعث صرفه جویی اقتصادی می

کاهش هزینه . کاهد ر میشور به تجمع بیش از حد فسفر و عناصر سنگین نظیر کادمیم و بُهای ک ها و آب آلودگی خاک

طور متوسط معادل  گرم آن به 011است. زیرا  2-دیگر کود زیستی فسفاته بارور ویژگی های های حمل ونقل نیز از

نوع باکتری حل کننده (.این کود، حاوی دو 0731ن،ا)رادکیش وهمکار کیلو گرم کود شیمیایی کارآیی دارد 011

باشد که با استفاده از دو سازوکار ترشح اسیدهای آلی و اسید فسفاتاز باعث تجزیه ترکیبات فسفره نامحلول  فسفات می

های  های پنج ساله اول، ابتدا جداسازی باکتری گردند.طی پژوهش و در نتیجه قابل جذب شدن آن برای گیاه می

های متعددی مانند  ها تحت آزمایش مختلف کشور انجام شد. سپس این باکتریهای مناطق  کننده فسفر از خاک حل

در های دیگر قرار گرفتند.  های مختلف( و رقابت با ریز سازواره pHهای محیطی )دما،شوری،  بررسی مقاومت به تنش

ی آلی باعث که با تولید اسیدها P5از باکتری باسیلوس لنتوس سویه  2-فرموالسیون کود زیستی فسفاته بارور

که با تولید و ترشح آنزیم  P13شود و باکتری سودوموناس پوتیدا سویه  رهاسازی فسفات از ترکیبات معدنی می

ها  نتایج حاکی از این بود که این باکتریشود.  گردد، استفاده می فسفاتاز باعث رهاسازی فسفات از ترکیبات آلی آن می

)ملبوبی درصد را به خوبی تحمل نمایند. 0/7تا خاک و شوری  00تا  0بین خاک pHقادرند دامنه وسیعی از 

ای از  هایی باعث شده است که بتوان این کود زیستی را در طیف گسترده وجود چنین مشخصه (0731وهمکاران، 

های  چنین قارچ کودهای زیستی متشکل از ریز سازواره ها و هم های ایران و برای محصوالت گوناگون به کار برد خاک
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های فسفات، پتاسیم  شوند مانند: تثبیت ازت، رها سازی یون مفیدی هستند که هر کدام برای منظور خاصی تولید می

و آهن از ترکیبات نامحلول آنها. این ریز سازواره ها معموالً در اطراف ریشه مستقر شده و گیاه را در جذب عناصر 

تنها یک نقش ندارند. یعنی عالوه بر کمک به جذب عنصری  کنند. اکنون مسلم است این ریز سازواره ها همیاری می

ساختمان خاک و در نتیجه تحریک رشد بیشتر گیاه و  ها و بهبود خاص، باعث جذب سایر عناصر، کاهش بیماری

شوند. بدین لحاظ، از نظر علمی این باکتری هاً محرک رشد گیاه نامیده می شوند. از  افزایش کمی و کیفی محصول می

از نظر ماهیت، کودهای زیستی شود.  شوند، مزایای فراوانی برای آنها ذکر می ها ازخاک گرفته می که این باکتریآنجا 

فسفات متفاوت از کودهای شیمیایی بوده و نیازمند به تدوین روش مصرف خاص آنها هستند. بدین دلیل کود زیستی 

های مصرف، رساندن  ده است. اساس تدوین روشبندی ش به صورت پودر مرطوب در شرایط استریل بسته 2بارورـ

 . (0732)ملبوبی و همکاران،  باشد های موجود در این کود زیستی به ریشه گیاه می باکتری
 

 مواد و روش ها
در مقایسه با کود شیمیایی فسفات)سوپر فسفات تریپل( ابتدا اقدام  2-به منظور بررسی تاثیر مصرف کود فسفات بارور

و   ECو   pHنموده و به آزمایشگاه ارسال تا از نظر  cm 71برداری از خاک از سطح صفر تا عمق  به انجام نمونه

میزان عناصر غذایی ماکرو مورد ارزیابی  قرار گیرد.سپس بعد از مشخص شدن موارد فوق الذکر و گاورو شدن قطعه 

عمود برهم جهت خرد کردن کلوخه  نموده و دوبار دیسک cm01زمین مورد نظر اقدام به شخم با گاوآهن تا عمق 

هامی نماییم و بعد با توجه به نوع طرح آزمایشی که در قالب طرح بلوکهای کامألتصادفی میباشد قطعه مورد نظر را 

کود توصیه شده سوپر فسفات % 01تیمار به ترتیب صفر و  1کرت و ابعاد ده متر مربع تقسیم بندی کرده و  22به

کود % 011کود توصیه شده سوپر فسفات تریپل  براساس نتایج آزمون صفر و  %011ن و تریپل براساس نتایج آزمو

تکرار انجام می شود قبل از کاشت نقشه اجرایی  2زیستی فسفات بارور  براساس توصیه کارخانه سازنده هر تیمار در 

تریپل براساس نقشه طرح به منظور تصادفی نمودن طرح کشیده شده و بعد اقدام به پاشیدن کود سوپر فسفات 

اجرایی وسپس اقدام به آغشته کردن بذر گندم چمران  براساس توجیه مصرف بذر در هکتار و همچنین میزان مصرف 

کود زیستی درطرح نموده که بعد از آماده شدن به صورت دستی اقدام به پاشیدن بذور در کرتها براساس نقشه اجرایی 

ر خاک نموده. بعد کرتها را آبیاری نموده که دور آبیاری و تعداد دفعات با می نماییم و باشن کش کودها و بذور زی

توجه به نیاز آبی گیاه و شرایط آب و هوایی تنظیم میگردد. برای مبارزه با علفهای هرز به صورت دستی وجین آنها 

رک به کرتها داده می شود اقدام خواهد شد کود اوره را نیز بنا به توصیه آزمایشگاه طی دو مرحله  تقسیط به صورت س

بعد از رسیدن محصول، و به منظور حذف اثر حاشیه ائی اقدام به برداشت یک متر مربع از هر کرت به صورت دستی 

نموده و سپس تمامی بذور را از تمامی خوشه های جمع آوری ازیک متر مربع را جدا کرده وزن می کنیم و همچنین 

  روش ازجمع اوری داده ها و تجزیه تحلیل آماری یری نموده و در نهایت وزن هزار دانه هر کرت را اندازه گ

MSTAT-C  و آزمون  LSD    .استفاده شده است 
مشخصات نمونه های ارسالی به آزمایشگاه (:2)جدول   

 

 الکتریکی هدایت مشخصات نمونه
Ec 103                

 گل اشباع واکنش
PH    

 کربن آلی
O.C % 

رقابلفسف  جذب 
  P(A.V) ppm 
 

 جذب پتاسم قابل
k(A.V)  ppm 
 

 kg/haتوصیه کودی 

 سوپرفسفات اوره روستا شهرستان

 تریپل 

 سولفات پتاسیم

هر   خرمش سر مک   

  

9.4 3.3 1.9 9.3 924 911 011 011 
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نقشه اجرایی طرح کرت بندی (:2)شکل   

 

 مالحظات:
A1: بدون کاربرد کود فسفات 

A2: کاربرد کود فسفات براساس نیمی از توصیه کودی 
A3  : کود فسفات براساس توصیه کودی کاربرد 

B1: 2سفات بارور بدون کاربرد کود ف 
: B2 2کاربرد کود فسفات بارور 

بعد از اجرای طرح کرت بندی،مراحل بذرپاشی و کودپاشی به زمین مهیا گردید با توجه به توصیه کارخانه سازنده، 

کیلوگرم و همچنین کود  211 گرم ، میزان بذر در هر هکتار 011در هر هکتار  2-کودزیستی فسفات بارور

 کیلوگرم توصیه شده است. در ابتدا برای جلوگیری از به وجود آمدن خطا 011آزمایشگاه  سوپرفسفات تریپل توسط
آغشته نموده و مراحل بعدی طرح آزمایشی را که در قالب  2-گرم کودزیستی فسفات بارور 20کیلوگرم بذر را با  01

کود توصیه شده % 011فسفات و کود پیشنهاد شده سوپر% 01تیمار به ترتیب صفر،  6طرح بلوکهای کامال تصادفی با 

براساس توصیه  1-کودزیستی فسفات بارور % 011سوپرفسفات ،براساس نتایج آزمایش خاک و همچنین صفر و 

گرم بذر  211تکرار انجام شد. بدین شکل برای هر کرت، 9کارخانه ی سازنده به صورت طرح فاکتوریل  و هرتیمار در 

کر در نظرگرفته شد که قبل از پاشیدن بذرها به صورت دستی اقدام به پاشیدن گندم رقم چمران با تیمارهای فوق الذ

کودهای سوپرفسفات تریپل براساس تیمارهای مورد آزمون در هر کرت نمودیم. تاریخ کاشت گندم رقم چمران از 

ی اولین بار برا 01/4/0747 می باشد. در تاریخ(  20/4/0747لغایت  00/3/0747)آذرماه 20آبان لغایت  01تاریخ 

،  6/00/0747،  00/01/0747آبیاری انجام گرفت، آبیاری های بعدی با احتساب بارندگی ها در تاریخ های 

بوده است.کود اوره نیز بر اساس توصیه آزمایشگاه در دو  29/02/0747و در نهایت  03/02/2000، 2/02/0747

  برای تمامی کرت ها در حالت مساوی توزیع شد 0/02/0747و  00/00/0747مرحله به صورت سرک در تاریخ های 
 زمان کاشت،آبیاری و اضافه کردن کود اوره (:2)جدول 

 
A1B2 
 

 
A2B1 

 
A3B1 

 
A1B1 

 
A3B2 

 
A2B1 
 

 
A2B2 
 

 
A1B2 

 
A1B1 

 
A3B1 

 
A2B2 

 
A3B2 

 
A2B1 
 

 
A1B1 

 
A3B2 

 
A2B1 

 
A1B2 

 
A3B1 

 
A3B2 
 

 
A3B1 

 
A1B2 

 
A2B2 

 
A1B1 

 
A2B2 

 تاریخ کود اوره تاریخ آبیاری تاریخ کاشت

00/3/0747  1393/10/9 393/11/15 
20/4/0747  1393/10/11 1393/12/2 

- 1393/11/6 - 

- 1393/12/2 - 
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به منظور حذف اثر حاشیه ای اقدام به برداشت یک مترمربع از هرکرت به  2/2/0742 حصول در تاریخبعد از رسیدن م

صورت دستی نموده و محصول هر کرت را جداگانه در پالستیک قرار داده و هرکدام را  شماره گذاری نمودیم.سپس 

عداد خوشه ها در واحد سطح و وزن محصول به دست آمده به صورت کامل دانه و خوشه و بیومس انجام پذیرفت.ت

 همچنین بعد از دانه کردن  خوشه ها،وزن کل دانه ها و وزن هزار دانه تعیین گردید.

 یافته ها:
  

:مالحظات  

 
 (: نتایج تجزیه واریانس0جدول)                 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

- 1393/12/18 - 

- 1393/12/24 - 

 

صفت کمی گندم 4مقایسه ی میانگین اثر کاربرد کود شیمیایی سوپرفسفات بر (:4) جدول  

 
  منبع تغییرات

 درجه آزادی

 میانگین مربعات

 عملکرد وزن هزاردانه تعدادخوشه بیومس

ns 7 بلوک 01/01701  ns 32/023  ns 000/1  ns 007/2023  

34/002001** 2 سوپرفسفات  **120/22027  **337/1  **020/71101  

01/031407** 0 فسفات بارور  **122/70101  ns 172/1  ns 730/00232  

ns 2 اثرمتقابل سوپرفسفات و فسفات بارور 120/07724  **122/01131  ns 314/1  ns 330/2204  

213/03400 00 خطای آزمایش  307/302  333/1  031/2230  

%41/01  ضریب واریانس  21/0 %  02/2%  22/02 %  

 سوپرفسفات
)Kg/ha( 

 صفات مورد بررسی)درمترمربع(

) g/m2 بیومس )  g(  تعدادخوشه   زاردانه)وزن ه   )g/m2 )عملکرد  

1 b0146  c 1/970  b 40/91  b 0/932  
01 ab0276 b 3/072  a 43/90  a 7/002  
011 a0779 a 6/030  a 34/92  a 4/610  

*   %0معنی دار در سطح  
 

** %0معنی دار در سطح    ns دار غیر معنی   
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ت کمی گندمصف 4بر  1مقایسه ی میانگین اثر کاربرد کود زیستی فسفات بارور (:5)جدول  

 

صفت کمی گندم          4بر2(:مقایسه میانگین اثرمتقابل کاربردکودهای شیمیایی سوپرفسفات وزیستی بارور 6جدول)               

 

 

 
 برعملکردگندم2(:کاربرد کودزیستی فسفات بارور6:کاربرد کود شیمیایی سوپرفسفات برعملکردگندم      نمودار)(5)نمودار

 

ر متقابل کاربرد کودهای شیمیایی سوپرفسفات و زیستی فسفات بارور بر عملکرد گندم رقم چمراناث (:9)نمودار  
 

 فسفات بارور

)g/ha( 

 صفات مورد بررسی)درمترمربع(

)g/m2(   تعدادخوشه بیومس )g( وزن هزاردانه )g/m2 ) عملکرد   

1 b 3/0077  b 37/936  a 33/90  a 1/020  
100 a 7/0701  a 92/094  a 49/90  a 3/063  

سوپرف

 سفات

)Kg/H( 

1 -فسفات بارور   
)g/h( 

 صفات مورد بررسی

 )g/m2 )بیومس   عملکرد)g/m2( وزن هزاردانه  (g) تعدادخوشه 

1 

1 c0120 c 7/971  cd 17/90  c 1/930  
011 bc0063 c 3/970  d 33/91  c 1/941  

      

01 

1 bc0012 c 1/904  bcd 61/90  bc 7/017  
011 a0730 a 0/616  abc 70/92  ab 7/610  

      

011 

1 ab0230 b 7/090  a 43/92  ab 3/046  
011 a0747 a 1/601  ab 61/92  a 1/600  
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 :بیومس

نشان داده شده است، کاربرد کودهای شیمیایی سوپر  (7همانگونه که در جدول تجزیه ی واریانس )جدول شماره ی  

درصد اثر معنی دار داشته است. این  2بیومس در سطح فسفات و کود زیستی فسفات بارور هرکدام به تنهایی بر میزان 

در حالی است که کاربرد مشترک این دو نوع کود )اثر متقابل آنها( نسبت به حالت کاربرد یگانه هرکدام از این دو نوع 

بر کود ،اثر معنی داری بر میزان بیومس نداشته است جدول مقایسه ی میانگین اثر کاربرد کود شمیایی سوپر فسفات 

 011و  01 ( نشان می دهد که کاربرد کود شیمیایی سوپر فسفات در مقادیر2میزان بیومس)جدول شماره ی 

کیلوگرم  در هکتار نسبت به شاهد )بدون کاربرد کود سوپر فسفات (اختالف معنی داری داشته و باعث تولید بیشترین 

کیلو گرم در هکتار ،  01ار سوپر فسفات نسبت به کیلو گرم در هکت 011مقدار بیومس شده است. هر چند که کاربرد 

( جدول مقایسه ی میانگین از کاربرد کود زیستی 2اختالف معنی داری در افزایش میزان بیومس نداشته است.)نمودار 

( نشان می دهد که کاربرد این کود زیستی نسبت به شاهد باعث  0فسفات بارور بر میزان بیومس)جدول شماره ی 

( نشان می دهد که بیشترین مقدار بیومس تولید شده 1ی دار میزان بیومس شده است . )جدول شماره ی افزایش معن

کیلوگرم سوپر فسفات  01کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات )در حضور فسفات بارور ( و همچنین  011مربوط به تیمار

ربوط به حالت های عدم کاربرد سوپر به همراه کاربرد فسفات بارور بوده است و کمترین مقدار بیومس تولیدی م

کیلوگرم در هکتار و بدون فسفات بارور بوده است بنابراین نیازی به کاربرد  01فسفات و کاربرد سوپر فسفات به میزان 

نیز به 2دو برابری سوپر فسفات و تبعات زیان آور زیست محیطی آن وجود نداردوازآنجا که کودزیستی فسفات بارور

میزان بیومس باالیی )حتی بیشتر از نیمی از مقدار توصیه کودی سوپرفسفات(را تولید کند بنابراین  تنهایی توانسته

تواند جهت  کیلوگرم سوپر فسفات باعث  تولید بیشترین بیومس شده و می 01در کنار 2این کودزیستی فسفات بارور

نتایج آزمایش والی و گرمیدا در  صیه گردد.کاهش کاربرد کودهای شیمیایی به عنوان جایگزین بخشی از این کود ها تو

 تلقیح با باکتری های سودوموناس موجب افزایش معنی دار ماده ی خشک کل در گندم می شود. 0443سال 

 تعداد خوشه :

( کاربرد کود های شیمیایی سوپر  7همانگونه که در جدول تجزیه ی واریانس نشان داده شده است )جدول شماره ی  

درصد اثر  0 ی فسفات بارور هر کدام به تنهایی و همچنین در کنار هم بر افزایش تعداد خوشه در سطحفسفات و زیست

معنی دار داشته است.در بررسی اثر کود شیمیایی سوپر فسفات بر تعداد خوشه در گندم رقم چمران بر اساس انچه در 
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افزایش مقدار سوپر فسفات ، تعداد خوشه آمده است ، مشخص می شود که با  7جدول مقایسه ی میانگین  شماره ی 

کیلوگرم در 011 نیز افزایش معنی دار داشته است ؛ به طوریکه باالترین تعداد خوشه ی تولیدی مربوط به کاربرد

هکتار کود سوپرفسفات و کمترین آن مربوط به حالت شاهدی می باشد. ازآنجا که تعداد خوشه به عنوان یکی از 

ه حساب می آید ، افزایش در تعداد خوشه می تواند به عنوان یکی از عوامل موثر در افزایش پارامتر های عملکرد ب

عملکرد به حساب می آید. اثر کاربرد کود زیستی فسفات بارور بر تعداد خوشه بر اساس انچه که در جدول مقایسه 

ت به شاهد باعث تولید خوشه ی امده است ، کامال معنی دار بوده و کابرد فسفات بارور نسب 2میانگین شماره ی 

بیشتری شده است.جدول مقایسه ی میانگین اثر متقابل کاربرد کود های شیمیایی سوپر فسفات و زیستی فسفات 

( نشان می دهد که بیشترین تعداد خوشه ی تولید شده مربوط به کابرد همزمان فسفات بارور و کود 1 بارور ) جدول

کیلوگرم در هکتار( بوده است. به عبارتی دیگر کاربرد همزمان کود  011و  11قدار شیمیایی سوپر فسفات )در هر دو م

کیلو گرم در هکتار ، ضمن کاهش مصرف کود شیمیایی،  01های زیستی فسفات بارور و کود شیمیایی سوپر فسفات 

 باعث افزایش تعداد خوشه شده است.

 وزن هزار دانه:

تیمار های به کار رفته  تنها کاربرد کود شیمیایی سوپر فسفات در سطح  ( در بین7 جدول تجزیه ی واریانس )جدول 

درصد بر وزن هزار دانه اثر معنی داری داشته است و کاربرد کود زیستی فسفات بارور به تنهایی و همچنین به همراه  2

مقایسه ی میانگین اثر  کود شیمیایی بر افزایش وزن هزار دانه در گندم چمران اثر معنی داری نداشته است در بررسی

نشان داده  2کابرد کود شیمیایی سوپر فسفات بر وزن هزاردانه ی گندم رقم چمران،همانگونه که در جدول شماره ی 

کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد اختالف معنی دار داشته  011و  01شده است کاربرد کود سوپرفسفات در دو سطح 

ت بر افزایش وزن هزار دانه اختالف کیلو گرم در هکتار کود سوپرفسفا011و 01اند، درحالی که بین کاربرد مقدار 

معنی داری وجود ندارد .به عبارت دیگر کاربرد نیمی از توصیه ی آزمون خاک باعث افزایش معنی دار وزن هزار دانه 

کیلو گرم  01 به مقدارکیلو گرم در هکتار نتوانست نسبت  011نسبت به شاهد شد ولی افزایش سوپر فسفات به میزان 

در بررسی مقایسه ی میانگین اثر کاربرد کود زیستی فسفات افزایش معنی دار وزن هزار دانه شود.سوپر فسفات باعث 

نشان داده شده است، کاربرد کود زیستی  1بارور بر وزن هزار دانه گندم رقم چمران، همانگونه که در جدول شماره ی 

وانست باعث افزایش معنی دار وزن هزار دانه شود. به عبارتی ، کاربرد کود زیستی فسفات بارور نسبت به شاهد نت

بر خالف کود شیمیایی سوپر فسفات بر افزایش وزن هزار دانه گندم رقم چمران اثر معنی داری نداشته  2فسفات بارور

فسفات و زیستی فسفات است.همچنین در بررسی مقایسه  ی میانگین اثر متقابل کاربرد کود های شیمیایی سوپر 

آمده است ، کاربرد و عدم حضور  1بارور بر افزایش وزن هزار دانه رقم چمران ، همانگونه که در جدول شماره ی 

فسفات بارور در کنار هر کدام از تیمار های سوپر فسفات بر افزایش وزن هزار دانه رقم چمران اثر معنی داری تاسطح 

حاصله ی فوق نشان می دهد که کود زیستی فسفات بارور بر افزایش وزن هزار دانه درصدنداشته است.مجموعه نتایج 1

ی گندم رقم چمران اثر معنی داری ندارد و نمی تواند جایگزین کود شیمیایی سوپر فسفات یا جبران کننده ی بخشی 

کیلوگرم در هکتار  01) از ان در این رابطه باشد. از طرفی مشخص شده است که کاربرد نیمی از توصیه ی آزمون خاک

 کیلوگرم سوپر فسفات شود. 011کود سوپر فسفات( به تنهایی می تواند باعث افزایش وزن هزار دانه در حدود کاربرد 

نیز تیمار های ارگانیک و تلفیقی بیشترین تاثیر را در افزایش  2112همچنین در آزمایش یاداو و همکارانش در سال 

 زه  داشته است.   وزن هزار دانه در گیاه اسفر
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 عملکرد:

(  7 بررسی جدول تجزیه ی واریانس اثر کود های شیمیایی سوپر فسفات و زیستی فسفات بارور )جدول شماره ی 

درصد اثر  0نشان می دهد که تنها کاربرد کود شیمیایی سوپر فسفات بر میزان عملکرد  گندم رقم چمران در سطح 

زیستی فسفات بارور به تنهایی و همچنین به همراه کود سوپر فسفات  نتوانسته معنی داری داشته است و کاربرد کود 

درصد بجای گذارد.همانگونه که در جدول  0اند بر افزایش میزان عملکرد گندم رقم چمران اثر معنی داری تا سطح 

نشان داده  (2دولمقایسه ی میانگین اثر کاربرد کود شیمیایی سوپر فسفات بر میزان عملکرد گندم رقم چمران )ج

کیلو گرم در هکتار  011 و 01شده است، بیشترین عملکرد مربوط به کاربرد کود شیمیایی سوپر فسفات در دو سطح 

بوده است که نسبت به شاهد دارای اختالف عملکرد معنی داری بوده است؛ در حالی که این دو سطح نسبت به 

. در حالی که بررسی مقایسه ی میانگین اثر کاربرد کود زیستی بارور  (0همدیگر اختالف معنی دار نداشته اند. )نمودار 

( نشان می دهد که کاربرد یا عدم کاربرد کود زیستی فسفات بارور بر افزایش  1بر عملکرد گندم رقم چمران )جدول 

یی سوپر فسفات عملکرد گندم چمران اثر معنی دار ی نداشته است .همچنین در  بررسی اثر متقابل کاربرد کود شیمیا

( ، مشخص شده است که کاربرد  1 و کود زیستی فسفات بارور ، بر اساس جدول مقایسه ی میانگین )جدول شماره ی

کود زیستی فسفات بارور در کنار کود شیمیایی سوپر فسفات نتوانسته است باعث افزایش معنی دار عملکرد گندم رقم 

در مورد کلزا ( 2005)دفرتیاس و همکارانش . ( 0 نمودار )نهایی شود.چمران نسبت به کاربرد کود سوپر فسفات به ت

در رابطه با گندم و شاهین و همکارانش (  2111)در مورد چغندر قند ،دفریتاس ( 0444)،چکمکچی و همکارانش

لقیح در مورد جو و چغندر قند  آزمایشاتی را انجام دادند؛ و همگی کم و بیش به این نتیجه رسیدن که ت ( 2112)

در مجموع با توجه به محصوالت با باکتری های حل کننده ی فسفات موجب افزایش معنی دار عملکرد دانه شده است.

نتایج به دست آمده از این پژوهش ، مشخص می شود که کاربرد کود زیستی فسفات بارور در شرایط خرمشهر بر 

ری نداشته است ؛ که این می تواند ناشی از  باال رفتن افزایش عملکرد ) که هدف اولیه تولید می باشد( اثر معنی دا

EC آب و خاک در اواخر رشد گیاه و باال رفتن دما در اواخر رشد گیاه باشد. 

 نتیجه گیری:

با توجه به نتایج به دست آمده از میزان بیومس و تعداد خوشه در گندم در آزمون انجام شده ، کود زیستی فسفات با  

درصد کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل می تواند بیشترین نتیجه را آید نماید به نحوی  01ترکیب تنها و با  2 -رور

درصد کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل نیزصرفه جویی  01که عالوه برافزایش دو شاخص تولید فوق الذکر در مصرف 

لوگیری می گردد .در خصوص دو می شود که ضمن پایین آوردن هزینه های تولید ، از آلودگی محیط زیست نیز ج

درصد  011و  01شاخص اصلی تولید یعنی وزن هزار دانه وعملکرد دانه هر چند تیمارها با سطوح باالی مصرف یعنی 

در مورد تاثیر کود شیمیایی وزیستی هر کدام به تنهایی و با ترکیب با همدیگر نسبت به شاهد افزایش را نشان می 

ی را نشان نمی دهد.با توجه به اینکه کودهای زیستی حاوی میکروارگانیزم ها )باکتری دهد ولیکن اختالف معنی دار

های حل کننده و آزادکننده فسفر( می باشد و بیومس و تعداد خوشه )پنجه زنی ( از شاخص های اوایل و اواسط رشد 

هتری هستند ولیکن وزن هزار و آبیاری بسیار مناسب و ب گیاه محسوب می شوندو مصادف با شرایط دمایی ، آب و خاک

دانه و عملکرد محصول در اواخر رشد گیاه حادث می گردد که مراحل تولید خوشه و پر کردن دانه را به همراه دارد. 

باشد که فعالیت میکروارگانیزم  آب وخاک می تواند از عواملی شوریعدم آبیاری در اواخر رشد گیاه باال رفتن دما و 

 متوقف نموده و به تبع آن روی وزن هزار دانه و عملکرد تاثیر مثبت را نداشته باشدهای مذکور را کند یا 



            
 پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری                        
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