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چکیده

هدف از این مطالعه ،بررسی تاثیر کود های زیستی نیتروژنه نیتروکارا ،سوپر نیتروپالس و نیتروکسین و کود های زیستی فسفره بارور  ،2سوپر بیوفسفات و بارور 3بر
رشد و عملکرد و اجزای عملکرد ذرت بود .نتایج نشان داد که کاربرد کود های زیستی فسفره و نیتروژنه افزایش معنی داری را در صفات مورد بررسی باعث گردید.
در این بررسی در بین کود های زیستی نیتروژنه تنها سوپر نیتروپالس افزایش معنی داری را در عملکرد دانه ذرت باعث گردید و این صفت را نسبت به شاهد به میزان
 51درصد افزایش داد.وزن هزار دانه و تعداد دانه در ردیف دانه در بالل تحت تاثیر کاربرد سوپر نیتروپالس به ترتیب به میزان  8/6و  1/6درصد نسبت به شاهد افزایش
یافت .همچنین کاربرد کود بیولوژیک فسفر بارور  ، 2فسفات بارور  3و سوپربیوفسفات عملکرد دانه را به طور معنی داری افزایش داد .کاربرد فسفات بارور  2و
فسفات بارور  3و سوپربیوفسفات به ترتیب عملکرد دانه را  51و  53و  52درصد افزایش داد .در این بررسی همبستگی مثبت و معنی داری بین عملکرد با وزن هزار دانه،
تعداد ردیف دانه و تعداد دانه در ردیف بالل مشاهده شد .با توجه به نتایج به دست آمده از این بررسی پیشنهاد می شود از کود بیولوژیک سوپر نیتروپالس و کود های
فسفات بارور  ، 2بارور  3و سوپر بیوفسفات در کشت ذرت استفاده گردد تا بتوان از مصرف کود های شیمیایی در مزارع کاست تا هزینه تولید و خطرات زیست
محیطی کود های شیمیایی کاسته شود.

کلمات کلیدی :کود زیستی فسفره ،کود زیستی نیتروژنه ،ذرت ،عملکرد

 - 1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد

*

 - 2اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
 - 3فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ،زراعت دانشگاه تبریز
 - 4دانشجوی کارشناسی ارشد ،شناسایی و مبارزه با علف های هرز ،دانشگاه تهران
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مقدمه

.1

بهبود حاصلخیزی خاک یکی از مهمترین استراتژی ها برای افزایش تولیدات کشاورزی است .با این وجود هم اکنون نیز حفظ سطح باالی نیتروژن و فسفر ،محدود
کننده ترین عناصر برای رشد گیاهان بوده و هنوز به صورت یک مشکل باقی مانده است] .[11زیرا گزارش هایی وجود دارند مبنی بر اینکه کاربرد بیش از حد مورد

نیاز کود ها شاخص برداشت و کارایی مصرف عناصر غذایی را کاهش میدهد .در بین ابزار های موجود برای رسیدن به پایداری در تولید در کشاورزی ،کود های
زیستی و آلی دارای نقش مهمی هستند .زیرا دارای تمامی خصوصیات خاک های مطلوب هستند و اثرات مفیدی روی خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و بیوشیمیایی
خاک ها دارند ] .[14جایگزینی کود های زیستی به جای کود های معدنی و آلی موجب افزایش قابل توجهی در تولید ماده خشک می گردد .از نظر تولید ماده

خشک ،که در کشاورزی مهم است ،کارایی فتوسنتزی و تولید ماده خشک نقش مهمی دارد .افزایش در فعالیت فتوسنتزی و مقدار ماده خشک شاخصی است از

شرایط متفاوتی که در اثر کاربرد کودهای بیولوژیک به وجود آمده است] .[17میکرو ارگانیسم های حل کننده فسفات می توانند فرم غیر محلول فسفر را با اسیدی

کردن محیط ،کالته کردن فسفر ،واکنش های تبادلی ،تشکیل ترکیبات پلی مری تبدیل کنند] .[12تاثیر فعالیت این میکروارگانیسم ها روی محلول سازی فسفر

نامحلول موجود در خاک به حدی است که محققین گزارش نموده اند که در عرض  22روز میزان فسفر در دسترس در خاک پس از تلقیح با میکرو ارگانیسم های
حل کننده فسفر از  2/61در شاهد به  ppm 51/18در خاک تلقیح شده با این میکرو ارگانیسم ها رسید] .[7گزارش شده است که تعدادی از گیاهان غیر لگوم توانایی

تثبیت نیتروژن را به صورت اگزوژنی یا همزیستی خارجی با میکروارگانیسم های تثبیت کننده نیتروژن دارند .این همزیستی می تواند از پتانسیل باالیی در تهیه نیتروژن
مورد نیاز گیاهان برخوردار باشد .بعضی از غالت مانند برنج ،گندم ،ذرت و ارزن در ارتباط نزدیک با میکروارگانیسم های تثبیت کننده نیتروژن هستند .گزارش شده

است که تلقیح غالت با باکتری های تثبیت کننده نیتروژن به طور معنی داری عملکرد دانه و شاخ و برگ را افزایش می دهد] . .[13&16با توجه به گفته های فوق
هدف از این مطالعه ،بررسی تاثیر کود های زیستی فسفره و نیتروژنه بر رشد و عملکرد ذرت رقم  322است.

 .2مواد و روش ها
این تحقیق در بهار و تابستان سال  5332در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه در  51کیلومتری شهرستان کرمانشاه اجراشد .جهت تعییین خصوصییات
فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش  ،از عمق  2- 32سانتی متری در چهار نقطه به طور تصادفی نمونه هایی از خاک برداشت شد .نتایج و توصیه کودی آن
به شرح جدول زیر می باشد.
جدول :1- 2خصوصیات خاک محل اجرای طرح
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جدول  :2- 2توصیه کودی بر اساس خصوصیات خاک محل اجرای طرح

اوره

سوپر فسفات تریپل

سولفات پتاسیم

422kg/ha

522kg/ha

12kg/ha

آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در  3تکرار اجرا گردید  .فاکتور های مورد بررسی انواع مختلف کود زیستی نیتروژنه
(نیتروکسین ،سوپر نیتروپالس ،نیتروکارا و عدم کاربرد) و انواع مختلف کود فسفره (فسفات بارور  ،2فسفات بارور  ،3سوپر بیو فسفات و عدم کاربرد کود زیسیتی)
بودند .میزان مصرف هرکدام ازکودهای بیولوژیک براساس چارت مصرفی به ترتیب نیتروکسین 4لیتر در هکتار بصورت بذر مال ،پودر سوپر نیترو پالس 4لیتیر در
هکتار بصورت بذرمال ،پودر نیتروکارا 522gدر هکتار بصورت بذر مال ،فسفات بارور 522g،2در هکتار بصورت بذر مال ،بیوفسفر  3لیتر در هکتار بصورت بذر مال ،و

پودر بارو 522g، 3در هکتار بصورت بذر مال استفاده شد .میزان بذر مصرفی نیز براساسکشت منطقه 22کیلوگرم درهکتار ،میزان مصرفکودهای شیمیایی براساس
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آزمون خاک وبصورت  %12مصرفگردید .پس از استخراج داده ها ،جهت محاسبات آماری از نرم افزار  MSTAT-Cاستفاد شد  .مقایسات میانگین تیمارهیا بیا
استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن و در سطوح آماری  %5و  %1با استفاده از نرم افزار  MSTAT-Cانجام شد.

 .0نتایج و بحث
در این بررسی اثر کود زیستی نیتروژنه در صفات تعداد دانه در ردیف بالل در سطح احتمال یک درصد و در صفت عملکرد دانه در سطح احتمال پنج درصد معنی دار
بود .همچنین اثر کود زیستی فسفره در صفات وزن هزار دانه و عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد و در صفت تعداد دانه در ردیف بالل در سطح احتمال پنج
درصد معنی دار بود (جدول .)5- 3

جدول  :1- 3تجزیه واریانس صفات مورد بررسی

درجه آزادی

تعداد ردیف

تعداد دانه در

در بالل

ردیف بالل

وزن هزار دانه

عملکرد دانه

تکرار

2

0.083

2.8885

625.52

1070315.8

کودهای بیولوژِیک تثبیت کننده نیتروژن

3

0.3055ns

*13.638

**47274

*2373267.5

کودهای بیولوژیک حل کننده فسفر

3

0.75ns

*11.5008

**704.68

**2946693.7

کود بیولوزیک فسفره * کود بیولوژیک نیتروژنه

9

1574ns

1.62305

83.85ns

343837.1ns

خطا

22

0.597

0.05567

60.33

16.0132

3.724

1.45277

6.91

10.59932

ضریب تغییرات (درصد)

مقایسه میانگین تعداد دانه در ردیف تحت تاثیر کود زیستی نیتروژنه (جدول  )2- 3نشان داد که تیمار سوپرنیتروپالس با تعداد دانه  33/66بیشترین تعداد دانه در
ردیف تولید نمود و این تیمار منجر به افزایش  1/6درصدی تعداد دانه در ردیف نسبت به شاهد گردید .تیمارهای نیتروکسین و نیتروکارا تاثیر معنی داری نسبت به شاهد

نداشتند .محققین اظهارداشته اند که حداقل  32جنس از میکروارگانیسم ها دارای آنزیم نیتروژناز هستند که می توانند نیتروژن اتمسفری را به صورت  NH3تثبیت کنند.
این ارگانیسم ها به صورت آزادزی ،همیاری و همزیستی با گیاهان رابطه داشته و نیاز انرژی خود را از این گیاهان تامین می کنند و در مقابل گیاهان بسیاری از نیتروژن
تثبیت شده توسط این میکروارگانیسم ها را به مصرف می رسانند ] .[15در خصوص نقش نیتروژن گزارش شده است که تنش نیتروژن سطح برگ را کاهش میی
دهد ،پیری برگ را تسریع می کند و کارایی مصرف انرژی را کاهش می دهد .محققین در این راستا پی برده اند که افزایش ساکاروز به تنهایی نمی تواند عالیم کمبود
نیتروژن را در گیاهان برطرف سازد .آن ها نتیجه گیری نمودند که نیتروژن نقش مهم و مستقیمی را در توسعه دانه ها ،شاید از طریق افزایش سطح آنزیم ها و فعالیت

آنزیمی بر عهده دارد که این امر انتقال و فرآوری ساکاروز وارده به بذر را افزایش می دهد] .[19لذا نیتروژن نقش مستقیم و غیر مستقیمی را بر پر شدن دانه ها دارد.
بیاری و همکاران] [10و دوران حق و همکاران] [4نیز افزایش معنی دار تعداد دانه در ردیف بالل را در اثر تلقیح با باکتریهای جنس آزوسیپیریلوم گیزارش

کردند.
مقایسه میانگین تعداد دانه در ردیف تحت تاثیر کود های فسفره (جدول  )3- 3نشان داد که کاربرد هر سه کود فسفره منجر به افزایش معنی دار تعداد دانیه در
ردیف گردید .کود های فسفات بارور  ،2فسفات بارور  3و سوپر بیوفسفات تعداد دانه در ردیف را نسبت به شاهد به ترتیب به میزان  4 ،1و  6درصد افزایش داد .بر
اساس گزارشات فسفر در چندین واکنش فیزیولوژبکی مهم گیاهان مانند فتوسنتز ،تنفس ،ذخیره انرژی و تقسیم و طویل شدن سلول نقش اساسی دارد .ایین عنصیر

همچنین یکی از اجزای مهم بسیاری از ملکول های زیستی از جمله اسید های نوکلئیک ،فسفولیپید ها و چندین آنزیم است ] .[8لذا نقش فسفر در فرآیند هایی گیاهی
می تواند میزان تولید اسمیالت ها را در گیاه افزایش دهد و در نتیجه میزان پر شدن دانه ها و در نتیجه تعداد دانه ها می تواند کاهش یابد.

نتایج مقایسه میانگین وزن هزار دانه تحت تاثیر تیمارهای کاربرد کودهای زیستی نیتروژنه (جدول  )2- 3نشان داد که در بین کودهای تثبیت کننده نیتروژن ،تنها
سوپرنیتروپالس تاثیر معنی داری بر وزن هزار دانه داشت و منجر به افزایش  3درصدی وزن هزار دانه گردید .همچنین در این بررسی در بین کود های زیستی فسفره تنها
کاربرد کود زیستی فسفات بارور  3افزایش معنی داری را در وزن هزار دانه باعث گردید و این صفت را به میزان  55درصد نسبت به شاهد افزایش داد (جدول  .)3- 3با
توجه به توانایی کودهای بیولوژیک در افزایش قابلیت دسترسی گیاه به عناصر غذایی به نظر می رسد که با افزایش دسترسی گیاه به عناصر نیتروژن و فسفر به دلیل نقش
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مهمی که در فرایند های سوخت و ساز گیاه دارند ،با شرکت در متابولیسم گیاه و با افزایش میزان تجمع ماده خشک در اندام های گیاهی و انتقال موثر مواد فتوسنتزی از

برگها به دانه ها،به ویژه دانه ،موجب افزایش وزن دانه ها می گردند].[6

در این بررسی در بین کود های زیستی نیتروژنه تنها سوپر نیتروپالس افزایش معنی داری را در عملکرد دانه ذرت باعث گردید و این صفت را نسبت به شاهد به

میزان  51درصد افزایش داد (شکل  .)2- 3دهقانی مشکاتی ] [5گزارش نمودند که نیتروکسین ،سوپرنیتروپالس و بیوسولفور تاثیر مثبتی را بر عملکرد گیاهان دارد .سایر
محققین گزارش نموده اند که غالت به میزان باالیی نیتروژن برای ایجاد عملکردی مطلوب نیاز دارند .بنابراین بهره مند کردن غالت از تثبیت بیولوژیکی
نیتروژن و در نتیجه کاهش نیاز به کود های نیتروژنه شیمیایی بسیار ارزشمند خواهد بود .برای تحقق این هدف بایستی از باکتری های همیار تثبیت کننده

نیتروژن بهره جست].[19

در این بررسی کاربرد کودهای حل کننده فسفر (جدول  )3- 3نیز مشاهده شد که کاربرد تمامی کودهای حل کننده فسفر عملکرد دانه را افزایش داد .کاربرد
فسفات باروز  ،2بارور  3و سوپر بیوفسفات عملکرد دانه را به ترتیب به میزان  53 ،51و  52درصد نسبت به عدم کاربرد کود افزایش داد .در دسترس بودن یون فسفات،
باعث افزایش سرعت نمو گیاهی از سبز شدن تا آغازش گلدهی و گرد افشانی میشود ،که این خود از طریق افزایش تعداد و وزن دانه سبب افزایش عملکرد محصول

می شود] .[2مطالعات بهزاد] [1نیز بر روی ذرت نشان داد که تلفیق آزوسپیریلوم و سودوموناس باعث افزایش عملکرد دانه می شود.

جدول  :2- 3مقایسه میانگین صفات مورد بررسی تحت تاثیر کود زیستی نیتروژنه

شاخص برداشت

عملکرد دانه در تک بوته وزن هزار دانه تعداد دانه در ردیف تعداد ردیف در بالل

عملکرد دانه

52.9 a

115 a

189 a

39.6 a

18 a

8072 a

سوپر نیتروپالس

52 a

109 ab

185 ab

38.7 ab

17.8 a

7641 ab

نیتروکسین

50.4 ab

106 ab

182 ab

37.9 b

17.6 a

7418 b

نیتروکارا

47 b

100 b

174 b

37.5 b

17.6 a

7006 b

شاهد

جدول  :3- 3مقایسه میانگین صفات مورد بررسی تحت تاثیر کود زیستی فسفره

شاخص

عملکرد دانه در تک

برداشت

بوته

وزن هزار دانه

تعداد دانه در ردیف

تعداد ردیف در بالل عملکرد دانه

52.7 a

113 a

183 ab

38.8 a

18 a

7978 a

فسفات بارور 2

51.5 a

110 a

192 a

38.5 a

18 a

7720 a

فسفات بارور 3

50.9 a

108 a

183 ab

39.3 a

17.6 a

7611 a

سوپر بیوفسفات

47.1 b

97 b

173 b

37 b

17.5 a

6827 b

شاهد

 .4بررسی روابط همبستگی بین صفات اندازه گیری شده
بررسی همبستگی صفات مورد اندازه گیری (جدول )5- 4نشان داد که ،بین عملکرد دانه با صفات شاخص برداشت ،وزن هزاردانه و تعداد دانه در ردیف همبستگی
مثبت و معنی دار در سطح احتمال  %5و با تعداد ردیف دانه در بالل همبستگی مثبت و معنی دار در سطح احتمال  %1وجود داشت .این نتایج نشان می دهد که در بین

اجزای عملکرد  ،افزایش تعداد دانه در ردیف و وزن هزار دانه نقش مؤثرتری را در افزایش عملکرد دانه دارند .زاهیر و همکاران] [18گزارش کردند که استفاده از
کودهای زیستی در زراعت باعث افزایش اجزای عملکرد دانه می گردد .وی دلیل آن را به وجود باکتری های تثبیت کننده عناصر مورد نیاز گیاه در فرایند تثبیت و
هورمون های رشد گیاهی دانسته است .افزایش اجزای عملکرد دانه منجر به افزایش عملکرد دانه می شود.
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y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
y8
y9
y10
y11

ﺵﺍﺥﺹﺏﺭﺩﺍﺵﺕ
y11
** 0.97364
* 0.55441
** 0.8435
** 0.95336
** 0.70193
** 0.78161
0.29198 ns
** 0.74077
* 0.59282
** -0.94567
1

ﻉ ﻡﻝکﺭﺩ ﻉﻝﻭﻑﻩ ﺥﺵک
y10
** -0.85061
-0.4241 ns
** -0.70765
** -0.8664
-0.45119 ns
* -0.61065
-0.17505 ns
* -0.57803
-0.30247 ns
1

ﻉ ﻡﻝکﺭﺩﺏیﻭﻝﻭژیک
y9
** 0.75846
* 0.53908
** 0.72323
** 0.66505
** 0.94645
** 0.81602
0.46512 ns
** 0.77505
1

جدول  - 1- 4روابط همبستگی بین صفات اندازه گیری شده

ﻕﻁﺭﺏالﻝ
y8
** 0.82272
** 0.61566
** 0.85302
** 0.73174
** 0.80356
** 0.91437
** 0.6623
1

ﻁﻭﻝﺏالﻝ
y7
0.37626 ns
* 0.5964
0.35558 ns
0.34801 ns
0.45722 ns
** 0.64935
1

ﻭﺯﻥ ﺥﺵک چﻭﺏﺏالﻝ ﺍﺭﺕﻑﺍﻉﺏﻭﺕﻩ
y5
y6
** 0.83063 ** 0.86768
* 0.54823 * 0.60553
** 0.80221 ** 0.81079
** 0.72471 ** 0.81629
1
** 0.85171
1

ﻭﺯﻥ ﻩﺯﺍﺭ ﺩﺍﻥﻩ ﺕﻉﺩﺍﺩ ﺩﺍﻥﻩ ﺩﺭ ﺭﺩیﻑ ﺕﻉﺩﺍﺩ ﺭﺩیﻑ ﺩﺭﺏالﻝ ﻉ ﻡﻝکﺭﺩﺏﻭﺕﻩ
y1
y2
y3
y4
1
** 0.58734 * 0.88281 ** 0.95927
1
* 0.45616 ns 0.59613
1
** 0.72724
1
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abstract

The aim of this study was to investigate the effect of nitro kara, super nitro plass and nitroxin bio fertilizer
nitrogen’s and barvar2, super bio phosphate and barvar3 bio fertilizer phosphorus on growth, yield and yield
components of maize. The results showed that application of biological phosphorus and nitrogen increased
significantly in traits caused. In this study the bio fertilizer nitrogen’s between, Super nitro plass only
significant increase in grain yield over the control of this trait was increased by 15 percent. Thousand Seed
weight and seed Number per ear row affected supercharged applications super nitro plass order of 8.6 and 5.6
percent increase compared to control. The application of biological phosphorus fertilized barvar 2, 3 and
super bio phosphate fertilization, respectively 17 and 13 and 12% increased grain yield. as well as In this
study, a significant positive correlation between yield and Thousand grain weight. According to the results of
this study suggest Super nitro plass, barvar2, 3 and super bio phosphate biological fertilizer fertilized corn
crop will be used in order to reduce the use of chemical fertilizers on farms and reduce production costs and
environmental risks of chemical fertilizers.

Keywords: Biological Phosphorus Fertilizers, Nitrogen Bio Fertilizers, Corn, Yield.
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