ارزیابی مصرف توأم کود زیستی بارور 2 -و کود شیمیایی فسفر بر صفات کمی
و عملکرد دانه ذرت رقم سینگل کراس  610در گرگان
نوشین اعتباری فریمانی ،1حسین عجم نوروزی ،*2زهرا

عربی3

 2 ،1و  -3گروه کشاورزی ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران

Ajamnorozei@yahoo.com
چکیده
به منظور بررسی اثر کود شیمیایی و کود زیستی فسفر بر صفات کمی و عملکرد دانه ذرت سینگل کراس  sc 610آزمایشی به صورت کرتهای
خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار و با دو عامل کود زیستی فسفر بارور 2-در سه سطح به عنوان عامل فرعی شاهد
(بدون مصرف کود) ،بذرمال ،تلقیح بذر +سرک و کود شیمیایی فسفر در سه سطح به عنوان عامل اصلی شاهد (بدون مصرف کود) 200 ،و 300
کیلوگرم در هکتار (از منبع سوپر فسفات تریپل) در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان در تابستان  1393اجرا شد .نتایج تجزیه
واریانس سطوح مختلف کود زیستی فسفات بارور 2-نشان داد از نظر ارتفاع بوته در سطح یک درصد و ارتفاع فاصله تا اولین بالل و وزن هزار دانه
در سطح پنج درصد و تجزیه واریانس سطوح کودشیمیایی فسفر از نظر عملکرد دانه در سطح یک درصد و ارتفاع بوته و وزن هزار دانه در سطح
پنج درصد معنادار شد .نتایج تجزیه واریانس اثر متقابل کود فسفر و کود زیستی فسفات بارور 2-نشان داد از نظر طول بالل و عملکرد دانه در
سطح پنج درصد معنادار شد .مقایسه میانگین اثر متقابل فسفر × کود زیستی نشان داد که تیمار (تاریخ مصرف  200کیلوگرم فسفر × (تلقیح +
سرک فسفات)) با میانگین تولید  4107کیلوگرم در هکتار بیشترین و تیمار شاهد (عدم مصرف) با میانگین تولید  2728کیلوگرم در هکتار
کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند.
کلمات کلیدی :کود زیستی ،فسفر ،عملکرد بیولوژیک

-1مقدمه:
به منظور افزایش تولید محصوالت کشاورزی درواحد سطح ،بیشتر تولیدکنندگان به مصرف کودهای شیمیایی روی آوردهاند ،اما مصرف کودهای
شیمیایی در دراز مدت ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاکها را تخریب کرده و با کاهش نفوذپذیری خاک ،گسترش ریشه گیاهان را دچار
مشکل ساخته و در نهایت کاهش عملکرد را به دنبال خواهدداشت و این موضوع باعث کاهش کیفیت تولیدات کشاورزی و مشکالت زیست
محیطی و آلودگی آبهای زیرزمینی نیزمی شود (.(Wu et al., 2004

در سالهای اخیر سازمان کشاورزی و خوار و بار جهانی طرح توسعه نظامهای تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی را برای کشورهای در حال توسعه
پیشنهاد نموده است ( . (Griffe et al., 2003بر 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 ).(Karla, 2003اصطالح کودهای
زیستی منحصراً به مواد آلی حاصل از کودهای دامی ،بقایای گیاهی ،کود سبز و غیره اطالق نمیشود ،بلکه ریزجانداران باکتریایی و قارچی مفید
و مواد حاصل از فعالیت آنها نیز از جمله کودهای زیستی محسوب میگردند .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 میبخشند
( .(Sturz and Christie, 2003کود زیستی بارور  2-حاوی 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 ( (Saleh Rastin, 2001به نظر زوداپ ( (Zodape,2001افزایش عملکرد محصوالت
در نتیجه استفاده از کودهای زیستی در اثر فراهمی عناصر ریزمغذی و تنظیم کنندههای رشدی است که از این سری کودها حاصل میشود.

مدنی و همکاران ( (Madani et al., 2004تأثیر کود زیستی فسفات بارور 2-را بر عملکرد و سایر خصوصیات چغندر قند در دو منطقه کرج و
اراک بررسی کردند و مشاهده کردند که نه تنها کمیت محصول بلکه کیفیت آن نیز در قالب افزایش معنیدار میزان قند ریشه بهبود یافت .نتایج
بررسی اثر کود شیمیایی فسفر و باکتری حل کننده فسفر بر ذرت دانهای نشان داد که با افزایش مصرف کود فسفر ارتفاع بوته ،طول بالل ،درصد
فسفر و پتاسیم دانه ،تعداد دانه در بالل ،وزن هزاردانه ،عملکرد زیستی و عملکرد دانه در اثر مصرف باکتریها بطور معنی داری افزایش یافت.
بنابراین تاثیرمصرف کودزیستی بارور 2-و کود شیمیایی فسفر برصفات کمی و عملکرد دانه ذرت دانهای از اهداف این تحقیق میباشد.

-2مواد و روشها:
به منظور بررسی اثر کود شیمیایی و کود زیستی فسفر بر عملکرد ذرت ،آزمایشی درسال  1393در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد گرگان اجرا شد .این منطقه در عرض جغرافیایی  37درجه و  45دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  54دقیقه و  30دقیقه شرقی قرار
گرفته است و در ارتفاع آن از سطح دریا  13متر است .رقم ذرت مورد استفاده سینگل کراس  Sc 610بود .این آزمایش بصورت کرتهای خرد
شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار و با دو عامل کود شیمیایی فسفر در سه سطح ]شاهد (بدون مصرف کود) 200 ،و 300
کیلوگرم در هکتار (از منبع سوپر فسفات تریپل)[ به عنوان کرت اصلی و کود زیستی فسفر بارور 2-در سه سطح ]شاهد (بدون مصرف کود)،
بذرمال ،تلقیح بذر +سرک[ به عنوان کرت فرعی اجرا شد .کود زیستی مورد استفاده در آزمایش ،کود زیستی تجاری فسفر بارور 2-بود .این کود
حاوی دو باکتری پانتوا آگلومرانس سویه  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 .جمعیت این
باکتریها ( 109کلونی زنده باکتری )CFU :بر سانتیمتر مکعب میباشد .عملیات تهیه زمین شامل شخم ،دو دیسک عمود برهم ،ایجاد جوی و
پشته ،ایجاد نهرها و کرت بندی بود .کودهای پایه به غیر از فسفر بر اساس نتایج آزمایش خاک به زمین اضافه شد .کل کود فسفره و پتاسه و
یک سوم کود ازته مورد نیاز قبل از کاشت و بقیه کود ازته به صورت سرک در سه مرحله مصرف شد .هر کرت شامل  4پشته با فاصله ردیف 75
سانتیمتر و طول  4متر بود و بین سطوح عامل فرعی یک خط نکاشت در نظر گرفته شد .به منظور جلوگیری از اختالط آب تکرارهای مختلف
با هم نهر زهکش و نهر آبیاری برای هر تکرار به صورت مجزا احداث گردید تیمار کود شیمیایی فسفر در یک مرحله قبل از کشت به صورت
نواری در دو طرف ردیف کشت ذرت اعمال شد .پس از آن بذور تیمار شده یا تیمار نشده با کود زیستی با فاصله  20سانتیمتر روی ردیف کشت

خواهند شد .جهت تیمار بذور با کود زیستی ،بذرها ابتدا روی پالستیک پهن شده و سپس کود زیستی که با مقداری آب مخلوط شده بود ،بر
روی بذرها پاشیده خواهد شد .کود سرک زیستی یک ماه پس از کاشت بصورت مخلوط کردن کود زیستی با آب و ریختن آن در اطراف بوته
بوسیله آبپاش انجام شد .در انتهای فصل رشد پس از مشاهده عالئم رسیدگی محصول همه کرتها بطور همزمان بصورت دستی برداشت خواهد
شد .در انتهای فصل رشد پس از مشاهده عالئم رسیدگی فیزیولوژیک دانهها (تشکیل الیه سیاه در قاعده دانهها) محصول همه کرتها بطور
همزمان بصورت دستی برداشت شد .برداشت نمونه از دو ردیف کاشت میانی پس از حذف حاشیههای طرفین در مساحت شش متر مربع انجام
شد .نمونهها تا رسیدن به وزن ثابت ،در آون با درجه حرارت  75درجه سانتی گراد به مدت  48ساعت خشک و میزان عملکرد دانه بر پایه رطوبت
 68-70درصد محاسبه شد .تجزیه و تحلیل دادهها و تجزیه و اریانس با استفاده از نرم افزار SASومقایسه میانگین صفات با آزمون  LSDدر
سطح پنج درصد انجام شد.

 -3نتایج و بحث:
 -1-3ارتفاع بوته
نتایج تجزیه واریانس آزمایش نشان میدهد ،اثر کود فسفر و اثر متقابل فسفر در کود فسفات بارور  2بر ارتفاع بوته معنیدار نشده است .اما اثر
کود فسفات بارور  2بر ارتفاع بوته در سطح احتمال یک درصد ( )P<0/01معنی دار شد (جدول  .)1نتایج مقایسات میانگین نشان داد بیشترین
ارتفاع بوته در بین تیمارهای کود فسفات بارور  2مربوط به تیمار تلیقح (بذرمال) و تیمار (بذرمال  +سرک) به ترتیب با میانگین  192/5و 191/1
سانتیمتر و کمترین ارتفاع بوته مربوط به تیمار شاهد (عدم مصرف) با میانگین  181/7سانتیمتر بود (جدول  .)2به نظر میرسد که با مصرف
کود زیستی فسفات بارور 2-مقدار فسفر بیشتری در اختیار گیاه قرار گرفته است و در اثر آن رشد گیاه زیادتر باشد و به تیع آن ارتفاع بوته
افزایش یافت .هرناندز و همکاران ( )1995نیز طی آزمایشی اعالم کردندکه تلقیح بذرهای ذرت با باکتریهای جنس سودوموناس به طور معناداری
ارتفاع بوته ذرت را افزایش داد.
جدول  -1نتایج تجزیه واریانس بر صفات کمی و عملکرد دانه ذرت سینگل کراس  610در تیمارهای کود زیستی بارور 2-و کود
شیمیایی فسفر
میانگین مربعات
تیمار

درجه

عملکرددانه

ارتفاع بوته

ارتفاع فاصله تا اولین بالل

طول بالل

وزن هزار دانه

تکرار ()r

3

87/5 ns

21/2 ns

0/375ns

171/7ns

135608 ns

فسفر ()a

2

391/6ns

*74/5

7/12ns

*225/8

**828665

خطای اصلی r*a

6

115/6

7/82

1/39

33/8

41736

فسفات بارور (b) 2

2

**409/2

*70/6

1/33ns

*414/9

845231ns

آزادی

فسفر × فسفات بارور 2

4

2/84ns

11/5ns

*1/68

79/7ns

*476657

اشتباه اصلی

18

14/8

11/6

0/412

47/5

141419

ضریب تغییرات

-

2/06

3/89

3/59

6/12

11/1

* ،nsو** به ترتیب عدم معنی دار ،وجود تفاوت معنیدار در سطح  5و  1درصد است.

جدول  -2مقایسه میانگین بر صفات کمی و عملکرد دانه ذرت سینگل کراس  610در تیمارهای کود زیستی بارور 2-و کود
شیمیایی فسفر
میانگین مربعات
تیمار

ارتفاع بوته

فاصله تا اولین بالل

طول بالل

وزن هزار دانه

عملکرددانه

(سانتی متر)

(سانتیمتر)

(سانتی متر)

(کیلوگرم درهکتار)

(کیلوگرم درهکتار)

مقایسه میانگین کود فسفر
شاهد

------

76/3b

-----

105/3b

3021c

 200کیلوگرم در هکتار

-----

80/0ab

-----

113/5a

3353b

 300کیلوگرم در هکتار

-----

82/1a

-----

117/5a

3762a

فسفات بارور 2
شاهد

181/7b

76/7b

-----

106/4b

------

بذرمال

191/1a

80/3a

-----

111/6ab

------

تلقیح (بذرمال +کود سرک)

192/5a

81/5a

-----

118/5a

------

*میانگینهای دارای حروف مشترک در سطح  %5آزمون  LSDاختالف معنی دار نشان نمیدهند.
 -2-3ارتفاع فاصله تا اولین بالل
نتایج تجزیه واریانس نشان داد ،اثرکود فسفر و اثر فسفات بارور 2-بر ارتفاع فاصله تا اولین بالل در سطح احتمال پنج درصد ( )P<0/05معنی
دار شده است .اثر متقابل فسفر در کود فسفات بارور 2-معنی دار نشد (جدول  .)1نتایج مقایسات میانگین نشان داد بیشترین ارتفاع بوته در بین
تیمارهای کود فسفر مربوط به تیمار مصرف  300کبلوگرم فسفر در هکتار با میانگین  82/1سانتیمتر و کمترین ارتفاع بوته مربوط به تیمار شاهد
(عدم مصرف) با میانگین  76/3سانتیمتر بود همچنین نتایج مقایسات میانگین نشان داد بیشترین فاصله تا اولین بالل در بین تیمارهای کود
فسفات بارور مربوط به تیمار (تلقیح  +سرک) با میانگین  81/5سانتیمتر و کمترین ارتفاع بوته مربوط به تیمار شاهد (عدم مصرف) با میانگین
 76/7سانتیمتر بود (جدول  .)2نتایج حاصل با نتایج طاهر و همکـاران ( )2008که با روشهای مختلف مصرف عناصر یر ریزمغذی روی ذرت

دانهای و نتایج دیندوست و همکاران ( )2007با محلولپاشـی عناصـــر ریزمغـــذی روی ،آهـــن و منگنـــز روی آفتابگردان ،که بیشترین ارتفاع
بوته با محلولپاشـی عنصر غذایی روی مشاهده شد ،مطابقت دارد.

 -3-3طول بالل
نتایج تجزیه واریانس نشان میدهد ،اثر متقابل کود فسفر در کود فسفات بارور بر طول بالل در سطح احتمال پنج درصد ( )P<0/05یسیار معنادار
شده است .اثر کود فسفر و فسفات بارور معنی دار نشد (جدول  .)1نتایج مقایسات میانگین اثرات متقابل نشان داد بیشترین طول بالل در بین
تیمارها مربوط به تیمار مصرف  200کیلوگرم کود فسفر و مصرف کود فسفات بارور ( 2بذرمال +سرک) با میانگین  19/4سانتیمتر و کمترین
طول بالل مربوط به تیمار شاهد (عدم مصرف) با میانگین  16/5سانتیمتر بود (جدول  .)2آناقلی و همکاران ( )1381در آزمایشی گزارش کردند
که مصرف فسفر باعث افزایش عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک گردید .افزایش عملکرد دانه در سطوح باالتر فسفر به دلیل تأثیر مثبت فسفر بر
تعداد دانه در بالل بود و همچنین فسفر باعث افزایش ارتفاع گیاه ،طول بالل و تعداد دانه در بالل گردید.

 -4-3وزنهزار دانه:
نتایج تجزیه واریانس نشان داد ،اثر کود فسفر و اثر کود فسفات بارور  2-بر وزن هزار دانه در سطح احتمال پنج درصد ( )P<0/05بسیار معنیدار
شده است .اثر متقابل کود فسفر در کود فسفات بارور 2-معنیدار نشد (جدول  .)1نتایج مقایسات میانگین نشان داد بیشترین وزن هزار دانه در
بین تیمارهای کود فسفر مربوط به تیمار مصرف  200کبلوگرم در هکتار با میانگین  117/5گرم و کمترین وزن هزاردانه مربوط به تیمار عدم
مصرف (شاهد) با میانگین  105/3گرم بود.

همچنین نتایج مقایسات میانگین نشان داد بیشترین وزن هزار دانه در بین تیمارهای کود فسفات بارور مربوط به تیمار مصرف فسفات بصورت
(تلقیح  +سرک) با میانگین  118/5گرم و کمترین وزن هزار دانه مربوط به تیمار شاهد (عدم مصرف) با میانگین  106/4گرم بود (جدول .)2
زیــدان ( )2007نشــان داد کــه افــزایش محتوای فسفرخاک از صفر تا  60کیلوگرم در هکتـار بـه علت افزایش فسفر محلول نقش بسـیار
مهمـی درجـذب عناصری از جمله فسفر ،پتاسـیم ،منیزیـوم و روی دارد و باعث اختصاص بیشتر موادغـذایی و مـواد فتوسـنتزی بـه بذر و در
نتیجه بزرگتر شدن اندازه دانه میشود و بـه نظــر میرسد کــه قســمتی از افــزایش وزن هزاردانــه میتواند بـه همـین دلیـل باشـد .با
افزایش حاللیت فسـفر و عناصر دیگر مورد نیاز گیاه ،منجر به تقویت رشد گیاه و افزایش تعداد و وزن دانه شود که این موضوع با نتایج یزدانـی
و همکـاران ( )2009مطابقت داشت.

 -5-3عملکرد دانه
نتایج تجزیه واریانس نشان میدهد ،اثرکود فسفر و اثر متقابل کود فسفر در کود فسفات بارور بر عملکرد اقتصادی در سطح احتمال یک و پنج
درصد ( )P<0/05,0/01یسیار معنادار شده است (جدول  .)1نتایج مقایسات میانگین نشان داد بیشترین عملکرد دانه در بین تیمارهای کود فسفر
مربوط به تیمار مصرف  200کبلوگرم فسفر در هکتار با میانگین  3762کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه مربوط به تیمار عدم مصرف
فسفر با میانگین  3021کیلوگرم در هکتار بود (جدول .)2

نتایج مقایسات میانگین اثرات متقابل نشان داد بیشترین عملکرد دانه در بین تیمارها مربوط به تیمار مصرف  200کیلوگرم کود فسفر و مصرف
کود فسفات بارور ( 2بذرمال  +سرک) با میانگین  4107کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه مربوط به تیمار شاهد (عدم مصرف فسفر و
فسفات بارور  )2با میانگین  2728کیلوگرم در هکتار بود (جدول .)3
اسـتفاده از کودهـای معـدنی فسـفر ازجملــه سوپر فســفات تریپــل کــه در آب قابــل حــل میباشد ،میتواند با در اختیـار قـراردادن
فسـفر بـه رشـد رویشـی و زایشـی گیـاه کمـک کند (پاتیدار .)2001،نتایج به دست آمده با نتایج توحیدنیا و همکاران ( )1392مطابقت دارد.

جدول  -3مقایسه میانگین اثر متقابل کود زیستی بارور 2-و کود شیمیایی فسفر بر صفات کمی
و عملکرد دانه ذرت سینگل کراس 610
میانگین مربعات
کود فسفر × کود فسفات بارور2-

طول بالل (سانتی متر)

عملکرددانه (کیلوگرم درهکتار)

فسفر شاهد × فسفات بارور  2شاهد

16/5 c

2728 d

فسفرشاهد × بذرمال

17/5 bc

2805 cd

فسفرشاهد× تلقیح (بذرمال  +کودسرک)

17/6 bc

2950 cd

فسفر  200کیلوگرم درهکتار × فسفات بارور  2شاهد

18/7 ab

3536 b

فسفر  200کیلوگرم درهکتار × بذرمال

18/9 ab

3643 b

فسفر  200کیلوگرم درهکتار × تلقیح (بذرمال +کود سرک)

19/4 a

4107 a

فسفر  300کیلوگرم درهکتار × فسفات بارور  2شاهد

18/0 b

2950 cd

فسفر  300کیلوگرم درهکتار × بذرمال

18/2 b

3216 c

فسفر  300کیلوگرم درهکتار × تلقیح (بذرمال +کود سرک)

18/8 ab

3891 ab

*میانگینهای دارای حروف مشترک در سطح  %5آزمون  LSDاختالف معنی دار نشان نمیدهند.
 -4نتیجه گیری
نتایج کلی پـژوهش حاضـر نشـان داد کـه در غالـب صـفات گیـاهی مـوردبررسـی ،مـدیریت تلفیقـی منـابع زیســتی و شــیمیایی
عناصــرغــذایی در ذرت دانــهای سـینگل کـراس  610برتـری قابـل تـوجهی را نسـبت بـه مصــرف جداگانــه آنهــا دارا بــود .بــا توجــه
بــه نتــایج آزمایش ،به نظر میرسد کـه مصـرف کودهـای زیسـتی در خاکهای فقیر به تنهایی نمیتواند عملکـرد گیـاه را بـه حـداکثر مقـدار
آن برسـاند ،ازایـن رو بـرای بدسـت آوردن عملکــرد مطلــوب ،کــاربرد تلفیقــی کودهــای زیستی همراه با کودهای شیمیایی الزم به نظر
مـیرسـد .درک جزئیات اثر مصـرف تلفیقـی کودهـای زیسـتی و شیمیایی و شناسایی سـطوح مناسـب اخـتالط ایـن منـابع غذایی با هدف
افزایش کـارایی مصـرف آنهـا و بهبـود عملکرد ،نیازمند پژوهشهای تکمیلی است.
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