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  چكيده
 يودهاكش از حد ياستفاده ب اما ترين مراحل رشد خود براي داشتن محصول بهينه به ميزان مناسبي از فسفر نياز دارندگياهان از ابتدايي

 ييايميش يودهاك يابر ينيگزيجا رو، امروزه استفاده از كودهاي زيستي به عنواناز اين شود.يست ميط زيمح يلودگموجب آ ييايميش
روي بررسي و مقايسه اثر كودهاي شيميايي و زيستي فسفاته با هدف  يقين منظور تحقين توجه قرار گرفته است. به همانوكفسفاته در 

و يك  3و بارور 2دو سطح كود شيميايي سوپرفسفات تريپل و يك سطح كود زيستي بارور تيمار:  5ذرت با گياه  ردكعمل ياجزا
رقم ش از دو ين آزمايدر ا .شدانجام  تكرار 3در  در قالب يك آزمايش فاكتوريل بر پايه طرح بلوك كامال تصادفي در دو سال شاهد
اثر مثبت داشته و  ذرت ردكعمل يرد و اجزاكعمل يرو 3و  2بارور  يستيز يودهاك كه دادندنتايج نشان  استفاده شد. Hiddoو  677

رقم مورد استفاده از لحاظ  ه دوكج نشان دادند ين نتايهمچن .ن صفات شدنديسبب بهبود ا ييايميود شكمشابه با  يزانيبه محداقل 
 ييايميود شك يبه جا يستيود زكت در استفاده از يه موفقكدهد ين موضوع نشان ميه اكبا هم تفاوت داشتند  يستيود زكپاسخ به 

، كودهاي زيستي ميستيط زيمحهاي ها و آلودگيكه به منظور كاهش هزينه ردكشنهاد يتوان پيت ميدر نها پ است.يوابسته به ژنوت
 انتخاب شوند.  در مزارع ذرت توانند به عنوان جايگزين مناسبي براي كودهاي شيمييايي

 
  ، كودهاي زيستي، كودهاي شيمياييژيكمورفولو صفاتكلمات كليدي: ذرت، 

  
  مقدمه

شود و از ديگر گياهان زراعي ذرت يكي از سه غله مهم دنياست كه داراي عملكرد باالست، توليد آن آسان است، به راحتي هضم مي  
ادي هستند و ميها، ساقه، كاكل و حتي چوب آن داراي ارزش اقتصهاي گياه ذرت از جمله دانه، برگتر است. تمام قسمتارزان

 فسفر استفاده از ييارآك نظر از مختلف اهانيگ ييتوانا ).4رخوراكي مورد استفاده قرار بگيرند (توانند براي انواع غذاها و محصوالت غي

نه به ترين مراحل رشد خود براي داشتن محصول بهيگياهان از ابتدايي ).1( متفاوت است هم بام، ك استفاده قابل فسفر با ييهاخاك در
هاي زيستي اصلي و اكثر واكنشهايي اساسي در ساختار مولكولجا كه نقشترين عنصر از آنبه عنوان حياتيميزان مناسبي از فسفر 

دارد، نياز دارند به طوري كه براي جلوگيري از محدوديت در توليد محصول، كودهاي فسفره براي اطمينان از كارآ هاي متابوليكي 
كاربرد بيش از حد نياز گياه در مورد  اما) 2( شوندرس گياه و در نتيجه بلوغ گياه و عملكرد بهينه آن، به كار برده ميدست بودن فسفر در

هاي هاي بافت خاك و آبهاي محيطي از جمله آلودگيها را در مورد آلودگيترين نگرانيكودهاي شيميايي فسفره يكي از اصلي
ر ساختار كشاورزي پايدار شده دهاي گياهي را ايجاد كرده است و در نتيجه موجب ضعف افتزيرزميني و تجمع فلزات سنگين در ب



 

 ٢

رسد. شود و ضروري به نظر ميرو، امروزه استفاده از كودهاي زيستي به عنوان جانشيني براي كودهاي شيميايي توصيه مياز ايناست. 
از جمله كه مواد مغذي مورد نياز گياهان اكتريايي متفاوتي هستند هاي قارچي و بشوند شامل گونهكودهاي زيستي كه پيشنهاد مي

هاي رشد مورد استفاده قرار ميكنندهو به عنوان تسريع )3( قابل جذب براي گياهان فراهم سازندپتاسيم و نيتروژن را به فرمي  فسفر،
توانند به مواد غيرآلي تبديل هاي زيستي موادآلي ميطي فرآيندهاي ميكروبي در نتيجه استفاده از كودگيرند. نشان داده شده است كه 

با استفاده از نيز در شرايط تنش خشكي و همچنين نشان داده شده است  دهندداري رشد گياه ذرت را افزايش به طور معنيو شوند 
قابل توجهي كاهش داد و شود را به طور توان خساراتي كه گياه تحت تنش متحمل ميهاي مختلف، ميكودهاي زيستي حاوي باكتري

با هدف كاهش استفاده از كودهاي توان با استفاده از كودهاي زيستي دهد ميكه نشان مي )5( بنابراين عملكرد كل را افزايش داد
 داشت. تر زيستي سالم و هزينه كمتر، گياهاني با محصول بيشتر و محيط شيميايي

  
  هامواد و روش

در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز با استفاده از بذرهاي دو رقم ذرت  1392و  1391اين تحقيق در تابستان سال  
Hido  تيمار: دو  5با  آزمايشي ذرت گياه ردكعملروي براي بررسي و مقايسه اثر كودهاي شيميايي و زيستي فسفاته  .انجام شد 667و

به  g/ha  100( 3و بارور 2) و يك سطح كود زيستي بارور kg/ha 200 و kg/ha 100سطح كود شيميايي سوپرفسفات تريپل (
در قالب يك آزمايش فاكتوريل بر پايه در سال دوم  3در سال اول و با حذف كود بارورصورت بذرمال) و يك شاهد (بدون كود) 

به  3و 2ودهاي زيستي بارور تلقيح بذرها با ك شد. نقشه كاشت در هر كرت به صورت تصادفي بود. انجامطرح بلوك كامال تصادفي 
برگي گياه  6تا  4هاي بارور در مرحله گرم در هكتار انجام گرفت. مرحله دوم تيمار تلقيح با باكتري 100صورت جداگانه و با تناسب 

ت هاي گياه به صوربعد از رسيدگي كامل گياه، نمونهذرت و به توصيه شركت سازنده در آب آبياري در هر دو سال اعمال شد. 
شد و  يريگاندازهتعداد رديف در بالل، تعداد دانه در بالل، وزن دانه در بالل و وزن هزار دانه و  جداگانه از هر كرت جمع آوري شد

  گرفت. صورتها تجزيه و تحليل داده SASو  Minitabافزار با استفاده از نرم

  
  نتايج و بحث

هاي تعداد رديف در در سال اول ميانگيناند، آمده 2و  1ن تحقيق كه در جدول اي آزمون دانكن در نتايج به دست آمده از اساسبر  
ه در بالل مربوط به رين تعداد داندر سال اول بيشتاند. داري نداشتهتعداد دانه در بالل تفاوت معنيهاي بالل و در سال دوم ميانگين

 kg/ha 200م دوم بود و كمترين وزن دانه در بالل را كود شيميايي در رق 2و بيشترين وزن هزار دانه مربوط به كود بارور 3كود بارور
ميانگين تعداد رديف در بالل در تيمار كنترل بيشتر است و ديگر تيمارها  دهندج سال دوم نشان مينتايبه خود اختصاص داده است. 

و كنترل در رقم دوم است و كمترين در رقم اول  2داري ندارند و همچنين بيشترين وزن هزار دانه مربوط به بارورتفاوت معني
باشد. اين موضوع كه كنترل در برخي صفات ميانگين بااليي را به مي kg/ha200ميانگين وزن دانه در بالل مربوط به كود شيميايي 

ماندن ميزان قابل توجهي فسفر در خاك باشد كه در حد مورد نياز گياه نيز بوده ده باقيتواند نشان دهنخود اختصاص داده است مي
 است. 

 
 
 
 
 
 



 

 ٣

  . مقايسه كاربرد كود شيميايي و زيستي فسفاته در ذرت با استفاده از آزمون دانكن و نتايج اثرات متقابل كود و رقم در سال اول.1جدول
  

  . مقايسه كاربرد كود شيميايي و زيستي فسفاته در ذرت با استفاده از آزمون دانكن و نتايج اثرات متقابل كود و رقم در سال دوم.2جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

هاي باالتري را نشان دادند و يا داراي طور كه گفته شد، در بين سطوح كودي مختلف به كار برده شده سطوح كود بارور ميانگينهمان
توان گفت استفاده از كودهاي زيستي با پايه ميكروبي به منظور در نتيجه، ميميانگين يكساني با ديگر كودهاي استفاده شده بودند. 

دهد استفاده از كودهاي زيستي در كاهش وابستگي به كودهاي شيميايي در گياه ذرت افزايش عملكرد را به همراه دارد و نشان مي
بيني و پايداري و حفظ رايط آب و هوايي غيرقابل پيشيابي به تحمل گياه به تنش، قابليت سازگاري گياه به شگياهان به منظور دست

تواند توان نتيجه گرفت استفاده از كودهاي زيستي فسفاته در گياه ذرت ميبه طور كلي، مي). 5د (كنمنابع غذايي مفهوم پيدا مي
ي ايجاد شده توسط كودهاي هاي زيست محيطاي كمتر از آلودگيجايگزيني مناسب براي كودهاي شيميايي فسقاته باشد و با هزينه

  شيميايي جلوگيري كند. 
 
 
  

 وزن دانه در بالل وزن هزار  دانهلتعداد دانه در باللبالتعداد رديف در اثرات متقابل كود و رقم
  
  
  

Hido  
  
  

  a 67/15  ab44/593  abc6/242  ab87/143  كنترل
  a 33/15  ab1/545  bc4/233  ab9/127  2بارور
  a 33/15  ab6/555  bc9/246  ab18/137  3بارور

  kg/ha200 a 11/15  b8/507  C7/227  b2/116شيميايي 
  kg/ha100 a 56/15  ab6/599  abc9/265  ab6/158شيميايي 
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  a 78/15  ab67/628  abc7/256  ab5/161  كنترل
  a 78/14  ab78/611  a4/292  a6/178  2بارور
  a 16  a2/638  abc9/271  a8/176  3بارور

  kg/ha200 a 56/15  ab8/579 abc5/248  ab3/146شيميايي 
  kg/ha100 a 67/15  ab4/626  ab1/283  a8/177شيميايي 

لتعداد دانه در باللتعداد رديف در بال اثرات متقابل كود و رقم  وزن دانه در بالل وزن هزار  دانه 
  

  
Hido  

  

  a22/16  a2/595  dc06/121  ab83/71  كنترل
  ab22/15  a9/504  a6/197  a8/99  2بارور

 kg/ha200 ab11/15  a4/534  d8/98  b8/52شيميايي 

  kg/ha100 ab44/15  a3/565  bc133  ab5/75شيميايي 
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  ab22/14  a3/591  a88/166  a8/98  كنترل
  ab33/14  a7/628  ab43/161  a5/101  2بارور

  kg/ha200 b22/13  a4/560  cd75/127  ab10/72شيميايي 
  kg/ha100 ab44/14  a8/594 ab5/161 a9/69شيميايي 
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Abstract  
Plants require adequate phosphate from the very early stages of growth for optimum crop production, but 
excess application chemical fertilizers results in environmental contamination. Now a days, biofertilizer 
utilization as a plant growth promoting becomes urgent to substitute a single chemical fertilizer application. 
To assessment and comparison of the effect of  phosphate chemical fertilizers and biofertilizers on maize 
yield, an experiment carried out in a randomized complete block design arranged in a factorial scheme with 
three replications in the research station of Crop Production and Plant Breeding Department, College of 
Agriculture, Shiraz University. Two cultivars, 677 and Hiddo, were used in this experiment. The results 
showed that Biofertilizers, Barvar 2 and 3, had a positive effect on maize yield and yield components and 
improved these traits the same as chemical fertilizers if not more. In addition, it was revealed that different 
genotypes showed different responses to biofertilizers. Hence, it can be suggested that the response to 
biofertilizer is dependent to genotype. All to all, it can be suggested that using biofertilizers can save costs 
and reduce environmental contamination and for that they are suitable candidate for replacement of chemical 
fertilizers. 
Keywords: maize, biofertilizers, chemical fertilizers, morphologic traits 
 
   

  
 
 
 
 


