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  چکیده

اجزاي عملکرد ذرت  در سال اي شیمیایی و بیولوژیک فسفره بر برخی این تحقیق به منظور بررسی اثر روش و مقدار کوده    

در مزرعه اي واقع در شهرستان دورود به اجرا درآمد. این آزمایش به صورت کرتهاي خرد شده در قالب طرح  بلوك کامال  1394

(شاهد، کود فسفر  2تصادفی با چهار تکرار انجام شد. فاکتورهاي آزمایشی شامل سه سطح کودي فسفر بیولوژیک فسفات بارور

 100و  50، 25، 0کود فسفر بیولوژیک+کود سرك بیولوژیک) در کرتهاي فرعی و چهار سطح کودي فسفر شیمیایی ( بیولوژیک و

درصد کود شیمایی سوپر فسفات تریپل) در کرتهاي صلی بودند. کود سوپر فسفات تریپل در زمان شخم پاییزه به زمین اضافه 

به صورت بذرمال و به صورت سرك به مزرعه داده شد. نتایج حاصل از تجزیه نیز در زمان کاشت   2گردید. کود زیستی فسفات بارور 

واریانس داده ها نشان داد اثر کود شیمیایی فسفره و همچنین اثر کود بیولوژیک فسفره بر صفاتی از قبیل تعداد دانه در بوته، وزن 

ایسات میانگین نشان داد با افزایش میزان مصرف دار شد. مق صد دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در سطح یک درصد معنی

کیلوگرم عملکرد دانه و اجزاي آن نیز افزایش یافتند. همچنین کاربرد توأم کود بیولوژیک فسفره به  100کود شیمیایی فسفره تا 

نشان داد براي صورت بذرمال و سرك داراي اثر مثبت بیشتري بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت بود. در کل نتایج این تحقیق 

کیلوگرم کود شیمیایی فسفر و کاربرد توأم  100دستیابی به حداکثر عملکرد ذرت در منطقه دورود بایستی از ترکیب تیماري کاربرد 

  کود بیولوژیک فسفر به صورت بذرمال و سرك استفاده نمود. 

  : ذرت، کود شیمیایی و بیولوژیک فسفر، عملکرد واجزاي عملکردواژگان کلیدي

  

  مقدمه  .1

 ذرت. است معروف " کشاورزي محصوالت سلطان " به فراوان اقتصادي و غذایی ارزش و اهمیت علت به) .Zea mays L( ذرت   

. شودمی کشت ايگسترده طور به ها قاره سایر در و شودمی محسوب غذایی عمده گیاه یک عنوان به جدید دنیاي اعظم قسمت در

 کشاورزي محصوالت میان در را خود جاي سرعت به و داشته چشمگیري توسعه دنیا در که است محصوالتی ترینجوان از ذرت یقیناً

ه منظور افزایش تولید محصوالت کشاورزي در واحد سطح، بیشتر تولیدکنندگان به کودهاي ب ).1368، کوچکی(است کرده باز

(وو و  بیشتري مصرف کنند، عملکرد بیشتري خواهند داشتآورده اند و تصور آنها بر این است که هرچه کود  شیمیایی روي

همچنین مصرف بی رویه کود هاي شیمیایی به منظور  حصول عملکرد باال و جبران کمبود مواد غذایی و به دنبال  ).2005همکاران، 

الم و پایدار از نظر آن افزایش هزینه هاي تولید و تخریب منابع آب و خاك، موجب عالقمندي متخصصان به نظام هاي زراعی س

 افزایش هدف با شیمیایی کودهاي جایگزین عنوان به بیولوژیکی کودهاي ). امروزه1992اکولوژیک شده است (تیالك و همکاران

 بیولوژیک توازن حفظ براي کودها این کاربرد و شوند می محسوب پایدار کشاورزي در باال عملکرد و محصوالت تولید و خاك باروري

بررسی  ) در1390(فرح وش در مطالعه اي . است برخوردار اي ویژه اهمیت از شیمیایی کودهاي مصرف کاهش و خاك حاصلخیزي

و کودهاي شیمیایی فسفاته و نیتروژنه بر  )فسفات گرانوله نیتروکسین، ازتوباکتر، فسفات بارور و(تاثیر چهار نوع کود بیولوژیک 

کردند که کاربرد کودهاي بیولوژیک عملکرد دانه، تعداد دانه، شاخص برداشت،  نبیا ذرت 704عملکرد و اجزاي عملکرد هیبرید 

اثر بخشی دو نوع کود زیست فسفري در  ) در1392(ضیائیان و همکاران همچنین  .را افزایش داد طول بالل و عملکرد در هکتار

در آزمایشی که بر . فزایش عملکرد دانه گردیدکاربرد کود فسفاته میکروبی و بیوفسفات طالیی سبب ا زراعت ذرت گزارش دادند که

و  و عملکرد افزایش ماده خشک و افزایش ماده خشک نشان داد که کود بیولوژیک فسفره باعثروي گیاه ذرت صورت گرفته، نتایج 

). 1998(هانی و همکاران،  افزایش جذب عناصري همچون فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز، مس و روي بوده است



٢ 

 

 به شبیه و عملکردي تولید شیمیایی کود درصد 50 همراه با زیستی کودهاي از استفاده کردند ) گزارش1998( همکاران و گئونادي

 در که )2005همکاران ( و گوین نتایج آزمایش سانچز. آمد بدست شیمیایی کود درصد 100 از مصرف که بود تولیدي و عملکرد

 کودها این کاربرد بیانگر آن بود که بهار انجام شد، و همیشه بابونه دارویی گیاه دو روي بیولوژیک کودهاي اثر کوبا در موردکشور 

 اثري کیفیت بر اما شد گل عملکرد باعث افزایش بابونه در دارویی و کیفیت بهبود و عملکرد گل افزایش باعث بهار همیشه درگیاه

  .بوداجزاي عملکرد ذرت  برخیبر کودهاي شیمیایی و بیولوژیکی فسفره از این رو هدف از اجراي این تحقیق بررسی اثر  نداشت. 

  

  ها مواد و روش  .2

صورت  1394اثر کودهاي شیمیایی و بیولوژیکی فسفره بر برخی اجزاي عملکرد ذرت  در سال  این آزمایش به منظور بررسی   

قبل از کاشت و پیاده کردن طرح و قبل از هر گونه عملیات شد. گرفت.  این آزمایش در استان لرستان، شهرستان دورود اجرا 

سازي زمین، به منظور شناسایی وضعیت خاك مزرعه مورد آزمایش ازنظر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و تعیین میزان عناصر  آماده

متر به  سانتی 0-30نقطه مختلف مزرعه به طور تصادفی از عمق  10فع کمبودهاي موجود در الزم در خاك براي رشد گیاه و ر

به  آزمایشبرداري به عمل آمد و سپس نمونه برداشت شده از خاك در آزمایشگاه تجزیه گردید.  صورت زیگزاگ و مرکب نمونه

رقم ذرت مورد بررسی در این پژوهش هیبرید سینگل  صورت فاکتوریل بر پایه ي طرح بلوك کامأل تصادفی با سه تکرار انجام شد.

بود که یک رقم میان رس محسوب می شود. این آزمایش به صورت کرتهاي خرد شده در قالب طرح  بلوك کامال  600کراس 

ر (شاهد، کود فسف 2تصادفی با چهار تکرار انجام شد. فاکتورهاي آزمایشی شامل سه سطح کودي فسفر بیولوژیک فسفات بارور

 100و  50، 25، 0بیولوژیک و کود فسفر بیولوژیک+کود سرك بیولوژیک) در کرتهاي فرعی و چهار سطح کودي فسفر شیمیایی (

تعداد ردیف هاي دانه در ، اندازه گیري تعداد دانه در بالل براي  کیلوگرم کود شیمایی سوپر فسفات تریپل) در کرتهاي اصلی بودند.

دیف بالل ضرب و از اعداد به دست آمده میانگین گرفته که عدد محاسبه شده به عنوان تعداد دانه در بالل بالل را در تعداد دانه در ر

عدد بالل انتخابی که از سه ردیف وسط هر کرت برداشت وسپس دانه ي آن  10از  اندازه گیري وزن صد دانه براي در نظرگرفته شد.

عدد دانه را جدا و با ترازوي دیجیتال که دقت باالیی داشته باشد وزن آن  100 ها را جدا کرده پس از مخلوط کردن به طور تصادفی

گیري گردید. به منظور تعیین عملکرد نهایی، در مرحلۀ رسیدگی کامل از چهار ردیف میانی هر کرت آزمایشی با  دانه اندازه 100

- ک شدن نهایی به مدت یک هفته در هواي آزاد نگهها، یک متر مربع برداشت شده و جهت خشرعایت حاشیه از باال و پایین ردیف

 نموده وبوته را برداشت کرده و به صورت طبیعی یعنی هوا خشک آن ها را خشک  10تعداد ، بیوماساندازه گیري  برايداري شد. 

گراد به  درجه سانتی 70کلیه اندام هاي برداشت شده هر کرت درون کیسه هاي نخی گذاشته و در آون تهویه دار با درجه حرارت 

از تقسیم نیز  ساعت قرار داده شود، سپس نمونه ها از آون خارج و با ترازوي دیجیتال حساس توزین گردد. شاخص برداشت 48مدت 

انجام  SAS اده ها بر استفاده از نرم افزاریک ضرب در صد حاصل شد. در پایان تجزیه واریانس دعملکرد دانه به عملکرد بیولوژ

  درصد انجام شد. پنجدر سطح احتمال  LSDگرفت. کلیه مقایسه ها با استفاده از آزمون 

  

  نتایج و بحث  .3

شیمیایی فسفر و کود بیولوژیک فسفر بر صفات تعداد دانه در بالل، وزن  نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثر کود    

دار شد. همچنین اثر متقابل کود شیمیایی و بیولوژیک فسفره بر صفات وزن صد  صد دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک معنی

  ).  1دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک معنی دار شد (جدول 
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  پاشی بر عملکرد واجزاي عملکرد ذرت.) تجزیه واریانس اثر تیمار آبیاري و محلول1جدول 

  منابع تغییر
درجه 

  آزادي

تعداد دانه 

  دربالل

وزن 

  دانه100
  عملکرد دانه

عملکرد 

  بیولوژیک

شاخص 

  برداشت

 22/7 24162340 1089650  8/0 68/2312  3  بلوك

 2/18 *18270344 **9437331 **19/41 *52/12107  3  کود شیمیایی

  7/17  4857370  1692696  18/3  68/768  9  خطاي اصلی

 32/36 **72924458 **18164762 **52/68 **68/24922  2  کود زیستی

 72/14 51060044** *2731066 *02/14 19/37  6  کودشیمایی*کود زیستی

  45/15  5545887  790368  69/4  64/2844  23  خطاي فرعی

  41/10  02/11  9/10  5/6  9/8  -   ضریب تغییرات(درصد)

ns،  و  احتمال پنج درصد و یک درصد. درسطح دارومعنی دارترتیب غیرمعنیبه  

 
) بود و 636(کیلوگرم در هکتار داراي بیشترین تعداد دانه در بالل  100تایج نشان داد در بین کودهاي شیمیایی فسفره تیمار کاربرد ن

کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی  50و  25بین تیمار  د.) بو560تیمار عدم مصرف کود شیمیایی فسفر داراي کمترین تعداد دانه در بالل (

اد نیز بیشترین تعد 2داري وجود نداشت. در بین تیمارهاي کود بیولوژیک فسفات بارور فسفر نیز این نظر تعداد دانه در بالل اختالف معنی

) مربوط به تیمارهاي  کاربرد بذرمال و سرك کود بیولوژیک به صورت توأم و همچنین تیمار کاربرد بذرمال بود و 620دانه در بالل (

توان ) اظهار کردند از دالیل کاهش تعداد دانه ، می2000و همکاران ( کافی. ) مربوط به تیمار شاهد بود549کمترین تعداد دانه در بالل (

بررسی تاثیر  ) در1390(فرح وش شوند اشاره کرد. در مطالعه اي هایی که به دانه تبدیل میتعداد گل و کم شدن تعداد گلبه کاهش 

و کودهاي شیمیایی فسفاته و نیتروژنه بر عملکرد و اجزاي  )فسفات گرانوله نیتروکسین، ازتوباکتر، فسفات بارور و(چهار نوع کود بیولوژیک 

) 2011مهرپویان و همکاران ( سبب افزایش تعداد دانه در بالل شد.کردند که کاربرد کودهاي بیولوژیک  بیان رتذ 704عملکرد هیبرید 

 ریزجانداران و میکروریز شود می باعث کودها نوع این تلفیقی کاربرد به ویژه نیتروژن و فسفر بیولوژیک کودهاي نوان نمودند که کاربرد

  سبب افزایش تعداد دانه در بالل میگردد.  یابد افزایش

به صورت بذرمال و سرك به همراه کاربرد  2نتایج در مورد وزن صد دانه بذور ذرت نشان داد که تیمار کاربرد کود بیولوژیک فسفات بارور

گرم) بود.  در 29صد دانه ( گرم)  و تیمار شاهد  داراي کمترین وزن 37کیلوگرم کود شیمیایی فسفر داراي بیشترین وزن د دانه ( 100

تیمارهاي کود شیمیایی بیشترین میزان وزن صد دانه مربوط به تیمار کاربرد بذرمال و سرك کود بیولوژیک به صورت توأم بود. پس از 

بیولوژیک تیمار کاربرد بذرمال و سرك کود بیولوژیک به صورت توأم بیشترین میزان وزن صد دانه مربوط به تیمار کاربرد بذرمال کود 

رسد استفاده از عناصر غذایی تواند باعث افزایش وزن صد دانه شود. به نظر میستفاده از مواد تغذیه اي می ).1بود (شکل 2فسفات بارور

با ها به دانه شود. نتایج به دست آمده از این تحقیق تواند منجر به ساخت و انتقال بیشتر کربوهیدراتمانند فسفر و عناصر ریز مغذي می

تواند وزن صد دانه ذرت را افزایش ) هماهنگ است که گزارش کرد استفاده از عناصري مانند فسفر و روي می1995هاي مارچنر (یافته

دهد و دلیل آن را اثر این عناصر بر فرایندهاي رشد زایشی و افزایش تولید کربوهیدرات و پروتیین دانست و وزن دانه را یکی از اجزاي 

  .اعالم نمودعمده عملکرد 
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  بر وزن صد دانه اثر کودهاي شیمیایی و بیولوژیک فسفره ) 1شکل 

کیلوگرم در هکتار مربوط به  10526نتایج مقایسات میانگین داده هاي عملکرد دانه  نشان داد که باالترین میزان عملکرد دانه به مقدار 

کیلوگرم کود شیمیایی فسفر بود. همچنین  100سرك به همراه کاربرد به صورت بذرمال و  2تیمار کاربرد کود بیولوژیک فسفات بارور

کودهاي شیمیایی و بیولوژیک بود  کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار عدم کاربرد هر یک از 6235کمترین میزان عملکرد دانه به میزان 

عملکرد دانه شده است افزایش  ولوژیک فسفره باعثنشان داد که کود بیدر آزمایشی که بر روي گیاه ذرت صورت گرفته، نتایج ). 2(شکل

کاربرد کودهاي زیستی و شیمیایی فسفره سبب افزایش گزارش کردند که ) 1392(میرشکاري و همکاران ).  1998(هانی و همکاران، 

و محلولپاشی عناصر  2بررسی تاثیر کود زیستی فسفات بارور) در 1391(کریمی و همکاران شد.  704عملکرد دانه در ذرت سینگل کراس 

. افزایش یافت 2کردند که عملکرد دانه با مصرف کود زیستی فسفات بارور بیان 704اي  عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه ریزمغذي بر

 اعثب کودها نوع این تلفیقی کاربرد به ویژه نیتروژن و فسفر بیولوژیک کودهاي ) عنوان نمودند که کاربرد2011مهرپویان و همکاران (

   گردد.   داشته و سبب افزایش عملکرد دانه می غذایی عناصر جذب بر مثبت اثر و یابد افزایش ریزجانداران و میکروریز شود می
  

 

  بر عملکرد دانهاثر کودهاي شیمیایی و بیولوژیک فسفره ) 2شکل 
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به صورت  2تیمار کاربرد کود بیولوژیک فسفات بارورکیلوگرم در هکتار مربوط به  26541باالترین میزان عملکرد بیولوژیک به مقدار 

 16952کیلوگرم کود شیمیایی فسفر بود. همچنین کمترین میزان عملکرد بیولوژیک به میزان  100بذرمال و سرك به همراه کاربرد 

دار شد  ن آنها نیز معنیالفات بیکیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار عدم کاربرد هر یک از کودهاي شیمیایی و بیولوژیک بود و اخت

در گردد.  ). فتوسنتز مهم ترین عاملی است که موجب افزایش میزان تجمع ماده خشک (تولید کربوهیدرات) در گیاهان می3شکل(

و افزایش ماده خشک  نشان داد که کود بیولوژیک فسفره باعثروي گیاه ذرت صورت گرفته، نتایج  )1998که هانی و همکاران ( آزمایشی

).  1998(هانی و همکاران،  و افزایش جذب عناصري همچون فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز، مس و روي بوده است کردعمل

 704 کود زیستی فسفاته بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت سینگل کراس ) نیز در آزمایش با عنوان اثر1392(میرشکاري و همکاران 

و افزودن  دار بود معنی عملکرد دانه و بیولوژیکرش کردند که اثر متقابل تیمار آبیاري و سطوح کودي در مورد آبی گزا شرایط تنش کم در

بررسی تاثیر کود ) در 1391(کریمی و همکاران کودهاي فسفره در تیمارهاي تنشی و غیر تنشی سبب افزایش عملکرد بیولوژیک شد. 

با  عملکرد بیولوژیککردند که  بیان 704اي  عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه غذي برو محلولپاشی عناصر ریزم 2زیستی فسفات بارور

  .افزایش یافت 2مصرف کود زیستی فسفات بارور
  

 

  بر عملکرد بیولوژیکاثر کودهاي شیمیایی و بیولوژیک فسفره ) 3شکل 

دار نشد شاخص برداشت در همه  بر شاخص برداشت معنیبا توجه به اینکه اثر کودهاي شیمیایی و بیولوژیک فسفره و اثر متقابل آنها 

  دار نبود.  الف بین آنها نیز معنیدرصد بوده و اخت 38تا  35تیمارها بین 

  

  گیري کلی . نتیجه4

این تحقیق نشان داد براي دستیابی به حداکثر عملکرد ذرت در منطقه دورود بایستی از ترکیب تیماري کاربرد  حاصل از در کل نتایج

  کیلوگرم کود شیمیایی فسفر و کاربرد توأم کود بیولوژیک فسفر به صورت بذرمال و سرك استفاده نمود.  100
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