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 چکیده            

 

ّای ،ّذف اص ایي هغالؼِ ّای صیستی فسفشُ تاسٍس  تشسسی تاثیش کَد  ًیتشٍکسیيٍ  کَد  یتشٍپالسٍ   ًیتشٍکاسا، سَپشً  ًیتشٍطًِ  َپش ،2صیستی  َفسف س تش  3 تاسٍسٍ  اتتی

د.  رستسضذٍ  ػولکشدٍ  اجضای ػولکشد  ًیتشٍپالس افضایص هؼٌی داسی سا دس َت َپش  ًیتشٍطًِ س طاى داد کِ کاستشد کَد صیستی  قغش ًتایج ِت دست آهذُ اص ایي تشسسیً 

ّای کَد صیستی تاثیش هؼٌی داسی تش ایي صفات ًذاضت.  ٍصى  تالل، عَل تالل، ػولکشد لی سایش تیواس  یتشٍپالس خطک رستٍ  ػولکشد داًِ تاػث گشدیذ،ٍ  َپشً  س

وچٌیي  15ػولکشد داًِ ساً سثت ِت ضاّذ ِت هیضاى  ّای تواهی کاستشد دسصذ افضایص داد.ّ  ِت عَس هؼٌی داسی افضایص داد. کاستشد ػولکشد داًِ سا  ُفسفش صیستیکَد

َفسفات ػولکشد داًِ سا ِت تشتیة ِت هیضاى  3، تاسٍس 2فسفات تاسٍس  َپش تی یتشٍپالس ٍ کاستشد دسصذً سثت ِت ػذم کاستشد کَد افضایص داد.  12ٍ  13، 17ٍ س َپشً  س

ای صیستی فسفشُ افضایص هؼٌی داسی سا دس ضاخص تشداضت رست دسصذی ضاخص تشداضتً سثت ِت ضاّذ گشدیذ. ت 10ٍ  12ًیتشٍکسیي هٌجش ِت افضایص  واهی کَدّ 

ّای ضیویایی  ُ قشاس گیشد تا اص هضشات کاستشد صیاد کَد  ای صیستی دس هضاسع رست هَسد استفاد ِ اص کَدّ  ْاد هی گشدد ک  تش هحیظ کاسِت ضَد.تاػث ضذ. لزا پیطٌ

، کَد صیستی فسفشُ ًیتشٍطًِ  ، رست، ػولکشد داًِکلوات کلیذی: کَد صیستی 
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  مقدمه .1

 

د آى یکی اص هْمن  اى صساػی تشػْذُ داسدٍ  کوَث َلیذ گیّا ًیشٍی ت ًیتشٍطىً قص تسیاس هْوی سا دس  ماى         دس تیي ػٌاصش غزایی  َلیمذ گیّا َاهمی ت ُ تمشیي ػ ٌٌمذ تمشیي هحمذٍد ک

ص هی دّمذ [9].ػی استصسا ٌتض سا کّا س ٍ ضذت فَت ٍ سغح تشگ   ُ ا ضذ ص سًگ تشگّ  ِ کّا د ایي کَد هٌجش ت مای       [5]. کوَث دّ  دس حمال حارمش هفمشف جْمًای کَم

 ِ ا  82ًیتشٍطً ش سال است. تٌْ ى تي دسّ  ٍ تیص اص  50-35هیلَی اى صساػی جزب هی ضَد  سظ گیّا ِ َت ًیتشٍطً مذ    دسصذ آى دس خما  تماقی   65 -35دسصذ کَد   [7].همی هًا

ش ساِل  ِ تشتیة  42تش اساس گضاسضاتّ  ٍ رست )ت َلیذ سِ غِل هْن جْاى یؼٌی گٌذم، تشًج  ا تشای ت ًیتشٍطًِ تٌْ ى تي کَد  مش سمالر هفمشف       16ٍ  9، 17هیلَی ى تمي دسّ  هیلیَم

ًیتشٍطى[14]. هی ضَد ِ   ،پس اص  کم ُ است، ػلی سغن اٌی ُ سضذ گیا ٌٌذ د          فسفش هْوتشیي ػٌفش غزایی هحذٍد ک جَم میٍ  ًٍا ِ فشا ما تم ٍ غیمش آلمی آى دس خما ّ  دس فمشم آلمی 

ای حاصلخیض تسمیاس کمن اسمت    ا، حتی خا ّ  ُ داسد           [17]. داسد. صیشا فشم آصاد ایي ػٌفش دس خا ّ  قمص تسمیاس هْومی تمش ػْمذ ماىً  َلیمذ هگمی گیّا ٍ ت  فسمفش دس سضمذ 

ا، اص دست سفتي تاها [18]. دگی آبّ  ای ضیویایی هَجة آَل ِ کاسگیشی کَدّ  ُ اسمت       ت ص کیفیمت خما  ضمذ ٍ کمّا ع طًتیکمی  ِ ایمي دلیمی تمشای حفم        [10]. .ٌَم تم

ٌّذ، غیش قاتم  ص د ٍ  خغشات صیست هحیغی سا کّا طیکی تاالیی داضِت ََل ًَذُ کِ کاسایی اک ای تجذیذ ض ادُّ  سصی استفادُ اص ًْ ماب اسمت  پایذاسی دس کطٍا دس ایمي   .ی اجٌت

ْتشیي س ًتخاب ت ٍ ا ای صیستی  ٍ        جْت استفادُ اص کَدّ   ُ ًٌمذ حاصملخیضی خما  سا حفم  کمشد َا ما همی ت ذ داضت. ایي کَدّ  َّا ّاً قص هْوی خ ٍاسگاًیسن  ّای هیکش  ِ َی

ًی        ُ ٌٌمذ وضیسمت تگثیمت ک مای غیمشّ  اى هاًٌذ تماکتشیّ  ُ سضذ گیّا ٌّذ ای افضایص د د تخطٌذ.. دس ایي ساستا استفادُ تاکتشیّ  َْث مای اخیمش     ضشایظ خا  سا ت تمشٍطى دس سمالّ 

جِ صیادی سا ت ِ نٌمیي ف    َت مای صیمادی کم ٌّذ. تاکتشیّ  اى سا افضایص هی د ٍ سایش گیّا ا اغلة دس سیضٍسفش سضذ غالت  ٍاسگاًیسنّ  ُ است. ایي هیکش ؼالیمت  ِ خَد جلة کشد

ذ  ُ ًا َتاکتشٍ  غیشُ، ضٌاسایی ضذ م، اصت ٌّذ، هاًٌذ آصٍسپشیلَی ِ   ییّا سنیهکًا [8].ّایی سا دس سیضٍسفش ًاجام هی د ًٌمذ اثمشات هگثمت     یهم  عشیم  آى اص ّما   یتماکتش  ایمي کم َا ت

اىیگ یخَدضاى سا سٍ ٌٌذ ّا ِ صَست غ صیافضا ،اػوال ک ٍ   نیهستق شیدس سضذ ت ص  گ  ایم کمّا ما    یشیجلَم طىّ  ِ ػومذتا  دس اثمش تشضمح آًتم        یاص اثمشات پماَت  یهضمش اسمت کم

سیسا ایّا  کیَتیت ٍَف ِ صَست هستق صیضَد. افضا یه جادیّا ا ذس ٌت یه نیدس سضذ ت ذ دس اثش س ًَا َّسهَىیض فت طیت تیّا، تگث َت ٌتض آًمض   تشٍطى،یً کیََل ِ سمغح    ییّما  نیسم کم

ا سا دس گ َتیف اىیَّسهَىّ  ل ساص یه صیافضا ّا ٍ هحَل ٍ هؼمذً  یدّذ  ل خا   اهحَل ِ فسمفش سا دس دسمتشس گ    یکمشدى فسمفات آلم    یفسفشً  ماى یکم دّمذ تاضمذ    یقمشاس هم   ّا

.[11] 

 

 مواد و روش ها . 2

 

ٍ تاتستاى اس  ُ       1390سمال   ایي تحقی  دس ْت طما ٍاحمذ کشهًا ُ آصاد  طماا ُ تحقیقماتی دًا ُ اجشاضمذ     15دس دس ایسمتاا طما هتشی ضْشسمتاى کشهًا جْمت تؼیمیي خفَصمیات    . کیلَم

ایی اص خما  تشداضمت ضمذ.     0-30فیضیکیٍ  ضیویایی خا  هحی اجشای آصهایص ، اص ػو    ِّ ًَ و قغِ ِت عَس تفادفیً  دی آى    ساًتی هتشی دس نْاسً  ِ کَم صمی ٍ َت ًتمایج 

 .ِت ضشح جذٍل صیش هی تاضذ

 

 :  خصًصیات خاک محل اجرای طرح1-2جديل

 

 : تًصیٍ کًدی بر اساس خصًصیات خاک محل اجرای طرح2-2جديل 

 

 

 

کْای کاهی تفادفی دس  تشٍ  ه5خظ کاضت ِت عَل 4کشت ٍّش کشت داسای 16تکشاس اجشا گشدیذ . ضاهی  3آصهایص ِت صَست فاکتَسیی دس قالة عشح آهاسی تَل

ًیض  cm75فاصلِ خغَط کاضت ای هَسد تشسسیًظش گشفتِ ضذُ است. هتش تشای خشٍج آب دس 2ٍ فاصلِ تیي تکشاس  َاع هختلف کَد صیستی ًیتشٍطًِ  فاکتَسّ  ًا

ِ گیشی ًَ  ػو  ًو

(cm) 
 کشتي آلی

 )%ر

 اصت کی

 )%ر

 فسفش قاتی جزب

(ppm) 
 پتاسین قاتی جزب

(ppm) 
 سٍی آّي

30 -0  26/1  126/0  6/13  380 1/6  3/3  

َپ اٍسُ َلفات پتاسین ش فسفات تشیپیس  س

kg/ha400 kg/ha100 kg/ha50 
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َاع هختلف کَد فسفشُ )فسفات تاسٍس  ًیتشٍکاسا ٍ ػذم کاستشدرٍ  ًا َپش تیَ فسفات ٍ ػذم کاستشد کَد صیستیر 3، فسفات تاسٍس 2)ًیتشٍکسیي، سَپش ًیتشٍپالس،  ، س

ل شکذام اصکَدّای تَی دًذ. هیضاى هفشفّ  کتاس تفَست تزس هال ،پَدس سَپش ًیتشٍ پالس 4َطیک تشاساس ناست هفشفی ِت تشتیة ًیتشٍکسیي َت لیتش دس 4لیتش دسّ 

ًیتشٍکاسا  دس  کتاس تفَست تزس هال ،فسفات تاسٍس g100ّکتاس تفَست تزسهال ،َپ کتاس تفَست تزس هال ،تیَفسفش g100،2دسّ  کتاس تفَست تزس هال ،ٍ  3دسّ  لیتش دسّ 

کتاس تفَست تزس هال استفادُ ضذ.g100، 3ٍ پَدس تاس  تشاساسضیویایی  کَدّایهفشفدسّکتاس، هیضاى  کیلَگشم20 هٌغقِکطت ًیض تشاساستزس هفشفی  هیضاى دسّ 

شم افضاس گشدیذهفشف% 50 ٍتفَست خا  آصهَى ات هیاًایي تیواسّا تا استفاد ضذ . هقایس MSTAT-C. پس اص استخشاج دادُ ّا، جْت هحاسثات آهاسی اصً 

ٍ دس سغَح آهاسی  کي  ِ ای دًا شم افضاس 5%ٍ  1استفادُ اص آصهَى نٌذ داهٌ جام ضذ. MSTAT-C% تا استفادُ اصً   ًا

 

 نتایج و بحث. 3
ٍاسیاًس صفات هَسد تشسسی ًطاى داد کِ اثش کَد صیستی ًیتشٍطًِ تش صفت ضاخص تشداضت اثش هؼٌی داسی دس سغح احتوال یک د سصذ ٍ دس صفات عَل تجضیِ 

ٍ ػولکشد ػلَفِ اثش هؼٌی داسی سا دس سغح احتوال  ُ ًیض دس صفت ػولکشد داًِ دس  5تالل، قغش تالل، ػولکشد داًِ  دسصذ داضت. اثش تیواس ّای هختلف کَد صیستی فسفش

ٍ دس صفت ضاخص تشداضت دس سغح احتوال  د )جذٍل  5سغح احتوال یک دسصذ   ر. 1-3دسصذ هؼٌی داس َت

 

ٍ ياریاوس صفات مًرد بررسی1-3ديل ج   : تجسی

طیک َل ػلَفِػولکشد ػولکشد تَی  
ضاخص 

 تشداضت

ػولکشد 

 داًِ
 قغش تالل

عَل 

 تالل
تِ  استفاع َت

دسجِ 

 آصادی
 

 تکشاس 2 18.06 0.021 0.141 218.77 17.331 189266.02 895168.75

74816875ns 1875798.5* 81.828** 484.84* 0.119* 2.611* 80.305ns 
طِیک 3 َل ّای تَی  کَد

یتشٍطى   ًُ تگثیت کٌٌذ  

943896.53ns 573332ns 69.005* 601.52** 0.062ns 1.277ns 111.25ns 
طیک 3 َل ّای تَی  کَد

ُ فسفش  حی کٌٌذ  

80498.38ns 172977.7 9.7383 70.09ns 0.010ns 0.296ns 17.472ns 
صیک فسفش 9 ََل ُکَد تی  

طیک × ََل ًیتشٍطًِ کَد تی  

 خطا 22 12.848 0.455 0.027 81.95 0.334 0.89564 17.25891

 رشیة تغییشات)%ر  5.36 6.019 4.457 10.60 8.7166 10.06148 4.874257

 
َپش ًیتشٍپالس افضایص هؼٌی داسی ا کاستشد کَد س ای کَد صیستی ًیتشٍطًِ تٌْ قغش تالل سا دس عَل تاللٍ   تا تَجِ ِت ًتایج ِت دست آهذُ اص ایي تشسسی دس تیي تیواسّ 

ِ هیضاى  ِ ػذم کاستشد کَد ت سثت ت  دسصذ افضایص داد.  3ٍ  6تاػث گشدیذٍ  ایي صفت ساً 

یتشٍپالس افضایص هؼٌی داسی سا دس ػولکشد خطک رست تاػث گشدیذ َپشً  ْا کاستشد س ، تٌ سثت  دس ایي تشسسی دس تیي تیواس ّای کَد صیستی ًیتشٍطًِ ٍ ایي صفت ساً 

جَد تاکتشی ّای تگثیت کٌٌذُ دس [15] سلَس ٍ ّوکاساىدسصذ افضایص داد.  13ًیتشٍطًِ ِت هیضاى  ِت ػذم کاستشد کَد صیستی گضاسش کشدًذ کِ کَدّای صیستی تاٍ 

ًتیجِ افضایص تجوغ هادُ خطک دس گیاُ هی گشدد. ضاسها  ُ دس جزب ػٌاصشٍ  دس  َاى گیا ِ هفشف کَدّای صیستی تا[16] خَد تاػث افضایص ت ػث ًیض گضاسش کشد ک

طیکی ػٌاصش هَسد ًیاص گیاُ اص جولِ ًیتشٍطىٍ  فسفش هشتثظ دا َل هاس ٍ هادُ خطک دس گیاُ هی گشدد ٍی دلیی آى سا ِت تگثت تَی هحققیي گضاسش  ًستِ است.افضایص تَی

ذ کِ  ٍاحذ سغح تشگ هٌجش ِت افضا تشٍطىیسغح تشگ ٍ هقذاس ً صیتا افضا تشٍطىیً ِیتغزًوَدُ ًا اتشا یادُ خطک هه ذیتَل صیهَجَد دس  ضد يیگشدد. ٌت  يیت یکیساتغًِ 

ٍ کاسا غیٍ تَص تشٍطىیهقذاسً  شط ییآى، فتَسٌتض تشگ   [13].ٍجَد داسد  یهفشف ًا

َپش ًیتشٍپالس افضایص هؼٌی داسی سا دس ػولکشد داًِ رست تاػث گشدیذ ٍ ایي صفت سا ا س ِت هیضاى ًسثت ِت ضاّذ  دس ایي تشسسی دس تیي کَد ّای صیستی ًیتشٍطًِ تٌْ

َلفَس تاثیش هگثتی سا تش سضذٍ  ػولکشد گیاّاى داسد. گضاسش ًو [4]. دّقاًی هطکاتیر2-3دسصذ افضایص داد )ضکی  15 س َدًذ کِ ًیتشٍکسیي، سَپشًیتشٍپالسٍ  تَی

اى تش ػْذُ داضتِ تاضٌ قص هْوی سا دس افضایص ػولکشد گیّا ذً  ًیسن ّای تگثیت کٌٌذُ ًیتشٍطى هی تَاًٌ ٍاسگا سظ هیکش سضذ داًِ ّا تستای تِ ذ. ًیتشٍطى تاهیي ضذُ َت

ٍ ًیتشٍطى تَسظ گیاّاى هادسی ٍ ظشفیت داًِ ّا تشای دسیافت آى داسد. افضایص هقذاس ًیتشٍطى ظشفیت هخضى )افضایص تؼذاد  دس دستشس تَدى کشتي

ا افضایص هی دّذ سلَل ّا ٍ گشاًَل ّای ًطاستِ دس آًذٍسپشمر ٍ فؼالیت آًضین ّا دس تزس )ایٌَستاص ّا، ساکاسص سٌتاص ٍ آسپاستات آهیٌَ تشاًس آهیٌاصر س
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شػت گضاسش ضذُ است کِ کاستشد ًیتشٍطى سشػت پش ضذى داًِ ّا سا افضایص هی دّذ. اختالف دس ٍصى ًْایی داًِ ّا دس اتتذا دس اثش اختالف دس س [6].

 [12].پش ضذى داًِ ّا ٍ دٍسُ پش ضذى داًِ ّا دس رست است

ایي کاستشد کَدّای حی کٌٌذُ فسفش )جذٍل  ًتایج هقایسِ هیًا ، 2افضایص داد. کاستشد فسفات تاسٍس کَدّای حی کٌٌذُ فسفش ػولکشد داًِ سا تواهی  کاستشد ،ر 3-3عث  

َفسفات ػولکشد داًِ سا ِت تشتیة ِت هیضاى  3تاسٍس  َپش تی سثت ِت ػذم کاستشد کَد افضایص داد.  12ٍ  13، 17ٍ س ى فسفات، تاػث افضایص دسصذً  دى َی دس دستشس َت

ی اص سثض ضذى تا آغاص وَ گیّا صى داًِ سثة افضایص ػولکشد هحفَل هی ضَد ش گلذّیٍ  گشد افطاًی هیسشػتً   ٍ  [2]. ضَد، کِ ایي خَد اص عشی  افضایص تؼذادٍ 

ضاد  ٍ  ًیض [1] هغالؼات ْت ِ هی ضَد. پتش سٍی رست ًطاى داد کِ تلفی  آصٍسپیشیلَم  ًَاس تاػث افضایص ػولکشد دًا  سَدٍه

طیک تگثیت کٌٌذُ ًیتشٍطى )جذٍل  اثیشضاخص تشداضت تحت ت ًتایج هقایسِ هیاًایي َل طاى داد کِ کاستشد 2-3تیواس کاستشد کَدّای تَی  ً َپش ًیتشٍپالسٍ  ر س

سثت ِت ػذم کاستشد کَد ِت هیض دسصذ  10ٍ  12اى ًیتشٍکسیي هٌجش ِت افضایص هؼٌی داس ضاخص تشداضت ًسثت ِت ضاّذ ضذ. کاستشد ایي دٍ کَد ضاخص تشداضت ساً 

ٍلی هیضاى افضایص تحت تاثیش ّش سِ  افضایص داد. دس ایي تشسسی ّوچٌیي تواهی کَد ّای صیستی فسفشُ افضایص هؼٌی داسی سا دس ضاخص تشداضت رست تاػث ضذ، 

د )جذٍل  ًَاس ٍ آصٍسپیشیلَم هَجة افضایص  [3] حویذی ٍ ّوکاساىر. 3-3کَد صیستی فسفشُ یکساى َت ای سَدٍه ضاخص گضاسش کشدًذ کِ کاستشد تَأم تاکتشْی

ًَذ.  تشداضت رست هی ض
 

 : مقایسٍ میاوگیه صفات مًرد بررسی تحت تاثیر کًد زیستی ویتريشو2ٍ-3جديل 

 ضاخص تشداضت ػولکشد ػلَفِ قغش تالل عَل تالل ػولکشد داًِ 

َپش ًیتشٍپالس  س
8072 a 17 ab 4.6 a 7898 a 52.9 a 

 ًیتشٍکسیي
7641 ab 16.3 ab 4.5 ab 7311 ab 52 a 

ساًیتشٍکا  
7418 b 16.2 ab 4.4 b 7135 b 50.4 ab 

 ضاّذ
7006 b 16 b 4.5 b 7001 b 47 b 

 

 : مقایسه میانگین صفات مورد بررسی تحت تاثیر کود زیستی فسفره3-3جدول 

 ضاخص تشداضت ػولکشد داًِ 

2فسفات تاسٍس   
7978 a 52.7 a 

3فسفات تاسٍس   
7720 a 51.5 a 

َپش تیَفسفات  س
7611 a 50.9 a 

 ضاّذ
6827 b 47.1 b 
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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 In this study the application Super nitro plass significant 
increase in The ear diameter, ear length, dried weight and grain yield caused. However, other bio-fertilizer 
treatments had no significant effect on these traits.  the application Super nitro plass caused grain yield over 
the control of this trait was increased by 15 percent. Also the use of biological phosphorus fertilizer 
significantly increased grain yield. The application of biological phosphorus fertilized barvar 2, 3 and super 
bio phosphate fertilization, respectively 17 and 13 and 12% increased grain yield. the application super nitro 
plass and nitroxin caused, harvest index increased 12 and 10% in comparison to control. the use of biological 
phosphorus fertilizer significantly increased in harvest index. It is suggested that the bio fertilizer used in 
corn fields to the hazards of excessive use of chemical fertilizers on the environment is reduced. 
 
Keywords: Biological phosphorus fertilizers, nitrogen bio fertilizers, corn, yield 
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