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چکیده 

، فسفر ومحلولپاشی ازت بـر عملکـرد و افـزایش ذرت    2به منظور بررسی تأثیر کود زیستی فسفاته بارور
درروسـتاي  1390درمنطقه کوهدشت آزمایشی در بهار وتابستان  سـال  704دانه اي رقم سینگل کراس 

به صورت اسپلیت پالت باسه تکرار اجراء گردید.باغزال شهرستان  کوهدشت
یکبـار محلولپاشـی ( در   -2بدون محلولپاشـی ( شـاهد)   -1فاکتور اول : محلولپاشی ازت درسه سطح (

دوبار محلولپاشی (در مرحله ظهور بالل وگرده افشانی)). فـاکتور دوم : کـود   -3مرحله ظهور گل تاجی) 
عدم مصرف و فـاکتور سـوم : کـود شـیمیایی     -2مصرف -1مل ( در دو سطح شا2زیستی فسفاته بارور

نصف مصرف فسـفر توصـیه شـده بـر اسـاس      -2مصرف کامل توصیه شده-1فسفر در دو سطح شامل (
آزمون   خاك). محلولپاشی ازت باعث  افزایش  معنی دار عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک ، قطـر بـالل،      

برداشت ، تعداد دانه در ردیف و ردیـف در بـالل و وزن هـزار دانـه     طول بالل ، وزن چوب  بالل ، شاخص
وتعداد دانه در بالل گردید.

محلولپاشی ازت  باعث   افزایش معنی دار عملکرد ذرت واجزاي  عملکرد آن شد. بیشترین عملکرد دانه 
کیلـوگرم در  11/10307درصد فسفر توصیه شـده بـه میـزان    50و2بار محلولپاشی ازت، بارور2به تیمار 

هکتار تعلق داشت. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بین فاکتورهـاي اصـلی  از نظـر عملکـرد دانـه،      
عملکرد بیولوژیک ، وزن چوب بالل ، وزن هزار دانه ، تعداد دانه  در ردیف و دانه در بالل  اختالف معنـی  

ی ومتقابل معنی دار نشدند.داري وجود داشت ، همچنین درقطر بالل ، هیچکدام از اثرات اصل
، عملکرد، کود شیمیایی و فسفر2کلمات کلیدي : محلولپاشی  ، ذرت  ، بارور

مقدمه  

فقر و گرسنگی همراه با ازیاد روز افزون جمعیت در بیشتر کشورهاي جهان و محـدودیت اراضـی قابـل کشـت بـراي      
کند. این واقعیت تلـخ کـه   وحشتناکی ترسیم میتامین مواد غذایی مردم جهان، سرنوشت آینده بشریت را به صورت 

کند از مدتها پیش انسانها را برآن داشته است کـه بـا افـزایش تولیـد محصـوالت      آینده جهان را تهدید به نابودي می
برداري هرچه بیشتر از حداکثر امکانات موجود درصدد تامین کمبود مواد غـذایی از طریـق انتخـاب    کشاورزي و بهره



اي جز تالش در جهت افزایش تولید کشاورزي در .بنابراین چارهان زراعی ویافتن ارقام پر محصول برآیدبهترین گیاه
باشـد بایـد   هاي زراعی موجود چندان قابل افزایش نمیکشور نخواهیم داشت و از آنجایی که سطح زیر کشت و زمین

افزایش یابد و حتی االمکان  از گیاهان پر براي تامین غذاي مردم جهان تولیدات محصوالت کشاورزي در واحد سطح 
نیتروژن یکی از عناصر اصلی مورد نیاز گیـاه اسـت و نیـاز    ).1388تر استفاده شود(بهاروند، سودتر با دوره رشد کوتاه

کیلـوگرم نیتـروژن   22-25باشد. غالت براي تولید یک تن دانه نیاز به جذب گیاه به نیتروژن بیش از سایر عناصر می
تن 170000اثر وجود دارد. این مقدار معادل تن نیتروژن گازي به شکل بی78000. در باالي یک هکتار زمین دارند

میلیـون تـن بـرآورد شـده اسـت      175باشد. مقدار نیتروژن تثبیت شده به طریق زیستی سالیانه حـدود  کود اوره می
عیت و تقاضاي روزافزون براي مواد غذایی، در حالی که طی چند دهه اخیر به علت افزایش جم). 1380(خسروي، ب 

شدت افزایش یافته کـه عـالوه بـر افـزایش     همصرف کودهاي شیمیایی به منظور افزایش مقدار تولید در واحد سطح ب
Mantemurro(پیامدهاي نامطلوبی در افزایش آلودگی منابع آب و خاك به همراه داشـته اسـت  ،هاي تولیدهزینه

et al., اي در رشـد و تولیـد گیاهـان اسـت. بـه خصـوص در       ژن مهمترین عامل محدود کننده تغذیهنیترو.)2006
باشد و در نتیجه فقر نیتروژن عامـل  مناطق خشک و نیمه خشک مانند شرایط کشور ایران که مواد آلی خاك کم می

ا حـد زیـادي بـه    ). در دسترس بودن فسفر براي گیاهان تـ 1387ي مهمی است (مجیدیان و همکاران، محدود کننده
شرایط زیستی و شیمیایی بستگی دارد که در خاك رخ می دهد در عرصه عمل، تثبیـت سـریع کودهـاي شـیمیایی     

. در )2000(شـیکر وهمکـاران  فسفره تحت شرایط موجود در خاك به فرم هاي غیـر محلـول مشـکلی جـدي اسـت      
ه با رها سازي تدریجی فسفر و تبدیل آن به وجود دارند ک1طبیعت گروهی از ریزسازواره هاي حل کننده ي فسفات

این ریز سـازواره هـا   شکل قابل جذب گیاه نیاز به کودهاي فسفاته شیمیایی را کاسته و کارایی آن ها را باال می برند.
و یـا ترشـح آنـزیم هـا شـرایط را بـراي       PHبا استقرار در منطقه ریزوسفر از ترشحات ریشه استفاده نموده و با تغییر

, Penicilliumفسفر نامحلول بـه شـکل قابـل اسـتفاده قـرار مـی دهنـد . مـی تـوان قـارچ هـاي جـنس             تبدیل

Aspergilus  و باکتري هاي جـنسPseudomonas , Bacillus    ؛بـاي  1375را نـام بـرد (آسـتارایی وهمکـاران
باسـیلوس  ). کود زیستی فسفات حاوي دو نـوع بـاکتري حـل کننـده فسـفات از گونـه هـاي        1379بوردي وهمکاران

) می باشد که به ترتیب با اسـتفاده از دو سـازو کـار ترشـح     p13) و سودوموناس پوتیدا ( سویه p5( سویه 2لنتوس
اسیدهاي آلی و اسید فسفاتاز باعث تجزیه ترکیبات فسفره نـامحلول و در نتیجـه جـذب شـدن آن بـراي گیـاه مـی        

ي حل کننده فسفر از خاك هاي مناطق مختلف کشـور  گردند.طی پژوهش هاي پنج ساله ابتدا جدا سازي باکتري ها
انجام شد و سپس این باکتري ها تحت آزمایش هاي متعددي مانند بررسی مقاومت به تـنش هـاي محیطـی ( دمـا ،     

هاي مختلف ) و رقابت با ریزسازواره هاي دیگر قرار گرفتند . نتایج حاکی از این بود که این باکتري هـا  PHشوري ، 
درصد را به خوبی تحمـل نماینـد وجـود چنـین مشخصـه      5/3و شوري تا 11تا 5بین PHه وسیعی از قادرند دامن

هایی باعث شده است که بتوان این کود زیسـتی را در طیـف گسـترده اي از خـاك هـاي ایـران و بـراي محصـوالت         
) .1385گوناگون به کار برد(ساالري

مواد و روشها 

12-Bacillus Lentus p5

١٣-Solubilizing Microorganisms



واقع در منطقه باغزال شهرستان کوهدشـت  بع،متر مر1474زمینی به مساحت در 1390آزمایش در  بهار سال این 
متـر و بـا   1200ع دقیقـه شـرقی ، ارتفـا   38درجـه و  47دقیقه شـمالی و عـرض   33درجه و33با طول جغرافیایی 

جـراء  ) بـه ا (بر اساس آمار هواشناسیمیلی متر و اقلیم نیمه گرمسیري 300-400متوسط بلند مدت بارندگی سالیانه
درآمد.

هاي کامل تصادفی در سه تکرار  اجـرا گردیـد.   این تحقیق به صورت آزمایش اسپلیت پالت  در قالب طرح پایه بلوك
تیمارهاي آزمایشی عبارت بودند از: محلول پاشی اوره شامل یکبار محلول پاشی (     ) و دو بار محلول پاشی (    ) و 

شـامل مصـرف (   ) و عـدم مصـرف (   ) تیمـار      2فسفاته بارور ر کود زیستی بدون محلول پاشی (شاهد) (    )، تیما
کیلوگرم در هکتار) () و مصـرف نصـف مقـدار    150شامل مصرف به مقدار توصیه شده(مصرف کود شیمیایی فسفاته 

خط کاشـت بـه   6به عنوان یک تیمار شامل704ذرت سینگل کراس هرکرت کیلوگرم در هکتار).75توصیه شده (
کشـت بـه   سانتیمتر،20هـا روي خطـوط کاشـت    بین بوتـه هسانتیمتر، فاصل75متر و فاصله خطوط کاشت 6ول ط

بذر کشت و در زمان مناسب (چهار برگی) یک بوته که وضعیت بهتري داشت نگهداري 3اي و در هر کپه صورت کپه
با گاوآهن برگردان دار شـخم زده  1390سال فروردین 30زمین در نظر گرفته شده که در.و دو بوته دیگر حذف شد

0-60ازعمـق فـروردین  31در شد و سپس جهـت آگـاهی از وضـعیت فیزیکوشـیمیایی خـاك یـک نمونـه مرکـب         
آمده است. عملیات آماده سازي زمین، شامل شخم 1-3سانتیمتري از پروفیل خاك برداشته شد که نتایج در جدول 

د و بعد به کمک فاروئر در جهت یجهت آماده شدن بستر بذر، گردوسپس تسطیحزدن و سپس اقدام به دیسک زدن
بر اساس نتـایج آزمـون تجزیـه خـاك مقـدار      سانتیمتر ایجاد گردید.75مناسب با نقشه طرح، ردیف هایی به عرض 

کیلوگرم در 350کیلوگرم سولفات پتاسیم واز منبع اوره 150کیلوگرم در واحد سطح سوپر فسفات تریپل ومقدار 150
31در تــاریخ تمــامی کــود پتاســه و کــود فســفره همزمــان بــا کاشــت حــد ســطح مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.وا

به مصرف رسید.1390اردیبهشت
در مرحلـه  آندومیـک  مصرف کود نیتروژن بدین صورت بود که یک چهارم آن در مرحله کاشت بصورت استارتر و  

بـه صـورت   در هنگام ظهور گل تاجی(گل نر) (یک چهارم)اندهروز بعد از کاشت و باقیم25برگی یعنی حدود 7-5
آبیاري تحت فشـار انجـام گرفـت. بـا     به صورت 1390خرداد 1آبیاري اول در تاریخ سرك مورد استفاده قرار گرفت. 

شـیري شـدن بـالل بـا     -2ظهـور بـالل   -1توجه به اینکه یکی از تیمارهاي آزمایش محلول پاشی اوره بود در مراحل 
ه از سمپاش یکصد لیتري فرغونی نسبت به این کار اقدام شد. در طی فصل رشد، آبیاري بر اسـاس نیـاز گیـاه    استفاد

بوتـه  3با وجین دستی کنترل شدند.تنک کردن نیز با توجه به سالم بـودن یکـی از   علف هاي هرزصورت پذیرفت و 
داخل کپه انجام گرفت.

ي سـیاه رنـگ در قسـمت    حله رسیدگی فیزیولوژیکی (تشکیل الیهعملکرد نهایی دانه و عملکرد بیولوژیکی در مر
زمانی کـه  704پایین دانه) از دو خط کرت و با احتساب حاشیه از طرفین انجام گردید. با توجه به دیررس بودن رقم 

کـرد  به منظور محاسبه عملاقدام به برداشت گردید.1390مهرماه 20درصد بود، در تاریخ 25رطوبت بذر نزدیک به 
بـر و سـپس برداشـت    ها ابتدا کف دانه، از بخش میانی هر واحد آزمایشی با رعایت حاشیه به اندازه یک مترمربع بوته

بوتـه را  5هـاي  هاي بـالل تعداد کل دانهشد.توزینجداگانهصورتبهاقتصادي)(عملکردايل دانهمحصوگاهشد. آن
بـرداري  ها پس از نمونـه تجزیه و تحلیل دادهن این صفت محاسبه شد.ها میزاشمارش کرده و از تقسیم بر تعداد بالل

، انجـام گرفـت. در ایـن تحقیـق مقایسـه      MSTATCافـزار توسـط کـامپیوتر و نـرم   ،گیري پارامترهاي الزمو اندازه
% انجام گرفت.5ها به روش دانکن و در سطح میانگین



نتایج و بحث 

و 2پاشی با کود ازتـه، مصـرف کـود بیولوژیـک بـارو     که اثرات اصلی (محلولنتایج و جدول تجزیه واریانس نشان داد
کود شیمیایی فسفره بر تعداد دانه در بـالل ذرت  × مصرف کود شیمیایی فسفر)، اثرات متقابل محلول پاشی کود ازته 

).1دار بود(جدول% معنی1در سطح 
و 2کـود ازتـه، اسـتفاده از کـود بیولوژیـک بـارور      مقایسه میانگین نشان داد که بین سطوح مختلف محلول پاشی بـا  

داري وجـود دارد بـه طوریکـه بـاالترین میـزان تعـداد دانـه در بـالل              استفاده از کود شیمیایی فسفاته اختالف معنی
% کود شـیمیایی فسـفاته  و کمتـرین تعـداد دانـه در بـالل       50× دانه در بالل) از فاکتور دوبار محلول پاشی 773.5(
). فسفر موقعی کـه  3-4دست آمد. (شکل % کود شیمیایی فسفاته به100× دانه در بالل) از فاکتور شاهد 383.167(

بر روي گیاه تأثیر می گذارد باعث می شود که دانه ها حالت ردیفی پیدا کرده ودرنتیجه انتهاي بالل کچلـی نداشـته   
ردیف  زیاد شده وافزایش پیدا می  نماید.باشد وبا این  اوصاف، دانه دربالل وردیف در بالل ودانه  در

فسـفر کنندهآزادباکتريکه کاربرد) با برررسی بر روي گیاه ذرت به این نتیجه رسیدند1390کاظمی و همکاران (
بـا فسفاتهزیستیکودتلفیقاثردرنتیجهبهترینوباشدداشتهداريدربالل تأثیر معنیدانهتعدادرويبرتوانست

کـود تلفیقاثردروآمدهبدستداشتههکتاردرافزایش عملکرد٪20کهآمونیومفسفاتهکتاردریلوگرمک150
نتـایج  .اسـت عملکـرد داشـته  درصد افزایش12هکتاردرکیلوگرم300میزانبهآمونیومفسفاتبافسفاتهزیستی

کننـده  هاي حلري که میکوریزا و باکتري) بر روي ذرت نشان داد در تیما1384حاصل از تحقیقات موسوي جنگلی (
کار رفته بود بیشترین تعداد دانه در بالل بدست آمد.  فسفات همراه کود شیمیائی فسفاته به

پاشی با کود ازته و مصرف کود شیمیایی فسفر برتعداد ردیف جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثرات اصلی محلول
دار و  اثرات متقابل دوگانه و سه گانـه معنـی  2ود. اثر اصلی کود بیولوژیک باروردار ب% معنی1در بالل ذرت در سطح 

).1نشدند(جدول
ه داري وجود دارد به طوریکمقایسه میانگین نشان داد که بین سطوح مختلف محلول پاشی با کود ازته اختالف معنی

ردیف در بالل) از فاکتور دوبار محلول پاشی و کمتـرین تعـداد ردیـف در بـالل     18.16باالترین میزان ردیف در بالل (
دست آمد. و همچنین بین سطوح مختلف کود شـیمیاي فسـفاته اخـتالف    ردیف در بالل) از فاکتور شاهد به13.75(

دسـت  ود فسفره میزان باالتري از تعداد ردیف در بالل به% ک50داري وجود دارد به طوریکه در زمان استفاده از معنی
.آمد 

یکی از عواملی که روي طول عمر برگ تاثیر می گذارد رساندن عناصر غذایی به گیاه می باشـد چـون هرچـه طـول     
عمر برگ بیشتر باشد میزان فتوسنتز باالتري صورت می گیرد و میزان مواد بیشتري تولید مـی شـود، بنـابراین روي    

جزاي عملکرد از جمله میزان ردیف در بالل تاثیر داشته و باعث افزایش راندمان می شود.ا
و مصرف کـود  2پاشی با کود ازته، مصرف کود بیولوژیک باروجدول تجزیه واریانس نشان داد که اثرات اصلی (محلول

% 1اد دانه در ردیف ذرت در سـطح  کود شیمیایی فسفره بر تعد× 2شیمیایی فسفر) و اثر متقابل کود بیولوژیک بارور
).1دار بودند (جدولمعنی

و 2مقایسه میانگین نشان داد که بین سطوح مختلف محلول پاشی بـا کـود ازتـه، اسـتفاده از کـود بیولوژیـک بـارور       
داري وجــود دارد بــه طوریکــه بــاالترین تعــداد دانــه در ردیــف         اســتفاده از کــود شــیمیایی فســفاته اخــتالف معنــی



دانه در 20.33% کود شیمیایی فسفاته  و کمترین تعد دانه در ردیف (50× 2دانه در ردیف) استفاده از بارور59.83(
دست آمد.  % کود شیمیایی فسفاته به100× 2ردیف)از فاکتور عدم استفاده از کود بارور

کننده فسفات همراه کـود  هاي حلکترينتایج حاصل از تحقیقات بر روي ذرت نشان داد در تیماري که میکوریزا و با
کار رفته بود بیشترین تعداد دانه در ردیف بدست آمد. در واقع نتایج حاصله حاکی از آن است که شیمیائی فسفاته به

استفاده از کود بیولوژیک میکوریزا و باکتري حل کننده فسفات ضمن آنکه سبب کاهش مصرف کود شیمیائی فسفره 
شود(موســوي جنگلــی و گــردد از ســوي دیگــر موجــب افــزایش عملکــرد نیــز مــی مــی٪50بــه میــزان حــداقل 

).1384همکاران،

تعداد دانه در بالل از جمله مهمترین اجزاي عملکرد دانه می باشدکه این صفت تابعی از تعداد دانه در ردیـف بـالل و   
اثیر تراکم قرار مـی گیـرد بـه عبـارتی     تعداد ردیف دانه در بالل می باشد. تعداد دانه در ردیف صفتی است که تحت ت

ده افشـانی و تلقـیح بـه طـور     رهرچه تراکم گیاهی کمتر باشد و بوته ها در یک سایه انداز مناسب قرار داشته باشـدگ 
مناسب انجام شده و این موجب افزایش تعداد کل دانه ها می شود به عبارت دیگر ظرفیـت تجمـع مـواد فتوسـنتزي     

پاشی با کود ازته و مصرف کـود بیولوژیـک   زیه واریانس نشان داد که اثرات اصلی (محلولافزوده شده است. جدول تج
دار و  % معنـی 1کود شیمیایی فسـفره بـر وزن هـزار دانـه ذرت در سـطح      × 2) و اثر متقابل کود بیولوژیک بارور2بارو

% 5میایی فسفاته  در سـطح  کود شی× همچنین اثر اصلی مصرف کود شیمیایی فسفره و اثر متقابل محلول پاشی ازت
).1دار بودند(جدولمعنی

2مقایسه میانگین نشان داد که بین سطوح مختلف محلول پاشـی بـا کـود ازتـه و اسـتفاده از کـود بیولوژیـک بـارور        
× گـرم) از فـاکتور دوبـار محلـول پاشـی      224.83داري وجود دارد به طوریکه باالترین وزن هزار دانه (اختالف معنی

دسـت آمـد   بـه 2عـدم بـارور  × گـرم)از فـاکتور شـاهد    119.67و کمترین میزان وزن هزار دانـه ( × 2ز باروراستفاده ا
داري وجود دارد بـه  و استفاده از کود شیمیایی فسفاته اختالف معنی2همچنین  بین استفاده از کود بیولوژیک بارور

% کود شـیمیایی فسـفاته  و کمتـرین    50× 2ز بارورگرم)از فاکتوراستفاده ا202.22طوریکه باالترین وزن هزار دانه (
ب). 6-4دست آمد (شکل % کود شیمیایی فسفاته به100× 2گرم)از فاکتور عدم بارور128.55میزان وزن هزار دانه (

تأثیر  بر روي فسفر وعناصر دیگري که به دانه انتقال می یابد می گذارد. محلولپاشی باعـث تـأثیر بـر مقـدار     2بارور 
یش و کاهش پروتئین و نشاسته بذر می شود که در نتیجه باعث افزایش انتقال مواد فتوسـنتري بـه سـوي بـالل     افزا

شده وباعث افزایش وزن  هزار دانه می شود.

) نتیجه گرفت که محلول پاشی کود اوره در مرحله گرده افشانی و خمیري شدن دانه گندم بـاالترین  1378حسینی (
ست اما در مرحله بعد از گرده افشانی افزایشی در وزن صد دانه ایجاد نشد.وزن صد دانه را داشته ا

2) با بررسی بر روي گیاه ذرت به این نتیجه رسیدند کـه اسـتفاده از کـود زیسـتی بـارور      1390کاظمی و همکاران (
ود.ششود و این موجب کاهش میزان استفاده از کود فسفاته شیمیایی میباعث افزایش وزن صد دانه می

دار شد و اثـر بـرهمکنش   ) نیز گزارش کردند که کود بیولوژیک بیوفسفات بر رازیانه معنی 1387درزي و همکاران( 
همچنین صـادقی و  داربود که با افزایش کود وزن هزار دانه همراه بود.میکوریزا و بیوفسفات روي وزن هزار دانه معنی

ه بـا افـزایش مقـادیر کـود ازت وزن هـزار دانـه زیـاد شـد         طی تحقیق و پژوهشی مشخص نمودند کـ 1378بحرانی 
) گزارش نمودند که جذب فسفر توسط گیاه نخود در حضور باکتریهـاي حـل کننـده    2006چن وهمکاران(.همچنین



.بنظر می رسد که محلول پاشی کـود اوره موجـب افـزایش    فسفات  باعث بهبود بنیه  گیاهچه و کیفیت بذر می گردد
تولید فرآورده هاي آن  می شود و این مواد را به بخش عملکرد اقتصادي که همـان عملکـرد دانـه    توان فتوسنتزي و 

می باشد بیشتر از عملکرد بیولوژیک تخصیص دهد. همچنین افزایش دوام سطح برگ افزایش وزن هزار دانـه گردیـد   
فتوسنتز و ارسال مواد بـه دانـه ،   زیرا تدوام سطح برگ بخصوص بعد از مرحله گرده افشانی قادر است از طریق تدوام 

پاشی با کود ازته، مصرف کـود  جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثرات اصلی (محلولوزن هزار دانه را افزایش دهد.
کـود شـیمیایی فسـفره بـر     × 2و مصرف کود شیمیایی فسفره) و اثر متقابـل کـود بیولوژیـک بـارور    2بیولوژیک بارو 

).1دار بودند(جدول% معنی1عملکرد دانه ذرت در سطح

و 2مقایسه میانگین نشان داد که بین سطوح مختلف محلول پاشی بـا کـود ازتـه، اسـتفاده از کـود بیولوژیـک بـارور       
10307.11داري وجـود دارد بـه طوریکـه بـاالترین عملکـرد دانـه (      استفاده از کود شیمیایی فسفاته اخـتالف معنـی  

کیلوگرم)از عدم 5838.55% کود شیمیایی فسفاته  و کمترین عملکرد دانه (50× 2رکیلوگرم) ازتیمار استفاده از بارو
).7-4دست آمد (شکل % کود شیمیایی فسفاته به100× 2بارور

2) با بررسی بر روي گیاه ذرت به این نتیجه رسیدند کـه اسـتفاده از کـود زیسـتی بـارور      1390کاظمی و همکاران (
شود.شود و این موجب کاهش میزان استفاده از کود فسفاته شیمیایی میباعث افزایش عملکرد دانه می

بر روي گیاه دارویی مارتیغال به این نتیجه رسیدند 2) با بررسی کود بیولوژیک فسفاته بارور1390والیی و همکاران(
بدست 2بارور بذرهاي ماریتیغال با فسفات BacillusوPseudomonasکه بیشترین عملکرد بذر در تیمار تلقیح

آمد. این کود با توجه به حضور باکتري هاي تاثیر مثبتی در فراهمی فسفر مورد نیاز ماریتیغال داشته و پر شدن دانه 
ها و افزایش عملکرد نقش بسزایی داشته است.

ر ازت و کـه تـأثیر هـر دو فـاکتو    )  با بررسی بر روي گیاه دارویی همیشه بهار بیان کردند1390مطهري و همکاران (
) و نتایج آزمایش مـا  1387% معنی دار شده که با نتایج درزي و همکاران (1بر عملکرد دانه در سطح احتمال 2بارور

همخوانی داشت. در تحقیقی جهت بررسی تاثیر کود زیستی و شیمیایی فسفات بر روي گیاه ذرت، نتـایج نشـان داد   
Yosefiافزایش ارتفاع بوته عملکرد دانه و شد(که استفاده از کود زیستی و شیمیایی فسفاته باعث  et al., 2011.(

کیلوگرم در هکتـار شـد. در   2830کیلوگرم در هکتار موجب تولید دانه به مقدار 30محلول پاشی کود اوره به مقدار 
ن می دهـد  کیلوگرم در هکتار بود . آزمایشات بعمل آمده در این مورد نشا1670حالیکه در تیمار شاهد عملکرد دانه 

.Shah and Saeedکه محلول پاشی کود اوره موجب افزایش عملکرد دانه می شود. ( 1989  .(

کیلوگرم در هکتار گزارش نمود کـه  300ـ 200ـ 0میزان 3) طی بررسی اثر محلول پاشی اوره به 1376شباهنگ(
ساقه و برگ را افـزایش داد ولـی   محلول پاش اوره باعث افزایش عملکرد و محصول خشک دانه شد . همچنین بالل و

تیمارهاي کود سرك اثر معنی داري بر عملکرد و اجزاي عملکرد نداشت محلول پاشی بـه دلیـل افـزایش عملکـرد و     
کیلـوگرم در هکتـار موجـب    30کیفیت علوفه سیلویی ذرت قابل توصیه می باشد. محلول پاشی کود اوره بـه مقـدار   

کیلـوگرم در هکتـار   1670در هکتار شد. در حالیکه در تیمار شاهد عملکرد دانه کیلوگرم2830تولید دانه به مقدار 
بود . آزمایشات بعمل آمده در این مورد نشان می دهد که محلول پاشی کود اوره موجب افـزایش عملکـرد دانـه مـی     

,Shah and Saeedشود. ( ودهـاي  ) بیـان کردنـد کـه کـاربرد تلفیقـی ک     1389). عیـدي زاده و همکـاران (  1989
دهد.توحیـدي نیـا و   بیولوژیک و شیمیایی ضمن تولید بیشتر و عملکـرد مصـرف کودهـاي شـیمیایی را کـاهش مـی      



) با بررسی بر روي گیاه ذرت به این نتیجه رسـیدند کـه اسـتفاده از کودهـاي شـیمیایی فسـفره در       1389همکاران (
ود.شسطح مناسب همراه با کود بیولوژیک باعث افزایش عملکرد گیاه می

شاید علت افزایش در عملکرد دانه افزایش میزان فتوسنتز در اثـر مصـرف محلـول پاشـی کـود اوره باشـد کـه مـواد         
بیشتري را تولید کرده و از این طریق موجب افزایش عملکرد شده است.
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