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 چكیده

به نظور بررسی اثر کود بیولوزیک نیتروکسین و فسفات بارور بر خصوصیات کمی وکیفی ذرت بهاره در بهبهان 

تیمار شاملذرت بهاره در تیمار  0کامل تصادفی با به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای  09آزماییشی در سال

گرم فسفات، یک لیتر نیتروکسین، دو لیتر نیتروکسین و عدم تلقیح فسفات و  199،گرم فسفات 09تلقیح

نیتروکسین در چهار تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای نیتروکسین و فسفات بارور بر ارتفاع بالل، 

در بالل،وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوزیک در سطح احتمال یک درصد معنی دار تعداد ردیف دانه 

بود. اما اثر فسفات بارور بر ارتفاع بوته تحت تاثیر قرار نگرفت. اثرات متقابل نیتروکسین و فسفات بارور بر 

یف دانه در بالل،و عملکرد عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. ولی ارتفاع بالل،تعداد رد

بیولوزیک در سطح احتامال پنج درصد معنی دار شد.اثرات متقابل نیتروکسین و فسفات بارور بر وزن هزار دانه 

تاثیری نداشت. مقایسه میانگینها ازطریق ازمون دانکن نشان داد که بیشترین و کمترین عملکرد دانه به 

کیلوگرم در هکتار به ترتیب متعلق به تیمارهایتلقیح بذر با دو 0511کیلوگرم و 5057تیمارهای نیتروکسین با 

لیتر نیتروکسین و عدم تلقیح بذر با نیتروکسین بود. همچنین در تیمارهای فسفات بارور بیشترین و کمترین 

 گرم فسفات و بدون تلقیح بذر با فسفات تعلق دارد. 599عملکرد به تیمارهای تلقیح بذر با 

 فسفات بارور ،کود بیولوژیک،زوسپیریلوم، ازتوباکتر، ، برنج آ  :کلمات کلیدی
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  مقدمه

 

میلیون تن بود  590مقدار تولید دانه آن در جهان  5919ذرت یکی از مهمترین گیاهان زراعی است که در سال 

کشاورذزی پایدار و محصول آن به عنوان غذا،علوفه و تولیدات صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.در نظامهای 

کودهای زیستی از اهمیت ویزه ای در افزایش تولید و حفظ فراهمی پایدار خاک دارند کودهای زیستی شامل 

باکتری های است که عالوه بر افزایش فراهمی زیستی عناصر معدنی خاک یا تثبیت زیستی نیتروزن ، محلول 

م کننده رشد گیاه عملکرد گیاهان زراعی را تحت تاثیر کردن فسفر و مها عوامل بیماری زا ، با تولید مواد تنظی

قرار می دهند. از مهمترین باکتری های افزاینده رشد گیاه در اطراف محیط ریشه)رایزوسفر(که عالوه بر تثبیت 

زیستی نیتروزن و محلول کردن فسفر خاک،با تولید مقادیر قابل مالحضه مواد تحریک کننده رشد به ویزه انواع 

ا  جیبرلین ها و سیتو کنین ها رشد و نمو عملکرد گیاهان زراعی را تحت تاثیر قرار می دهد.اکسین ه  

 

 مواد و روشها

عملیات کاشت به این صورت انجام بودکه بعد از آماده سازی زمین و خرد کردن کلوفه های روی پشته کشت     

سین و فسفات بارور مخلوط شوند. مرطوب ، قبل از کاشت آن مقدار از بذور که می بایست با نیتروکدانجام ش

اين پژوهش در قالب آزمايش  شده و به نسبت دو کیلوگرم ماده تلقیح، در صد کیلوگرم با بذرها آغشته شد.

شد انجام  فاكتوريل بر پايه طرح بلوك های كامل تصادفی  

 
 

  نتايج و بحث
 

 ارتفاع بالل

بر ارتفاع بالل در سطح یک درصد و اثر متقابل  5فات بارور نتایج نشان داد اثر تیمارهای نیتروکسین و فس   

در سطح پنج درصد تاثیر داشت مقایسه میانگین نشان داد بلندترین و کوتاهترین  5نیتروکسین و فسفات بارور

سانتیمتر به ترتیب متعلق به تیمارهای تلقیح بذر با دو لیتر  47و  115ارتفاع بالل در تیمارهای نیتروکسین با 

بلندترین و کوتاهترین  5یتروکسین و عدم تلقیح بذر با نیتروکسین بودهمچنین در تیمارهای فسفات بارورن

در اثر متقابل گرم فسفات و بدون تلقیح بذر با فسفات تعلق داشت 599ارتفاع بالل به تیمارهای تلقیح بذر با 

بلندترین و کوتاهترین ارتفاع بالل به ترتیب به تیمارهای تلقیح با دو لیتر  5نیتروکسین و فسفات بارور

تعلق دارد 5گرم فسفات بارور و بدون تلقیح بذر با نیتروکسین و فسفات بارور 199نیتروکسین و  . 
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 تعداد ردیف دانه در بالل و دانه در ردیف

 

بر تعداد ردیف دانه در بالل در  5زیه واریانس نشان داد اثر تیمارهای نیتروکسین و فسفات بارور نتایج تج   

در سطح پنج درصد تاثیر معنی داری داشت  5سطح یک درصد و اثر متقابل نیتروکسین و فسفات بارور نتایج .

و  1/17رهای نیتروکسین با مقایسه میانگین نشان داد بیشترین و کمترین تعداد ردیف دانه در بالل در تیما

به ترتیب متعلق به تیمارهای تلقیح بذر با دو لیتر نیتروکسین و عدم تلقیح بذر با نیتروکسین بود  1/15

بیشترین و کمترین تعداد ردیف دانه در بالل به تیمارهای تلقیح بذر با  5همچنین در تیمارهای فسفات بارور

تعلق دارد 5ت تعلق داردروکسین و فسفات بارورگرم فسفات و بدون تلقیح بذر با فسفا599 نتایج تجزیه واریانس .

بر روی تعداد دانه در ردیف بالل در سطح یک درصد و اثر  5نشان داد اثر تیمارهای نیتروکسین و فسفات بارور 

ن در سطح پنج درصد تاثیر معنی داری داشت نتایج مقایسه میانگین نشا 5متقابل نیتروکسین و فسفات بارور

به ترتیب متعلق به  33و  5/75داد بیشترین و کمترین تعداد دانه در ردیف بالل در تیمارهای نیتروکسین با 

تیمارهای تلقیح بذر با دو لیتر نیتروکسین و عدم تلقیح بذر با نیتروکسین بود همچنین در تیمارهای فسفات 

گرم فسفات و بدون تلقیح 599ی تلقیح بذر با بیشترین و کمترین تعداد دانه در ردیف بالل به تیمارها 5بارور

 بذر با فسفات تعلق دارد

 

 وزن هزاردانه

بر وزن هزاردانه در سطح یک درصد و اثر متقابل  5نتایج نشان داد در تیمارهای نیتروکسین و فسفات بارور

تاثیر معنی داری نداشت  5نیتروکسین و فسفات بارور . یمارهای نیتروکسین نتایج مقایسه میانگین نشان داد در ت

گرم به تیمار عدم  504گرم به تیمار تلقیح بذر با دو لیتر نیتروکسین و کمترین با  795بیشترین وزن هزاردانه با 

(با مقایسه تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر روی  1350حمیدی وهمکاران)تلقیح بذر با نیتروکسین متعلق بود. 

رت اظهار داشتند که بیشترین مقدار مرتبط با دو صفت یاد شده در تعداد دانه در بالل و وزن هزار دانه ذ

نتایج دیده بان بابک بر تاثیر کود زیستی ازتو باکتر بر عملکرد ذرت کیلو گرم در هکتار بدست آمد.359سطح

 شیرین موید نتایج باال است.

 

 عملكرد دانه

بر عملکرد دانه  5ل نیتروکسین و فسفات بارورو اثر متقاب 5نتایج نشان داد تیمارهای نیتروکسین، فسفات بارور

نتایج مقایسه میانگین نشان داد بیشترین و کمترین عملکرد دانه در تیمارهای .در سطح یک درصد معنی دار بود

کیلوگرم در هکتار به ترتیب متعلق به تیمارهای تلقیح بذر با دو لیتر نیتروکسین و  0511و  5057نیتروکسین با 

با نیتروکسین بود  عدم تلقیح بذر . بیشترین و کمترین عملکرد دانه به  5همچنین در تیمارهای فسفات بارور 

گرم فسفات و بدون تلقیح بذر با فسفات تعلق دارد599تیمارهای تلقیح بذر با   
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 عملكرد بیولوژيك

بر عملکرد دانه  5و اثر متقابل نیتروکسین و فسفات بارور 5نتایج نشان داد تیمارهای نیتروکسین، فسفات بارور

نتایج مقایسه میانگین نشان داد بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیک در .در سطح یک درصد معنی دار بود 

کیلوگرم در هکتار به ترتیب متعلق به تیمارهای تلقیح بذر با دو لیتر  13911و  11301تیمارهای نیتروکسین با 

بیشترین و کمترین  5همچنین در تیمارهای فسفات بارور نیتروکسین و عدم تلقیح بذر با نیتروکسین بود.

گرم فسفات و بدون تلقیح بذر با فسفات 599به تیمارهای تلقیح بذر با  13515و  10099عملکرد بیولوژیک با 

 تعلق دارد. 
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