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  مقدمه
آيد و در مقايسه با  از مهم ترين  گياهان زراعي جهان، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه به شمار ميگندم

 تالش براي افزايش توليد ،امروزه). 3( بيشترين سطح زير كشت را به خود اختصاص داده است ،ساير محصوالت و غالت
محيطي و افزايش هزينه را به همراه داشته ي زيستدر واحد سطح و مصرف زياد و نامتعادل كودهاي شيميايي، پيامدها

استفاده از ). 1(سازد هاي جديد افزايش توليد محصول را ضروري مياست، اين امر ضرورت تجديد نظر در شيوه
تواند به روش هاي هاي بيولوژيكي براي افزايش توليد در كشاورزي است كه ميكودهاي ميكروبي فسفاته يكي از شيوه

فسفر از عناصر مورد نياز گياه بوده و يكي از مهم ترين ). 5(شود ان زراعي عث افزايش رشد و عملكرد گياهمختلف با
 به كار بردن روش هاي نوين از اين رو باري دارد،  آن نيز تاثيرات زيانةعناصر در توليد محصول است كه مصرف بي روي

، بررسي تحقيقهدف از اين ). 4و2 (ان راه حلي اساسي بررسي شودمي تواند به عنوهاي بيولوژيك مانند استفاده از كود
زيستي فسفاته و تأثير آن در افزايش عملكرد، و بهبود جذب فسفر است كه در كشاورزي پايدار  هر منطقه كود اثر 

  .امري ضروري به شمار مي آيد

  هامواد و روش
به ) ايالم(هلران د قيقات كشاورزي شهرستاني مركز تح در مزرعه آزمايش1384-85اين آزمايش در سال زراعي 

عامل اصلي آزمايش شامل . كامل تصادفي با چهار تكرار اجرا شدهاي  كرت هاي خرد شده در قالب بلوك طرحصورت
 سطح كود زيستي و عامل فرعي شامل سه) درهكتاركيلوگرم75،50،25،0) (فسفات آمونيوم(چهار سطح كود فسفره 

 كود فسفره مورد آزمايش از مقادير. رقم چمران، رقم گندم مورد كاشت بود. بود) گرم درهكتار200،100،0(فسفاته 
پس از آغشته شدن با كود ) رقم چمران( و بذور گندم  آمونيوم به زمين داده شد و با بيل با خاك مخلوطمنبع فسفات

  .ند در متر مربع كشت شد بوته450بيولوژيك با تراكم 
 رفتن سنبلهرفتن، زني، ساقهبرداري در چهار مرحله پنجه رشد و ميزان ماده خشك، عمل نمونه براي بررسي روند
عملكرد دانه، تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله اصلي، (صفات مورد اندازه گيري . و رسيدگي انجام شد

 نرم افزار به وسيلة)  بوته و شاخص سطح برگ برداشت، ارتفاعشاخصوزن هزاردانه، عملكرد بيولوژيكي، عملكرد كاه، 
 و عمليات مقايسه ميانگين ها با آزمون دانكن ندتجزيه و تحليل آماري قرار گرفت مورد SPSS  و MSTATCهاي 

  .انجام شد

 نتايج و بحث
ود داري بر عملكرد دانه نداشته است ولي ككه كود فسفر به تنهايي اثر معنيدهد با وجودي نتايج نشان مي

طوري كه بيشترين عملكرد داري بر عملكرد داشت به تنهايي و هم در تركيب با كود فسفره اثر معنيبيولوژيك هم به 
هنگامي  كمترين مقدار آن . به دست آمد گرم كود بيولوژيك200 كيلوگرم كود فسفره و 25در )  تن در هكتار637/5(

)  كيلوگرم در هكتار75(بيشترين مقدار كود فسفره از شده يا هيچ كودي مصرف نبا  يا  كود بيولوژيك كهحاصل شد
 اثر معني يكديگربه تنهايي و هم در تركيب با هم و بيولوژيك كود فسفره ).  تن در هكتار845/4(بود  شده استفاده

 اثر هيچ كدام از .بوددر سنبله فقط براي كود فسفره معني دار  اثر تيمار ها بر تعداد دانه داشت امابر تعداد سنبله داري 
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 اثر معني  كود فسفره و بيولوژيك به تنهايي و در تركيب با هم كه هرچندنبود، دار  بر روي وزن هزار دانه معنيتيمارها
  . داري بر اين صفت داشتند
تواند ر كنار كود هاي شيميايي فسفاته مي فسفات دة تلقيح گندم با باكتري حل كننددادكه نتايج آزمايش نشان 

در )  فسفاتةباكتري حل كنند(استفاده از كود زيستي فسفاته . تاثيرات گوناگوني در رشد و عملكرد گياه داشته باشد
 شاخص برداشت، ،كشت گندم بر روي صفاتي مانند ارتفاع گياه، شاخص سطح برگ، عملكرد بيولوژيكي، عملكرد دانه

 تاثير  تحتدانه و تعداد دانه در سنبلهوزن هزارر واحد سطح، اثر معني داري داشت اما عملكرد كاه و تعداد سنبله د
شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته، عملكرد بيولوژيكي، مقادير كود فسفره روي . تيمارهاي مورد بررسي قرار نگرفتند

 معني تاثيروي عملكرد دانه و وزن هزار دانه  اما رهمعني داري داشتاثر شاخص برداشت و تعداد سنبله در واحد سطح 
 فسفات بر روي ة اثر باكتري حل كنند دانه تحت تاثير مقادير كود فسفره قرار نگرفت، در حالي كهعملكرد. نداشتنددار 

 گرم كود زيستي بيشترين عملكرد و تيمار 200و كود فسفره  كيلو گرم 25عملكرد دانه مثبت بود به طوري كه تيمار 
اين مطلب مؤيد آن است كه با . توليد كردند را  دانه گرم كود زيستي كمترين عملكرد200كيلو گرم كود فسفره و  75

باعث كاهش  فسفر قابل حل بيش از نياز گياه، نه تنها عملكرد افزايش نمي يابد، بلكه ممكن است مقدارافزايش 
 ارتفاع بوته در اين تيمار باعث شده كه عملكرد اقتصادي  به نظر مي رسد افزايش عملكرد بيولوژيكي و.عملكرد نيز شود

  . كاهش معني داري داشته باشد
مقايسات ميانگين در خصوص صفات ارتفاع بوته و عملكرد بيولوژيكي حاكي از تاثيرات مثبت كود زيستي فسفاته 

 فعاليت هاي رويشي و  كله حاصل با توجه به اينكه عملكرد بيولوژيكي و ارتفاع بوت.و فسفره بر روي اين دو صفت است
 كيلوگرم كود 75 گرم كود بيولوژيك و 200 گياهي و افزايش سهم غذايي باعث شد تا تيمارهايي كه رشدزايشي است، 

 و كمترين شاخص  ارتفاع و عملكرد بيولوژيكي را نشان دادندمقاديرفسفره در هكتار دريافت كرده بودند بيشترين 
   .برداشت را در پي داشتند
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