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چکیده
جهت مطالعه واکنش ذرت هیبرید سینگل کراس 041به کود زیستی ،مقادیر مختلف کود شیمیایی و برهمکنش آنها،
آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد .فاکتورهای آزمایش شامل
تیمار کود شیمیایی اوره در پنج سطح صفر 889 ،091 ،79 ،و  011کیلوگرم در هکتار و کود زیستی نیتروکسین در دو
سطح تلقیح و عدم تلقیح بودند .برهمکنش کود زیستی با کود شیمیایی اوره بر روی عملکرد دانه ،تعداد دانه در بالل ،وزن
هزار دانه و ارتفاع بوته اثر معنی دار داشت .باالترین عملکرد دانه به مقدار  01489/04کیلوگرم در هکتار از کود زیستی
نیتروکسین همراه با  011کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی اوره و کمترین عملکرد دانه نیز در تیمار شاهد (صفر کیلوگرم
کود شیمیایی اوره) و عدم تلقیح با کود زیستی نیتروکسین با مقدار  9708/45کیلوگرم در هکتار بدست آمد .همچنین بین
کود زیستی نیتروکسین بعالوه  889کیلوگرم کود شیمیایی اوره با کود زیستی نیتروکسین بعالوه  011کیلوگرم در هکتار
کود شیمیایی اوره از لحاظ عملکرد دانه اختالف معنی داری مشاهده نشد .به نظر می رسد تلفیق کودهای شیمیایی با
کودهای زیستی حداکثر تولید را به همراه دارد که می تواند به دلیل تأثیر توام کود شیمیایی و باکتری های محرک رشد
در فراهم نمودن عناصر غذایی برای ذرت باشد.
واژه های کلیدی :اوره ،حاصلخیزی ،ذرت ،عملکرد ،نیتروکسین
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Abstract
The response of corn single cross 640 to chemical fertilizers, biofertilizers and their interactions were
studied. The experiment was conducted as a factorial arranged in completely randomized block design with
three replications. Treatments consisted of combined application levels of urea fertilizer at five levels (0,
75, 150, 225 a n d 3 0 0 kg pure nitrogen per hectare as urea fertilizer) and two levels of biological fertilizer
(inoculated and non-inoculated). The results showed that the interaction of biofertilizer with urea fertilizer
had significant effect on traits such as grain yield, number of grains per ear and thousand grain weight and
plant height. The highest grain yield (10425.14 kg.ha-1) was obtained with 300 kg urea and inoculated with
biological fertilizer and the lowest (5712.49 kg.ha-1) grain yield obtained in control level (no urea fertilizer)
and non-inoculated with biological fertilizer. There is no difference between biological fertilizer with 225 kg
of urea and biological fertilizer plus 300 kg of urea related to grain yield. It seems that the combination of
chemical fertilizers with organic fertilizers can produce maximum yield that due to provide nutrients for plants.
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) طی بررسیهای8109( ) و بویر و همکاران8117(

مقدمه

جداگانه اعالم داشتند که عملکرد و اجزای عملکرد دانه

) پس از گندم و برنج مهم ترینZea mays( ذرت

هیبریدهای ذرت به واسطه افزایش نیتروژن مصرفی

منبع تامین غذا برای جمعیت در حال افزایش جهان می

) گزارش کرد که کاربرد8110(  راجا.بیشتر می گردد

 ذرت به دلیل قابلیت هایی مانند قدرت سازگاری.باشد

 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به طور معنی داری001

 مقاومت نسبی به خشکی و،با شرایط اقلیمی گوناگون

.تعداد دانه در بالل و عملکرد دانه را افزایش میدهد

عملکرد زیاد در بسیاری از کشورها به طور گسترده

) افزایش عملکرد دانه ذرت را به8108( سیمپیتی و وین

.)8109 کشت میشود (ایجزل و همکاران

واسطه مصرف نیتروژن به افزایش تعداد دانه در بالل و

عملکرد ذرت در بیشتر مناطق خشك و نیمه خشك

 فوریستال و.افزایش وزن دانه در هر بالل نسبت دادند

کشور به دلیل پایین بودن مقدار مواد آلی خاک و کمبود

) معتقدند که افز ایش عملکرد دانه تك8108( همکاران

 نتایج بررسی های وانین و همکاران.نیتروژن پایین است

 ممکن است با افزایش،بوته بواسطه مصرف نیتروژن

) نشان داد که واکنش هیبریدهای ذرت به سطوح8108(
 ورکو و همکاران.مختلف کود نیتروژن متفاوت است
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تعداد دانه در هر بالل و افز ایش وزن هر دانه در ارتباط

صورت افزایش وزن خشك گیاه ،ازدیاد میزان نیتروژن

باشد.

دانه ،افزایش پنجه ها و گل آذین های بارور و شمار

مصرف کود باید عالوه برافزایش تولید ،کیفیت

سنبله ها ،افزایش شمار دانه های هر سنبله و وزن هزار

محصوالت کشاورزی را ارتقاء دهد و موجب آلودگی

دانه ،ازدیاد ارتفاع گیاه و طول برگ ،تسریع در مراحل

محیط زیست مخصوصاً آب های زیرزمینی و تجمع

جوانه زنی و گل دهی گزارش شده است (بودونگ و

آالیندهایی نظیر نیترات در محصوالت کشاورزی نشود.

همکاران  8114و میگاهید و همکاران .)8114

مجموعه این مسائل ،ضرورت تجدید نظردر روش های

جزئیات مکانیسم عمل این باکتری ها برای تقویت

افزایش تولید محصول و لزوم فراهم سازی شرایط برای

رشد گیاهان هنوز کامالً شناخته نشده و مورد بحث است

استفاده بیشتر از فرآیندهای مفید طبیعی و تولید مواد

ولی نتایج بیشتر پژوهش ها گویای آن است که

وکودهای بیولوژیك را ایجاب می کند (علی عسگرزاده و

آزوسپیریلوم و ازتوباکتر با توان تثبیت زیستی

همکاران  .)8110کودهای بیولوژیك اکثر اً به صورت

نیتروژن ،گسترش سطح ریشه ،کمك به جذب بهینه آب

مواد نگهدارنده با جمعیت انبوه از یك یا چند ارگانیسم

و عناصر غذایی و تولید هورمون های رشد و برخی

مفید خاکزی و یا از فرآورده متابولیك آنها می باشند که

ویتامین ها ،رشد کیفی و کمی گیاهان را تقویت می کنند

به منظور تامین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان استفاده

که نتیجه آن به صورت افزایش عملکرد نمایان می گردد

می شوند (یاسمین و زمانی .)8117

(چاکماک و همکاران .)8117

در دو دهه گذشته طیف گسترده ای از باکتری های

اگرچه امروزه ذرت به طور گسترده در ایران کشت

خاکزی در ریزوسفر شناخته شده اند ،که می توانند رشد

می شود ولی دستیابی به دانش فنی تولید بهینه این گیاه

بسیاری از گونه های گیاهی مهم از نظر زراعی را بهبود

ارزشمند ضروری می باشد .با توجه به اهمیت مطالعه

بخشند .این گروه پراکنده از نظر سیستماتیکی،

در زمینه اثر کودهای زیستی بر گیاه ذرت و همچنین

ریزوباکتری های تحریك کننده رشد گیاهان خوانده می

ضرورت کاهش مصرف کودهای شیمیایی در راستای

شوند (گوسلینگ و همکاران  .)8110در میان این

تولید ارگانیك گیاهان ،لذا در این در این تحقیق عالوه بر

باکتریها ،آزوسپیریلوم و ازتوباکتر به دلیل پراکنش

بررسی اثرات اصلی کود زیستی نیتروکسین و کود

وسیع جغرافیایی ،گستردگی دامنه گیاهان میزبان و به

شیمیایی اوره بر ذرت ،اثر متقابل این دو عامل نیز به

ویژه توان برقراری ارتباط همیاری با گیاهان مهم زراعی

منظور تعیین واکنش ذرت به اثرات مثبت و منفی

مانند برنج ،گندم ،ذرت ،سورگوم و نیشکر توجه بیشتری

برهمکنش آن ها مورد بررسی قرار گرفت.

را به خود جلب کرده و به عنوان یك پتانسیل در تهیه
کودهای بیولوژیك شناخته شده اند (باریا و همکاران

مواد و روش ها

 .)8119پژوهش های بسیاری نشان می دهد که حضور

به منظور بررسی واکنش ذرت هیبرید سینگل

باکتری در ریزوسفر و اندوریزوسفر گیاهان میزبان

کراس 041به کود زیستی ،مقادیر مختلف کود شیمیایی

آثار معنی داری در بهبود شاخص های رشد گیاه و در

و برهمکنش آنها ،آزمایش مزرعه ای در مزرعه تحقیقاتی

نتیجه ازدیاد محصول پدید می آورد به گونه ای که رابطه

دانشگاه آزاد اسالمی میاندوآب اجرا شد .خاک مزرعه

متقابل گیاهان با آزوسپیریلوم و ازتوباکتر را از حیث

مورد آزمایش جزو خاک های شن لومی و اسیدیته آن

آثار مفید باکتری بر رشد گیاه مفید می دانند .پاسخ

 7/9بود .طرح آزمایشی به صورت آزمایشات فاکتوریل

گیاهان به آلودگی با آزوسپیریلوم و ازتوباکتر ،بیشتر به

در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا
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شد .فاکتورهای آزمایش شامل تیمار کود شیمیایی اوره

: YNعملکرد در کرتی که کود نیتروژنی دریافت کرده

در پنج سطح شاهد (صفر) 889 ،091 ،79 ،و 011

است.

کیلوگرم در هکتار و کود زیستی نیتروکسین در دو سطح

: Y0عملکرد در کرتی که کود نیتروژنی دریافت نکرده

(تلقیح و عدم تلقیح) بودند .قبل از کاشت یك شخم 01

است.

سانتی متری زده شد و سپس برای خرد کردن کلوخ ها

: NFمقدار کود نیتروژن مصرف شده است.
جهت تجزیه و تحلیل تیمارها از نرم افزار SPSS

از دو دیسك عمود بر هم استفاده شد.
کاشت در نیمه اول اردیهشت انجام شد .کود
شیمیایی اوره بر حسب تیمارها ،در سه مرحله کاشت،
 9الی  0برگی و قبل از ظهور تاسل ذرت اعمال شد و در

و  MSTATCو برای رسم نمودارها از نرم افزار
 EXCELو برای مقایسه میانگین ها از آزمون دانکن
( )%9استفاده شد.

هر مرحله یك سوم کل میزان کود اوره هر تیمار به زمین
داده شد .تیمار تلقیح بذرها با کود بیولوژیك نیتروکسین

نتایج و بحث

با تعداد سلولهای زنده در هر میلی لیتر  012انجام شد.

تعداد دانه در بالل

تلقیح با کودهای بیولوژیك به علت حساس بودن
باکتریها به نور و گرما در سایه انجام گرفت و پس از
این مرحله بذور به مدت یك ساعت در سایه قرار داده
شدند تا کامال خشك شوند .تعداد ردیف های کاشت در
هر پالت  0ردیف بوده و طول ردیف های کاشت در هر
پالت  01متر در نظر گرفته شد .فواصل بین ردیف های
کاشت  79سانتی متر بود .جهت اطمینان از استقرار
یکنواخت بوته ها در هر کپه سه بذر کاشته شد و عملیات
تنك کردن در مرحله  0الی  4برگی انجام شد .آبیاری
زمین آزمایش با روش نشتی و استفاده از سیفون و دور
 7روز انجام گردید .آبیاری اول به دلیل حساس بودن
باکتریهای محرک رشد به خشکی ،بالفاصله پس از
کاشت انجام گرفت.
در انتهای فصل رشد و با رسیدگی فیزیولوژیك در نیمه
دوم مردادماه نمونه برداری با حذف دو ردیف کاشت
کناری و با انتخاب تصادفی  01بوته برای اندازه گیری
صفات شامل عملکرد دانه ،تعداد دانه در بالل ،وزن هزار

تعداد دانه در بالل یکی از اجزای مهم تشکیل دهنده
عملکرد ذرت به شمارمی آید .با توجه به نتایج جدول
تجزیه واریانس ،اثرات اصلی کود شیمیایی اوره و کود
زیستی نیتروکسین و همچنین اثر متقابل آنها بر تعداد
دانه در بالل معنی دار بود (جدول  .)0اثر تلفیقی کود
شیمیایی اوره تا سطح  889کیلوگرم در هکتار با کود
زیستی نیتروکسین باعث افزایش معنی دار تعداد دانه در
بالل ذرت شد و مصرف مقادیر باالتر کود شیمیایی اوره
تاثیری بر تعداد دانه ذرت نداشت .بطوریکه بیشترین
تعداد دانه در بالل به اثر متقابل  011کیلوگرم در هکتار
کود شیمیایی اوره و تلقیح با کود زیستی نیتروکسین با
مقدار  000/59عدد تعلق داشت که از لحاظ آماری با تیمار
تلفیقی  889کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی اوره و تلقیح
با کود زیستی نیتروکسین با مقدار  002/50عدد اختالف
معنی دار نداشت .البته مصرف  011کیلوگرم کود
شیمیایی اوره و عدم تلقیح با کود بیولوژیك نیتروکسین
با مقدار 904/88عدد از لحاظ آماری در سطح پایین تری
قرار داشت (جدول  .)0نتایج این بخش از تحقیق نشان

دانه ،طول و قطر بالل و ارتفاع بوته انجام شد .در این

می دهد که کاربرد کود بیولوژیك نیتروکسین باعث تاثیر

تحقیق برای ارزیابی کارایی زراعی مصرف نیتروژن از

مثبت بر اجزای عملکردی ازجمله تعداد دانه پر شده

روابط زیر استفاده شد:
= (YN- Y0) / NFکارایی زراعی مصرف نیتروژن ()AEN
0

)1- AEN (Agronomic Nitrogen Efficiency

گردیده است و چنین نتیجه ای توسط آدیران ()8114
گزارش شده است .نتایج ونین و همکاران ( )8108نشان
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داد که کاهش نیتروژن از  21کیلوگرم در هکتار به صفر،

باعث افزایش تعداد دانه در بالل گردید (رحمتی .)8108

از طریق افزایش تعداد گلهای عقیم ،موجب کاهش تعداد

مطالعات یاسمین و زمانی ( )8117نشان داد که میان

دانه در بالل شد .در پژوهشی دیگر مشخص شد که

میزان کود نیتروژن و تعداد دانه در سنبله ارتباط معنی

افزایش نیتروژن از طریق افزایش تعداد دانه در ردیف

داری وجود دارد.

جدول -1نتایج تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی در ذرت سینگل کراس604
میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه
آزادی

عملکرد دانه

تعداد دانه در

وزن هزار

بالل

دانه

طول بالل

قطر بالل

ارتفاع بوته

تکرار

8

987/28ns

70/20 ns

051/09 ns

04/15 ns

2/07 ns

821/89 ns

کود شیمیایی

4

** 514/89

* 840/04

* 780/05

** 27/29

* 00/00

** 008/72

کود بیولوژیك

0

* 0109/08

* 959/57

*209/71

* 20/50

* 84/99

* 02/15

برهمکنش

4

**0081/00

* 049/70

** 0108/85

5/70 ns

7/09 ns

** 490/10

خطا

02

812/44

28/15

070/00

07/00

9/82

50/49

00/10

2/47

08/54

0/87

4/40

01/05

ضریب تغییرات ()%

 * ، nsو ** به ترتیب به مفهوم غیرمعنی دار و معنی دار در سطح احتمال پنج و یك درصد می باشد.

تحقیقاتی که بر اثر نیتروکسین روی رشد گیاه

بنابراین هر چه تعداد دانه بیشتر باشد ،گیاه دارای مخزن

صورت گرفته همگی نشاندهنده این مطلب بوده اند که

باالتری برای دریافت مواد فتوسنتزی میباشد که در

نیتروکسین به طور معنی داری موجب افزایش توان رشد،

نهایت سبب افزایش عملکرد گیاه خواهد شد.

عملکرد و اجزای عملکرد گیاه می گردد (بودونگ و
همکاران  .)8114در این خصوص ماریا و همکاران
()8108

گزارش نمودند کاربرد کود بیولوژیکی

نیتروکسین میتوان تاثیر مثبتی بر تعداد دانه در بالل
داشته باشد و سبب افزایش آنها گردد .همچنین علی
عسگرزاده و همکاران ( )8110نشان دادند استفاده از
کود آلی باعث افزایش معنی دار تعداد دانه در سویا می
شود .دلفی و همکاران ( )8100گزارش کردند کود
نیتروکسین از طریق فراهم آوری عنصر غذایی کم
مصرف بویژه ،آهن ،روی و منگنز موجب افزایش تعداد
دانه در بالل ذرت و در نهایت افزایش عملکرد می شود.
تعداد دانه در سنبله ظرفیت مخزن را تعیین میکند،

وزن هزار دانه
کود بیولوژیك نیتروکسین و تیمارهای مختلف کود
شیمیایی اوره و برهمکنش آن ها تاثیر معنی داری بر
وزن هزاردانه ذرت داشتند (جدول  .)0تمامی تیمارهای
کودی مورد استفاده وزن هزاردانه ذرت را نسبت به
تیمار شاهد (عدم مصرف کود شیمیایی اوره) و تیمار
عدم تلقیح با کود زیستی نیتروکسین افزایش معنی داری
دادند .بررسی اثر برهمکنش تیمارها نشان داد اثر متقابل
تیمار کود بیولوژیك نیتروکسین با  889کیلوگرم در
هکتار کود شیمیایی اوره بیشترین وزن هزاردانه را با
مقدار  010/24گرم داشت .با افزایش مصرف کود
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شیمیایی اوره به  011کیلوگرم در هکتار وزن هزار دانه

مصرف  011کیلوگرم نیتروژن با کود زیستی

کاهش یافت (جدول  .)0تعداد دانه و وزن دانه از اجزای

نیتروکسین و کمترین عملکرد دانه با مقدار 9708/45

عملکرد گندم محسوب می شوند و افزایش تعداد دانه می

کیلوگرم در هکتار در تیمار برهمکنش شاهد (عدم

تواند کاهش وزن آن را در پی داشته باشد .لذا در این

مصرف اوره) با عدم تلقیح با کود بیولوژیك نیتروکسین

تحقیق در تیماری که تعداد دانه باالتری مشاهده گردید،

بدست آمد .همچنین مشاهده گردید که در تیمار ترکیبی
مصرف

وزن هزاردانه کاهش نشان داد (جدول .)0

889

کیلوگرم کود اوره با کود زیستی

کود نیتروژن بدلیل افزایش مقدار ماده خشك و

نیتروکسین اختالف معنی داری با ترکیب تیماری مصرف

دوام سطح برگ میتواند باعث افزایش وزن هزار دانه

 011کیلوگرم کود اوره با کاربرد کود زیستی

گردد (شریفی و تقی زاده  .)8115تلقیح بذور ذرت با کود

نیتروکسین نداشت (جدول  .)0بنابراین میتوان نتیجه

بیولوژیك نیتروکسین به دلیل افزایش سرعت و مدت

گرفت که با کاهش مصرف کود شیمیایی و جایگزینی آن

فتوسنتز ،راندمان انتقال مواد به دانه و تجمع ماده خشك

توسط کود زیستی ،میتوان از مصرف بی رویه کودهای

افزایش یافته که منجر به افزایش وزن هزار دانه و

شیمیایی جلوگیری کرد.

عملکرد دانه می شود (میگاهید و همکاران  .)8114زایدی

باکتری های مفید موجود در نیتروکسین (ازتوباکتر و

و خان ( )8119اثرات تلقیح توام دو باکتری ازتوباکتر و

آزوسپیریلوم) قادرند با ترشح هورمون های رشد به

آزوسپیریلوم را بر وزن هزار دانه گندم بررسی کرده و

افزایش عملکرد کمك کنند (ماریناری و همکاران .)8111

افزایش معنی داری را گزارش نمودند .تلقیح گیاه گندم با

نتایج مشابه توسط محققین دیگر در مورد افزایش

آزوسپیریلوم در شرایط مزرعه و آزمایشات گلخانه ای،

عملکرد دانه در گندم (زایدی و خان  ،)8119نخود فرنگی

نتایج معنی داری در چندین مشخصه گیاه از جمله در

(جوسیف و همکاران  )8117و ذرت (بودونگ و همکاران

ماده خشك ،عملکرد دانه و وزن دانه ها بر جای گذاشت

 )8114گزارش شد ه است .آزمایشی که در رابطه با

(ناروال و همکاران  .)8111در تحقیقی که جاسمی و

کاربرد نیتروکسین در گیاه برنج انجام گرفت ،نشان داد

همکاران ( )8100بر روی اثر نیتروژن ( 001 ،011و 881

تلقیح در خزانه و در زمین اصلی باعث افزایش میزان

کیلوگرم اوره در هکتار) بر عملکرد دانه ذرت انجام دادند،

محصول می شود (کیسیکیس و همکاران  .)8100ناروال

مشخص گردید که با افزایش نیتروژن بطور معنی داری

و همکاران ( )8119گزارش کردند که اثرات متقابل

وزن هزار دانه و تعداد دانه در بالل افزایش می یابد.

باکتری های ازتوباکتر و آزوسپیریلوم موجب افزایش
جذب عناصر  Mn ،Cu ،K ،P ،N ،Na ،Feو Znمی شود

عملکرد دانه

و این جذب بیشتر عناصر غذایی می تواند در افزایش

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر کود زیستی،

عملکرد و اجزای عملکرد گیاه موثر باشد .در تحقیقی بیان

شیمیایی و برهمکنش آنها بر عملکرد دانه معنی دار است

کردند که باکتری آزوسپیریلوم تاثیر معنی داری بر

(جدول  .)0تأثیر کود بیولوژیك نیتروکسین بر عملکرد

افزایش تعداد دانه در سنبله جو نسبت به شاهد داشت

دانه در سطح آماری پنج درصد معنی دار شد بطوریکه

(چاکماک و همکاران .)8117

مصرف نیتروکسین نسبت به عدم مصرف آن در تمام
تیمارهای کود شیمیایی اوره دارای عملکرد دانه بیشتری
بود (جدول .)0

بیشترین عملکرد دانه

با مقدار

 01489/04کیلوگرم در هکتار در تیمار برهمکنش
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همکاران ( )8100با مقدار  091 ،011 ،91و  811کیلوگرم

ارتفاع ساقه
نتایج تجزیه واریانس انجام شده نشان داد که اثرات

اوره در هکتار انجام شد ،مشخص کردند که افزایش اوره

اصلی کود زیستی نیترواکسین ،کود شیمیایی اوره و

تا  811کیلوگرم در هکتار افزایش معنی دار ارتفاع ساقه

برهمکنش آن ها بر ارتفاع ساقه معنی داری است (جدول

را به همراه دارد .دلفی و همکاران ( )8100گزارش کرد

 .)0مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین ارتفاع ساقه

که استفاده از کود بیولوژیك نیتروکسین باعث ترشح

با میانگین  800/07سانتی متر به برهمکنش  011کیلوگرم

هورمون های رشد در گیاه می شود و این موضوع بطور

کود اوره و کاربرد کود نیتروکسین تعلق داشت که با

مستقیم یا غیر مستقیم باعث افزایش ارتفاع گیاه می گردد.

برهمکنش  889کیلوگرم کود اوره در هکتار و کاربرد کود

طبق نتایج آزمایشات مختلف ،تأثیر تلقیح با کود

زیستی نیترواکسین با مقدار 800/18اختالف معنی داری

نیتروکسین نسبت به تیمار عدم مصرف آن در جو

نداشت (جدول )0

(چاکماک و همکاران  ، )8117کلزا (یاسیری و پاتواردان
 )8117و ذرت (بودونگ و همکاران  )8114باعث افزایش

کیسین و همکاران ( )8119گزارش نمودند که با

ارتفاع گیاه گردید.

افزایش مصرف نیتروژن تا  081کیلوگرم نیتروژن
خالص در هکتار ،ارتفاع ساقه بطور معنی داری افزایش
یافت اما با افزایش بیشتر از آن افزایش معنی داری در
ارتفاع ساقه مشاهده نشد .مطالعاتی که توسط ورتمن و

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس کارایی زراعی نیتروژن در ذرت سینگل
کراس604
منابع تغییر

درجه آزادی

کارایی زراعی نیتروژن ()AEN

تکرار

8

9/02ns

کود شیمیایی

0

کود بیولوژیك

0

02/97 ns

برهمکنش

0

05/00 ns

خطا

04

00/24

ضریب تغییرات ()%

**

017/09

7/72

 * ، nsو ** به ترتیب به مفهوم غیرمعنی دار و معنی دار در سطح احتمال پنج
و یك درصد می باشد.
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جدول  -3مقایسه میانگین صفات مورد اریابی در ذرت سینگل کراس604
کود اوره
)(Kg.ha-1
شاهد

79

091

889

011

وزن هزار دانه

ارتفاع بوته

))g

)(cm

عدم تلقیح

9708/45 g

090/45 f

800/52 g

000/12 h

تلقیح

0000/12 f

420/80 de

885/47 F

005/72 g

عدم تلقیح

7044/20 e

494/50 e

840/48 E

077/40 f

تلقیح

2948/44 d

900/04 d

801/57 cd

024/20 e

عدم تلقیح

2447/01 d

988/19 d

890/05 d

050/79 d

تلقیح

5401/07 bc

995/00 c

820/88 bc

811/90 c

عدم تلقیح

5020/70 c

907/90 cd

870/95 c

810/29 c

تلقیح

01000/84 a

002/50 ab

010/24 a

804/18 a

عدم تلقیح

5040/00 b

904/88 c

829/80 b

815/07 b

تلقیح

01489/04a

000/59 a

857/74 a

800/07 a

کود نیتروکسین

عملکرد دانه
-1

) (Kg. ha

تعداد دانه در بالل

حروف غیرمشابه بیانگر تفاوت معنی دار در سطح احتمال  9درصد میباشد.

طول و قطر بالل

اثر میگذارد .بهات ( )8108مشاهده نمود که با افزایش

طبق جدول تجزیه واریانس اثر کود بیولوژیك

سطوح کود نیتروژن از  01به  081کیلوگرم نیتروژن

نیتروکسین و مقادیر کود شیمیایی اوره بر طول و قطر

خالص در هکتار طول بالل و قطر بالل افزایش معنی

بالل معنی دار هستند ولی برهمکنش آن ها غیرمعنی دار

داری یافت .شرستا و همکاران ( )8100با بررسی تأثیر

است (جدول  .)0با مصرف کود شیمیایی اوره بیشترین

نیتروژن بر عملکرد ذرت دانه ای چنین نتیجه گرفتند که

طول و قطر بالل به ترتیب  88/40و  9/08سانتی متر

با افزایش نیتروژن عملکرد دانه از طریق افزایش تعداد

مربوط به تیمار 011کیلوگرم اوره در هکتار بود که با

بالل ،طول بالل ،قطر بالل و افزایش تعداد دانه در بالل

تیمار  889کیلوگرم اوره در هکتار اختالف معنی داری

افزایش می یابد.

نداشتند (شکل های  -0الف و  -8الف) .مقایسه میانگین

ماریا و همکاران ( )8108و غالمی و همکاران

تلقیح و عدم تلقیح با نیتروکسین نیز نشان داد که در عدم

( )8115گزارش کردند که تلقیح نیتروکسین با بذر ذرت

تلقیح ،طول و قطر بالل به ترتیب  07/08و  4/15سانتی

سبب افزایش معنی دار قطر چوب بالل و طول بالل می

متر بود و با تلقیح به ترتیب به مقدار  80/04و 4/24

شود .کودهای بیولوژیك نیتروژن موجب افزایش

سانتی متر رسیدند (شکل های  -0ب و  -8ب ).

نیتروژن در دسترس برای ریشه گیاه می شوند،

آریف و همکاران ( )8101نیز به نتایج مشابه دست

نیتروژن نیز به واسطه ی نقشی که در تولید و صدور

یافته و اظهار داشتند افزایش نیتروژن باعث افزایش وزن

هورمون سیتوکینین از ریشه به اندام های هوایی دارد،

کل بالل ،طول بالل ،قطر بالل میشود  .آکرام و همکاران

موجب افزایش سرعت تقسیم سلولی و افزایش قطر

( )8101نیز در یافته های خود نشان دادند کمبود و یا

قسمتهای مختلف گیاه میگردد .بررسی کامیل و همکاران

افزایش نیتروژن بر روی ویژگیهای کمی و کیفی بالل

( )8100نشان داد که استفاده از کود زیستی نیتروکسین
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به دلیل اینکه حاوی ازتوباکتر می باشد ،سبب افزایش

داشت که با افزایش رشد و نمو گیاه ،قسمتهای هوایی از

توسعه ریشه و جذب بهتر آب و مواد غذایی میشودکه

جمله طول و قطر بالل نیز افزایش می یابد.

به دنبال آن رشد گیاه افزایش می یابد و میتوان انتظار

23

a
a

22

a

22

21

21

18

c

طول بالل ()cm

b

19

19
b

17

17

d

16

16

15

15
300

225

150

75

18

طول بالل )(cm

20

20

تلقیح

0

عدم تلقیح

کود اوره ()Kg. ha-1

کود نیتروکسین

(الف)

(ب)

شکل  -1اثر ( الف) کود شیمیایی اوره و (ب) کود زیستی نیتروکسین بر طول بالل ذرت سینگل کراس604
حروف غیرمشابه بیانگر تفاوت معنی دار در سطح احتمال  5درصد می باشد.

5.5

a

a
ab

5
4.8

5
b

4.6

4
d

قطر بالل ()cm

c

b

4

3.5
3
300

225

150

75

کود اوره ()Kg. ha-1
(الف)

0

4.2

3.8
3.6
عدم تلقیح

تلقیح

کود نیتروکسین
(ب)

شکل - 2اثر ( الف) کود شیمیایی اوره و (ب) کود زیستی نیتروکسین بر قطر بالل ذرت سینگل کراس604
حروف غیرمشابه بیانگر تفاوت معنی دار در سطح احتمال  5درصد می باشد.

قطر بالل )(cm

4.5

4.4
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کارایی زراعی نیتروژن
این شاخص میزان افزایش عملکرد را به ازای واحد

این شاخص در غالت بین  01الی  01کیلوگرم دانه به

کود نیتروژن مصر ف شده بیان می کند .این شاخص در

ازای هر کیلوگرم نیتروژن مصرفی عنوان شده است

سطح یك درصد تحت تأثیر میزان کاربرد کود نیتروژن

(اونیل و همکاران 8114 ،و پابلو و همکاران )8112 ،که

قرار گرفت (جدول  .)8بیشترین و کمترین کارایی زراعی

با نتایج این تحقیق مطابقت دارد .باالترین کارایی زراعی

نیتروژن به ترتیب به کاربرد  79کیلوگرم اوره (89/08

مصرف نیتروژن معموالً با مصرف اولین واحد کود

کیلوگرم افزایش دانه بر کیلوگرم کود اوره به کار رفته)

حاصل می شود ،با افزایش میزان مصرف کود نیتروژن،

و کاربرد  011کیلوگرم اوره (08/27کیلوگرم افزایش دانه

واحد های اضافی بعدی افزایش کمتری را موجب می

بر کیلوگرم کود اوره به کار رفته) به دست آمد (شکل.)0

شوند (دیجان و همکاران 8119 ،و ورکو و همکاران،

این کارایی می تواند تحت تأثیر مدیریت مصرف

 )8117که با یافتههای این تحقیق مطابقت دارد.

نیتروژن ،نوع خاک و نوع محصول قرار گیرد و محدودة
a

26

b
18

c
d

كارايي زراعي نيتروژن
)(AEN

22

14
10

300

225

150

75

کود اوره ()Kg. ha-1

شکل - 3اثر کود شیمیایی اوره بر کارایی زراعی نیتروژن ( )AENدر ذرت سینگل کراس604
حروف غیرمشابه بیانگر تفاوت معنی دار در سطح احتمال  5درصد می باشد.

نتیجه گیری

سالمت محیط زیست و در مجموع حفظ و حمایت از

امروزه به کارگیری کودهای بیولوژیك به عنوان

سرمایههای ملی (خاک ،آب و منابع انرژی غیر قابل

طبیعی ترین و مطلوب ترین راه حل برای فعال و زنده

تجدید) از مهمترین مزایای کودهای بیولوژیك محسوب

نگهداشتن سیستم حیاتی خاک در اراضی کشاورزی

می شوند .برشمردن مزایای کودهای بیولوژیك نباید به

مطرح می باشد .تأمین عناصر غذایی به صورتی کامالً

نفی کامل کودهای شیمیایی تعبیر شود .کودهای

متناسب با تغذیه طبیعی گیاهان ،کمك به تنوع زیستی،

شیمیایی به شرط رعایت اولویت برای تغذیه طبیعی گیاه

تشدید فعالیت های حیاتی ،قابلیت تکثیر خودبخودی ،عدم

و در حد مکمل انواع بیولوژیك ،قابل توصیه هستند .در

تولید مواد سمی و میکروبی در چرخه ی غذایی و اصالح

این تحقیق اثر سودمند تلقیح بذر ذرت با کود نیتروکسین

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ،بهبود کیفیت و

از لحاظ افزایش عملکرد دانه کامالً مشهود بود .بهبود
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کاهش مصرف کود شیمیایی و جایگزینی آن توسط کود

وضعیت تغذیه ای گیاه در تیمار تلقیح بذرور سبب

 میتوان از مصرف بی رویه کودهای شیمیایی،زیستی

 طول و قطر، اجزای عملکرد،افزایش معنی دار عملکرد
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