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چکیده
اهداف :پژوهش حاضر به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف کودهای دامی ،شیمیایی و زیستی بر برخی صفات
مورفولوژیک ،فیزیولوژیک ،بیوشیمیایی ،عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت سینگل کراس  055و همچنین معرفی بهترین تیمار
کودی به انجام رسید.
مواد و روشها :آزمایشی بهصورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی با سه تکرار در اوایل تیرماه
سال زراعی  2989در مزرعهای واقع در دشت گیو از توابع شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی اجرا شد .تیمارهای
آزمایشی شامل تلقیح و عدم تلقیح بذور با کود فسفات بارور  4بهعنوان فاکتور اصلی 9 ،سطح کود شیمیایی (شاهد،
 N150:P25:K150و  N300:P50:K300در هکتار) و سه سطح کود دامی (شاهد 25 ،و  45تن در هکتار) به عنوان فاکتورهای
فرعی بودند .عالوه بر این ،صفات ارتفاع بوته ،وزن خشک اندامهای هوایی ،تعداد ردیف در بالل ،تعداد دانه در ردیف ،وزن
هزار دانه ،عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،شاخص برداشت ،پروتئین دانه ،محتوای کلروفیل  ،b ،aکل و کاروتنوئیدها مورد
ارزیابی قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج نشان داد که تلقیح بذور با کود بیولوژیک فسفات بارور  4سبب افزایش معنیدار وزن خشک بخشهای
هوایی ،تعداد دانه در ردیف ،وزن هزار دانه ،عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک و رنگیزههای گیاهی گردید .همچنین ،کاربرد
 45تن در هکتار کود دامی و تیمار  N300:P50:K300سبب افزایش معنیدار تمامی صفات مورد بررسی نسبت به تیمار
شاهد شدند .براساس نتایج نیز مشاهده شد که برهمکنشهای کود بیولوژیک×کود شیمیایی (کلروفیل  ،bکلروفیل کل،
کاروتنوئیدها و عملکرد بیولوژیک) ،کود بیولوژیک×کود دامی (وزن خشک هوایی ،کلروفیل  ،bکلروفیل کل و کاروتنوئیدها)،
کود شیمیایی×کود دامی (وزن خشک هوایی ،عملکرد بیولوژیک ،کلروفیل  bو کاروتنوئیدها) و کودهای
بیولوژیک×شیمیایی×دامی (کاروتنوئیدها) اثرات معنیداری ایجاد کردند.
نتیجهگیری :به طور کلی ،نتیجهگیری میشود که تلقیح بذور به وسیله فسفات بارور  ،4کاربرد  45تن در هکتار کود دامی،
تیمار شیمیایی  N300:P50:K300و برهمکنش کودهای زیستی ،دامی و شیمیایی سبب بهبود عملکرد و اجزای عملکرد ذرت
سینگل کراس  055در شرایط کشاورزی منطقه مورد پژوهش گردید.
واژههای کلیدی :پروتئین دانه ،رنگیزههای فتوسنتزی ،عملکرد ذرت ،کود زیستی ،کود گاوی
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Abstract
Background and Objective: The present study was performed to investigate the effects of chemical,
animal and biological fertilizers on morphological, physiological, biochemical, functional traits, yield
components of corn 500 single-cross, as well as to introduce the best fertilizer treatment.
Materials and Methods: An experiment was conducted using a factorial based on the randomized
complete block design with three replications in a farm located in Dasht-e-Giv in Khoosf city of South
Khorasan province in late June of 2018-2019 growing season. The experimental treatments were
inoculation/ non-inoculation of seeds with phosphate Barvar-2 as the main plot, and three levels of
chemical fertilizer (control, N150: P25: K150 and N300: P50: K300 per hectare) and three levels of
animal fertilizer (control, 10 and 20 t.ha-1) as the subplot. Furthermore, indices of plant height, shoot
dry weight, row number per cob, grain number per row, 1000-grain weight, grain yield, biological
yield, harvest index, seed protein, chlorophyll a, b, total chlorophyll and carotenoids were evaluated.
Results: The results indicated that seed inoculation with bio-fertilizer Barvar-2 significantly
increased the dry weight of aerial parts, the number of grains per row, 1000-grain weight, grain yield,
biological yield, and photosynthetic pigments. Also, the application of animal fertilizer at the level of
20 t.ha-1 and chemical fertilizer at the treatment of N300: P50: K300 significantly increased all indices
studied in this study than the control treatment. According to the results, it was observed that there
were significant effects for interactions of bio-fertilizer × chemical fertilizer (chlorophyll b, total
chlorophyll, carotenoids and biological yield), bio-fertilizer × animal fertilizer (dry weight of aerial
parts, chlorophyll b, total chlorophyll and carotenoids), chemical fertilizer × animal fertilizer (dry
weight of aerial parts, biological yield, chlorophyll b and carotenoids) and biofertilizer × chemical
fertilizer × animal fertilizer (carotenoids).
Conclusion: In general, inoculating seeds with phosphate barvar-2, the application of 20 t.ha-1 of
animal fertilizer, the application of N300: P50: K300 treatment, the interaction of biological, animal
and chemical fertilizers resulted in improving yield and yield components of corn 500 single-cross
under agricultural conditions of the present study area.
Keywords: Bio-fertilizers, Corn Yield, Cow Manure, Photosynthetic Pigments, Seed Protein
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کودهای زیستی با کودهای شیمیایی یا به حداقل رساندن

مقدمه
ذرت ( )Zea mays L.گیاهی تک لپه ،یکساله ،از

اثرات منفی کودهای شیمیایی است؛ لذا ،مصرف تلفیقی

خانواده غالت است که دارای مسیر فتوسنتزی  C4می-

کودهای شیمیایی و آلی به عنوان یک سیستم مدیریتی

باشد (زند و لعلینیا  .)4522همچنین ،اظهار شده است که

صحیح و منطقی میتواند عالوه بر کاهش مصرف

در بین غالت ،ذرت بهدلیل برخورداری از تنوع باالی

کودهای شیمیایی و جلوگیری از اثرهای زیانآور آنها بر

ژنتیکی ،ساده بودن کاشت و کار ،خوشخوراکی ،کنترل

آبهای سطحی و زیرزمینی ،توازن تغذیهای در گیاهان

فرسایش و علفهای هرز و غیره در مقایسه با زراعتها

را حفظ کرده و عملکرد آنها را افزایش دهد (جوانمرد و

از اهمیت قابل توجهی برخوردار است (رسولی و

شکاری  .)4529از طرفی ،با توجه به اینکه اکثر خاكهای

همکاران .)4529 ،ذرت یکی از مهمترین گیاهان زراعی

کشاورزی ایران ،به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک،

است که بعد گندم و برنج ،مقام سوم اهمیت از لحاظ کشت

دارای  pHباال و مقدار کم فسفر قابل دسترس برای

را در بین غالت دارد (شیری و همکاران  .)4528این گیاه

گیاهان میباشند (جوانمرد و شکاری  ،)4529روشهای

به دلیل اهمیت باالیی که در تغذیۀ انسان و دام داشته و

مصرف کود و نوع آنها باید به گونهای تغییر کند که منجر

سازگاری گستردهای نیز با مناطق آب و هوایی معتدل و

به افزایش کارائی مصرف عناصر غذایی شده ،مواد

گرمسیری دارد ،یکی از گیاهان زراعی راهبردی محسوب

غذایی مورد نیاز گیاه را بهصورت طوالنیمدت و بدون

می شود (شیری و همکاران  .)4528ذرت سینگل کراس

تلفات در اختیار گیاهان قرار دهند و مخاطرات زیست-

 2055دارای دوره رشدی  240-290روز بوده و از لحاظ

محیطی را کاهش دهند (کندی و همکاران  .)4552در

رسیدگی در گروه متوسط رس قرار دارد؛ همچنین ،ذکر

برخی پژوهشها اظهار شده است که مواد آلی به علت

شده است که مناسبترین تراکم بوته جهت تولید دانه

اثرات مفیدی که بر خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی،

معادل  60555تا  90555بوته در هکتار میباشد

بیولوژیکی و باروری خاك دارند ،میتوانند یکی از ارکان

(طهماسبی و دولتمند شهری.)4521 ،

مهم باروری خاك محسوب شوند (تهامی و همکاران

امروزه ،به دلیل بروز مشکالت متعدد زیست

 .)4528برخی پژوهشگران نیز نشان دادند با توجه به

محیطی نظیر آلودگی منابع آب ،کاهش کیفیت محصوالت

منابع و عناصر غذایی فراوان در کودهای دامی و

کشاورزی ،کاهش تنوع زیستی ،ایجاد مقاومت در برابر

رهاسازی تدریجی انرژی آنها (اکبرپور و همکاران

آفات و کاهش میزان باروری خاك ،تغییر در نظامهای

 ،)4521کاربرد این کودها به تنهایی یا در تلفیق با

زراعی متداول و حرکت به سمت کشاورزی ارگانیک

کودهای شیمیایی میتواند جایگزین یا مکمل مناسبی

ضروری شده است (تال 4529؛ اسکینر و همکاران

برای کودهای شیمیایی باشد (جوانمرد و شکاری .)4529

 .)4528همچنین ،نتایج برخی تحقیقات نشان داده است که

همچنین ،در برخی پژوهشها اظهار شده است که

استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی سبب کاهش

بهکارگیری کودهای آلی و زیستی ،گامی اساسی و

عملکرد گیاهای زراعی شده است (اکبرپور و همکاران

مطمئن در جهت دستیابی به اهداف کشاورزی ارگانیک و

 .)4521بر همین اساس ،مهمترین موضوع در

پایدار محسوب میشود (هان و همکاران 4556؛ دسکا و

حاصلخیزی خاك و تغذیه گیاهی در نظامهای تولید

همکاران  .)4526کاربرد کودهای بیولوژیک حل کننده

محصوالت زیستی کشاورزی ،جایگزینی مواد آلی و

فسفر و تثبیت کننده نیتروژن از جمله روشهای زراعی

: K.SC.500
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مناسبی هستند که میتواند مشکل فوق را برطرف نماید

با توجه به اهمیت کودهای زیستی و آلی در

(وو و همکاران 4550؛ شجاعیانکیش و همکاران )4528

کشاورزی پایدار و همچنین ضرورت کاهش کودهای

و از اتالف منابع کودی و آلودگی محیط جلوگیری شود

شیمیایی به خاطر ایجاد آلودگیهای زیست محیطی در

(عیدیزاده و همکاران  .)4525عرب-نیاسر و همکاران

بوم نظامهای زراعی ،تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر

( )4528نیز بیان داشتند که کودهای زیستی دارای مقادیر

کاربرد کود زیستی فسفات بارور ،4 -سطوح مختلف

کافی از یک یا چند گونه میکروارگانیسم مفید خاکزی می-

کودهای دامی و شیمیایی بر برخی صفات مورفولوژیک،

باشند و نقش مثبتی در رفع نیاز غذایی گیاهان داشته و

بیوشیمیایی ،عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت سینگل

سبب بهبود شرایط رشد آنها میشوند .تحقیقات دیگری

کراس  055اجرا گردید.

تاثیر مثبت کودهای زیستی و به ویژه فسفات بارور4-
بر رشد و عملکرد گیاهان زراعی را به اثبات رساندهاند

مواد و روشها

(پونیا  .)4522همچنین ،اظهار شده است کود فسفر

پژوهش حاضر در سال زراعی  2981-89در

بارور 4 -که شامل سویههای مختلف باکتریهای حل-

مزرعهای واقع در دشت گیو از مناطق کویری شهرستان

کننده فسفات میباشد ،از خاكهای کشاورزی ایران

خوسف استان خراسان جنوبی با مختصات جغرافیایی

جداسازی شده و آزمـایشهای متعددی نشان دادند که

ʹ 94 ͦ :95شمالی و ʹ 08 ͦ :26شرقی بهصورت اسپلیت-

فسفات بارور 4 -با شرایط محیطی مزارع کشور ایران

فاکتوریل در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی با 9

سازگار میباشد (حشمتی و همکاران  .)4526برخی

تکرار انجام شد .تیمارهای آزمایشی شامل تلقیح /عدم

پژوهشها بیان کردهاند که وجود میکروبهای حلکننده

تلقیح بذور ذرت با کود بیولوژیک فسفات بارور  4به-

فسفات سبب کاهش اثرات سوء کودهای شیمیایی و حفظ

عنوان فاکتور اصلی ،سه سطح کود شیمیایی (شاهد،

محیط زیست میگردد (خان و همکاران 4551؛ خوشرو

 N150:P25:K150و  )N300:P50:K300و سه سطح کود

و ساریخانی  .)4528نتایج مطالعه شاهرونا و همکاران

دامی پوسیده (شاهد 25 ،و  45تن در هکتار) بهعنوان

( )4556و ضیائیان و همکاران ( )4522نشان دادند که

فاکتورهای فرعی بر روی گیاه ذرت رقم سینگل کراس

کاربرد کودهای زیستی فسفره سبب افزایش بیوماس

 055انجام شد .این رقم از نظر رسیدگی در گروه ارقام

گیاهی و عملکرد گیاه ذرت شده است و این کود میتواند

متوسط رس بوده که دانههایی با تیپ دندان اسبی دارد

جایگزین مناسبی برای کود شیمیایی فسفاته باشد .در

و متوسط زمان سبز شدن تا رسیدگی فیزیولوژیک آن

ارتباط با اثرات کاربرد کودهای بیولوؤیک بر گیاهان،

در حدود  245-295روز میباشد .قبل از اجرای آزمایش،

آزاز و همکاران ( )4558کاربرد کودهای زیستی به جای

نمونهای مرکب از خاك مزرعه از عمق  95سانتیمتری

کودهای شیمیایی را در گیاه رازیانه مورد بررسی قرار

باالی سطح خاك و کود دامی مورد بررسی در پژوهش

دادند و اظهار داشتند که رشد رویشی ،عملکرد و میزان

حاضر تهیه و جهت تعیین ویژگیهای فیزیکوشیمیایی

اسانس گیاه رازیانه در تیمارهای کود زیستی افزایش

آنها به آزمایشگاه ارسال گردید و بر اساس نتایج

یافت .نتایج پژوهشی حاکی از آن است که کاربرد

آزمایش خاك ،عناصر غذایی مورد نیاز ،با اندکی تغییر

کودهای بیولوژیک منجر به بروز تفاوت معنیداری در

به عنوان تیمارهای آزمایشی به خاك مزرعه اضافه شدند

صفات سرعت سبز شدن ،میزان سطح برگ ،متوسط

(جدول  .)2پس از انجام عملیات خاکورزی ،کرتهای

تعداد برگ در بوته ،وزن خشک برگ ،وزن خشک بوته و

آزمایشی در ابعاد  2×0متر با فاصله نیم متر از همدیگر

نسبت وزن خشک برگ به ریشه بین ارقام مختلف گندم

آماده شدند ،کودهای دامی ،یک سوم نیتروژن (کود اوره)

گردید (امیری و همکاران .)4529

و تمامی مقادیر کودهای فسفر (سوپرفسفات تریپل) و
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پتاسیم (سولفات پتاسیم) در سطح مزرعه پخش شدند و

دور مرسوم آبیاری منطقه انجام گرفت ،عملیات وجین در

بذور مورد استفاده در اول تیرماه به صورت ردیفی در

دو مرحله بصورت دستی انجام شد و مابقی کودهای

فواصل  45× 65سانتیمتر (تراکم کاشت  99999بوته در

نیتروژن طی  4مرحله رشدی گیاه ذرت شامل  2-6برگی

هکتار) و در عمق  9-0سانتیمتری کشت شدند .آبیاری

و  9-24برگی همراه با آب آبیاری استفاده شدند.

مزرعه پس از کاشت بذرها به صورت نشتی و بر اساس
جدول  -1آنالیز خاک نمونهبرداری شده از  03سانتیمتر فوقانی مزرعه
بافت

آهک

کلسیم
-1

منیزیوم
-1

خاك

()%

( )mg.kg

( )mg.kg

لوم

20/22

49/96

99/99

ماده آلی

نیتروژن در

کربن

خاك

دسترس

آلی

()%

() %

()%

5/044

5 /2

4

پتاسیم قابل جذب
-1

( )mg.kg
229

فسفر قابل

هدایت

جذب

الکتریکی

()mg.kg-1

()dS.m-1

49

6 /2

واکنش
خاك
1/92

جدول  -4آنالیز نمونههای کود گاوی مورد استفاده در پژوهش حاضر
نیتروژن قابل جذب

ماده آلی

پتاسیم قابل جذب
-1

درصد رطوبت

فسفر قابل جذب
-1

هدایت الکتریکی
-1

واکنش

()%

() %

( )mg.kg

( )mg.kg

()%

( )dS.m

کود

4 /2

29/59

21/0

42/9

19

2 /2

1 /2

در پایان آزمایش ( 45مهرماه) ،از هر کرت

صفات تعداد ردیف در بالل ،دانه در ردیف ،وزن

آزمایشی  25بوته بهطور تصادفی انتخاب شدند و

هزار دانه ،عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک از میانگین 25

میانگین صفات ارتفاع بوته ،وزن خشک اندامهای هوایی،

بوته از هر کرت آزمایشی اندازهگیری شدند .از طرفی ،از

تعداد ردیف در بالل ،تعداد دانه در ردیف ،وزن هزار دانه،

آنجا که شاخص برداشت درصدی از عملکرد بیولوژیکی

عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،شاخص برداشت و

است که عملکرد اقتصادی را تشکیل میدهد (تدین و

میزان پروتئین دانه اندازهگیری شدند .همچنین صفات

نوروزی ،)4526 ،از رابطه  2محاسبه شد.

کلروفیل  ،b ،aکلروفیل کل و محتوای کاروتنوئیدها در
زمان خروج گلهای نر گیاه مورد ارزیابی قرار گرفتند.
قابل ذکر است که ارتفاع بوته به صورت دستی و با
استفاده از خطکش اندازهگیری شد.
جهت اندازهگیری وزن خشک اندامهای ،ابتدا
بخشهای هوایی گیاه ذرت در هر کرت از سطح خاك
برداشت شد .سپس نمونهها در آون (در دمای  15درجه
سانتیگراد به مدت  29ساعت) قرار گرفتند و در نهایت
وزن خشک اندامهای هوایی ذرت با استفاده از ترازوی
مدل  Mettler Toledoبا دقت  5/552گرم اندازه گیری و
یادداشت شد.

(رابطه )2

×255

عملکرد اقتصادی
عملکرد بیولوژیک

= شاخص برداشت

پروتئینگیری بذر با استفاده از روش کجلدال
انجام شد و جهت تعیین میزان پروتئین دانهی ذرت،
میزان ازت به دست آمده از بذر گیاه ذرت ،در عدد 6/40
ضرب گردید (جونز .)2892 ،عالوه بر موارد فوق ،محتوای
کلروفیل  ،b ،aو کل با روش آرنون ( )2828و
کاروتنوئیدها با روش لیچتنتالر ( )2891محاسبه شدند.
بر همین اساس ،ابتدا  5/2گرم از بافت تازه پهنک برگ
توزین شد و سپس در هاون به کمک استون  %95و بر
روی یخ سائیده شد .عصاره حاصل توسط کاغذ صافی
و بالن ژوژه صاف گردید .تفاله به دست آمده مجدداً با
استون  %95سائیده و صاف شد .این عمل تا زمانی که
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تفاله برگی سفید رنگ شود تکرار گردید .سپس حجم

که تیمارهای تلقیح بذر ،کودهای شیمیایی ،کودهای دامی

عصاره حاصل با استون  %95به  25میلیلیتر رسانده

و برهمکنش تلقیح × کود شیمیایی در سطح احتمال  %2و

شد .بالفاصله مقداری از عصاره به کووت منتقل گردید

برهمکنش کود شیمیایی × کود دامی در سطح احتمال %0

و جذب محلول با اسپکتروفتومتر (مدل )JENWAY 6300

بر وزن خشک اندامهای هوایی ذرت اختالف معنیداری

در طول موجهای  669 ، 620و  215نانومتر قرائت شد.

را ایجاد کردند ولی برهمکنشهای تلقیح × کود دامی و

سپس میزان کلروفیل  ،b ،aکلروفیل کل و کاروتنوئیدها

تلقیح × کود شیمیایی × کود دامی اثرات معناداری بر

طبق روابط و مقادیر آنها براساس معادالت زیر محاسبه

صفت مذکور نداشتند (جدول .)4

شد .قابل ذکر است که از استون  %95بهعنوان محلول
بالنک استفاده گردید.

نتایج مقایسه میانگین ارتفاع بوته در جدول 2
نشان داده شده است .براساس اطالعات کاربرد کود
شیمیایی ،مشاهده میشود که بیشترین ارتفاع بوته

(رابطه

𝑉 × ])[(12.7 × 𝐷663) − (2.69 × 𝐷645
𝑊 × 1000

= 𝑎𝑙𝐶ℎ

(رابطه

𝑉 × ])[(22.9 × 𝐷645) − (4.93 × 𝐷663
𝑊 × 1000

= 𝑏𝑙𝐶ℎ

)4
)9
(رابطه

𝑉 × ])[(20.2 × 𝐷645) − (8.02 × 𝐷663
𝑊 × 1000

)2
(رابطه
)0

به دست آمد اما با ارتفاع گیاهان تحت کاربرد تیمار کودی

= 𝑙𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑐ℎ

𝑠𝑑𝑖𝑜𝑛𝑒𝑡𝑜𝑟𝑎𝐶
])𝑏 [(1000 × 𝐷470) − (1.82 × 𝐶ℎ𝑙. 𝑎) − (85.02 × 𝐶ℎ𝑙.
=
198

در نهایت ،دادههای حاصل از پژوهش به وسیله
نرمافزار  SASمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و اثر
برهمکنش تیمارها بر صفات با نرمافزار

( 284/52سانتیمتر) تحت کاربرد تیمار N300:P50:K300

MSTAT-C

مورد مقایسه قرار گرفتند و نمودارهای حاصل از داده-
های پژوهش با نرمافزار  Excelترسیم گردیدند .برای
مقایسه میانگین دادههای صفات مورد آزمایش ،از آزمون
حداقل معنی داری ( )LSDدر سطح احتمال  %0استفاده
گردید.

( N150:P25:K150معادل  292/62سانتیمتر) تفاوت
معنیداری نداشت و کمترین ارتفاع بوته تحت تیمار شاهد
(معادل  261/99سانتیمتر) حاصل شد .به طور کلی،
محاسبات آماری نتایج جدول  9نشان میدهند که تیمار
کودی  N300:P50:K300نسبت به تیمارهای شاهد و
 N150:P25:K150به ترتیب افزایشی معادل  22/11و 0/12
درصد برای صفت ارتفاع بوته گیاه ذرت داشت .تحت
کاربرد کودهای دامی ،مشاهده میشود که بیشترین
ارتفاع بوته ( 452/59سانتیمتر) که اختالف معناداری با
سایر تیمارها داشت تحت کاربرد  45تن کود دامی به
دست آمد و کمترین ارتفاع بوته ( 208/90سانتیمتر) در
تیمار عدم کاربرد کود دامی حاصل شد که اختالف معنی-
داری با ارتفاع بوته سایر تیمارهای کود دامی داشت.
براساس نتایج جدول  9استنباط میشود که کاربرد 45

نتایج و بحث
ارتفاع بوته و وزن خشک بخشهای هوایی
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که
ارتفاع بوته در سطح احتمال  2%تحت تأثیر تیمارهای
کودهای شیمیایی و دامی قرار گرفت ولی تیمار تلقیح/
عدم تلقیح بذور با فسفات بارور  4و برهمکنشهای
دوگانه و سهگانه سبب ایجاد اختالف معنادار در ارتفاع
بوته ذرت نشدند .عالوه بر موارد فوق ،مشاهده میشود

تن کود دامی در مقایسه با تیمارهای شاهد و  25تن کود
دامی به ترتیب افزایش معناداری معادل  46/28و 22/91
درصد در ارتفاع بوتههای ذرت داشت (جدول .)2
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جدول  -0تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات مورفولوژیک ،بیوشیمیایی ،عملکرد و اجزای عملکرد مورد بررسی
گیاه ذرت
وزن خشک

تعداد

تعداد دانه

وزن هزار

در ردیف

دانه

4/14 ns

9/21 ns

194/92 ns

تیمارها

df

ارتفاع گیاه

بلوك

4

40/80 ns

292/29 ns

تلقیح

2

ns
2099/91

**
0552/48

24/04 ns

خطای a

4

690/25

92/21

1/82

کود شیمیایی

4

**
4115/21

کود دامی
تلقیح × کود
شیمیایی
تلقیح × کود دامی
کود شیمیایی × کود
دامی

هوایی

ردیف در
بالل

عملکرد دانه
862494/21 ns

شاخص

عملکرد بیولوژیک
2269296/66 ns

برداشت
9822/68 ns

**
252/22

* 2092/26

**45456298/95

** 29084042/04

ns
45621/02

28/01

2/94

284696/89

955412/69

9922/82

**
2052/58

* 28/98

** 82/05

* 2669/52

** 28864622/89

** 98490994/02

*
95902/29

4

**
1996/22

**
2049/88

* 21/99

**
222/14

** 4058/69

** 49642258/08

** 29410658/59

**
99461/49

4

20/24 ns

**
2441/46

5/42 ns

9/95 ns

69/94 ns

2480622/62 ns

** 25685684/88

9916/10 ns

4

15/16 ns

202/59 ns

5/54 ns

25/90 ns

5/11 ns

2420985/40 ns

2926542/99 ns

2242/02 ns

2

10/21 ns

* 408/40

5/82 ns

5/44 ns

98/96 ns

049952/95 ns

* 4409901/95

2599/62 ns

تلقیح /عدم تلقیح ×
کود شیمیایی × کود

2

96/92 ns

89/19 ns

5/01 ns

2/42 ns

91/81 ns

929295/14 ns

926842/11 ns

4466/21 ns

خطای b

94

052/80

86/15

0/10

20/91

916/12

2599286/45

924909/25

1858/99

24/24

9/10

28/20

44/99

9/04

42/99

9/10

42/42

دامی
ضریب تغییرات ()%

 ** ،و * به ترتیب عدم معنیداری ،معنیداری در سطوح احتمال  %2و  %0میباشدns.

ادامه جدول 0
پروتئین دانه

کلروفیل a

کلروفیل b

کلروفیل کل

کاروتنوئیدها

6/03 ns

5/28 ns

5/24 ns

2/59 ns

5/56 ns

0/00 ns

** 91/00

** 0/89

** 19/05

** 0/48

1/10

5/24

5/52

5/12

5/54

** 22/22

** 29/98

** 5/62

** 40/69

** 9/29

** 21/06

** 22/60

** 5/22

** 28/80

** 5/90

3/03 ns

5/89 ns

** 5/26

* 4/24

** 5/69

3/30 ns

2/29 ns

** 5/14

** 4/11

** 2/45

1/06 ns

5/45 ns

** 5/60

5/12 ns

* 5/59

3/44 ns

5/26 ns

5/09 ns

5/05 ns

** 5/91

4/20

5/28

5/56

5/20

5/54

20/11

21/61

22/99

22/16

2/81
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جدول  -4مقایسه میانگین اثرات تیمار کودهای شیمیایی و دامی بر برخی صفات مورفولوژیک ،بیوشیمیایی ،عملکرد و اجزای
عملکرد گیاه ذرت
ارتفاع
گیاه

تیمارها

()cm

تعداد دانه در

تعداد ردیف در

ردیف

بالل ()Number

()Number

وزن هزار

عملکرد دانه

دانه ()g

()Kg.ha-1

شاخص

درصد

محتوای

برداشت

پروتئین دانه

کلروفیل a

()%

()%

(FW

)mg.g-1

کود شیمیایی
b

261/99

b

22/44

N150:P25:K150
N300:P50:K300
کود دامی

ab

292/62

ab

24/05

284/52 a

a

29/49

شاهد

شاهد

b

20/98

ab

21/98

a

28/98

b

421/21

ab

448/86

a

496/22

c

9292/6

b

2499/2

a

0496/8

b

94/11

ab

96/49

a

22/54

b

1/99

ab

9/82

a

25/56

c

9/58

b

9/68

a

0/56

208/90 c

22/49 b

22/99 b

420/02 b

4895/2 c

48/49 b

1/14 b

9/56 c

 25تن در هکتار

b

295/00

ab

24/05

a

29/22

a

448/42

b

2912/2

a

91/62

a

8/49

b

9/82

 45تن در هکتار

a

452/59

a

29/44

a

28/14

a

498/50

a

0404/2

a

29/28

a

8/99

a

2/91

LSD
حروف مشابه در هر ستون و برای هر تیمار ،عدم اختالف معنیدار بین تیمارها را در سطح احتمال  %0نشان میدهد
20/42

2/69

29/29

4/66

65/98

159/99

5/21

2/25

نتایج مقایسه میانگین برهمکنش تلقیح بذر ×

مقایسه با سایر برهمکنشها اختالف معنیداری داشت.

کودهای شیمیایی بر وزن خشک اندامهای هوایی گیاه

از طرفی ،کمترین وزن خشک اندامهای هوایی (82/26

ذرت در شکل  2نشان داده شده است .براساس نتایج

گرم) تحت برهمکنش عدم تلقیح بذر × عدم کاربرد کود

مشاهد میشود که گیاهان تحت تیمار تلقیح بذور با کود

شیمیایی به دست آمد ولی اختالف معناداری با وزن

بیولوژیک فسفات بارور  4وزن خشک بیشتری داشتند.

خشک اندامهای هوایی حاصل از برهمکنش تلقیح بذر ×

نتایج مذکور نیز نشان میدهند که برهمکنش تلقیح بذر ×

عدم کاربرد کود شیمیایی (برابر با  86/90گرم) نداشت

کود شیمیایی  N300:P50:K300دارای بیشترین وزن

(شکل .)2

خشک اندامهای هوایی بود (برابر با  222/59گرم) و در

عدم تلقیح
تلقیح

a

d

b
c

150

c

d
100
50
0

N300:P50:K300

N150:P25:K150

شاهد

وزن خشک بخشهای هوایی ()g

200

شکل  -1برهمکنش تلقیح × کود شیمیایی برای وزن خشک بخشهای هوایی گیاه ذرت

حروف مشابه در هر ستون و برای هر تیمار ،عدم اختالف معنیدار بین تیمارها را در سطح احتمال  %0نشان میدهد
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نتایج برهمکنش کود شیمیایی × کود دامی بر

هکتار کود دامی ( 292/62گرم) نداشت .در طرف مقابل،

وزن خشک بخشهای هوایی ذرت (شکل  )4نشان می-

کمترین وزن خشک ( 84/86گرم) تحت تیمارهای عدم

دهند که بیشترین وزن خشک ( 299/51گرم) تحت

کاربرد کود شیمیایی و عدم کاربرد کود دامی حاصل شد

برهمکنش سطوح  N300:P50:K300کود شیمیایی ×  45تن

ولی اختالف معنیداری با وزن خشک برهمکنش شاهد ×

در هکتار کود دامی به دست آمد ولی اختالف معناداری

 25تن کود دامی ( 86/21گرم) و شاهد ×  45تن کود دامی

با برهمکنش تیمار شیمیایی  25 × N300:P50:K300تن در

( 81/18گرم) نداشت (شکل .)4

a

d

c

f

e

100

()g
50
0
N300:P50:K300

N150:P25:K150

وزن خشک بخش های هوایی

شاهد
 25تن
 45تن

ab

b

f

f

150

شاهد

شکل  -2برهمکنش کود شیمیایی × کود دامی برای وزن خشک بخشهای هوایی گیاه ذرت

حروف مشابه در هر ستون و برای هر تیمار ،عدم اختالف معنیدار بین تیمارها را در سطح احتمال  %0نشان میدهند

بر اساس نتایج جدول  ،2صفات ارتفاع بوته تحت

در نهایت افزایش تعداد گره و میانگره میشود (عیدیزاده

تأثیر تیمارهای کودی شیمیایی و دامی و وزن خشک

و همکاران .)4525 ،عالوه بر این ،گزارش شده است که

بخشهای هوایی تحت تأثیر کودهای بیولوژیک ،شیمیایی

کودهای بیولوژیک از طریق تولید هورمونهای محرك

و دامی قرار گرفتند و نتایج نشان داد که با افزایش سطوح

رشد (به ویژه اکسین) رشد گیاه را تحت تأثیر قرار می-

کودی ،میزان صفات فوق به طور خطی افزایش پیدا کردند

دهد (شریفی و سیاهخلکی4520 ،؛ دوارت و همکاران،

که با نتایج پژوهش عیدیزاده و همکاران ( )4522در

 .)4545از جمله گزارشهای مثبت کاربرد کودهای

ارتباط با اثرات کودهای بیولوژیک و پژوهش جوانمرد و

بیولوژیک میتوان به پژوهش یساری و پاتوردهان

شکاری ( )4521در مورد اثرات کودهای شیمیایی و دامی

( )4558اشاره کرد .آنها دریافتند که کاربرد کود زیستی

مطایقت دارد.

نیتروکسین ،سبب افزایش شاخصهای رشدی از قبیل

مطالعات زیادی بر روی امکان استفاده از کودهای

ارتفاع ،تعداد دانه در سنبله ،شاخص برداشت ،سطح برگ

زیستی حل کننده فسفات بر روی محصوالت متعدد به

و وزن خشک گیاه گندم میشود.

عمل آمده است (تورك و همکاران4556 ،؛ خاصهسیرجانی،

تعداد ردیف در بالل ،تعداد دانه در ردیف ،وزن هزار

 .)4522طی پژوهشی ،عنوان شده است که دسترسی آب

دانه؛ عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک و شاخص

و عناصر غذایی بـه وسیله کودهای بیولوژیک (به ویژه

برداشت

فسفره) از طریق تولید اسیدهای حل کننـده فسفات بهبود

نتایج جدول  9نشان میدهند که تعداد ردیف در

مییابد که با آزادسازی فسفر معدنی و آلی ،موجب

بالل در سطح احتمال  %0تحت تاثیر تیمارهای کود

افزایش دسترسی به عناصر غذایی ،بهبود ریشهزایی و

شیمیایی و کود دامی قرار گرفت .تعداد دانه در ردیف در
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سطح احتمال  %2تحت تأثیر تیمارهای تلقیح ،کود

تیمار  N300:P50:K300در مقایسه با تیمارهای شاهد و

شیمیایی و کود دامی قرار گرفت لیکن هیچکدام از

 N150:P25:K150به ترتیب افزایشی معادل  29/96و 6/42

برهمکنشهای بین تیمارهای اصلی سبب ایجاد اختالف

درصد داشت .کاربرد تیمارهای مختلف کود دامی بر

معنیدار در صفت مذکور نشدند .عالوه بر این ،کاربرد

تعداد ردیف در بالل نیز اثرات معناداری داشت بهطوری

تیمارها بر وزن هزار دانه ذرت نشان داد که صفت مذکور

که با افزایش سطوح کود دامی ،تعداد ردیف بیشتری

در سطوح احتمال  %0 ،%0و  %2به ترتیب تحت تاثیر

حاصل شد .براساس نتایج مندرج در جدول  2مشاهده

تیمارهای تلقیح ،کود شیمیایی و کود دامی قرار گرفت.

میشود که کاربرد  45تن کود دامی در مقایسه با

عالوه براین ،با توجه به جدول آنالیز واریانس (جدول

تیمارهای شاهد و  25تن سبب افزایشی معادل  21/45و

 ،)9مشاهده میشود که عملکرد دانه در سطح احتمال %2

 0/16درصد در تعداد ردیف در بالل شد (جدول .)2

تحت تاثیر تیمارهای کود بیولوژیک (تلقیح بذر) ،شیمیایی

از طرفی ،براساس نتایج مشاهده میشود که هر

و دامی قرار گرفت ولی برهمکنشهای دوگانه و سهگانه

سه تیمار کودهای بیولوژیک ،شیمیایی و دامی بر تعداد

بین تیمارهای مذکور اثرات معناداری بر عملکرد دانه

دانه در ردیف اثرات معنادار و وابسته به غلظتی داشتند

نداشتند .از طرفی ،تیمارهای تلقیح ،کود شیمیایی ،کود

(جدول  )9به طوریکه تلقیح بذور ذرت با فسفات بارور

دامی و برهمکنش تلقیح بذر × کود شیمیایی در سطح

( 4برابر با  29/89دانه در ردیف) در مقایسه با عدم تلفیح

احتمال  %2و برهمکنش کود شیمیایی × کود دامی در

بذور ( 26/29بذر در ردیف) سبب افزایش معناداری

سطح احتمال  %0بر صفت عملکرد بیولوژیک معنادار

معادل  26/88درصد در صفت تعداد دانه در ردیف شد

بودند .عالوه بر موارد فوق ،شاخص برداشت در سطوح

(شکل  .)9همچنین ،کاربرد تیمار کود شیمیایی

احتمال  %0و  %2به ترتیب تحت تاثیر تیمارهای کود

 N300:P50:K300در مقایسه با تیمارهای شاهد و

شیمیایی و کود دامی قرار گرفت (جدول .)9

 N150:P25:K150به ترتیب سبب افزایش  44/12و 22/98

مقایسه میانگین تعداد ردیف در بالل (جدول )2

درصدی در صفت مذکور شد (جدول  .)2عالوه بر این،

حاکی از آن است که بیشترین و کمترین مقادیر برای

مشخص شد که کاربرد  45تن کود دامی در مقایسه با

تعداد ردیف (به ترتیب معادل  29/49و 22/44ردیف)

تیمارهای عدم کاربرد کود دامی و  25تن در هکتار ،به

تحت کاربرد تیمارهای کود شیمیایی  N300:P50:K300و

ترتیب تعداد دانه در ردیف را معادل  94/81و 9/98

شاهد به دست آمدند .نتایج نشان میدهند که کاربرد

درصد افزایش داد.

تلقیح بذر

عدم تلقیح بذر

15
10
5

()Number

a

b

20

تعداد دانه در ردیف

25

0

شکل  -0مقایسه میانگین تلقیح و عدم تلقیح بذور با کود بیولوژیک فسفات بارور 2-بر تعداد دانه در ردیف ذرت
حروف غیر مشابه در هر ستون و برای هر تیمار ،اختالف معنیدار بین تیمارها را در سطح احتمال  %0نشان میدهند

صفت وزن هزار دانه گیاه ذرت نیز متاثر از

کود شیمیایی  N300:P50:K300گیاه ذرت دارای بیشترین

کودهای شیمیایی و دامی قرار گرفت (جدول  .)9نتایج

وزن هزار دانه را داشت بهطوری که صفت وزن هزار

مقایسه میانگین جدول  2نشان میدهند که تحت تیمار

دانه تحت تیمار مذکور در مقایسه با تیمارهای شاهد و
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 N150:P25:K150به ترتیب افزایشی معادل  42/08و 4/92

 61/49و  49/01درصد داشت .همچنین ،مشاهده میشود

درصد نشان داد .عالوه بر این ،در بین تیمارهای کود

که کاربرد  45تن در هکتار کود دامی در مقایسه با

دامی ،وزن هزار دانه تحت کاربرد  45تن در هکتار دارای

تیمارهای شاهد و کاربرد  25تن در هکتار کود دامی به

بیشترین مقدار معنیدار بود و در مقابسه با تیمارهای

ترتیب افزایش معناداری معادل  16/44و  45/51درصد

شاهد و  25تن در هکتار کود دامی به ترتیب افزایش

ایجاد کرد.
نتایج برهمکنش کودهای بیولوژیک (تلقیح بذر) ×

معنیداری معادل  25/12و  2/49درصد داشت (جدول

کودهای شیمیایی بر عملکرد بیولوژیک (شکل  )2نشان

.)2
مقایسه میانگین کودهای شیمیایی بر عملکرد دانه

میدهند که بیشترین عملکرد بیولوژیک (برابر با

(جدول  )2نشان میدهد که کاربرد تیمار کودی

 29221/58کیلوگرم در هکتار) تحت برهمکنش تلقیح بذر

 N200:P100:K300بیشترین عملکرد دانه را ایجاد کرد که

× تیمار  N300:P50:K300به وجود آمد وکه اختالف

معادل  0496/8کیلوگرم در هکتار بود و اختالف

معنیداری با عملکرد بیولوژیک سایر برهمکنشها داشت.

معناداری با مقادیر عملکرد دانه تیمارهای شاهد (9292/6

در طرف مقابل ،کمترین عملکرد بیولوژیک (9926/28

کیلوگرم در هکتار) و  2499/2( N100:P50:K150کیلوگرم

کیلوگرم در هکتار) تحت برهمکنش عدم تلقیح بذر × تیمار

در هکتار) داشت .محاسبات آماری نتایج جدول فوق

شاهد به دست آمد اما با عملکرد بیولوژیک ناشی از

حاکی از این است که تیمار کود شیمیایی

برهمکنش تلقیح بذر × تیمار شاهد (برابر با 9884/92

 N200:P100:K300در مقایسه با تیمارهای شاهد و

کیلوگرم در هکتار) دارای اختالف معنیداری نبود (شکل

 N100:P50:K150به ترتیب افزایش معناداری معادل

.)2

عدم تلقیح

e

تلقیح

10000
5000

()kg.ha-1

d

عملکرد بیولوژیک

a

e

b
c

15000

0
N150:P25:K150 N300:P50:K300

شاهد

شکل  -4برهمکنش تلقیح × کود شیمیایی برای عملکرد بیولوژیک گیاه ذرت
حروف مشابه در هر ستون و برای هر تیمار ،عدم اختالف معنیدار بین تیمارها را در سطح احتمال  %0نشان میدهند

اثرات برهمکنش کودهای شیمیایی و دامی در

عملکرد بیولوژیک ( 9616/42کیلوگرم در هکتار) در

شکل  0نشان داده شده است .نتایج نشان میدهند که که

برهمکنش عدم کاربرد کود شیمیایی(شاهد) × عدم

بیشترین عملکرد بیولوژیک ( 24996/60کیلوگرم در

کاربرد کود دامی به ثبت رسید و اختالف معنیداری با

شیمیایی

عملکرد بیولوژیک برهمکنشهای عدم کاربرد کود

 45 × N300:P50:K300تن کود دامی به دست آمد ولی با

شیمیایی ×  25تن کود دامی ( 8559/10کیلوگرم در

عملکرد بیولوژیک حاصل از برهمکنش کود شیمیایی

هکتار) و عدم کاربرد کود شیمیایی ×  45تن کود دامی

 25 × N300:P50:K300تن کود دامی ( 24496/50کیلوگرم

( 8592/59کیلوگرم در هکتار) نداشت (شکل .)0

هکتار)

در

برهمکتش

تیمار

کود

در هکتار) اختالف معنیداری نداشت .از طرفی ،کمترین
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c

e

d

10000
5000

()kg.ha-1

شاهد
 25تن
 45تن

a

c

de

عملکرد بیولوژیک

a

b

de

15000

0
N150:P25:K150 N300:P50:K300

شاهد

شکل  -0برهمکنش کود شیمیایی × کود دامی برای عملکرد بیولوژیک گیاه ذرت
حروف مشابه در هر ستون و برای هر تیمار ،عدم اختالف معنیدار بین تیمارها را در سطح احتمال  %0نشان میدهند

از آنجا که شاخص برداشت فقط تحت تاثیر

معنیدار صفات عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک و

کودهای شیمیایی و کودهای دامی قرار گرفت (جدول ،)9

شاخص برداشت در گیاه ذرت شد .توحیدینیا و

نتایج مقایسه میانگین تیمارهای مورد بررسی در پژوهش

همکاران ( )4522طی پژوهشی دریافتند که کاربرد

حاضر بر شاخص برداشت نشان میدهند که بیشترین و

کودهای بیولوژیک فسفات بارور  4به علت وجود

کمترین مقادیر شاخص برداشت ناشی از کاربرد تیمار

باکتریهای حل کننده فسفر میتواند با افزایش جذب

تیمارهای

فسفر از خاك و افزایش عملکرد دانه ذرت شود .همچنین،

( N300:P50:K300برابر با  22/54درصد) و شاهد (برابر

فرنیا و ترکمن ( )4520طی پژوهشی ،اثرات کودهای

با  94/11درصد) به دست آمدند .محاسبات آماری نتایج

بیولوژیک نیتروژنه (نیتروکسین ،نیتوکارا و ازتوبارور )2

فوق ،افزایش  40/29درصدی شاخص برداشت تحت

و فسفره (فسفات بارور  ،4بیوسوپرفسفات و فسفاتین)

کاربرد تیمار  N300:P50:K300نسبت به تیمارهای شاهد

را بر روی صفات رویشی ،عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه

و  N150:P25:K150را نشان داد .همچنین ،در بررسی

ذرت مورد بررسی قرار دادند و مشاهده کردند که

اثرات تیمار سطوح مختلف کود دامی بر شاخص

کودهای بولوژیک فوق ،سبب افزایش معنیدار تعداد

برداشت ،بیشترین شاخص برداشت ( 29/28درصد)

ردیف در بالل ،تعداد دانه در ردیف ،عملکرد دانه و

تحت کاربرد  45تن در هکتار حاصل شد ولی با شاخص

شاخص برداشت گیاه ذرت شدند .اثرات کاربرد تیمار

برداشت تحت تیمار  25تن در هکتار کود دامی (91/62

کود بیولوژیک فسفات بارور  4میتواند ناشی از حضور

درصد) دارای اختالف معناداری نبود و کمترین شاخص
برداشت ( 48/49درصد) که اختالف معنیداری با سایر

دو نوع باکتری حلکننده فسفات ،باسیلوس لنتوس
( )Bacillus lentusو سودوموناس پوتیدا ( Pseudomonas

تیمارها داشت تحت کاربرد تیمار شاهد (عدم کاربرد کود

 )putidaدر کود زیستی فسفاته بارور 4باشد .باکتری

دامی) به ثبت رسید .به عبارتی ،تحت کاربرد تیمار  45تن

باسیلوس با ترشح اسیدهای آلی ابتدا باعث کاهش

در هکتار کود دامی در مقایسه با تیمارهای شاهد و 25

خاك به صورت موضعی شده و سپس با تجزیه پیوند

تن در هکتار کود دامی ،به ترتیب شاخص برداشت

موجود در ساختار ترکیبات فسفاته معدنی که به صورت

بیشتری معادل  21/02و  21/81درصد به دست آمد

نامحلول در خاك درآمدهاند ،آنها را به شکل محلول قابل

(جدول .)2

جذب توسط ریشه گیاه در میآورد و باکتری جنس

کودهای

شیمیایی

به

ترتیب

تحت

pH

با توجه به اثرات کاربرد کودهای بیولوژیک،

سودوموناس با ترشح آنزیمهای فسفاتاز باعث تجزیه

شیمیایی و دامی (جدول  ،)2مشخص شد که تلقیح بذور

ترکیبات فسفاته آلی ،و در نتیجه معدنی شدن و قابل جذب

با فسفات بارور  4نسبت به عدم تلقیح آن سبب افزایش

شدن آنها میشود (خوشرو و ساریخانی .)4528
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همچنین ،اظهار شده است که کودهای زیستی ،شامل

گیاه ذرت میشود .شجاعیانکیش و همکاران ( )4528نیز

سلولهایی زنده از انواع مختلف میکروارگانیسمها هستند

دریافتند که کاربرد کود زیستی فسفات بارور 4-سبب

که قابلیت جذب عناصر غذایی را با استفاده از فرآیندهای

افزایش محتوای پروتئین دانه در گیاه دانه روغنی کتان

زیستی برای گیاهان فراهم کرده (وو و همکاران 4550؛

شد .پژوهشگران فوق اظهار داشتند که تأثیر مثبت

هان و همکاران  )4556و با تأثیر بر فرآیند فتوسنتز و

کودهای زیستی بر پروتئین دانه میتواند به دلیل فراهم

تقسیم سلولی منجر به ازدیاد رشد رویشی و افزایش

آوردن شرایط مناسبتر رشد گیاه از قبیل تولید هورمون-

تعداد برگ ،سطح سبز و جذب خالص گیاه میشوند

های گیاهی و توسعه سیستم ،افزایش جذب آب و عناصر

(پورایراهیمی و همکاران.)4529 ،

غذایی نظیر نیتروژن و فسفر تحت کاربرد کودهای
زیستی و فسفات بارور  4باشد.

پروتئین دانه
نتایج تجزیه واریانس جدول  0نشان میدهند که

رنگیزههای گیاهی

پروتئین دانه در سطح احتمال  %2تحت تاثیر کودهای

نتایج جدول  0نشان میدهند که تیمارهای تلقیح،

شیمیایی و دامی قرار گرفت ولی تیمار تلقیح و تمامی

کود شیمیایی و کود دامی در سطح احتمال  %2بر محتوای

برهمکنشهای بین سه تیمار اصلی اختالف معنیداری را

کلروفیل  aاثرگذار بودند .نتایج همچنین نشان میدهند که

بین محتوای پروتئین دانه ایجاد تکردند (جدول .)9

محتوای کلروفیل  bدر سطح احتمال  %2متاثر از

نتایج جدول  2نشان میدهند که پروتئین دانه با

تیمارهای تلقیح ،کود شیمیایی و کود دامی و برهمکتش-

میزان کود شیمیایی و دامی اعمال شده در پژوهش

های تلقیح بذر × کود شیمیایی ،تلقیح × کود دامی و کود

حاضر ارتباط مستقیمی داشت .کاربرد تیمار کود

شیمیایی × کود دامی بود .عالوه بر این ،محتوای کلروفیل

شیمیایی  N200:P100:K200سبب افزایش محتوای

کل در سطح احتمال  %2تحت تاثیر تیمارهای تلقیح بذر،

پروتئین دانه در مقایسه با تیمارهای شاهد و

کود شیمیایی ،کود دامی و برهمکتش تلقیح × کود دامی

 N150:P25:K150به میزان  49/29و  24/09درصد و

و در سطح احتمال  %0تحت تاثیر برهمکنش تلقیح بذر ×

کاربرد  45تن کود دامی در مقایسه با عدم کاربرد کود

کود شیمیایی قرار گرفت .از طرف دیگر ،محتوای

دامی و کاربرد  25تن کود دامی در هکتار به ترتیب سبب

کاروتنوئیدها در سطح احتمال  %2تحت تاثیر تیمارهای

افزایش محتوای پروتئین دانه به میزان  41/99و 0/89

تلقیح بذر ،کود شیمیایی ،کود دامی ،برهمکتشهای تلقیح

درصد در گیاه ذرت شد (جدول  .)2با توجه به ارتباط

× کود شیمیایی ،تلقیح × کود دامی و تلقیح × کود شیمیایی

مستقیم پروتئین دانه و محتوای نیتروژن (جوانمرد و

× کود دامی و در سطح احتمال  %0تحت تاثیر برهمکنش

شکاری  )4529و دخیل بودن عنصر نیتروژن در تشکیل

کود شیمیایی × کود دامی قرار گرفت (جدول .)0

پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک (ملکینارگموسی و

با توجه به شکل  ،6نتایج نشان میدهند که تلقیح

همکاران  ،)4529افزایش محتوای پروتئین دانه تحت

بذر ذرت با فسفات بارور 4سبب افزایش معنیدار

کاربرد سطوح باالی تیمارهای شیمیایی و دامی مورد

محتوای کلروفیل  aشد ( 2/19میلیگرم بر گرم وزن تر

بررسی در پژوهش حاضر ،دور از انتظار نمیباشد .در

برگ) .همچنین ،از نتایج استنباط میشود که میزان صفت

تایید نتایج فوق ،پورابراهیمی و همکاران ( )4529نیز

مذکور تحت تیمار تلقیح بذر نسبت به عدم تلقیح بذر به

نشان دادند که افزایش سطوح کودهای حاوی نیتروژن

میزان  09/15درصد افزایش یافت.

به طور معناداری سبب افزایش محتوای پروتئین دانه در
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()mg.g-1 FW

تلقیح بذر

b

محتوای کلروفیل a

a

6
5
4
3
2
1
0

عدم تلقیح بذر

شکل  -6مقایسه میانگین تلقیح و عدم تلقیح بذور با کود بیولوژیک فسفات بارور 2-بر محتوای کلروفیل  aدر برگ گیاه ذرت
حروف غیر مشابه در هر ستون و برای هر تیمار ،اختالف معنیدار بین تیمارها را در سطح احتمال  %0نشان میدهند

مقایسه میانگین اثرات تیمارهای اصلی (جدول )2

کلروفیل کل ،بیشترین میزان معنادار و کمترین میزان

حاکی از اثرات وابسته به غلظت هر دو تیمار کود

کلروفیل کل (به ترتیب معادل  1/92و  9/99میلیگرم بر

شیمیایی و دامی بر محتوای کلروفیل  aمیباشد .بر این

گرم وزن تر برگ) تحت برهمکنش تلقیح × تیمار کود

اساس ،نتایج نشان دادند که تیمار کود شیمیایی

شیمیایی  N150:P25:K150و عدم تلقیح بذر × عدم

 N300:P50:K300در مقایسه با تیمارهای شاهد و

مصرف کود شیمیایی بود .از طرفی دیگر ،در بررسی

 N150:P25:K150به ترتیب افزایش معنیداری معادل

اثرات برهمکنش تلقیح بذر × کود دامی ،بیشترین و

 69/10و  91/29درصد و کاربرد  45تن در هکتار کود

کمترین میزان کلروفیل کل به ترتیب برای برهمکنشهای

دامی در مقایسه با عدم کاربرد کود دامی و کاربرد 25

تلقیح بذر ×  45تن در هکتار کود دامی و عدم تلقیح بذر

تن در هکتار به ترتیب افزایش معنیداری معادل 08/20

× عدم کاربرد کود دامی به دست آمدند که مقادیر آنها به

و  42/00درصد برای محتوای کلروفیل  aداشتند (جدول

ترتیب معادل با  1/28و  9/41میلیگرم بر گرم وزن تر

.)2

برگ بودند.
نتایج مقایسه میانگین برهمکنشهای تلقیح /عدم

نتایج مقایسه میانگین برهمکنش سهگانه تلقیح ×

تلقیح × کود شیمیایی و تلقیح /عدم تلقیح × کود دامی بر

کود شیمیایی × کود دامی بر محتوای کاروتنوئیدها (شکل

محتوای کلروفیل  bو کلروفیل کل گیاه ذرت در جدول 0

 )1نشان میدهند که بیشترین میزان کاروتنوئید (2/59

نشان داده شده است .همچنین ،مشاهده میشود که

میلیگرم بر گرم وزن تر برگ) که اختالف معنیداری

بیشترین و کمترین میزان کلروفیل ( bبه ترتیب معادل

نسیت به سایر برهمکنشها داشت ،تحت برهمکنش سه-

 4/46و  2/44میلیگرم بر گرم وزن تر برگ) برای

گانه عدم تلقیح بذر × سطوح  N300:P50:K300کود

برهمکنش تلقیح بذر× کود شیمیایی به ترتیب تحت

شیمیایی ×  45تن در هکتار کود دامی حاصل شد و

برهمکنش تلقیح ×  N150:P25:K150و عدم تلقیح × شاهد

کمترین میزان کاروتنوئیدها ( 2/60میلیگرم بر گرم وزن

و برای برهمکنش تلقیح بذر× کود دامی به ترتیب

تر برگ) تحت برهمکنش سهگانه عدم تلقیح بذر × عدم

بیشترین و کمترین میزان کلروفیل ( bمعادل  4/20و 2/51

کاربرد کود شیمیایی × عدم کاربرد کود دامی به وجود

میلیگرم بر گرم وزن تر برگ) تحت برهمکنشهای تلقیح

آمد و در مقایسه با سایر برهمکنشها دارای اختالف

بذر × عدم کاربرد کود دامی و عدم تلقیح بذر × عدم

معنیداری بود (شکل .)1

کاربرد کود دامی به ثبت رسید .همچنین ،در بررسی
اثرات برهمکنش تلقیح بذر× کود شیمیایی بر محتوای
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جدول  -0مقایسه میانگین برهمکنشهای تلقیح × کود شیمیایی و تلقیح × کود دامی بر محتوای کلروفیل  bو
کلروفیل کل گیاه ذرت
تیمارها

کلروفیل mg.g-1 ( b

کلروفیل کل ( mg.g-1

)FW

)FW

برهمکنش تلقیح × کود شیمیایی
عدم تلقیح

تلقیح

شاهد

2/44 c

9/99 d

N150:P25:K150

2/96 c

2/56 d

N300:P50:K300

2/12 b

6/45 c

شاهد

2/94 b

0/90 c

N150:P25:K150

4/46 a

6/82 b

N300:P50:K300

4/42 a

1/92 a

برهمکنش تلقیح × کود دامی
عدم تلقیح

تلقیح

شاهد

2/51 d

9/41 d

 25تن در هکتار

2/22 c

2/95 c

 45تن در هکتار

2/11 b

6/51 b

شاهد

4/20 a

6/59 b

 25تن در هکتار

4/51 a

1/50 a

 45تن در هکتار

4/50 a

1/28 a

5/21

5/14

LSD

حروف مشابه در هر ستون و برای هر تیمار ،عدم اختالف معنیدار بین تیمارها را در سطح احتمال  %0نشان میدهند

نتایج مقایسه میانگین برهمکنش سهگانه تلقیح ×

تلقیح بذور ذرت با نیتروکسین و برهمکنش آن با کودهای

کود شیمیایی × کود دامی بر محتوای کاروتنوئیدها (شکل

شیمیایی و دامی مورد بررسی در پژوهش حاضر سبب

 )1نشان میدهند که بیشترین میزان کاروتنوئید (2/59

افزایش معنادار محتوای کلروفیل  ،bکلروفیل کل و

میلیگرم بر گرم وزن تر برگ) که اختالف معنیداری

کاروتنوئیدها گردید .در تایید اثرات مثبت کودهای

نسیت به سایر برهمکنشها داشت ،تحت برهمکنش سه-

بیولوژیک و شیمیایی ،نتایج پژوهش ملکینارگموسی و

گانه عدم تلقیح بذر × سطوح  N300:P50:K300کود

همکاران ( ) 4529نشان داد که کاربرد کودهای زیستی

شیمیایی ×  45تن در هکتار کود دامی حاصل شد و

نیتروکسین و فسفات بارور 4-و همچنین کودهای

کمترین میزان کاروتنوئیدها ( 2/60میلیگرم بر گرم وزن

شیمیایی نیتروژن و فسفر سبب افزایش محتوای رنگدانه-

تر برگ) تحت برهمکنش سهگانه عدم تلقیح بذر × عدم

های فتوسنتزی در ذرت شیرین گردید .در آن پژوهش

کاربرد کود شیمیایی × عدم کاربرد کود دامی به وجود

اظهار شده است که رشد گیاه تحت تأثیر افزایش میزان

آمد و در مقایسه با سایر برهمکنشها دارای اختالف

مصرف کودهای شیمیایی قرار گرفت به طوریکه

معنیداری بود (شکل .)1

شاخص سطح برگ افزایش یافت و به تبع آن محتوای

در پژوهش حاضر مشخص شد که تلقیح بذور

کلروفیل ،فتوسنتز و در نهایت عملکرد گیاه افزایش یافت.

ذرت سبب افزایش معنادار کلروفیل  aشد .عالوه بر این،

همچنین ،پژوهشگران فوق نشان دادند که برهمکنش کود
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زیستی فسفات بارور 4-و کودهای شیمیایی سبب

رابطه ،یساری و پاتواردهان ( )4551طی پژوهشی

افزایش بیشتر محتوای رنگیزههای فتوسنتزی گردید.

دریافتند که با باال رفتن مصرف کود نیتروژنه ،افزایش

شجاعیانکیش و همکاران ( )4545نیز اظهار داشتند که

معنیداری در محتوای کلروفیل و بهبود فتوسنتز صورت

کاربرد کود زیستی فسفات بارور 4-سبب افزایش

میگیرد و اظهار داشتند که این امر میتواند با تولید

محتوای کلروفیل کل در گیاه کتان شد .عالوه بر این،

آسیمیالت بیشتر ارتباط داشته باشد که به تبع افزایش

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که باالترین محتوای

تقسیم سلولی ،اندازه سلولها و در نهایت افزایش

رنگیزههای گیاهی و کاروتنوئیدها با افزایش محتوای

شاخص سطح برگ میباشد.

کودهای شیمیایی و دامی ارتباط مستقیمی دارد .در این

 25تن

e

fg

fg g

 45تن

N300:P50:K300

N150:P25:K150

شاهد

N300:P50:K300

N150:P25:K150

شاهد

تلقیح بذر

محتوای کاروتنوئیدها ()mg.g-1 FW

شاهد

b d
d

c d

g h

a

j j i

f
k j

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

عدم تلقیح بذر

شکل  -0برهمکنش سهگانه تلقیح × کود شیمیایی × کود دامی برای محتوای کاروتنوئیدهای برگ ذرت
حروف مشابه در هر ستون و برای هر تیمار ،عدم اختالف معنیدار بین تیمارها را در سطح احتمال  %0نشان میدهند

نتیجهگیری کلی

وزن هزار دانه ،عملکرد دانه عملکرد بیولوژیک و شاخص

نتایج پژوهش نشان داد که انواع کودهای بیولوژیک

برداشت در گیاه ذرت شد که این موضوع میتواند ناشی

و میزان و سطوح کاربرد آنها ،اثرات متفاوتی بر صفات

از افزایش جذب نیتروژن توسط گیاه باشد تحت کاربرد

مورد مطالعه داشتند و صفات عملکرد و اجزای عملکرد

کودهای دامی باشد.

گیاه ذرت تحت تأثیر قرار گرفت بهطوریکه تلقیح فسفات
بارور 45 ،4-تن در هکتار کود دامی و تیمار

سپاسگزاری

 N300:P50:K300سبب افزایش معنیداری در برخی

بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از مدیریت

صفات مورفولوژیک ،بیوشیمیایی ،فیزیولوژیک ،عملکرد

مزرعه چاه وحدت دشت گیو شهرستان خوسف جناب

و اجزاء عملکرد گیاه ذرت گردیدند .عالوه بر این ،در

آقای علیرضا اهلل رسانی بابت در اختیار گذاشتن ادوات و

پژوهش حاضر مشخص شد که کاربرد  45تن در هکتار

تجهیزات برای این کار پژوهشی ابراز مینماییم.

کود دامی نسبت به تیمار شاهد سبب افزایش معنیدار
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