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  چکیده
د ذرت سینگل کود بیولوژیک و محلول پاشی اوره در مراحل مختلف نمو بر عملکرد و اجزاي عملکردو نوع به منظور بررسی تأثیر      

این آزمایش به صورت فاکتوریل و در . انجام شد 1388در سال آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزي شهرستان خوي  704کراس 
 )2-بارور(حل کننده فسفر نیتراژین و در این مطالعه دو کود بیولوژیک  .تکرار انجام گردید سههاي کامل تصادفی در  قالب طرح بلوك
مرحله ساقه رفتن، محلول پاشی در  مصرف خاکی، محلول پاشی در(سطح  چهار فاکتور اول و مصرف کود اوره در به عنوان سطوح

نتایج . گرفته شد نظر به عنوان فاکتور دوم در) رفتن ساقه+ مرحله ظهور گل آذین و محلول پاشی طی دو مرحله ظهور گل آذین 
گرم  2/925( بیشتر از نیتراژین) گرم در متر مربع 3/1019( 2تلقیح با فسفر بارور عملکرد دانه در تیمار حاکی از آن است که آزمایش 

همچنین محلول پاشی اوره در طی . این افزایش عملکرد ناشی از افزایش تعداد دانه در ردیف و تعداد کل دانه بود .است )در متر مربع
ت به یک بار محلول پاشی در هر کدام از مراحل فوق و همچنین دو مرحله ساقه رفتن و ظهورگل آذین باعث افزایش عملکرد دانه نسب

افزایش عملکرد در تیمار دو بار محلول پاشی نسبت به تیمار محلول پاشی در مرحله ساقه رفتن ناشی از افزایش . مصرف خاکی شد
  . تعداد ردیف در بالل، تعداد دانه در ردیف و وزن صد دانه بود

  
  عملکردو  ذرت ه، تعداد ردیف،تعداد دان :واژ ه هاي کلیدي

 
  مقدمه 

از غالت مهم مناطق گرمسیري جهان است که از نظر تولید جهانی بعد از گندم و برنج مقام سوم را به خود اختصاص داده ذرت      
منگنز، آهن،  کودهاي شیمیایی، به ویژه کودهایی که داراي نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد و همچنین. )10( است

مناسب ترین زمان براي استفاده از کود ، در بهار و قبل  . باشند، براي باال بردن سطح تولید ذرت بسیار ضروري هستند روي و مولیبدن
ذر سانتیمتري از ب 5تا  3سانتیمتري از بذر و به عمق   5بهترین روش براي ریختن کود ، به فاصله . از بذر کاري یا هم زمان با آن است

هاي مفید  شود که حاوي تعداد کافی از یک یا چند گونه از ارگانیسم  اي اطالق می کودهاي زیستی به مواد حاصل خیز کننده ).2(می 
جانداران تثبیت کننده نیتروژن همیار می توان به گونه هاي  ریزاز . شوند نگهدارنده مناسبی عرضه می خاکزي هستند که همراه با مواد

کود زیستی فسفاته بارور حاوي دو نوع باکتري حل کننده . )9(اکتر و آزوسپیریلوم اشاره کرد میرشکاري و همکاران مختلف ازتو ب
 می باشد، که به ترتیب با استفاده از دوساز و ) P13سویه( و جنس سودوموناس پوتیدا  )P5سویه ( فسفاته از جنس باسیلوس لنتوس 

به  pH موجب کاهش ي استیک، پروپیونیک، الکتیک، گلیکولیت، فوماریک و سوکسینیککار ترشح اسید هاي آلی مانند اسید ها
معدنی که به صورت هاي  مختلف نامحلول در آمده اند را به صورت موضعی شده و تجزیه پیوند موجود در ساختار ترکیبات فسفاته 

سفاتاز می باشد که موجب تجزیه ترکیبات فسفاته سازوکاردوم، آنزیم هاي ف .شکل محلول قابل جذب توسط ریشه گیاه در می آورد
طی تحقیقی اظهار داشتند بیشترین میزان ) 5( صادقی و بحرانی. )8( آلی و موجب معدنی شدن و قابل جذب شدن آنها می گردد

ترتیب در تیمارهاي  به) سانتی متر 7/29(و بلندترین طول بالل ) 13/31(، وزن هزار دانه )کیلوگرم در هکتار 7593(عملکرد دانه ذرت 
افزایش در ارتفاع   .کیلوگرم به اضافه مصرف باکتري هاي حل کننده فسفات مشاهده گردید 150مصرف سوپر فسفات ترپیل به مقدار 

گیاهان در پاسخ به کاربردکودهاي نیتروژنه معموالً به دلیل افزایش در دسترس بودن این عنصر می باشد که سطح برگ را افزایش داده 
پاشی  یکی از دالیل محلول. می گرددنجر به تولید مواد اسیمیالتی بیشتري می شود، بنابراین منجر به تجمع ماده خشک بیشتري و م
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بررسی اثر  طی) 11( یامحمودي و یارن. )3( شوند ها غیرقابل دسترس می اکثر ریزمغذي 5/7باالتر از  pHآن  است که در خاك هایی با 
عملکرد سه رقم ذرت اظهار داشتند محلول پاشی اوره اثر معنی داري در افزایش عملکرد دانه داشت و متوسط محلول پاشی نیتروژن بر 

با محلول پاشی توام اوره طی  درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش داشت که این افزایش5/23 )متوسط رس( Jetaعملکرد دانه در رقم 
همچنین نتایج تحقیق نشان داد که محلول . دانه و خمیري شدن دانه بدست آمد چند مرحله ظهور تاسل، ظهور بالل، اوایل پر شدن

همین راستا تحقیقی جهت تعیین اثرات توأم تلقیح بذر  در. برگ و تعداد ردیف در بالل داشتپاشی اثر معنی داري را بر شاخص سطح 
دانه اي به منظور دستیابی به اهداف کشاورزي پایدار  با کودهاي بیولوژیک و محلول پاشی اوره بر روي عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت

  . صورت گرفت
 

  مواد و روش ها 
این تحقیق به . در ایستگاه تحقیقات کشاورزي شهرستان خوي واقع در استان آذربایجان غربی اجرا گردید 1388این آزمایش در سال  

عامل هاي مورد مطالعه کودهاي بیولوژیک در دو . انجام یافت تکرار 3بلوك هاي کامل تصادفی در   صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه
، محلول پاشی )شاهد(اژین و زمان کود نیتروژن در چهار سطح مصرف خاکی رو نیت) 2بارور( سطح شامل باکتري هاي حل کننده فسفر

ساقه + مرحله ظهور گل آذین  اوره طی مرحله ساقه رفتن، محلول پاشی اوره طی مرحله ظهور گل آذین و محلول پاشی اوره طی دو
قبل از اقدام به تهیه بستر و کاشت، از چند نقطه خاك مزرعه بطور تصادفی نمونه برداري صورت گرفت و نمونه موردنظر  .رفتن بود

 بعد از تهیه نقشه کاشت و تصادفی کردن تیمارها، کشت اجرا. آمده است) 3جدول (تحت آزمایش خاك قرار گرفت که نتایج آن در 
در مکان سایه انجام گرفت و براي تماس بهتر و چسبیدن مایه تلقیح به بذرها از  2تلقیح با کود زیستی نیتراژین و بارور  .گردید

کیلوگرم در هکتار به زمین داده شد و سپس کاشت  50قبل از کاشت کود سوپر فسفات تریپل به مقدار  .مقداري شکر استفاده گردید
سانتی متر و بوته ها بر روي  60فاصله بین ردیف ها  .انجام گرفت )بذر در کپه 3(تر و به صورت کپه اي سانتی م 5-4بذر در عمق 

تکرار تشکیل شده  3تیمار و 8در کل این آزمایش ازترکیب  .بوته در هکتار در نظر گرفته شد 83000سانتی متر، با تراکم  20ردیف 
کیلوگرم در هکتار  50به مقدار  )اوره(کود شیمیایی نیتروژن  .کرت آزمایشی بود 24ردیف بود که در مجموع  5داراي  کرتاست و هر

ظهور گل آذین محلول پاشی گردید و در تیمار  + مطابق تیمار هاي آزمایشی طی مراحل ساقه رفتن، ظهور گل آذین، ساقه رفتن
به مقدار یک لیتر دریک هکتار استفاده  2ین و بارور از کودهاي نیتراژ .کیلو گرم در هکتار به زمین اضافه گردید 50مصرف خاکی نیز 

اولین آبیاري بالفاصله بعد از کشت و آبیاري هاي بعدي تا اواخر شهریور ماه بطورمعمول براساس نیاز گیاه انجام گرفت و با توجه  .شد
برداشت نهایی  زماندر . بار تنظیم گردید آبیاري ها ده روز یکمعموال فاصله  .تبرخی هفته ها آبیاري انجام نگرف به بارندگی فصلی در

بوته از هر کرت و از قسمت یقه به وسیله داس و به صورت مجزا و با رعایت اثرات حاشیه اي انجام گرفته و صفات مورد نظر  8براي 
ارش هاي الزم، نمونه هاي عملکرددانه بود بعد از شم و تعداد ردیف در بالل، تعداددانه در ردیف، وزن صد دانه و صفات اندازه گیري شد

قطر هر بالل با ساعت خشک و بعد با ترازویی به دقت یک صدم گرم توزین گردید  48درجه سانتی گراد به مدت  70مورد نظر در آون 
لیل مورد تجزیه و تح MSTATCداده هاي حاصله با استفاده از نرم افزار . استفاده از کولیس اندازه گیري شد و میانگین آنها ثبت شد

  .آماري و میانگین ها توسط آزمون دانکن درسطح احتمال پنج درصد مورد مقایسه قرار گرفتند
  

  نتایج و بحث
صد و اثر متقابل کود نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد تلقیح با کودهاي بیولوژیک و محلول پاشی در سطح احتمال یک در

بر اساس مقایسه میانگین ها بیشترین ). 1جدول( دار است صد بر این صفت معنیمحلول پاشی در سطح احتمال پنج در× بیولوژیک 
محلول پاشی در  و حاصل شد) 6/45برابر (ساقه رفتن +  ظهور گل آذینر محلول پاشی در دو مرحله تعداد دانه در ردیف از تیما

افزایش ) 4( تیچان داشتند به عقیده کندي و کالس آماري پایین تري قرار گل آذین و مصرف خاکی در ظهور تیمارهاي ساقه رفتن،
مانند تولید هورمون هاي  تعداد دانه در بالل نه تنها به دلیل تثبیت مقدار قابل توجهی از نیتروژن ملکولی است، بلکه به دالیل دیگري

این امر، در حالت کلی . شودکنترل کننده فعالیت قارچ هاي بیماري زا نیز نسبت داده می  محرك رشد گیاه تولید مواد ضد قارچی و
بالل با تلقیح بذور با هر نوع طبق مقایسه میانگین هااثر متقابل دو فاکتور بیشترین تعداد دانه در ردیف . موجب رشد بهتر گیاه می شود
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ند که کاربرد گزارش کرد) 3( اقبال و همکاران. کود و محلول پاشی اوره طی هر دو مرحله ساقه رفتن و ظهور گل اذین مشاهده گردید
کودهاي زیستی باعث افزایش تعداد ردیف در بالل و عملکرد دانه ذرت نسبت به شاهد می گردد که دلیل آن را بهبود وضعیت عناصر 

متعلق به محلول پاشی اوره طی مرحله ساقه رفتن  مطابق داده هاي، کمترین تعداد ردیف دانه در بالل. غذایی و اسیدیته خاك دانستند
و تلقیح با نیتراژین بوده است و با محلول پاشی اوره طی هر دو مرحله و یا مصرف خاکی همراه با تلقیح بذور بیشترین تعداد ردیف دانه 

کود بیولوژیک و  .رصد قرار گرفتوزن صد دانه تحت تأثیر معنی دار محلول پاشی اوره در سطح احتمال یک د .در بالل مشاهده گردید
پاشی اوره نشان   مقایسه میانگین سطوح محلول. )1جدول ( اوره معنی دار نبوده است×  محلول پاشی اوره و اثر متقابل کود بیولوژیک

با قه رفتن و کمترین مقدار در مرحله سا) گرم 1/23(ساقه رفتن بیشترین مقدار + داد که محلول پاشی طی دو مرحله ظهور گل آذین 
بیان داشتند که سرعت فتوسنتز در گیاهی که با آزوسپیریلوم  )1(دیکسون و ویلر  .گرم از لحاظ وزن صد دانه حاصل گردید 2/15

بهبود فتوسنتز به وسیله این باکتري ها عالوه بر افزایش رشد رویشی، عمدتاً به خاطر انتقال بهتر . تلقیح شده بیشتر از تیمار شاهد بود
. معدنی از خاك به گیاه می باشد و بهبود فتوسنتز در نهایت باعث افزایش وزن خشک گیاه و در نتیجه عملکرد دانه خواهد شد عناصر

. زایش وزن صد دانه اشاره شده استدر گزارشات دیگري نیز بر تأثیر تلقیح با کودهاي زیستی حل کننده فسفات ها و ازتوباکتر در اف
عالوه بر مصرف ) 2نیتراژین و فسفر بارور (امر احتماالً تأثیر مثبت تلقیح بذر ذرت با کودهاي زیستی  که علت این )2( حسین زاده

×  بررسی جدول تجزیه واریانس داده ها، نشان داد که تأثیر متقابل بیولوژیک .کودهاي شیمیایی بر وزن صد دانه ذرت بوده است
کود بیولوژیک و محلول پاشی اوره بر روي تعداد کل دانه از لحاظ . وده استداد کل دانه معنی دار نبمحلول پاشی بر روي صفت تع

مقایسه میانگین داده ها نیز حاکی از آن است که از بین تیمارهاي کود . )1جدول ( آماري در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود
تلقیح بذور با فسفر . تعداد کل دانه را داشته است حداکثر) 5/758(رفتن ساقه +  محلول پاشی طی دو مرحله ظهور گل آذین نیتروژن،

نسبت به  2این نتیجه داللت بر تأثیر مطلوب فسفر بارور. )2جدول ( دانه تولید نمود 724باالترین تعداد دانه را در بالل به میزان  2بارور
داد که کود بیولوژیک درسطح احتمال پنج  نشانآمده از تجزیه واریانس داده ها  نتایج به دست. نیتراژین بر این جزء عملکرد دارد

حاکی از  مقایسه میانگین داده ها نیز. )1جدول ( درصد و محلول پاشی اوره در سطح احتمال یک درصد بر عملکرد دانه معنی دار بود
کمترین  و )بعگرم درمترمر 1/1229( هاي مورد بررسی، محلول پاشی طی دو مرحله بیشترین عملکرد دانهآن است که در بین تیمار

کود زیستی موجب تلقیح با ازتوباکتر به عنوان . )2جدول ( را داشته است )گرم درمترمربع 7/693(عملکرد دانه در مرحله ساقه رفتن 
باعث افزایش  در بررسی حاضر، می توان گفت که محلول پاشی اوره طی دو مرحله،). 7( شود دانه غالت میافزایش رشد و عملکرد 

یان می دارند که همیاري باکتري هاي تثبیت کننده نیتروژن به دلیل تأمین نیتروژن مورد ب )6( اسپرنت و اسپرنت. شد عملکرد دانه
آنان علت آن را در نتیجه وجود شبکه گسترده ریشه اي، . ریشه، وزن خشک ریشه و اندام هاي هوایی می شود نیاز، باعث افزایش طول

ریشه و جذب کننده رطوبت در این شرایط نسبت به سطح برگ ها افزایش می یابد و این شبکه  نسبت سطح اندا م هاي. توجیه کردند
  . گسترده از طریق جذب آب، امالح و انتقال آن به گیاه میزبان، باعث افزایش وزن خشک گیاه می گردد

  
  کلی نتیجه گیري 

مرحله (کاربرد نیتراژین توام با محلول پاشی طی دو مرحله  با توجه به نتایج به دست آمده از این آزمایش، می توان اظهار داشت که
قادر اي می توان گفت که محلول پاشی یک مرحله . گرم در متر مربع داشت 1/23مقدار وزن صد دانه ) ظهور گل آذین+ ساقه رفتن 

توام با محلول پاشی طی دو  2بارور فربه تامین نیتروژن مورد نیاز گیاه نبوده ولی چنان چه تلقیح بذور با کودهاي زیستی از جمله فس
محلول پاشی طی دو مرحله با افزایش اجزاي عملکرد باعث بهبود . مرحله انجام گیرد، می تواند در افزایش عملکرد موثر واقع شود

مرحله  به طوري که بیشترین عملکرد دانه ذرت با محلول پاشی طی دو. شد) مصرف خاکی(عملکرد دانه نسبت به عدم محلول پاشی 
محلول پاشی عالوه بر مزایاي استفاده از روش تغذیه که مواد غذایی را سریع و با صرف  .گرم در متر مربع حاصل گردید 1/1229حدود 

هزینه کمتري در اختیار گیاه قرار می دهد باعث ایجاد نوعی تعادل در تغذیه گیاه و تحریک گیاه براي جذب سایر عناصر غذایی از 
در حالت کلی محلول پاشی طی دو مرحله در اکثر صفات نسبت به سایر . فرایند رشد و نمو گیاه را بهبود می بخشدخاك می شود و 

  .سطوح محلول پاشی بهترین نتیجه را داده است
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  نتایج تجزیه واریانس کود بیولوژیک و محلول پاشی اوره بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت - 1جدول 
درجه  منابع تغییرات

  آزادي
(df) 

تعداد دانه در 
  ردیف بالل

تعداد ردیف 
 دانه در بالل

  عملکرد دانه تعداد کل دانه  دانه 100وزن 

  square میانگین  مربعات   
 1133.84 149.80 2.04 0.44 2.02 2  تکرار

 * ns 0.24 ns 32089.45 ** 53112.85 0.51 ** 84.45 1 کود بیولوژیک
 **3773751.2 ** 65005.60 ** 64.48 ** 9.69 ** 80.96 3  زمان مصرف

 ns 2567.34 ns 8576.81 ns 2.51 * 1.70 * 20.38 3  زمان مصرف نیتروژن× کود بیولوژیک 
  7433.93  1173.89  1.57  0.72  5.17 14  اشتباه آزمایش
 8.87 4.98 6.55 5.23 5.41 _ ضریب تغییرات

Nsرا نشان می دهد% 1و % 5ح احتمال به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطو** و* و.  
 مقایسه میانگین هاي اثرات اصلی کود بیولوژیک و محلول پاشی اوره از احاظ عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت - 2جدول 

  فاکتورهاي آزمایشی
 

 تعداد دانه در ردیف بالل
 
 

  تعداد کل دانه  دانه 100وزن  تعداد ردیف دانه در بالل
 

  )ر مربعگرم در مت(عملکرد دانه 

Biofertilizer      
 925.2 650.8 19.0 16.1 40.1  نیتراژین

 1019.3 724.0 19.2 16.4 43.9  2-فسفر بارور
Time of nitrogen in taken      

 ab 17.2 a 19.8 b 751.2 a 1078.1 b 43.6  )شاهد(مصرف خاکی 
 c 14.43 b 15.2 c 535.4 c 693.7 d 37.08  محلول پاشی در مرحله ساقه رفتن

 b 16.9 a 18.4 b 704.5 b 942.0 c 41.6  محلول پاشی در مرحله ظهور گل آذین
ساقه + ظهور گل آذین(محلول پاشی طی دو مرحله 

  )رفتن
45.6 a 16.5 a 23.1 a 758.5 a 1229.1 a 
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