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تاثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد ،اجزای عملکرد ،کارایی زراعی و جذب
نیتروژن در ذرت
Effect of Biological and Chemical Fertilizers Application on Yield, Yield Components,
Agronomic Efficiency and Nitrogen Uptake in Corn
جواد حمزهیی * و حسین سرمدی نایبی
چکیده
در کشاورزی پایدار کاربرد کودهای زیستی نقش ویژهای در افزایش تولید محصول و حفظ حاصلخیزی پای دار خ ا دارد .ب
همین منظور ،اثر کودهای زیستی (عدم تلقیح ،تلقیح با نیتراژین و تلقیح با نیتروکسین) و شیمیایی نیتروژن (ص فر 553 ،09 ،و 589
کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) بر عملکرد ذرت و کارایی مصرف نیتروژن مورد بررسی قرار گرفت .آزمایش ب ص ورت فاکتوری ل در
قالب طرح پای بلو های کامل تصادفی با س تکرار اجرا شد .صفات مورد بررسی شامل تعداد ردیف دان در بالل ،تعداد دان در ردی ف،
تعداد دان در بالل ،وزن هزار دان  ،عملکرد دان  ،کارایی جذب نیتروژن ،کارایی زراعی نیتروژن و شاخص برداش ت نیت روژن بودن د .اث ر
نیتروژن بر تمامی صفات مورد مطالع معنیدار شد .اثرکودهای زیستی نیز بر کلی ص فات ب ج ز وزن ه زاردان  ،ش اخص برداش ت و
شاخص برداشت نیتروژن معنیدار شد .اثر متقابل کود شیمیایی در کود زیستی نیز بر صفات تعداد دان در ردیف ،تعداد دان در ب الل،
عملکرد دان  ،عملکرد بیولوژیک و کارایی جذب نیتروژن معنیدار شد .بیشت رین ( 039گ رم در مترمرب ) و ک ت رین ( 573گ رم در
مترمرب ) عملکرد دان ب ترتیب در ترکیب تیماری  589کیلوگرم نیتروژن ب همراه کود زیستی نیتراژین و تیمار ش اهد (ع دم تلق یح و
عدم مصرف نیتروژن) ب دست آمد .در کل ،تیمار  553کیلوگرم نیتروژن ب همراه کودهای زیستی ،ب ا تیم ار  589کیل وگرم نیت روژن و
بدون تلقیح ،در یک گروه آماری قرار داشتند ،بنابراین ،تلفیق کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن  ،میتواند ع الوه ب ر تولی د محص ول
کافی و بهبود کارایی جذب نیتروژن ،مصرف کود شیمیایی نیتروژن را کاهش دهد ک این امر کمک قابل توجهی ب سال سازی مح یط
زیست میکند و راهبرد مهمی در جهت حرکت ب سمت کشاورزی پایدار میباشد.
واژههای کلیدی :اوره ،کارایی جذب ،کارایی زراعی ،نیتراژین ،نیتروکسین

 .5استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان.
 .دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان.
Email: j.hamzei@basu.ac.ir
* :نویسنده مسوول
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زیست کمک میکند .در نظامهای کشاورزی پایدار کاربرد
کودهای زیستی از اهمیت ویژهای در افزایش تولید محصول و
حفظ حاصلخیزی پایدار خا برخوردار است (نورمحمدی و
همکاران .)1997 ،اصطالح کودهای زیستی ب ریز جانداران
باکتریایی و قارچی ب ویژه رایزوباکتریهای محر رشد گیاه
( )PGPR; Plant Growth Promoting Rhizobacteriaو مواد
حاصل از فعالیت آنها اطالق میگردد (ملکوتی و غیبی،
 .)2003این گروه از باکتریها عالوه بر افزایش فراهمی زیستی
نیتروژن ،محلول کردن فسفر و پتاسی و مهار عوامل بیماریزا،
از طریق تولید هورمونهای تنظی کننده رشد گیاه عملکرد
گیاهان زراعی را تحت تاثیر قرار میدهند (شارما.)2003 ،5
کارایی نیتروژن شامل کارایی جذب (بازیافت) ،کارایی
مصرف (کارایی فیزیولوژیکی) و کارایی استفاده از نیتروژن
(کارایی زراعی) میباشد .کارایی جذب ،نسبت نیتروژن موجود
در زیست توده ب نیتروژن اضاف شده ب خا ب صورت کود
است و نشان میدهد ک از مجموع کود نیتروژن مصرف شده،
چ میزان از آن در بیوماس تجم یافت است و ب صورت درصد
بیان میشود .کارایی مصرف نیتروژن ،میزان تولید اندام
اقتصادی در هر واحد ب نیتروژن موجود در خا است .در
نهایت کارایی استفاده از نیتروژن (کارایی زراعی) ،میزان تولید
اندام اقتصادی ب نیتروژن مصرف شده ب صورت کود میباشد
(حمیدی و دباغ محمدی نسب .)2000 ،با توج ب این ک الزم
است مدیریت تغذی گیاهی در جهت افزایش و پایداری تولید
باشد و ه چنین ،سبب حفظ محیط زیست گردد ،پژوهش
حاضر با هدف مطالع اثر کودهای زیستی بر کارآیی زراعی
نیتروژن ،عملکرد و اجزای عملکرد ذرت انجام گرفت.

مقدمه
ذرت ب دلیل ویژگیهای مطلوب زیاد ب ویژه قدرت
سازگاری با شرایط اقلیمی گوناگون در تمام دنیا گسترش یافت
و از نظر سطح زیر کشت رتب سوم را بعد از گندم و برنج ب
خود اختصاص داده است .اهمیت ذرت عمدتا ب دلیل داشتن
قدرت بالقوه باال در تبدیل انرژی خورشیدی ب انرژی شیمیایی
و سازگاری آن در محدوده فوقالعاده وسیعی از شرایط محیطی
است (مودب شبستری و مجتهدی.)1989 ،
در کشاورزی رایج نیتروژن یکی از عناصر غذایی بسیار
مه و موثر در رشد و نمو گیاهان زراعی محسوب میشود ک
نقش مهمی در تغذی گیاه دارد .بنابراین ،در بسیاری از مناطق
ب ویژه در خا های فقیر از مواد آلی ،یک عنصر محدود کننده
رشد و تولید محصول میباشد .کارآیی مصرف نیتروژن ب -
صورت نسبت عملکرد دان ب مقدار نیتروژن در نظر گرفت
شده و عاملی کلیدی در مدیریت نیتروژن برای تولید گیاهان
زراعی محسوب میشود (گروف 5و همکاران .)1982 ،پایین
بودن کارآیی نیتروژن ب دلیل نیترات زدایی ،آبشویی و تصعید
آمونیوم میباشد .ب طوریک  ،کارآیی مصرف نیتروژن در ایران
حدود  55درصد گزارش شده است .با احتساب مقدار کودهای
نیتروژن مصرفی در کشور ک تقریبا معادل  599999تن در
سال است و نیز با در نظر گرفتن کارایی مصرف آن ،سالیان
مقدار  5589999تن معادل  553میلیارد ریال یاران تخصیص
داده شده هدر میرود ک عالوه بر هزین های اقتصادی اثرات
نامطلوبی بر محیط زیست دارد (ملکوتی و غیبی.)2003 ،
کودهای نیتروژن اغلب در خا متحر هستند ک این امر
اثرات نامطلوب زیادی از جمل آلوده سازی مناب آبهای زیر
زمینی و خا را ب دنبال دارد (دیپاسکال و همکاران.)2006 ،
ب همین منظور امروزه مدیریت تلفیقی تغذی گیاه ( ;IPNM
 )Integrated Plant Nutrient Managementبا هدف افزایش
حاصلخیزی طبیعی خا از طریق بهین سازی مناب قابل
دسترس ،جهت افزایش عملکرد و کیفیت محصول در گیاهان
زراعی مورد توج قرار گرفت است (موباسارا 5و همکاران،
 .)2008در این روش سعی بر این است ک از کودهای زیستی
ب عنوان وسیل ای برای افزایش عملکرد گیاهان زراعی از طریق
تثبیت بیولوژیکی نیتروژن ب ویژه در گیاهان غیر لگوم مانند
ذرت ،گندم ،برنج ،سورگوم و نیشکر ک از ارزش اقتصادی
باالیی نیز برخوردار هستند ،استفاده شود .این فرایند نیاز ب
کودهای شیمیایی را کاهش میدهد و ب سال سازی محیط

مواد و روشها
آزمایش در مرکز تحقیقات کشاورزی و من اب طبیع ی
استان همدان اجرا شد .عملیات آماده سازی زمین شامل ش خ
و دیسک زنی در به ار س ال  5588ص ورت گرف ت و کوده ای
نیتروژن پای و کل فسفر و پتاس م ورد نی از ب ر اس اس نت ایج
آزم ایش تجزی خ ا مص رف گردی د .مشخص ات خ ا و
شاخصهای جوی محل اجرای آزمایش ب ترتیب در جدولهای
 5و ارائ شده است .کشت ب صورت جوی و پشت و با فاصل
 73سانتیمتر بین ردیفها و  58سانتیمت ر ب ین بوت ه ا روی
ردیف و تراک نهایی  75999بوت در هکتار در نظر گرفت شد.

1. Grove et al.
2. De Pascal et al.
3. Mubassara et al.

4. Sharma
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جدول  :5خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خا
Silt
()%

Sand
()%

24

62.2

مزرع آزمایشی

Table 1: Chemical and physical characteristics of soil for experimental site
Available
Total
O.M
Clay
phosphorus
pH
nitrogen
(EC )µm/cm2
()%
() %
)(ppm
()%
0.4

13.8

0.72

8.1

0.04

Available
potassium
)(ppm
210

18.8

جدول  :میانگین دادههای هواشناسی محل آزمایش در طول فصل رشد
Table 2: Average of microclimatological data for experimental site in the growing season
Min. Temperature
()°C

M. Temperature
()°C

Relative humidity
()%

Precipitation
()mm

June
July
August
September
October

34.6
35.6
30.4
24.6

8.9
13.3
14.5
10
3.6

18.6
23.9
25
20
14.5

37.6
29.4
24.5
32.77
35

5.2
0.5
0
11.2
1.3

November

15.3

2.8

9

71.1

115.8

Month

()°C

8/5

عملکرد بر اساس آن تعیین گردید .ب منظور تعیین صفات
تعداد ردیف دان در بالل ،تعداد دان در ردیف و تعداد دان در
بالل نمون هایی شامل  59بوت ب طور تصادفی از هر واحد
آزمایشی انتخاب و میانگین اندازهگیریها برای هر صفت
ثبت گردید .پس از خشک شدن نمون های برداشت شده از
مساحت دو متر مرب هر واحد آزمایشی (ک ب مدت 58
ساعت در آون  79درج سانتیگراد قرار گرفت بودند) و
توزین با ترازوی دقیق ،عملکرد بیولوژیک ب دست آمد .در
ادام پس از جدا کردن دان ها از باللهای هم بوت های
برداشت شده از هر واحد آزمایشی و توزین آنها ،عملکرد دان
بر حسب  55درصد رطوبت محاسب گردید.
برای محاسب وزن هزار دان نیز تعداد  5نمون 5999
عددی بذر از هر واح د آزمایش ی ج دا ش د و پ س از ت وزین
میانگین آنها ب عنوان وزن هزاردان در نظر گرفت شد .صفات
مرتبط با کارایی مصرف نیتروژن و شاخص برداشت نیتروژن با
استفاده از رواب ط زی ر و ب ر اس اس روش م ول و همک اران
( )1982محاسب گردید .مقدار نیت روژن دان و زیس ت ت وده
ذرت ب روش کجلدال و در مجتم آزمایشگاهه ای تخصص ی
امور دام و طیور وابست ب معاون ت تولی دات دام ی س ازمان
جهاد کشاورزی استان هم دان تعی ین گردی د .ک رت ش اهد

در هر کرت  3ردیف ذرت ب طول ش ش مت ر کش ت
شد .فاصل بین کرتها یک و فاصل ب ین بل و ه ا  5/3مت ر
منظور گردید .در این آزم ایش از رق س ینگل ک راس 399
استفاده شد ک در دست ارقام میانرس با ط ول فص ل رش د
 553تا  5 9روزه قرار دارد .آزمایش ب صورت فاکتوریل با دو
فاکتور و س تکرار در قالب طرح پای بلو های کامل تصادفی
اجرا شد .تیمارهای آزمایش شامل تلقیح بذر ذرت با کوده ای
زیستی نیتروژن در س س طح ( BF2 ،BF1و  :BF3ب ترتی ب
عدم تلقیح ،تلقیح با نیتراژین و تلقیح با نیتروکسین) و چه ار
سطح کود ش یمیایی نیتروژن ( CF3 ،CF2 ،CF1و  :CF4ب -
ترتیب صفر 553 ،09 ،و  589کیل وگرم نیت روژن خ الص در
هکتار از منب اوره) بودند .کودهای بیولوژی ک نیتروکس ین و
نیتراژین مورد استفاده دارای مجموع ای از موثرترین باکتری-
های تثبیت کننده ازت از جنسهای آزوسپیریلیوم و ازتوباکتر
هستند ک ب ترتیب توسط موسس ف نآوری زیس تی آس یا و
شرکت فرآوری شیمیایی زنجان تولید شدهاند .سه هر یک از
جنسهای باکتری در هر میل یلیت ر نیتروکس ین و نیت راژین
 598سلول زنده است .روش مصرف کودهای زیستی ب صورت
بذرمال و تلقیح بذور در سای انجام گرف ت .بالفاص ل پ س از
خشک شدن بذرها ،کشت صورت گرفت.
پس از رسیدن محصول با رعایت اثر حاشی  ،نمون -
برداری از واحدهای آزمایشی صورت گرفت و عملکرد و اجزای

1. Moll et al.

33

تاثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد ،اجزای عملکرد…

بدون مصرف کود نیتروژن ،تعداد ردیف دان ک تری در بالل
تشکیل میدهد ک با یافت های این پژوهش مطابقت دارد.

(بدون مصرف کود ش یمیایی و ع دم تلق یح ب ذر) ب منظ ور
محاسب کاراییها در نظر گرفت شد ک در تجزی های آم اری
مربوط ب محاسب کارایی ،وارد نشده است.

تعداد دانه در ردیف

تعداد دان در ردیف در سطح احتمال یک و پنج
درصد ب ترتیب تحت تاثیر سطوح کود شیمیایی نیتروژن و
کودهای زیستی قرار گرفت (جدول  .)5مقایس میانگینها
حاکی از این بود ک بیشترین ( )53/55و ک ترین () 0/55
تعداد دان در ردیف در تیمارهای  589کیلوگرم نیتروژن
خالص در هکتار و شاهد (عدم مصرف کود) ب دست آمد ،ولی
بین سطوح کودی  589و  553کیلوگرم نیتروژن از این نظر
تفاوتی وجود نداشت .در مقایس بین اثر کودهای زیستی بر
تعداد دان در ردیف ،گیاهان تحت تیمار دو کود زیستی
نیتروکسین و نیتراژین اختالف معنیداری با همدیگر نداشتند
و ب ترتیب با تعداد دان در ردیف  55/53و  55/98ب طور
معنیداری نسبت ب تیمار شاهد (عدم تلقیح) برتر بودند.
تعداد دان در ردیف در سطح احتمال پنج درصد تحت تاثیر
اثر متقابل نیتروژن و کودهای زیستی قرار گرفت (جدول .)5
ب طوریک  ،بیشترین تعداد دان در ردیف ( )57/9در تیمار
 CF4×BF2و ک ترین تعداد دان در ردیف ( ) 3/99در تیمار
 CF1×BF1حاصل شد (جدول  .)5حمیدی و دباغ محمدی
نسب ( ) 999گزارش دادند ک فراهمی عناصر غذایی ب ویژه
نیتروژن در دوره بحرانی تشکیل دان از طریق افزایش سرعت
رشد گیاه بر تعداد دان موثر است و این وضعیت موجب ایجاد
همبستگی قوی میان تعداد دان در بالل با شاخص سطح
برگ در مرحل ابریش دهی میشود .بیاری و همکاران
( )2008نیز در آزمایشی اثر آزوسپیریلوم و ازتوباکتر را بر ذرت
بررسی نمودند و اظهار داشتند ک تلقیح بذر ذرت با باکتری-
های محر رشد ب طور معنی داری ارتفاع گیاه ،وزن خشک
و تر دان  ،وزن ساق  ،وزن بالل ،طول بالل و تعداد دان در
ردیف را افزایش میدهد .آنها علت این امر را ب افزایش
جذب عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در اثر مصرف کودهای
زیستی نسبت دادند.

پس از وارد کردن دادهها ب رایان و اطمینان از نرمال بودن
آنها ،تجزی واریانس با استفاده از نرمافزار آماری  SASانجام
گرفت و برای مقایس میانگینها نیز از آزمون چند دامن ای
دانکن استفاده شد.
نتایج و بحث
تعداد ردیف دانه در بالل

نتایج جدولهای  5و  9نشان میدهد ک اثر کود
شیمیایی نیتروژن و کودهای زیستی بر تعداد ردیف دان در
بالل ب ترتیب در سطح احتمال پنج و یک درصد معنیدار
است .مقایس میانگین سطوح مختلف نیتروژن از نظر تعداد
ردیف دان در بالل نشان داد ک تیمارهای  589کیلوگرم
نیتروژن و شاهد ب ترتیب با میانگین  50/85و  57/38بیش-
ترین و ک ترین تعداد ردیف دان در بالل را ب خود اختصاص
دادند .کاهش قابل توج تعداد ردیف دان در بالل در تیمار
شاهد ،از تنش کمبود نیتروژن ناشی میشود ک ب کاهش
توسع سطح برگ ،میزان فتوسنتز ،تعداد گلچ های بالل
(دان های بالقوه) و افزایش پیری برگها و سقط دان ها منجر
میشود (موسر 5و همکاران .)2006 ،مقایس کودهای زیستی
نیز حاکی از این بود ک نیتروکسین با دارا بودن  50/95تعداد
ردیف دان در بالل در باالترین سطح و کود نیتراژین و تیمار
شاهد در رتب های بعدی قرار گرفتند (جدول  .)9علت این امر
ب توانایی تثبیت نیتروژن و تولید هورمونهای محر رشد
توسط کودهای زیستی نسبت داده شده است .مجیدیان و
همکاران ( )2006گزارش دادند ک تلفیق کودهای زیستی با
کود شیمیایی باعث افزایش معنیدار تعداد ردیف دان در بالل
در مقایس با کاربرد کودهای شیمیایی ب تنهایی میشود.
موسر و همکاران ( )2006نیز اظهار داشتند ذرت در شرایط

تعداد دانه در بالل

تعداد دان در بالل نی ز ب تب افزایش تعداد ردیف
دان و تعداد دان در ردی ف تحت تاثیر تیمارهای کودی
( )P<0.01و اثرمتقابل بین آنها ( )P<0.05قرار گرفت
(جدول  .)5ب طوریک  ،در تیمارهای مربوط ب کود
زیستی ،گی اهان ذرت تحت تی مار کود زیستی نیتروکسین
و نیتراژین ب ترتی ب با تولید تعداد  937/53و  957/ 5دان

1. Moser et al.,
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وزن هزار دان را ب خ ود اختص اص دادن د (ج دول  .)9در
مقایس سطوح کودهای زیستی نی ز مش خص گردی د ک
 578/9و
نیت راژین و نیتروکس ی ن ب ا وزن ه زار دان
 577/7گرم ،اثر مثبتی بر این ویژگی در مقایس با تیمار
شاهد (عدم تلقیح) داشتند .ولی ،اختالف بین آنها از نظر
آماری معنیدار نبود (جدول  .)9احتماالً کوده ای زیس تی
مورد استفاده ،نتوانستند ب تنهایی نی از نیتروژن ی ذرت را
تامین کنند و لذا دان های ذرت در حالت عدم مصرف کود
شیمیایی نی تروژن  ،ب خوبی تغذی نش ده و در نتی ج وزن
هزار دان آن در مقای س با تی مار عدم تلقیح افزایش معن ی
داری نداش ت .ب ا وج ود ای ن ،بی اری و همک اران ()2008
گزارش کردند ک در صورت استفاده از کودهای زیس تی و
شیمیایی وزن ه زار دان ذرت اف زایش م ییاب د .هان ا 5و
همکاران ( )2008اظهار داشتند ک مصرف کود نی تروژن ب
افزایش معنیدار وزن صددان ذرت در مقای س ب ا ش اهد
(عدم مصرف کود) منجر میشود .ناصر و همکاران ()2009
نیز نتایج مشابهی را در مورد ذرت گزارش کردند .یوه ارت
و آندرید ( )1995نیز اظهار داشتند ک کمب ود نیت روژن
عملکرد دان ذرت را از طری ق کاهش تعداد و وزن دان ه ا
کاهش میدهد .آن ها علت ای ن ام ر را ب اف زایش ج ذب
عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در اثر کاربرد کودهای زیستی
و شیمیایی نی تروژن و ب تب آن ب اف زایش در فراین د
فتوسنتز نسبت دادند و اظهار داشتند ک کربوهی درات و
نیتروژن ذخیره شده در طول دوره گل دهی تعیین کننده
میزان دان بندی در بالل ذرت بوده و کمبود نیت روژن وزن
دان را از طریق کاهش فتوآسمیالتها کاهش میدهد.

در بالل ب طور معنیداری نسبت ب تی مار شاهد بدون کود
( )385/05برتر بودند .بی ن دو کود زیستی از لحاظ تاثیر
بر تعداد دان در بالل ،اختالف معنیداری مشاهده نگردید
(جدول  .)5مقای س سطوح کود شیمیایی نی تروژن از نظر
ویژگی تعداد دان در بالل نیز حاکی از ای ن بود ک تیمار
 589کیلوگرم نیتروژن ،بیشتری ن تعداد دان در بالل
( )905/85را تولید کرد ،ولی از لحاظ آماری با تیمار 553
کیلوگرم نیتروژن تفاوتی نداشت .در تی مار شاهد ( )CF1در
مقایس با گیاهان تی مار شده با  589کیلوگرم کود نیتروژن
( ، )CF4تعداد دان در بالل  55درصد کمتر بود .با مقایس
میانگی ن اثرمتقابل کود شیمیایی نیتروژن و کودهای
زیستی بر تعداد دان در بالل ذرت نی ز مشخص گردید ک
تیمار  CF4×BF2با تولید  753/55دان در بالل نسبت ب
سایر تی مارها برتری داشت ،ب طوریک در مقایس با
تیمار  ، CF1×BF1تعداد دان در بالل را  79درصد افزایش
داد (جدول .)5
ب نظر میرسد در این آزمایش نیز نی تروژن ،موجب
فراهمی مواد پرورده برای بالل از طری ق دوام فتوسنتز
گردید و ب دلی ل کاهش رقابت دان ها برای عناصر غذایی
تعداد دان در بالل افزایش یافت .ناصر 5و همکاران ()2009
نی ز گزارش نمودند کاربرد کود نیتروژن ب طور معنیداری
تعداد دان در بالل را افزایش میدهد .یوهارت و آندرید
( )1995اظهار داشتند در شرایط کمبود نیتروژن تعداد دان
در بالل ب طور معنیداری کاهش مییابد .علت از بین
رفتن دان ها در شرای ط کمبود نیتروژن ،ممکن است نا
باروری یا افزای ش سقط و یا تکامل نیافتن آنها باشد.
میالنی 5و آنتوفر ( )2008نی ز در مطالع اثر ازتوباکتر و
آزوسپیری لوم بر عملکرد دان گندم و جو ،تلقیح بذر با کود-
های زیستی را یک روش ک هزین و سازگار با محیط
زی ست جهت افزایش عملکرد گیاهان زراعی دانستند.
وزن هزاردانه

تجزی واریانس ارئ شده در جدول  5نشان میدهد
ک اثر نی تروژن ب ر وزن هزاردان در س طح احتم ال ی ک
درصد معنیدار است .ب طوریک  ،جدول مقایس می انگین
ح اکی از آن اس ت ک گیاه ان تح ت تیماره ای 589
کیلوگرم نیتروژن و شاهد (عدم مصرف کود) ب ترتی ب ب ا
میانگین  505/99و  535/77گرم ،بیشت رین و ک ت رین
1. Nasser et al.
2. Uhart and Andrade
3. Milani and Anthofer

4. Hanan et al.
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 تجزی واریانس اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت:5جدول
Table 3: Analysis of variance for the effect of bio-fertilizer and chemichal fertilizer of nitrogen on yield and yield
components of corn.
Biological
yield
155500**

Grain
yield
7541ns

Mean square
1000-seed
No.
weight
seed/ear
839*
10026**

No.
seed/row
1.23ns

No. seed
row/ear
5.25**

df

Source of variation

2

2515**

52991**

59.25**

8.21**

3

20781*

58ns

20155**

15.93*

6.76**

2

Replication
(CF) N chemichal
fertilizer
(BF) bio-fertilizers

58041**

12594*

40

ns

ns

6

CF×BF

10416

4101

22

Error

6.29

10.84

392129**

174587

133325**

**

3138*

9.93*

0.97

171

1192

2.84

0.43

7.39

8.60

5.69

4.56

)%( ضریب تغییرات

ns, *, **: non significant, significant at p = 0.05 and p = 0.01, respectively

 اجزای عملکرد و کارایی جذب نیتروژن در سطوح مختلف کودهای زیستی و،  مقایس میانگین عملکرد دان:5 جدول
شیمیایی نیتروژن
Table 4: Means comparison for yield and yield components of corn under different levels of bio and chemical
fertilizers of nitrogen
Nitrogen uptake
Biological yield
Grain yield
تیمار ترکیبی
efficiency
N. seed/ear N. seed/row
(g m-2)
(g m-2)
-1
(g g )
1354 e
500 e
420 f
25.66 e
CF1 ×BF1
-

1798 d

620 de

561 e

31.00 d

CF1×BF2

-

1834 cd

762 bc

580 de

31.66 dc

CF1×BF3

1.25 d

1777 d

712 dc

602 cde

32.40 bcd

CF2× BF1

2.30 a

1884 bcd

824 bc

636 bcd

33.33 bcd

CF2×BF2

1.80 bc

1951 bc

892 ab

651 bc

33.34 bcd

CF2×BF3

1.40 cd

1940 bc

849 ab

647 bc

34.33 abc

CF3×BF1

1.60 bcd

2150 a

962 a

676 ab

34.35 abc

CF3×BF2

1.95 ab

1931 bcd

861 ab

659 abc

34.50 abc

CF3×BF 3

1.15 d

2049 ab

908 ab

677 ab

35.00 ab

CF4×BF1

1.42 cd

2226 a

989 a

715 a

37.00 a

CF4×BF2

1.62 bcd

2179 a

926 ab

710 a

35.00 ab

CF4×BF3

–1

CF1 to CF4: Nitrogen rates; 0, 90, 135 and 180kg N ha , respectively
BF1, BF2 and BF3: Non inoculation, inoculation with Nitrazhin and Nitroxin, respectively

 بیشترین و ک ترین عملکرد،  گرم در مترمرب9 7/98
CF3  وCF4 دان را ب خود اختصاص دادند و بین تیمارهای
 در مقایس بین اثر.از این نظر تفاوتی وجود نداشت
 نیتروکسین و نیتراژین با عملکرد دان،کودهای زیستی
 اختالف معنیداری،  گرم در مترمرب839/ 3  و837/55
 بیشترین عملکرد دان.با تیمار شاهد (عدم تلقیح) داشتند
 گرم در مترمرب ) در گیاهان تیمار شده با033/77(

عملکرد دانه

عملکرد دان ب ترتیب در سطح احتمال ی ک و پنج
درصد تحت تاثیر نیتروژن و کودهای زیستی نیتروژن قرار
 نیز عملکرد دان را در سطحCF×BF  اثر متقابل.گرفت
 مقایس.)5 احتمال پنج درصد تحت تاثیر قرار داد (جدول
عملکرد دان در سطوح نیتروژن نشان داد ک تیمارهای
 و055/35  ب ترتیب با میانگین عملکرد دانCF1  وCF4
38

فنآوری تولیدات گیاهی /جلد دهم /شماره دوم /زمستان 98

اختالف معنیداری با تیمار شاهد (بدون تلقیح) داشتند.
در مقایس اثرات متقابل نیز مشخص گردید ک بیشترین
گرم در مترمرب ) و ک ترین ( 5535/59گرم
( 3/7
در مترمرب ) عملکرد بیولوژیک ب ترتیب در گیاهان تیمار
شده با تیمارهای کودی  CF4×BF2و  CF1×BF1ب دست
آمد ک حاکی از تاثیر  95درصدی تیمار  CF4×BF2در
افزایش عملکرد بیولوژیک میباشد (جدول  .)5ب نظر می-
رسد کود های زیستی با افزایش کارایی و جذب نیتروژن
موجب رشد بیشتر اندام های هوایی و ب تب آن افزایش
عملکرد بیولوژیک شدهاند .حمیدی و همکاران ( )2009نیز
در آزمایشی تاثیر باکتری های محر رشد گیاه را بر
عملکرد ذرت علوف ای بررسی و نتیج گرفتند ک باکتری
های محر رشد ،عملکرد بیولوژیک ذرت را ب طور معنی-
داری افزایش دادند ک با نتایج این تحقیق مطابقت دارد.

ترکیب کودی  CF4×BF2ب دست آمد و تیمار شاهد
( )CF1×BF1با تولید متوسط عملکرد دان  575/37گرم در
مترمرب در پائین ترین سطح قرار گرفت (جدول  .)5قابل
ذکر است ک بین تیمارهای ،CF4×BF2 ،CF4×BF1
 CF3×BF2 ،CF4×BF3و  CF3×BF3از نظر آماری تفاوت
معنی داری وجود نداشت .حمیدی و همکاران ( )2009در
آزمایشی اثر باکتری های افزاینده رشد بر هیبریدهای
دیررس ذرت را بررسی نموده و گزارش کردند ک کاربرد
این باکتری ها طول دوره گرده افشانی ،کاکل دهی ،تطابق
گلدهی ،پر شدن دان و عملکرد دان را افزایش میدهد.
بنابراین ،ب نظر می رسد دلیل افزایش عملکرد دان ذرت در
شرایط کاربرد کود های زیستی ،طوالنی تر شدن طول دوره
پر شدن دان و افزایش جذب عناصر غذایی از خا در
نتیج افزایش حج کل ریش های ذرت باشد.
نیتروژن یکی از ترکیبات اساسی در تغذی گیاهانی
مانند ذرت است .ب نظر میرسد در این آزمایش نیز
نیتروژن از طریق افزای ش سرعت رشد گی اه بر تعداد دان
تولیدی در بالل موثر بوده است .عالوه بر این ،نیتروژن
موجب فراهمی مواد پرورده برای بالل از طری ق دوام
فتوسنتز گردید و ب دلی ل کاهش رقابت دان ها برای عناصر
غذایی  ،تعداد دان در بالل و وزن هزار دان افزایش یافت .از
این رو ،با افزایش اجزای عملکرد ،عملکرد دان نیز افزایش
پیدا کرد .کافی قاسمی و اصفهانی ( )2005نی ز در آزمایشی
تاثی ر سطوح مختلف کود نیتروژن (97 ،558 ،9،97
کیلوگرم نی تروژن خالص در هکتار) را بر عملکرد ذرت دان
ای بررسی نموده و نتیج گرفتند تیمارهای مختلف
کودی ،اثرات معنی داری بر عملکرد دان دارند و بیشترین
می زان عملکرد با مصرف  97کیلوگرم نیتروژن خالص در
هکتار ب دست میآید.

کارایی جذب نیتروژن

کارایی جذب نی تروژن در سطح احتمال ی ک درصد
تحت تاثیر کودهای شیمیایی نیتروژن و کودهای زیستی
قرار گرفت .ه چنی ن ،اثر متقابل کود شیمیایی و کودهای
زیستی کارآیی جذب نیتروژن را در گیاه ذرت ب طور معنی
داری در سطح احتمال پنج درصد تحت تاثی ر قرار داد
(جدول  .)3ب طوریک  ،مقایس میانگینها نی ز نشان می-
دهد کارایی جذب نیتروژن ب طور معنی داری در ذرتهای
تی مار شده با  553کیلوگرم نیتروژن بیشتر از تیمارهای
مصرف  09و  589کیلوگرم نیتروژن بود (جدول .)3
بیشترین کارایی جذب نیتروژن ب تیمار ترکیبی
نیتراژی ن و مصرف  553کیلوگرم کود شیمیایی نیتروژن
مربوط بود و ک ترین کارایی جذب ب تی مار بدون تلقیح و
مصرف  09کیلوگرم نیتروژن تعلق داشت (جدول  .)5از
اینرو ،ب نظر می رسد ک کاربرد تلفیقی  73درصد کود
شیمیایی نیتروژن ( 553کیلوگرم نیتروزن خالص در
هکتار) و کودهای زیستی ،باعث افزایش جذب نیتروژن و
در نتیج افزایش کارایی جذب آن شده است.
وو 5و همکاران ( )2005طی آزمایشی روی ذرت
اظهار داشتند ک تلقی ح بذر با باکتری آزوسپیریلوم جذب
نیتروژن را  %57افزایش میدهد ،نتایج پژوهش آنها
نشانداد ک آزوسپریلی وم باعث توسع سیست ریش ای
شده و بنابراین ب طور طبیعی امکان دسترسی و جذب
بهتر عناصر غذایی را برای گیاه فراه می سازد.

عملکرد بیولوژیک

نتایج جدول  5نشان میدهد ک اثر نیتروژن و
کودهای زیستی نیتروژن و اثر متقابل آنها بر عملکرد
بیولوژیک در سطح احتمال ی ک درصد معنیدار است.
مقایس میانگین سطوح نیتروژن از نظر عملکرد بیولوژیک
موید این بود ک گیاهان تحت تیمار مصرف  589کیلوگرم
نیتروژن و شاهد ب ترتیب با میانگین  539/08و
 5995/03گرم در مترمرب  ،بیشترین و ک ترین عملکرد
بیولوژیک را ب خود اختصاص دادند .ه چنین ،کودهای
زیستی نیتروکسین و نیتراژین ب ترتیب با عملکرد
 999/و  955/59گرم در متر مرب ،
بیولوژیک

1. Wu et al.
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جدول :3تجزی واریانس اثر کودهای زیستی برکارایی جذب ،کارایی زراعی و شاخص برداشت نیتروژن در ذرت
Table 5: Analysis of variance for the effect of bio-fertilizer on nitrogen uptake efficiency (NUP), agronomic
nitrogen efficiency (ANE), and nitrogen harvest index (NHI) for corn.
Source of variation

Degree of
freedom

Nitrogen uptake
efficiency

Agronomic
nitrogen efficiency

Nitrogen harvest
index

Replication

2

0.07ns

59ns

*0.012

(CF) N chemichal fertilizer

2

**0.60

**543

*0.006

(BF) bio-fertilizers

2

**0.28

*109

CF×BF

4

*0.14

Error

16

0.05

ns

8

27

ns

0.002

ns

0.001

0.001

ns, *, **: non significant, significant at p = 0.05 and p = 0.01, respectively

مقایس بین سطوح مختلف ک اربرد ک ود ش یمیایی نیت روژن
نشان میدهد ک تیم ار مص رف  589کیل وگرم نیت روژن ب ا
شاخص برداشت  38درصدی ب طور معنیداری با تیمار بدون
مصرف کود با شاخص برداشت  35درص د اخ تالف معن یدار
دارد (جدول  .)9احتماالً ب نظر میرسد فراهمی نیتروژن باعث
تسهیل انتق ال مج دد نیت روژن ش ده و باع ث اف زایش ای ن
شاخص شده است .کودهای زیستی نیز هرچند ت اثیر معن ی-
داری بر شاخص برداشت نیتروژن نداشتند ،ولی این ش اخص
در تیمارهای مربوط ب مصرف کودهای زیستی باالتر از تیم ار
شاهد (بدون کود) بود.

کارایی زراعی نیتروژن

نتایج تجزی واریانس (جدول  )3نشان میدهدک اثر
تیمارهای مصرف کود شیمیایی نیتروژن و کودهای زیستی بر
کارایی زراعی نیتروژن ب ترتیب در سطح احتمال یک و پنج
درصد معنیدار است .همانطوریک  ،در جدول  9مشاهده
میشود با افزایش سطوح نیتروژن ،کارایی زراعی نیتروژن
کاهش پیدا میکند .نتایج نشان داد ک بیشترین کارایی
زراعی نیتروژن در گیاهان تحت تیمار مصرف  09کیلوگرم
کود شیمیایی نیتروژن و ک ترین میزان کارایی ب تیمار 589
کیلوگرم نیتروژن اختصاص یافت .مقایس اثر کودهای زیستی
نیز نشان داد ک بیشترین و ک ترین کارایی ب ترتیب ب
تلقیح با نیتروکسین وتیمار عدم تلقیح تعلق داشت .مول و
همکاران ( )1982مشاهده نمودند ک کارایی استفاده از
نیتروژن در هیبریدهای ذرت ،در سطوح ک مصرف نیتروژن،
تغییرات بیشتری دارد و در سطوح باالتر مصرف نیتروژن ،این
کارایی برای اندامهای هوایی از تغییرات کمتری برخوردار
بوده است .وو و همکاران ( )2004نیز گزارش کردند ک تلقیح
بذر ذرت با باکتریهای محر رشد ،کارایی استفاده از کود را
افزایش میدهد ک نتیج آزمایش حاضر نیز با نتایج این
پژوهشگران مطابقت دارد.

نتیجه گیری
نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد ک ب یشت رین
عملکرد دان در تیمار تلفیقی مصرف  589کیل وگرم نیت روژن
ب همراه تلقیح با نیتراژین ( )CF4×BF2با عملک رد  039گ رم
در مترمرب ب دست آمد .تیمار ترکیبی بدون مصرف نیت روژن
و عدم تلقیح با ک ود زیس تی ( )CF1×BF1ب ا تولی د متوس ط
عملکرد دان  573گرم در مترمرب در پائینترین س طح ق رار
گرفت ،ولی بین تیمارهای ،CF4×BF3 ،CF4×BF2 ،CF4×BF1
 CF3×BF2و  CF3×BF3از نظر آماری تفاوت معنیداری وجود
نداشت .بنابراین ،میتوان اظه ار داش ت ک تلفی ق کوده ای
زیستی و شیمیایی نیتروژن  ،میتواند عالوه بر تولید محص ول
کافی و بهبود کارایی جذب نیتروژن ،مص رف ک ود ش یمیایی
نیتروژن را کاهش دهد ک این ام ر کم ک قاب ل ت وجهی ب
سال سازی محیط زیست نم وده و راهب رد مهم ی در جه ت
حرکت ب سمت کشاورزی پایدار میباشد.

شاخص برداشت نیتروژن

شاخص برداشت نیتروژن در سطح احتمال پنج درصد
تحت تاثیر نیتروژن قرار گرفت ،ولی اثر کودهای زیستی و اث ر
متقابل بین کود شیمیایی نیتروژن و کودهای زیستی ب ط ور
معنی داری این صفت را تح ت ت اثیر ق رار ن داد (ج دول .)3
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 کارایی زراعی و شاخص برداشت نیتروژن در سطوح مختلف،  وزن هزار دان، میانگین تعداد ردیف دان در بالل:9 جدول
کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن
Means comparison for N. seed row/ear, 1000-seed weight, agronomic nitrogen efficiency (ANE), :Table 6
and nitrogen harvest index (NHI) for corn under different levels of bio-fertilizer and chemichal fertilizer of
nitrogen
Nitrogen harvest
index (%)

Agronomic
nitrogen efficiency
(kg seed/kg N)

1000-seed weight
(g)

N. seed row/ear

Treatment

53b
55ab
58a

N chemichal fertilizer
42.81a
34.29b
27.30c
bio fertilizers

154.77c
174.92b
183.99ab
194.07a

17.58c
19.00b
19.25ab
19.83a

CF1
CF2
CF3
CF4

54a
57a
55a

31.05b
35.44ab
37.91a

174.45a
178.62a
177.72a

18.14c
18.95b
19.64a

BF1
BF2
BF3
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Effect of Biological and Chemical Fertilizers Application on Yield, Yield Components,
Agronomic Efficiency and Nitrogen Uptake in Corn
Hamzei1*, J. and Sarmadi Naiebi2, H.
Abstract
Application of bio-fertilizers in Sustainable Agriculture perform important role at increasing of crop production
and improving of soil fertility. Hence, a field experiment was performed during 2009 growing season at Agricultural
Research Center of Hamedan, to study the effect of nitrogen fertilizer rates, i.e., 0, 90, 135 and 180 kg N ha -1; as CF1 to
CF4, respectively, and bio-fertilizers sources i.e., without bio-fertilizer, Nitrazhin inoculation and Nitroxin inoculation;
as BF1 to BF3, respectively, on yield and nitrogen use efficiency of corn. So, a factorial experiment was carried out
based on randomized complete block design (RCBD) with three replications. Traits of number of grain rows/ear,
grain/row, grain/ear, 1000-seed weight, grain yield, nitrogen uptake efficiency (NUPE), Agronomic nitrogen efficiency
(ANE) and N-harvest index (NHI) were evaluated. Results showed that nitrogen rates had significant effects on all
traits. Also, the effect of bio-fertilizer treatment on grain rows/ear, grain/row, grain/ear, grain yield, biological yield,
NUPE and ANE was significant. The interaction of N rates × bio-fertilizers sources had significant effect on number of
grain rows/ear, grain/ear, grain yield, biological yield and nitrogen uptake efficiency (NUPE). Maximum grain yield
(956 g m-2) was achieved at CF4 × BF2 treatment. Also, the lowest grain yield (475 g m-2) belonged to CF1 × BF1
treatment. In general, with application of bio-fertilizers, there was no significant difference between CF 3 and CF4
treatments for grain yield. So, it can be concluded that bio-fertilizer application with CF3 treatment, can reduce the N
fertilizer up to 25% and increased yield of corn. So, it seems that, this treatment could be beneficial for corn production.
Keywords: Nitrazhin, Nitroxin, Urea, Harvest index, Uptake efficiency
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