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تأثیر باکتریهای افزاینده رشد و تلفیق کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزاء
عملکرد ذرت هیبرید سینگلکراس 409
Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria and Integration of Chemical and
)Organic Fertilizers on Yield and Yield Components of Corn (s.c. 704
عیسی مقصودی ،*1امیر قالوند 2و مجید
تاریخ دریافت11/11/12 :

آقاعلیخانی13

تاریخ پذیرش13/11/11 :

چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر سیستمهای مختلف تغذیهای بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد ذرت هیبرید سینگلکراس  417در سطوح کود
زیستی ،آزمایشی طی سال  1331در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد .آزمایش بهصورت فاکتوریل
در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید .تیمارهای آزمایش شامل پنج سیستم تغذیهای( A1 :هشت تن در هکتار
کود آلی)( A2 ،شش تن در هکتار کود آلی و  74کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص)( A3 ،چهار تن در هکتار کود آلی و  12کیلوگرم در
هکتار نیتروژن خالص)( A4 ،دو تن در هکتار کود آلی و  133کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص) و  137( A5کیلوگرم در هکتار
نیتروژن خالص) و کود زیستی (باکتریهای تثبیتکننده نیتروژن شامل ازتوباکتر و آزوسپیریلوم) در دو سطح شامل( B1 :با تلقیح) و
( B2بدون تلقیح) بود .نتایج نشان داد که عملکرد دانه و شاخص برداشت در سیستم تغذیه تلفیقی  A3بهترتیب برابر  11تن در هکتار و
 74/42درصد بود .در بذور تلقیح شده ( )B1عملکرد دانه و اجزاء عملکرد نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود ،بهطوریکه عملکرد دانه و
وزن هزار دانه در تیمار تلقیح شده بهترتیب برابر  1/4تن در هکتار و  212/7گرم بود .با توجه به نتایج بهدست آمده عملکرد دانه ذرت
در ترکیب کود زیستی و سیستم تغذیه تلفیقی  A3از کود آلی و شیمیایی ( 11/24تن در هکتار) نسبت به زمانی که بهتنهایی استفاده
میشود بهتر میباشد.
واژههای کلیدی :ازتوباکتر ،آزوسپیریلوم ،تغذیه ،شاخص برداشت ،عملکرد دانه
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محیطزیست ایجاد میکنند (روئه 2و همکاران .)1997 ،کودهای
زیستی از یک یا چند نوع میکروارگانیزم مفید بههمراه مواد
نگهدارنده و یا فرآوردههای متابولیک آنها ساخته شده است
که با هدف تأمین عناصر غذایی گیاهان و بهبود حاصلخیزی
خاک در نظام کشاورزی پایدار استفاده میشوند .این
میکروارگانیزمها از طریق فراهم کردن مواد غذایی ،کنترل
زیستی آفات ،تولید مواد شبه هورمونی ،کاهش سطوح اتیلن و
ایجاد تحمل در گیاه به تنشهای محیطی مختلف از جمله
کمبود آب و عناصر غذایی و کاهش سمیت عناصر سنگین به
گیاه کمک میکنند (وسی .)2003 ،4یافتههای چیما 4و
همکاران ( )2010حاکی از آن است که عملکرد دانه ذرت در
تیمار تلفیقی کود مرغی و شیمیایی نسبت به تیمار شاهد
(بدون کود) و شیمیایی بهترتیب  133و  21درصد افزایش
داشته است .همچنین نامبردگان گزارش دادند که بیشترین
عملکرد بیولوژیک ،ضریب برداشت ،وزن هزار دانه ،تعداد ردیف
در بالل ،طول بالل و ارتفاع بوته از تیمار تلفیقی حاصل گردید.
فرهاد 3و همکاران ( )2009گزارش دادند که عملکرد دانه ذرت
در اثر کاربرد  12تن کود مرغی در هکتار نسبت به تیمار شاهد
(بدون کود)  132درصد افزایش داشته است .همچنین
یافتههای آنها نشان داد که بیوماس ،ضریب برداشت ،تعداد
ردیف ،وزن هزار دانه و ارتفاع بوته نیز در همین تیمار بیشترین
میزان را دارا بوده است .تابوسا 1و همکاران ( )1990نشان دادند
که مصرف  11-31تن کود گاوی یا  2-12تن در هکتار کود
مرغی عملکرد سورگوم علوفهای را در مقایسه با شاهد (بدون
کود) تا  211درصد افزایش داد .با مصرف کودهای آلی،
شیمیایی و زیستی بهصورت تلفیقی شرایط مناسب و ایدهآل
برای رشد گیاه فراهم میشود ،بهطوریکه نه تنها هیچگونه
تداخل منفی بین آنها وجود ندارد بلکه مکمل یکدیگر نیز
میباشند .در مجموع کودهای آلی با تولید هوموس عوارض
نامطلوب کودهای شیمیایی را کاهش داده و کارایی مصرف کود
را افزایش میدهند ،بهعالوه کودهای زیستی از قبیل
باکتریهای افزایشدهنده رشد گیاه تأثیر کودهای آلی و
شیمیایی را در تولیدات کشاورزی افزایش میدهند (شاتا 11و
همکاران .)2007 ،امروزه در کشور ما استفاده بیرویه از کودهای
شیمیایی بهویژه کودهای نیتروژنه و عدم توجه به اهمیت
کودهای آلی منجر به تخریب محیطزیست و از بین رفتن تعادل

مقدمه
تنوع ژنتیکی ،سازگاری باال و ارزش غذایی فراوان ذرت آن را در
ردیف مهمترین گیاهان زراعی جهان قرار داده است (نورمحمدی
و همکاران .)1344 ،از آنجاییکه مصرف داخلی ذرت دانهای در
کشور بیش از شش میلیون تن در سال است و تولید داخلی
فقط  2/7میلیون تن ) 71درصد مصرف کشور) از نیازهای
مربوطه را برآورده میسازد ،بنابراین توسعه و گسترش این
محصول راهبردی دارای اهمیت میباشد .امروزه استفاده
نادرست از منابع طبیعی و مصرف بیرویه کودهای شیمیایی
سنتزی بهمنظور تولید و برداشت هر چه بیشتر از واحدهای
کشاورزی و اراضی موجود ،به عنوان مشکل اساسی تخریب
محیطزیست و از بین رفتن تعادل زیستی شناختهشده است
(منتظری و ملکوتی .)1332 ،اددیران 1و همکاران ( )2004در
مطالعات بلندمدت نشان دادند که کاربرد بیش از حد کودهای
شیمیایی ،عملکرد گیاهان زراعی را کاهش میدهد .این کاهش
بهعلت اسیدی شدن خاک ،کاهش فعالیتهای زیستی خاک،
افت خصوصیات فیزیکی خاک و عدم وجود ریزمغذیها در
کودهای  NPKمیباشد .مورتی و الدها )1988( 2اظهار داشتند
کاهش خطرات زیستمحیطی ناشی از مصرف ناصحیح کودهای
شیمیایی مستلزم کاربرد منابع و نهادههایی است که عالوهبر
تأمین نیازهای فعلی گیاه ،پایداری نظامهای کشاورزی در
درازمدت را نیز بهدنبال داشته باشند .زراعت ارگانیک یکی از
راهبردهای کاهش مقدار و افزایش کارایی مصرف کودهای
شیمیایی است .بررسیها نشان دادهاند که منابع ارگانیک مانند
کود دامی در تلفیق با کود شیمیایی میتواند به حاصلخیزی
خاک و افزایش تولید محصول منجر شوند ،زیرا این سیستم
(منابع ارگانیک در تلفیق با کود شیمیایی) اکثر نیازهای غذایی
گیاه را تأمین کرده و کارآیی جذب مواد غذایی توسط محصول را
نیز افزایش میدهد (اقبال 3و همکاران1995 ،؛ پارمار و شارما،7
 .)1998کود دامی یکی از منابع کود آلی است که استفاده از آن
در نظامهای مدیریت پایدار خاک مرسوم میباشد .خاکهایی
که کود حیوانی دریافت کردهاند از میکروارگانیزمهای خاکزی و
همچنین عناصر غذایی (فسفر ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و
نیتروژن) بیشتری نسبت به خاکهایی که با کودهای غیرآلی
تغذیه شدهاند ،برخوردار میباشند .کودهای دامی عالوه بر اثرات
مثبت بیولوژیک و اصالح خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
بهعلت آزادسازی تدریجی مواد غذایی آلودگی کمتری را در

5. Roe
6. Vessey
7. Cheema
8. Farhad
9. Tabosa
10. Shata

1. Adediran
2. Murty and Ladha
3. Eghbal
4. Parmar and Sharma
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شد )آمادهسازی ردیفهای کاشت توسط فاروئر صورت گرفت).
سپس بذور ذرت هیبرید سینگلکراس  417که رقمی دیررس
میباشد با فاصله  21سانتیمتر از یکدیگر ،روی ردیفهای
کاشت در عمق  3-2سانتیمتری در  11خرداد ماه بهصورت
هیرمکاری با دست کشت شد .نیمی از کود نیتروژنه در مرحله
 3-7برگی و بقیه آن بهصورت سرک قبل از مرحله ظهور تاسل
توزیع شد .عملیات داشت شامل آبیاری ،وجین علفهای هرز و
تنک کردن در زمان موردنظر صورت گرفت و در طول دوره رشد
از علفکشها و آفتکشها استفاده نگردید .همچنین از هر
واحد آزمایشی مساحتی برابر دو مترمربع با رعایت حاشیه از
خط شماره  7 ،3 ،2و  2بهمنظور بررسی عملکرد دانه و عملکرد
بیولوژیک برداشت گردید .تجزیه دادهها با نرمافزار  SASانجام
شد و میانگینها با آزمون چنددامنهای دانکن در سطح  2درصد
مقایسه شدند.

زیستی شده که این امر ارائه راهکارهایی برای مقابله با این
مشکل را اجتنابناپذیر کرده است .به همین دلیل پژوهش
حاضر بهمنظور بررسی تأثیر سیستمهای مختلف تغذیهای (آلی،
شیمیایی و تلفیقی) در سطوح کود زیستی بر عملکرد دانه و
اجزاء عملکرد ذرت هیبرید سینگلکراس  417انجام شد.
مواد و روشها
آزمایش در سال زراعی  1331در مزرعه تحقیقاتی دانشکده
کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس بهصورت فاکتوریل در قالب
طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد .تیمارهای
آزمایش شامل پنج سیستم تغذیهای( A1 :هشت تن در هکتار
کود آلی)( A2 ،شش تن در هکتار کود آلی و  74کیلوگرم در
هکتار نیتروژن خالص)( A3 ،چهار تن در هکتار کود آلی و 12
کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص)( A4 ،دو تن در هکتار کود
آلی و  133کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص) و 137( A5
کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص) و کود زیستی (باکتریهای
تثبیتکننده نیتروژن شامل ازتوباکتر و آزوسپیریلوم) در دو
سطح شامل( B1 :با تلقیح) و ( B2بدون تلقیح) بود .کود آلی
مورد استفاده زئوپونیکس با  2/24درصد نیتروژن کل بود و کود
شیمیایی اوره ،در سیستمهای تغذیه مورد بررسی قرار گرفت.
کود زیستی به صورت مایه تلقیح ( 1لیتر به ازای  31کیلوگرم
بذر در هکتار( و مخلوطی از باکتریهای تثبیتکننده نیتروژن
شامل ازتوباکتر کروئوکوکوم ،ازتوباکتر آجیلیس ،آزوسپریلوم
برازیلنس و آزوسپریلوم لیپوفروم تشکیل شده است .در هرگرم
مایه تلقیح  113عدد باکتری زنده و فعال از هر گونه وجود
داشت.
بذرها قبل از کاشت با مایه محتوی باکتری تلقیح شدند.
برای اختالط و تلقیح بذر ،ابتدا بذور موردنظر روی پالستیک
تمیز پهنشده و سپس مقدار مناسب مایه بهتدریج روی بذرها
پاشیده و با به همزدن بذر نسبت به تلقیح بذر اقدام شد .سپس
بذرهای تلقیح شده در سایه پهن و پس از خشک شدن آماده
کشت شدند .قبل از کاشت ذرت نمونهبرداری از عمق 1-31
سانتیمتر جهت آزمون خاک و تعیین خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی آن بهعمل آمد و مشخص گردید که بافت خاک
لومی-شنی و  pHآن برابر  4/4میباشد (جدول  .)1براساس
نتایج آزمایشهای خاک (جدول  )1و تجزیه کود آلی (جدول
 )2مصرف شد .پس از تعیین مقدار کود آلی مصرفی برای هر
واحد آزمایشی و آمادهسازی زمین شامل شخم و دیسک ،کود
آلی با خاک سطحی کرتها بهوسیله نیروی کارگری مخلوط
گردید ،سپس کرتهایی به ابعاد  12/4مترمربع (با طول  3متر
و عرض  7/2متر) و با  4خط کاشت به فاصله  41سانتیمتر ،مهیا
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جدول  :1نتایج تجزیه نمونه خاک مزرعه آزمایشی
Table 1: Results of soil analysis in the experimental field
فسفر قابلدسترس
(میلیگرم در
کیلوگرم)

پتاسیم قابلدسترس
(میلیگرم در
کیلوگرم)

هدایت
الکتریکی
(دسیزیمنس
بر متر)

Available
P
)(mg.kg-1

Available K
)(mg.kg-1

EC ds/m

10

290

1.42

نیتروژن
کل
(درصد)

کربن آلی
(درصد)

اسیدیته

Organic
matter
)(%

PH

7.74

Total N
()%
0.08

1.13

ماسه
الی
رس
(درصد) (درصد) (درصد)
Clay
)(%

9

Silt
)(%

12

Sand
)(%

بافت
Texture

لومی شنی

79

جدول  :2نتایج تجزیه کود آلی (زئوپونیکس)
)Table 2: Analysis results of organic fertilizer (zeoponix
نیتروژن
(درصد)
(N )%

فسفر
(درصد)
(P )%

پتاسیم
(درصد)
(K )%

گوگرد
(درصد)
(S )%

کلسیم (میلیگرم
در کیلوگرم)
(Ca )mg.kg-1

منیزیم (میلیگرم
در کیلوگرم)
(Mg )mg.kg-1

آهن (میلیگرم
در کیلوگرم)
(Fe )mg.kg-1

روی (میلیگرم
در کیلوگرم)
(Zn )mg.kg-1

مس (میلیگرم
در کیلوگرم)
(Cu )mg.kg-1

منگنز (میلیگرم
در کیلوگرم)
(Mn )mg.kg-1

بر (میلیگرم
در کیلوگرم)
(B )mg.kg-1

2.26

1.05

0.9

0.39

2.25

0.16

850

160.8

40.05

225.2

19.45

سیستم تغذیه شیمیایی بخشی از نیتروژن مورد نیاز در مراحل
اولیه کشت و باقیمانده نیتروژن قبل از مرحله ظهور تاسل
مصرف شد ،احتمال میرود در اثر رشد گیاه و همچنین
آب شویی ،غلظت نیتروژن در محیط کم شده و در نتیجه نیاز
گیاه بهطور کامل تأمین نشده است .ولی در سیستم تلفیقی
مقدار کم کود شیمیایی در ابتدای دوره رشد کمبود عناصر
محیط ریشه را جبران نموده و حتی ممکن است باعث بهبود
تجزیه میکروبی کود آلی شود و با پیشرفت دوره رشد نقش کود
آلی بیشتر شده است .بهعبارت دیگر در سیستم تلفیقی نقش
کود شیمیایی ،جبران کردن نیتروژنربایی باکتریها در اوایل
دوره رشد و در نتیجه تسریع تجزیه کود آلی و در نهایت فراهم
نمودن مواد غذایی قابل دسترس است .این یافتهها با نتایج
گزارش شده توسط دیگر محققان مطابقت دارد (چیما و
همکاران .)2010 ،بررسی جدول مقایسه میانگینها افزایش 21
درصدی عملکرد دانه بذور تلقیح شده با باکتریهای افزاینده
رشد نسبت به دانه بذور تلقیح نشده (شاهد) را نشان میدهد
(جدول  ،)7این افزایش احتماالً ناشی از وجود جمعیتهای
میکروبی در خاک یا محیط ریشه (ریزوسفر( است که بهوسیله
ایجاد چرخه مواد غذایی و قابل دسترس ساختن آن ،افزایش
حفظ سالمتی ریشه در طول دوره رشد در رقابت با پاتوژنهای
ریشه و افزایش جذب مواد غذایی باعث رشد گیاه میشوند
(روئستی 2و همکاران .)2006 ،ترشح مواد تنظیمکننده رشد
مانند اکسینها ،جیبرلینها و سیتوکینینها توسط باکتریها به
دلیل همیاری آنها با ریشه ذرت مهمترین سازوکار برای

نتایج و بحث
عملکرد دانه
بررسی نتایج تجزیه واریانس بیانگر آن است که سیستمهای
مختلف تغذیهای و کود زیستی بهطور جداگانه اثر معنیداری بر
عملکرد دانه داشتند (جدول  .)3مقایسه میانگین عملکرد دانه
در تیمارهای مختلف تغذیهای نشان داد که عملکرد سیستمهای
مختلف تلفیقی از سیستمهای آلی و شیمیایی بیشتر بوده و در
بین تیمارهای تغذیه تلفیقی نیز تیمار  A3با اختالف 23
درصدی نسبت به پایینترین میزان عملکرد ،بیشترین عملکرد
را داشت (جدول  .)7عملکرد دانه در سیستم شیمیایی نسبت
به سیستم تلفیقی کمتر بود ،شستشوی نیتروژن در خاک
بهعلت کمبود مواد آلی و کاهش نیتروژن در مراحل انتهایی
رشد میتواند دلیل این امر باشد .پایینترین عملکرد دانه مربوط
به سیستم تغذیه آلی میباشد که از دالیل آن میتوان به کمبود
نیتروژن معدنی در اوایل رشد گیاه و مصرف نیتروژن به وسیله
میکروبهای خاک برای تجزیه مواد آلی اشاره نمود .همچنین
پژوهشگران دلیل افزایش عملکرد در سیستمهای تلفیقی را
ناشی از مطابقت بیشتر بین نیتروژن قابل دسترس خاک با
نیازهای گیاه در سیستمهای تلفیقی میدانند (مولکی 1و
همکاران .)2004 ،بهطوریکه در اوایل رشد که نیاز غذایی پایین
است میزان نیتروژن معدنی آنها کمتر از کود شیمیایی است،
ولی در مراحل رشد زایشی بهعلت تداوم فرآیند معدنی شدن،
جذب تا مدت زمان طوالنیتری ادامه پیدا مییابد .چون در

2. Roesti

1. Mooleki
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افزایش عملکرد دانه ذرت گزارش شده است (مارتینز-تولدو 1و
همکاران .)1988 ،بیشتر بودن تعداد دانه در ردیف احتما ًال
نشاندهنده این واقعیت است که افزایش عملکرد دانه بیشتر
تحت تأثیر تعداد دانه در ردیف (تا وزن هزار دانه) قرار گرفته
است .بنا به گزارش محمد 2و همکاران ( )2008عملکرد دانه در
اثر کاربرد کود زیستی ( 4/1تن در هکتار) نسبت به تیمار شاهد
( 4/71تن در هکتار) به میزان  23/2درصد افزایش یافته است.

عناصر غذایی بهویژه نیتروژن در مرحله رشد رویشی
مصرفشده و گیاه در مراحل بعدی بهتدریج با کمبود آنها
روبرو شد .در سیستم تغذیه ارگانیک ،مواد غذایی مورد نیاز
گیاه بایستی در اثر معدنیشدن کود فراهم گردد ،که بهنظر
میرسد بهعلت عدم توسعه ریشهها و سرعت پایین معدنیشدن
در مراحل اولیه رشد دسترسی به عناصر غذایی محدود بوده و با
پیشرفت رشد این محدودیت کاهشیافته است .با این حال در
سیستم تغذیه تلفیقی کود شیمیایی مصرفشده عالوهبر بهبود
رشد اولیه گیاه ،معدنیشدن کود آلی را نیز تسریع میکند.
همچنین کود آلی تا مراحل پایانی رشد عناصر غذایی را برای
گیاه فراهم نموده و در نتیجه عملکرد و شاخص برداشت را به
باالترین سطح ارتقاء میدهد .نتایج بهدست آمده با یافتههای
سایر محققان در این زمینه مطابقت دارد (خالیک 7و همکاران،
2004؛ چیما و همکاران .)2010 ،با توجه به مقایسه میانگینها
تیمار تلقیح شده با کود زیستی در مقایسه با تیمار تلقیح نشده
(شاهد) از شاخص برداشت بیشتری برخوردار بود( .جدول .)7
افزایش شاخص برداشت تحت تأثیر کاربرد کود زیستی با توجه
به اثر افزاینده آنها بر رشد رویشی و زایشی توجیهپذیر است؛
بنابراین میتوان بیان داشت که باکتریها با تأثیر بر تسهیم
وزن خشک بوته و تخصیص ماده خشک بیشتر به دانه سبب
افزایش شاخص برداشت شدهاند .ثانی و همکاران ()1334
گزارش دادند که با کاربرد باکتریهای ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم
شاخص برداشت بهمیزان  2/1درصد نسبت به تیمار شاهد
(عدمتلقیح) افزایش یافته است.

عملکرد بیولوژیک
براساس نتایج مقایسه میانگین ،بین عملکرد بیولوژیک در
سیستمهای مختلف تغذیهای و کود زیستی تفاوت معنیداری
وجود داشت و بیشترین میزان ماده خشک تولیدشده مربوط به
تیمار  A4بود که اختالف آن با تیمار  A1و  A5بهترتیب  13و
 2/4درصد بود (جدول  .)7در سیستم تغذیه تلفیقی ،وجود کود
نیتروژنه در مراحل اولیه رشد باعث افزایش رشد رویشی شده
ا ست و همچنین در مراحل بعدی آزادسازی نیتروژن و دیگر
عناصر غذایی از کود آلی نیز موجب بهبود رشد زایشی گیاه
شده است ،در نتیجه در تیماری که عناصر غذایی مورد نیاز در
طی طول رشد بهصورت مطلوبی تأمینشده میزان عملکرد
بیولوژیک آن نیز باالتر بوده است .چیما و همکاران ( )2010نیز
با کاربرد سیستم تغذیه تلفیقی به نتایج مشابهی دست یافتند.
براساس جدول مقایسه میانگینها بذور تلقیح شده ،عملکرد
بیولوژیک باالتر و همچنین اختالف  12درصدی نسبت به تیمار
شاهد (عدم تلقیح) دارند (جدول  )7که تخصیص ماده خشک
بیشتر به بوته ،افزایش رشد رویشی و در نتیجه امکان
بهرهبرداری بهتر از نور و فتوسنتز میتواند دلیل آن باشد .نتایج
مشابهی با یافتههای بهدست آمده ،توسط تیالک 3و همکاران
( )1982گزارش شده است.
شاخص برداشت
شاخص برداشت نسبتی از عملکرد بیولوژیک است که عملکرد
اقتصادی را تشکیل میدهد و با افزایش تسهیم ماده خشک
برای عملکرد اقتصادی ،شاخص برداشت افزایش مییابد .نتایج
بهدست آمده نشان داد که بین شاخص برداشت تیمارهای
تغذیهای مختلف و کود زیستی تفاوت معنیداری وجود داشته
است (جدول  .)3بیشترین شاخص برداشت مربوط به تیمار
تلفیقی  A3و کمترین میزان شاخص برداشت مربوط به سیستم
تغذیه آلی ( )A1بود (جدول  .)7در سیستم تغذیه شیمیایی،
1. Martinez-Toledo
2. Mohamed
3. Tilak

4. Khaliq
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 تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات تحت بررسی ذرت در سیستمهای مختلف تغذیهای و کود زیستی:3 جدول
Table 3: Analysis of variance (mean of squares) of studied traits in corn using different nutritional systems and biofertilizer

عملکرد
دانه

عملکرد
بیولوژیک

شاخص
برداشت

Grain
yield

Biological
yield

Harvest
index

0.82ns

0.28ns

2.76ns

21.00**
4.80*

39.42**
6.55*

38.82*
38.43**

وزن هزار دانه

تعداد دانه در ردیف

1000- grain
weight

Number of grains
per row

33.28ns

2.55ns

1285.76**
536.09*

34.20**
11.28*

تعداد ردیف
دانه
Number of
grain row
2.62ns
32.03 **
7.96 **

ارتفاع بوته

طول بالل

قطر بالل

Plant
height

Ear
length

Ear
diameter

8.75ns

0.40ns

1.09ns

1031.36**

26 50**

401.73*

.

3.64*

.

64 53**

درجه
آزادی

منبع تغییرات
S.O.V

Df
2

تکرار
Replication

1

کود زیستی
Biofertilizer

8.37*

4

سیستم تغذیه
Nutritional systems

0.51ns

0.12 ns

18.37*

22.88ns

0.02ns

0.11ns

1.91ns

0.24ns

2.43ns

4

کود زیستی× سیستم تغذیه
Nutritional systems× Biofertilizer

1.26

1.29

2.24

11.53

1.76

1.27

10.36

0.91

1.51

18

خطا

14.11

6.16

5.21

5.79

4.17

9.54

4.21

4.79

3.50

 درصد1  درصد و2  معنیدار در سطح احتمال، * و ** بهترتیب غیرمعنیدار،ns
ns, * and ** Non significant, significant (α=0.05 and 0.01, respectively)
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بالل با کاربرد کود زیستی امکان افزایش تعداد ردیف دانه در
بالل نیز میسر گردیده است .همچنین بیشتر بودن تعداد دانه
در تیمار تلقیح شده نسبت به تیمار شاهد (عدم تلقیح) را
میتوان به تولید مواد هورمونی ،افزایش جذب مواد غذایی
بهعلت گسترش سیستم ریشه و افزایش تقسیم سلولی توسط
باکتریها نسبت داد .ثانی و همکاران ( )2007گزارش کردند با
کاربرد باکتریهای ازتوباکتر و آزوسپیریلوم تعداد دانه در ردیف
برابر  23/1عدد بوده درحالیکه تعداد دانه در ردیف تیمار شاهد
(عدمتلقیح) برابر  24عدد بوده است.

وزن هزار دانه
نتایج بهدست آمده حاکی از تأثیر معنیدار تیمارهای تغذیهای
مختلف و کود زیستی بر وزن هزار دانه میباشد (جدول .)3
سیستم تغذیه تلفیقی  A3دارای بیشترین وزن هزار دانه بوده و
بعد از آن بهترتیب سیستم تلفیقی  A4و  A2قرار دارند و در
سیستم تغذیه آلی وزن هزار دانه در پایینترین سطح قرار
گرفته است (جدول  .)7احتما ًال آزادسازی عناصر غذایی بهویژه
نیتروژن و فسفر از کود آلی در مرحله پر شدن دانه دلیل باال
بودن وزن تکدانه در سیستم تلفیقی نسبت به سیستم آلی و
شیمیایی میباشد .فالح ( )1332گزارش کرد که وزن هزار دانه
در سیستم تلفیقی کود آلی و شیمیایی ( 241/1گرم) نسبت به
سیستم شیمیایی ( 232/1گرم) و سیستم آلی ( 244گرم)
بیشتر بوده است .مقایسه میانگینها مشخص کرد که وزن هزار
دانه در تیمار تلقیح شده اختالف  17/2درصدی با تیمار شاهد
(تلقیح نشده) دارد (جدول  .)7بنابه اظهارات جاوید 1و همکاران
( ) 1998افزایش وزن هزار دانه با توجه به افزایش طول دوره
پرشدن دانه قابل توجیه بوده و بیانگر تأثیر باکتریها از طریق
افزایش میزان مواد فتوسنتزی ذخیرهشده در دانه ،بر وزن دانه
میباشد.

تعداد ردیف در بالل
براساس جدول تجزیه واریانس اثر سیستمهای مختلف تغذیهای
و کود زیستی بر تعداد ردیف دانه در بالل معنیدار بود (جدول
 .)3براساس نتایج آزمایش تیمار  A3بیشترین تعداد ردیف در
بالل را بهخود اختصاص داده و تیمارهای  A4و  A2بعد از آن
قرار دارند (جدول  .)7سیستم تغذیه آلی نیز کمترین تعداد
ردیف را دارا بوده است که دلیل آن میتواند کاهش نیتروژن در
مراحل ابتدایی رشد و عدم توسعه سطح برگ و بهدنبال آن
کاهش تولید ماده فتوسنتزی باشد .براساس یافتههای چیما و
همکاران ( ،)2010تعداد ردیف در سیستم تلفیقی کود آلی و
شیمیایی برابر  14/2بوده و با تیمارهای شاهد ( ،)1/2آلی ()13
و شیمیایی ( )13/33بهترتیب اختالف  24 ،43و  23درصدی
داشت .تعداد ردیفهای دانه بالل در تیمار تلقیح شده نسبت به
تیمار شاهد به میزان  3/2درصد بیشتر بود (جدول  .)7با توجه
به افزایش طول و قطر بالل با کاربرد باکتریها ،مشخص
میشود که با افزایش این صفات ،افزایش تعداد ردیف دانه در
بالل امکانپذیر شده است .ثانی و همکاران ( )1332گزارش
دادند که تلقیح بذر با باکتریهای ازتوباکتر و آزوسپیریلوم
تعداد ردیف در بالل را نسبت به تیمار شاهد (عدمتلقیح)
بهترتیب بهمیزان  2/1و  7/2درصد افزایش داده است .براساس
یافتههای کاپولینیک 3و همکاران ( )1982افزایش قطر بالل با
کاربرد باکتریهای افزاینده رشد و کود دامی باعث افزایش تعداد
ردیف دانه در بالل شده است.

تعداد دانه در ردیف
با توجه به نتایج تجزیه واریانس تأثیر سیستمهای مختلف
تغذیهای و کود زیستی بر تعداد دانه در ردیف معنیدار بود
(جدول  .)3بیشترین تعداد دانه در ردیف مربوط به تیمار A3
بود که اختالف معنیداری با برخی تیمارها داشت (جدول .)7
این نتایج بیانگر دسترسی مناسب به مواد غذایی در زمان
تشکیل دانهها می باشد .در این مرحله میزان تعادل غذایی در
سیستم تلفیقی بر سیستم ارگانیک و شیمیایی برتری داشته که
این امر میتواند مربوط به سرعت معدنی شدن کود آلی باشد.
در سیستم تلفیقی راندمان و طول دوره قابل دسترس بودن
فسفر افزایش مییابد (بحل و تور ،)2002 ،2بنابراین در
تیمارهای تلفیقی فراهم بودن فسفر قابل دسترس گیاه باعث
تشکیل تعداد بیشتر دانه میگردد .افزایش  13درصدی تعداد
دانه در ردیف در اثر کاربرد توأم کود آلی و شیمیایی توسط
خالیک و همکاران ( )2002گزارششده است .همچنین بر اثر
تلقیح بذر با باکتریهای افزاینده رشد بیشترین تعداد دانه در
ردیف بالل حاصل شد که اختالف  1/3درصدی با تیمار شاهد
(عدمتلقیح) داشت (جدول  .)7با توجه به افزایش طول و قطر

ارتفاع بوته
براساس نتایج بهدستآمده ارتفاع بوته در تیمارهای مختلف
تغذیهای و کود زیستی تفاوت معنیداری داشت و تغذیه تلفیقی
موجب افزایش ارتفاع بوته شد .همانطورکه مشاهده میشود
تیمار  A4بیشترین ارتفاع را داشته که بهنظر میرسد فراهم

1. Javed
2. Bahl and Toor

3. Kapulnik
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افزایش  11/2درصدی طول بالل را در اثر کاربرد کود زیستی
گزارش دادند.

بودن عناصر غذایی بهخصوص نیتروژن در مرحله رویشی دلیل
این امر باشد (جدول  .)7همچنین دسترسی به نیتروژن بیشتر
در خاک و افزایش جذب توسط گیاه میتواند از دالیل افزایش
ارتفاع بوته در سیستمهای تلفیقی نسبت به سیستمهای
تغذیهای آلی ( )A1و شیمیایی ( )A5باشد .افزایش ارتفاع بوته
ذرت در سیستم تغذیه تلفیقی بهعلت افزایش جذب مواد غذایی
گزارششده است (چیما و همکاران .)2010 ،همچنین با توجه
به مقایسه میانگینها تیمار تلقیح یافته با باکتریهای افزاینده
رشد دارای ارتفاع بیشتری نسبت به تیمار شاهد (عدمتلقیح)
بوده و دارای اختالف  3/1درصدی بود (جدول  ،)7که با توجه
به اثر افزاینده این باکتریها بر رشد قابلتوجیه میباشد .دلیل
افزایش ارتفاع در تیمار تلقیح شده میتواند تولید جیبرلین و
بهدنبال آن افزایش رشد طولی سلولها و تقسیمات سلولی
توسط باکتریها باشد .با توجه به اینکه جیبرلین سبب افزایش
رشد طولی سلولها بهویژه میانگرههای ساقه شده و اکسینها
موجب افزایش تقسیمات سلولی میشوند میتوان افزایش
ارتفاع را توجیه کرد (حمیدی و همکاران .)1337 ،زهیر 1و
همکاران ( )2000افزایش  3/2درصدی ارتفاع بوته ذرت را در
اثر تلقیح با ازتوباکتر و سودوموناس گزارش دادند.

قطر بالل
نتایج بهدستآمده حاکی از تأثیر مثبت سیستمهای مختلف
تغذیهای و کود زیستی بر قطر بالل است (جدول  .)3براساس
جدول مقایسه میانگین (جدول  )7سیستم تلفیقی  A3دارای
بیشترین قطر بالل بوده و اختالف معنیداری با سیستم
تغذیهای  A1داشت ،گرچه با سه تیمار تغذیهای دیگر در یک
گروه آماری قرار داشت .قطر بالل در سیستم تغذیه آلی  A1در
پایینترین سطح قرار دارد .شستشوی نیتروژن شیمیایی در
مراحل اولیه رشد در سیستم تغذیه شیمیایی و ناکافی بودن
نیتروژن برای رشد و نمو گیاه در مراحل اولیه رشد در سیستم
تغذیه آلی میتواند دلیل این اختالف باشد .از آنجاکه بالل در
مرحله زایشی گیاه شکل میگیرد و مجموع قطر چوب بالل و
ارتفاع دانه میباشد ،بدین لحاظ در این مرحله آزادسازی عناصر
غذایی از کود آلی در افزایش قطر بالل نقش مؤثری داشته
است .افزایش قطر بالل در سیستم تغذیه تلفیقی (73
سانتیمتر) نسبت به تیمار شاهد ( 77سانتیمتر) و سیستم
تغذیه شیمیایی ( 72سانتیمتر) نیز (فالح )1332 ،گزارششده
است .مقایسه میانگین قطر بالل نشان میدهد که تلقیح بذر
نسبت به عدمتلقیح سبب تولید باللهایی با قطر بیشتر میشود
بهطوریکه اختالف  2/2درصدی با تیمار تلقیح نشده داشت
(جدول  )7که نقش باکتریها در افزایش میزان سطح برگ و
تسهیم ماده خشک بیشتر به دانهها و چوب بالل از جمله دالیل
افزایش قطر بالل بهحساب میآیند .حمیدی ( )1332گزارش
داد که قطر بالل در اثر کاربرد کود زیستی به میزان 2/12
درصد نسبت به تیمار شاهد (عدمتلقیح) افزایش یافته است.

طول بالل
طول بالل از جمله عوامل مهمی است که در عملکرد دانه نقش
دارد .براساس نتایج بهدستآمده اختالف بین سیستمهای
مختلف تغذیهای و کود زیستی بر طول بالل معنیدار بود
(جدول  .)3با توجه به یافتههای حاصل سیستم تغذیه تلفیقی
 A3بیشترین طول بالل را داشته و سیستم تغذیه  A4و  A2بعد
از آن قرار گرفتند (جدول  .)7همچنین در سیستم تغذیه آلی
( )A1طول بالل در پایینترین سطح قرار گرفته که عدموجود
نیتروژن کافی در مراحل ابتدایی رشد ،کاهش سطح برگ و
تولید ماده فنوسنتزی و بهدنبال آن کاهش تعداد دانه در ردیف
میتواند دلیل آن باشد .چیما و همکاران ( )2010گزارش دادند
که طول بالل در اثر کاربرد تلفیقی کود مرغی و شیمیایی برابر
 22سانتیمتر بوده و اختالف آن با تیمار کود شیمیایی و شاهد
(بدون کود) بهترتیب برابر  31/72و  43/14درصد بوده است.
کاربرد کود زیستی در مقایسه با تیمار شاهد (عدمتلقیح) بهطور
متوسط سبب افزایش  12/2درصدی طول بالل شد (جدول )7
که احتماالً تولید هورمون توسط باکتریها ،افزایش تقسیم
سلولی و افزایش جذب مواد غذایی بهعلت افزایش سیستم
ریشهای دلیل این امر میباشد .محمد و همکاران ()2008
1. Zahir
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 مقایسه میانگین صفات بررسی شده در ذرت در سیستمهای مختلف تغذیهای و کود زیستی:7 جدول
Table 4: Mean comparison of studied traits in corn using different nutritional systems and biofertilizer

عملکرد دانه
)(تن در هکتار

عملکرد بیولوژیک
)(تن در هکتار

شاخص برداشت
)%(

وزن هزار دانه
)(گرم

Grain yield
(t ha-1)

Biological yield (t
ha-1)

Harvest index
(%)

1000-seed
weight (g)

9.78a

44.10a

22.14a

205.48a

تعداد دانه در ردیف

تعداد ردیف

Number of seed per
row

Number of
row

43.39a

14.42a

ارتفاع بوته
)(سانتیمتر

طول بالل
)(سانتیمتر

قطر بالل
)(میلیمتر

Plant height
(cm)

Ear length
(cm)

Ear diameter
(mm)

252.09a

9.98a

44.54a

B1

کود زیستی

B2

Biofertilizer

سیستمهای
مختلف
تغذیهای

سطوح تیمار
Treatment
level

8.11b

41.82b

19.84b

192.38b

40.99b

12.36b

240.36b

18.10 b

41.61b

7.81c

40.05b

19.76c

188.96c

40.56c

11.93b

235.66c

18.00c

41.65c

A1

9.08abc

43.07ab

21.04abc

200.20abc

42.03abc

13.41ab

246.75abc

19.05abc

43.35abc

A2

10.00a

46.72a

21.68ab

213.20a

43.90a

14.80a

251.75ab

19.96a

44.36a

A3

9.53ab

43.60ab

22.30a

206.76ab

43.21ab

14.18ab

256.08a

19.60ab

43.96ab

A4

8.30bc

41.36b

20.17bc

195.53bc

41.25bc

12.63ab

240.90bc

18.61bc

42.06ac

A5

تیمار
Treatments

Different
nutritional
systems

 کیلوگرم در هکتار12  (چهار تن در هکتار کود آلی وA3 ،) کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص74  (شش تن در هکتار کود آلی وA2 ،) (هشت تن در هکتار کود آلیA1 :سیستمهای مختلف تغذیهای
.) (عدمتلقیح یا شاهدB2  (تلقیح شده) وB1 =  کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص) کود زیستی137( A5  کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص) و133  (دو تن در هکتار کود آلی وA4 ،)نیتروژن خالص
.میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون اختالف آماری با یکدیگر ندارند
-1

Different nutritional systems: A1 (8 t ha organic fertilizer), A2 (6 t ha-1 organic fertilizer + 46 kg ha-1 net nitrogen), A3 (4 t ha-1 organic fertilizer + 92 kg ha-1 net nitrogen) A4 (2 t
ha-1 organic fertilizer + 138 kg ha-1 net nitrogen) and A5 (184 kg ha-1 net nitrogen). Biofertilizers: B1 (inoculated) and B2 (non-inoculated=control).
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different.
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جدول  :2ضرایب همبستگی ساده بین صفات تحت بررسی در ذرت
Table 5: Correlation coefficients among studied traits in corn
همبستگی

2

1

3

4

5

6

Correlation

طول بالل

1

1

Ear length

قطر بالل

2

**0.751

1

Ear diameter

تعداد ردیف

3

**0.710

**0.664

1

Number of row

تعداد دانه در ردیف

4

**0.821

**0.760

**0.713

1

Number of seed per row

وزن هزار دانه

5

**0.906

**0.750

**0.759

**0.837

1

1000-seed weight
6

 Grain yieldعملکرد دانه

**0.886

**0.812

**0.836

**0.876

**0.945

** و * بهترتیب وجود همبستگی در سطح احتمال  1و  2درصد
** and * indicating the presence of correlations at the levels of 1% and 5%, respectively

همبستگیها
ضرایب همبستگی در جدول  2نشان میدهند که بین عملکرد و
اجزاء عملکرد ذرت در این پژوهش همبستگی مثبت و
معنیداری وجود داشت .همبستگی مثبت و معنیدار بین وزن
هزار دانه ،تعداد دانه در ردیف و تعداد ردیف در بالل با عملکرد
دانه نشان میدهد که عملکرد دانه تحت تأثیر افزایش اجزاء
عملکرد افزایشیافته است .رضوانطلب و همکاران ( )1333نیز
اظهار داشتند که همبستگی مثبت و معنیداری بین عملکرد و
اجزاء عملکرد ذرت دانهای وجود دارد.
نتیجهگیری نهایی
نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که سیستم تلفیقی
(چهار تن در هکتار کود آلی و  12کیلوگرم در هکتار نیتروژن
خالص) دارای بیشترین عملکرد دانه ،اجزاء عملکرد و شاخص
برداشت بوده درحالیکه سیستم تغذیه تلفیقی ( A4دو تن در
هکتار کود آلی و  133کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص) نیز
بیشترین عملکرد بیولوژیک و ارتفاع را بهخود اختصاص داده
است .در تیمار تلقیح شده با باکتری نیز همه صفات اندازهگیری
شده نسبت به تیمار شاهد (عدمتلقیح) بیشتر بود؛ بنابراین
بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت که کاربرد کودهای زیستی و
مدیریت تغذیه تلفیقی از جمله روشهای مؤثر برای بهبود
تولیدات کمی و کیفی گیاهان زراعی بوده که با کاهش مصرف
کودهای شیمیایی ،موجب کاهش آلودگی منابع آبوخاک شده
و شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک را نیز بهبود میبخشد.
A3
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Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria and Integration of Chemical and
Organic Fertilizers on Yield and Yield Components of Corn (s.c. 704)
Maghsoudi1*, E., Ghalavand2, A. and Aghaalikhani3, M.
Abstract
In order to study the different nutritional systems on grain yield and yield components of corn (S.C.704) in different
levels of biofertilizers, the experiment was conducted at the research farm faculty of agriculture, Tarbiat Modarres
University during 2010. The experiment was conducted factorial design base on Randomized Complete Block Design
with three replications. Treatments were include five different nutritional systems: A1 (8 ton ha-1 organic fertilizer), A2
(6 ton ha-1 organic fertilizer + 46 kg ha-1 net nitrogen), A3 (4 ton ha-1 organic fertilizer + 92 kg ha-1 nitrogen), A4 (2 ton
ha-1 organic fertilizer + 138 kg ha-1 nitrogen) and A5 (184 kg ha-1 nitrogen) and biofertilizer (nitrogen fixation bacteria
include Azotobacter and Azospirillium) at two levels included: B1 (inoculation) and B2 (non-inoculation). The results
showed that amount grain yield and harvest index at A3 nutritional systems was obtained 10 ton ha-1 and 46.72 percent,
respectively. In seeds inoculated (B1) grain yield and yield components were higher than the control, So that grain yield
and 1000-seed weight in inoculated treatments 9.7 ton ha-1 and 205.4 g respectively. With biofertilizer (B1) amount of
leaf area index (LAI), seed yield and harvest index was obtained 7.75, 9.78 ton ha-1, and 44.10 percent, respectively.
According to the results grain yield were the better in the combination of biofertilizers and A3 nutritional systems of
organic fertilizers and chemical fertilizers (10.56 ton ha-1) than when used alone.
Keywords: Azotobacter, Azospirillum, Nutrition, Harvest index, Grain yield
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