چکیده
تعیین بهترین روش کاربرد ماده بیولوژیک EMAو تاثیر آن در عملكرد
و اجزاء عملکرد دو رقم ذرت  704و  666در شهرستان فیروزآباد
به وسیله ی

ایرج دهقانی
به منظور تعیین بهترین روش کاربرد ماده بیولوژیک  EMaو تاثیر آن بر عملکرد و
اجزاء عملکرد دو رقم ذرت  704و  666در شهرستان فیروزآباد یك بررسي مزرعه اي
اجرا گردید .این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی
اجرا شد .فاکتورهای آزمایش شامل رقم و کود بود .تیمارهای کودی شامل  :F1محلول
پاشی با غلظت  100در  :F2 ، 1000محلول پاشی با غلظت  200در :F3 ، 1000
محلول پاشی بر کاه و کلش و زیر خاک نمودن آنها قبل از کشت به میزان  60لیتر در
هکتار  :F4 ، EMaبه میزان  70لیتر در هکتار  EMaهمراه با آب آبیاری  :F5 ،شاهد
( بدون مصرف  ) EMaبود .صفات مورد بررسی عبارت بودند از ارتفاع بوته ،طول
بالل ،طول تاسل ،طول پدانکل ،تعداد دانه در بالل ،تعداد دانه در ردیف ،وزن هزار
دانه ،فاصله بالل تا سطح خاک ،قطر بالل ،قطر چوب و عملکرد دانه .نتایج آزمایش
نشان داد که کاربرد  EMaدر همه روش ها ،بطور معني داري موجب افزایش عملکرد
شد .در بین همه روشهای مورد بررسی ،محلول پاشی با غلظت  100در  1000بیشترین
تاثیر را بر عملکرد و اجزاء عملکرد نشان داد.
واژه های کلیدی :بهترین روش مصرف ،ذرت  ، EMa ،عملکرد
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-1مقدمه
-1-1منشأ و تاریخچه ذرت
منشأ اولیه ذرت آمریکا است  .ذرت اصلی ترین زراعت جهت تأمین مواد غذذایی در
مکزیک ،آمریکای مرکزی و جنوبی قبل از کشف قاره جدید بوده است .
تحقیقات باستان شناسی در کشور مکزیک مشخص نموده است که ذرت حدودا ً 4500
سال قبل از میالد در آنجا کشت می گردید  .سه مبداء اولیه برای ذرت ذکر شده اسذت کذه
این سه مبداء منطبق با سه تمذدن بذزرد در آمریکذای جنذوبی و مرکذزی (  incaدر پذرو
 Aztecدر مکزیک  Maya ،در گواتماال) بوده است .پذ از کشذف قذاره آمریکذا توسذط
کریستف کلمب در سذال  1493ذرت وارد اسذپانیا گردیذد و از آنجذا بذه ایتالیذا و پرت ذال و
سایر کشورهای اروپائی گسترش یافت .پرت الیها در اوایل قرن شانزدهم میالدی ذرت را
وارد اندونزی  ،افریقا  ،هندوستان و چین نمودند .وارد شدن ذرت به ایران در سال 921
شمسذذی توسذذط پرت الیهذذا صذذورت گرفذذت و از آن بذذه بعذذد بعنذذوان یذذک زراعذذت فرعذذی در
حاشیه مذزارع و باغذات صذیفی کشذت مذی گردیذد .در ایذران ذرت از سذه دهذه پذیش رفتذه
رفته جای خود را باز کرد و در سال  1353جزو طرح های افزایش تولید جای داده شد.

 -1-2ویژگیهای گیاه شناسی ذرت
ذرت گیاهی است یک پایه بدین معنی که گلهذای نذر و مذاده جذدا از هذم ولذی بذر روی
یک پایه قرار دارند .ذرت دارای ساقه استوانه ای می باشد که در مقطع عرضی بیضوی
است .ارتفاع ساقه بسیار مت یر و بسته به شرایط اقلیمی به  8متر هم می رسد ولی بطور
معمول سذاقه ذرت  1/5-3متذر طذول دارد ضذمنا ً سذاقه ذرت تقریبذا ً  3سذانتی متذر قطذر و
داراي حدود 8تا  12میان گره می باشد.
برگهای ذرت شبیه سایر غالت شامل پهنک برد و غالف است  .غذالف بذرد ذرت
سذذاقه را در آغذذوش مذذی گیذذرد و طذذول بذذرد بذذه  30-80سذذانتی متذذر و عذذره آن بذذه 10
سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانتی متذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذی رسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد.
تعذذداد برگهذذای ذرت بطذذور متوسذذط بذذین 12تذذا 18عذذدد اسذذت .واریتذذه هذذای زودر تعذذداد
برد کمتر و ارقام دیرر برد بیشتری دارند .ذرت دارای ریشه های قوی و انبوه ولی
سطحی است (خواجه پور.)1386،
همانطور که اشاره شد ذرت گیاهی است یک پایه و در نتیجه بعلت جدا بودن اعضاء
زایشی گرده افشانی آن بطور غیر مستقیم و بیشتر بوسیله باد صورت می گیرد و باد مذی
تواند گرده ها را تا چندین کیلومتر منتقل نماید .تحت شرایط عادی مذدت 24سذاعت زمذان
الزم است تا عمل باروری یک بالل بطور کامل صورت گیرد (نورمحمدی و همکذاران،
.)1380

 -1-3اهمیت و ارزش غذایی ذرت

ذرت به دلیل خصوصیات خذود مخصوصذا ً بذدلیل قذدرت سذازگاری بذه شذرایط اقلیمذی
گوناگونی که دارد خیلی زود در تمام دنیذا گسذترش یافذت و مکذان سذوم را بعذد از گنذدم و
برنج از نظر سطح زیر کشذت بذه خذود اختصذاص داده  .گیذاه ذرت مذواد قنذدی و نشاسذته
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زیادی دارد و عملکرد محصول ذرت علوفه ای بیش از  80تن در هکتار است .این گیذاه
یکی از بهترین گیاهان برای تولید علوفه سبز  ،سیلو و دانه است.
ذرت علوفذذه ای  ،علوفذذه بسذذیار خوشذذخوراکی جهذذت گذذاو و گوسذذفند اسذذت و شذذرایط
مکانیزاسیون را بخوبی می پذیرد این نوع ذرت دارای مقذادیر خیلذی زیذادی مذواد معذدنی
مخصوصا ً  .N,P,K,Caدر مقایسه با زماني است که بصذورت دانذه مصذرف مذی گذردد.
در یک سری آزمایش مشخص شذده اسذت کذه حذدود  %50مذاده خشذک در بذرد و سذاقه
ذخیره می گردد ،همچنین حدود  %37ازت  %26 ،فسفر و  %61پتذا و  %79کلسذیم
در برد و ساقه موجود می باشد .علوفه این نوع ذرت غنذی از مذواد گلوسذیدی و انذرژی
زا و فقیر از پروتئین است به همین دلیل این نوع علوفه را باید همراه با علوفذه هذائی کذه
غنذذی از پذذروتئین هسذذتند ،بطذذور مخلذذوط در جیذذره غذذذایی دام وارد نمذذود .در ضذذمن ذرت
سهل الهضم بوده و سیلوی آن برای دامهای پرواری عالیترین غذا است.
عوامل دیگری که باعث گردید این گیاه به مقدار خیلی زیاد گسترش یابد عبارتند از :
 .1مقاومت نسبت به خشکی و خوابیدگي
 .2عملکرد باالي دانه در واحد سطح
 .3قدرت پذیرش مکانیزاسیون در مراحل مختلف کاشت ،داشت  ،برداشت
 .4پذیرش کشت های متوالی به مدت چند سال
 . 5سهم عمده و نقش روز افزون ذرت در تأمین مواد غذایی مذورد نیذاز انسذانها  ،دام
و طیور و مصارف صنعتی
 .6دارا بذذذودن ارزش علوفذذذه ای بذذذاالي دانذذذه و کذذذاه ذرت (نورمحمذذذدی و همکذذذاران،
.)1380

 -1-4انواع ذرت (بر حسب ساختمان دانه )
ذرت دارای یک گونه می باشد ولی ارقام و واریتذه هذای بیشذماری از آن وجذود دارد
به همین لحاظ واریته ها را برحسب سذاختمان دانذه بذه گروههذای مختلذف طبقذه بنذدی مذی
نمایند.
 .1ذرت دندان اسبی
 .2ذرت بلوری
 .3ذرت آردی
 .4ذرت شیرین ( قندی) ()sweet corn
 .5پاپ کرن()pop corn
 .6ذرت غالف دار( گلوم دار )
 .7ذرت مومی

 -1-4-1ذرت دندان اسبی
اندوسپرم این نوع ذرت از دو قسمت نشاسته ای تشکیل شده است یک قسمت سخت و
شاخی که در جوانب و اطذراف دانذه قرارگرفتذه و قسذمت دیگذر در وسذط دانذه از نشاسذته
نرم پوشیده شده است  .در ضمن خشذک شذدن دانذه و از دسذت دادن آب  ،قسذمت محتذوی
نشاسته نرم مقدار زیادی آب تبخیر می نماید در نتیجه موجب پالسمولیز ( پژمذرده) شذدن
و ایجاد زائده در رأ دانه می کند که مشخصذی فذرم ظذاهری ایذن نذوع ذرت اسذت چذون
این فرم دانه حاصل شده یعنی بصورت دندان اسب است لذا به همین نام شناخته شده است
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 .این نوع ذرت شاخ و برد زیاد و دانه های درشت تولید می کنذد و بیشذتر اوقذات بذرای
سیلو و علوفه سبز مصرف می شود.

 -1-4-2ذرت بلوری ( ذرت دانه سخت)
در این نوع ذرت بافت شاخی بیشترین قسمت اندوسپرم را اش ال می کند و اندوسذپرم
نشاسته ای آن به مقدار خیلی کم فقط در اطراف امبریون قرار دارد .این ذرت نیز بذه نذام
ذرت شیشه ای نامیده می شود که در رأ گرد مذی باشذد ،دارای فرمهذای خیلذی زودر
تا خیلی دیر ر می باشد .دانه ایذن گونذه ذرت بیشذتر در مرغذداری مذورد اسذتفاده قذرار
می گیرد.

 -1-4-3پاپ کرن

اندوسپرم آن کامالً شاخی است ،بجز مقدار بسیار کمی از آن که در اطذراف امبریذون
قذذرار دارد دانذذه هذذا خیلذذی ریذذز ( 140-40گذذرم ) صذذاف و غنذذی از پذذروتئین مذذی باشذذند .بذذا
حذذرارت دادن دانذذه آب وسذذط اندوسذذپرم بخذذار مذذی گذذردد و حجذذم دانذذه هذذا بطذذور ناگهذذانی
افزایش و به رنگ سفید شبیه کف صابون در می آیذد  .حجذم آن  15-20برابذر مذی شذود.
بسیار خوشمزه و مصرف خوراکی دارد .این ذرت تولید چند تا بالل می کند.

 -1-4-4ذرت آردی
کلیذذه اندوسذذپرم ایذذن نذذوع ذرت حذذاوی نشاسذذته نذذرم مذذی باشذذد و انذذدازه دانذذه هذذا خیلذذی
کوچک ومعموالً شکل کروی دارنذد .رنذگ دانذه سذفید و یذا آبذی اسذت و اغلذب بعلذت دارا
بودن نشاسته زیاد در کارخانجات نشاسته سازی مورد استفاده قرار میگیرند.

 -1-4-5ذرت شیرین
اندوسپرم این واریته ذرت دارای مقدار زیادی مواد قندی و مقدار جزئی نشاسته است
دانه های این واریته کوچک چروکیده مذی باشذند  .از ذرت قنذدی در قذدیم شذیره تهیذه مذي
شذذده .ایذذن گونذذه ذرت دانذذه هذذای شیشذذه ای و نشاسذذته ای شذذیرین دارد و در زمذذان رسذذیدن
چروکیده می گردند  .این گیاه قدرت زیادی در تولید پاجوش دارد.

 -1-4-6ذرت غالف دار
تیپ این ذرت تا حدودی با مقایسه با سایر انواع ذرت غیر عادی است زیذرا هذر دانذه
در یک غالف قرار دارد و هر بالل مانند سایر تیپ های ذرت خود در یک غذالف قذرار
گرفته است ذرت فوق برای فروش کاشذته نمذی شذود ولذی مذورد توجذه محققذین بذرای پذی
بردن به مبدأ ذرت می باشد.

 -1-4-7ذرت مومی
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این ذرت را روی ایذن اصذل ذرت مذومی نذام گذذارده انذد کذه ظذاهر دانذه تذا انذدازه ای
چسبناک است  .ملکول نشاسته ذرت مومی با ذرت های ذکر شده در فوق اخذتالف داشذته
و به گلیکوژن شباهت دارد .نشاسته این رقم ذرت حالت چسبندگی دارد.

 -1-5شرایط محیطی و اکولوژی ذرت
 -1-5-1پراکندگی ذرت:
ذرت دارای تنوع رویشی بسیار گسترده ای اسذت بطوریکذه در شذرایط مختلذف آب و
هوایی رشد می نماید .ذرت در نیمکره شمالی تا  58درجه عره ج رافیایی در کانذادا و
روسذیه و در نیمکذره جنذوبی تذا عذره ج رافیذایی  42-43درجذه در نیوزیلنذد کشذت مذذی
گردد کشت ذرت دانه ای در محدودة  42درجه در نیمکره جنوبی و  53درجه در نیمکره
شمالی صورت می گیرد ولی ذرت علوفذه ای را مذی تذوان در خذار از ایذن محذدوده هذم
کشت نمود .

 -1-5-2گرما ( حرارت )
ذرت برخالف غالت ( گنذدم و جذو) احتیذا بذه گرمذا و حذرارت زیذاد دارد ،بذه همذین
دلیل حرارت عامل محدود کننذده رشذد و نمذو ایذن گیذاه محسذوب مذی شذود جوانذه زنذی در
ذرت از دمای  8-10درجه سانتی گراد در عمق کاشت شروع می شود.
مناسب ترین درجه حرارت در طذول دوره رشذد بذین  30-35درجذه سذانتی گذراد مذی
باشد .در صورتیکه درجه حرارت از  40درجه سانتي گراد تجاوز نماید جذب آب مشکل
خواهد گردید حتی در شرایط آبیاری ( بدلیل تبخیذر خیلذی شذدید ) حاشذیه برگهذا سذوخته و
چنانچه این زیادی درجه حرارت در زمان گل دهی اتفاق افتد میزان تلقیح کاهش می یابذد
و با افت عملکرد مواجه می گردند.

 -1-5-3رطوبت
یکی از فاکتورهای بسیار مهم در زراعت ذرت مسئله نیاز گیاه به آب می باشذد ذرت
برای تولید یک واحد ماده خشک بسته به شرایط آب و هوایی بطورمتوسط به  342واحد
آب نیاز دارد .نیاز ذرت برای ساختن یک واحد ماده خشک کمتر از سایر گیاهان زراعی
(گندم  ،جو ،یونجه) است  .نیذاز آبذی ذرت در کشذت اول در حذدود  8000متذر مکعذب و
در کشت دوم  6500متر مکعب گزارش شده است  .دورة آبیاری با توجه به نوع خاک و
شرایط آب و هوا هر هفت تا  12روز یکبار می باشد .کمبود آب در مرحله ظهذور سذنبله
ها باعث می گردد که تلقیح بطور کامل در ذرت انجام نگیرد .مرحله بین ظهور سنبله ها
تا پایان پرشدن دانه ها از مواد غذایی ( مرحله مومی) حسا تذرین مرحلذه زنذدگی ذرت
نسبت به آب می باشد ( مرحله بحرانی ذرت نسبت به آب) و مدت آن  50روز می باشد.

 -1-5-4خاک مناسب ذرت
ذرت در خاکهایی بذا بافذت لذومی عمیذق  ،نفذوذ پذذیری مناسذب  ،مذواد آلذی کذافی و بذا
عناصر غذایی متعادل  ،بیشترین عملکرد را دارد .ذرت نسبت به شوری خاک حسذا و
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باید از کاشت آن در این نوع اراضذی جلذوگیری کذرد .در خاکهذایی بذا شذرایط مسذاوی از
نظر حاصلخیزی و تأمین رطوبت ،ذرت اراضذی متوسذط و یذا سذبک را تذرجیح مذی دهذد
زیرا این گونه اراضی در بهار خیلی زود گرم و شرایط رشد ریشه ها را فراهم می کند .
بذذا وجذذود اینکذذه ذرت در اراضذذی بذذا( pH)8-5کشذذت مذذی گذذردد ولذذی حذذداکثر عملکذذرد از
اراضی با ( pH)7-6بدست می آید  .در اراضی بذا  pHکمتذر از  5جذذب ازت  ،فسذفر ،
پتا  ،سولفور  ،کلسیم  ،منیزیم مشکل می شذود و در خاکهذایی کذه  pHآنهذا بذیش از 8
باشد جذب آهن  ،آلومینیوم  ،بر  ،فسفر  ،روی به سختی صورت خواهد گرفت.
انتخاب زمین در هر منطقه متأثر از فاکتورهای ذیل است:
 .1عمق آب تحت االرض :
ذرت دارای ریشه قذوی بذوده و مذی توانذد تذا عمذق  100سذانتی متذري خذاک گسذترش
یابد .از طرفی دفعات زیاد آبیذاری در بذاال آوردن سذطح آب تحذت االرضذی مذوثر بذوده و
ضروریست در انتخاب زمین به سطح آب زیر زمینی توجه شود  .حد سطح آب های زیر
زمینی برای ذرت بین 1/5-3متر می باشد.
 .2زهکش :
بذذا توجذذه بذذه پتانسذذیل بذذاالی ذرت در رشذذد و تولیذذد محصذذول ،تهویذذه مناسذذب خذذاک بذذه
عنذوان یذک فذاکتور مذوثر از اهمیذت زیذادی برخذوردار اسذت  .در صذورت فذراهم نبذذودن
تهویه خوب در خاک محصول بشدت کاهش یافته و حتی مذی توانذد از رشذد رویشذی گیذاه
نیز جلوگیری نماید چنانچه مزرعه ذرت عاری از زهکش طبیعذی یذا مصذنوعی باشذد آب
آبیاری الیه های تحتانی خاک را فرا گرفته و تهویه خاک را از بین برده و مانع رشد گیاه
می گردد.
 .3تسطیح اراضی :
ً
بدلیل مکانیزه بودن زراعت ذرت ،معموال اراضذی بنحذوی انتخذاب مذی گردنذد کذه از
نظذذذر وسذذذعت ،مناسذذذ ب برداشذذذت بذذذوده و از تسذذذطیع نسذذذبی برخذذذوردار باشذذذد  .در غیذذذر
اینصورت آبیاری صحیح صورت نمی گیرد و مزرعه بطور یکنواخذت سذبز نخواهذد شذد
(یزدی صمدی و همکاران.)1373 ،

 -1-6نیاز کودی و غذایی ذرت
کود مورد نیاز ذرت بر مبنای توصیه عمومی شامل :
کودسوپر فسفات به میزان  46-69کیلوگرم فسفر خالص در هكتار
کوداوره به میزان  184کیلوگرم ازت خالص در هكتار
کود سولفات پتا به میزان  81-108کیلوگرم پتا خالص در هكتار
یک الی دو بار محلول پاشی با کود مرکب میکرو ( یکماه پ از کشت و دومذاه پذ
از کشت)
ذرت به کودهای حیوانی که زمین را ازجهذات مختلذف اصذالح مذی کنذد احتیذا دارد.
بهتذذرین توصذذیه کذذودی بذذر اسذذا آزمذذون خذذاک و بذذا توجذذه بذذه مذذواد آلذذی و عناصذذر قابذذل
دستر گیاه درخاک می باشد.
طریقه جذب مواد غذایی در ذرت بصورتی است که بیشذتر مذواد غذذایی را تذا شذروع
تشکیل دانه جذب می نماید لذا  100کیلوگرم از کود اوره همراه با تمامی کودهاي فسذفات
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و پتا ق بذل از کاشذت در هنگذام آمذاده سذازی زمذین اسذتفاده مذی شذود و مذابقی کذود اوره
بصورت سرک پخش می گردد.
کذذود سذذرک را مذذی تذذوان در دو مقطذذع زمذذانی ( مرحلذذه اول زمذذان سذذاقه رفذذتن و 6-8
برگی گیاه و مرحله دوم قبذل از گذل دهذی یعنذی  5-8روز قبذل از سذنبله رفذتن ) بذه خذاک
داد.

 -1-6-1نقش کود ازت
ازت جزو عناصر غذایی پر مصرف ذرت و به عبارت دیگر گلوگاه رشد است .ازت
در ساختمان پروتئین ها و کلروفیل نقش عمده اي دارد بطوریكه  16-18درصذد پذروتئین
را تشكیل مي دهد .کمبود ازت به خصوص در خاکهایی که از نظر مواد آلی فقیذر هسذتند
سبب زردی برگهذای پذائیني بخصذوص برگهذاي پیذر و مسذن ،عذدم تشذکیل کلروفیذل و در
صورت ادامه سبب زردی تمام برگها می شود( پناهي كرد الغري.)1388 ،
کودهذذای ازتذذه باعذذث بذذاال رفذذتن عملکذذرد علوفذذه و بهتذذر شذذدن کیفیذذت آن خواهذذد شذذد (
افذذذزایش پذذذروتئین ) بهتذذذرین روش كذذذاربرد کودهذذذای شذذذیمیایی در ذرت اسذذذتفاده از روش
نواری است  .در این روش عملکرد به مراتذب بیشذتر از حذالتی اسذت کذه کودهذا در تمذام
سطح خاک پخش می گردند .در روش نواري بهنگام کاشت ،کودهای شیمیایی بفاصله -4
 3سانتی متر از بذر و  3-4سانتی متر عمیق تر از آن در زیر خاک قرار می گیرد.

 -1-6-2نقش کود فسفر
فسفر از عناصر پر مصرف و مورد نیاز برای رشد است  .فسفر در کلیذه فرآینذدهای
بیوشیمیایی دخالت دارد..واكنش فسفر در خاك پیچیده مي باشد و تحرك فسفر در خاك كذم
است .فسفر تمایل زیادي به واكنش بذا یذون هذائي ماننذد كلسذیم ،منیذزیم ،آهذن ،آلومینیذوم و
روي دارد .این واكنش ها سبب رسوب فسفر در خاك و تشكیل فسفات هاي كم محلول مي
گردد .در خاك هاي آهكي و آهكي-گچي ،فسفات هاي كلسیم از مهمتذرین تركیبذات فسذفاته
خذذاك محسذذوب مذذي شذذوند(پناهي كذذرد الغذذري .)1388،فسذذفر تقریب ذا ً نذذامحلول بذذوده و بذذه
راحتذی از نیمذذرخ خذاک شسذذته نمذذی شذود بنذذابراین ایذن کذذود بایذذد حتمذا ً بذذا کذود کذذار عمیذذق
زیرمنطقذذه واقذذع شذذدن بذذذر قذذرار گیذذرد  .جذذذب فسذذفر بذذه مقذذدار کذذافی در اوائذذل رشذذد گیذذاه
اهمیت بسیار دارد این اهمیت در اندامهای زایشی بیشتر مشهود است  .نیاز ذرت به فسفر
کمتر از ازت و تقریبا ً یک پنجم آن است  .کمبود فسفر در ذرت موجب بنفش رنذگ شذدن
برگهای گیاه در ابتدای رشد شده كه به تدریج به رنگ سبزه تیذره مایذل بذه آبذی تبذدیل مذی
شود.
مصذذرف کذذود فسذذفات مذذی بایسذذت قبذذل از کاشذذت بذذه صذذورت عمقذذی صذذورت گیذذرد.
مصرف زیاد فسفر باعث جلوگیری از جذب و انتقال عناصر ریذز م ذذی مذی گذرددpH .
مناسب برای جذب فسفر  5/5-7می باشد و میزان کود فسفاته مورد نیاز کشت ذرت -69
 46كیلوگرم فسفر خالص در هكتار است كه كمبود آن براسا آزمون خاک مشخص مذی
شود.

 -1-6-3نقش پتاس
پتاسیم نیز ماننذد ازت از عناصذر پذر مصذرف مذورد نیذاز گیذاه ذرت مذی باشذد .جذذب
پتاسیم با جذب ازت برابری میکند  .پتاسیم در کلیه فرآیندهای بیولوژیکی گیاه به صورت
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کاتالیزور دخالت دارد پتاسیم نقش عمده اي را در مقابله با کذم آبذی ،بیماریهذا و همینطذور
ور دارد .کمبذذود پتاسذذیم از برگهذذای مسذذن آغذذاز شذذده و برگهذذا بذذه رنذذگ زرد بذذا حاشذذیه
سوخته در آمده ،ساقه ها عموما ً ضعیف و در برابر عوامذل بیمذاریزا حسذا مذي شذوند .
در اثذذر کمبذذود پتاسذذیم و روی اکثذذر باللهذذا دچذذار کچلذذی شذذده  ،ذرت جذذزو گیاهذذان پتاسذذیم
دوست است  ،ت ذیه مناسب و کافی با این عنصر باعث افذزایش کمیذت و کیفیذت ایذن گیذاه
می شود .

 -1-7کودهای ریز مغذی یا میکروالمنت ها
 -1-7-1روی
روی جزء عناصر غذایی کم مصرف به حساب می آید .کمبود این عنصر در خاکهای
قلیذذایی و بذذا آهذذک فذذراوان و مقذذدار انذذدک مذذواد آلذذی شذذایع اسذذت کذذه متأسذذفانه در شذذرایط
خاکهذذای ایذذران کمبذذود آن تشذذدید شذذده اسذذت  .کمبذذود روی در بافتهذذای جذذوان بذذه چشذذم مذذی
خورد و ذرت از حسا ترین گیاهان به کمبذود روی مذی باشذد .عالئذم کمبذود بذا ایجذاد و
توسعه یک نوار کلروز در یک یا هر دو طرف رگبرد میانی مشخص مذی شذود .كمبذود
روي عالوه بر ایجاد زردی برد که بیشتر در برگهای جوان گیذاه ظذاهر مذی شذود سذبب
کوتولگی و کاهش فاصله بین گذره هذا در سذاقه گیذاه میشذود در ضذمن کمبذود روی باعذث
کچلی بالل نیز می شود  .زیادی فسفر در خاک مانع جذب و انتقال روی توسذط گیذاه مذی
شود .در خاکهایی که مصذرف بذی رویذه کودهذای فسذفاته رایذج هسذت ،کمبذود روی سذبب
کاهش عملکرد می شود .طبق توصیه انجام شذده مصذرف  75کیلذوگرم سذولفات روی در
سال به همراه شخم و قبل از کاشت بذرای ذرت باعذث شذادابی و طذراوت گیذاه و همچنذین
پذذر شذذدن بذذالل و افذذزایش کمذذی و کیفذذی محصذذول خواهذذد شذذد  .در صذذورت عذذدم مصذذرف
خاكي و یا کمبود شدید  ،سولفات روی را میتوان با غلظذت سذه در هذزار در مرحلذه 6-7
برگی بصورت محلول پاشی دوبار انجام داد(  1200گرم سولفات روي در  400لیتر آب
در یك هكتار).

-1-7-2آهن
آهن جزو عناصر ریزم ذی است و نیاز گیاه به این عنصر محدود است ولی به دلیذل
شرایط خاص خاک از جمله زیادی آهک و  pHباال همین مقذدار کذم نیذز جذذب گیذاه نمذی
شود .آهن در تهیه کلروفیل و سبزینه گیاه نقش دارد .در ذرت کمبود آهن بذه صذورت كذم
رنگ شدن پهنك برد ظاهر مي شود بطوریكه رگبرگها سبز و بین آنها زرد مذی گذردد .
برای مبارزه با کمبود آهن راههای مختلفی وجود دارد از جمله مصرف کودهذای آلذی کذه
در اثذذر تجزیذذه pH ،خذذاک را متعذذادل نمذذود و جذذذب آهذذن را آسذذان مذذی کنذذد  .همذذین طذذور
استفاده از سذولفات آمونیذوم بذه جذای اوره و نیتذرات آمونیذوم کذه باعذث متعذادل شذدن pH
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خاک می شود .یک راه معمذول و مناسذب مصذرف سذولفات آهذن بذا گذوگرد اسذت (یذزدی
صمدی و همکاران.)1373 ،

 -1-8تهیه بستر بذر یا آماده سازی زمین جهت کشت ذرت
عملیات تهیه زمین در زراعت ذرت اگر بخوبی صورت پذیرد باعث نرم شذدن خذاک
در عمق مورد نیاز  ،ذخیره آب  ،ایجاد شرایط آب و هوایی مطلوب جهت رشد ریشذه هذا
 ،فعالیت میکروارگانیسمی  ،دفذع علفهذای هذرز و زیذر خذاک فذرو بذردن بذاقی مانذده هذای
گیاهان پیش کشت می گردد.
زراعت مکانیزه ذرت ایجاب می کند که تمام مراحل کشت آن بصورت منظم و بطور
صحیح اجرا شود.
-1-8-1گاورو :
گرمای زیاد عامذل تبخیذر بذ یش از حذد بذوده و سذبب مذی شذود کذه خذاک در الیذه هذای
سذذذطحی رطوبذذذت خذذذود را از دسذذذت داده و انجذذذام شذذذخم براحتذذذی صذذذورت نگیذذذرد .لذذذذا
ضروریست در زمان مناسب اقدام بذه آبیذاری زمذین نمذود .زیذرا گذشذته از ایجذاد سذهولت
برای شخم ،ماخار از پودر شدن خاک ناشی از کاربرد ادوات جلوگیری می نماید.
-2-8-1شخم:
در موقع شخم زنی باید به زمان شخم  ،نحوه انجام عملیات و عمق شخم دقت نمود .
الف) زمان شخم :
زمان انجام عملیات تهیه زمین بسیار مهم و نقش ویژه ای در نگهداری کیفیت فیزیکی
و شیمیایی خاک و صرفه جویی در سوخت دارد .زمان الزم بذرای گذاورو شذدن پذ از
آبیاري با توجه به بافذت خذاک متفذاوت بذوده و ضروریسذت بذا توجذه بذه ایذن امذر عملیذات
شخم شروع گردد .بطور کلی رطوبت خاک در زمان شخم بایستی بذه انذدازه ای باشذد کذه
گاو آهن به راحتی در خاک فرو رفته و ضمنا ً خاک به تی ه های گاو آهن نچسبد .
ب) نحوه انجام عملیات شخم :
عدم دقت در عملیذات شذخم مذی توانذد باعذث ایجذاد نذاهمواری و از بذین بذردن تسذطیح
نسبی خاک گردد .بنابراین انتخاب شیوه مناسب با توجه به انواع گاو آهن هذای موجذود و
تنظیم صحیح گاو آهن الزامیست .

ج) عمق شخم :
سیستم ریشه گسترده ذرت ایجاب می کند عمق شخم کمتذر از  30سذانتی متذر نباشذد .
د) دیسک :
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دیسک سذنگین جهذت خذرد کذردن کلوخهذای حاصذل از شذخم اسذت .عمذق دیسذک بذین
 15-10سذذانتی متذذر مذذی باشذذدكه بایذذد در زمذذان مناسذذب انجذذام شذذود  .در غیذذر اینصذذورت
عملیذات دیسذک بعذد از زمذان مذورد نظذر کلوخذه هذارا بخذوبی خذرد نکذرده و بایذد تکذرار
شود .پودر شدن بیش از اندازه خاک شرایط را برای تشکیل سله فراهم می نماید  .پیدایش
سله قبل از جوانه زدن باعث میگذردد کذه اکسذیژن بذه انذدازه کذافی در اختیذار جنذین قذرار
نگیرد .سفت و محکم شدن سله خاک بعد از جوانه زدن مانع خرو جوانه از خاك و بعذد
از خرو جوانه مانع تهویه است.
ه) لولر ( ماله زنی ) :
بدلیل مکانیزه بودن زراعذت ذرت و آبیذاری صذحیح ،بایذد پسذتی و بلنذدیهای موضذعی
حاصل از شخم و دیسک را از بین برد .لذا استفاده ازماله برای از بین بردن این پستی و
بلندیها ضروریست.
و) کود پاشی :
کود قبذل از کاشذت بوسذیله دسذتگاه کذود پذاش سذانتریفوژ و بذه میذزان توصذیه شذده بذر
اسا آزمون خاک یا توصذیه عمذومی (کذه در بخذش نیذاز کذودی مطذرح شذد) پخذش و بذا
دیسک زیر خاک می رود .همه کود فسذفاته و پتاسذه و در صذورت نیذاز سذولفات روی و
100كیلوگرم از کود اوره را قبل از کاشت به خاک می دهیم و مابقی کود اوره بصذورت
سرک و در مزرعه استعمال مي گردد.

 -1-9عملیات کاشت ذرت
در موقع کشت ذرت به عواملي از قبیل انتخاب بذذر  ،تذاریک کاشذت  ،عمذق کاشذت و
تراکم عالوه بر تهیه بستر مناسب جهت کشت وحاصلخیزی خاک باید دقت نمود.
الف) انتخاب بذر :
در انتخذذاب بذذذر دقذذت الزم اسذذت تذذا احتمذذال پوسذذیدگی بذذذور و حملذذه امذذراه قذذارچی
کاهش یابد  .معموالً بذر ذرت را قبل از کاشت برای جلوگیری از حملذه احتمذالی قارچهذا
با قارچ کشها ضد عفونی می کنند .درجه خلوص و قوه نامیه که برای کشذت ذرت مذورد
استفاده قرار میگیرد می بایست بترتیب حذداقل  98و  90درصذد باشذد  .مقذدار بذذر مذورد
نیذذاز بذذرای ذرت دانذذه ای  20-25کیلذذوگرم و بذذرای ذرت علوفذذه ای  30-35کیلذذوگرم در
هكتار می باشد.
ب) تاریخ کاشت :
زمذذان کاشذذت ذرت بذذر روی تذذاریک رویذذش  ،تذذراکم  ،شذذادابی گیذذاه  ،تذذاریک ظهذذور
اندامهای زایشی و گرده افشانی و زمان رسیدن تأثیر خواهد داشت  .بنابراین زمان کاشت
مناسب اهمیت ویژه ای در موفقیت کشت ذرت دارد.
زمان کاشت ذرت موقعی شروع می گردد که درجه حرارت خاک در عمق کاشت در
اوایل صبح  8-10درجه سانتی گراد و هوا رو به گرمی باشد .تاریک کاشت ذرت بسذتگی
به رقذم ( هیبریذد) و کیفیذت خذاک دارد .تذأخیر در کاشذت ذرت سذیلوئی نیذز باعذث کذاهش
تولید و پائین آمدن کیفیت علوفه خواهد گردیذد ( کذاهش تولیذد و پذایین آمذدن کیفیذت علوفذه
بدلیل کاهش تولید بالل می باشد).
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ج) تراکم :
یکی از فاکتورهای مهم جهت بدست آوردن وحذداکثر تولیذد در زراعذت ذرت انتخذاب
تراکم مناسب با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه و مشخصات ارقام کشت شده می باشذد.
واکذذنش ذرت نسذذبت بذذه تذذراکم در مزرعذذه بیشذذتر از واکذذنش سذذایر گیاهذذان وجینذذی اسذذت.
تراکم مناسب در ذرت بذه فاکتورهذای متعذددی بسذتگی دارد کذه مهمتذرین آنهذا عبارتنذد از
نوع مصرف ( ذرت دانذه ای – ذرت سذیلوئی )  ،هیبریذد  ،رطوبذت خذاک  ،حاصذلخیزی
خاك و شرایط اقلیمی منطقه است .ارقام هیبریذدهای زودر تذراکم بیشذتری را نسذبت بذه
ارقام دیر ر تحمل می نمایند.
با افزایش تراکم تا حد معینی عملکرد محصول افذزایش و بعذد از آن کذاهش مذی یابذد.
ولی با افزایش تراكم درصد بالل و نهایتا عملكرد كل کاهش می یابد .بنذابراین بایذد توجذه
داشت که تراکمی را جهت ذرت سیلویی انتخاب نمود که در آن مقدار بذالل هذا در حذداقل
تولید و بقیه ساقه و برگها باشد ( بهترین کیفیت علوفه موقعی بدست می آیذد کذه محصذول
بالل و برد و ساقه باشد ) .
تذذراکم بوتذذه هذذای ذرت بذذرای دانذذه ای  6-8بوتذذه در متذذر مربذذع و بذذرای ذرت سذذیلویی
معمذذوالً  9-12گیذذاه در متذذر مربذذع و در ذرت علوفذذه ای سذذبز حذذدود  15-20گیذذاه در متذذر
مربع می باشد.
د) عمق کاشت :
عمق کاشت بذور ذرت بسته به بافت خاک و رطوبت خاک مت یر است  .عمق کاشت
در اراضی با بافت متوسط که خیلی زود خشذک مذی گذردد  6-8سذانتی متذر و در نذواحی
مرطوب با بافت سنگین  5-6سانتی متر می باشد .برای اینکه آب مذورد نیذاز جوانذه زدن
بذور فراهم گردد .دانه ها باید در الیه های مرطوب خاک قذرار بگیرنذد .عمذق کاشذت در
اراضی خشک تا  12سانتی متر می تواند افزایش یابد.
رویش یکسان ذرت بستگی به یکسذان بذودن عمذق کاشذت دارد (علیذزاده و همکذاران،
.)1371

 -1-9-1طریقه کاشت ذرت
مرحله کاشت مزرعه ذرت از مهمترین فعالیتهذای زراعذی بذرای دسذتیابی بذه حذداکثر
محصول است  .بدیهی است که عملیات کاشت برای قذرار دادن تعذداد بذذر در زیذر خذاک
از اهمیت ویژه ای برخوردار است .به همین دلیل بایذد دسذتگاه ردیفکذار بذرای قذرار دادن
تعذداد بذذر مذورد نظذر در عمذق مناسذب و بذا فواصذل مذنظم بذر روی ردیذف بذا دقذت زیذاد
کذذالیپره شذذود .کاشذذت بذذه دو صذذورت یذذا هیذذرم کذذاری اسذذت یذذا خشذذک کذذاری  ،در کشذذت
بصورت هیرم کاری بهتر است  7-10روز پیش از کشت زمین را آبیاری کرد تا علفهای
هرز سبز شده را بتوان از بین برد  ،همچنین رطوبت در همه بخش های زمین برای سبز
شدن بذر یکسان باشد .ولی در خشکه کاری باید بعد از کاشت بذر بالفاصله آبیاری شود.
ذرت را می توان بذا بذذر افشذانهای مخصذوص ( مکذانیکی – پنوماتیذک ) موجذود در
منطقه کشت نمود .فاصله پشذته هذا یذا خطذوط کاشذت  75سذانتی متذر و عمذق کاشذت 5-7
سانتی متر است  .شایان ذکر است که در خذاک هذای سذنگین و مرطذوب کمتذرین عمذق و
در خاکهای سبک بیشترین عمق را باید در نظر گرفت و تذا  10 -12سذانتی متذر هذم مذی
رسد .سبز شذدن یكنواخذت مزرعذه همانگونذه کذه گفتذه شذد بسذتگی بذه یکسذان بذودن عمذق
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کاشت دارد .به همین دلیل بهتر است عملیات کاشت بوسیله دسذتگاه پنوماتیذک انجذام شذود
زیرا با این دستگاه تراکم بوته و عمق کاشت را بهتر می توان کنترل نمود.
میذذذزان بذذذذر بذذذرای ذرت دانذذذه ای  20-25کیلذذذوگرم و بذذذرای ذرت سذذذیلوئی 30-35
کیلوگرم در هكتار و فاصذله بوتذه هذا بذر روی ردیذف بذرای ذرت دانذه ای  15-20سذانتی
متر و برای ذرت سیلویی و علوفه ای  10-20سانتی متر در نظر گرفته می شود.

 -1-10عملیات داشت ذرت
بذذرای دسذذتیابی بذذه حذذداکثر محصذذول در واحذذد سذذطح ،انجذذام بذذه موقذذع عملیذذات داشذذت
مزرعه اهمیت زیادی دارد .عملیات داشت یک مزرعه ذرت عبارتسذت از آبیذاری  ،کذود
سرک  ،مبارزه با علفهای هرز  ،خاکدهی پای بوته و سایر مواظبتهای زراعی می باشد.

 -1-10-1آبیاری
یکذذی از نکذذات قابذذل توجذذه در كشذذت ذرت کذذه دارای اهمیذذت خاصذذی مذذی باشذذد زمذذان
آبیاری است  .آبیاری در کشت بطریق هیرم كذاري بعذد از سذبز شذدن مزرعذه و زمانیکذه
ارتفاع بوته ها به 10تا 20سانتی متر رسید آبیاری شروع می شذود .در ایذن حالذت ریشذه
گیاه در اثر تنش آبي و بدنبال جذب رطوبت توسعه مي یابذد .در حالیكذه در خشذکه کذاری
آبیاری بالفاصله بعد از عملیات کاشت صورت مي گیرد .آبیاری اول مزرعه براي خی
خوردن کامل پشته ها و بصورت نشستی بسیار ضروری است و دومین آبیذاری بایذد قبذل
از خشک شدن سطح پشته ها با فاصله زمانی کوتاهی نسذبت بذه آبیذاری اول انجذام گیذرد.
هدف این است که در تمام این مدت رطوبت خاک در این مرحله در حذد ظرفیذت مزرعذه
حفذذذذذذذذذظ شذذذذذذذذذود تذذذذذذذذذا سذذذذذذذذذبز شذذذذذذذذذدن مزرعذذذذذذذذذه بذذذذذذذذذا اشذذذذذذذذذکال روبذذذذذذذذذرو نشذذذذذذذذذود.
نوبت آبیاری بسته به شرایط مختلف آب و هوای منطقه و ساختمان و بافت خذاک متفذاوت
و اصوالً بین  5-12روز انجام می گیرد .در کاشت ذرت گل آب از همه مراحل با اهمیت
تراست .زیرا چنانچه در موقع گل دادن تأخیری در آبیاری روی دهد سبب نقصان و تقلیل
کلی محصول می گردد.

 -1-10-2کود سرک (اوره)

ذرت از جمله محصوالت زراعی است که به عناصر غذایی موجود در خذاک سذریعا ً
عک العمل نشان می دهد .رشد نسبی بذاالي ذرت موجذب جذذب شذدید عناصذر غذذایی و
عک العمل سریع به کمبود کود است  .ازت بعنوان یکی از عناصر اصلی متابولیسذم از
ضروری ترین نیازهای ذرت محسوب می شود .لذا این عنصذر ( ازت ) بایذد در مراحذل
حسا رشد گیاه که بیشترین مقدار جذذب را دارد تذأمین گذردد .کذود سذرک (اوره) در دو
مرحله زمانی بشرح ذیل و در هر مرحله  150کیلذوگرم در هكتذار اوره یذا  69کیلذو گذرم
ازت خالص می باشد.
 .1آغاز رشد سریع رویشی ( مرحله  4-6برگی )
 .2قبل از شروع گل دهی و آستانه ظهور اندامهای زایشی است .
در مرحلذذه اول سذذرک دهذذی بذذا توجذذه بذذه ارتفذذاع گیذذاه ،تذذردد ماشذذین آالت در مزرعذذه
امکانپذیر بوده لذا مقادیر کود اوره توصیه شده باید بوسیله کذود کذار بصذورت نذواری در
یکطرف ردیفها قرار داده شود .باید دقت نمود که کود کار برای ریزش یکنواخت کود در
ردیفهای کاشذت تنظذیم شذده باشذد .در مرحلذه دوم بایذد کذود مذورد نظذر در کنذار ردیفهذای
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کاشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت قذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرار داده شذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذود.
در حذذال حاضذذر مصذذرف کذذود در مرحلذذه دوم مصذذرف كذذود سذذرك همذذراه بذذا آب آبیذذاری
معمول است .بدینصورت کذه مقذدار کذود بذرای هذر ردیذف کاشذت محاسذبه شذده و در اول
ردیذذف کاشذذت ( محذذل ورود آب ) داخذذل فذذارو قذذرار داده مذذي شذذود .ولذذی چنانچذذه بذذرای
زارعین مقدور باشذد مقذدار کذود توصذیه شذده بذرای ایذن مرحلذه از رشذد را نیذز بصذورت
نواری در کنار ردیفهای کاشت قرار دهند در افزایش عملکرد تأثیر بیشتری خواهد داشت
بعضی از افراد با استفاده از کارگر این کار را انجام می دهند.

 -1-10-3عملیات کولتیواتور
کولتیواتور از عملیات مهم مرحله داشت محسوب می شود که با اهداف خاکذدهی پذای
بوتذذه  ،مبذذارزه مکذذانیکی بذذا علفهذذای هذذرز و افذذزایش تهویذذه خذذاك بکذذار بذذرده مذذی شذذود.
ساقه ذرت درنزدیک سطح خاک چند گره نزدیذک بذه هذم دارد ریشذه هذای هذوایی از ایذن
گره ها خار شده وچنانچه به خاک مرطوب اطراف ساقه برخذورد نمایذد بذه داخذل خذاک
توسعه می یابند این ر یشه ها نقش مهمی در اسذتحکام و نگهذداری بوتذه ذرت و همینطذور
جذذذب عناصذذر غذذذایی دارنذذد .از اهذذداف مهذذم کولتیواتذذور انتقذذال خذذاک از داخذذل فذذارو بذذه
اطذذراف سذذاقه بمنظذذور تسذذهیل شذذرایط توسذذعه ریشذذه هذذای هذذوایی مذذی باشذذد .روش انجذذام
عملیذذات بایذذد ایذذن هذذدف را تذذأمین نمایذذد  .عذذالوه بذذر ایذذن در عملیذذات کولتیواتذذور مبذذارزه
مکانیکی با علفهای هرز بین ردیفها و افزایش تهویه خاک اطراف ریشذه نیذز مذورد نظذر
می باشد  .اگر چ ه ممکن است برای کنتذرل علفهذای هذرز مزرعذه ذرت از علفکذش پذیش
کاشت استفاده شود ولی این امکان وجود دارد کهتعداد محدودي از علفهای هذرزی بذدالیل
مختلف بوس یله این علذف کذش هذا کنتذرل نشذوند و در فواصذل بذین ردیفهذا رشذد نماینذد لذذا
ضروریست بوسیله عملیات کولتیواتور کنترل شوند .هر چند کذه از نظذر سذرعت رشذد و
سایه اندازی علفهای هرز تابستانه رقیب ذرت محسذوب نمذی شذوند امذا در جذذب عناصذر
غذایی با این محصول رقابت می نمایند .عامل مهم برای انجام صحیح عملیات کولتیواتور
رطوبت مزرعه می باشد  .بمنظور دستیابی به اهداف مورد نظر عملیات کولتیواتور بایذد
در زمانی که رطوبت خاک در مرحله ظرفیت مزرعه ( فیلد کاپاسیتی ) باشد انجام گیرد.
از نظر مراحذل رشذد ذرت نیذز زمذانی کذه بوتذه هذا  6برگذی باشذند مناسذب تذرین فرصذت
برای انجام این عملیات است .

 -1-11برداشت ذرت
زمان برداشت ذرت دانه ای بر اسا میزان آب دانه ها تعیین می گذردد و ایذن زمذان
موقعی است کذه پوسذته براحتذی از بذالل جذدا مذی گذردد و چنانچذه بذالل را در دسذت تذاب
بدهند دانه ها از بالل جدا خواهند شد .در صورتیکه برداشت بوسیله کمباین صورت گیرد
( برداشت دانه) رطوبت دانه ها بذین  20-24درصذد مذی باشذد .نگهذداری ذرت بصذورت
دانه دررطوبت  14درصد انجام می گیرد .خشک کردن دانه بوسیله دستگاهی بنام خشک
کن صورت می گیرد (یزدی صمدی و همکاران.)1373 ،

-1-12زیانهاي ناشي از كاربردکودهای شیمیایی
عوامذذل سذذرطان زای پنهذذان در عصذذر جدیذذد !امذذروزه هشذذدارهای جهذذانی در مذذورد
استفاده از مواد شیمیایی و خطرها و مشکالتی که آنها برای محیط زیسذت و انسذان ایجذاد
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می نمایند به بحث داغ تمامی سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی در سراسر دنیا از
جمله ایران تبدیل شده است .این معضل چنان گریبانگیر انسان شده است که اگر بذرای آن
چاره ای اندیشیده نشود ،در آینده ای نه چنذدان دور حیذات بشذر را بطذور جذدي تهدیذد مذي
نماید  .انجام تحقیقات و آزمایشهای مختلف و صذرف منذابع انسذانی ،مذالی و زمذانی بسذیار
در مراکز تحقیقاتی ،دانشگاه ها و آزمایشگاه ها تاییدکننده ایذن معضذل مذی باشذد .کودهذای
شذذیمیایی و تذذاثیرات مخذذرب آنهذذا بذذر روی محصذذوالت ،محذذیط زیسذذت و بذذدن انسذذان ،نیذذز
بایستی مورد توجه قرار گیرد .هر چند بسیاری از خطرات مصرف کودهای شیمیایی در
دنیذذا هنذذوز ناشذذناخته مانذذده اسذذت و نیذذاز بذذه گذذذر زمذذان مذذی باشذذد تذذا ایذذن تذذاثیرات مخذذرب
شناسایی شوند ،لیکن در ادامه به تاثیرات مخرب و ضررهای شناخته شده استفاده از ایذن
نوع کودها اشاره می شود :
• باعث سفت شدن خاک میشود .
• باعث ت ییر کیفیت خاک میشود (شور شدن و آلودگی خاک)
• در صورت مصرف نامتعادل باعذث افذت کیفیذت و كذاهش مقذدار محصذوالت مذی
شود
• باعث ت ییر اسیدیته خاک می شوند.
• باعث آلودگی آبهای سطحی و کشاورزی میشود .
• چرخه محیط زیست را برهم میزند و باعث اختالل در چرخه میگردد .
• دارای قیمت باالیی است .
مصذذرف بذذی رویذذه کودهذذای شذذیمیایی باعذذث کذذاهش کیفیذذت محصذذوالت کشذذاورزی و
افذذزایش بیمذذاری هذذای سذذرطانی در کشذذور شذذده اسذذت .مصذذرف ایذذن کودهذذا در اراضذذی
کشذاورزی سذبب افذذزایش غلظذت نیتذذرات در آبهذای زیرزمینذی و شذذرب مذی شذذود کذه ایذذن
موضوع به رغم مفید بودن برای رشد گیاهان سذالمت انسذان هذا را بذه خطذر مذی انذدازد.
کودهای شیمایی در واقع نوعی نمک هستند که اگر در هر سال به مقدار زیاد وارد خذاک
شوند سبب تخریب ساختار خاک خواهند شد .این تخریذب در منذاطق خشذک بسذیار سذریع
تر صورت می گیرد و عالوه بر آن آلذودگی هذای زیسذت محیطذی و خطذرات بهداشذتی و
زیانباری متوجذه انسذان هذا مذی شذود .مصذرف کودهذای شذیمایی بایذد بذا نظذر کارشناسذان
کشاورزی صورت گیرد زیرا خاک های زراعی تنها در مدت زمذانی کوتذاه بذه دلیذل فقذر
مواد خوراکی برای افزایش محصوالت نیازمند این نوع کود هستند.
عدم مدیریت درکاربرد نامتعادل کودهای ازته ممکن است سبب کاهش PHو کم شذدن
قابلیت دسترسی گیاهان به فسفر شود .همچنین استفاده مداوم از کودهذای مصذنوعی سذبب
کذاهش عناصذر کمیذذاب ماننذد روی ،آهذذن ،مذ و منگنذز خواهذذد شذذد کذه بذذر روی سذذالمت
گیاهان ،جانوران و انسان تاثیر خواهند گذاشت .کودهذای شذیمیایی مصذرفی درکشذورهای
توسعه یافته و درحال توسعه سبب تشدید خطذرات جذانی ناشذی از افذزایش اکسذید ازت در
اتمسفر و استراتوسفر میشذود .شذایان ذکذر اسذت ،در بذدن نیذز مصذرف سذبزیجات یذا آب
آشذذامیدنی محتذذوی نیتذذرات زیذذاد بذذه تولیذذد مذذاده نیتذذروز آمذذین در سیسذذتم گوارشذذی منجذذر
میشود .در کشور ما ساالنه بیش از 2/5میلیون تن اوره جهت تامین نیاز ازت گیاهان در
صذذنایع کشذذاورزی اسذذتفاده مذذی شذذود .اسذذتفاده از کذذود اوره سذذبب کذذاهش رانذذدمان خذذاک و
آلودگی شدید آن  ،تشکیل نمکها و کمپلکسهای دیگر در خاک (شوره بستن) و تجمذع اوره
در بافذذت گیاهذذان (عامذذل سذذرطانهای دسذذتگاه گذذوارش در انسذذان) مذذی گذذردد (ملکذذوتی،
.)1378
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 -13-1کودهای بیولوژیک
استفاده از کودهای بیولوژیک در کشاورزی از قدمت بسیار زیادی برخوردار است و
در گذشته نه چندان دور تمام مواد غذایی مذورد اسذتفاده انسذان بذا اسذتفاده از چنذین منذابع
ارزشمندی تولید می شده است ولی بهره بذرداری علمذی از اینگونذه منذابع سذابقه چنذدانی
ندارد .اگرچه کاربرد کودهای بیولوژیک به علل مختلف در طذی چنذد دهذه گذشذته کذاهش
یافته است ولی امروزه با توجه به مشکالتی که مصرف بی رویه کودهای شیمیایی بوجود
آورده اسذذت ،اسذذتفاده از ایذذن مذذواد در کشذذاورزی مجذذددا مطذذرح شذذده اسذذت .بذذدون تردیذذد
کاربرد کودهای بیولوژیک عالوه بر اثرات مثبتی که بر کلیه خصوصیات خاک دارد ،از
جنبه های اقتصادی ،ز یست محیطی و اجتماعی نیذز مثمذر ثمذر واقذع شذده و مذی توانذد بذه
عنوان جایگزینی مناسب و مطلوب برای کودهای شیمیایی باشذد .در حذال حاضذر نگذرش
هذذای جدیذذدی کذذه در ارتبذذاط بذذا کشذذاورزی تحذذت عنذذوان کشذذاورزی پایذذدار ،ارگانیذذک و
بیولوژیک مطرح می باشد به بهره برداری از چنین منابعی استوار است.
کودهای بیولوژیک منحصرا به مواد آلی حاصل از کودهای دامی ،اضذافات گیذاهی و
غیره اطالق نمی شود بلکه تولیدات حاصل از فعالیت میکروارگانیزم هایی که در ارتبذاط
با تثبیت ازت و یا فراهمی فسفر و سایر عناصر غذایی در خاک فعالیذت مذی کننذد را نیذز
شذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذود.
شذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذامل مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذی
بشر امروزه با اسذتفاده از ماشذین آالت سذنگین اقذدام بذه بهذره بذرداری بذی رویذه از خذاک
نموده اسذت .سیسذتم هذای جدیذد خذاک ورزی مثذل سیسذتم هذای بذدون شذخم و شذخم حذداقل
برای جلوگیری از فرسایش خاک پیشنهاد شده است .موفقیت این سیستم ها بدون فعال نگه
داشتن جامعه میکروبی (میکروارکانیزم ها) خاک یک تالش بیهوده است.به همین دلیل به
دنبال تخریب خاک و نیاز بذه راه حذل هذاي مناسذب ،یذک رشذته علمذي بنذام بیوتکنولذوژی
خاک در کشاورزی ایجاد شده است که هدفش استفاده از ارگانیزم های مفید خاکزی برای
تولید حداکثر است .موجودات خاک عامل محرکذه تمذام فعذل و انفعذاالت خذاک مذی باشذند.
اکنون تالش های زیادی صورت گرفته که بتوان بذا تقویذت میکروارگذانیزم هذای خذاک و
تلقیح خذاک بذا آنهذا حاصذلخیزی خذاک را حفذظ کذرد .بذه مجموعذه بحذث هذایی کذه در ایذن
زمینه مطرح است ،تهیه کودهای بیولوژیک گفته می شود.
نخستین کود میکروبی که بذه بذازار عرضذه شذد نیتذراژین بذود کذه بیشذتر دررابطذه بذا
عنصر نیتروژن بوده لذا بذاکتری اسذتفاده شذده در آن ریزوبیذوم اسذت .ایذن کذود بیولذوژک
حدود یک قرن پیش تولید شده و به فروش هم رسیده است( .)1895بذدنبال تهیذه آن انذواع
و اقسام ریزوبیوم ها را معرفی کردند .عالوه بر باکتری ریزوبیوم از باکتری های دیگر
هم مثل ازتوباکتر استفاده شد .اما این فعالیت های مرتبط با تولید کودهای زیستی بذه دلیذل
تقذذارن بذذا تولیذذد كودهذذاي شذذیمیائي و صذذنعتي چنذذدان دوام نیذذاورد .زیذذرا کودهذذای شذذیمیایی
رقیب بسیار قدرتمندی برای کودهای بیولوژیذک بودنذد و تمذام سذرمایه هذا صذرف قسذمت
شیمیایی می شد .گذشته از آن کودهای شیمیایی جاذبه های گمراه کننده ای از قبیل :ارزان
بذذودن ،حمذذل آسذذان کذذاربرد سذذهل و آسذذان ،درآمذذد سذذریع و کوتذذاه مذذدت و ...کذذه در اینجذذا
مستهلک شدن زمین و از بین رفتن موجودات زنذده میکروبذی خذاک در نظذر گرفتذه نمذی
شذذد .ایذذن مسذذائل باعذذث شذذد چنذذد دهذذه تولیذذد کودهذذای بیولوژیذذک در یذذک وقفذذه ای قذذرار
بگیرد.این قضیه تذا سذال  1970ادامذه داشذت کذه بهذای نفذت افذزایش یافذت .بذا او گیذری
بهای نفت ،بهای کودهای شیمیایی افزایش یافت و قدری از رقابت با کودهای بیولذوژیکی
کاسذذته شد.سذذال هذذای بذذین  1973تذذا  1975دوره حیذذات مجذذدد کودهذذای بیولوژیذذک بذذود
(کوچکی و همکاران.)1387،
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 -1-14كودهاي بیولوژیك و نقش آنها در تغذیه و سالمت افراد جامعه
كذذاربرد روزافذذزون كودهذذاي شذذیمیایي باعذذث بذذروز خسذذارات جبذذران ناپذذذیر زیسذذت
محیطي ،بهداشتي و اقتصادي شده است  .كاربرد كودهاي شیمیایي ازته به واسطۀ برجاي
ماندن آنها در طبیعت ،باعث آلودگي آب و خاك شده و از این طریق باعث ایجذاد بیمذاري
هاي مختلفي از قبیل سرطان و مت هموگلوبینا در انسان مي شوند  .ایذن معایذب كودهذاي
شیمیایي و هزینه باالي تولید آنها باعث شد كه تولید كودهاي بیولوژیك مذورد توجذه جذدي
قرار گیرد  .امروزه انواعي از كودهاي بیولوژیك با منشأ باكتري ،قارچ ،جلبك و یا دیگر
موجودات خاك در جهان قابل تولید اسذت كذه مكانیسذم عمذل تمذامي آنهذا قابذل جذذب كذردن
عناصر غذایي گیذاه در خذاك اسذت  .بذا توجذه بذه سذازگاري میكروارگذانیزم هذا بذا شذرایط
محیطي و اقلیمي زیستگاه خود ،استفاده از باكتري هاي خارجي كه از مناطقي بذا ویژگذي
هاي متفاوت نسبت به شرایط اقلیمي كشور به دست آمده اند ،جهت تولید كود بیولوژیذك و
استفاده از آنها در شرایط اقلیمي كشور  ،مسلما ً از كارایي كافي برخذوردار نخواهذد بذود .
بنابراین ،استفاده از باكتري هاي بومي كه با شرایط خاك و اقلذیم كشذور سذازگار هسذتند،
براي تولید كود بیولوژیك از ارزش ویژه اي برخوردار اسذت  .در ایذران اسذتفاده از كذود
هاي بیولوژیك وارداتي در سال هذاي اخیذر بذه صذورت تحقیقذاتي و محذدود مذورد اسذتفاده
قرار گرفته است و با توجه به نتایج حاصل تولید بومي این گونذه كذود هذا در دسذتور كذار
موسسات و مراكز تولیدي قذرار گرفتذه اسذت  .كودهذاي بیولوژیذك در مقایسذه بذا كودهذاي
شذذذیمیایي از منذذذافع اقتصذذذادي و زیسذذذت محیطذذذي فراوانذذذي برخذذذوردار هسذذذتند  .كودهذذذاي
بیولوژیك عالوه بر صرفه اقتصادي ،باعث پایداري منابع خاك ،حفظ توان تولید در دراز
مدت و جلوگیري از آلودگي محیط زیسذت مذي گذردد  .از سذوي دیگذر ،تولیذد محصذوالت
غذذذایي بذذا كیفیذذت ،كذذه محصذذول كودهذذاي بیولوژیذذك اسذذت ،نذذه تنهذذا باعذذث رضذذایت خذذاطر
مصرف كن ندگان مي شود بلكه تأمین و تضمین سالمت جسذمي آنذان را نیذز در پذي دارد .
امروزه اهمیت كودهاي بیولوژیك نه به خاطر تأمین نیازهاي گیاه ،بلكه كاربرد آنها از آن
جهت كه به محیط زیست آسیب نمي رساند و به بهبود كیفیت محصوالت كشاورزي و در
نتیجه سالمت مصرف كنندگان كمك مي كند ،از توجه ویژه اي برخوردار است (كوپاهي،
.)1386
امروزه با افزایش تولید كشاورزي به جهت رفع نیازمنديهاي رو به رشد جمعیت در
حذذال گسذذترش ،نگرانذذي در مذذورد آینذذده تذذأمین غذذذا بذذراي مذذردم مطذذرح گردیذذده اسذذت .
آلودگي هذذاي آب ،خذذاك ،هذذوا و فرسذذایش خذذاك ،مقاومذذت آفذذات بذذه سذذموم و گسذذترش كذذود
شیمیایي سبب گردید تا به جهت حفظ منابع بذه گذشذته و كشذتهاي صذنعتي برگذردیم .پذ
براي تولید محصوالت سالم و پاك و در نتیجه انسانهایي سالم و با نشاط ،هیچ راهي جذز
كشذاورزي ارگانیذك نذداریم ،اسذتفاده از فرآوردههذاي گیذاهي ارگانیذك رابطذه تنگاتنذگ بذا
سالمت افراد جامعه دارد .
با توجه به تقاضاي روزافزون براي محصوالت كشاورزي ارگانیذك ،در ایذن نذوع از
كشذاورزي كذذه اسذذا آن بذذر مذذدیریت صذذحیح خذذاك و محذذیط رشذذد گیذذاه و درخذذت اسذذتوار
است ،به گونهاي عمل ميشود كه در ت ذیه گیاهذان و درختذان ،تعذادل بذین عناصذر مذورد
نیاز در خاك به هم نخورد و در هنگام رشد نیز ،نیازي بذه اسذتفاده از سذموم و آفتكشهذا
نباشد .و در ت ذیه خاك كشذاورزي ،بذه جذاي اسذتفاده از كذود شذیمیایي ار كودهذاي طبیعذي
نظیر خاك برد ،جلبك و كودهاي حیواني و بیولوژیكي استفاده شود .در صورت نیذاز بذه
مبارزه با آفات نیز به جاي كاربرد سموم و آفتكشهاي شیمیایي ،از شذیوههاي بیولوژیذك
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همچون زنبورها و باكتريها و یا از ارقام مقاوم به آفتها در كشت و زرع ،بهرهبرداري
ميشذود و در ایذن نذوع كشذاورزي از دانذههاي اصذالح شذده ژنتیكذي و در معذره تذابش
اشعه قرار گرفتذه اسذتفاده نميشذود .بذه ایذن ترتیذب محصذول نهذایي كذه بذه دسذت مصذرف
كننذده ميرسذد عذاري از باقیمانذدههاي سذمي و شذیمیایي و مذاده نگهدارنذده خواهذد بذود .از
سوي دیگذر ،محصذوالت غذذایي بذا كیفیذت كذه محصذول كودهذاي بیولوژیذك اسذت نذه تنهذا
باعث رضایت مصرف كنندگان ميشود بلكه تأمین و تضمین سالمت جسذمي آنذان را نیذز
در پي دارد.
مذذاده بیولوژیذذك بذذه مذذواد آلذذي اطذذالق ميشذذوند كذذه حذذاوي یذذك یذذا چنذذد عنصذذر غذذذایي
ضروري گیاه است و به جهت فعالیت موجود زنده براي گیاه فراهم مي شود و روي مواد
نگهدارنده مناسبي عرضه مي شوند .كودهاي زیستي به صورت مایه تلقیح میكروبذي و بذه
عنوان یك تركیب حاصل سوشهاي میكروبي مؤثر و بذا رانذدمان بذاال بذراي تذأمین یذك یذا
چنذذذد عنصذذذر غذذذذایي مذذذورد نیذذذاز گیذذذاه تعریذذذف ميشذذذوند .كودهذذذاي بیولوژیذذذك ،میكذذذرو
ارگانیسمهایي هستند كه قادرند یك یا چنذد عنصذر غذذایي را از شذكل بذال اسذتفاده بذه شذكل
قابل استفاده تبدیل كنند و این تبدیل در یك پروسه بیولوژیكي انجذام ميگیذرد .هزینذه تولیذد
كودهذذاي بیولوژیذذك كذذم و در اكوسیسذذتم آلذذودگي بذذه وجذذود نمذذيآورد (نصذذر اصذذفهاني و
همکاران.)1385 ،
مصرف كودهاي بیولوژیك قدمت بسیار طوالني دارد .تولیدكنندگان محصوالت بذراي
تقویذت زمینهذاي كشذاورزي ،گیذاه تیذرهاي بذه نذام لگومینذوز را كشذت ميكردنذد و معتقذد
بودند كه با كشت آن حاصلخیزي خاك افزایش پیذدا ميكنذد .در نوشذتههاي تذاریخي كاشذت
گیاه شبدر ،باقالي مصري و… براي تقویت خاكها گزارش شده است.
كودهاي بیولوژیذك مذواد نگهدارنذدهي میكذرو ارگانیزمهذاي مفیذد خذاك ميباشذند كذه بذه
طور متراكم و با تعداد بسیار زیاد در یذك محذیط كشذت تولیذد شذدهاند .معمذوالً بذه صذورت
بسذذتهبندي قابذذل مصذذرف در اراضذذي كشذذاورزياند.ارگانیزمهذذایي كذذه در تولیذذد كودهذذاي
بیولوژیذذك مذذورد اسذذتفاده قذذرار ميگیرنذذد عمذذدتا ً از خذذاك جداسذذازي ميشذذوند .در شذذرایط
آزمایشگاه در محیطهاي كشت مخصوص تكثیر و پرورش پیدا ميكنند و بعد بذه صذورت
پودرهاي بستهبندي شده و آماده ،مصرف ميشوند.

 -1-15طبقهبندي كودهاي بیولوژیك
بر اسا پیشنهاد آقاي كوپاهي طبقه بندي كودهاي بیولوژیك به شرح ذیل مي باشد:
الف) با توجذه بذه نذوع میكروارگانیسذمها ،كودهذاي بیولوژیذك را ميتذوان بذه صذورت
زیر طبقهبندي كرد:
 -1كودهاي بیولوژیك باكتریایي( ریزوبیوم -ازتوباكتر -آزوسپریلیوم)... ،
 -2كودهاي بیولوژیك قارچي (میكوریزا)
 -3كودهاي بیولوژیك جلبكي (جلبكهاي سبز -آبي و آزوال)
 -4كودهاي بیولوژیك اكتینومیستها (فرانكیا)
ب) با توجه به اعمالي كه میكروارگانیسذمها انجذام ميدهنذد كودهذاي زیسذتي بذه شذرح
ذیل تقسیمبندي ميشوند:
 -1تثبیت كنندههاي ازت مولكولي
 -2قارچهاي میكوریزا
 -3میكروارگانیسمهاي حل كننده فسفاتهاي نامحلول
 -4باكتريهاي ریزوسفر محرك رشد
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 -5میكروارگانیسمهاي تبدیل كننده مواد آلي زاید به كمپوست
 -6كرمهاي خاكي تولید كننده ورمي كمپوست
به طوركلي از سال  1980به این طرف كشاورزي ارگانیك مورد پذیرش واقذع شذد و
اصول كشاورزي ارگانیك به شرح زیر اعالم شد:
 -1اصل سالمت
 -2اصل اكولوژي
 -3اصل انصاف
 -4اصل مراقبت
(كوپاهي ) 1386
مهمتذذرین سذذازمان بینالمللذذي كذذه جنبشهذذاي ارگانیذذك را تحذذت پوشذذش قذذرار مذذي دهذذد
 ) international federation of organic agriculture movements (ifoamنذام
دارد.
بنا به تعریذف آقذاي ایرانذي پورغذذاي ارگانیذك بذه غذذاهایي اطذالق ميگذردد كذه بذدون
استفاده از آفتكشها و علفكشهاي مصنوعي و ارگانیسذمهاي اصذالح شذده ژنتیذك تولیذد
شده باشند.
نیذذاز بذذه غذذذاي ارگانیذذك (غذذذاي عذذاري از تركیبذذات شذذیمیایي و فذذرآوري شذذده بذذدون
افزودنيها) فاقد سموم دفع آفات بذه سذرعت رو بذه افذزایش اسذت .ایذن سذموم بذراي كشذتن
ارگانیسذذمها طراحذذي ميشذذوند و بنذذابراین یذذك خطذذر جذذدي بذذراي سذذالمت انسذذان محسذذوب
ميشذوند .ایذن مذواد شذیمیایي ميتواننذد بذه سیسذتم عصذبي و هورمذوني صذدمه وارد كننذد.
كودكان بیش از بزرگساالن در برابر سموم كشاورزي آسذیبپذیرند .در واقذع آنهذا نسذبت
به جثه كوچكشان در معره درصد باالتري از این مواد قرار دارند.

 -1-16قوانین و استانداردهاي بینالمللي
در حال حاضر در زمینه تولید محصوالت كشاورزي زیستي دو اسذتاندارد بینالمللذي
CAGو IFOAMمطرح هستند.
-1مجموعه قوانین راهنمایي غذایي  : (codex alimentaris guidelincs) cagایذن
قذذانون توسذذعه و تذذرویج كشذذاورزي زیسذذتي را منذذوط بذذه كلیذذه مراحذذل تولیذذد ،فذذرآوري،
برچسذذبزني و بازاریذذابي بذذراي تولیذذدات بذذه شذذیوه زیسذذتي ميكنذذد كشذذاورزي زیسذذتي بذذا
نگرش كلي یك سیستم مدیریتي را تشكیل ميدهد كه به سالمتي اكوسیستم ،چرخه سیستم و
فعالیتهاي بیولوژیكي خاك كمك ميكند اما یك راهحلي قطعي براي كاهش آلودگي زیست
محیطي نميباشد و در عین حذال بذر پایذه محذدودیت اسذتفاده از نهادهذاي خذارجي همچذون
كودهاي شیمیایي و آفتكشها بنا نهاده شده اسذت ،و بذهكارگیري ایذن روش باعذث كذاهش
آلودگي منابع آب و خاك ميگردد.
 -2فدراسذذیون بینالمللذذي جنبشهذذاي كشذذاورزي زیسذذتي international ifoam
 : ( federation of ) organic agriculture movementsطبذذق قذذانون مذذذكور
كشاورزي زیستي بر پایه امنیت غذایي ،ت ذیه مناسذب ،رفذاه حیوانذات و عذدالت اجتمذاعي
پایهگذاري شده و تنها مختص محصوالت زراعي و باغي نبوده بلكذه چهارپایذان و آبزیذان
را نیذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذز در بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر مي گیذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرد.
برخذذي اسذذتانداردهاي ملذذي نیذذز وجذذود دارنذذد كذذه داراي اهمیتانذذد از قبیذذل قذذوانین جامعذذه
اقتصادي اروپا و استاندارد پارلمان كشاورزي ایالت متحده امریكا (واال .)1384،
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بر اسا نتایج به دست آمده در كشور ما سرانه مصرف سم در محصوالت
كشاورزي به ازاي هر نفر  400گرم و همچنین میزان مصرف كود شیمیایي از  2/5به
 5/3میلیون تن در  10سال گذشته افزایش داشته است .در كشاورزي متعارف بیش از
 300نوع تركیب شیمیایي خطرناك نظیر آفتكشها ،علفكشها و كودهاي شیمیایي به
منظور كنترل آفات و حشرات و حاصلخیز ي خاك استفاده ميگردد  .بقایاي این مواد
عالوه بر آلوده كردن آبهاي زیرزمیني و هوا ،جذب گیاهان و درختان شده و بخشي از
آن در محصوالت كشاورزي به عنوان نمونه میوهها و سبزيها رسوب كرده و در طي
مصرف به بدن انسان منتقل خواهد كرد.
طبق اطالعات كمیته محصوالت ارگانیك ،كل سطح كشت محصوالتي كه در كشور بدون
استفاده از سموم و كودهاي شیمیایي تولید شدهاند ،حدود  239هزار و  364هكتار كه
شامل  125هزار و  802هكتار محصوالت باغي و  113هزار و  659هكتار محصوالت
زراعي است .به طوركلي میزان سطح كشت محصوالت زراعي و باغي كه تولید آنها
بدون استفاده از كود و سم انجام ميگیرد ،به ترتیب یك و  7/2درصد از كل سطوح زیر
كشت محصوالت زراعي و باغي كشور را تشكیل ميدهد.
با توجه به اینكه 2/1درصد اراضي كشاورزي جهان در ایران قرار دارد و فقط 0/3
درصد سموم مصرفي جهان در ایران مصرف ميشود در وضعیت بهتري نسبت به
میانگین جهان قرار دارد ،بنابراین توصیه ميشود براي پایهگذاري سیستم كشاورزي
زیستي در كشور همزمان با توسعه تولید این محصوالت در مورد ایجاد زمینههاي
عرضه مطمئن در شبكه توزیع نیز برنامهریزي الزم صورت گیرد.زیرا اقتصادي كردن
كشاورزي زیستي براي توسعه و گسترش آن ضروري است (ایراني پور.)1385،

 EMaچیست؟
 EMaعالمت اختصاري  Effective Microorganisms Activeیا میكروارگانیسم
هاي موثر فعال شده است EMa .از تركیب آزاد و سودمند میكروارگانیسم هائي كه اغلب
در تولید فرآورده هاي خوراكي بكار مي روند پدید آمده است .این میكروارگانیسم ها
هنگامیكه در تما با مواد ارگانیك قرار مي گیرند ویتامینها ،اسیدهاي طبیعي ،مواد
معدني و آنتي اكسیدان ها را تولید مي كنند .فن آوري  EMaحدود  30سال پیش توسط
پروفسور هیگا استاد دانشگاه ریوكیوز در اكیناوا ژاپن كشف شد.
هدف پروفسور هیگا از این كشف یافتن جایگزیني براي كودهاي شیمیائي در كشاورزي
بود EMa .آلوده كننده محیط زیست نیست ،مواد شیمیائي در تولید آن بكار نرفته است و
طبیعتا آنرا در گروه كودهاي شیمیائي نمي توان گذاشت.
سازمان پژوهشي  EMaمعروف به  EMROتنها سازماني است كه رسما توسعه و
ترویج  EMaرا در سراسر جهان بر عهده دارد.
 EMaبویژه دربردارنده سه خانواده باكتري هاي اسید الكتیك ،مخمرها و باكتري هاي
فتوسنتز كننده مي باشد.
مخمرها :مواد ارگانیك را تخمیر مي كنند و داراي ویتامین ها و اسیدهاي آمینه هستند .از
آنها براي تهیه نان و ماالشعیر استفاده مي شود.
باكتري هاي اسید الكتیك :مواد ارگانیك را تخمیر و تولید اسیدهاي ارگانیك مي كنند تا
عوامل بیماري زا ( پاتوژن ها ) را زیر فشار قرار دهند .از آنها در تهیه ماست و
ترشیجات استفاده مي شود.
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باكتري هاي فتو سنتز كننده :آنها داراي یك نقش كلیدي در  EMaهستند و براي دیگر
میكروارگانیسم هاي سودمند امكان همزیستي و همكاري با یكدیگر را فراهم مي سازد(.
ترو هیگا.) 1993 ،
 1-17فرضیه ها:
 -1کود EMaاثرمعنی دارمثبتی برعملکرد ذرت ارقام704و 666دارد.
 -2محلول پاشی کود EMaنسبت به سایر روشهاتاثیر مطلوبتری برروی عملکرد
ذرت دارد.
 1-18اهداف تحقیق:
 -1بررسی تاثیر کود بیولوژیک  EMaبرعملکرد واجزاء عملکرد ارقام ذرت
666و704
 -2تعیین بهترین روش مصرف  EMaدرذرت ارقام 666و704درمنطقه فیروز
آباد
 -3بررسی عک العمل دو رقم ذرت 666و  704نسبت به کودEMa

 -2مروري بر تحقیقات انجام شده
 -2-1بررسی منابع
محبوب خمامی طی تحقیقی ( )1379نشان داد که محلذول پاشذی بذا کذود ورمذی واش
اثر معنی داری در سطح یک درصد بر شاخص های رشد چون ارتفذاع ،قطذر ،وزن تذر،
وزن خشذذک و نیتذذروژن در دیفذذن باخیذذا و ارتفذذاع ،تعذذداد بذذرد ،وزن تذذر ،وزن خشذذک،
نیتروژن و فسفر در آگلونما داشت .نتذایج حاصذل از مقایسذه میذانگین هذا نشذان داد کذه در
بیشتر شاخص ها افزایش سطوح محلول پاشی موجب بهبود و افزایش شاخص هذای رشذد
گردید و محلول پاشی با  100میلی لیتر از ایذن محلذول مذی توانذد اثذر مطلذوبی بذر بیشذتر
شذذاخص هذذا داشذذته باشذذد .در آزمذذایش دیگذذری خذذرم دل و همکذذاران ( )1386بذذه منظذذور
بررسی تاثیر مایع تلقیح ازتو بذاکتور ،آزوسذپریلوم و قذارچ همزیسذت میکذوریزا بذر رشذد
گیاه دارویی سیاهدانه طی تحق یقی نشان دادند که تلقیح بذر سیاهدانه با کودهای بیولوژیک
باعث افزایش معنی دار ارتفاع گیاه ،شاخص سذطح بذرد  ،حذداکثر تجمذع مذاده خشذک و
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سرعت رشد محصول در مقایسه با شاهد شد .ارتفاع گیاه در تیمار ترکیبی آزوسپریلوم و
قارچ نسبت به سایر تیمارهای مورد آزمایش بیشتر بود .نوشاد و همکذاران ( )1380طذی
تحقیقی در خصوص تاثیر مصرف کود بیولوژیک فسفره بر صفات کمذی و کیفذی چ نذدر
قند نشان دادند که برخی از صفات کمی و کیفی ریشه و اندام های هوایی چ ندر قند تحت
تاثیر تیمارهای مختلف کود شیمیایی و بیولوژیک فسفره و یا اثر متقابذل آنهذا قذرار گرفتذه
اسذذت .سذذیندهو و همکذذاران ( )Sindhu et al., 2002نشذذان دادنذذد کذذه تلقذذیح نخذذود بذذا
ریزوبیذوم هذای همزیسذت و سودوموناسذهای فلورسذنت سذبب افذزایش وزن خشذک قسذمت
هذذوایی بذذه مقذذدار  100درصذذد نسذذبت بذذه ریزوبیذذوم تنهذذا شذذده اسذذت .لیفشذذیتز و همکذذاران
( )Lifshitz et al., 1987بیذذذان داشذذذته انذذذد کذذذه باکتریهذذذای  PGPRو مخصوصذذذا ً
سودوموناسهای فلورسنت اغلذب سذبب افذزایش تحذرک عناصذر معذدنی نذامحلول در خذاک
میگذذذردد و در نتیجذذذه جذذذذب ایذذذن عنصذذذر توسذذذط گیذذذاه را بهبذذذود مذذذی بخشذذذند .دریلذذذو و
اسکوروپسکا ( )Derylo et al., 1993نشان داده اند که این باکتری ها همچنین قذادر بذه
تولید تنظیم کننده های رشد گیاهی و کاهش تعداد میکروارگانیسم های مضر در ریزوسفر
گیاه می باشند .همچنین هبار و همکاران ( )Hebbar et al., 1992و لوپر وبایر( Loper
 )et al., 1991و ویسذذارد و همکذذاران ( )Voisard et al., 1989ثابذذت نمودنذذد کذذه
خاصیت آنتاگونیستی این باکتری ها علیه پاتوژنهای گیاهی در نتیجه تولید آنتی بیوتیک ها
 ،ترکیبذذات کذذالت کننذذده آهذذن یذذا سذذیدروفورها و متابولیذذت هذذای ثانویذذه ماننذذد اسذذت .چنذذین
نتذایجی توسذط گذریم و ماونذت( )Grimes et al., 1984در لوبیذا و توسذط دشذتی و
همکاران ( )1998در سویا نیز گزارش شده است .پرت ودموت ()Parret et al., 2000
طی تحقیقی نشان دادند استفاده عملی از سودوموناسهای فلورسنت برای افزایش رشد گیاه
از موفقیت کمی برخوردار بوده است .آنها دلیل این امر را عدم شناخت کافی از دینامیک
جمعیتی این بذاکتری در طبیعذت مذی داننذد .اگذر سذودومونا بتوانذد بصذورت مذایع تلقذیح
سبب افزایش رشذد گیذاه شذود نشذانه رقابذت آن بذا جمعیذت بذومی خذاک اسذت  .در مطالعذه
رقابت این باکتری ها توجه خاصی به باکتریوسین ها شذده اسذت .ایذن مذواد آنتذی بیوتیذک
هایی از جن پروتئین هستند که توسط یک باکتری ترشح می شوند و فقط روی گونه ها
بذا سذویه هذای نزدیذک آن بذاکتری تذاثیر دارد .بذرخالف نظذر فذوق محققینذی ماننذد لذوپر و
همکاران ( )Loper et al., 1991و شروت و هانکوک ( )Schroth et al., 1981عقیده
دارند تلقیح گیاهان بذا سذودومونا هذا در اکثذر اوقذات سذبب افذزایش عملکذرد شذده اسذت.
الد تنبرد ( )Lugtenberg., 1996با مطالعذه  150ایزولذه سذودومونا فلورسذنت بذه
ایذذن نتیجذذه رسذذید کذذه  40درصذذد از آنهذذا سذذبب افذذزایش عملکذذرد گنذذدم 40 ،درصذذد موجذذب
کذذذاهش عملکذذذرد و  20درصذذذد تذذذاثیری در ایذذذن زمینذذذه نداشذذذتند .اندرسذذذون و همکذذذاران
( )Ainderson et al., 1998طی تحقیقذی بذر ایذن باورنذد کذه گذاه بذاکتری هذای PGRP
جذذدا شذذده از یذذک گیذذاه تذذاثیرات متفذذاوتی را روی گیذذاه دیگذذر اعمذذال مذذی کننذذد کذذه بذذه دلیذذل
پتانسیل کلونی زایی متفاوت آنها روی گیاهذان مختلذف اسذت .دهجذی و همکذاران گذزارش
کرده اند که در حالت مستقیم انواع  PGRPبا استفاده از مکانیسم های مختلفی مستقیما ً در
افزایش رشد و عملکرد ایفذای نقذش مذی کننذد .افذزایش انحذالل عناصذر غذذایی کذم محلذول
ماننذذد فسذذفر ،تولیذذد  ACCد-آمینذذاز ،تولیذذد هورمونهذذای رشذذد گیذذاهی ماننذذد اکسذذین ،تثبیذذت
نیتذذروژن و افذذزایش فراهمذذی آهذذن از طریذذق تولیذذد سذذیدروفور از اهذذم مکانیزمهذذای مذذورد
استفاده در این روش می باشند .باکتری های حل کننده فسذفات کذه در ریزوسذفر بذه وفذور
یافت می شوند با ترشح اسیدهای آلی و فسذفاتازها قادرنذد ترکیبذات فسذفاتی غیرمحلذول را
به فرم قابل استفاده برای گیاه در آورند .تلقیح گیاهان با میکرواورگانیسذم هذای حذل کننذده
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ف سفات باعث افزایش جذب فسفر شده و به تبع آن رشد گیاهان افزایش مذی یابذد .کذم بذودن
مواد آلذی خذاک در سذالهای اخیذر همذراه بذا کذاهش میذزان بارنذدگی باعذث بذه وجذود آمذدن
مشکل عمده در افزایش تولید و حفظ عملکرد گردیده است .حسین و همکاران( Hussain
 )et al., 2001نشان دادند که یکی از راههای تامین مواد غذایی مذورد نیذاز گیذاه اسذتفاده
از ماده تلقیحی بیولوژیکی است اما نحوه عملکرد آن وابستگی زیادی به وجذود مذواد آلذی
در خاک دارد کذه بتوانذد منذابع غذذایی را بذه اکوسیسذتم خذاک بازگردانذد بنذابراین یکذی از
منابع غذایی جایگزین همراه سازی میکرواورگانیسم های موثر و مذواد آلذی اسذت .بیشذتر
تحقیقاتی که در خصوص مصرف کود  EMدر بخش های مختلف انجام گرفته در کشور
تایلند می باشد و همگی آنها مثبت بودن تحقیق را بذه اثبذات رسذاندند .تحقیقذات انجذام شذده
توسذذط پانچذذا بذذان ( )Panchaban., 1989در تایلنذذد نشذذان داده کذذه عوامذذل تاثیرگذذذار و
محدود کننده خاک شامل:حاصلخیزی کم ،ذخایر کم آب  ،مواد آلذی انذدک و  ...مذی باشذند
که می تواند بوسیله اضافه کردن مواد آلی اصالح گردد .در طی تحقیق دیگذری کذه هیگذا
و همکاران ( )Higa et al., 1989بر روی ذرت انجام دادند تاثیر میکروارگانسیم هذای
موثر  EMبر ارتقاء کیفیت و سذالمت خذاک بذه عنذوان مکمذل انذرژی آلذی ،معذدنی ،حفذظ
تعادل جم عیت میکروبذی خذاک و فتوسذنتز و توانذایی تثبیذت نیتذروژن بذه اثبذات رسذید .در
بررسی که هیرا و همکاران ( ،)Hera et al., 1982فینذگ و همکذاران ( Feng et al.,
 )1993گزارش کردند که استفاده از  EMباعث افزایش میزان پروتئین در دانه گیذاه مذی
شذذود و بیشذذترین مقذذدار پذذروتئین زمذذانی بدسذذت آمذذد کذذه بذذه همذذراه کودهذذای ازت و فسذذفر
میکروارگانیسم های موثر نیز استفاده شد.
در آزمایشی جعفري حقیقي و همكاران( )2010به بررسی اثرات کذود بیولوژیذک بذر
ویژگذذی هذذای فیزیولذذوژیکی  ،عملکذذرد و اجذذزاع عملکذذرد دانذذه ذرت تحذذت تذذنش خشذذکی
پرداخته شد .در این آزمایش دو سطح اوره صذفر و  300کیلذوگرم در هکتذار و دو سذطح
صذذفر و چهذذار لیتذذر در هکتذذار کذذود آلذذی ( متشذذکل از کادوسذذتیم ،فسذذفوترن ،آمینولفذذورت،
هایمیفورت) بصورت همزمان استفاده شد .نتایج نشان داد باالترین میزان عملکرد مربوط
به کاربرد 300کیلوگرم اوره در هکتار به همراه  4لیتر در هکتار از کود آلی بود .مقدار
عملکرد  12/5تن در هکتار بود که افزایش  257درصذدی نسذبت بذه شذاهد نشذان داد .در
نهایت آن ها نتیجه گرفتند که استفاده از کود آلی به تنهایی کافی نمی باشذد و بذرای بدسذت
آوردن حداکثر عملکرد می بایست کودهای آلی و شیمیایی بطور همزمان استفاده گردند.
فیلیپ و همکذاران ( )Filipp et al., 2009بذه بررسذی تذاثیر  EMaروی عملکذرد و
کیفیت سیب اورگانیک پرداختند .بدین منظور آزمایشی در طی سال های  2005تا 2007
انجام گرفت .بعد از سه سال اعمال  ، EMaدرختذان رشذد بذاالتر و معنذی داری را نشذان
دادند اما اثری بر روی کیفیت و انبارداری میوه نداشت.
لذذیم و همکذذاران ( )Lim et al., 2007عملکذذرد بذذرنج و ذرت را تحذذت تذذاثیر
EMaمورد بررسی قرار دادند .در این آزمایش با تیمار بذر ،عملکرد برنج و ذرت نسبت
به شاهد 7/2تا  7/4درصد همچنین بذا تیمذار گیاهچذه 7/1 ،تذا  7/4درصذد افذزایش یافذت.
نتیجه نهائي نشان داد که کاربرد  EMaتعداد میکروارگانیسم های مفید و مواد غذایی قابل
استفاده و مقدار ماده آلی خاک را افزایش می دهد.
مهذرورز و همکذاران ( )Mehrvarz et al., 2008بذه مطالعذه تذاثیر میکروارگانیسذم
ها ی حل کننده فسفات و کود شذیمیایی فسذفات بذر عملکذرد و اجذزاء عملکذرد دو رقذم جذو
(کارون و کویر) پرداختند .تیمارهای کودی شامل  30 ،0و  60کیلوگرم در هکتار بودند.
باکتری های حل کننده فسفات شامل صفر Pseudoonas petida ،با دو نژاد  9و  41و
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نیزقارچ میکوریزا بودند .کاربرد باکتری نژاد  9به تنهایی حداکثر عملکرد بیولوژیک را
به دنبال داشت در حالی که کاربرد همین نذژاد بذاکتری بذا میکذوریزا حذداکثر هذزار وزن
دانه را نشان داد .مایه کوبی بذذر تنهذا بذا بذاکتری تذاثیر مثبتذی را بذر تعذداد دانذه در سذنبله
دارد .کذذاربرد میکذذوریزا بذذه همذذراه بذذاکتری میذذزان کلروفیذذل بذذرد را بطذذور معنذذی داری
افزایش داد .با توجه به نتایج این آزمایش کذاربرد بذاکتری نذژاد  41بذدون اسذتفاده از کذود
شیمیایی فسفاته کارایی مناسبی را خواهد داشت و می تواند تولید بیوما را تا سطح قابل
قبذولی افذزایش دهذد بنذذابراین مذی تذوان از آن بذه عنذذوان جذایگزین مناسذبی بذرای کودهذذای
شیمیایی فسفاته در سیستم های کشاورزی ارگانیک نام برد.
سان و همکاران ( )Son et al., 2001به بررسی اثر کودهاي آلذی و بیوکودهذا روی
کیفیذذت و عملکذذرد دانذذه گیذذاه سذذویا پرداختنذذد.نتایج نشذذان داد کذذه کذذاربرد کودهذذای آلذذی و
بیوکودها می توانند جایگزین کود شیمیایی ازته باشند.
در یک بررسی كه در سال توسط حسین شذاه و همکذاران( Hussain Shah et al.,
 )2001انجام شد آنها به بررسی اثر کودهای مختلف و میکروارگانیسم های موثر بررشد
 ،عملکذرد و کیفیذذت ذرت پرداختنذد .نتذذایج نشذان داد کذذه بذاالترین میذذزان عملکذرد دانذذه بذذه
میزان  4/72تن در هکتار بذا کذاربرد  150کیلذوگرم  Nبذه همذراه  75کیلذوگرم P2O5و
 30لیتر EMaدر هکتار بدست آمد .افزایش در عملکرد بذا افذزایش سذطح بذرد ،افذزایش
تعداد دانه در بالل و افزایش وزن هزار دانه همراه بود.
احمد و همکاران ( )Ahmed et al., 2010به بررسی اثر کودهای زیستی ،نیتروژن
و فسفر روی رشد ،عملکرد و ترکیبات شیمیایی دو رقم آفتاب گذردان پرداختنذد .آنهذا از
دو بذاکتری azospirillum lipoferumو  azospirillum brasilenseاسذتفاده کردنذد.
نتایج تاثیر معنی دار این باکتری ها را بر روی عملکرد نشان داد.
سذذذانگاکارا ( )Sangakkara et al., 1998و همکذذذاران تذذذاثیر روش کذذذاربرد
میکروارگانیسم هذای مذوثر بذر رشذد و عملکذرد چنذد محصذول را مطالعذه کردنذد .اسذتفاده
از  EMaبصذورت محلذول پاشذی در دو مرحلذه کمتذرین عملکذرد را بذه دنبذال داشذت .از
طرفی اضافه کردن  EMaبه ماده آلی خاک و همزمان دو مرتبه محلول پاشی روی برد
حذذداکثر عملکذذرد را نشذذان داد .ایذذن مطالعذذه نشذذان داد کذذه ترکیذذب  EMaبذذا مذذاده آلذذی و
همزمان محلول پاشی آن در مراحل اصلی رشد موجب باال نگه داشتن عملکرد می شود.
مارامبی و همکاران ( )Marambe et al., 1998تاثیر میکروارگانیسم های موثر را
روی ذرت بررسذی کردنذد EMa .بذا غلظذت هذای یذک در هذزار 2 ،در هذزار و  5در
هذذزار تهیذذه شذذدند و سذذپ بذذه میذذزان ده لیتذذر در هکتذذار در زمذذان گلذذدهی ذرت اسذذپری
شدند.كرتهاي با کود شذیمیایی یذا گوسذفندی یذا بذدون کذود بذه عنذوان شذاهد در نظذر گرفتذه
شدند .پالت های بدون کود و پالت های با کود گوسفندی کمترین میذزان عملکذرد را دارا
بودند .طی دو فصل اول کاربرد  EMaتاثیر معنذی داری را روی رشذد یذا عملکذرد ذرت
نسبت به کود شیمیایی نداشت .در فصل سوم غلظت یک در هزار و  2در هزار عملکذرد
مشابهی با تیمار کود شیمیایی داشت اما غلظت  5در هزار عملکرد را بطور معنی داری
افزایش داد .در مجموع نتایج نشان داد که  EMaرشد و عملکرد دانه ذرت را بذا گذشذت
زمان افزایش می دهد.
چانتال و همکذاران(  )Chantal et al., 2010بذه مقایسذه تذاثیر میکروارگانیسذم هذای
موثر بر عملکرد و کیفیت کلم با کودهای فسفر و نیتروژن پرداختند .نتذایج افذزایش سذطح
برد را برای تیمار  EMaنشان دادند .همچنین  EMaفتوسنتز را بهبود بخشید کذه نشذان
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دهنده بهبود عملکرد و کیفیت می باشد و موید این مطلب است کذه مذی تذوان از  EMaبذه
عنوان جایگزین کودهای شیمیایی جهت کاهش اثرات مخرب این کودها نام برد.
در تحقیقي دیگر كه جاوید ( )Javid., 2006بر روي کاربرد برگی میکروارگانیسم
های موثر به عنوان کودهای متفاوت از کودهذای شذیمیایی بذر روي نخذود پرداخذت ،اثذر
کذذاربرد برگذذی و خذذاکی ایذذن میکروارگانیسذذم هذذا را روی رشذذد محصذذول ،عملکذذرد و گذذره
بندی مورد مقایسه قرار داد .نتایج نشان داد که کاربرد برگذی میکروارگانیسذم هذای مذوثر
گره زایذی را افذزایش دادنذد .وی نشذان داد کذه کذاربرد برگذی  EMaدر ترکیذب بذا تقویذت
کننده های خاک ( ( NPKمی تواند گره زایی و عملکرد را در نخود افزایش دهد.
موتذذاورا و همکذذاران( )Muthaura et al., 2010تذذاثیر  EMaرا روی رشذذد و
عملکذذرد  pigweedبررسذذی کردنذذد pigweed .هذذای مایذذه کذذوبی شذذده بذذا  EMaارتفذذاع
ساقه ،میزان کلروفیل  aو  ، bقطر ساقه ،تعداد برد در هر بوته ،سذطح بذرد ،وزن تذر
برد ،وزن خشک برد ،وزن تر ریشه باالتری داشتند و فقط وزن خشک ریشذه در ایذن
گیاهان کمتر بود.
سذذاندارام و همکذذاران( )Sundaram et al., 2010تذذاثیر  EMaرا روی رشذذد و
عملکرد  Radishمورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که استفاده از  EMaبصورت
محلول باشی روی برد وبه همراه آن استفاده از کودهذای شذیمیایی بیشذترین تذاثیر را بذر
خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دارد.
سیکورا و همکاران ( )Siqueira et al., 2010تذاثیر میکروارگانیسذم هذای مذوثر را
بر جوانه زنی بذر و بنیه گیاه را در چند گیاه مورد بررسذی قذرار دادنذد .بذذرها بذا EMa
مایه کوبی شده بودند تا امکان بررسی تاثیر آنها بر جوانه زنی میسر گذردد .نتذایج تفذاوت
های معنی داری را از نظر آماری نشان دادند که بیان کننده ایذن مطلذب هسذتند کذه EMa
جوانه زنی بذر و بنیه گیاه را در چ ندر ،خیار ،گوجه و هویج افزایش می دهد.
در مجموع از بررسي هاي صورت گرفتذه چنذین بذر مذي آیذد كذه  EMaاثذرات معنذي
داري بذذر عملكذذرد محصذذوالت زراعذذي داشذذته و در عذذین حذذال فاقذذد اثذذرات منفذذي كذذاربرد
كودهاي شیمیائي در محیط خاك مي باشد.

-3مواد و روش ها
 -3-1محل آزمایش
شهرستان فیروزآبذاد بذا وسذعت حذدود  3575کیلذومتر مربذع در جنذوب غربذی اسذتان
فذذار و  95کیلذذومتری جنذذوب شهرسذذتان شذذیراز قذذرار دارد .ایذذن شهرسذذتان از شذذمال بذذه
شهرستان شیراز و از جنوب به شهرستان قیر و کارزین و از شرق به شهرستان جهرم و
از غرب به شهرستان کازرون و فراشبند منتهی می شود .ارتفاع آن از سطح دریا 1600
متر و ارتفاع عمده آن بصورت دو رشته کوه با جهت شمال غربی به جنوب شرقی کشیده
شده است .وجود این ارتفاعات باعث شده که این منطقه از آب و هوای معتدل برخذوردار
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باشد .میزان متوسط بارندگی سالیانه در این شهرستان  400میلی متر است که در سالهای
اخیر به  270میلیمتر کاهش یافته است .متوسط دمای سالیانه حداکثر  26/2درجذه سذانتی
گذذراد و حذذداقل  10/4درجذذه سذذانتی گذذراد و میذذزان متوسذذط تبخیذذر و تعذذرق روزان ذه 5/9
میلیمتر می باشد .به علت برخورداری از اقلذیم مناسذب محصذوالت کشذاورزی گونذاگونی
از جمله ذرت با سطح زیر کشذت  4500هکتذار در آن کشذت مذی گذردد .ایذن بررسذي در
یك مزرعه در ناحیه روسذتاي دهنذو از توابذع بخذش مركذزي فیروزآبذاد و در سذال 1389
انجام شد.

 -3-2تیمارها
در این تحقیق ازآزمایش فاکتوریذل در قالذب طذرح بلذوک هذای کامذل تصذادفی در سذه
تکذذرار اسذذتفاده شذذد .فذذاکتور روش مصذذرف کذذود بیولوژیذذک ( )EMaدر چهذذار سذذطح و
فاکتور رقم در دو سطح مورد بررسی قرار گرفتند.
ارقذام ذرت شذامل سذینگل کذرا  704دانذه اي تحذت عنذوان تیمذار  V1و بذک کذرا
 666دانه اي تحت عنوان تیمار V2بودند،
سینگل کرا  704از گروه دیذر ر و بذا قذدرت سذازگاری بسذیار خذوب اسذت .ایذن
رقم در سطح وسیعی کشت می گردد .فرم دانه آن دندان اسبی  ،رنذگ دانذه زرد و تذراکم
بوته مورد نیاز در واحد سطح بذه منظذور برداشذت دانذه  65-70هذزار بوتذه در هکتذار و
برای برداشت علوفه  75-80هزار بوته است .طول دوره رشد این رقم از زمان کاشت تا
رسیدن فیزیولوژیک در مناطق مختلف بین  125-135روز است.
رقم هیبرید  666از گروه ارقام متوسذط ر مذي باشذند كذه هذم در كشذت بهذاره و هذم
تابستانه قابل توصیه هستند .عملكرد آن در شرائط مطلوب زراعي تذا  12الذي  15تذن در
هكتار گزارش شده است .رنگ دانذه زرد متمایذل بذه نذارنجي اسذت .نسذبت بذه رقذم ،704
 15روز طول دوره رشد آن كوتاهتر مي باشد و از نظر آبیاري  2دور آب كمتر مصرف
مي كند.
تیمارهای مربوط به روش استفاده از کود به این صورت می باشد:
 :F1محلول پاشی با غلظت  100در  1000محلول EMa
 :F2محلول پاشی با غلظت  200در  1000محلول EMa
 : F3قبل از کشت ( محلول پاشی بذر کذاه و کلذش و زیذر خذاک نمذودن) بذه میذزان 60
لیتر در هکتار محلول EMa
 :F4همراه با آب آبیاری به میزان  70لیتر در هکتار محلول EMa
 :F5شاهد ( بدون مصرف )EMa

 -3-3روش تهیه EMa
برای تهیه  33لیتر  EMaابتدا یك لیتذر مذال نیشذکر را در  10لیتذر آب  60تذا 80
درجه سانتیگراد کامالٌ حل و سپ مال حل شده در آب را داخل یذک مخذزن پالسذتیکی
ریخته و مخزن را با  21لیتر آب ولرم پر نموده و به آن یك لیتذر  EM1كذه مذاده اولیذه
EMaمي باشد را اضافه مي كنیم و مخزن را بطور کامل پر کرده که هیچ گونه هذوایی
در مخزن نباشد تا تخمیر در درجه حرارت 32تا  37درجه سانتی گذراد انجذام گیذرد .دمذا
در طذذول زمذذان تخمیذذر بایسذذتی ثابذذت نگذذه داشذذته شذذود .معمذذوال  7روز طذذول مذذی کشذذد تذذا
 EM.1به  EMaتبدیل شود .در پایان عمل تخمیذر بایسذتی  pHمحلذول  3/5تذا  4باشذد و
اگذذر چنانچذذه  pHبذذه  3/5تذذا  4نرسذذیده باشذذد بایسذذتی دو روز دیگذذر صذذبر کذذرد و دوبذذاره
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میزان  pHرا اندازگیری نمود .بطور کلی در پایان این تخمیر بایستی  pHدر حدود 3/5
تا  4باشد  .روش مصرف در این تحقیق به این صورت بوده است.
 -1محلذذول پاشذذی باغلظذذت  100در  ، 1000کذذه در ایذذن تیمذذار جهذذت یذذک هکتذذار ،
میزان  30لیتر  EMaرا در  300لیتر آب حل کرده و  3بذار و بذه فواصذل  10روز قبذل
از گلدهی محلول پاشی صورت گرفت.
 -2محلذذول پاشذذی بذذا غلظذذت  200در  ،1000کذذه در ایذذن تیمذذار بذذرای یذذک هکتذذار ،
میزان  60لیتر  EMaرا در  300لیتر آب حل کرده و 3بار و به فواصل  10روز قبل از
گلدهی محلول پاشی انجام شد.
 -3محلول پاشی بر کاه و کلش که جهذت یذک هکتذار  ،میذزان  60لیتذر  EMaرا در
 400لیتر آب حل نموده و بر روی بقایای گیاهی پاشیده و سپ شخم زده شد.
 -4همراه با آب آبیاری  ،که در این روش  70لیتر  EMaرا بذا  200لیتذر آب رقیذق
نموده و همراه با آب آبیاری خاک آب و پ از مبارزه با علذف هذای هذرز( در مرحلذه 6
برگی ذرت) و تکرار آن به فاصله سه هفته بعد در یک هکتار مصرف شد.
 -5شا هد ،کذه در ایذن تیمذار روش کشذت مرسذوم شهرسذتان و بذدون مصذرف EMa
بوده است.
بذذا توجذذه بذذه مطالذذب فذذوق میذذزان مصذذرف  EMaبذذرای سذذطوح مذذورد ازمذذایش بذذدین
صورت بود:
سطح زیر کشت  180 :F1متر مربع ،میزان مصرف 540 :سی سذی  EMaدر 5/4
لیتر
سذذطح زیذذر کشذذت  180 :F2متذذر مربذذع ،میذذزان مصذذرف 1080 :سذذی سذذی  EMaدر
 5/4لیتر
سذذطح زیذذر کشذذت  180 :F3متذذر مربذذع ،میذذزان مصذذرف 1080 :سذذی سذذی  EMaدر
 7/2لیتر
سطح زیر کشت  180 :F4متر مربع ،میزان مصرف 1260 :سی سی  EMaدر آب
آبیاری
فاکتورهای مورد اندازه گیری عبارت بودند از :ارتفاع بوته ،طذول بذالل  ،تعذداد دانذه
در بذذالل ،طذذول پذذدانکل ،عملکذذرد دانذذه ،تعذذداد دانذذه در ردیذذف ،وزن هذذزار دانذذه ،طذذول و
عره برد بالل ،طول تاسل ،عملکرد اقتصادی ،عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت
( .)HIشذذاخص برداشذذت از تقسذذیم عملکذذرد اقتصذذادی بذذر عملکذذرد بیولوژیذذک بدسذذت مذذی
آید.در این آزمایش سه تكرار و در هر تكرار  8كرت به طول  6و عره  5متر بود .در
این طرح ابتدا نقشه طرح بر روي زمین اجرا سذپ كودهذاي شذیمیائي بذر اسذا آزمذون
خاك بر روي زمین پخش و تیمارهائي را كه مي بایست محلول پاشي بر روي كاه و كلش
انجام پذیرد با  EMaمحلو ل پاشذي و توسذط تراكتذور و دنبالذه بنذد كذاترو عملیذات خذاك
ورزي و دفن بقایاي گیاهي و كودهاي شیمیائي انجام پذیرفت .بذركاري با دسذتگاه ردیذف
كار و بر حسب نقشه طذرح انجذام شذد .در تیمذار همذراه بذا آب آبیذاري از تانذك كذود و در
محلول پاشي از سمپاش پشتي هندلي استفاده گردید .محلول پاشي در سه مرحله به فاصذله
 10روز و بعداز مبارزه با علفهاي هرز ( مرحله  4برگذي ) انجذام و در تیمذار همذراه بذا
آب آبیاري عالوه بر مراحل مذكور یذك مرحلذه هذم در زمذان دانذه بنذدي تكذرار گردیذد .بذا
توجه به اینكه در این آزمایش شرائط زارع در نظر گرفته شده است كود اوره به صورت
سرك در دو مرحله :
قبل از مرحله اول محلول پاشي26

قبل از مرحله سوم محلول پاشيدر همه تیمارها مصرف شد.
جدول نتایج تجزیه آب آبیاری و خاک مزرعه بصورت زیر می باشد:
جدول( :)3-1نتایج تجزیه آب آبیاری

مقدار
4 /2
6
0 /6
0
/2

پارامترهای تجزیه آب
مجموع کاتیون ها (meq/lit
مجموع آنیون ها ()meq/lit
کربنات سدیم باقیمانده()RSC-meq/l
قلیائیت()meq/lit
سختی کل (ppm
مجموع امالح محلول ()TDS-meq/lit

305/28

درصد سدیم محلول ()SSP%

6 /5

نسبت جذب سدیم ()SAR

0 /1

جدول(:)3-2پارامترهای تجزیه ماکرو
pH

8/2

SP
EC
)(%) (m/s
واحد رطوبت
شوري
45
0/48

P
)(ppm
فسفر

K
)(ppm
پتا

OC
)(%
کربن

N
)(%
ازت

Sand
)(%
شن

Silt
)(%
الی

Clay
)(%
ر

8/3

362

0/63

0/06

17/3

53/5

29/2

جدول(:)3-3پارامترهای تجزیه میکرو ()ppm

Fe
آهن
1/92

Zn
روی
0/8

Cu
م
1/94

 -3-4آنالیزهای آماری
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Mn
منگنز
14

B
بور
0

Texture TNV
)(%
بافت
خاک
آهک
66

Silty
clay
loam

به منظور تجزیه و تحلیل های آماری از نرم افزار  SASو برای مقایسه میذانگین هذا
از آزمون چند دامنه ای دانکن استفاده گردید و سطح معنی داری  5درصد در نظر گرفته
شد.
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-4بحث و نتایج
 -4-1ارتفاع بوته
بررسی تاثیر تیمارهای مورد نظر بر ارتفاع بوته از نظر آماری ( دانکذن  5درصذد)
اختالف معنذی داری را نشذان دادنذد (نمذودار() 1-4جذدول  )3-4بیشذترین ارتفذاع بوتذه بذه
تیمذذار کذذودی محلذذول پاشذذي بذذا غلظذذت  100در  1000در رقذذم  (V1F1) 704و محلذذول
پاشي با غلظت  200در هزار در رقم  ) V1F2)704بذا ارتفذاع  2.5مترمربذوط مذی شذد
كذذه تفذذاوت معنذذي داري هذذم بذذا یكذذدیگر ندارنذذد و کمتذذرین میذذزان را تیمذذار شذذاهد رقذذم 666
( )V2F5با ارتفاع  1.46متر نشان داد .ارتفاع بوته با تمام خصوصیات اندازه گیری شده
همبستگی معنی داری داشت به جز طول پدانکل و قطر چوب ( جدول  .)2-4خرم دل و
همکاران ( ، )1386حقیقذی و همکذاران ( ،)2010فیلیذپ و همکذاران ( ، )2009محبذوب
خمامی ( )1379نیز چنین نتایجی را گزارش کرند.
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نمودار : 1-4تاثیر تیمارهای آزمایش بر ارتفاع گیاه ذرت ( دانکن  5درصد) تیمارهایی که دارای
حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری

 -4-1-1ارتفاع بوته در رقم سینگل کراس )V1( 704
ارتفاع بوته در رقم سینگل کرا  704تحت تیمارهای کودی اختالف معنی داری را
نشان دادند (نمودار  .)2-4میذانگین ارتفذاع بوتذه در ایذن رقذم  2/137متذر بذود .بذاالترین
میزان ارتفاع در ایذن رقذم  2.5متذر مربذوط بذه تیمارهذای کذودی محلذول پاشذي بذا غلظذت
 100در  ( F1 )1000و محلول پاشي با غلظت  200در  ( F2 )1000و كمترین ارتفاع
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در بین تیمارهاي كودي  1.9متر مربوط به تیمار محلول پاشي بر كاه و كلذش)  ( F3بذود
البته تیمار شاهد(  ( F5كه بدون مصذرف كذود بذوده اسذت بذا ارتفذاع  1.53متذر نسذبت بذه
همه تیمارهاي كودي كمترین ارتفاع را داشت.
3
A

A
2.5

B

2

D
1.5
1
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نمودار  -2-4تاثیر تیمارهای کودی بر ارتفاع در رقم سینگل کرا  ( 704دانکن  5درصد)
تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری

 -4-1-2ارتفاع بوته در رقم بک کراس 666
ارتفذذاع بوتذذه هذذا در رقذذم بذذک کذذرا  666از نظذذر آمذذاری ( 5درصذذد دانکذذن) بذذا هذذم
اخذذتالف معنذذی داری بذذا هذذم داشذذتند بیشذذترین میذذزان ارتفذذاع در ایذذن رقذذم مربذذوط بذذه تیمذذار
مصرف كود همراه با آب آبیاري) ( F4بذا طذول 2.4متذر بذود وكمتذرین مقذدار مربذوط بذه
تیمذار پاشذي بذر كذاه و كلذش )  ( F3بذا طذول  1.7متذر بذود كذه در جذدول  3-4ایذن مذورد
مشاهده مي گردد .میانگین ارتفاع رقم بک کرا  1/97 ، 666متر بود.
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نمودار  -3-4تاثیر تیمارهای کودی بر ارتفاع در رقم بک کرا  ( 666دانکن  5درصد)
تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری

 -4-1-3ارتفاع بوته تحت تیمارهای کودی مختلف
بیشترین ارتفاع بوته مربوط تیمارهای محلول پاشذی بذا غلظذت  100در (F1) 1000
و محلول پاشذی بذا غلظذت  200در  ( F2) 1000بذا طذول  2.3متذر و کمتذرین میذزان بذه
تیمار کودی شاهد ) (F5با طول  1.5متر اختصاص یافت (نمودار. ) 4-4
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نمودار : 4-4تاثیر تیمارهای کودی بر ارتفاع گیاه ذرت ( دانکن  5درصد) تیمارهایی که دارای
حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری

 -4-1-4مقایسه ارتفاع بوته در دو رقم سینگل کراس  704و بک کراس 666
مقایسذذه میذذانگین بذذین ارتفذذاع دو رقذذم نشذذان داد کذذه رقذذم سذذینگل کذذرا  (V1) 704بذذا
میانگین ارتفاع  2/13متر نسبت به رقم بک کرا  (V2) 666بذا میذانگین ارتفذاع 1.97
متر داراي اختالف آماري معني داري مي باشد (نمودار .)5-4
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نمودار  -5-4ارتفاع بوته در دورقم سینگل کرا  )V1( 704و بک کرا ( )V2( 666دانکن 5
درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری

 -4-2طول تاسل( گل آذین نر)
اثر تیمارهای کودی و رقم بر طول تاسل معنی دار شد (جذدول  3 -4و نمذودار )6-4
نمودار مقایسذه میذانگین طذول تاسذل در سذطح  5درصذد (آزمذون دانکذن) تحذت تیمارهذای
کودی و رقم بصورت زیر است.
تیمذذار ( V1F2سذذذینگل کذذذرا  704تحذذت تیمذذذار محلذذذول پاشذذی بذذذا غلظذذذت  200در
 )1000بذاالترین طذول را داشذت( 50.33سذانتي متذذر ) هذر چنذد کذه بذا تیمارهذذای V1F1
(سینگل کرا  704تحت تیمار محلول پاشی با غلظت  100در  )1000بذا طذول 49.33
سانتي متر و (V1F4سینگل کرا  704تحذت تیمذار همذراه بذا آب آبیذاری بذه میذزان 70
لیتر در هکتار) با طول  47.67سانتي متر ( V2F1 ،رقم بذک کذرا  666تحذت تیمذار
محلذذول پاشذذی بذذا غلظذذت  100در  )1000بذذا طذذول  49سذذانتي متذذر و ( V2F2رقذذم بذذک
کرا  666تحت تیمار محلول پاشذی بذا غلظذت  200در  )1000بذا طذول  49.67سذانتي
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متذذر اخذذتالف معنذذی داری را نشذذان نذذداد .کمتذذرین طذذول تاسذذل (  38سذذانتی متذذر ) نیذذز بذذه
تیمارهای شاهد در هر دو رقم مربذوط مذی شذود .ایذن مطلذب مویذد تذاثیر مثبذت تیمارهذای
کودی بر طول تاسل است .و از بین تیمارهذای کذودی روش محلذول پاشذی تذاثیر بیشذتری
داشذذت .طذذول تاسذذل بذذا تمذذام خصوصذذیات انذذدازه گیذذری شذذده بذذه ا سذذتثناء طذذول پذذدانکل
همبستگی معنی داری نشان داد (جدول .)2-4
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نمودار : 6-4تاثیر تیمارهای آزمایش بر طول تاسل ذرت ( دانکن  5درصد) تیمارهایی که دارای
حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری

 -4-2-1طول تاسل در رقم سینگل کراس )V1( 704
طول تاسل در رقم سینگل کرا  704تحت تیمارهای مختلف تفاوت های معنی داری
( دانکذذن  5درصذذد) را نشذذان داد بطذذوری کذذه کمتذذرین طذذول ( 38سذذانتی متذذر )مربذذوط بذذه
تیمار شاهد و بیشترین طول مربوط به تیمارهاي محلول پاشي با غلظذت  100در 1000
) (V1F1و  200در  (V1F2) 1000مشذذذاهده گردیذذذد .ضذذذمنا ایذذذن دو تیمذذذار بذذذا تیمذذذار
مصرف كود با آب آبیاري ) (V1F4تفاوت معني داري ندارد.

34

60
A
AB

A

50

B

30
20

طول تاسل (سانتی متر)

C

40

10
0
F5

F4

F2

F3

F1

تیمارهای کودی

 -4-7تاثیر تیمارهای کودی بر طول تاسل در رقم سینگل کرا  ( 704دانکن  5درصد) تیمارهایی
که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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 -4-2-2طول تاسل در رقم بک کراس 666
باالترین طول تاسذل در رقذم بذک کذرا 49( 666سذانتی متذر) مربذوط بذه تیمارهذای
کذذودی محلذذول پاشذذی بذذا غلظذذت  100در (V2F1) 1000و( 49.6سذذانتیمتر) مربذذوط بذذه
تیمار محلول پاشی با غلظت  200در  1000بود و کمترین میزان ( 38/33سذانتی متذر )
مربوط به تیمار شاهد مشاهده شده است(.نمودار )8-4
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 4-8تاثیر تیمارهای کودی بر طول تاسل در رقم بک کرا  ( 666دانکن  5درصد) تیمارهایی که
دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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 -4-2-3طول تاسل تحت تیمارهای کودی مختلف
تاثیر تیمارهای کودی بر طول تاسذل معنذی دار بذود ( دانکذن  5درصذد) .بطذوری کذه
بذاالترین طذول(  49/17سذانتی متذذر) مربذوط بذه تیمذار محلذذول پاشذی بذا غلظذذت  100در
 (F1)1000و(  50سانتی متر ) مربوط به تیمار محلذول پاشذی بذا غلظذت  200در1000
) (F2بود( .نمودار )9-4
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نمودار : 9-4تاثیر تیمارهای کودی بر طول تاسل گیاه ذرت ( دانکن  5درصد) تیمارهایی که دارای
حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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 -4-2-4مقایسه طول تاسل در دو رقم سینگل کراس  704و بک کراس 666
رقذذم سذذینگل کذذرا  (V1) 704میذذانگین طذذول تاسذذل  45/93سذذانتي متذذر و رقذذم بذذک
کذرا  (V2) 666میذانگین طذول تاسذل  44/73سذانتی متذر را نشذان دادنذد کذه از نظذر
آماری ( دانکن  5درصد) اختالف معنی دار بود( .نمودار )10-4
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نمودار  -10-4طول تاسل در دورقم سینگل کرا  )V1( 704و بک کرا ( )V2( 666دانکن 5
درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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 -4-3طول پدانکل(دو گره انتهائي ساقه)
اثر تیمارهای کودی و رقم بذر طذول پذدانکل معنذی دار شذد (جذدول  3-4و نمذودار -4
)11حداکثر طول پدانکل (  12/33سانتی متذر ) نیذز مربذوط بذه رقذم سذینگل کذرا 704
تحذت تیمذار هذاي محلذول پاشذی بذا غلظذت  100در  (V1F1) 1000و  200در1000
) (V1F2بود .حذداقل طذول (10/5سذانتی متذر )مربذوط بذه تیمذار محلذول پاشذی بذر کذاه و
کلش و زیر خاک نمودن در رقم بک کرا  (V2F3) 666بود هرچند کذه ایذن میذزان بذا
سذذایر مقذذادیر مربذذوط بذذه ایذذن رقذذم اخذذتالف معنذذی داری نداشذذت .طذذول پذذدانکل بیشذذترین
همبستگی را با عملکرد بیولوژیک نشان داد (جدول.)2-4
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نمودار : 11-4تاثیر تیمارهای آزمایش بر طول پدانکل ذرت ( دانکن  5درصد) تیمارهایی که
دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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 -4-3-1طول پدانکل در رقم سینگل کراس )V1( 704
اختالف طول پدانکل بین تیمارهای کودی مربوط به این رقم از نظر آماری معنی دار
(دانکذذن  5درصذذد )نبذذود  ،کمتذذرین مقذذدار( 10/67سذذانتی متذذر ) مربذذوط بذذه تیمذذار محلذذول
پاشی بر کذاه و کلذش و زیذر خذاک نمذودن ) (F3اختصذاص داشذت و بیشذترین مربذوط بذه
تیمارهاي محلول پاشي با غلظت  100در  (V1F1) 1000و 200در (V1F2) 1000
بود .
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 4-12تاثیر تیمارهای کودی بر طول پدانکل در رقم سینگل کرا  ( 704دانکن  5درصد)
تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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طول پدانکل (سانتی متر)

11.5

 -4-3-2طول پدانکل در رقم بک کراس 666
طول پدانکل در رقم بک کرا  666نیز اخذتالف معنذی داری نشذان نذداد ( دانکذن 5
درصد) و بیشترین میزان ( 12سانتی متر ) مربوط به تیمار محلول پاشي با غلظت 100
در  (V2F1) 1000و کمترین میزان ( 10/5سانتی متر) مربذوط بذه تیمذار محلذول پاشذی
بر کاه و کلش و زیر خاک نمودن ( )V2F3بود.
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 -4-13تاثیر تیمارهای کودی بر طول پدانکل در رقم بک کرا  ( 666دانکن  5درصد)
تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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 -4-3-3طول پدانکل تحت تیمارهای کودی مختلف
مقایسات میانگین در مورد تیمارهای کودی بصورت زیذر مذی باشذد ،ایذن نتذایج نشذان
می دهد که کاربرد محلول پاشی با بیشترین طول پدانکل همراه است
تنها تیمار کودی محلول پاشذی بذر کذاه و کلذش و زیذر خذاک نمذودن بذا بقیذه تیمارهذای
کودی اختالف معنی داری نشان داد اما اختالف سایر تیمارها معنی دار نبود( .نمودار -4
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نمودار : 14-4تاثیر تیمارهای کودی بر طول پدانکل گیاه ذرت ( دانکن  5درصد) تیمارهایی که
دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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 -3-4 -4مقایسه طول پدانکل در دو رقم سینگل کراس  704و بک کراس 666
ایذذن مقایسذذه نشذذان مذذي دهذذد كذذه طذذول پذذدانكل در رقذذم سذذینگل كذذرا  (V1) 704بذذا
میانگین 11/46سانتی متر و در رقم بك كرا  (V2) 666با میانگین  11/23سانتی متر
اختالف معني داري نسبت به یكدیگر ندارنذد .هرچنذد طذول پذدانکل جذزء اجذزاع عملکذرد
نمی باشد اما باید اشاره نمود که در این ازمذایش همبسذتگی ایذن ویژگذی بذا عملکذرد 61 ،
درصد می باشد.
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نمودار  : 15-4طول تاسل در دورقم سینگل کرا  )V1( 704و بک کرا ( )V2( 666دانکن 5
درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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 -4-4تعداد دانه در بالل
اثر تیمارهای کودی و رقم بر تعداد دانه در بالل معنی دار شد (جدول  3-4و نمذودار
)4-16بررسذی تعذذداد دانذذه در بذذالل نشذان داد کذذه بیشذذترین تعذذداد دانذه در بذذالل مربذذوط بذذه
تیمار محلذول پاشذي بذا غلظذت  200در  1000در رقذم سذینگل كذرا  (V1F2) 704بذا
 833عدد و كمترین تعداد در تیمار شاهد در رقم بك كرا  (V2F5) 666بذا  517عذدد
بود.از نظر آماری سینگل کرا  704تحت تیمار محلول پاشی با غلظت  100در 1000
) (V1F1با تعداد  782عدد و محلول پاشي با غلظت  200در  (V1F2) 1000با تعذداد
 833عذذذدد و بذذذک کذذذرا  666تحذذذت تیمذذذار محلذذذول پاشذذذی بذذذا غلظذذذت  100در 1000
) (V2F1با تعداد  790عدد اختالف معنی داری با هم ندارند (دانکن  5درصد)
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نمودار : 16-4تاثیر تیمارهای آزمایش بر تعداد دانه در بالل ( دانکن  5درصد) تیمارهایی که
دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری

 -4-4-1تعداد دانه در بالل در رقم سینگل کراس )V1( 704
میانگین تعداد دانذه در بذالل در رقذم سذینگل کذرا  708/06 ، 704عذدد كذه بشذترین
تعداد در تیمار محلول پاشي با غلظت  200در (F2) 1000بود كه با تیمار محلذول پاشذي
بذذا غلظذذت  100در  (F2) 1000بذذا تعذذداد  782عذذدد تفذذاوت معنذذي داري نداشذذت همچنذذین
كمترین تعداد در تیمار مصرف كود با آب آبیاري ) (F4با تعداد  626عدد مشاهده گردیذد
كه این تیمار با تیمار شاهد ) (F5با تعداد  581عدد تفاوت معني داري را نشان نداد.
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تعداد دانه در بالل
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نمودار  -17-4تاثیر تیمارهای کودی بر تعداد دانه در بالل در رقم سینگل کرا  ( 704دانکن 5
درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری

 -4-4-2تعداد دانه در بالل در رقم بک کراس 666
میانگین تعداد دانه در بالل در رقم بک کرا  644/13 ،666بوده است كه بیشذترین
تعداد در تیمار محلول پاشي با غلظت  100در  (F1) 1000با  790عدد دانذه در بذالل و
كمتذذرین در تیمذذار شذذاهد بذذا تعذذداد  517عذذدد دانذذه در بذذالل بذذود .بذذا توجذذه بذذه نمذذودار ذیذذل
مشذذخص مذذي گذذردد كذذه تیمارهذذای کذذودی تذذاثیر معنذذی داری روی تعذذداد دانذذه در ایذذن رقذذم
داشتند.
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نمودار  :18-4تاثیر تیمارهای کودی بر تعداد دانه در بالل در رقم بک کرا  ( 666دانکن 5
درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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تعداد دانه در بالل

E

 -4-4-3تعداد دانه در بالل تحت تیمارهای کودی مختلف
بررسی فاکتور کود نیز نشان داد که بیشترین مقدار مربوط به تیمذار محلذول پاشذی بذا
غلظت  100در  (F1) 1000و محلول پاشذی بذا غلظذت  200در  (F2) 1000مذی باشذد.
همبسذتگی ایذن ویژگذی بذا عملکذرد  80درصذد مذی باشذد(جدول  .)2-4ایذن همبسذتگی بذذاال
نشان دهنده اهمیت این ویژگی بر عملکرد نهایی می باشد .در نهایت این نکته قابذل توجذه
است که تاثیر محلول پاشی بر تعداد دانه در بالل بطور غیر مستقیم می تواند بر عملکذرد
تاثیر گذار باشد.
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نمودار : 19-4تاثیر تیمارهای کودی بر تعداد دانه در بالل ( دانکن  5درصد) تیمارهایی که دارای
حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری

47

 -4-4-4مقایسههههه تعههههداد دانههههه در بههههالل در دو رقههههم سههههینگل کههههراس  704و
بک کراس 666
تجزیه آماري نشان داد كذه متوسذط تعذداد دانذه در بذالل در رقذم  (V1) 704بذه طذور
متوسذط  708عذذدد و در رقذذم  (V2) 666بذذه طذذور متوسذذط  644عذذدد بذذود كذذه ایذذن خذذود
نمایانگر وجود اختالف معنی دار از نظر آماری( دانکن  5درصد) مذي باشذد (نمذودار -4
.)20
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نمودار  -20-4تعداد دانه در بالل در دورقم سینگل کرا  )V1( 704و بک کرا )V2( 666
(دانکن  5درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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 -4-5تعداد دانه در ردیف
اثذذر تیمارهذذای کذذودی و رقذذم بذذر تعذذداد دانذذه در ردیذذف معنذذی دار شذذد (جذذدول  3-4و
نمذذودار )21-4تعذذداد دانذذه در ردیذذف در سذذینگل کذذرا 704تحذذت تیمذذار محلذذول پاشذذی بذذا
غلظت  200در  (V1F2) 1000باالترین میانگین( 52/33عدد) را داشذت و ایذن ویژگذی
در بک کرا  666تحت تیمار شاهد ) (V2F5کمتذرین میذزان( 33/33عذدد) مذی باشذد.
تیمار شاهد ( )F5کمترین میانگین تعداد دانه ( )34/5را نشان داد .همبستگی ایذن ویژگذی
با عملکرد  71درصد می باشد( جدول  .)2-4رقم سینگل کذرا  704بذا میذانگین 45/8
نسبت به رقم بک کرا  666با میانگین  43/06برتری داشت.
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نمودار : 21-4تاثیر تیمارهای آزمایش بر تعداد دانه در ردیف ( دانکن  5درصد) تیمارهایی که
دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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تعداد دانه در ردیف
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 -4-5-1تعداد دانه در در ردیف در رقم سینگل کراس )V1( 704
تیمذذار محلذذول پاشذذی بذذا غلظذذت  100در  (F1)1000بذذا تعذذداد دانذذه  49عذذدد بذذا تیمذذار
محلول پاشی بذر کذاه و کلذش و زیذر خذاک نمذودن) (F3بذا تعذداد  48عذدد اخذتالف معنذی
داری نداشذذتند امذذا اخذذتالف آنهذذا بذذا تیمذذار شذذاهد ) (F5بذذا تعذذداد  36عذذدد معنذذی دار بذذود.
همچنین بیشترین تعداد مربوط به تیمار محلذول پاشذي بذا غلظذت  200در  (F2) 1000بذا
تعداد  52عدد دانه در ردیف بود (نمودار .)22-4
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 :4-22تاثیر تیمارهای کودی بر تعداد دانه در ردیف در رقم سینگل کرا  ( 704دانکن  5درصد)
تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری

50

 -4-5-2تعداد دانه در ردیف در رقم بک کراس 666
تیمارهای محلول پاشی با غلظت  100در (F1) 1000با تعذداد  48.5عذدد بذا تیمذار
کود دهی همراه با آب آبیاری ) (F4با تعذداد  48عذدد دانذه در ردیذف اخذتالف معنذی دار
نشان نداد اما با تیمار شاهد ) (F5با تعداد  33عدد دانذه در ردیذف تفذاوت داشذتند (نمذودار
 )4-23تیمارهای محلول پاشی با غلظت  200در  1000و محلول پاشی بر کاه و کلش و
زیر خاک نمودن نیز با سایر تیمارها تفاوت معنی داری نشان دادند( .نمودار )23-4
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 :4-23تاثیر تیمارهای کودی بر تعداد دانه در ردیف در رقم بک کرا  ( 666دانکن  5درصد)
تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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 -4-5-3تعداد دانه در ردیف تحت تیمارهای کودی مختلف
تیماهای محلول پاشی با غلظت  100در  (F1)1000و محلذول پاشذی بذا غلظذت 200
در  (F2)1000اختالف معني داري با یكدیگر نداشذتند امذا بذا سذایر تیمارهذا اخذتالف آنهذا
معنی دار بود(.نمودار )24-4
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نمودار : 24-4تاثیر تیمارهای کودی بر تعداد دانه در ردیف ( دانکن  5درصد) تیمارهایی که
دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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 -4-5-4مقایسهههه تعهههداد دانهههه در ردیهههف در دو رقهههم سهههینگل کهههراس  704و
بک کراس 666
اختالف بین رقم سینگل کرا  (V1)704با متوسط تعداد  49عدد دانه در ردیف بذا
رقم بک کرا  (V2) 666با متوسذط تعذداد  43عذدد دانذه در ردیذف در سذطح  5درصذد
(آزمون دانکن) معنی دار بود( .نمودار )25-4
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 :25-4تعداد دانه در ردیف در دورقم سینگل کرا  )V1( 704و بک کرا ( )V2( 666دانکن
 5درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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 -4-6وزن هزار دانه
نتایج تجزیه واریان (جذدول  )3-4و مقایسذه میذانگین (نمذودار  )26-4نشذان داد کذه
اعمذال تیمارهذای آزمذایش تذاثیر معنذی داری (دانکذن  5درصذد) را روی وزن هذزار دانذذه
دارد  .رقذذذم سذذذینگل کذذذرا  704تحذذذت تیمذذذار محلذذذول پاشذذذی بذذذا غلظذذذت  100در 1000
) (V1F1وزن هزار دانه باالتری( 213/3گرم) نسبت به سایر تیمارها داشت این اختالف
با همه تیمارهای دیگذراز نظذر آمذاری معنذی دار بذود( .دانکذن 5 ،درصذد) .تیمذار کذودی
شاهد در رقذم  (V2F5) 666کمتذرین مقذدار وزن هذزار دانذه (108.7گذرم) را نشذان داد.
این ویژگی همبستگی زیادی با میزان عملکرد نشان داد ( جدول .)2-4
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نمودار : 26-4تاثیر تیمارهای آزمایش بر وزن هزار دانه ( دانکن  5درصد) تیمارهایی که دارای
حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری

 -4-6-1وزن هزار دانه در رقم سینگل کراس )V1( 704
تیمارهای محلذول پاشذی بذر کذاه و کلذش و زیذر خذاک نمذودن ) (F3بذا وزن هزاردانذه
 118گذذذذذرم ،همذذذذذراه بذذذذذا آب آبیذذذذذاری بذذذذذه میذذذذذزان  70لیتذذذذذر در هکتذذذذذار) (F4بذذذذذا وزن
هزاردانه 118.3گرم و شاهد) (F5با وزن هزاردانه  115گرم اختالف معنی داری با هذم
نداشذذتند امذذا تیمارهذذای محلذذول پاشذذی بذذا غلظذذت  100در  (F1)1000بذذا وزن هزاردانذذه
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 213.3گرم و محلول پاشذی بذا غلظذت  200در  (F2) 1000بذا وزن هذزار دانذه 185.7
گرم اختالف معنی داری نسبت به یکدیگر و سایر تیمارها داشتند( .نمودار)27-4
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نمودار  : 27-4تاثیر تیمارهای کودی بر وزن هزار دانه در رقم سینگل کرا  ( 704دانکن 5
درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری

 -4-6-2وزن هزار دانه در رقم بک کراس 666
اختالف بین تمام تیمارهای موجود از لحاظ آماری (دانکذن  5درصذد) معنذی دار بذود.
در ایذذن رقذذم بیشذذترین وزن هزاردانذذه مربذذوط بذذه تیمذذار محلذذول پاشذذي بذذا غلظذذت  100در
 (F1) 1000با وزن  181.3گرم و كمترین وزن هزار دانه مربوط به تیمار شذاهد )(F5
با وزن  108.7گرم بدست آمد (نمودار .)28-4
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 :4-28تاثیر تیمارهای کودی بر وزن هزار دانه در ردیف در رقم بک کرا  ( 666دانکن 5
درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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وزن هزار دانه (گرم)
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 -4-6-3وزن هزار دانه تحت تیمارهای کودی مختلف
تیمذار محلذذول پاشذذی بذذر کذاه و کلذذش و زیذذر خذذاک نمذودن ) (F3بذذا وزن  115.7گذذرم
نسبت به شاهد ) (F5با وزن  111.8گرم از نظر آماري اختالف معني داري نداشتند اما
سایر تیمارها دارای اختالف معنی داري بذا یكذدیگر بودنذد و بیشذترین وزن هذزار دانذه بذا
وزن  197.3گرم در تیمار محلول پاشي بذا غلظذت  100در  (F1)1000و كمتذرین وزن
هزار دانه در تیمار شاهد ) (F5با وزن  111.8گرم مشاهده گردید (نمودار .)29-4
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نمودار : 29-4تاثیر تیمارهای کودی بر وزن هزار دانه ( دانکن  5درصد) تیمارهایی که دارای
حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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وزن هزار دانه (گرم)

150

 -4-6-4مقایسه وزن هزار دانه در دو رقم سینگل کراس  704و بک کراس 666
رقذذم سذذینگل کذذرا  704بذذا وزن هذزار دانذذه  150.06گذذرم) (V1نسذذبت بذذه رقذذم بذذک
کرا  666با وزن هزار دانه  141.66گرم ) (V2داراي برتري و اختالف معنذي داري
با یكدیگر داشتند( .نمودار )30-4
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نمودار  :30 -4وزن هزار دانه در دورقم سینگل کرا  )V1( 704و بک کرا )V2( 666
(دانکن  5درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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 -4-7فاصله بالل تا سطح خاک
اثر تیمارهای کودی و رقذم بذر فاصذله بذالل تذا سذطح خذاک معنذی دار شذد (جذدول -4
)3نتایج آزمایش نشان داد که رقم سینگل کرا  704تحذت تیمذار کذودی محلذول پاشذی بذا
غلظذذت  100در  (V1F1)1000بافاصذذله 98سذذانتی متذذر از سذذطح خذذاک و رقذذم سذذینگل
کرا  704تحت تیمار کودی محلول پاشذی بذا غلظذت  200در  (V1F2)1000باارتفذاع
 97.3سانتی متر از سطح خاک باالترین فاصله را از سذطح خذاک دارنذد(نمودار )31-4
اما تاثیر پذیری این ویژگی از تیمارهذای اعمذال شذده بسذیار کمتذر از سذایر ویژگذی هذای
دیگر بود  .میانگین این ویژگی برای واریته سینگل کرا  704و رقم بک کذرا 666
به ترتیب  87/2و  83/2سانتی متذر مذی باشذد( نمذودار  .)35-4تیمارهذای کذودی محلذول
پاشی با غلظت  100در  ،1000محلول پاشی با غلظت  200در
 1000و همراه با آب آبیاری به میزان  70لیتر در هکتار اثرات مشابهی را نشان دادند و
کمترین میزان( 71سانتی متر) مربوط به تیمار شاهد بود(نمذودار  .)34-4ایذن ویژگذی بذا
شاخص برداشت همبستگی معنی داری نشان نداد( جدول .)2-4
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نمودار : 31-4تاثیر تیمارهای آزمایش بر فاصله بالل تا سطح خاک ( دانکن  5درصد) تیمارهایی
که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری

 -4-7-1فاصله بالل تا سطح خاک در رقم سینگل کراس )V1( 704
تیمارهای محلول پاشی با غلظذت  100در(V1F1) 1000بذا بافاصذله 98سذانتی متذر
از سطح خاک  ،محلذول پاشذی بذا غلظذت  200در  (V1F2)1000باارتفذاع  97.3سذانتی
متر از سطح خاک و همراه با آب آبیاری به میزان  70لیتذر در هکتذار) (V1F4باارتفذاع
 91.67سذذانتی متذذر از سذذطح خذذاک اختالفذذی بذذا هذذم نداشذذتند و تیمارهذذای شذذاهد)(V1F5
59

باارتفذذاع  71سذذانتی متذذر از سذذطح خذذاک و محلذذول پاشذذی بذذر کذذاه و کلذذش و زیذذر خذذاک
نمودن) (V1F3باارتفاع 78سانتی متر از سطح خاک نیز با یکدیگر بدون اخذتالف معنذی
دار بودند( .نمودار )32-4
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 -4-32تاثیر تیمارهای کودی بر فاصله بالل تا سطح خاک در رقم سینگل کرا  ( 704دانکن 5
درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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 -4-7-2فاصله بالل تا سطح خاک در رقم بک کراس 666
تیمارهای محلول پاشی با غلظت  100در  (V2F1)1000باارتفاع 86.67سانتی متر
از سطح خاک  ،محلول پاشی بذا غلظذت  200در (V2F2) 1000باارتفذاع 85.33سذانتی
متر از سطح خاک  ،محلول پاشی بر کاه و کلذش و زیذر خذاک نمذودن ) (V2F3باارتفذاع
90.33سذذانتی متذذر از سذذطح خذذاک و همذذراه بذذا آب آبیذذاری بذذه میذذزان  70لیتذذر در هکتذذار
) (V2F4باارتفذذذذاع 88.33سذذذذانتی متذذذذر از سذذذذطح خذذذذاک بذذذذا شذذذذاهد) (V2F5باارتفذذذذاع
65.33سانتی متر از سطح خاک اختالف معنی دار داشتند اما بین تیمارهذا اخذتالف معنذی
دار نبود (نمودار)33-4
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 :4-33تاثیر تیمارهای کودی بر فاصله بالل تا سطح خاک در رقم بک کرا  ( 666دانکن 5
درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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فاصله بالل تا سطح خاک (سانتی متر)
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 -4-7-3فاصله بالل تا سطح خاک تحت تیمارهای کودی مختلف
تیمارهای محلول پاشی با غلظت  100در  ،(F1)1000محلول پاشذی بذا غلظذت 200
در (F2)1000و همراه با آب آبیاری به میزان  70لیتذر در هکتذار) (F4بذا هذم اخذتالف
نداشذذتند امذذا اخذذتالف آنهذذا بذذا محلذذول پاشذذی بذذر کذذاه و کلذذش و زیذذر خذذاک نمذذودن )(F3
وشاهد) (F5معنی دار بود (نمودار .)34-4
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تیمارهای کودی

نمودار : 34-4تاثیر تیمارهای کودی بر فاصله بالل تا سطح خاک ( دانکن  5درصد) تیمارهایی که
دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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 -4-7-4مقایسه فاصله بالل تها سهطح خهاک در دو رقهم سهینگل کهراس  704و
بک کراس 666
رقذذم سذذینگل کذذرا  (V1) 704بذذا میذذانگین فاصذذله بذذالل 87.2از سذذطح خذذاک و بذذک
کرا  (V2) 666با میانگین فاصله بالل .83از سطح خاک اختالف معنی داری (دانکن
 5درصد) نشان دادند ( نمودار .)35-4
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تیمارهای کودی

 :4-35فاصله بالل تا سطح خاک در دورقم سینگل کرا  )V1( 704و بک کرا )V2( 666
(دانکن  5درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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فاصله بالل تا سطح خاک (سانتی متر)
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 -4-8قطر بالل
اثذر تیمارهذای کذودی و رقذم بذر قطذر بذالل معنذی دار شذد (جذدول )3-4و نمذذودار (-4
 )36نتایج مقایسه میانگین نشان داد که تیمارهای محلذول پاشذی در مذورد ایذن خصوصذیت
نیز بیشترین تاثیر را دارنذد .کمتذرین میذزان قطذر بذالل ( 4سذانتی متذر) مربذوط بذه تیمذار
محلول پاشذی بذر کذاه و کلذش و زیذر خذاک نمذودن در رقذم سذینگل کذرا (V1F3) 704
نمذذذودار ()37 -4و ( 4.2سذذذانتی متذذذر ) مربذذذوط بذذذه تیمذذذار شذذذاهد در رقذذذم بذذذک کذذذرا
 (V2F5) 666بذود( نمذودار  .)38-4در مذورد ایذن ویژگذی میذانگین در رقذم بذک کذرا
666بیشذذتر از رقذذم سذذینگل کذذرا  704مذذی باشذذد .قطذذر بذذالل بذذا عملکذذرد بیولوژیذذک
همبستگی  0/65را نشان داد (جدول .)2-4
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نمودار : 36-4تاثیر تیمارهای آزمایش بر قطر بالل ( دانکن  5درصد) تیمارهایی که دارای حروف
مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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 -4-8-1قطر بالل در رقم در رقم سینگل کراس )V1( 704
تیمارهذذای محلذذول پاشذذی بذذا غلظذذت  100در  (V1F1)1000بذذاقطر  5سذذانتی متذذر و
محلول پاشی با غلظت  200در (V1F2) 1000باقطر  5سانتی متر اختالف نشذان ندادنذد
اما بذا سذایر تیمارهذا اخذتالف معنذی دار داشذتند .تیمذار کذود دهذی همذراه بذا آب آبیذاری بذه
میزان  70لیتر) (V1F4باقطر  4.6سذانتی متذر در هکتذار بذا شذاهد) (V1F5بذاقطر 4.3
سانتی متر نیز اختالف معنی داری نداشت ( .نمودار )37-4
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 -4-37تاثیر تیمارهای کودی بر قطر بالل در رقم سینگل کرا  ( 704دانکن  5درصد)
تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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قطر بالل (ساتی متر )

4

 -4-8-2قطر بالل در رقم بک کراس 666
تیمارهذذای محلذذول پاشذذی بذذا غلظذذت  100در  (V2F1)1000بذذا قطذذر  5سذذانتی متذذر،
محلول پاشی با غلظت  200در (V2F2) 1000بذا قطذر  5سذانتی متذر و تیمذار همذراه بذا
آب آبیذذاری بذذه میذذزان  70لیتذذر در هکتذذار) (V2F4بذذا قطذذر 4.9سذذانتی متذذراختالف معنذذی
داری نداشتند ولی اختالف آنها با شاهد) (V2F5بذا قطذر 4.2سذانتی متذر معنذی دار بذود(.
نمودار )38-4
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 :4-38تاثیر تیمارهای کودی بر قطر بالل در رقم بک کرا  ( 666دانکن  5درصد) تیمارهایی
که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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قطر بالل (ساتی متر )

B
4.6

 -4-8-3قطر بالل تحت تیمارهای کودی مختلف
تیمار محلول پاشی بر کاه و کلش و زیر خاک نمودن) (F3باقطر  4.75سانتی متر با
رقم شذاهد) (F5بذا قطذر  4.25سذانتی متذر اثذر یکسذانی داشذت امذا سذایر تیمارهذا اخذتالف
معنی داری با شاهد داشتند (نمودار .)39-4
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C
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قطر بالل (ساتی متر )
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تیمارهای کودی

نمودار : 39-4تاثیر تیمارهای کودی بر قطر بالل ( دانکن  5درصد) تیمارهایی که دارای حروف
مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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 -4-8-4مقایسه قطر بالل در دو رقم سینگل کراس  704و بک کراس 666
رقم سینگل کرا  704و بک کرا  666اختالف معنی داری با هذم داشذتند .میذزان
میذذانگین قطذذر بذذالل در رقذذم سذذینگل کذذرا  4/58 ،(V1) 704سذذانتی متذذر و در بذذک
کرا  4/74 ، (V2) 666سانتی متر بود (نمودار .)40-4
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 :40-4قطر بالل در دورقم سینگل کرا  )V1( 704و بک کرا ( )V2( 666دانکن  5درصد)
تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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قطر بالل (ساتی متر )

4.7

 -4-9قطر چوب
اثر تیمارهای کودی و رقذم بذر قطذر چذوب معنذی دار شذد (جذدول )3-4و نمذودار( -4
)41نتایج مقایسذه میذانگین نشذان داد کذه رقذم بذک کذرا  666تحذت تیمذار کذودی محلذول
پاشی با غلظذت  100در  1000بذاالترین میذزان چذوب( 3/2سذانتی متذر) را نشذان دادنذد(
نمذذودار  . )41-4ایذذن اخذذتالف از نظذذر آمذذاری بذذا سذذایر تیمارهذذا معنذذی دار بذذود (دانکذذن5 ،
درصد) .کمترین میزان قطر چوب برخالف سایر ویژگی ها بذه تیمذار شذاهد مربذوط نمذی
شود وتیمذار کذوددهی همذراه بذا آب آبیذاری بذه میذزان  70لیتذر در هکتذار در رقذم سذینگل
كرا  704با مقدار میانگین  2/6کمترین میزان را نشان داد( نمودار .)42-4
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نمودار : 41-4تاثیر تیمارهای آزمایش بر قطر چوب ( دانکن  5درصد) تیمارهایی که دارای
حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری

 -4-9-1قطر چوب در رقم سینگل کراس )V1( 704
در ایذذن رقذذم تیمذذار محلذذول پاشذذی بذذا غلظذذت  100در  (V1F1)1000بذذا قطذذر 2.8
سانتي متر ،تیمذار محلذول پاشذی بذا غلظذت  200در  (V1F2) 1000بذا قطذر  2.9سذانتي
متر وتیمار محلول پاشی بر کاه و کلش و زیر خذاک نمذودن) (V1F3بذا قطذر  2.8سذانتي
متذذر اخذذتالف معنذذی داری بذذا هذذم ندارنذذد .تیمذذار محلذذول پاشذذی بذذا غلظذذت  200در1000
) (V1F2با قطر چوب  2.9سانتي متر و تیمار شاهد )(V1F5با قطذر  3سذانتي متذر نیذز
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از نظذذر آمذذاري اخذذتالف معنذذي داري را نشذذان ندادنذذد .در ایذذن رقذذم بیشذذترین قطذذر چذذوب
مربوط به تیمار شاهد با  3سانتي متر قطر و كمترین مربوط به تیمار مصرف كود همراه
با آب آبیاري با  2.6سانتي متر بود (نمودار .)42-4
3.1
A
3
AB
2.9
B

2.7
C

قطر چوب (سانتی متر)

B
2.8

2.6
2.5
2.4
F5

F4

F3

F2

F1

تیمارهای کودی

 :4-42تاثیر تیمارهای کودی بر قطر چوب در رقم سینگل کرا  ( 704دانکن  5درصد)
تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری

 -4-9-2قطر چوب در رقم بک کراس 666
در ایذذن رقذذم تیمذذار کذذود دهذذی همذذراه بذذا آب آبیذذاری بذذه میذذزان  70لیتذذر در هکتذذار
) (V2F4بذذا قطذذر  2.8سذذانتي متذذر بذذا تیمذذار شذذاهد ) (v2F5بذذا قطذذر  2.8سذذانتي متراثذذر
یکسانی داشت اما سایر تیمارهای دیگر اختالف معنی داری با شذاهد نشذان دادنذد .در ایذن
رقم بیشترین قطر چوب مربوط به تیمار محلول پاشي با غلظت  100در (V2F1) 1000
با قطر  3.2سانتي متر و كمترین قطر چوب مربوط به تیمارهاي شاهد ) (V2F5با قطذر
چوب  2.8سانتي متر و تیمار مصرف كود همراه بذا آب آبیذاري ) (V2F4بذا قطذر چذوب
 2.8سانتي متر مربوط مي شد (نمودار .)43-4
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 :4-43تاثیر تیمارهای کودی بر قطر چوب در رقم بک کرا  ( 666دانکن  5درصد) تیمارهایی
که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری

 -4-9-3قطر چوب تحت تیمارهای کودی مختلف
تیمارهای محلول پاشی با غلظت  200در  ، (F2) 1000محلول پاشی بر کاه و کلذش
و زیذر خذاک نمذودن ) (F3و شذاهد) (F5هذر سذه بذا قطذر  2.9سذانتي متذر اخذتالف معنذی
داری با هم نداشتند و تیمار محلول پاشی با غلظت  100در  (F1)1000با قطر  3سذانتي
مترنسبت به سایر تیمارها اخذتالف معنذي داري نشذان داد و همذانطور كذه مشذخص اسذت
این تیمار بیشترین قطر چوب و تیمذار كذود دهذي بذا آب آبیذاري ) (F4بذا قطذر چذوب 2.6
سانتي متر كمترین قطر چوب را به خود اختصاص داده اند (نمودار .)44-4
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نمودار : 44-4تاثیر تیمارهای کودی بر قطر چوب ( دانکن  5درصد) تیمارهایی که دارای حروف
مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند.
 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 -4-9-4مقایسه قطر چوب در دو رقم سینگل کراس  704و بک کراس 666
از نظر مقایسه دو رقم در خصوص قطر چوب رقم سذینگل کذرا  704و رقذم بذک
کرا  666با یکدیگر اختالف معنی دار نشان دادند و واریته سذینگل کذرا (V1) 704
و بک کرا  (V2) 666به ترتیب داراي قطر چوب  2/82و  2/94سانتی متر می باشند
(نمودار .)45-4
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 : :4-45قطر چوب در دورقم سینگل کرا  )V1( 704و بک کرا ( )V2( 666دانکن 5
درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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قطر چوب (سانتی متر)

2.9

 -4-10عملکرد دانه
نتایج تجزیه واریان (جدول  )3-4و مقایسات میانگین( نمذودار  )46-4نشذان داد کذه
بذذین تیمارهذذا اخذذتالف معنذذی داری وجذذود دارد(دانکذذن  5درصذذد).رقم سذذینگل کذذرا 704
تحت تیمار کودی محلذول پاشذی بذا غلظذت  100در  (V1F1)1000بذا عملكذرد 10810
كیلوگرم در هكتار باالترین میزان عملکرد را به خود اختصاص داد ( نمودار  47-4و -4
 .)48کمترین میزان عملکرد دانه را رقم بک کرا  666تحت تیمار شاهد ) (V2F5بذا
عملكذذذرد  4630كیلذذذوگرم در هكتذذذار نشذذذان داد ..لذذذیم و همکذذذاران ( ،)2007مهذذذرورز و
همکاران ( ،)2008سان و همکاران ،حسذین شذاه و همکذاران( ،)2001احمذد و همکذاران
( ،)2010مذذارامی و همکذذاران ( )1998نیذذز کذذاربرد کودهذذای بیولذذوژیکی را در جهذذت
افزایش عملکرد و اجزاء عملکرد موثر گزارش کردند اما نتایج بدست آمذده از سذانگاکارا
( )1998و همکاران نشان داد که استفاده از  EMaبصورت محلذول پاشذی در دو مرحلذه
کمترین عملکذرد را بذه دنبذال داشذت.از طرفذی اضذافه کذردن  EMaبذه مذاده آلذی خذاک و
همزمذذذان دو مرتبذذذه محلذذذول پاشذذذی روی بذذذرد حذذذداکثر عملکذذذرد را نشذذذان داد .جاویذذذد و
همکاران نیز نتایجی مشابه با نتایج تحقیق انجام شده فعلي را گذزارش کردنذد .سذاندارام و
همکاران نیز تاثیر  EMaرا بر عملکرد مذوثر بیذان نمودنذد امذا اظهذار کردنذد کذه محلذول
پاشذی  EMaو اسذذتفاده همزمذذان از کودهذذای شذذیمیایی تذذاثیر بیشذذتری بذذر عملکذذرد خواهذذد
داشت.
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نمودار : 46-4تاثیر تیمارهای آزمایش بر عملکرد دانه ( دانکن  5درصد) تیمارهایی که دارای
حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 4-10-1عملکرد دانه در رقم سینگل کراس )V1( 704
دو تیمار محلول پاشی با غلظت  100در (V1F1) 1000با عملكرد  10810كیلوگرم
در هكتار و محلول پاشی با غلظت  200در  (V1F2) 1000با عملكرد  10550كیلوگرم
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در هكتار تاثیر یکسانی داشتند اما بذا سذایر تیمارهذا اخذتالف معنذی دار بذود .در ایذن رقذم
بیشذذترین عملكذذرد را تیمذذار محلذذول پاشذذی بذذا غلظذذت  100در (V1F1) 1000بذذا عملكذذرد
 10810كیلوگرم در هكتار و كمترین عملكرد را تیمار محلول پاشي بر كاه و كلش و زیر
خاك نمودن بقایا ) (V1F3با عملكرد  5408كیلذوگرم در هكتذار را نشذان دادنذد ( نمذودار
.)4-47
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 :4-47تاثیر تیمارهای کودی بر عملکرد دانه در رقم سینگل کرا  ( 704دانکن  5درصد)
تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری

75

 -4-10-2عملکرد دانه در رقم بک کراس 666
در این رقم بیشترین عملكرد دانه مربذوط بذه تیمذار محلذول پاشذي بذا غلظذت  100در
 (V2F1) 1000با عملكرد  8233كیلوگرم در هكتار و كمترین عملكرد مربوط به تیمذار
شذذاهد ) (V2F5بذذا عملكذذرد  4630كیلذذوگرم در هكتذذار بذذود .ضذذمنا بذذین تمذذام تیمارهذذا بذذه
اسذذتثنای محلذذول پاشذذی بذذر کذذاه و کلذذش و زیذذر خذذاک نمذذودن ) (V2F3بذذا عملكذذرد 4650
كیلوگرم در هكتارنسبت به شاهد ) (V2F5با عملكذرد  4630كیلذوگرم در هكتذار اخذتالف
معنی دار مشاهده شد (.)4-48
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 :4-48تاثیر تیمارهای کودی بر عملکرد در رقم بک کرا  ( 666دانکن  5درصد) تیمارهایی که
دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند.
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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 -4-10-3عملکرد دانه تحت تیمارهای کودی مختلف
تیمارهذذای محلذذول پاشذذی بذذر کذذاه و کلذذش و زیذذر خذذاک نمذذودن بقایذذا ) (F3بذذا عملكذذرد
 5304كیلذذوگرم در هكتذذار نسذذبت بذذه شذذاهد ) (F5بذذا عملكذذرد  5291كیلذذوگرم در هكتذذار
اختالف معنی داری نشان ندادند اما سایر تیمارها نسبت بذه یكذدیگر داراي اخذتالف معنذی
داري بودنذذد .بیشذذترین تذذاثیر را تیمذذار محلذذول پاشذذي بذذا غلظذذت  100در  (F1) 1000بذذا
عملكرد  9520كیلوگرم و كمترین را تیمار شاهد ) (F5بذا عملكذرد  5291كیلذوگرم نشذان
دادند(.)4-49
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نمودار : 49-4تاثیر تیمارهای کودی بر عملکرد دانه ( دانکن  5درصد) تیمارهایی که دارای
حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند.
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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 -4-10-4مقایسه عملکرد در دو رقم سینگل کراس  704و بک کراس 666
ارقام سینگل کرا  704و بک کذرا  666بذا هذم اخذتالف معنذی دار داشذتند .رقذم
سذذینگل کذذرا  (V1)704بذذا میذذانگین عملکذذرد  7926/46کیلذذوگرم نسذذبت بذذه رقذذم بذذک
کذذرا  (V2) 666بذذا میذذانگین  6258/06کیلذذوگرم از عملکذذرد بذذاالتری برخذذوردار بذذود
(نمودار )50-4
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 :50-4عملکرد در دورقم سینگل کرا  )V1( 704و بک کرا ( )V2( 666دانکن  5درصد)
تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند.
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری

جدول  :1-4تجزیه واریان

برای عملکرد دانه

* ** ،معنی داری به ترتیب در سطح پنج و یک درصد
78

F
**19/74
**370/6
**474/17
**27/65

درجذذذه
میذذذانگین مجذذذذور
آزادی
مربعات
2
1111823/63
1
20876896/2
4
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4
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56307/63
29

منابع ت ییر
تکرار
رقم
کود
رقم در کود
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 -4-11عملکرد بیولوژیک
اثر تیمارهای کودی و رقم بر عملکرد بیولوژیک معنی دار شد (جدول  3-4و نمودار
 )4-49مقایسه میانگین برای عملکذرد بیولوژیذک نشذان داد کذه بذین تیمارهذای اعمذال شذده
اختالف معنی داری وجود دارد (دانکن5 ،درصد) به نحوی که رقذم سذینگل کذرا 704
تحت تیمار محلول پاشی با غلظت  100در  (V1F1) 1000با عملكرد  23480كیلذوگرم
بذاالترین مقذدار را بذه خذود اختصذاص داد ( نمذودار  .)49-4رقذم بذک کذرا  666تحذت
تیمذذار محلذذول پاشذذی بذذر کذذاه و کلذذش و زیذذر خذذاک نمذذودن ) (V2F3نیذذز کمتذذرین مقذذدار
عملکرد بیولوژیک ( 10710کیلوگرم) را نشان داد .در بین تیمارهای کذودی اعمذال شذده
بیشذترین(21790کیلذذوگرم) و کمتذرین ( 11360کیلذذوگرم ) مقذدار عملکذذرد بیولوژیذک بذذه
ترتیب مربوط به محلول پاشی با غلظت  100در  1000و محلول پاشی بر کاه و کلش و
زیر خاک نمودن می باشد و همچنین این ویژگی در رقم سینگل کذرا  704بذاالتر بذود(
نمودار .)55-4
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نمودار : 51-4تاثیر تیمارهای آزمایش بر عملکرد بیولوژیک ( دانکن  5درصد) تیمارهایی که
دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند.
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری

 -4-11-1عملکرد بیولوژیک در رقم سینگل کراس )V1( 704
در ایذذن رقذذم تیمارهذذای محلذذول پاشذذی بذذا غلظذذت  100در  (V1F1)1000بذذا عملكذذرد
 23480كیلوگرم و محلول پاشی بذا غلظذت  200در  (V1F2)1000بذا عملكذرد 22460
كیلذذوگرم بذذا یکذذدیگر اخذذتالف معنذذي داري نداشذذتند .همچنذذین تیمذذار کذذودی همذذراه بذذا آب
آبیاری به میزان  70لیتر در هکتار ) (V1F4با عملكرد  16440كیلذوگرم نسذبت بذه رقذم
شذذاهد ) (V1F5اخذذتالف معنذذي داري نداشذذتند .در ایذذن رقذذم بذذاالترین عملكذذرد مربذذوط بذذه
تیمذذار محلذذول پاشذذی بذذا غلظذذت  100در  (V1F1)1000بذذا عملكذذرد  23480كیلذذوگرم و
پائین ترین عملكرد مربوط به تیمار محلذول پاشذی بذر کذاه و کلذش و زیذر خذاک نمذودن بذا
عملكرد  12020كیلوگرم می باشد ( نمودار )52-4
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نمودار  : 52-4تاثیر تیمارهای کودی بر عملکرد بیولوژیک در رقم سینگل کرا  ( 704دانکن 5
درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند.
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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 -4-11-2عملکرد بیولوژیک در رقم بک کراس 666
در این رقم باالترین عملكردمربوط به تیمذار محلذول پاشذي بذا غلظذت  100در 1000
) (V2F1با عملكرد  20090كیلوگرم و پائین ترین عملكرد مربوط به تیمار محلول پاشی
بر کاه و کلش و زیر خاک نمودن ) (V2F3با عملكرد  10710كیلوگرم بود كه این تیمار
با تیمار شاهد ) (V2F5بذا عملكذرد  11010كیلذوگرم از نظذر آمذاري تفذاوت معنذي داري
نداشتند .اما سایر تیمارهذا داراي تفذاوت معنذي داري نسذبت بذه یكذدیگر بودنذد (نمذودار -4
.)53
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نمودار  : :53-4تاثیر تیمارهای کودی بر عملکرد بیولوژیک در رقم بک کرا  ( 666دانکن 5
درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند.
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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 -4-11-3عملکرد بیولوژیک تحت تیمارهای کودی مختلف
تاثیر همه تیمارهاي كودي بر روي عملكرد بیولوژیك از نظر آماري معني دار بود و
تیمار محلول پاشي با غلظت  100در  (F1) 1000با میذانگین عملكذرد  21790كیلذوگرم
بیشذترین و تیمذار محلذول پاشذذي بذر كذاه و كلذش و زیذذر خذاك نمذودن بقایذا ) (F3بذذاعملكرد
 11360كیلوگرم كمترین عملكرد را به خود اختصاص دادند (نمودار.)54-4
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نمودار : 54-4تاثیر تیمارهای کودی بر عملکرد بیولوژیک ( دانکن  5درصد) تیمارهایی که دارای
حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند.
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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 -4-11-4مقایسهههه عملکههههرد بیولوژیههههک در دو رقهههم سههههینگل کههههراس  704و
بک کراس 666
رقذم سذذینگل کذذرا  (V1) 704بذا میذذانگین عملكذذرد  14917كیلذوگرم ورقذذم بذذک کذذرا
 (V2) 666با میانگین عملكرد  17939كیلوگرم نسبت به یكدیگراختالف معنذی داری در
سطح  5درصد نشان دادند (نمودار )55-4
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 : 4-55عملکرد بیولوژیک در دورقم سینگل کرا  )V1( 704و بک کرا ( )V2( 666دانکن
 5درصد) تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند.
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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 -4-12شاخص برداشت
همانطوری که از جدول تجزیه واریان (جدول 3-4و نمودار  ) 56-4پیداست
شاخص برداشت تحت تاثیر تیمارهای اعمال شده قرار گرفته است بیشترین شاخص
برداشت متعلق به رقم سینگل کرا  704تحت تیمار محلول پاشی با غلظت  200در
 (V1F2) 1000با  .47می باشد(نمودار  )54-4اگرچه که اختالف آن با تیمارهای
کودی محلول پاشی با غلظت  100در  (V1F1) 1000با  .46و محلول پاشی بر کاه و
کلش و زیر خاک نمودن در همان رقم)  (V1F3با  .45از نظر آماری (دانکن 5درصد)
معنی دار نیست .همچنین كمترین شاخص برداشت مربوط به تیمار شاهد در رقم سینگل
كرا  (V1F5) 704با  .39مشاهده گردید .
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ABC

A

AB

0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

F1

V1
تیمارها

نمودار : 56-4تاثیر تیمارهای آزمایش بر شاخص برداشت ( دانکن  5درصد) تیمارهایی که دارای
حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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 -4-12-1شاخص برداشت در رقم سینگل کراس )V1( 704
تجزیذذه آمذذاري در ایذذن رقذذم نشذذان داد كذذه بذذین تیمذذار محلذذول پاشذذي بذذا غلظذذت  100در
 (V1F1) 1000با  .46و تیمار محلول پاشي با غلظت  200در  (V1F2) 1000با .47
و تیمار محلول پاشي بر كاه و كلش و زیر خاك نمذودن ) (V1F3بذا  .45از نظذر آمذاري
اخذذتالف معنذذي داري وجذذود نذذدارد .همچنذذین بیشذذترین مقذذدار شذذاخص برداشذذت مربذذوط بذذه
تیمار محلول پاشي با غلظت  100در  (V1F1) 1000با  .46و كمترین مربوط به تیمار
شاهد ) (V1F5با  .39بود ( نمودار .)57-4

A

C

B

0.5
0.45

D

0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1

عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار)

E

0.4

0.05
0
F5

F4

F2

F3

F1

تیمارهای کودی

 -4-57تاثیر تیمارهای کودی بر شاخص برداشت در رقم سینگل کرا  ( 704دانکن  5درصد)
تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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 -4-12-2شاخص برداشت در رقم بک کراس 666
در این رقم بر خالف رقم  704بین همه تیمارها اخذتالف معنذي داري مشذاهده شذد و
بیشترین شاخص برداشذت را تیمذار محلذول پاشذي بذا غلظذت  200در  (V2F2) 1000بذا
 . 44و كمترین شذاخص را تیمذار مصذرف كذود همذراه بذا آب آبیذاري ) (V2F4بذا  .4بذه
خود اختصاص دادند ( نمودار .)58-4
0.45

A

0.44

C
0.42
D
0.41
E
0.4
0.39
0.38
0.37
F5

F4

F3

F2

F1

تیمارهای کودی

 -4-58تاثیر تیمارهای کودی بر شاخص برداشت در رقم بک کرا  ( 666دانکن  5درصد)
تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار)

B
0.43

 -4-12-3شاخص برداشت تحت تیمارهای کودی مختلف
تیمارهای محلول پاشی با غلظت  200در  (F2) 1000با  .45و محلول پاشی بر کاه
و کلش و زیر خاک نمودن ) (F3با  .44اختالف معنی داري را با یكذدیگر نشذان ندادنذد
همچنین اختالف بین تیمار همراه با آب آبیاری به میزان  70لیتذر در هکتذار) (F4بذا .41
و تیم 4ار شاهد) (F5با  . 4از نظر آماري معني دار نبذود معنذی دار نبذود .تیمذار محلذول
پاشي با غلظت  100در  (F1) 1000با  .43و محلول پاشی بر کاه و کلذش و زیذر خذاک
نمودن ) (F3با  .44اختالف معنی داري را با یكدیگر نشان ندادند (نمودار )59-4
0.46

A

0.45

AB
B

0.44

0.42

C

0.41

C

0.4
0.39
0.38
0.37
F5

F4

F3

F2

F1

تیمارهای کودی

نمودار : 59-4تاثیر تیمارهای کودی بر شاخص برداشت ( دانکن  5درصد) ،تیمارهایی که دارای
حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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شاخص برداشت

0.43

 -4-12-4مقایسهههههه شهههههاخص برداشهههههت در دو رقهههههم سهههههینگل کهههههراس  704و
بک کراس 666
رقم سینگل کرا  (V1) 704با میانگین شاخص برداشت .43ورقم بک کرا 666
) (V2با میانگین برداشت  .42نسذبت بذه یكذدیگراختالف معنذی داری در سذطح  5درصذد
نشان دادند.
0.432
A
0.43
0.428
0.426

0.422
B
0.42
0.418
0.416
0.414
v1

v2
ارقام

 :4-60شاخص برداشت در دو رقم سینگل کرا  )V1( 704و یک کرا ( )V2( 666دانکن 5
درصد)تیمارهایی که دارای حروف مشترک هستند اختالف معنی دار آماری ندارند.
 :F1محلول پاشی  100در هزار
 :F3محلول پاشی بر کاه و کلش

 :F2محلول پاشی  200در هزار
 :F5شاهد
 :F4همراه با آب آبیاری
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شاخص برداشت

0.424

جدول -2-4همبستگی صفات اندازه گیری شده(* و ** به ترتیب معنی داری در سطح  5و  1درصد)
شههاخص عملکرد
برداشت

تعههههههههههداد تعههههههههههداد عملکههههههرد طهههههههههههول طهههههههههههول ارتفهههههههاع وزن
قطهههههههههههر قطر بالل فاصهههههههله وزن
خشک
بوته
تاسل
بهههالل تههها هههههههههههزار دانههههه در دانههههه در بیولوژیک پدانکل
چوب
بالل
ردیف
سهههههههههطح دانه
خاک

1
1

1

1

1

**0/747

**0/8

**0/652

1
0/35
1
**
**
0/729 0/661
*0/772** 0/438
*0/835** 0/374

**0/532** 0/781** 0/733
1
**0/611** 0/576** 0/655** 0/549

**0/749** 0/624
**0/635** 0/489

**0/658
0/09
**0/544
0/294

*0/587** 0/504
0/07
0/06
**
**0/776 0/615
**0/547
0/06

**0/395* 0/444* 0/650** 0/653
1
0/191
*0/08 0/129 0/034 0/387
1
**
**
**
**
**
0/8 0/710
0/9 0/615 0/589 0/004
1
**
**
0/6 0/547
**0/441* 0/260 0/003 -0/322 0/511
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وزن تر

وزن تر
1
**
 0/927وزن خشک
1
*
* 0/375 0/419ارتفاع بوته
1
**
 0/289 0/355 0/706طول تاسل
 0/036طول پدانکل
0/01 0/335
عملکرد بیولوژیک
0/12 0/141 0/620
** 0/363* 0/384 0/548تعداد دانه در بالل
** 0/648** 0/676** 0/736تعههههههههداد دانههههههههه در
ردیف
** 0/295 0/333 0/650وزن هزار دانه
** 0/443* 0/507** 0/616فاصهههههله بهههههالل تههههها
سطح خاک
** 0/135 0/122 0/539قطر بالل
 0/024قطر چوب
0/08 -0/135
** 0/193 0/233 0/653عملکرد
* 0/345 0/444* 0/404شاخص برداشت

جدول  -3-4مقایسه میانگین اثر متقابل رقم با کود ،میانگین ها در هر ستون که حروف مشابه دارند اختالف آماری معنی داری در سطح  5درصد
(دانکن) ندارند

شاخص
برداشت

قطر
چوب
بالل
(س.م)

قطر
بالل
(س.م)

فاصله بالل وزن
هزار
تا سطح
دانه
خاك
(گرم)
(س.م)

تعداد دانه
در بالل

عملکرد
بیولوژی
ک
(ک.گ)

عملكرد
دانه
(ك.گ)

طول
پدانكل
(س.م)

طول
تاسل
(س.م)

ارتفاع
بوته
(م)

0/46 ab

2/8 d

5a

98a

213/3a

781/7 abc

2348a

10810a

12/33 a

49/33 a

2/5a

F1

0/47 a

2/9 c

5a

97/33 a

158/7 b

833a

2246a

10550a

12/33 a

50/33 a

2/5a

F2

0/45 abc

2/8 d

4d

78c

118d

718/7 c

12200e

5408f

10/67 b

44b

1/95ab

F3

0/43 def

2/6e

4/6b

91/67 ab

118/3 d

626d

16440cd

6911d

11ab

47/67 a

2/2ab

F4

0/39 g

3b

4/3c

71cd

115de

581de

15290d

5952e

11ab

38d

1/53 cd

F5

0/41efg

3/2 a

5a

86/67 b

181/3b

790ab

20090b

8233b

12ab

49a

2/1 abc

F1

0/44 bcd

2/9 c

5a

85/33 b

155c

724bc

17280c

7634c

11/33 ab

49/67 a

2/2ab

F2

0/43cde

3b

4/6 b

90/32 ab

113/3 de

613/2 d

10710e

4650g

10/5 b

41/67 c

1/7bcd

F3

0/4fg

2/8d

4/9 a

88b

150c

576/2 de

15500d

6193e

11/33 ab

45b

2/4 a

F4

0/42 def

2/8d

4/2cd

65d

108/7 e

516e

11010e

4630g

11ab

33/38 d

1/46 d

F5
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V1

V2

 -4-13نتیجه گیری نهایی
با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق می توان ایذن چنذین بیذان داشذت کذه کذاربرد
 EMaبا حالذت هذای مختلذف مذی توانذد موجذب افذزایش عملکذرد و اجذزاء عملکذرد شذود.
کاربرد این کود بصورت محلول پاشی تاثیر بیشتری را نشان داد با توجه به نتذایج بدسذت
آمذذده کذذاربرد آن بصذذورت محلذذول پاشذذی در منطقذذه فیروزآبذذاد توصذذیه مذذی شذذود .در ایذذن
آزمایش غلظت  100در هزار از تاثیر باالتری برخوردار بذود .همچنذین ایذن كذود عذالوه
بر اینكه فاقذد تذاثیرات منفذي كودهذاي شذیمیائي از نظذر زیسذت محیطذي مذي باشذد از نظذر
اقتصادي هم نسبت بذه آنهذا داراي ارجحیذت اسذت .در شهرسذتان فیروزآبذاد در یذك هكتذار
مزرعه ذرت علوفذه اي حذداقل  2لیتذر انذواع كودهذاي كمذپلك بذا متوسذط بهذاي هذر لیتذر
 150000لاير و جمعا  300000لاير مصرف مي گردد .این در حالي است كه در روش
مصرف  EMaبه فرم محلول پاشي و غلظت  10درصد حدود  30لیتر  EMaبذا ارزش
 127500لاير مصرف مي شذود و در نهایذت بذا كذاهش هزینذه هذاي تولیذد ،افذزایش درآمذد
تولید كننده را به همراه خواهد داشت.

پیشنهادات :
 جهت استفاده بهتر از این کود غلظت های مختلف مورد آزمایش قرار گیرد. با توجه به تاثیر مثبت آن بر عملكرد و اجزاء عملكرد ،بررسي نحوه تاثیر  EMaبرعناصر قابل جذب گیاه پیشنهاد مي گردد.
 -پیشنهاد ميگردد تاثیر  EMaبرروي كیفیت ذرت دانهاي بررسي گردد.
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THE IDENTIFICATION OF THE BEST METODE OF
APPLICATION OF EMa (EFFECTIVE
MICROORGANISM ACTIVE)ON THE YIELD AND
YIELD COMPONENTS OF TWO CORN CULTIVAR
(704 AND 666) IN FIROOZABAD REGION
BY :

IRAJ DEHGHANI

In order to determine the best method EMa biological material used and its effect
on yield and yield components of two maize cultivars 704 and 666 in the city
Firouzabad a field study was conducted. As a factorial experiment in randomized
complete block design was implemented. Factors were tested, including varieties
and fertilizer. Treatments including F1: 100 concentration in sprayed 1000, F2:
200 concentration in sprayed 1000, F3: sprayed on straw under soil before
planting to make them level 60 liters per hectare EMa, F4: the rate of 70 liters per
hectare with irrigation water EMa, F5: control (no taking EMa) was. Traits
studied were plant height, ear length, length Tasl, peduncle length, grain per ear,
grain number in a row, grain weight, ear distance to the soil surface, ear diameter,
diameter and wood grain. Test results showed that all methods used in EMa,
significantly enhance the performance was. Among all methods studied, spray
with a concentration of 100 in 1000 the greatest impact on yield and yield
componentsindicated.
Keywords: Best metode of application, corn, EMa, yield
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