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چکیده:

کلمات کلیدی:   ازتوباکتر، ذرت، عملکرد دانه، کود آلی و نیتروژن

به منظور بررسی تأثیر کود آلی و کود شیمیایی نیتروژنه بر صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در 
سطوح مختلف کود زیستی، آزمایشی در سال 1389 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس اجرا شد. آزمایش به 
صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل کودی شامل پنج سطح: A1 )8 تن کود آلی در هکتار(، 
A2   )6 تن کود آلی و 46 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار(،  A3 )4 تن کود آلی و 92 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار(، A4  )4 تن کود 

آلی و 138 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار( و A5  )184 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار( و کود زیستی )باکتری های تثبیت کننده 
 B2 با تلقیح ( و( B1 :در دو سطح شامل )نیتروژن شامل ازتوباکتر کروئوکوکوم، ازتوباکتر آجیلیس، آزوسپیریلیوم برازیلنس و آزوسپیریلیوم لیپوفروم
)بدون تلقیح( بود. نتایج نشان داد که بیشترین شاخص سطح برگ )7/77( و عملکرد دانه )10 تن در هکتار( مربوط به تیمار A3 بود. در 
بذور تلقیح شده با کود زیستی )B1( میزان شاخص سطح برگ، عملکرد دانه و شاخص برداشت به ترتیب به میزان 7/75، 9/78 تن در 

هکتار و 44/10 درصد بود. بر اساس نتایج به دست آمده تیمار A3 مناسب ترین تیمار کودی قابل توصیه می باشد.
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تأثیر سطوح مختلف کودی .... 
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In order to investigate the effects of organic fertilizer and chemical fertilizer on morphological traits and grain 
yield of maize (S.C. 704) at different levels of biofertilizers, the experiment was conducted at the research farm 
faculty of agriculture, Tarbiat Modarres University during 2010. The factorial design of the study comprised of 
randomized complete block with three replications. Nitrogen treatments were include five levels:  A1 (8 tons/ha 
organic fertilizer), A2 (6 tons/ha organic fertilizer + 46 kg/ha nitrogen), A3 (4 tons/ha organic fertilizer + 92 kg/
ha nitrogen), A4 (2 tons/ha organic fertilizer + 138 kg/ha nitrogen) and A5 (184 kg/ha nitrogen) and biofertilizer 
(nitrogen fixation bacteria include Azotobacter and Azospirillium )at two levels  included: B1 (inoculation )) and 
B2 (non-inoculation).The results showed that highest leaf area index (7/77) and grain yield (10 ton/ha) belong to 
A3 treatment . In seeds inoculated with biofertilizer (B1) amount of leaf area index, seed yield and harvest index 
was obtained 7/75, 9/78 tonha-1, and 44/10 percent, respectively. Based on the obtained results, A3 treatment is 
appropriate for recommendation.

مقدمه 
در سالهای اخیر، در کشور ما استفاده بیرویه از کودهای شیمیایی 
و عدم توجه به اهمیت و اثرات مثبت مواد آلی در بهبود حاصلخیزی 
خاکهای زراعی، باعث افزایش مصرف کودهای شیمیایی، آلودگيهاي 
 Montazeri and malekoti,( اکولوژیکي شده است  محیطي و صدمات 
بین  از  و  تولیدات کشاورزی  امر موجب کاهش کیفیت  این   .)2003
شده  شیمیایی(  کودهای  کننده  )تولید  تجدیدناپذیر  منابع  رفتن 
استفاده  نهادههایي  از  باید  خطرات  این  کاهش  براي  بنابراین  است، 
بهبود  غذایي،  عناصر  به  قابلیت دسترسی  افزایش  بر  عالوه  کرد که 
 Renato,( شرایط فیزیکي و میکروبی خاک را نیز به دنبال داشته باشد
از این نهادهها استفاده از  Ferreira, Cruz and Barbosa, 2003(. یکی 

کودهای آلی در تلفیق با کودهای شیمیایی است.
بستر  از  که  بوده  آلی  کودهای  جمله  از  زئوپونیکس  کود 
مرغداریها جمع آوری شده تا عالوه بر مصرف فضوالت تولید شده 
در مرغداریها از فواید این فضوالت در بخش کشاورزی نیز استفاده 
به  مفید  میکروارگانیزم  نوع  چند  یا  یک  از  زیستی  کودهای  گردد. 
همراه مواد نگهدارنده و یا فرآورده های متابولیک آن ها ساخته شده 
تامین عناصر غذایی گیاهان و بهبود حاصلخیزی  با هدف  است که 
 .)Vessey, 2003( خاک در سیستم کشاورزی پایدار استفاده می شوند
با مصرف کودهای آلی، شیمیایی و زیستی به صورت تلفیقی شرایط 
مناسب و ایده آل برای رشد گیاه فراهم می شود.کودهای آلی با تولید 
هوموس عوارض نامطلوب کودهای شیمیایی را کاهش داده و کارایی 
مصرف کود را افزایش می دهند و کودهای زیستی با افزایش فعالیت 
باکتری های افزایش دهنده رشد گیاه، تأثیر کودهای آلی و شیمیایی 

 Shata, Mahmoud and( می دهند  افزایش  کشاورزی  تولیدات  در  را 
Siam, 2007(. در مطالعه 6 سطح کود مرغی )صفر، 4، 6، 8، 10 و 12 
تن در هکتار( مشخص گردید که بیشترین عملکرد دانه )5/11 تن 
در هکتار(، عملکرد بیولوژیک )22/2 تن در هکتار ( و ضریب برداشت 
 Farhad,( از تیمار 12 تن در هکتار کود مرغی بدست آمد  )23/1(
Saleem, Cheema and Hammad, 2009(. یافتههای آبوسوار و الزیالل 
)Abusuwar and El Zilal, 2010( بر افزایش عملکرد علوفه تازه سورگوم 
اثر  تا 200 درصد در  ماده خشک  و عملکرد  به میزان 138 درصد 
کاربرد کود مرغی نسبت به شاهد تاکید دارد. در مطالعه ای خالیک و 
همکاران )Khaliq, Mahmood, Kamal and masood, 2004( با بررسی 
مقادیر مختلف کود آلی، شیمیایی و تلفیقی روی ذرت دریافتند که 
و  هکتار(  در  تن   5/98( دانه  عملکرد  بیشترین  تلفیقی  سیستم  در 

شاخص برداشت )26/06 درصد( به دست آمد.
 )Gholami, Shahsavari and Nezarat, 2009( همکاران  و  غالمی 
دو  و  آزوسپیریلوم  سویه  چهار  با  ذرت  بذور  تلقیح  با  مطالعه ای  در 
در  دانه  تعداد  دانه،  هزار  وزن  که  دادند  گزارش  سودوموناس  سویه 
بالل در تیمار تلقیح شده نسبت به تیمار شاهد )عدم تلقیح( افزایش 
یافت. محققان در مطالعه ای افزایش  15 درصدی عملکرد دانه بذور 
شده ذرت را با سویه ای از باکتری باسیلوس و سودوموناس گزارش 
 .)Koliai, Akbari, Armandpishe and Tarighalesalem, 2012(دادند
هدف از انجام این تحقیق بررسی ترکیب سطوح کودی مختلف و کود 
زیستی بر صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه ذرت هیبرید سینگل 
کراس 704 و همچنین کاهش کاربرد کودهای شیمیایی با تأکید بر 

کشاورزی پایدار می باشد.
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مواد و روش ها
دانشگاه  کشاورزي  دانشکده  تحقیقاتی  مزرعه  در  آزمایش  این 
کامل  بلوک های  طرح  قالب  در  فاکتوریل  صورت  به  مدرس  تربیت 
تصادفی با سه تکرار به اجرا در  آمد. فاکتورهای آزمایش شامل: عامل 
 6( A2 ،)8 تن در هکتار کود آلی( A1 در 5 سطح )کودی )تیمار اصلی
تن در هکتار کود آلی و 100 کیلوگرم در هکتار اوره(،  A3)4 تن در 
هکتار کود آلی و 200 کیلوگرم در هکتار اوره(، A4 )2 تن در هکتار 
کود آلی و 300 کیلوگرم در هکتار اوره( و A5 )400 کیلوگرم در هکتار 
کود اوره( و کود زیستی )تیمار فرعی( شامل دو سطح B1 )تلقیح بذر 
با باکتری های آزادزي تثبیت کننده نیتروژن( وB2  )عدم تلقیح بذر( 
بود )منظور از کود آلی، کود مرغی همراه با زئولیت به فرم تجاری 
از بستر مرغ داری ها جمع  آوری  به زئوپونیکس میباشد که  معروف 
گردید همچنین میزان نیتروژن مصرفی بر اساس نیاز گیاه انتخاب و 
مصرف گردید(. کود زیستی به صورت مایه تلقیح مایع به میزان یک 
لیتر به ازاي 30 کیلوگرم بذر در هکتار بود که هر گرم مایه تلقیح مایع 
حاوي 108 عدد باکتري زنده و فعال از جنس ازتوباکتر کروئوکوکوم، 
ازتوباکتر آجیلیس، آزوسپیریلیوم برازیلنس و آزوسپیریلیوم لیپوفروم 
بوده که از شرکت فن آوری زیستی مهر آسیا تهیه شد. کود آلی مورد 
استفاده زئوپونیکس جمع  آوری شده از بستر مرغ داری ها بود، که قبل 
از کاشت توسط نیروی کارگری با خاک کرت ها مخلوط گردید. نتایج 
آنالیز خاک محل آزمایش )جدول 1( و کود آلی مورد استفاده )جدول 
2( در زیر ذکر شده است. بذرها قبل از کاشت با مایه محتوی باکتری 
به  با 6 خط کاشت  و  ابعاد 12/6 مترمربع  به  تلقیح شدند. کرتهایی 
فاصله 60 سانتیمتر، تهیه گردید و بذور ذرت هیبرید سینگلکراس 
704 که هیبریدی دیررس میباشد با فاصله20 سانتیمتر از هم، روي 
ردیفهاي کاشت در عمق 5-3 سانتیمتری در نیمه اول خرداد ماه 
به صورت هیرم کاري با دست کشت گردیدند. قطر ساقه با دستگاه 
کولیس، شاخص سطح برگ با دستگاه Leaf area meter، شدت رنگ 
سبز برگ بالل و پرچم با دستگاه Spad اندازه گیری شد. از هر واحد 
آزمایشی مساحتی برابر دو متر مربع با رعایت حاشیه از خط شماره 2 
،3، 4 و 5 به منظور بررسی عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک برداشت 
گردید. آنالیز داده ها با نرم افزار SAS انجام شد و میانگین ها با آزمون 

چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال 5 درصد مقایسه شدند.

نتایج و بحث
1- شاخص سطح برگ

بر اساس جدول تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف کودی و کود 
زیستی بر شاخص سطح برگ معنی دار بود )جدول 3(. احتماالً تأمین 
تلفیقی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و توسعه بیشتر سیستم ریشه اي 
گیاه جهت جذب عناصر غذایي و همچنین اصالح حاصلخیزی خاک 
تلفیقی بیشتر  باعث شده که شاخص سطح برگ در سطوح کودی 
از سطوح کودی آلی و شیمیایی باشد. افزایش سطح برگ با کاربرد 
تلفیقی کود مرغی و کود شیمیایی بوسیله محققین دیگر نیز گزارش 

 .)Agyenim boating et al, 2006( شده است
همچنین نتایج نشان داد که شاخص سطح برگ در تیمار تلقیح 
میزان  به  تلقیح(  )عدم  شاهد  تیمار  به  نسبت  زیستی  کود  با  یافته 
52/4 درصد افزایش یافته است )جدول 4(. از جمله دالیل افزایش 
تولید  به  مي توان  زیستی  کود  با  شده  تلقیح  تیمار  در  برگ  سطح 
انواع متابولیت هاي موثر در رشد گیاه مانند هورمون هاي محرک رشد 
به عنوان عوامل افزاینده رشد گیاه و همچنین گسترش سطح ریشه 
در اثر فعالیت باکتري ها و به دنبال آن افزایش جذب عناصر غذایي 
توسط ریشه گیاه از نقاط دورتر و عمیق تر از سطح ریشه، اشاره کرد 

 .)Hamidi, 2006(
2- قطر ساقه

قطر ساقه معیاري از رشد رویشی است و در استحکام و مقاومت 
گیاه به عوامل نامساعد محیطی و همچنین انتقال مواد ذخیره شده 
واریانس )جدول 3( قطر  بر اساس تجزیه  دانه نقش مهمی دارد.  به 
ساقه تحت تأثیر سطوح مختلف کودی  و کود زیستی قرار گرفت. بر 
اساس جدول مقایسه میانگین )جدول 4( بیشترین قطر ساقه )29/6 
میلی متر( در سطح کودی A3 و کمترین قطر ساقه )26/4 میلی متر( 
در سطح کودی  A1 بدست آمد. دسترسی بهتر به مواد غذایي و وجود ماده 
آلی در سطح کودی A3 موجب فراهم شدن شرایط مناسب تري برای انجام فتوسنتز 
و تخصیص ماده فتوسنتزی بیشتری به ساقه شده و به دنبال آن قطر 
اظهارات فالح  با  به دست آمده  نتایج  یافته است.  افزایش  نیز  ساقه 

)Fallah, 2006( مطابقت دارد.
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 همچنین قطر ساقه در تیمار تلقیح شده با کود زیستی به میزان 
داد  نشان  افزایش  تلقیح(  )عدم  شاهد  تیمار  به  نسبت  درصد   12
باکتری های افزاینده رشد با تولید هورمون های  )جدول 4(. احتماالً 
تحریک کننده رشد گیاه به ویژه جیبرلین و اکسین موجب افزایش 
رشد تقسیمات سلولی شده و به دنبال آن افزایش قطر ساقه نیز قابل 
اثر  در  ساقه  قطر  درصدی   38/1 افزایش  محققان  می گردد.  توجیه 
 Naserirad,(را گزارش کردند ازوتوباکتر  و  آزوسپیریلوم  با  بذر  تلقیح 

 .)Soleymanifard and Naseri, 2011
3- شدت رنگ سبز برگ بالل و برگ پرچم

با توجه به یافته های به دست آمده تأثیر سطوح مختلف کودی و 
کود زیستی بر میزان کلروفیل برگ معنی دار بود )جدول 3(. بر اساس 
 Spad به ترتیب با A3 جدول مقایسه میانگین )جدول 4( سطح کودی
17/58 و 50/52 دارای بیشترین میزان شدت رنگ سبز برگ بالل و 
پرچم بود. با افزایش میزان کود آلی در ترکیب با کود شیمیایی در 
سطوح کودی تلفیقی میزان کلروفیل به دلیل افزایش عناصر غذایی 

موثر در کلروفیل سازی مانند نیتروژن، آهن و منیزیم افزایش یافته و 
به دنبال آن میزان شدت رنگ سبز برگ نیز در سطح کودی تلفیقی 
باال رفته است. نتایج مشابهي با یافته هاي به دست آمده گزارش شده 
است )Majidian, 2008). نتایج مقایسه میانگین ها بیانگر افزایش 11/6 
و 13/8 درصدی میزان شدت رنگ سبز برگ بالل و برگ پرچم در 
تیمار تلقیح شده با کود زیستی نسبت به تیمار شاهد )عدم تلقیح( 
می باشد )جدول 4(. احتماالً تأثیر باکتری های افزاینده رشد بر تثبیت 
مانند  غذایی  عناصر  فراهمی  افزایش  همچنین  و  نیتروژن  زیستی 
کننده  )کالت  سیدروفور  ترکیبات  تولید  و  پتاسیم  و  گوگرد  فسفر، 
می باشد.  امر  این  دلیل  میکروارگانیسم ها  این  فعالیت  اثر  در  آهن( 
با افزایش عناصر غذایی موجود در خاک و جذب آن ها توسط گیاه، 
میزان  آن  نتیجه  در  و  یافته  بهبود  گیاه  رویشی  قسمت های  رشد 
جذب نور و به دنبال آن میزان کلروفیل  برگ بالل نیز افزایش یافته 
است. سایر محققان افزایش 40 درصدی میزان کلروفیل برگ بالل را 
 Swedrzynska and( در اثر کاربرد ازوتوباکتر برازیلنس گزارش کردند

 .)Sawicha, 2000

تأثیر سطوح مختلف کودی .... 
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4- عملکرد دانه
مختلف  که سطوح  است  آن  بیانگر  واریانس  تجزیه  نتایج  بررسی 
کودی و کود زیستی به طور جداگانه اثر معنی داری بر عملکرد دانه 
داشتند )جدول 3(. مقایسه میانگین عملکرد دانه در سطوح مختلف 
سطوح  از  تلفیقی  کودی  سطوح  عملکرد  که  می دهد  نشان  کودی 
کودی آلی و شیمیایی بیشتر بوده و در بین تیمارهای سطوح کودی 
تلفیقی نیز تیمار A3 با میانگین عملکرد 10 تن در هکتار و با اختالف 
28 درصدی نسبت به پایین ترین میزان عملکرد، بیشترین عملکرد را 
داشته است )جدول 4(. پایین ترین عملکرد دانه به میزان 7/81 تن 

در هکتار مربوط به سطح کودی A1 می باشد. 
قابل  نیتروژن  بین  بیشتر  مطابقت  به  دالیل آن می توان  از جمله 
 Mooleki,( دسترس خاک با نیازهای گیاه در سطوح تلفیقی اشاره کرد
Schoemau, Charles and Gwen, 2004(. به طوری که در اوایل رشد که 
نیاز غذایی کم است میزان نیتروژن معدنی آنها کمتر از کود شیمیایی 
است، ولی در مراحل رشد زایشی به علت تداوم فرآیند معدنی شدن، 
جذب تا مدت زمان طوالنی تری ادامه پیدا می کند. همچنین افزایش 
در  آزادسازی عناصر غذایی موجود  و  آنزیمی  و  فعالیت های میکروبی 
کلوئیدهای خاک و به دنبال آن بهبود رشد رویشی و توسعه بیشتر 
از  دانه  به  بیشتر  فتوسنتزی  مواد  انتقال  و  تولید  برگ جهت  سطح 
 Basu,( جمله دالیل افزایش عملکرد در سطوح کودی تلفیقی می باشد
 Bhadoria and Mahapatra, 2008., Gryndler, Sudova and Rydlova,

 .)2008
عملکرد  درصدی   20 افزایش  میانگین ها  مقایسه  جدول  بررسی 
تلقیح نشده  دانه بذور تلقیح شده با کود زیستی نسبت به دانه بذور 
از  ناشی  احتماالً  افزایش  این   ،)4 )جدول  می دهد  نشان  را  )شاهد( 
وجود جمعیت های میکروبی در خاک یا ریزوسفر است، که به وسیله 
افزایش حفظ  آن،  ساختن  قابل دسترس  و  غذایی  مواد  ایجاد چرخه 
و  ریشه  های  پاتوژن  با  رقابت  در  رشد  دوره  طول  در  ریشه  سالمتی 
 Roesty, Gaur( می شوند  گیاه  رشد  باعث  غذایی  مواد  جذب  افزایش 
اکسین ها،  مانند  رشد  کننده  تنظیم  مواد  ترشح   .)and Johri, 2006
جیبرلین ها و سیتوکینین ها توسط باکتری ها به دلیل همیاری آن ها با 
ریشه ذرت مهم ترین سازوکار برای افزایش عملکرد دانه ذرت گزارش 
کود  کاربرد  اثر  در  دانه  عملکرد  محققان  گزارش  به  بنا  است.  شده 
در  تن   6/41( شاهد  تیمار  به  نسبت  هکتار(  در  تن   7/9( زیستی 
 Mohamed, Sawsan( به میزان 23/2 درصد افزایش یافته است )هکتار

 .)and Dalia, 2008
5- عملکرد بیولوژیک

تأثیر معني دار سطوح  بیانگر  واریانس )جدول 3(  تجزیه  جدول 
مختلف کودی و همچنین کود زیستي بر عملکرد بیولوژیک مي باشد. 
ماده  میزان  بیشترین   )4 )جدول  میانگین  مقایسه  اساس جدول  بر 
به سطح  مربوط  در هکتار  تن  میزان 22/30  به  تولید شده  خشک 
کودی A4 بود که اختالف آن با سطح کودی A1 و A5 به ترتیب 12/8 
و 10/5 درصد بود. در سطوح کودی تلفیقي، وجود کود نیتروژنی در 
مراحل اولیه رشد باعث افزایش رشد رویشي شده است و همچنین 
کود  از  غذایي  عناصر  دیگر  و  نیتروژن  آزادسازي  بعدي  مراحل  در 

آلی نیز موجب بهبود رشد زایشي گیاه و در نتیجه افزایش عملکرد 
دانه گردیده است. در نتیجه در تیماري که عناصر غذایي مورد نیاز 
عملکرد  میزان  شده  تأمین  مطلوبي  صورت  به  رشد  طول  طي  در 
بیولوژیک آن نیز باالتر بوده است. بر اساس جدول مقایسه میانگین ها 
بذور تلقیح شده عملکرد بیولوژیک باالتر و همچنین اختالف 11/5 
که   ،)4 )جدول  دارند  تلقیح(  )عدم  شاهد  تیمار  به  نسبت  درصدی 
تخصیص ماده خشک بیشتر به بوته، افزایش سیستم توسعه ریشه، 
و  نور  از  بهتر  بهره برداری  امکان  نتیجه  در  و  رویشی  رشد  افزایش 
فتوسنتز می تواند دلیل آن باشد. نتایج مشابهی با یافته های بدست 
آمده، توسط )Amirabadi, Rajali, Ardakani and borji, 2009( گزارش 

شده است.
6- شاخص برداشت

بیولوژیک است که عملکرد  از عملکرد  شاخص برداشت نسبتی 
برای  ماده خشک  تسهیم  افزایش  با  و  می دهد  تشکیل  را  اقتصادی 
بدست  نتایج  می یابد.  افزایش  برداشت  شاخص  اقتصادی،  عملکرد 
آمده نشان داد که تفاوت بین سطوح مختلف کودی و کود زیستی 
بر شاخص برداشت معنی دار بوده است )جدول 3(. بیشترین شاخص 
برداشت به میزان 46/72 درصد مربوط به سطح کودی A3 و کمترین 
سطح  به  مربوط  درصد   40/05 میزان  به  برداشت  شاخص  میزان 
کودی A1 بود )جدول 4(. در سطح کودی A5 ، عناصر غذایي بویژه 
نیتروژن در مرحله رشد رویشی مصرف شده و گیاه در مراحل بعدی 
به تدریج با کمبود آن ها روبرو مي گردد. در سطح کودی A1 ، مواد 
غذایي مورد نیاز گیاه بایستي در اثر معدني شدن کود فراهم گردد، 
که به نظر مي رسد به علت عدم توسعه ریشه ها و سرعت کم معدني 
شدن در مراحل اولیه رشد دسترسي به عناصر غذایي محدود بوده 
و با پیشرفت رشد این محدودیت کاهش یافته است. با این حال در 
سطوح کودی تلفیقي کود شیمیایي مصرف شده عالوه بر بهبود رشد 
همچنین  مي کند.  تسریع  نیز  را  آلي  کود  شدن  معدني  گیاه،  اولیه 
فراهم  گیاه  براي  را  غذایي  عناصر  رشد  پایاني  مراحل  تا  آلي  کود 
باالترین سطح  به  را  برداشت  نتیجه عملکرد و شاخص  در  و  نموده 
ارتقاء مي دهد )Cheema et al, 2010(. با توجه به مقایسه میانگین ها 
شاخص برداشت در تیمار تلقیح شده با کود زیستی در مقایسه با تیمار 
تلقیح نشده )شاهد(  به میزان 5/45 درصد افزایش یافت)جدول 4(. 
افزایش شاخص برداشت تحت تأثیر کاربرد کود زیستی با توجه به 
اثر افزاینده آن ها بر رشد رویشی و زایشی توجیه پذیر است. بنابراین 
می توان بیان داشت که باکتری ها با تأثیر بر تسهیم وزن خشک بوته 
و تخصیص ماده خشک بیشتر به دانه سبب افزایش شاخص برداشت 
شده اند. محققان گزارش دادند که با کاربرد باکتری های ازتوباکتر و 
آزوسپیریلیوم شاخص برداشت به میزان 5/1 درصد نسبت به تیمار 
 Sani,  Lyaghati, ghoshchi,( یافته است افزایش  تلقیح(  شاهد )عدم 

.)and Karvar, 2007
نتیجه گیری کلی

صفات  بیشترین  که  داد  نشان  آزمایش  این  از  حاصل  نتایج 
 A3 کودی  سطح  در  برداشت  شاخص  دانه،  عملکرد  مورفولوژیک، 
بدست آمد. همچنین در تیمار تلقیح شده با کود زیستی نیز همه صفات 
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با  بود.  بیشتر  تلقیح(  )عدم  تیمار شاهد  به  نسبت  اندازه گیری شده 
توجه به یافته های به دست آمده سطح کودی A3 مناسبترین تیمار 
نتیجه گرفت که کاربرد  به طور کلی می توان  قابل توصیه می باشد. 
کودهای زیستی و مدیریت تغذیه تلفیقی از جمله روش های مؤثر برای 
بهبود تولیدات کمی و کیفی گیاهان زراعی بوده که با کاهش مصرف 
کودهای شیمیایی، موجب کاهش آلودگی منابع آب و خاک شده و 

شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک را نیز بهبود می بخشد. 
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