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مطالعه تاثیر کود زیستی فسفاته در سطوح مختلف کود شیمیایی فسفر بر عملکرد و اجزای 

 عملکرد باقال
 6علي حسيني و 2، محمد نقي صفرزاده*6صبا سزاوار

، دانشگاه آزاد زراعتگروه -2علوم تحقيقات )گيالن( واحد  ،، دانشگاه آزاد اسالميزراعت رشته دانشجوي کارشناسي ارشد -6

 واحد آستارا ،گروه کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي -6 علوم تحقيقات )گيالن(واحد  ،اسالمي
* shekari.aidin@gmail.com 

 

 چکیده

 بر عملکرد و اجزاي عملکرد رقم 2-و کود زیستي فسفاته بارور سطوح مختلف کودهاي شيميایي فسفرهاثر  منظور بررسي به   

 6666تکرار در منطقه آستارا در سال  سه با تصادفي کامل کهايباقالي برکت، آزمایشي به صورت فاکتوریل  بر پایه طرح بلو

عملکرد  همچون صفاتي مورد در زیستي کود و کودي فسفره سطوح تيمار متقابل اثرات نتایج تجزیه واریانساجرا شد. 

بيشترین  .ي نشان دادندداراختالف معني %5در سطح  احتمال  طول غالف و عملکرد دانه بوته در برداشت، ارتفاع بيولوژیک،

 کيلوگرم در هکتار بدست آمد.  6027کيلوگرم در هکتار فسفر و مصرف کود زیستي با ميانگين  75عملکرد دانه مربوط به مصرف 

 باقال، فسفر، کود زیستي، رشد: هاي کليديواژه
 

 مقدمه

اي در جهان است و از آنجا که باقال منبع ها هستند و باقال یکي از مهم ترین حبوبات دانهايحبوبات سومين خانواده بزرگ دو لپه 

بسيار مهمي در تثبيت نقش این گياه همچنين  .رودکار ميهبسيار خوبي از نظر پروتئين است براي مصرف و تغذیه انسان و دام ب

ترین گياهان زراعي به دالیلي از جمله غناي پروتئين آن و از طرفي ميل عنوان یکي از قدیميباقال بهکاشت  نيتروژن اتمسفري دارد.

در  .هاي زراعي و افزایش قيمت خوراک دام روز به روز در حال گسترش استبه خود کفایي در توليد و وجود تنوع در سيستم

ها مطرح است )صباغ پور، ي مدرن باقال به عنوان یک گياه کم خرج از نظر نياز کم به کود و کنترل آفات و بيماريکشاورز

هاي شيميایي عملکرد بسياري از محصوالت را به طور قابل توجهي افزایش داده ولي ثبات در نيم قرن گذشته مصرف کود (.6666

ها به طرف و عدم واکنش اغلب این محصوالت به مصرف مقادیر بيشتر کود ها از یکزیست محيطي ناشي از مصرف این کود

هاي آینده با مشکالتي مواجه خواهد ساخت. بنابر این توجه دليل کاربرد بي رویه آن از طرف دیگر توليدات مواد غذایي را در دهه

فسفر در رشد و عملکرد باقال و نيز عدم انجام  مطالب فوق و نقشبا توجه به هاي زیستي رویکرد جدیدي در این مورد است.به کود

بررسي اثر کود زیستي فسفر برخصوصيات زراعي و  اي را با هدفویژه در شهرستان آستارا مطالعههاي الزم در این زمينه بهبررسي

 عملکردي باقال انجام دادیم.
 

 هامواد و روش

برر عملکررد و اجرزاي عملکررد  2-کود زیستي فسفاته بارور سطوح مختلف کودهاي شيميایي فسفره واثر  منظور بررسي به

 6666تکرار در منطقه آستارا در سال  سه با تصادفي کامل کهايباقالي برکت، آزمایشي به صورت فاکتوریل  بر پایه طرح بلو رقم

کرود زیسرتي فسرفاته )عردم  کيلوگرم در هکتار( و 600و  75، 50، 25، 0اجرا شد. فاکتورهاي آزمایشي شامل: کود شيميایي فسفر)
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 استفاده با مطالعه صفات مورد آماري محاسبات و واریانس تجزیه ( در نظر گرفته شد.2-مصرف و دادن کود زیستي فسفاته بارور

انجرام  درصرد 5 احتمرال سرطح در LSDروش  بره بررسري مرورد تيمارهراي ميانگين مقایسه شد. انجام MSTATCافزار  نرم از

 .گرفت

 

 بحثنتایج و 

 کود مختلف هاي جانبي از نظر سطوح به جزء صفت تعداد ساقهنتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بين تيمارها       

 کود از استفاده عدم و استفاده بين که داد نشان آمده بدست نتایج  (. ≥P %5) داري مشاهده نشدمعني اختالف فسفره شيميایي

 در زیستي کود و کودي فسفره سطوح تيمار متقابل اثرات وجود نداشت. نتایج تجزیه واریانس اريداختالف معني بيولوژیک

اختالف معني %5در سطح  احتمال  طول غالف و عملکرد دانه بوته در برداشت، ارتفاع عملکرد بيولوژیک، همچون صفاتي مورد

نشان داد که بيشترین  در موقع برداشت بر ارتفاع بوته فسفرکود شيمایي بيولوژیک مقایسه ميانگين اثر متقابل  .ي نشان دادنددار

و  يمترسانت 6/602 با ميانگين )کود شيميایي صفر کيلوگرم در هکتار و عدم مصرف کود زیستي( 1b1aسطح ميزان این صفت به 

تعلق  يمترسانت 20/36 با ميانگينکيلوگرم در هکتار و مصرف کود زیستي(  50)کود شيميایي  2b3a سطح  کمترین ميزان آن به

رسد تفاوت در اختالف ارتفاع ساقه اصلي باقال در تيمارهاي مختلف ناشي از تغيير توليد هورمونهاي اکسين و نظر ميبهداشت. 

دهند با بهبود شرایط جذب عناصر معدني از خاک تغيير قابل جيبرلين در این گياه باشد زیرا گزارشهایي وجود دارند که نشان مي

کود شيمایي مقایسه ميانگين اثر متقابل (. 6673آید )کوچکي و بنایان اول، وجود ميدر مقدار هورمونهاي رشدي باقال به توجهي

کيلوگرم در هکتار  75)کود شيميایي  2b4aسطح نشان داد که بيشترین ميزان این صفت به   عملکرد خشک دانهبر  بيولوژیک فسفر

کيلوگرم در  50)کود شيميایي 2b3a سطح  و کمترین ميزان آن به کيلوگرم در هکتار 2760  با ميانگين و مصرف کود زیستي(

( که بر روي 6683در مطالعه کاظمي و همکاران )تعلق داشت. کيلوگرم در هکتار  6066 با ميانگينهکتار و مصرف کود زیستي(  

هاي دو رقم زراعي باقال تحت تأثير سطوح مختلف کود شيميایي فسفر و کود زیستي فسفر صورت گرفت باالترین عملکرد ویژگي

همچنين مقایسه ميانگين اثر متقابل مربوط به تيمار مصرف کود زیستي به دست آمد و رقم برکت باالترین مقدار آن را دارا بود. 

)کود شيميایي صفر  1b1aسطح نشان داد که بيشترین ميزان این صفت به  يولوژیکعملکرد ببر  کود شيمایي بيولوژیک فسفر

)کود  2b5a سطح  و کمترین ميزان آن به کيلوگرم در هکتار  6367 با ميانگين کيلوگرم در هکتار و عدم مصرف کود زیستي(

همچنين مقایسه ميانگين   تعلق داشت. کتارکيلوگرم در ه 6237 با ميانگينکيلوگرم در هکتار و مصرف کود زیستي(   600شيميایي 

  25)کود شيميایي 2b2aسطح نشان داد که بيشترین ميزان این صفت به طول غالف بر  کود شيمایي بيولوژیک فسفراثر متقابل 

يایي )کود شيم 2b1a سطح  و کمترین ميزان آن بهسانتيمتر  37/62تعداد   با ميانگين کيلوگرم در هکتار و مصرف کود زیستي(

توده  656( 6685ناروئي راد و همکاران )   تعلق داشت.سانتيمتر  80/8  با ميانگينصفر کيلوگرم در هکتار و مصرف کود زیستي(  

عدس را موررد مطالعه قرار دادند و تنوع ژنتيکي باالیي را براي صفت طول غالف مشاهده نمودند. در بررسي دیگري صالحي و 

واکنش عملکرد و اجزاي عملکرد لوبيا قرمز به تأخير در کاشت پرداختند که صفت طول غالف از نظر ( به بررسي 6685همکاران )

دار شد در حالي که اثر متقابل رقم و تاریخ درصد معني 6درصد و اثر تاریخ کاشت در سطح احتمال  5اثر رقم در سطح احتمال 

( بر روي تنوع ژنتيکي ارقام بومي باقال به منظور توسعه 6660همکاران )داري نداشتند. در مطالعه شکاري و کاشت  اختالف معني

تجزیه واریانس نتایج  درصد  مشاهده شد. 6داري براي صفت طول غالف در سطح پایدار کشاورزي انجام گرفت اختالف معني

 تجزیه نتایجهمچنين مشاهده نشد. داري دانه اختالف معني 600بين مقادیر مختلف کود شيميایي فسفر از نظر وزن نشان داد که 
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 .داري نشان نداددانه اختالف معني 600نظر وزن  از بيولوژیک کود از استفاده عدم و استفاده بين که داد واریانس نشان

اختالف دانه  600نظر وزن  فسفر از شيميایي بيولوژیک کود متقابل اثر که است امر این از واریانس حاکي تجزیه نتایج جدول

نشان داد که بيشترین  دانه 600وزن بر  کود شيمایي بيولوژیک فسفرهمچنين مقایسه ميانگين اثر متقابل داري مشاهده نشد. معني

و کمترین گرم   6/642 با ميانگين کيلوگرم در هکتار و عدم مصرف کود زیستي(  50)کود شيميایي 1b3aسطح ميزان این صفت به 

 تعلق داشت.  گرم 67/666 با ميانگينکيلوگرم در هکتار و مصرف کود زیستي(   25يميایي )کود ش 2b2a سطح  ميزان آن به

 

 
 

 منابع

. بررسي دو رقم باقال تحت تاثير کودهاي زیستي. مجله علوم 6683کاظمي پشتي ساري، ح. پير دشتي، ه. و بهمنيار، م، ع. 

 ، شماره ششم.64کشاورزي ایران، جلد 

 دانشگاه مشهد.  دانشگاهي جهاد انتشارات پنجم، ، چاپزراعت حبوبات،  6673م.، اول،  و بنایان ع کوچکي،

هاي بومي باقال با استفاده از . بررسي تنوع ژنتيکي در ارقام و جمعيت6660شکاري، آ. صادقيان مطهر، ي. و خليلي موسوي، آ.  

رهاي توليد گياهان زراعي و مدیریت پایدار منابع. صفات زراعي و مورفولوژیکي به منظور توسعه پایدار کشاورزي. همایش راهکا

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد آستارا.

بررسي عملکرد و اجزاي عملکرد لوبيا قرمز به  تأخير در کاشت در منطقه ، 6687صالحي، م. اکبري، ر. و خورشيدي، م.ب.، 

 .665-605، صفحه 46، مجله علوم و فنون کشاورزي و منبع طبيعي، شماره ميانه

 6-66.ص ص 4.شماره  66. بررسي اثر تراکم بوته بر عملکرد باقالي برکت،مجله نهال بذر،جلد 6674صباغ پور،س.ح.
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بررسي تنوع ژنتيکي برخي صفات مورفولوژیک و فنولوژیک ،  6678ناروئي راد، م.ر. آقایي، م.ج. فنایي، ح.ر، قاسمي، ر.م.، 

 .676-672، صفحه  78و سازندگي، شماره ، مجله پژوهش هاي عدس مناطق گرم و خشکتوده
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