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 45-333-54 شماره:

 33/23/2344  تاریخ:

 

تغییرات کیفیت بذر ذرت حاصل از گیاه مادری در شرایط مختلف استفاده از کود، زغال زیستی و دو نوع  عنوان:

 قارچ تریکودرما 

 مدیوسفی، محمد انتصاری بهنام کامکار، مهدی اح نویسنده)گان(:

 45-333-54  طرح تحقیقاتی شماره شناسه منبع یافته:

 

  زغال زیستی، تریکودرما، ذرت، بذر های کلیدی:واژه

 های کوتاهیافته

  علمی



 ؛ 683معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی: 

 65553181، نمابر: 81968-93761کد پستی: 

 

 

 

 

 هاترین یافتهمهم

 های کیفی مورد مطالعه، بذور تولید شده در شرایط کاربرد زغال زیستی از کیفیت براساس اکثر شاخص

 به بذور تولید شده در شرایط عدم کاربرد زغال زیستی )شاهد( برخوردار بودند. با توجه و مرغوبیت باالتری نسبت 

و  Trichoderma atroviride)به نتایج این پژوهش استفاده همزمان تیمار زغال زیستی، گونه قارچ تریکودرما )

کشاورزان جهت  دست آوردن بذور با کیفیت و معرفی بهدرصد سطح کودی توصیه شده منطقه برای به 011

نهایت افزایش  ها سالم در سطح مزرعه و دراستفاده از بذور مرغوب )که باعث تولید و استقرار یکسان گیاهچه

 گردد(، بر سایر تیمارها برتری داشت. عملکرد می

 

 مقدمه )شرح مساله(

هزینه در ترین نهاده کمعنوان اصلیدست آوردن بذور با کیفیت عالی بههای تولید بذر، بهیکی از شرایط مهم در برنامه

و  ترین غله دنیاستذرت بعد از گندم مهم. دهدتاثیر قرار میباشد که عملکرد را نیز تحتآمیز گیاهان میکشت موفقیت

دهد  قرار تاثیرتحت آن را عملکرد تواندمی شده و بنیه گیاهچه سبز هایگیاهچه تولید بذر با کیفیت باال با افزایش درصد

های مختلف شرایط را برای تولید بذر تواند از راهزغال زیستی دارای جرم مخصوص کم و تخلخل باال است. زغال زیستی می

بر کیفیت بذور در منابع اشاره شده است. لذا این مطالعه با هدف تاثیر قارچ تریکودرما سویی به تر فراهم کند. از با کیفیت

  اه مادری در شرایط مختلف استفاده از کود، زغال زیستی و دو نوع قارچ انجام شد. تغییرات کیفیت بذر ذرت حاصل از گی

 

 اهمیت موضوع

رطوبت باعث کاهش  یخاک در نگهدار ییتوانا یشخاکدانه و افزا یداریپا یشبا افزا تواندیبه خاک م یمواد آل افزودن

باال و  یژهکربن و سطح و یحاو معموالًال زیستی . زغشود ییسرعت انتشار عناصر غذا یشخاک و افزا یکیمقاومت مکان

 یطماده از انتشار کربن به مح ینا ین. همچنشوندیخاک م یطباعث بهبود شرا هایژگیو ینکه ا باشدیکم م یچگال

 یدمف ایگلخانه هایکه در کنترل گاز شودیکربن استفاده م یبترس یبرا ایعنوان مادهکرده و از آن به یریجلوگ

تواند به افزایش کارایی مصرف ها در کنار منابع کودی معمول میاز سویی استفاده از ریزجاندارانی نظیر قارچ شد.بایم

منابع و در نهایت حصول اهداف کشاورزی پایدار منجر شود. تولید بذور با کیفیت باال، استقرار مطلوب گیاهچه و تولید 

 به افزایش درآمد کشاورزان منجر شود. تواندهای قوی را به دنبال دارد که میگیاهچه
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