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Abstract
In order to investigate the effect of application of biofertilizers and micronutrients on yield and yield
components of corn (Zea mays L.) cultivar AS71, a
research was conducted in Sarpol-e-Zahab city in 2017,
in a factorial arrangement and complete block design
Randomization was performed in three replications.
Experimental treatments including bio-fertilizers at two
levels of Phosphatebarvar-2 and Azotobarvar-1 and
foliar application of micronutrients in four levels of
control, zinc, manganese, and zinc and manganese foliar
application. The results showed that the effect biofertilizers and micronutrients had a significant effect on
plant height, stem diameter, number of grains per row,
biological yield at 1% level, and hundred grains weight
and harvest index at 5% level. The effect of
micronutrients on ear length, number of grain rows per
ear and grain yield was significantly affected.
Comparison of mean of traits showed that the highest
grain yield was obtained in foliar application of zinc with
15936 kg ha-1. Biological yield with 32246.9 kg ha-1 in
combination treatment of Azotobarvar-1 with Zn and
Harvest index with 61.53 percent in combination
treatment of Phosphatebarvar-2 and Zinc element were
highest.
Key words: Bio fertilizers, Corn, Grain Yield,
Micronutrients, Yield Components

چکیده
به منظور بررسی اثر کاربرد کودهای زیستی و عناصر ریزمغذی بر عملکرد و

 پژوهشی در سال،AS71  رقمZea mays L.)( اجزا عملکرد ذرت

لذهاب به صورت فاکتوریل و در قالب طرح
  در شهرستان سرپ96 31 زراعی
 شامل، تیمارهای آزمایشی.بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید
 و محلولپاشی1  و ازتوبارور2 کودهای زیستی در دو سطح فسفات بارور
، روی،)عناصر ریزمغذی در چهار سطح شاهد (محلولپاشی با آب معمولی
 نتایج نشان داد که محلولپاشی.منگنز و محلولپاشی توام روی و منگنز بودند
 تعداد ردیف دانه در بالل و عملکرد،عناصر ریزمغذی بر روی طول بالل
 دانه تأثیر معن
یداری داشت و کاربرد کودهای زیستی نیز تأثیر بسیار معنی
. عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه داشت،داری بر روی وزن صد دانه
همچنین اثر کاربرد تلفیقی کود زیستی و عناصر ریزمغذی تأثیر بسیار
 عملکرد، تعداد دانه در ردیف، قطر ساقه،یداری بر روی ارتفاع بوته
 معن
بیولوژیک داشت وتاثیر معنی داری بر روی وزن صد دانه و شاخص
 مقایسه میانگین صفات نشان داد که بیشترین عملکرد دانه.برداشت داشت
 کیلوگرم در هکتار و5936 1 در تیمار محلولپاشی عنصر ریزمغذی روی با
 کیلوگرم در هکتار در تیمارکاربرد46 2 32 /9 بیشترین عملکرد بیولوژیک با
 و عنصر روی و بیشترین شاخص برداشت1 تلفیقی کود زیستی ازتوبارور
 و عنصر2  درصد در تیمار تلفیقی کود زیستی فسفات بارور16/ 53 نیز با
. بدست آمد،روی
 کود زیستی، عملکرد دانه، ریزمغذی، ذرت، اجزا عملکرد:کلمات کلیدی

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی
31 - 42  صص،4  شماره، 13  دوره، 97 31 سال
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مقدمه وکلیات
ذرت

)(Zea mays L.

(2003

به دلیل داشتن ظرفیت عملکرد

باال ،دوره رشد نسبت ًاًا کوتاه ،ارزش غذایی زیاد ،استفاده
در تغذیه انسان و دام و صنایع از گیاهان بسیار مهم
یباشد (عجمی .) 92 31 ،در ایران ساالنه مقادیر
م
زیادي دانه و علوفه ذرت براي مصرف طیور و دام از
یگردد ،از این رو افزایش تولید این گیاه
خارج وارد م 
یرسد (عیدی زاده و همکاران،
امري بدیهی به نظر م 
 .) 90 31افزایش عملکرد و توسعه کشت ذرت به
منظور تأمین غذاي انسان ،خوراك دام و طیور و
همچنین کاربرد در صنایع غذایی و صنعتی از
اولویتهاي وزارت جهادکشاورزي است (گروه ذرت
وزرات جهاد کشاورزی .)1931 ،طی دهههای اخیر
کاربرد سموم و کودهای شیمیایی در کشور به طور
یرویه
قابل مالحظهای افزایش یافته است ،مصرف ب 
سموم و کودهای شیمیایی عالوه بر اتالف هزینه،
اثرات جبران ناپذیری بر محیط زیست و سالمتی
انسان دارند ،در نتیجه براي رهایی از مشکالت به
وجود آمده ،بهرهگیری از نظامهاي زراعی جایگزین
يباشد (کوچکی و
براي تولید امري ضروري م 
همکاران .) 87 31 ،در سالیان اخیر كاربرد کودهاي
زیستی در تغذية خاك و گياه زراعي در نظامهاي
كشاورزي پايدار افزايش یافته است (.)Wu,2005
کودهای زیستی در برخی موارد به عنوان جایگزین و
در اکثر موارد به عنوان مکمل کودهاي شیمیایی،
یتوانند پایداري تولید را در نظامهاي کشاورزي
م
تضمین کنند .نتایج حاصل از مصرف کود زیستی
فسفاته در مقایسه با کودهای سوپرفسفات تریپل در
تبخش این کود
ذرت ،سویا و گندم مؤید تأثیر رضای 
یکه مشخص گردید کود بیولوژیک فسفاته
بود ،بطور 
یشود
باعث افزایش قابل مالحظهی عملکرد م 

,&Vessy,

et al.1998

 )Zahirافزایش

18

تهایی که بذرهای
درصدی وزن خشک بالل در ذر 
آن با باکتریهای  Azotobacter spp.و

Pesudomonas

 flourescensتلقیح شده بودند ،گزارش کردند.

Sani et

یهای محرک رشد
 )2007(alگزارش کردند که باکتر 
ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر روی طول بالل تأثیر
معناداری دارد .در همین رابطه الزینی و همکاران
(  ) 2001بیان کردند که کودهای زیستی از جمله
صهای رشد نظیر تعداد برگ ،سطح
ازتوباکتر شاخ 
برگ و وزن تر و خشک اندامهای رویشی را افزایش
یدهد )2003(Sharma .اظهار داشت که کاربرد
م
کودهای زیستی مهمترین راهبرد تلفیقی در تغذیه گیاه
برای سیستم کشاورزی پایدار بصورت تلفیق ،مصرف
یباشد .افزایش
کودهای شیمیایی با کود زیستی م 
عملکرد محصوالت در نتیجهی استفاده از کودهاي
زیستی در اثر فراهمی عناصر ریزمغذي و تنظیم
یشود (.)2001 ،Zodapi
کنندههاي رشد حاصل م 
بررسی اثر کود شیمیایی فسفر و باکتري حل کننده
فسفر بر ذرت دانهاي نشان داد که عملکرد دانه با دو
بار مصرف باکتري حدود  61درصد نسبت به عدم
مصرف باکتري افزایش و مصرف کود تا  05درصد
کاهش یافت (عموآقایی و همکاران .) 82 31 ،قربانی
( ) 88 31نیز گزارش کرد که عملکرد دانه و وزن
هزاردانه در ذرت زمانی باالترین مقدار را داشت که
کود زیستی با کود شیمیایی فسفر بصورت تلفیقی مورد
استفاده قرار گرفت ،که این موضوع با نتایج (

Singh

)and Kapoor, 1999در گندم مطابقت داشت .کودهای
ریزمغذي چهار درصد کل کودهای مصرفی را در
یدهند اما در ایران این مقدار در
جهان تشکیل م 
حدود  71درصد است ( .)Fixon,2002سه عنصر آهن،
روی و منگنز بیش از سایر عناصر در امر تغذیه ذرت

تأثیر کاربرد کودهای زیستی و عناصر ریزمغذی33 ...

نقش دارند .روی عنصر مهم در فعالیت آنزیمهای

این پژوهش با هدف ،ارزیابی اثرات کاربرد کودهای

و

زیستی و عناصر ریزمغذی بر عملکرد و اجزا عملکرد

دهیدروژناز،

پروتئیناز،

تشکیل

RNA

تنظیمکنندههای رشد است ،منگنز در ترکیب

ذرت دانهای  ،AS71انجام شد.

آنزیمهای فتوسنتزی و تنفسی نقش داشته و از تجمع

فرآیند پژوهش

یکند ،کاهش
تهای گیاهی جلوگیری م 
نیترات در باف 

این آزمایش در سال زراعی  95 31- 96درروستای

رشد ،زردی ،کاهش ارتفاع گیاه و عقیمی دانههای

شیخ حسن از توابع شهرستان سرپل ذهاب واقع در

گرده از عوارض کمبود منگنز است (ملکوتی.) 89 31 ،

استان کرمانشاه ،با  45درجه و  52دقيقه طول شرقي

گهای جوان ،کچلی بالل،
کمبود روی سبب زردی بر 

و  34درجه و  24دقيقه عرض جنوبی وبا ارتفاع 663

نها و کاهش اسید ریبونوکلئیک
عدم سنتز پروتئی 

مترازسطح دریا اجرا گردید .بر اساس اطالعات

یگردد (فتحی و همکاران .)1931 ،خلیلی محله و
م

ایستگاه هواشناسی شهرستان سر پل ذهاب این منطقه

همکاران ( ) 86 31در نتايج تحقیقات خود اظهار

از نظر شرایط آب و هوایی جز مناطق گرم و خشک

داشتند که تأثیر کاربرد عناصر ريزمغذی مختلف در

بوده ،که حداقل و حداکثر دما ساالنه به ترتیب  -5و

ی مهمترين عنصر و
ت يکسان نبوده و رو 
عملکرد ذر 

يباشد و متوسط بارندگی
یگراد م 
 + 48درجه سانت 

یباشد ،همچنین عنوان
منگنز کم اثرترين عنصر م 

یمتر است .بافت خاک منطقه نیز
ساالنه  300میل 

نعناصر
عملکرد دانه را بیشتر از مصرف انفرادی اي 

شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش در جدول  1ارائه

یهای فیزیکی و
يباشد ،سایر ویژگ 
شنی– رسی م 

کردند که مصرف توأم عناصر غذايی کم مصرف،
یدهد .کريمی و همکاران ( )1931در نتايج
افزايش م 

شده است.

ی بیشترین
یهای خود بیان داشتند که عنصر رو 
بررس 
تأثیررابرعملکردواجزایعملکردذرتدارد.

جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیا یی خاک محل اجرای آزمایش (عمق  0- 30سانتیمتری)

)Table 1- Physical and chemical properties of the soil experimental site (Depth 0-30 cm
هدایت الکتریکی اسیدته خاک کربن عناصر ماکرو ( )mg. kg-1عناصر ریزمغذی ()mg. kg-1
آلی
Ec
1/ 00

ازت

pH

C%

N

8/11

1/ 95

195

فسفر
P
30

پ ت اس
K

360

مس
Cu

1/ 46

روی

آهن

منگنز

0/ 92

12 /3

01/6

Zn

Fe

Mn

آزمایش به صورت فاکتوریل ،در قالب طرح

محلولپاشی توام روی و منگنز در نظر گرفته شدند.

کهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت،
بل و 

که در کل  8تیمار و  24کرت در نظر گرفته شد .هر

کودهای زیستی به عنوان فاکتور اول در دو سطح

کرت از پنج ردیف به طول  5مترتشکیل شد ،فاصله

شامل :کود زیستی فسفاته بارور  2و کود زیستی

بین ردیفهای کاشت  0/ 75سانتی متر و فاصله بین

ازتوبارور  1و عناصر ریزمغذی به عنوان فاکتور دوم

کرتها یک ردیف نکاشت (  0/ 75سانتی متر) و

در چهار سطح شامل :شاهد (محلولپاشی با آب

فاصلهی بین تکرارها دو متر در نظر گرفته شد.

معمولی) ،محلولپاشی روی ،محلولپاشی منگنز و
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پس از عملیات آماده سازی زمین که شامل شخم

سطح  5درصد مقایسه شدند و رسم نمودارها نیز با

عمیق ،دیسک و لولر ودر نهایت فاروئر بود با توجه

استفاده از نرم افزار  EXCELانجام شد.

به نتایج حاصل از آزمون خاک ،کودهای فسفر و

نتایج و بحث

پتاس به همراه یک سوم کود نیتروژن همزمان با
کاشت مصرف گردید ،یک سوم دیگر کود نیتروژن
در مرحله پنج تا هفت برگی و یک سوم باقی مانده
در زمان ظهور گل تاجی بصورت سرک در خاک
توزیع شد .بذر مورد نیاز را قبل از کاشت و در یک
مکان سایه با کودهای زیستی به میزان  61گرم از هر
کدام ،بصورت جداگانه بذرمال نموده و سپس
یمتر از همدیگر
عملیات کشت با فاصلهی  71سانت 
بر روی پشته و با دست انجام گرفت .آبیاری به
صورت قطرهای و با توجه به گرم بودن هوا ،هر سه
الی چهار روز یکبار صورت گرفت .محلولپاشی
عناصر ریزمغذی در دو مرحله هشت برگی ذرت و
 15روز بعد از مرحله اول انجام گرفت .همچنین
گخوار از سم
برای مبارزه با کرم ساقهخوار و کرم بر 
دیازینون به میزان  1لیتر در هکتار استفاده شد برای
فهای هرز ،وجین بصورت دستی در طول
کنترل عل 
فصل رشد انجام گرفت .در زمان برداشت ،پنج بوته
بصورت تصادفی از هر کرت انتخاب شده و صفات
وزن صد دانه ،تعداد دانه در ردیف ،تعداد ردیف دانه
در بالل ،ارتفاع بوته ،قطر ساقه و طول بالل محاسبه
گردید .سپس با حذف دو خط از طرفین و نیم متر از
ابتدا و انتهای سه خط وسط ،از مساحتی معادل *4
 2/ 25متر مربع کلیه بوتهها برداشت و عملکرد دانه،
عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت محاسبه گردید
و در نهایت ،دادههای بدست آمده با استفاده از نرم
افزار آماری

MSTAT–C

مورد تجزیه واریانس قرار

نها با آزمون چند دامنهای دانکن در
گرفت و میانگی 

ارتفاع بوته :نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادههای
آزمایشی نشان داد که اثر کودهای زیستی ،عناصر ریز
مغذی واثرات متقابل آنها روی صفت ارتفاع بوته در
سطح احتمال  1درصد معنی دار بود (جدول .)2
یمتر در تیمار
بیشترین ارتفاع بوته به میزان  255سانت 
کود زیستی فسفات بارور  2به همراه کاربرد توام
عناصر ریزمغذی روی و منگنز و کمترین آن نیز در
تیمار ازتوبارور  1به همراه
یمتر به دست آمد (شکل
شاهد ،به میزان  232سانت 
یرسد که با مصرف کود زیستی فسفات
 .)1به نظر م 
بارور  2مقدار فسفر بیشتری در اختیار گیاه قرار گرفته
است و در اثر آن رشد گیاه زیادتر شده و به تبع آن
ارتفاع بوته افزایش یافته است .کاربرد کودهاي زیستی
نیتروژنه توانسته است تغییرات معنیداري در صفات
رشد گیاه مانند افزایش ارتفاع بوته ،اندازه برگ ،وزن
خشک گیاه و جذب عناصر غذایی در گیاهانی نظیر
گندم ،ذرت و جو ایجاد کند ( .)Bashan et al., 2004از
سوی دیگر خيرانديش (  ) 2000گزارش نمود كه
محلول پاشي سولفات روي بر روي گياه سويا باعث
یگردد و
افزايش تعداد دانه در غالف و ارتفاع بوته م 
در همین ارتباط

)Tandon, 1995

(در کلزا گزارش

نمود که وجود روي در مناطق مريستمي ،به علت
كارا يي

آن در توليد هورمون اكسين ،باعث رشد

رويشي ،افزايش ارتفاع ،افزايش ساقه بندي و فتوسنتز
یشود که که همگی با نتایج این آزمایش
بيشتر م 
مطابقت دارند.

تأثیر کاربرد کودهای زیستی و عناصر ریزمغذی35 ...
جدول  -2نتایج تجزیه واریانس اثرکودهای زیستی وعناصر ریزمغذی برروی عملکرد ،اجزا عملکرد و برخی از خصوصیات مرفولوژیکی ذرت

Table 2- Results of variance analysis of bio - fertilizers and micronutrient elements on yield, yield components and some morphological
characteristics of corn
میانگین مربعات ))M.S
منابع

درجه

ارتفاع

تعداد

تعداد ردیف

وز ن

عملکرد

عملکرد

تغ یی رات

آزادی

بوته

دانه در ردیف

دانه در بالل

صد دانه

دانه

بیولوژیک

تکرار

2

7/71

2/83

کود زیستی

1

**

145 /50

عنصرریزمغذی

3

**021/17

اثر متقابل

7

**

خطا

14

ضریب تغ یی رات

271 / 59

0/ 28

ns

0/ 08

ns

**

18 / 69

*

**

60 / 81

ns

0/ 002
0/ 54
0/ 32

0/10
**

2627 / 95

01/04

**

4120652 / 74

7/ 98

**

35 191 62 / 84

ns

395900 / 24

**

*3/16

9/38

3/10

0/ 35

0/ 98

273276 / 78

13 / 29

12 /38

71/ 14

20 / 65

13 / 80

شاخص برداشت

992167 /40
**

54473 0 27 / 00

**

429959 02/ 95

**

10297672 / 37

1 30734 1/6
30 / 94

3/ 53
ns

4/ 78

**

321/ 97

*

27 / 52
7/ 94
5/ 90

 * ،ns-و ** به ترتیب بیانگر عدم اختالف معنی دار ،اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد میباشند.

شکل -1اثرات متقابل کاربرد کود زیستی و عناصر ریزمغذی بر ارتفاع بوته

Fig 1- The Interaction effects of the biofertilizers and micronutrient elements applications on plant height

قطر ساقه :این صفت معیاری از رشد رویشی است و
در استحکام و مقاومت گیاه به عوامل نامساعد
محیطی و همچنین انتقال مواد ذخیره شده به دانه
نقش مهمی دارد .نتایج حاصل از تجزیه واریانس
دادههای آزمایشی نشان داد که اثر عناصر ریز مغذی
واثرات متقابل عناصر ریزمغذی وکودهای زیستی
برروی صفت قطر ساقه به ترتیب در سطح احتمال 5

یرسد که مصرف کود
بود (شکل  .)2اینگونه به نظر م 
زیستی به صورت جداگانه اثر کمتری دارد ولی زمانی
که به صورت تلفیقی با عناصر ریزمغذی مصرف
یگردد ،اثر آن افزاینده خواهد بود .از آنجا يي
م

كه

روي فعاليت هورمونهای تنظيم كننده رشد
بخصوص اكسين تأثیر دارد (

Kholdbarrin and

یرسد محلولپاشي عنصر
)Eslamzadeh, 2006به نظر م 

درصد و  1درصد معنی دار بود (جدول  .)2نتایج

روي موجب رشد سلول و در نهايت افزايش

مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین قطر ساقه با 3/5

قطرساقه شده است.

یمتر مربوط به مصرف ازتوبارور  1همراه با
سانت 
عنصر روی و کمترین آن مربوط به مصرف کود
زیستی ازتوبارور  1به همراه شاهد با  2/5سانتی متر
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شکل -2اثرات متقابل کاربرد کودهای زیستی و عناصر ریزمغذی بر قطر ساقه

Figure 2- The Interaction effects of the biofertilizers and micronutrient elements applications on stem diameter

طول بالل :این صفت یکی از فاکتورهای تاثیرگذار

یمتر،
یمتر بیشترین و تیمارشاهد با  18 /11سانت 
سانت 
کمترین طول بالل را داشت (شکل  .)3افزایش طول

در عملکرد ذرت است .نتایج حاصل از تجزیه

a

ab

25
20

15
10
5

طول بالل(سانتي متر)

b

ab

روي و منگنز

طول بالل نشان داد که عنصر روی با میانگین 20 / 95

دارد.

منگنز

ن برای صفت
بود (جدول  .)2نتایج مقایسه میانگی 

گزارش شده است که با نتایج این آزمایش مطابقت

روي

صفت طول بالل در سطح احتمال  5درصد معنی دار

آزمایشی توسط خلیلی محله و همکاران () 86 31

شاهد

واریانس نشان داد که اثر عناصر ریز مغذی برروی

بالل دراثر محلولپاشی با عناصر ریزمغذی طی

0

شکل -3اثر کاربرد عناصر ریزمغذی بر طول بالل

Figure 3- The effect of the micronutrient elements applications on ear length

یترین
تعداد دانه در ردیف :این صفت یکی از اصل 
یباشد .نتایج حاصل از تجزیه
اجزای عملکرد م 

درصد معنی دار بود (جدول  .)2نتایج مقایسه میانگین
نشان داد که بیشترین تعداد دانه در ردیف در تیمار

واریانس دادههای آزمایشی نشان داد که اثر عناصر

اثرات متقابل ازتوبارور و مصرف توام عناصر

ریز مغذی واثرات متقابل عناصر ریزمغذی وکودهای

ریزمغذی روی و منگنز به میزان  48 /7عدد و کمترین

زیستی برتعداد دانه در ردیف در سطح احتمال 1

تعداد دانه در ردیف نیز در تیمار شاهد و ازتوبارور با
یرسد که
 32 /8عدد بدست آمد (شکل  .)4به نظر م 

تأثیر کاربرد کودهای زیستی و عناصر ریزمغذی37 ...

در سیستم تغذیه تلفیقی ،فراهم بودن مناسبتر عناصر

صهای رشد ذرت به افزایش تعداد
ریزمغذی بر شاخ 

غذایی برای گیاه ،باعث افـزایش طـول چـوب بالل

دانه در ردیف و افزایش وزن هزار دانه با مصرف

و طول بالل و به دنبال آن افزایش تعداد بیشتر دانـه

عناصر ریزمغذی بصورت تغذیه برگی نسبت به

در ردیـف شده است .در همین ارتباط نورآبادی

مصرف خاکی و آغشته سازی بذر اشاره و کاربرد

( ) 83 31در بررسی تأثیر میزان مختلف مصرف عناصر

برگی را توصیه نمود.

شکل -4اثرات متقابل کاربرد کودهای زیستی و عناصر ریزمغذی بر تعداد دانه در ردیف

Figure 4- The Interaction effects of the biofertilizers and micronutrient elements applications on number of grain per row

تعداد ردیف دانه در بالل :این صفت یکی از اجزای
یشود .نتایج حاصل از
عملکرد دانه ذرت محسوب م 
تجزیه واریانس دادههای آزمایشی نشان داد که اثر
عناصر ریز مغذی برروی تعداد ردیف دانه دربالل در
سطح احتمال  5درصد معنی دار بود (جدول .)2
نها بیشترین تعداد ردیف دانه
براساس مقایسه میانگی 

کمترین تعداد درتیمار شاهد یا عدم کاربرد عناصر
ریزمغذی به میزان  12 /8عدد مشاهده شد (شکل )5
که با نتایج پژوهش بداقي ( ) 86 31که گزارش نمود
اثر محلولپاشي عناصر ریزمغذي (آهن ،روي و بور)
برروي تعداد رديف دانه در بالل ذرت معني دار
است ،مطابقت دارد.

در بالل با کاربرد عنصر روی به میزان  14 /8عدد و

شکل -5اثر کاربرد عناصر ریزمغذی بر تعداد ردیف دانه در بالل

Figure 5- The effect of micronutrient elements applications on number of grain row per ear
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وزن صد دانه :نتایج حاصل از تجزیه واریانس

داشتند (شکل  .)6محتوای کل کربوهیدرات ،نشاسته،
ایندوالستیک اسید ،کلروفیل و پروتئین دانه به طور

دادههای آزمایشی نشان داد که اثر کودهای زیستی،

ییابد که
یداری با مصرف روی و آهن افزایش م 
معن 

عناصر ریز مغذی واثرات متقابل آنها روی وزن صد

این عوامل در افزایش وزن دانه بالل مؤثر است

دانه به ترتیب در سطح احتمال  1،1و  5درصد معنی

(ضیائیان و ملکوتی .) 377 1 ،همچنین

دار بود (جدول  .)2نتایج مقایسه میانگین نشان داد که
اثرات متقابل ازتوبارور  1و عنصر منگنز با 93/ 67

)(1990

Prasad and

Singمشاهده نمودند که در ارقام مختلف

ذرت با افزایش میزان نیتروژن ،وزن صد دانه ،وزن

گرم به همراه تیمار اثرات متقابل ازتوبارو  1و عنصر

بالل ،وزن هکتولیتر و عملکرد دانه افزایش یافت.

روی با  93/ 60بیشترین مقدار وزن صد دانه و تیمار
ازتوبارور و شاهد با  35 /8گرم کمترین مقدار را

وزن صددانه(گرم)

روي و منگنز

منگنز

روي

روي و منگنز

منگنز

روي

شاهد

فسفات بارور2

شاهد

bc ab bc bc

a a b

c

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ازتوبارور1

شکل -6اثرات متقابل کاربرد کودهای زیستی و عناصر ریزمغذی بر وزن صد دانه

Figure 6- The Interaction effects of the biofertilizers and micronutrient elements applications on 100grain weight

عملکرد دانه :نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان
داد که اثر کودهای زیستی و عناصر ریز مغذی بر
روی عملکر دانه در سطح احتمال  1درصد معنی دار
نها برای این صفت
بود (جدول  .)2مقایسه میانگی 
نشان داد که عنصر ریزمغذی روی با میانگین 5960 1
کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را داشت
ولی مصرف توام روی ومنگنز با  2700 1کیلوگرم در
هکتار ،کمترین عملکرد دانه را داشت (شکل .)7
یتواند جذب و
کـاربرد کودهـاي حاوي روي م 
غلظت سـایر عناصـر غـذایی در گیاه را تحت تأثیر
قرار دهد ) .(Soumare et al., 2003همچنین بـا تـأثیر
بـر مقـدار کلروفیل برگ ،غلظت ایندول اسـتیک

اسـید  IAAو افـزایش فتوسنتز باعث افزایش عملکرد
یگردد ( )Ravi et al., 2008در این ارتباط نتایج
دانه م 
تحقیق سیدي و همکاران ( ) 90 31نشان داد که در
صورت نبود یا کمبود مواد آلی و معدنی در خاك،
کودزیستی تاثیري بر افزایش عملکرد گیاه ندارد .از
این رو در مناطق خشک و نیمه خشک با میزان پایین
ماده آلی خاك ،افزایش تولیدات زراعی با مصرف
یگردد (صالح راستین،
کودهاي زیستی ،محدود م 
تآمده با نتایج کریمی و
 .)1831همچنین نتایج بدس 
همکاران ( )1931که بیان داشتند اثر متقابل فسفات
یداری بر
بارور 2-و عناصر ریزمغذی اختالف معن 
عملکرد ندارد و بیشترین عملکرد با  15 / 89تن در

تأثیر کاربرد کودهای زیستی و عناصر ریزمغذی39 ...

هکتار برای تیمار ریزمغذی روی بدست آمد ،مطابقت

روش برگي بر عملكرد ذرت دانه اشاره نمود كه با

دارد از سوی دیگرطاهرو همکاران ( ) 87 31به تأثير

نتايج آزمایش حاضر همخوانی دارد.

مثبت محلولپاشي عناصر ريزمغذي آهن و روي به

شکل -7اثر ساده کاربرد عناصر ریزمغذی بر عملکرد دانه

Figure 7- The effect of micronutrient elements applications on grain yield

عملکرد بیولوژیک :نتایج حاصل از تجزیه واریانس

نتيجه تجمع مواد خشك شده نها يي در انتهاي دوره

نشان داد که اثر کودهای زیستی ،عناصر ریز مغذی

رشد گياه افزايش يافته که البته در شرايط كمبود مواد

واثرات متقابل آنها بر عملکرد بیولوژیک در سطح

یشود
ريز مغذي ،افزايش تجمع ماده خشك محدود م 

احتمال  1درصد معنی دار بود (جدول  .)2نایج

ییابد .تحقيقات
گياه كاهش م 

مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین مقدار عملکرد
بیولوژیک با  46 2 32 /9کیلوگرم در هکتار در تیمار
اثرات متقابل کود زیستی ازتوبارور  1و عنصر ریز
مغذی روی و کمترین آن در تیمار کودزیستی فسفر
بارور  2و ریزمغذی منگنز با  97 1 25 /5کیلوگرم در
هکتار بدست آمد (شکل  .)8مصرف عناصر ريز
مغذي باعث افزايش توليد ماده خشك بيشتر شده ،در

و عملكرد بيولوژ كي

نشان داده است ،که مصرف برگي عناصر ريز مغذي
(روي ،منگنز ،آهن) با افزودن بر ارتفاع ساقه ،موجب
افزايش عملكرد دانه و عملکرد بيولوژ كي
(Chambliss, 2005

گرديد

 )Whitty andکه با نتایج پزوهش

خلیلی محله و همکاران ( ) 86 31که گزارش نمودند
بیشترین عملکرد بیولوژیکی در ذرت ،با کاربرد روی
و منگنز بدست آمده است ،مطابقت دارد.

شکل -8اثرات متقابل کاربرد کودهای زیستی و عناصر ریزمغذی بر عملکرد بیولوژیک

Figure 8- The Intraction effects of the biofertilizers and micronutrient elements applications on biological yield
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شاخص برداشت :این صفت نسبتی از عملکرد

برداشت (  )16/ 53را داشت (شکل  .)9افزایش
شاخص برداشت تحت تأثیر کاربرد تلفیقی کود

بیولوژیک است که عملکرد اقتصادی را تشکیل

زیستی و عناصر ریزمغذی با توجه به اثر افزاینده

یدهد و با افزایش تسهیم ماده خشک برای عملکرد
م

آنها بر رشد رویشی و زایشی توجیه پذیر است .که

ییابد .نتایج
اقتصادی ،شاخص برداشت افزایش م 

در همین ارتباط ضیائیان و ملکوتی ) 377 1( ،گزارش

حاصل از تجزیه واریانس دادههای آزمایشی نشان داد

نمودند که مصرف خاکی و برگی عناصر ریزمغذي

که اثر عناصر ریز مغذی واثرات متقابل عناصر

آهن ،روي ،منگنز و مس در ذرت ،باعث افزایش

ریزمغذی وکودهای زیستی بر شاخص برداشت به

عملکرد علوفه و عملکرد دانه و در نتیجه شاخص

ترتیب در سطح احتمال  1و  5درصد معنی دار بود

یشود.
برداشت م 

(جدول  .)2تیمار تلفیقی کود زیستی فسفاته بارور 2
به همراه عنصر ریز مغذی منگنز ،بیشترین شاخص

روی و منگنز
منگنز
روی
شاهد

فسفات بارور2

روی و منگنز
منگنز
روی
شاهد

bc

c c

d

شاخص برداشت(درصد)

a
b

ab

b

70
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شکل - 9اثرات متقابل کاربرد کود زیستی و عناصر ریزمغذی بر شاخص برداشت

Figure 9- The Interaction effects of the biofertilizers and micronutrient elements applications on harvest index

نتیجهگیری کلی
نتایج نشان داد که کودهاي زیستی ازتوبارور  1و
فسفاته بارور  2به همراه عناصرریزمغذی روی و
منگنز بر روی عملکرد واجزا عملکرد وبرخی از
یداري داشتهاند.
صفات مرفولوژیکذرت تأثیر معن 

آنزیمهاي فسفاتاز باعث رهاسازي یون فسفات از
یشود که قابل جذب توسط گیاهان
ترکیبات فسفردار م 
است .از سویی دیگر کود زیستی ازتوبارور  1علوه بر
تثبیت نیتروژن ،در محیط ریشه گیاه توانایی ساخت و
ترشح برخی مواد بیولوژیکی فعال مانند اکسینها،

مصرف کود فسفات بارور 2-از طریق محلولسازی

نها ،ویتامینهاي گروه ب ،اسید نیکوتینیک ،اسید
جیبرلی 

منابع نامحلول فسفر در خاک ،مولفههای رشد را

پنتوتنیک ،بیوتین و غیره را دارند که در افزایش رشد

ارتقاء داده و منجر به افزایش عملکرد گیاه

يهاي با متعادل
یکنند .این باکتر 
نقش موثري ایفا م 

يهاي مفید حل
گردیدهاست ،این کود حاوي باکتر 
کننده فسفات است که با اسیدي کردن خاك و ترشح

کردن جذب عناصر اصلی پرمصرف و کم مصرف
مورد نیاز گیاه سبب سنتز و ترشح مواد محرك رشد

تأثیر کاربرد کودهای زیستی و عناصر ریزمغذی41 ...

گیاه ،ترشح اسیدهاي آمینه و انواع آنتی بیوتیک شده
که این مساله درنهایت موجب رشد و توسعه ریشه و
یشود .عناصر ریزمغذی نیز باعث
اندام هوایی گیاه م 
یشوند و فرایندهای رشد
ایجاد تعادل در تغذیه گیاه م 
و نمو گیاه را با تأثیر بر آنزیمهای آن کنترل و بهبود
یبخشند .با توجه به آزمایش انجام شده در بین
م
عناصر ریزمغذی ،عنصر روی تأثیر بیشتری را بر
صفات مورد مطالعه در ذرت داشت که این امر ناشی
از تأثیر مثبت عنصر روی در فعالیت آنزیمهای
دهیدروژناز ،پروتئیناز ،تشکیل

RNA

و تنظیم

کنندههای رشد است .به طور کلی با توجه به نتايج به
دست آمده ،محلولپاشي عناصر ريزمغذي روي و
منگنز و كاربرد كودهای زيستي فسفاته و نیتروژنه به
دليل اهميتي كه در افزايش عملکرد دانه ذرت داشتند
و نيز نظر به قيمت مناسب اين كودها و پا يي ن بودن
ميزان مصرف آنها و همچنين به منظور نيل به
كشاورزي پايدار ،پيشنهاد

يشوند.
م
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