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 تذر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکردروی  سالیسیلیک براسید  وو شیمیایی  بیولوژیکتاثیر کودهای 

   دانه ای
 2، امین فتحی 1*فدرا طاهری اشترینانی

 ، ایرانبروجرددانشگاه آزاد اسالمی، ، بروجرد واحد باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، -*1

 ، ایرانآمل، دانشگاه آزاد اسالمی، آیت اهلل آملیحد باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، وا -2

 fedra.taheri56@gmail.com*نویسنده مسوول مکاتبات: 

  
  

 چکیده

های میکوریزا امروزه، با مطرح شدن کشاورزی پایدار و کاهش مصرف کودهای شیمیایی، استفاده از کودهای زیستی مثل قارچ

تواند نقش مهمی در افزایش تولید و کاهش ت. از طرفی سالیسیلیک اسید نیز میدر بسیاری از مناطق دنیا گسترش یافته اس

مصرف کودهای شیمیایی داشته باشد. به منظور بررسی اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی به همراه مصرف سالیسیلیک اسید بر 

ایستگاه تکرار در  3دفی با های کامل تصاروی خصوصیات زراعی ذرت آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک

کیلوگرم  160و  100، 0سطح کود فسفر ) 3انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل  1331در سال  تحقیقات کشاورزی بروجرد

میلی  1و  6/0سطح سالیسیلیک اسید ) 2سطح کود بیولوژیک )قارچ میکوریزا( )تلقیح بذر و عدم تلقیح بذر( و  2در هکتار(، 

داری بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، طول بالل، قطر بالل، عملکرد یج نشان داد که کود فسفر و میکوریزا تأثیر معنینتا موالر( بود.

کیلوگرم بدست آمد که  3005کیلوگرم فسفر در هکتار عملکرد دانه به مقدار  160با مصرف دانه و عملکرد بیولوژیک داشتند، 

 %28کیلوگرم در هکتار بدست آمد که  4812تلقیح بذور با میکوریزا به مقدار بیشتر از تیمار عدم مصرف بود. در حالت  84%

داری بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، طول بالل، قطر بالل، عملکرد سالیسیلیک اسید تأثیر معنیبیشتر از تیمار عدم تلقیح بذور بود. 

 4315یسیلیک اسید عملکرد دانه به مقدار میلی موالر سال 1با مصرف دانه و عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت داشت. 

بیشتر از تیمار عدم مصرف بود. اثر متقابل فسفر و میکوریزا بر عملکرد دانه و عملکرد  %28کیلوگرم در هکتار بدست آمد که 

دانه معنی دار بیولوژیک معنی دار بود. اثر متقابل سالیسیلیک اسید و فسفر و اثر سه گانه تیمارهای آزمایش نیز تنها بر عملکرد 

 بود. 

  میکوریزا، سالیسیلیک اسید، ذرت، کود بیولوژیک :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 محصوالت و علوفه غذا، تولید برای که است جهان غذایی ماده مهمترین برنج و گندم از پس (Zea mayze. L) ذرت

 رشد گرمسیری نیمه و گرمسیری های اقلیم در اما است زیاد ذرت سازگاری دامنه چه اگر گیرد می قرار استفاده مورد صنعتی

 نوین های روش بکارگیری رشد، حال در جمعیت افزون روز نیازهای تامین در(. 1340دارد)نورمحمدی و همکاران) بهتری

 های نظام و بگیرد قرار جدی بازنگری مورد باید کشاورزی های نظام مدیریت اساس این بر است. ضروری امری ،علمی

باشد )میر هاشمی و همکاران،  مدت کوتاه در تولید حفظ عین در درازمدت پایداری آنها اولویت که شوند حیطرا نوینی

 بر اصول مبتنی که کشاورزی سیستم یک (. از جمله این روش های نوین علمی، کشاورزی اکولوژیک می باشد، که1344

 عنوان به توانندمی اکولوژیک های کشاورزی نظام آن هاست. کمیت از مهمتر محصوالت آن کیفیت در بوده و اکولوژیکی

گردند  زیست محیط سالمت حفظ و پایدار کشاورزی توسعه باعث و شده گرفته نظر در رایج های سیستم برای جایگزینی

 و سو یک از شیمیایی کودهای هزینه از ناشی جمعیت و مشکالت اقتصادی رشد به رو افزایش (.1341)خرم دل و همکاران، 

 برای عناصر تثبیت زیستی های شیوه از استفاده تفکر به دلیل مصرف بی رویه این کودها سبب شد که محیطی زیستی ائلمس

 عنوان به توانند می هستندکه طبیعی های نهاده ازجمله بیولوژیک کودهای(. 2012)فتحی،تقویت کند را گیاهان رشد تقویت

محققان در آزمایش های (. 2013فتحی و همکاران،) برده شوند کار به یدارپا درکشاورزی شیمیایی کودهای جایگزین یا مکمل

و همچینین تاثیر معنی داری بر  بذر زنی جوانه تحریک باعث سالیسیلیک اسید خارجی کاربرد که دادند نشانجداگانه ای 

 (1333می و همکاران)غال (. 2002: راجاسکاران و همکاران، 2003)شاکیروا و همکاران،دارد روی صفات مورفولوژیکی

 منظور به آزمایش این لذا ارتفاع بوته ذرت را معنی دار گزارش کرد.میکوریزا بر روی کود شیمیایی فسفر و گزارش کردند اثر 

 .گرفت انجام ذرت خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد بیولوژیک و شیمیایی به همراه اسید سالیسیلیک بر کود تأثیر بررسی

 

 مواد و روش ها

منظور ارزیابی اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی به همراه اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت آزمایشی به  به

شهرستان بروجرد انجام گرفت. به  در 1331بهار  درتکرار  3صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 

متری خاک صورت گرفت و سانتی 0-30گیری از عمق نمونه منظور تعیین خصوصیات خاک قبل از اجرای آزمایش

 نشان داده شده است. 1خصوصیات آن مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج تجزیه نمونه های خاک محل آزمایش در جدول 

و مایکوریزا به صورت بذرمال هنگام کشت مورد استفاده قرار گرفت و کود فسفر هم به مقدار توصیه شده برای هر هکتار 

تعمیم آن به هرکرت قبل از کشت مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله پر شدن دانه سالیسیلیک اسید به صورت محلول پاشی 

سانتی متر  14سانتی متر و فاصله بوته روی ردیف  16متر فاصله بین ردیف  6خط به طول  6مصرف گردید. هر کرت شامل 

سانتی  16متر در نظر گرفته شد. بین کرتها یک خط نکاشت و به فاصله  2ا سانتی متر و فاصله بین تکراره 8و عمق کاشت 

 متر در نظر گرفته شد. 2متر در نظر گرفته شده تا اختالط بین کرتها روی ندهد فاصله تکرار 
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 آزمایش محل خاك تجزیه نتایج  -1جدول 

 

 الکتریکی هدایت

Ec (ds/m) 

 اسیدیته

pH 

 

 پتاسیم

K 

(PPM) 

 آهن

Fe 

(PPM) 

 سفرف

P 

(PPM) 

 کربن آلی
 CO 

(%) 

 

 درصد

 شن

(%) 

 

 درصد

 رس

(%) 

 

 درصد

 سیلیت

(%) 

 

 عمق

0651 1.32 680 3.1 20 1.3 22 32 85 0 – 30 

 

برای هر تکرار یک جوی آب و یک فاضالب در نظر گرفته شد تا آب آبیاری کرتها و تکرارها مخلوط نشود. تجزیه و تحلیل 

در صد  6در سطح  دانکنو جهت مقایسه میانگین صفات مورد نظر نیز از آزمون  SASاری های آمآمار داده ها از برنامه

  استفاده شد.

 
 نتایج و بحث

 

 بوته   ارتفاع

کود فسفر، سالیسیلیک اسید و میکوریزا تأثیر معنی داری بر ارتفاع بوته )تا زیرر  بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمایش      

بیشترین ارتفاع بوته برا مصررف   (. 2آزمایش بر این صفت معنی دار نبود)جدول اثرات متقابل تیمارهای  گل تاجی( داشتند، اما

( بیران  1330(. کاظمی و همکاران )3جدول بیشتر از تیمار عدم مصرف بود ) %23کیلوگرم فسفر در هکتار بدست آمد که  160

پرائین  و باشد داشته افزایش به شاهد نسبت تفاع گیاه ذرتار که است شده باعث تیمارها همه فسفر در کود کردند که مصرف

 جملره  از گیراه  ارتفراع  احتمراالا  کره  نتیجه گرفته شد متر بود. لذاسانتی 6/150ارتفاع  با شاهد تیمار به مربوط گیاه ارتفاع ترین

 فسرفر  تحرت ترأثیر   گیاه رویشی رشد که رشد از مرحله هر در و گیردمی قرار دهی کود تأثیر تحت شدت به که است صفاتی

-افزایش ارتفاع بوته در نتیجه کاربرد کود فسرفر را مری   .یابدمی افزایش و گرفته قرار تأثیر تحت نیز گیاه ارتفاع شود، تحریک

چنین توجیه نمود که کود فسفر با اثرات مثبتی که بر افزایش طول ریشه دارد میزان جذب نیتروژن را در گیاه افرزایش  توان این

میلی مروالر سالیسریلیک اسرید     1با مصرف نتایج بدست آمده از این آزمایش همچنین نشان داد که  (. Dordas,2003)هددمی

(. بهبود پارامترهای رشد تحرت تراثیر تیمرار    3 جدول)بیشتر از تیمار عدم مصرف بود  %11بیشترین ارتفاع بوته بدست آمد که 

SA  ر دستگاه فتوسنتزی و حفاظت از دستگاه فتوسنتزی، مقدارفتوسنتز، فعالیت آنزیم تاثیر سالیسیلیک اسید ببدلیل را می توان

های مختلرف بره   که درمطالعه  دانستسیستم دفاع آنتی اکسیدانی  و روبیسکو، مقدار رنگیزه های فتوسنتزی، هدایت روزنه ای

سلولی رأسی ریشه های اولیه را که منجر به همچنین تیمار گیاه ذرت با اسید سالیسیلیک، میزان تقسیم  ت،آن ها اشاره شده اس

در مرورد کرود بیولوژیرک     (.2003: پوپروا و همکراران،  2003)شاکیرووا و همکاران،افزایش رشد طولی می شود را زیاد می کند

(. 3 لجردو بیشتر از تیمار عدم تلقیح بذور بود ) %15میکوریزا بیشترین ارتفاع در حالت تلقیح بذور با میکوریزا بدست آمد که 

توان چنین اظهار داشت که قارچ میکوریزا از طریق افزایش جرذب آب و  در رابطه با اثر مثبت میکوریزا بر روی ارتفاع گیاه می

عناصر غذایی سبب بهبود تغذیه گیاه و افزایش فتوسنتز شده و این امر موجب تولید اسیمیالت بیشتر و بهبود رشرد گیراه شرده    

 می بیولوژیک کودهای حضور در ساقه افزایش ارتفاع اصلی علت جیبرلین و اکسین قبیل از لفمخت های هورمون است. تولید

 (.  2003)یزدانی و همکاران،باشد

 قطر ساقه
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کود فسفر، سالیسیلیک اسید و میکوریزا تأثیر معنی داری برر قطرر داشرتند، امرا     بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمایش      

کیلروگرم فسرفر در    160با مصررف   قطر ساقهبیشترین  .(2)جدول آزمایش بر این صفت معنی دار نبود اثرات متقابل تیمارهای

بیشتر از تیمار عدم مصرف بود که این اختالف از لحاظ امراری معنری دار برود ولری اخرتالف برین        %10هکتار بدست آمد که 

( بیران کردنرد کره    1330(. کراظمی و همکراران )  3 جردول کیلوگرم فسفر از لحاظ آماری معنی دار نبرود )  100و  160مصرف 

 در هرا  کود مصرف کود سوپر فسفات تریپل باعث افزایش معنی دار قطر ساقه گیاه ذرت نسبت به تیمار شاهد شده است. این

 قرار گیاه اختیار را در خود مؤثر فسفر طوریکه به شده رویشی رشد باعث افزایش فسفر بودن جذب زود علت به رشد ابتدای

 که افزایش است این گویای ذرت مورد در موجود های آورد گزارش می فراهم برای گیاه را مطلوب رویشی رشد و است داده

است. این رشد مناسب سبب افزایش دستجات آوند چوبی و آبکش در گیاه  داده افزایش ساقه را قطر و بوته ارتفاع فسفره کود

نتایج بدست آمده از این آزمایش همچنین نشران داد  ش یابد. داشت که قطر ساقه افزایتوان انتظار ها میشود و با افزایش آنمی

(. 3 جدول)بیشتر از تیمار عدم مصرف بود  %11میلی موالر سالیسیلیک اسید بیشترین قطر ساقه بدست آمد که  1با مصرف که 

( بیان کردنرد کره   1330مردانی و همکاران ) میلی موالر سالیسیلیک اسید تفاوت معنی داری مشاهده نشد. 6/0و  1بین مصرف 

مصرف سالیسیلیک اسید نسبت به حالت عدم مصرف باعث افزایش قطر ساقه خیار شده است که این افزایش از لحاظ آمراری  

 تواند می خود این که شود غذایی عناصر جذب بهبود سبب بتواند اسید شود سالیسیلیک می داده معنی دار بوده است. احتمال

 سالیسریلیک  رسرد  مری  نظرر  به طرفی باشد. ازمی موارد این از یکی قطر ساقه افزایش که باشد داشته به همراه را رشد ایشافز

 افرزایش  نتیجه در و فتوسنتز افزایش سبب هستند می تواند پیری فرایند آغاز در که برگهایی در کلروفیل افزایش میزان با اسید

بیشرتر   %4یکوریزا بیشترین قطر ساقه در حالت تلقیح بذور با میکوریزا  بدست آمد که در مورد کود بیولوژیک م.شود می رشد

( بیان کردند که میکوریزا تأثیر معنی داری بر قطر ساقه 1343مصطفویان و همکاران )(. 3 جدولاز تیمار عدم تلقیح بذور بود )

 ربوط به تیمار کودی مصرف میکوریزا+ ریزوبیوم بود.  دهی مترین میزان قطر ساقه گیاه سویا در مرحلة گلسویا داشت و بیش

 طول بالل

کود فسفر، سالیسیلیک اسید و میکوریزا تأثیر معنی داری بر طول بالل داشرتند،  بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمایش      

برا   طرول برالل  بیشرترین   در خصرو  کرود فسرفر    (2آزمایش بر این صفت معنی دار نبود)جدول اما اثرات متقابل تیمارهای 

بیشتر از تیمار عدم مصرف بود. در این بررسری اخرتالف برین همره      %20کیلوگرم فسفر در هکتار بدست آمد که  160مصرف 

( در آزمایشری گرزارش کردنرد کره     1341(. آنراقلی و همکراران )  4-8سطوح کود فسفر از لحاظ آماری معنی دار بود. )شرکل  

ی دار طول بالل ذرت نسبت به تیمار عدم مصرف گردید. در بررسی کراظمی و همکراران   مصرف کود فسفر باعث افزایش معن

( نشان داد که براالترین طرول   1330نتایج بدست آمده از بررسی قورچیانی و همکاران ) ( نیز نتیجه مشابهی بدست آمد.1330)

 12سرانتی مترر بدسرت آمرد کره       3/14ار فسفر مورد نیاز از منبع سوپر فسفات تریپل به مقد %60بالل ذرت در حالت مصرف 

  ختالف از لحاظ آماری معنی دار بود.درصد بیشتر از تیمار عدم مصرف بود که این ا

میلی موالر سالیسیلیک اسید بیشترین طرول برالل بدسرت     1با مصرف تایج بدست آمده از این آزمایش همچنین نشان داد که ن

و عردم   6/0این اختالف از لحاظ اماری معنی دار بود اما اختالف برین مصررف    بیشتر از تیمار عدم مصرف بود که %4آمد که 

 بیشرتر باعرث   و تغییرر  گیراه  در را هورمرونی  است که سالیسیلیک اسید تعادل شده گزارش(. 3 جدول)مصرف معنی دار نبود 
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طویل شدن سلول ها می گرردد،  گردد که افزایش تولید این هورمون ها باعث تقسیم سلولی و  می  اکسین سیتوکنین و افزایش

 (.2003)شاکیروا و همکاران،این امر در نهایت می تواند موجب افزایش طول بالل گردد

بیشرتر از   %4در این بررسی در مورد قارچ میکوریزا بیشترین طول بالل در حالت تلقیح بذور با میکوریزا بدست آمرد کره        

( نشان داد که براالترین طرول   1330بدست آمده از بررسی قورچیانی و همکاران )(. نتایج 3 جدولتیمار عدم تلقیح بذور بود )

سانتی متر بدست آمد که  3/13بالل ذرت در حالت تلقیح بذور با قارچ میکوریزا و باکتری محرک رشد سودوموناس به مقدار 

 بود.  درصد بیشتر از تیمار عدم تلقیح بذور بود و این اختالف از لحاظ آماری معنی دار 26
 

 قطر بالل

کود فسفر، سالیسیلیک اسید و میکوریزا تأثیر معنی داری بر قطر بالل داشتند، اما بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمایش     

کیلوگرم  160با مصرف  قطر باللبیشترین در مورد کود فسفر (. 2آزمایش بر این صفت معنی دار نبود)اثرات متقابل تیمارهای 

بیشتر از تیمار عدم مصرف بود. در این بررسی بین تمامی سطوح کود فسفر اختالف معنی  %80کتار بدست آمد که فسفر در ه

( در آزمایشی گزارش کردند کره مصررف   1330(. کاظمی و همکاران )3 جدولداری از لحاظ تأثیر بر قطر بالل وجود داشت )

یمار عدم مصرف گردید. نتایج بدست آمده از بررسی قورچیانی و کود فسفر باعث افزایش معنی دار قطر بالل ذرت نسبت به ت

فسفر مورد نیاز از منبع سوپر فسفات تریپرل بره    %60( نشان داد که باالترین قطر بالل ذرت در حالت مصرف 1330همکاران )

 آماری معنی دار بود.الف از لحاظ درصد بیشتر از تیمار عدم مصرف بود که این اخت 11سانتی متر بدست آمد که  3/3مقدار 

بیشتر از تیمار  %1میلی موالر سالیسیلیک اسید بدست آمد که  1اسید نیز بیشترین قطر بالل با مصرف  در خصو  سالیسیلیک

میلی موالر تفاوت معنی داری از لحاظ تأثیر بر قطر بالل وجود نداشت،  1و  6/0عدم مصرف بود. در این بررسی بین مصرف 

 (. 3 جدول)میلی موالر سالیسیلیک اسید با تیمار عدم مصرف معنی دار بود  1رف اما اختالف بین مص

بیشرتر از تیمرار عردم     %3در مورد کود بیولوژیک میکوریزا بیشترین قطر بالل در حالت تلقیح بذور با میکوریزا بدست آمد که 

ای باعرث  همراه ارتوباکتر در زراعت ذرت دانه ( بیان کرد که کاربرد مایکوریزا به1343(. سراجوقی )3 جدولتلقیح بذور بود )

آربسرکوالر   میکروریز  قرارچ  برا  شرده  کلنیرزه  گیاهان قطر بالل که ( اظهار داشت1346افزایش قطر بالل شده است. ثمربخش )

 ( نشران داد کره  1330اسرت. بررسری قورچیرانی و همکراران )     بیشتر میکوریز آربسکوالر قارچ با نشده کلنیزه گیاهان به نسبت

سرانتی مترر    5/3باالترین قطر بالل ذرت در حالت تلقیح بذور با قارچ میکوریزا و باکتری محرک رشد سودوموناس به مقردار  

 اری معنی دار بود.درصد بیشتر از تیمار عدم تلقیح بذور بود که این اختالف از لحاظ آم 18بدست آمد که 

 عملکرد دانه  

کود فسفر، سالیسیلیک اسید و میکروریزا(   عالوه بر اثرات اصلی تیمارهای آزمایش )ش بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمای

اثر متقابل تیمارهای آزمایشی نیز )بجز اثر متقابل سالیسیلیک اسید در میکوریزا( تأثیر معنی داری بر عملکررد دانره داشرتند. در    

بیشتر از تیمار عدم مصررف   %84هکتار بدست آمد که  کیلوگرم فسفر در 160با مصرف  عملکرد دانهبیشترین مورد کود فسفر 

( بیان کردند مقدار مناسبی از کود فسرفر،  2010امان ا... و خان )(. 3بود و اختالف بین تمام سطوح فسفر معنی دار بود )جدول 

 دهدعملکرد دانه آفتابگردان را افزایش می
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میلی موالر سالیسیلیک اسید بیشترین عملکرد دانه بدست  1صرف با منتایج بدست آمده از این آزمایش همچنین نشان داد که  

بیان کرد که  بیشترین  مومنی(. 3 جدول)بیشتر از تیمار عدم مصرف بود و اختالف بین این دو تیمار معنی دار بود  %28آمد که 

پی پی ام بود  100و  60ت های عملکرد دانه ذرت مربوط به تیمار پرایمینگ همراه با محلول پاشی با اسید سالیسیلیک در غلظ

پی پی ام تفاوت معنی داری نداشت و کمترین آن مربروط بره تیمرار شراهد      100که با تیمارهای پرایمینگ با اسید سالیسیلیک 

به نظر می رسد پرایمینگ و محلول پاشی با اسید سالیسیلیک (. 2011)مومنی و همکاران،)عدم استفاده از سالیسیلیک اسید( بود

تأثیر بر ارتفاع گیاه، باعث افزایش طول ریشه شده و زمینه الزم برای افزایش جذب آب و مواد غذایی را فراهم نموده و  با عدم

ی اندام های زایشری اختصرا  داده اسرت و در    باعث افزایش فتوسنتز و در نتیجه مواد فتوسنتزی بیشتری را در جهت توسعه

جیرانری و  )یابرد  بره تبرع افرزایش وزن دانره، عملکررد دانره نیرز افرزایش مری           نتیجه باعث افزایش وزن دانه ذرت گردیرده و 

 (.2003همکاران،

بیشرتر از تیمرار    %28در مورد کود بیولوژیک میکوریزا بیشترین عملکرد دانه در حالت تلقیح بذور با میکوریزا بدست آمد کره   

-تواند ناشی از چند علت باشد یکی اینکه استفاده از قارچکرد که این امر می بیان(. پارسا مطلق 3عدم تلقیح بذور بود )جدول 

شده است. این افرزایش وزن  ر نتیجه موجب افزایش عملکرد دانه های میکوریز، موجب جذب عناصر غذایی در گیاه شده و د

، مرس و روی  تواند ناشی از تاثیر قارچ میکوریز بر جذب عناصر غذایی متعددی همچون نیتروژن، کلسیم، گروگرد، پتاسریم  می

نتایج بدسرت  (.2011)پارسا مطلق ، های فتوسنتزی گیاه باشدتواند ناشی از افزایش فعالیتباشد. علت دوم افزایش عملکرد، می

کیلروگرم   100و  0ی اثر معنی دار کود فسفر و کود بیولوژیک میکوریزا بر عملکرد دانه بود. در سرطوح فسرفر   آمده نشاندهنده

ر با کود بیولوژیک میکوریزا عملکرد دانه بیشتری نسبت به حالت عدم تلقیح برذور بره دسرت آمرد کره      در هکتار + تلقیح بذو

کیلروگرم فسرفر    160اختالف بین حالت تلقیح و عدم تلقیح بذور معنی دار بود. در این بررسی بیشترین عملکرد دانه در تیمار 

کیلروگرم فسرفر در هکترار+ تلقریح برذور برا        160آن با تیمرار  در هکتار+ عدم تلقیح بذور با میکوریزا بدست آمد که اختالف 

ی کاهش کارایی میکوریزا در سطوح باالی فسفر بر عملکرد دانه مری باشرد )جردول    دار بود، این امر نشاندهندهمیکوریزا معنی

و  رشرد  افرزایش  عالمرت  اولرین  فسرفر  تغذیه بهبود و افزایش جذب موارد، اکثر در که کردند اظهار (. قورچیانی و همکاران8

 فسرفر  کره منرابع   زمرانی  میکوریزایی، همزیستی با رابطه در نمو و افزایش رشد بنابراین است، میکوریزایی گیاهان در عملکرد

 آربسکوالر میکوریز مثبت قارچ اثرات یعنی یابد، می کاهش گیرد قرار میزبان اختیار گیاه در سهولت به دسترس قابل و محلول

نترایج   (.2006)قورچیرانی و همکراران،   توجه اسرت  قابل خاک حاصلخیزی بودن پایین شرایط میزبان در گیاه نمو و رشد روی

. در براالترین سرطح فسرفر    (6)جدول ی اثر معنی دار کود فسفر و سالیسیلیک اسید بر عملکرد دانه بودبدست آمده نشاندهنده

اری از لحاظ آمراری مشراهده شرد و افرزایش سرطح مصررف       موالر سالیسیلیک تفاوت آممیلی 6/0بین عدم مصرف و مصرف 

داری مروالر سالیسریلیک اسرید تفراوت معنری     میلری  1و  6/0سالیسیلیک اسید باعث افزایش عملکرد دانه شد، اما بین مصررف  

 میلی مروالر سالیسریلیک اسرید    1. در تیمار عدم مصرف فسفر باالترین عملکرد دانه در حالت مصرف (6)جدول مشاهده نشد

ی (. نتایج بدست آمرده نشران دهنرده   6)جدول  بدست آمد که تفاوت معنی داری با تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید داشت

(. نتایج نشان داد که تلقریح برذور برا میکروریزا،     1تاثیر معنی دار اثرات سه گانه تیمارهای آزمایش بر عملکرد دانه بود )جدول 

کیلروگرم در   10441کیلوگرم فسفر منجر به تولید دانره بره میرزان     100اسید و مصرف میلی موالر سالیسیلیک  1محلول پاشی 

 160میلری مروالر سالیسریلیک + مصررف      1هکتار شد که اختالف معنی داری با تیمار تلقیح بذور با میکروریزا + محلولپاشری   



 417-464. دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس.صفحه 4931تابستان -2،شماره7مجله علمی پژوهشی اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی،دوره

459 

 

تلقیح بذور با میکوریزا و مصررف   کیلوگرم فسفر در حالت 100کیلوگرم فسفر داشت، این موضوع بیانگر آن است که مصرف 

. از (1)جردول  کیلروگرم فسرفر ایجراد کند    160تواند عملکرد دانه بیشتری نسبت به مصرف میلی موالر سالیسیلیک اسید می 1

کاهد بنابراین می توان بیران کررد کره در    تواند بیانگر این نکته باشد که سطح باالی فسفر از کارایی قارچ میکوریزا میطرفی می

حالت عدم تلقیح بذور با میکوریزا، مصرف باالترین سطح سالیسیلیک اسید و فسفر منجر به تولید باالترین عملکررد دانره مری    

 و در خراک  قارچ میسلیوم نفوذ طریق از ها ریشه سطح دلیل افزایش به آربسکوالر میکوریز شود. محققان بیان کردند که قارچ

بیشرتر،   فتوسنتز موجب امر این شده که غذایی مواد و آب بیشتر جذب سبب از خاک بیشتری حجم به گیاه دسترسی نتیجه در

   (.2006)قورچیانی و همکاران،گردد می ذرت دانه و عملکرد گیاه زیتوده افزایش باعث نتیجه در و گیاه رشد بهبود

 

 شاخص برداشت

معنری داری برر شراخص برداشرت داشرت. سرطوح        تنها اثر سالیسیلیک اسید ترأثیر بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمایش 

مختلف کود فسفر و قارچ میکوریزا تأثیر یکسانی بر تولید ماده خشک و عملکرد دانه )تسهیم مواد فتوسنتزی برای تولیرد مراده   

لذا آید، که شاخص برداشت از تقسیم عملکرد دانه بر عملکرد بیولوژیک بدست میخشک و عملکرد دانه( داشتند و از آنجایی

میلری   1با مصرف نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد که  دار نشد.اثر اصلی فسفر و میکوریزا بر شاخص برداشت معنی

بیشتر از تیمار عدم مصرف بود و اختالف بین ایرن دو   %11بدست آمد که  0موالر سالیسیلیک اسید بیشترین شاخص برداشت 

پی پری ام  100و  60در بین تیمارهای پرایمنگ بذر ذرت، اسید سالیسیلیک  بیان کرد که مومنی(. 3جدول )تیمار معنی دار بود 

(.2011مرومنی، ) طر و شاهد تفاوت معنی داری نداشرت باالترین شاخص برداشت را داشت ولی با  تیمار محلول پاشی آب مق
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ایشصفات اندازه گیری شده در آزمواریانس اثر تیمارهای آزمایش بر تجزیه -2دول ج  

 شاخص برداشت عملکرد دانه  طول بالل  قطر بالل  قطر ساقه ارتفاع بوته  درجه آزادی منابع تغییر

  تکرار 

 
2 *53866 2364** 11562** 2868** 15355116 ** 06002 ns 

 06002ns ** 34112518 **3861 **103866 *1168 245563** 2 فسفر

 **06011 ** 12152536 **664 *8361 *1365 54265* 2 اسیدسالیسیلیک 

 ns 5638 ** 35414613 **1365 **22060 **3368 886463** 1  امیکوریز

سالیسیلیک *فسفر

 اسید

 

4 22063ns 463ns 2864ns 163ns 2050430 * 060008ns 

 میکوریزا*فسفر

P * mycorrhiza 
2 33061ns 064ns 2864ns 161ns 26416660 ** 06001ns 

سالیسیلیک 

 ریزامیکو*اسید

 

2 28163ns 263ns 868ns 063ns 813135 ns 06002ns 

سالیسیلیک *فسفر

 میکوریزا*اسید

 

4 22064ns 163ns 564ns 063ns 1453541* 6631ns 

 

 خطا 
44 114601 862 1163 2868 556431 060015 

 1163 1661 665 166 1063 1168 - ضریب تغییرات

 احتمال یک و پنج درصد به ترتیب تفاوت معنی دار در سطح **و *   
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 صفات مورد بررسی گیاه ذرتاصلی سالیسیلیک اسید، فسفر و میکوریزا بر مقایسه میانگین اثرات  - 4لجدو

 شاخص برداشت
عملکرد دانه 

(kg/ha) 

  طول بالل

 (cm) 

قطر بالل 

(mm) 

 قطر ساقه

(mm) 

  ارتفاع

 (cm) 

 

 

0661 b 5556 b 1865 b 8861 b 1465 b 110.4 b 0 mM SA 

0665 a 1114 a 
1864 b 8561 ab 2068 ab 11663 ab 066 mM SA 

0661 a 4315 a 
1665 b 8168 a 2066 a 123 a 1 mM SA 

0668 a 5011 c 
1366 c 3462 c 1464 b 12465 a 0 kg P/ha 

0665 a 1516 b 
1662 b 8666 b 1363 ab 11160 b 100 kg P/ha 

0663 a 3005 a 
1562 a 63.4 a 2064 a 10366 c 160 kg P/ha 

0668 a 5150 b 
1868 b 8364 b 1361 b 10163 a 

 عدم تلقیح

 

0668 a 4812 a 
1665 a 8164 a 2065 a 12666 b تلقیح 

 داری ندارند.( با همدیگر اختالف معنیα=066های دارای حروف مشابه بر اساس آزمون دانکن )میانگین
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 صفات مورد بررسی گیاه ذرتدو گانه )فسفر * میکوریزا( بر مقایسه میانگین اثرات -4جدول 

 

 

شاخص 

 برداشت

عملکرد دانه 

(kg/ha) 

 طول بالل

(cm) 

قطر بالل 

(mm) 

 قطر ساقه

(mm) 
 (cm) ارتفاع

  

0661 a 6148 e 1362 a 3565 a 1168 a 3162 a 0 mM SA 

0 kg P/ha 0661 a 5868 d 1365 a 3365 a 2062 a 10161 a 066 mM SA 

0666 a 5638 d 1364 a 3466 a 1463 a 10566 a 1 mM SA 

0663 a 5821 d 1861 a 8861 a 1363 a 11166 a 0 mM SA 

100 kg P/ha 0661 a 1884 cd 1866 a 8362 a 1360 a 11065 a 066 mM SA 

0664 a 3164 ab 1565 a 8461 a 2064 a 12263 a 1 mM SA 

0.61 a 4330 bc 1664 a 6063 a 1461 a 11460 a 0 mM SA 

160 kg P/ha 0666 a 3833 a 1568 a 6666 a 2163 a 12463 a 066 mM SA 

0666 a 3135 ab 1565 a 6661 a 2164 a 13364 a 1 mM SA 

 ندارند. داری( با همدیگر اختالف معنیα=066های دارای حروف مشابه بر اساس آزمون دانکن )میانگین
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 صفات مورد بررسی گیاه ذرت( بر سالیسیلیک اسید* فسفر دو گانه )مقایسه میانگین اثرات -5جدول 

شاخص 

 برداشت

عملکرد دانه 

(kg/ha) 

 طول بالل

(cm) 

 قطر بالل 

(mm) 

 قطر ساقه 

(mm) 
 (cmارتفاع )

  

 

0666 a 1388 c 1862 a 8063 a 1361 a 11161 a 0 kg P/ha 

 a 3811 a 1560 a 8465 a 2064 a 13063 a 100 kg P/ha 0666 تلقیح

0663 a 4811 b 1566 a 6866 a 2168 a 13868 a 160 kg P/ha 

0663 a 8411 e 1264 a 3560 a 1460 a 3560 a 0 kg P/ha 

 a 6338 d 1868 a 8268 a 1360 a 10361 a 100 kg P/ha 0665 عدم تلقیح

0663 a 3636 a 1663 a 6360 a 2063 a 12263 a 160 kg P/ha 

 داری ندارند.( با همدیگر اختالف معنیα=066های دارای حروف مشابه بر اساس آزمون دانکن )میانگین

 

 

 صفات مورد بررسی گیاه ذرتدو گانه )میکوریزا * سالیسیلیک اسید( بر مقایسه میانگین اثرات  - 6جدول 

شاخص 

 برداشت

ه عملکرد دان

(kg/ha) 

 طول بالل

(cm) 

 قطر بالل

(mm) 

 قطر ساقه

(mm) 
 (cm) ارتفاع

  

0663 a 1502 a 
1660 a 8565 a 1364 a 11461 a 0 mM SA 

 a 4551 a 0666 تلقیج
1668 a 8163 a 2162 a 12461 a 066 mM SA 

0665 a 4310 a 
1563 a 8360 a 2063 a 12361 a 1 mM SA 

0660 a 6124 a 
1861 a 81.6 a 1166 a 10365 a 0 mM SA 

 a 5443 a 0661 عدم تلقیح
1861 a 8862 a 1365 a 10260 a 066 mM SA 

0666 a 1553 a 
1863 a 8661 a 2061 a 11568 a 1 mM SA 

 داری ندارند.( با همدیگر اختالف معنیα=066های دارای حروف مشابه بر اساس آزمون دانکن )میانگین
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 صفات مورد بررسی گیاه ذرتسه گانه )میکوریزا * فسفر * سالیسیلیک اسید( بر میانگین اثرات مقایسه -7دول ج

شاخص 

 برداشت

عملکرد دانه 

(kg/ha) 

 طول بالل

(cm) 

 قطر بالل

(mm) 

قطر ساقه 

(mm) 

ارتفاع 

(cm) 

 

0663 a 5244 de 
1365 a 3461 a 1461 a 3563 a 0 mM SA 

0 kg P/ha 

 

 

 

 

 

  تلقیح

0661 a 1400 c 
1863 a 8163 a 2168 a 12062 a 066 mM 

SA 

0665 a 1388 c 
1864 a 8163 a 1365 a 11160 a 1 mM SA 

0663 a 1423 c 
1660 a 8460 a 2163 a 13062 a 0 mM SA 

100 kg 

P/ha 
0666 a 3663 ab 

1668 a 8563 a 1365 a 12361 a 066 mM 

SA 

0661 a 10411 a 
1165 a 6063 a 21.5 a 13366 a 1 mM SA 

0662 a 4536 bc 
1566 a 6363 a 2060 a 12163 a 0 mM SA 

160 kg 

P/ha 
0663 a 4583 bc 

1561 a 6665 a 2266 a 13564 a 066 mM 

SA 

0666 a 4044 bc 
1565 a 6864 a 2165 a 13465 a 1 mM SA 

0683 a 8040 f 1264 a 3865 a 1565 a 3461 a  0 mM SA 

0 kg P/ha 

 عدم تلقیح

0661 a 6103 ef 
1263 a 3163 a 1360 a 3363 a 066 mM 

SA 

0668 a 6288 ef 
1261 a 3665 a 1463 a 3560 a 1 mM SA 

0663 a 6020 ef 
1868 a 8166 a 1466 a 10864 a 0 mM SA 

100 kg 

P/ha 
0663 a 6383 ef 

1366 a 3366 a 1468 a 3262 a  066 mM 

SA 

0664 a 1833 c 
1666 a 8568 a 1363 a 11263 a 1 mM SA 

0660 a 4046 bc 
1662 a 8466 a 1168 a 10460 a 0 mM SA 

160 kg 

P/ha 
0665 a 10215 a 

1560 a 6663 a 2163 a 11364 a 066 mM 

SA 

0666 a 10306 a 
1565 a 6663 a 2261 a 18063 a 1 mM SA 

 داری ندارند.( با همدیگر اختالف معنیα=066ر اساس آزمون دانکن )های دارای حروف مشابه بمیانگین



 417-464. دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس.صفحه 4931تابستان -2،شماره7مجله علمی پژوهشی اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی،دوره

453 

 

 نابعم
 اجزای و عملکرد نمو و رشد بر فسفر مصرف زمان و مقدار تأثیر. 1341. احمدی عزت. م و زنیلی. ا کشیری،. م ،.ا آناقلی،

 .86  . کرج. ایران نباتات اصالح و زراعت علوم کنگره هفتمین. ذرت عملکرد

. ذرت گیاه با آربسکوالر میکوریز قارچ مختلف های سویه همزیستی کارایی بر کش قارچ سموم تاثیر.  1346 س، ،بخش ثمر

 .کرج واحد اسالمی آزاد دانشگاه طبیعی، منابع و کشاورزی دانشکده. ارشد کارشناسی نامه پایان

 رشدی های شاخص بر بیولوژیک کودهای دکاربر اثر. 1341. ر قربانی، و ،.م محالتی، نصیری ،.ع کوچکی، ،.س دل، خرم

 .246-238: 2. ایران زراعی های پژوهش مجله.(. Nigella sativa L) سیاهدانه

 رساله ذرت، اگرواکوسیستم در دامی کود همراه به شیمیایی و بیولوژیک کودهای کارایی بررسی .1343 منصور، سراجوقی،

 .تهران تحقیقات و علوم واحد آزاد دانشگاه: دکتری

. بررسی اثر قارچ میکوریزا و مقادیر کود فسفر بر ویژگی های کمی و کیفی ذرت دانه ای سینگل 1333غالمی،ع.محمودی،م.

کراس کارون.فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز.سال ششم شماره بیست و 

 .1333دوم، تابستان 

 باکتری و آربسکوالر میکوریز قارچ اثر. 1330. م زارعی، و ،.ا دادی، اله ،.ح علیخانی، ؛.غ اکبری، ،.م قورچیانی،

Pseudomonas fluorescence مجله. تنشرطوبتی شرایط در ذرت گیاه عملکرد و کلروفیل میزان بالل، های ویژگی بر 

 .118-31    . 1 شماره. 21 جلد. خاک و آب دانش

 سوپرفسفات کود مختلف سطوح تأثیر. 1330. ر مردان، و ،.ن نظری، ،.ف خوئی، زاده یمرح ،.س آذرآبادی، ،.ش کاظمی،

 .1330 آبان ساوه، دانشگاه کشاورزی، در نوین مباحث ملی همایش اولین. ذرت مورفولوژیک صفات و دانه عملکرد بر تریپل

 فیزیولوژیک و مورفولوژیک خصوصیات بر اسید سالیسیلیک پاشی محلول تاثیر. 1330. م عزیزی، و ،.ح بیات، ،.ح مردانی،

 و علوم) باغبانی علوم نشریه. خشکی تنش شرایط تحت خیار( Cucumis sativus cv. Super Dominus) های دانهال

 .325-320: 3( 26(. )کشاورزی صنایع

 با مرتبط فولوژیکیمور خصوصیات بررسی. 1343. ع. ع اندرخور، و ،.ر. م پور،رمضان ،.ه پیردشتی، ،.ر. س مصطفویان،

 .میکوریزا و تیوباسیلوس بیولوژیک کودهای مختلف تیمارهای به واکنش در.[ Glycine max (L.) Merr] سویا عملکرد

 در شنبلیله و زنیان مخلوط کشت مزیت بررسی. 1344. م محالتی، نصیری و ،.م پارسا، ،.ع کوچکی، ،.م. س میرهاشمی،

 .253-213: 1. ایران زراعی های پژوهش مجله. تکاش آرایش و دامی کود مختلف سطوح

 چمران شهید دانشگاه انتشارات ، سوم چاپ( . غالت) اول جلد زراعت . 1340 ، کاشانی ،. ع و سیادت ،. ع ،.ق ، نورمحمدی
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Abstract 

In order to examine the effects of biological and chemical fertilizers with the use of salicylic 

acid on the agronomic characteristics of corn as a factorial experiment in randomized 

complete block design with three replications at the Agricultural Research Station in 2011 was 

Boroujerd. Factors examined included three levels of phosphorus fertilizer (0, 100 and 160 kg 

ha), two levels of biological fertilizer (mycorrhizal fungi) (seed inoculation and seed 

inoculation) and two levels of salicylic acid (0/6 and 1 mM), respectively. The results showed 

that phosphorus fertilizer and mycorrhizal significant effect on plant height, stem diameter, 

ear length, ear diameter, grain yield and biological yield, respectively, with the application of 

160 kg P ha grain yield of 3005 kg was found that 84% More the treatment of non-usage. In the 

case of seed inoculation with mycorrhiza on the amount of 4812 kg per hectare, respectively, 

which was 28% higher than the treatment of non-inoculated seeds. Salicylic acid has a 

significant effect on plant height, stem diameter, ear length, ear diameter, grain yield and 

biological yield and harvest index. The application of 1 mM salicylic acid yield of 4315 kg per 

hectare, respectively, which was 28% higher than the treatment of non-use. Phosphorus and 

mycorrhiza interaction on grain yield and biological yield was significant. Salicylic acid and 

phosphorus interaction and effect on yield only three treatments was significant 

Keywords: Salicylic acid, corn, bio-fertilizer, mycorrhiza. 


