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 چكيده

 یاجزا و عملکرد سبزشدن، صفات بر فسفات كود مختلف مقادير در آربوسکوالر ميکوريز قارچ و بذر كردن پرايم تأثير ارزيابی منظور به

 بنه  سنينا  بنوعلی  دانشنگاه  كشناورزی  ةدانشنکد  پژوهشی ةمزرع در ١٣٩١ سال در آزمايشی سنسور، -اس رس ميان نيمه ذرت عملکرد

 شناهد  سنطح  دو در كنردن  پنرايم  عامنل  آن در كنه  شد اجرا تکرار سه در تصادفی كامل های بلوك ةپاي طرح قالب در فاكتوريل صورت

 شناهد  سنطح  سه در فسفات كود يعنی سوم عامل و قارچ كاربرد و شاهد سطح دو در وريزميک قارچ عامل آب، با پرايم و پرايم( )بدون

 سنرعت  درصندی  ١5 افزايش باعث بذر كردن پرايم كه داد نشان نتايج .شد مطالعه فسفات ةشد توصيه مقدار از درصد ١00 و 50 صفر،

 ،همچننين  آمند.  دسنت  بنه  درصند  47/65 ميزان به تفسفا كود مصرف درصد 50 تيمار در نيز زيستی هم درصد بيشترين د.ش سبزشدن

 مصنرف  درصند  50 و ميکنوريز  با تلقيح ،كردن پرايم تيمار تأثير تحت نيز صددانه وزن شد. بالل در دانه تعداد افزايش باعث كردن پرايم

 بنه  دانه عملکرد شترينبي د.ش عملکرد درصدی ٣2/22 افزايش باعث كردن پرايم تحقيق، اين در داشت. چشمگيری افزايش فسفات كود

 كشناورزی  راستای در ،لذا بود. ميکوريز با تلقيح در فسفات كود درصد 50 از استفاده تيمار به مربوط مترمربع، در گرم 5٩/١24٩ ميزان

 داد. كاهش درصد 50 تا را فسفات كود مصرف ميکوريز قارچ كاربرد با توان می پايدار

 ی.ستيز هم ز،يکوريم مار،يت شيپ بالل، بذر، ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

 مرطوب نيمه و مرطوب مناطق ةعمد غالت از ١ذرت

 آن كشت باال، سازگاری قدرت دليل به كه است گرمسيری

 متعدد موارد .است دهش ميسر نيز سردسير مناطق در

 حدود توليد و طيور دام، انسان، ةتغذي در ذرت مصرف

 كه شده موجب مختلف، صنايع در متفاوت ةفرآورد ١500

 با .[7] شود شناخته غالت ترين مهم از يکی محصول اين

 افزايش دامی، توليدات به نياز و جمعيت روزافزون رشد

 توليد به دستيابی برای است. ضروری ذرت گياه در توليد

 ،يیغذا عناصر ژهيو به رشد منابع از بهينه ةاستفاد مطلوب،

  .[4] است ناپذير اجتناب امری

 سطح، واحد در باال عملکرد به یابيدست واملع از یکي

 است شده كشت یبذرها سبزشدن یباال سرعت و درصد

 و سبزشدن سرعت چه هر ی،عيطب طور به .[١7 ،١0 ،8]

 استفاده باشد، شتريب مزرعه در افتهي استقرار یبذرها درصد

 خواهد شتريب يیغذا عناصر و آب نور، رينظ رشد منابع از

 یا ساده یها روش از یکي خصوص، نيا در [.24 ،٩] بود

 بهبود مزارع در را ها اهچهيگ استقرار زانيم و قدرت كه

 یمختلف یها روش با كه است بذر كردن ميپرا بخشد، یم

 روش انيم اين در [.24 ،2٣ ،2١ ،١٩ ،٩ ،8] شود یم انجام

 طور به بودن نهيهز كم ليدل به 2مزرعه در كردن ميپرا

 بذرها روش، نيا در .[26 ،25 ،24] شود یم استفاده یعيوس

 ینوع اي یمعمول آب در یمشخص قبل از مدت یبرا

 ليتسه منظور به كاشت از قبل و رديگ یقرارم يیغذا محلول

 ،8] شود یم خشک یسطح طور به يیجا جابه و استفاده در

 اجازه بذرها ،كردن ميپرا انيجر در [.28 ،27 ،26 ،25 ،24

 از قبل تا و كنند جذب آب یا هشد كنترل حد تا ابندي یم

 [.٩] شوند خارج مرطوب طيمح از چه شهير خروج

 زودتر خود، بستر در قرارگرفتن از پس شده ميپرا یبذرها

                                                           
1. Zea mays L. 

2. On-farm seed priming 

 نيا از حاصل اهانيگ در استقرار آن یپ در و دننز می جوانه

 انجام تر کنواختي حال نيع در و بهتر تر، عيسر بذرها

 تحمل موجب مزرعه در بذر كردن ميپرا ،نيهمچن .رديپذ یم

 شهير ستميس بهتر گسترش قيطر از یخشک به اهيگ بهتر

 اهانيگ عملکرد شيافزا ،[26 ، 8] زودتر یگلده ،[24]

 برنج و [27 ،25 ،8] گندم [24] نخود [٣8 ،26 ،24] ذرت

  .است شده خشک مهين مناطق در [24]

 نيتر محدودكننده پرمصرف، و یضرور عناصر از فسفر

 عنصر نيا [.4١ ،١2] است اهيگ یبرا تروژنين از بعد عنصر

 در شركت شامل ،كند یم فايا اهيگ در یديكل نقش نيچند

 و نشاسته به قند ليتبد فتوسنتز، ،یانرژ انتقال یها واكنش

 با هيتغذ تيمز [.5] اهيگ در یکيژنت اتيخصوص انتقال

 تر فراوان و تر قيعم یها شهير ديتول در اهيگ یبرا فسفر

 اه،يگ در یزودرس باعث فسفر [.٣7] است شده زارشگ

 [.4] شود یم محصول تيفيك بهبود و دانه رطوبت كاهش

 ةتيدياس به نسبت يیغذا عنصر نيتر حساس عنصر نيا

 ةليوس به فسفر جذب یبرا تهيدياس نيبهتر .است خاك

 فسفر از یاديز ريمقاد [.5] است شده اعالم 5/6 اهيگ

 نامحلول خاك، به ورود از بعد يیايميش یكودها در موجود

 عنصر نيا تحرك [.4١] شود یم خارج اهيگ دسترس از و

 اهيگ عيسر جذب یپاسخگو و است اندك اريبس خاك در

 یته مناطق ةتوسع و ظهور موجب امر نيهم [.٣0] نيست

 خاك با ها شهير تماس سطح مجاورت در فسفات از

 كند یم دايپ ازين یكمک یستميس به اهيگ ،نيبنابرا .شود یم

 با و رود فراتر شده هيتخل مناطق نيا از سهولت به بتواند كه

 فسفر ،یا شهير ستميس اطراف در گسترده یا شبکه ةتوسع

 [.2] كند افتيدر مجاور خاك از یشتريب حجم از را

 یبرا اهيگ كنندگان یاري نيمؤثرتر از یکيولوژيب یكودها

 یها سميکروارگانيم از كه روند یم شمار به ازين نيا نيتأم

 از یبازده و يیكارا نيباالتر و شوند یم هيته خاك ديمف

 يیغذا عناصر یساز فراهم و رشد محرك عوامل ديتول نظر



 ... در (Zea mays) ذرت عملکرد یاجزا و عملکرد سبزشدن، اتیخصوص بر مزرعه در بذر میپرا و ییزایکوریم یستیز هم اثر

 

 1393پاییز   3 شماره  16دوره 
735 

 هيته یها حيتلق يةما كاربرد .ندداراي را یزراع اهانيگ یبرا

 و انبوه تيجمع كردن وارد با ها، سميکروارگانيم نيا از شده

 جذب یبرا اهيگ توان شهير تيفعال ةحوز در ها آن از یفعال

  [.٣0 ،١8 ،١١ ،٣ ،١] دهد یم شيافزا را يیغذا عناصر شتريب

 موجودات نيا ةجمل از آربوسکوالر زيکوريم یها قارچ

 ،١2] شوند یم محسوب خاك نامحلول فسفات ةكنند حل

 سطح شيافزا با تيمز نيا البته كه [40 ،٣٩ ،٣2 ،2٩ ،١8

 گريد از [.٣2 ،١2] گردد یم تر افزون خاك با شهير تماس

 گريد با متقابل آثار نوع نيا از يیها قارچ اتيخصوص

 و شهير یرفولوژوم در رييتغ ،[2٩] ها سميکروارگانيم

 .است [١2] شهير یها یماريب یبرخ بروز از یريجلوگ

 كردن ميپرا آثار یبررس حاضر، پژوهش انجام از هدف

 سطوح و ربوسکوالرآ زيکوريم قارچ ینوع و مزرعه در بذر

 یاجزا و عملکرد شدن، سبز یها یژگيو بر فسفر مختلف

 .بود همدان طيشرا در ذرت ديبريه کي عملکرد

 

 ها روش و مواد .2

 آربوسکوالر زيکوريم ستيز هم قارچ ريتأث یابيارز منظور به

 ريمقاد مصرف طيشرا در بذر كردن ميپرا و ١آ موسه ةگون

 و سبزشدن درصد و سرعت بر فسفات كود مختلف

 2’سنسور اس‘ رقم یا دانه ذرت عملکرد یاجزا و عملکرد

 ةدانشکد یپژوهش ةمزرع در ١٣٩١ سال در یشيآزما

 سطح از متر ١6٩0 ارتفاع با نايس یبوعل دانشگاه یكشاورز

 جغرافيايی طول و شمالی ٣5° ١ جغرافيايی عرض دريا،

 براساس بررسی مورد ةمنطق .گرفت انجام شرقی °48 ٣١

 با سرد، و خشک نيمه مناطق جزء آمبرژه اقليمی یبند ميتقس

 درجه متوسط و ليتر ميلی ٣٣٣ ةساليان بارندگی ميانگين

 آمار براساس سال در گراد سانتی ةدرج ١٣ حرارت

 سه ليفاكتور صورت به شيآزما .است ساله 55 هواشناسی

                                                           
1. Glomus mosseae 

2. ES-SENSOR 

 سه در یتصادف كامل یها بلوك طرح قالب در فاكتوره

 سطح دو در كردن ميپرا عامل آن در كه شد اجرا تکرار

 در زيکوريم قارچ عامل آب، با ميپرا و (نشده ميپرا) شاهد

 یعني سوم عامل و قارچ مصرف و مصرف عدم سطح دو

 ١00 و 50 مصرف صفر، شاهد سطح سه در فسفات كود

 كارشناسان توسط فسفات كود ةشد هيتوص زانيم از درصد

 در خالص فسفات لوگرميك ١00) یشناس خاك شگاهيآزما

 زمان در و نيتأم پليتر سوپرفسفات منبع از كه بود (هکتار

 نظر مورد یمارهايت مطابق ینوار صورت به بذور كاشت

 مورد خاك در ماكرو عناصر مقدار١ جدول در .شد مصرف

 ،یبررس مورد ذرت رقم .است شده آورده شيآزما

 یدگيسر گروه با رس انيم مهين كراس، یو یتر یديبريه

 [.42] بود ورس و یخشک به مقاوم فائو، 4١0

 بآ در ساعت هجده مدت به بذرها ،ميپرا ماريت یبرا

 و خشک یسطح طور به ،سپس .[26] شد ساندهيخ

 .گرفت انجام كاشت اتيعمل خرداد ١2 خيتار در بالفاصله

 ةفاصل و متر 7 طول به كشت فيرد شش كرت هر در

 عمق در كاشت .شد فتهگر درنظر متر یسانت 75 ها فيرد

 انجام هکتار در تهبو 74000 تراكم با یمتر یسانت 5 كشت

 نيب ةفاصل و متر یسانت ١50 ها كرت نيب ةفاصل .گرفت

 یحاو یستيز كود .شد گرفته نظر در متر 2 زين ها بلوك

 شركت از کايکوپرسيما یتجار نام با آ موسه گلوموس قارچ

 هر در كه شد هيته شاهرود در واقع توران فناوران ستيز

 يةتوص براساس و دارد وجود قارچ اسپور ١50 تا آن گرم

 20 زانيم به مصرف خاك صورت به دكنندهيتول شركت

 در مربوط یمارهايت در یزراع نيزم مترمربع هر در گرم

 آزمايش نتايج براساس ،نيهمچن .دش مصرف كاشت زمان

 نميزا یشناس خاك شگاهيآزما كارشناسان يةتوص و خاك

 كاشت، ةمرحل سه در اوره كود هکتار در كيلوگرم ٣00

  شد اضافه خاك به نر نيآذ گل ظهور و یبرگ هشت

  (.١ جدول)
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 شیآزما محل خاک ییایمیکوشیزیف اتیخصوص .1 جدول

 رس درصد
 سيلت
)%( 

 شن
)%( 

  (mg/Kg) جذب قابل فسفر بافت

 2/8 رسی لومی 20 45 ٣5

 اسیدیته كل نيتروژن درصد (mg/Kg) جذب قابل پتاسيم
 الکتريکی هدايت

) dS/m( 
 آلی كربن

)%( 

220 ١٣/0 46/7 40٩/0 72/0 

 

 بنه  بنار  کين  روز هفنت  هر ةفاصل به زين مزرعه یاريآب

 آب ةتيدياسن  و یکيالکتر تيهدا .گرفت انجام یباران روش

 .بود ٣8/7 و متر بر منسيز یدس 6٩/0 ترتيب به یاريآب

 از پس سبزشدن درصد و تسرع گیری اندازه منظور به

 فیرد کی در روز ده مدت به روز هر شدن سبز شروع

 سبزشده یها گیاهچه آزمایشی واحد هر از مشخص کاشت

 بیترت هب 2 و 1 روابط از استفاده با و شمارش پذیر تیرو و

 .[17] شد یریگ اندازه سبزشدن سرعت و درصد

  ∑                                         ni  / Σ ni di سبزشدن سرعت (١) 

              100× (ni  / N∑)          سبزشدن درصد (2)

 سبزشده یبذرها تعداد ترتیب به di و ni ها، رابطه نیا در

 N و است امi شمارش در کاشت زمان از روز ةشمار و

 براساس است. کاشت فیرد هر در شده کشت بذور تعداد

 و (درصد 14 رطوبت با) دانه عملکرد کل، خشک ةماد آن

 ف،یرد در دانه ،بالل در فیرد تعداد شامل عملکرد یاجزا

 نییتع یبرا .شد یریگ اندازه صددانه وزن و بالل در دانه

 بر بذر رطوبت مقدار یوزن نسبت از بذر رطوبت درصد

 [.31] شد استفاده بذر تر وزن

 زيکوريم قارچ یستيز هم درصد نييتع منظور به

 در بوته سه ةشير یده گل ةمرحل در شه،ير با آربوسکوالر

 یبرا .شد یزيآم رنگ و یبردار نمونه یشيآزما واحد هر

 به .شد استفاده [٣4] منيها و پسيليف روش از یزيآم رنگ

 ١ قطعات به و شسته ها شهير ابتدا كه بيترت نيا

 ها شهير ،یساز شفاف منظور به .شد داده برش یمتر یسانت

 درصد ١0 ميپتاس ديدروكسيه محلول در قهيدق 45 مدت به

 حذف یبرا ،سپس .گرفتقرار جوش حال در یمار بن در

 شد شسته مقطر آب با بار سه ها شهير م،يپتاس ديدروكسيه

 درصد ١ کيدريدكلرياس محلول در قهيدق 5 تا ٣ مدت به و

 5 محلول در ها شهير ،یزيآم رنگ یبرا ،سپس .قرارگرفت

 در قهيدق 45 مدت به نولالكتوف در بلو نيليآن درصد

 ب،يترت نيا به .[١6] گرفتقرار جوش حال در یمار بن

 یها شهير داخل در یآب رنگ اب یقارچ یها اندام

 خطوط تقاطع روش با ،تينها در .بود مشهود شده شفاف

 .[١8] شد محاسبه یستيز هم درصد شبکه

 ها، آن نبود نرمال آزمون از پس ها داده انسيوار ةيتجز

 رسم منظور به .گرفت انجام SAS افزار نرم از فادهاست با

 آزمون از ها نيانگيم ةسيمقا یبرا و اكسل ةبرنام از نمودارها

 .شد استفاده درصد 5 احتمال سطح در دانکن

 

 بحث و جینتا.3

 سبزشدن سرعت و درصد .1. 3

 درصد ١ احتمال سطح در صفت دو هر در بذر كردن ميپرا اثر

 همراه به فسفات كود متقابل آثار ،نيهمچن .شد دارامعن

 درصد صفت یبرا زيکوريم همراه به كردن ميپرا اثر و زيکوريم

 كود یاصل اثر .شد دارامعن درصد 5 احتمال سطح در سبزشدن

 در ترتيب به سبزشدن سرعت یبرا زين زيکوريم و فسفات

 (.2 جدول) شد دارامعن درصد 5 و ١ سطح
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سبزشدن صفات و یستیز هم رصدد انسیوار ةیتجز جینتا .2 جدول

 ةدرج مربعات نيانگيم

 یآزاد
 راتييتغ منابع

 سبزشدن درصد سبزشدن سرعت یستيز هم درصد

76٣/5 ns 000١87/0 * ١87/52 ns 2 تکرار 

٣55/50٣ ** 000427/0 ** ١٣77/562  فسفر 2 **

٩8/١٩٩60 ** *000١/0  ٣٣45/٣٣7  زيکوريم ١ **

562/١62 ** 0024/0 ** 25/٣422  ميپرا ١ **

468/٣٣4 ** 00004/0 ns ٩8١/7١  زيکوريم ×فسفر 2 **

2508/8 ns 000000١/0 ns 844/50 ns 2 فسفر × ميپرا 

٣402/٩8 ** 000004/0 ns 760/١58  زيکوريم × ميپرا ١ **

0٩52/١5 ns 000006/0 ns 654/٣2 ns 2 زيکوريم ×فسفر × ميپرا 

58١/6  00002/0  خطا 22 ١7/56 

 )%( اترييتغ بيضر - 8/2٣ 6 8/4

ns، *، ** : درصد ١ و 5 احتمال سطح در دارامعن دار،ارمعنيغ بيترت به 

 
 قارچ همراه به شده ميپرا بذور از ها آن در كه يیمارهايت

 شد شامل را سبزشدن درصد نيباالتر ،شد استفاده زيکوريم

 كاربرد با زمان هم زيکوريم از استفاده ،نيهمچن (.٣ جدول)

 دش سبزشدن درصد دارامعن شيافزا سبب فسفات كود

 ،یزن جوانه درصد شيافزا باعث كردن ميپرا (.4 جدول)

 متنوع طيشرا تحت یزن جوانه ،یزن جوانه سرعت شيافزا

 یمارهايت نيب .[٣١] شود می اهچهيگ رشد بهبود و یطيمح

 تفاوت سبزشدن سرعت صفت یبرا ميپرا عدم و  ميپرا

 كود كاربرد ،نيهمچن (.7 جدول) شد مشاهده یدارامعن

 (.6 جدول) دش سبزشدن سرعت شيافزا باعث زين فسفات

 سبزشدن جهينت در و یزن جوانه عيتسر علت ،یكل طور به

 شيافزا از یناش است ممکن شده ميپرا یبذرها در عيسر

 شيافزا الز،يآم آلفا مثل یا كننده هيتجز یها ميآنز تيفعال

 شيافزا ،ATP مقدار شيافزا قالب در یستيز یانرژ سطح

 و تعداد شيافزا و DNA ديتول و RNA یبردار رونوشت

  .[١0] باشد ها یتوكندريم عملکرد یارتقا

 اثر در غالت یبذرها در یزن جوانه سرعت شيافزا

 كه است شده گزارش .[28] است شده گزارش كردن ميپرا

 ليتبد يیتوانا ز،يکوريم جمله از یکيولوژيب یكودها

 قابل فرم به جذب رقابليغ فرم از را یاصل يیغذا عناصر

 و یا شهير ستميس استقرار و توسعه به منجر و رددا جذب

 كه آنجا از .[٣] شود یم بذور تر عيسر و بهتر یزن جوانه

 یزن جوانه زمان متوسط كاهش باعث ذرت بذر كردن ميپرا

 شود یم شهير و ساقه خشک وزن و شهير طول شيافزا و

 جمله از یستيز یها سميکروارگانيم نيهمچن ،[2٣]

 یدسترس تيقابل ،یاهيگ یها هورمون ساخت با زيکوريم

 ،[2١] دهد یم شيافزا را اهيگ رشد و اكخ در عناصر

 جهينت را زيکوريم و ميپرا متقابل اثر بودن دارامعن توان یم

 (.٣ جدول) گرفت
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 یتسیز هم و سبزشدن یدرصدها بر زیکوریم حیتلق و بذر كردن میپرا آثار .3 جدول

 یستيز هم درصد سبزشدن درصد زيکوريم كردن ميپرا

 نشده ميپرا
 b25/40  c54/6  حيتلق عدم

 50/٣٣ b١7/42 b  حيتلق

 شده ميپرا
 ab 55/55  c48/7 حيتلق عدم

 a87/65 a  88/57  حيتلق

 ندارند. يکديگر با داریامعن وتتفا درصد 5 احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر ستون هر در مشترك حروف دارای های ميانگين

 

 

 یستیز هم و سبزشدن یدرصدها بر زیکوریم حیتلق و فسفات كود مصرف آثار .4جدول

 یستيز هم درصد سبزشدن درصد زيکوريم فسفات كود

0 
 d 58/4 b75/4١  حيتلق عدم

 ab45/44  c٣7/42 حيتلق

 درصد 50
 6/ab27/48  d٩  حيتلق عدم

 a 60   a47/65  حيتلق

 درصد١00
 ٩/d54  ab67/5٣  حيتلق عدم

 b47/54 حيتلق  a 6/57 

 ندارند. يکديگر با داریامعن تفاوت درصد 5 احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر ستون هر در مشترك حروف دارای های ميانگين

 

 زیستی هم درصد .2. 3

 متقابل آثار ،یاصل آثار بر عالوه ،انسيوار ةيتجز جينتا طبق

 نيا بر زيکوريم و كردن ميپرا نيهمچن ،زيکوريم و سفاتف

 (.2جدول) شد دارامعن درصد ١ احتمال سطح در صفت

 ماريت به مربوط (درصد 47/65) یستيز هم درصد نيشتريب

 بود زيکوريم با حيتلق و فسفات درصد 50 مصرف

 حالت دو نيب یستيز هم درصد كه هرچند ،(4جدول)

 تفاوت قارچ با حيتلق حالت در نشده ميپرا و شده ميپرا

 یزيکوريم یستيز هم درصد .(٣جدول) نداشت یدارامعن

 هم فسفر غلظت به ،یا شهير ستميس و اهيگ نوع بر عالوه

 خاك فسفات نييپا اريبس و باال اريبس سطوح .دارد یبستگ

 قارچ نوع نيا یستيز هم درصد كاهش سبب است ممکن

 رشد جهت فسفر، زاين مورد مقدار از شيب حسطو .شود

 یها قارچ یستيز هم در ها آربسکول حذف سبب اه،يگ

 [.٣6] دوش یم زيکوريم
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 بالل در دانه تعداد و سبزشدن سرعت بر فسفات كود مصرف اثر .6 جدول

 بالل در دانه تعداد شدن سبز سرعت )%( فسفات كود

 0   c52/42١/b076١  صفر

50   a0864/0  b88/564 

١00   a0865/0  a0١/60٩ 

 ندارند. يکديگر با داریامعن تفاوت درصد 5 احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر ستون هر در مشترك حروف دارای های ميانگين

 

 شده بررسی صفات برخی بر بذر كردن پرایم اثر .7جدول

 بالل در فيرد بالل در دانه تعداد سبزشدن سرعت كردن ميپرا
 عملکرد

(Kg/m2) 

 ١070/568  a٩٣/١6  a٩6/a 0٩١4/0  a0٩  شده ميپرا

 875/١5  b4٩/4٩5  b85/b 0748/0  b5١  نشده ميپرا

 ندارند. يکديگر با داریامعن تفاوت درصد 5 احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر ستون هر در مشترك حروف دارای های ميانگين

 

 بالل در دانه تعداد .3. 3

 بر درصد ١ احتمال سطح در بذر ميپرا و فسفر یاصل آثار

 جينتا طبق (.5 جدول) شد دارامعن بالل در دانه تعداد

 شيافزا سبب فسفات كود مصرف زانيم شيافزا موجود،

 كردن ميپرا ،نيهمچن .(6 جدول) شد بالل در دانه تعداد

 درصد ١4 از شيب را بالل در دانه تعداد توانست بذور

 .(7 جدول) دهد ارتقا 0٩/568 به 5١/4٩5 از و شيافزا

 مراحل تعيين در را ها تخمک تعداد ليپتانس بذر كردن ميپرا

 زين ذرت یرو یقيتحق در [.28] دهد یم شيافزا رشد يةاول

 كنترل عدم طيشرا در كردن ميپرا كه است شده اظهار

 شده بالل در دانه تعداد شيافزا به منجر هرز یها علف

 از حاصل اهانيگ یرقابت توان بهبود در را علت كه است

 فسفات گر،يد یسو از [.6] اند دهكر عنوان شده ميپرا بذور

 با كه انجامد می اهانيگ در موفق حيتلق زانيم شيافزا به

 [.٣0] است هماهنگ مطالعه نيا در آمده دست به جينتا

 فیرد در دانه تعداد

 ١ احتمال سطح در فاكتور سه هر یاصل آثار صفت نيا در

 و فسفات نيهمچن ،زيکوريم و ميپرا ةدوگان آثار و درصد

 (.5 جدول) شد دارامعن درصد 5 احتمال سطح در زيکوريم

 درصد 50 ماريت به مربوط فيرد در دانه تعداد نيشتريب

 .(8 جدول) است (56/45) زيکوريم با حيتلق و فسفات

 ٣7/44 تعداد با زيکوريم با حيتلق و ميپرا ماريت ،نيهمچن

 .(٩ جدول) قرارگرفت یبعد ةرتب در فيرد در دانه

 

 دانه صد وزن .4. 3

 همچنين ،ميکوريز و كردن پرايم فسفر، آثار صفت اين در

 × پرايم ةگان سه متقابل اثر و ميکوريز و فسفات متقابل اثر

 (.5 )جدول دبو دارامعن درصد ١ سطح در ميکوريز ×فسفر

 كود درصد 50 و ١00 مصرف بين صفت، اين برای

 اختالف اين ماا ،نشد مشاهده اریدامعن اختالف شيميايی

 .(١ )شکل بود دارامعن فسفاته كود مصرف عدم به نسبت

 ةنتيج در را جو ةصددان وزن افزايش محققان برخی

 یها ميکروارگانيسم ةوسيل به آن جذب و فسفر آزادشدن

 مواد تبادل ميزان [.2٩] اند كرده گزارش فسفات ةكنند حل

 [.١5] يابد می افزايش شده تلقيح نگياها در فتوسنتزی
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 دیگر صفات برخی و عملکرد بر فسفات مصرف و میکوریز آثار .8 جدول

 فسفات كود

)%( 
 زيکوريم

 در فيرد

 بالل

 در دانه

 فيرد

 عملکرد

(kg/m2) 

 صفر
 568/٣2  c٩١/b١/١5  c4  حيتلق عدم

 bc٩5/6٣٣  ٣٣/b١٣/١5  bc48  حيتلق

50 
 ٩88/٣8  b76/ab١١/١6  abc56  حيتلق عدم

 ١7  a56/45  a5٩/١24٩/a68  حيتلق

١00 
 ١١72/١6  ab7/40  a88/ab٩6  حيتلق عدم

 ١225/a22  ١7  a55/4٣/a٣6  حيتلق

 ندارند. يکديگر با داریامعن تفاوت درصد 5 احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر ستون هر در مشترك حروف دارای های ميانگين

 
 ردیف در دانه تعداد بر میکوریز و ذرب كردن پرایم آثار .9 جدول

 فيرد در دانه تعداد زيکوريم كردن ميپرا

 نشده ميپرا
 ٣١/b47  حيتلق عدم

 ٣7/ab٣5  حيتلق

 شده ميپرا
 a٩6/42  حيتلق عدم

 a٣7/44  حيتلق

 ندارند. يکديگر با داریامعن تفاوت درصد 5 احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر ستون هر در مشترك حروف دارای های ميانگين

 

 
 صددانه وزن بر میکوریز و فسفات میزان بذر، كردن پرایم آثار .1 شکل

 ندارند. درصد 5 احتمال سطح در داریامعن تفاوت دانکن آزمون اساس بر مشترک حروف دارای های میانگین
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  بالل قطر بر میکوریز و فسفات کود بذر، کردن پرایم آثار .2 شکل

 .ندارند درصد 5 احتمال سطح در یدارامعن تفاوت دانکن آزمون اساس بر مشترک حروف یدارا یها نیانگیم

 

 فتوسنتزی ظرفيت كه گرفت نتيجه توان می بنابراين

 به فسفر ةكنند حل های سميکروارگانيم با تيمارشده گياهان

 و زنی جوانه در تسريع سبب به و فسفر بيشتر ةتغذي ةواسط

 افزايش بذر كردن پرايم علت به ها اهچهگي سريع استقرار

 .است افتهي

 

  بالل قطر و بالل در دانه فیرد تعداد .5. 3

 قارچ و فسفر متقابل اثر ،انسيوار ةيتجز جدول طبق

 سه هر یاصل اثر نيهمچن ،درصد 5 سطح در زيکوريم

 در فيرد تعداد بر درصد ١ سطح در یبررس مورد عامل

 ×فسفر × پرايم ةگان سه ثارآ ،نيهمچن .شد دارامعن بالل

 درصد 5 احتمال سطح در بالل قطر صفت بر ميکوريز

 بالل در فيرد تعداد نيشتريب (.5 جدول) دش دارامعن

 بود زيکوريم با حيتلق و كود درصد 50 ماريت به مربوط

 زين زيکوريم با حيتلق و كود درصد ١00 ماريت .(١7/68)

 دنيرس به نجرم بذر كردن ميپرا (.8 جدول) بود ١7/٣6

 ذرت در (.7 جدول) دش ٩٣/١6 به بالل در فيرد تعداد

 یرو سولفات و اوره یها محلول و آب با بذر كردن ميپرا

 آن علت كه دش بالل در دانه فيرد تعداد شيافزا سبب

 در یشيزا یها ستميمر شيافزا بر كردن ميپرا یمارهايت ريثأت

  .[6] است شده عنوان بذر نيجن

 50 ماريت به مربوط قيتحق نيا در لبال قطر نيشتريب

 ١٣/١4) بود زيکوريم با حيتلق و ميپرا با همراه كود درصد

 بالل در دانه فيرد تعداد نيشتريب با كه (متر یسانت

    (.8 جدول و 2 شکل) دارد یهماهنگ

 

 عملكرد .6. 3

 متقابل اثر و درصد ١ سطح در اصلی آثار ،صفت اين در

 دبو دارامعن درصد 5 سطح در زميکوري در فسفات كود

 دو در ميکوريز از استفاده شرايط در عملکرد (.5 )جدول

 آماری طحس يک در فسفات كود درصد ١00 و 50 سطح

 كود نصف با ميکوريز قارچ حضور در ،يعنی ؛قرارگرفت

 دست عملکردی همان به توان می شده توصيه فسفات

 كود كامل مصرف و ميکوريز نبود شرايط در كه يافت

 ها ميکروارگانيسم اين .(8 )جدول آيد می دست به فسفات

 عناصر جذب افزايش باعث اكخ ةاسيديت كاهش طريق از

  شود می دانه عملکرد افزايش باعث نتيجه در و غذايی

 خاك ةيافت رسوب های فسفات شدن محلول .[27 ،22]
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 عالوه آلی اسيدهای دتولي طريق از ها ميکروارگانيسم توسط

 در ديگری عامل خاك، با ريشه تماس سطح زايشاف بر

 دعملکر افزايش نتيجه در و غذايی عناصر جذب افزايش

 های ميکروارگانيسم از استفاده [.4١] است زراعی گياهان

 عناصر، جذب زنی، جوانه افزايش باعث فسفات ةكنند حل

 یبيولوژيک عملکردهای بندی، گره شاخه، تعداد گياه، ارتفاع

 ،همچنين [.١١] شود می شاهد به نسبت نخود گياه ةدان و

 به و افزايش درصد ٣/22 را عملکرد بذر كردن پرايم

 افزايش (.7 )جدول رسانيد مترمربع در گرم ١070/٩6

 رشد بهتر، زنی جوانه دليل به بذر كردن پرايم اب عملکرد

 مطلوب ةاستفاد نهايت در و مناسب استقرار گياهچه، سريع

 افزايش [.40] است محيطی واملع و غذايی مواد از

 ديگر تحقيقات در بذر كردن پرايم ةواسط به ذرت عملکرد

 دست به نتايج بر است گواهی كه است شده گزارش هم

 [.28 ،26 ،24 ،6] حاضر ةمطالع در آمده

 

 کل خشک وزن .7. 3

 كردن ميپرا و فسفات یاصل آثار كل، خشک وزن صفت در

 درصد ١ احتمال سطح رد فسفات و ميپرا متقابل اثر و

 به مربوط خشک وزن نيشتريب .(5 جدول) شد دارامعن

 بود فسفات كود صددرصد همراه به كردن ميپرا ماريت

 ماريت با یدارامعن اختالف كه (مترمربع بر گرم 8٣/٣466)

 از (.١0 جدول) نداشت كردن ميپرا همراه به كود درصد 50

 گياهچه قراراست سرعت افزايش سبب كردن پرايم كه آنجا

 افزايش [،25] ريشه سيستم گسترش [،24 ،١4 ،١٣ ،8]

 یمحتوا افزايش و [20] آن دوام و برگ سطح شاخص

 خشک ةماد بيشتر توليد لذا ،شود می [٣5] b و a ليكلروف

 رشد شيافزا باعث فسفر ،نيهمچن نيست. انتظار از دور

 هايگ یکيولوژيب عملکرد شيافزا و اهيگ انداز هيسا و یطول

 .شود می

 

 برداشت شاخص .8. 3

 در زيکوريم قارچ و فسفات یاصل آثار ،قيتحق نيا در

 ميپرا و فسفات متقابل اثر و ميپرا یاصل اثر درصد، ١ سطح

 دارامعن برداشت شاخص صفت یبرا درصد 5 سطح در

 ماريت به مربوط برداشت شاخص نيباالتر كه یطور به شد،

 بود درصد 8١/٣6 ارمقد با فسفات كود صددرصد و ميپرا

  (.١0 و 5 یها جدول)

 

 برداشت شاخص و خشك وزن بر بذر كردن پرایم و فسفات مصرف آثار .10 جدول

 كردن ميپرا )%( فسفات كود
 كل خشک وزن

(gr/m2) 

 برداشت شاخص

)%( 

 صفر
5/١604 ميپرا عدم  c  ab٣0/٣١ 

 ٣0/b04  24١١/b8٣  ميپرا

50 
 ٣0/ab86  ٣26١/a67  ميپرا عدم

 a8٣/٣422  ab١١/٣6  ميپرا

١00 
 a٣٣/٣274  ab5٣/٣4  ميپرا عدم

 a8٣/٣466  a8١/٣6  ميپرا

 ندارند. يکديگر با داریامعن تفاوت درصد 5 احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر ستون هر در مشترك حروف دارای های ميانگين
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 ١١/٣6 با زين ميپرا همراه هب كود درصد 50 ماريت

 .ندارد یآمار تفاوت البته كه گرفترارق دوم ةرتب در ددرص

 محلول و آب با ميپرا زين ٣0١ كراس نگليس ذرت در

 در [.6] شد برداشت شاخص شيافزا سبب یرو سولفات

 ةواسط به برنج برداشت شاخص یا مطالعه

 است داده نشان یدرصد 4/٣ یشيافزا كردن ميدروپرايه

 ماريت در شتبردا شاخص شيافزا ،نيهمچن .[20]

 [.٩] است شده گزارش زين گندم در مقطر آب با كردن ميپرا

 شاخص یدرصد 8/١0 شيافزا باعث زيکوريم با حيتلق

 تيفعال (.١١ جدول) شد حيتلق عدم به نسبت برداشت

 از رشد محرك باتيترك ديتول قيطر از زيکوريم قارچ

 تيظرف فتوسنتز، شيافزا سبب نيستئيس و نيبرليج جمله

 ذرت اهيگ در عملکرد شيافزا ةجينت در دانه وزن و مخزن

 بدون اي با زيکوريم از استفاده گندم در ،نيهمچن [.٣٣] دش

 با كه [٣8] دش برداشت شاخص شيافزا سبب فسفات كود

 .دارد مطابقت قيتحق نيا جينتا

 

 برداشت شاخص بر زیکوریم اثر .11 جدول

 زيکوريم
 برداشت شاخص

 (%) 

 ٣4/a٩8  حيتلق

 ٣١/b57  حيتلق عدم

 

 گيری نتيجه.4

 بر عالوه كه داد نشان پژوهش اين از حاصل نتايج

 زمان متوسط كاهش طريق از كه مزرعه در بذر كردن پرايم

 ذرت عملکرد افزايش باعث سبزشدن درصد افزايش و

 ميزان نصف با تلفيق در ميکوريز كاربرد ،شود می

 كاهش رد كمک ضمن هاتفسف شيميايی كود ةشد توصيه

 دارد زمانی با برابر عملکردی ،شيميايی ةنهاد اين مصرف

  شود. می مصرف كامل طور به فسفات كود كه

 منابع

 یبخش اثر یامزرعه مطالعه (١٣82) م سپوريسل .١

 یهاسميکروارگانيم یحاو فسفاته یکروبيم یكودها

 .ذرت یفيك و یكم عملکرد بر فسفات ةكنندحل

 و کيولوژيب مواد ربردكا ةتوسع یمل شيهما نيسوم

 اسفند 2-4 یكشاورز در وسم كود از نهيبه ةاستفاد

 .تهران .١٣82

 آن نقش و یکيولوژيب یكودها (١٣80) ن نيراستصالح .2

 ديتول ضرورت .یداريپا یكشاورز به لين یراستا در

 آموزش نشر .كشور در کيولوژيب یكودها یصنعت

 .رانيا كرج، ،یكشاورز جهاد وزارت ،یكشاورز

 اثر یابيارز (١٣87) ع م یقربان ر، یزيتبر ل، یوچکك .٣

 و عملکرد رشد، یهایژگيو بر یکيولوژيب یكودها

 یهاپژوهش .زوفا يیدارو اهيگ یفيك اتيخصوص

 .١٣7-١27 (:5)١ .رانيا یزراع

 شيافزا و داريپا یكشاورز (١٣78) ج م یملکوت .4

 چاپ .رانيا در كود مصرف یسازنهيبه با عملکرد

 .یكشاورز آموزش نشر دوم،

 در كود مصرف (١٣7٣) م یسينف و ج م یملکوت .5

 دوم، چاپ (.ترجمه) ميد و ابيفار ،یزراع یاراض

 .مدرس تيترب دانشگاه انتشارات

 گ احمدوند ج، یاحمزه ع، م انيابوطالب ا، زادهیمهد .6

-علف كنترل و بذر نگيميپرا اثر (١٣٩١) ر یموسو و

 شاخص و عملکرد یاجزا عملکرد، بر هرز یها

 (:٣)١0 : رانيا یزراع یهاپژوهش .ذرت برداشت

622-6٣٣.  

 (١٣8٣) ع كاشانی و ع سيادت ق، نورمحمدی .7

 چمران شهيد دانشگاه انتشارات پنجم، چاپ زراعت،

  .اهواز
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