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ABSTRACT 

In order to evaluate the effect of plant growth stimulants and levels of chemical fertilizer on yield and 

yield components of corn, a factorial field experiment was conducted based on randomized complete 

block design with three replications and 21 treatments at research field of Soil and Water Research 

Institute (SWRI), Karaj, Iran, during 2019. The studied factors included different levels of fertilizer 

(application of 100% fertilizer required by the plant, application of 75% fertilizer required by the plant, 

and no fertilizer (control)) and different growth stimulants (foliar application of amino acid, seaweed and 

fulvic acid, humic acid fertigation, humic acid fertigation + foliar application of seaweed + amino acid, 

and no growth stimulants (control)). The results showed that the highest straw and biological yields were 

obtained from 75% fertilizer application with seaweed foliar application treatment, so that they were 

10.33% and 11.85% more than the control, respectively. Also, 100% application of chemical fertilizer and 

humic acid fertigation, 100% chemical fertilizer application with combination of humic acid fertigation + 

seaweed foliar + amino acid foliar, and 75% chemical fertilizer application with seaweed foliar 

application treatments, produced 27%. 57%, 24.60%, and 23.83% grain yield higher than the control. 

According to the results of this experiment, not only seaweed application improved the yield, but also 

reduced the use of chemical fertilizers required by 25% without reducing the yield of the plant. Therefore, 

seaweed foliar application is recommended. 
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 چکیده
صهورت شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، آزمایشی بهه های رشدی و مقادیر مختلف کودمنظور بررسی تأثیر محرکبه

بها سهه  8931تحقیقات خاک و آب در سها  زراعهی های کامل تصادفی، در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه فاکتوریل و در قالب بلوک
)شهاهد  وکهاربرد  تکرار به مرحله اجرا درآمد. عوامل مورد بررسی شامل مقادیر مختلف کود در سه سطح )عدم استفاده از کهود

اسید فولویه  و  پاشی اسیدآمینه، های رشدی در هفت سطح )محلو درصد کود مورد نیاز گیاه  و استفاده از محرک 57و   811
جلب  دریایی و  پاشی اسیدآمینه + جلب  دریایی، کود آبیاری اسید هیومی ، ترکیب کود آبیاری اسید هیومی  + محلو  محلو 

درصهدی  57بیشترین عملکرد کاه و زیستی از تیمار کاربرد های رشدی )شاهد   بودند. نتایج نشان داد که محرک عدم استفاده از
 درصهد از شهاهد بیشهتر بودنهد. 17/88و  99/81ترتیب طوری که بههبهدست آمد، پاشی جلب  دریایی بهکود شیمیایی با محلو 

ترکیهب درصدی کود شیمیایی با  811آبیاری اسید هیومی ، کاربرد  کود درصدی کود شیمیایی و 811کاربرد  همچنین تیمارهای
پاشهی جلبه  درصدی کود شیمیایی در محلهو  57پاشی جلب  دریایی و اسیدآمینه و کاربرد محلو کود آبیاری اسید هیومی ، 

توجه بهه نتهایج ایهن آزمهای ،  . بادرصد عملکرد باالتری نسبت به شاهد تولید کردند 19/79و  01/72، 75/75 ترتیببهدریایی 
درصهد  77استفاده از جلب  دریایی، نه تنها سبب بهبود عملکرد ذرت شد، بلکه استفاده از کودهای شیمیایی مهورد نیهاز گیهاه را 

 شود.پاشی جلب  دریایی توصیه میکه عملکرد گیاه کاه  یابد. بنابراین استفاده از محلو کاه  داد، بدون آن
 

 پاشی.اسیدآمینه، اسید فولوی ، اسید هیومی ، جلب  دریایی، محلو  :یکلید هایهواژ

 و سطوح مختلف کود شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرتهای رشدی تأثیر برخی محرک
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 مقدمه

، یکای ا  ییاهاان باا .Zea mays Lذرت با ناا  للمای 

آن سطح  یار کتا  باشد که ار ش خانواده غالت می

ترتیاا  در ایااران، آساایا و دنیااا بااه 0411در سااا  

بااود. هکتااار  114040034و  99040415، 040543

دنیاا در در ایاران، آسایا و لملکرد ثب  شده این ییاه 

و  598509345، 1044444  ترتی ، بااه0411سااا  

 ,FAO) بااوده اساا  ترتی بااهتاان  1108084011

رویه ا  کودهاای شایمیایی و لاد  (. استفاده بی2021

ییر مقادار استفاده ا  کودهای آلی، سب  کاهش چتم

ماااده آلاای در ماا ارچ و همشکااین متااکالت  ی اا  

اسا   محیطی و لد  توا ن لکاصر غذایی خااک شاده

(Ghorbani et al., 2010 .) 

رشاد  یهاوجود هورمون لیدلبه ییایلصاره جلبک در

ایکدو  بوتیریک اساید، لکاصار اک ین و ، نیکیتوکیس

، مکگک ، بدنی، کبال ، مولیمانکد آهن، مس، رو ییغذا

 یرو یدیاثرات مف ،کهیآم یدهایها و اسنیتامی، وکلین

اساتفاده ا  (. Taghadosi et al., 2012)دارد  اهاانیی

 کیا، تحراهیرشد ی شیبالث اف ا ییایلصاره جلبک در

و بهباود مقاوما  در برابار  یریدر پ ریخأ، تتهیرشد ر

و دماا  ی، شاوریمانکاد ختک اال یطایمح یهااتکش

لصااره بالاث این (. Taghadosi et al., 2012شود )یم

 Cristian) شاودیما وری ییاهاانو بهرهرشد  شیاف ا

Popescu, & Popescu, 2014) سااب   آنکاااربرد  و

اف ایش رشد ییاه، تعداد بار،، تحریاک رشاد ریتاه، 

ت ریع  مان یلادهی، افا ایش تتاکیل میاوه، تاأخیر 

شاود پیری بر، و اف ایش کمی  و کیفیا  میاوه مای

(Shokouhi Far, 2016.) 

 شوندمیآمیکه سب  اف ایش غلظ  کلروفیل یدهایاس

نااد و در نتی ااه رشااد و یذارو روی فتوسااکت  اثاار ماای

م اتقیم  صورتبهدهکد و لملکرد ییاهان را بهبود می

ی فی یولوژیک و رشد و نماو ها یفعالبر  میرم تقیغو 

(. امارو ه کااربرد Faten et al., 2010ییاه تأثیر دارند )

ی در  رال  ییاهان دیکواسیآمهای آلی  ی تی ترکی 

نقاش  ،اس  که دلیل ایان توجاه قراریرفته موردتوجه

. باشادیماآمیکه در حیات موجاودات یدهایاساساسی 

ی ا  ام مولاهی  ی تی با هافرآوردهار ش استفاده ا  

دلیال غکاای ه آ اد در این اسا  کاه باهکیمآیدهایاس

، سلو  نیا ی باه بیوساکت  هافرآوردهی این دیکواسیآم

این  جه  ا ین موردو انرژی  نداردها م دد این ترکی 

باا  هاافرآورده. ایان شاودیمابیوسکت ، در ییاه ذخیره 

بر  ریتأثی در سطوح ژنی و با سا نیپروتئبر روند  ریتأث

پایه ییاهی، رشد و تکوین ییاه را مکظم  ا و س سوخ 

یی و کااربرد کاارآو در مراحل مختلف رشاد،  کککدمی

ی در اختیاار ییااه قارار پاشامحلو خاص خاود را باا 

آمیکه آ اد یدهایاسابریای  هیاتغذ واقاع رد. دهکادیم

یک مکبع مهم برای سکت  پروتئین در ییاهان  تواندیم

(. استفاده ا  اسایدآمیکه در Raeisi et al., 2014باشد )

فرنگی سب  اف ایش تتاکیل میاوه شاده اسا  یوجه

(Nahed et al., 2009). 

ا   ،کیافولو دیو اس کیومیه دیاس مانکد کیومیمواد ه

شاکاخته شاده  یآل باتیترک نیترو فعا  نیتر دهیشیپ

رشد  کیدر خاک ه تکد که بالث تحر ی ی تیا  نظر 

 ,Canellas & Olivaresشاوند )مای اهاانییییاهاان 

تارین ترکیا  لکاوان فعاا (. اساید فولویاک باه2014

کککدیی لکاصار غاذایی و باا ا  طریق کالت ،هیومیکی

ی را قاادرت تباااد  یااونی بااان، جااذد لکاصاار معاادن

سااب   ،دهااد و ا  ایاان طریااقدرییاهااان افاا ایش ماای

 Saffarشاود )اف ایش کمی  و کیفیا  محصاو  مای

Sabzevar & Jami Moeini, 2015.)  در تحقیقای روی

 ،پاشی اسید فولویکفلفل ی ارش شده اس  که محلو 

هاا اک یدان، فکل کل، کربوهیدراتمی ان فعالی  آنتی

ولی روی فالونوئید کال و  ،و کارتکوئیدها را اف ایش داد

همشکاین ایان  .ثیری نداشته اسا أآسکوربیک اسید ت

فلفال های کیفی میاوه تیمار اثرات مثبتی را بر ویژیی

 (.Aminifard et al., 2012) نتان داده اس 

اسید هیومیک یک ترکی  پلیمری آلی طبیعی اسا   

که در نتی اه پوسایدیی ماواد آلای خاااک، پیاا  و 

آیاد و بالاث افا ایش لملکارد و ود میوج لیگکاین به

(. Ghorbani et al., 2010)شاود کیفی  محصاو  مای

باشاد کاه در استکاود آلای مای ، نولیاسید هیومیک

ات اثار ،دلیل وجود ترکیبات هورمونیبه و مقادیر اندک

مفیدی در اف ایش و بهبود تولید محصونت کتااور ی 
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 (. مااااوادSamavat & Malakooti, 2006دارد )

 ،دهکادتاأثیر قارار مایرشد ییاهان را تح  ،هیومیکی

هیومیک اسید بالث  که طوری که ی ارش شده اس به

افاا ایش جااذد نیتااروژن، پتاساایم، ف اافر، کل اایم و 

 (Taghadosi et al., 2012) مکیاا یم در سااوریو  

ها و کارتکوئید در چای ترش اف ایش محتوی کلروفیلو

(Sanjari et al., 2015) پاشای اساید محلاو  .شودمی

درصادی  04سب  افا ایش  ؛هیومیک ن ب  به شاهد

 ,.Gholami et al) شادرا یاناه   ی اتیدر لملکارد 

اساید هیومیاک فاا فر و  ،در مطالعه دیگاری (.2015

ساب  و  افا ایش داددر ییاه بکا  یارا  را نیتروژن 

 ,.Mackowiak et al) شادت مع ماده ختک اف ایش 

اظهار داشاتکد اساتفاده ا   ی ن محققان دیگری (.2001

تواناد در وه بر اف ایش لملکارد مایالل ،اسید هیومیک

جهاا  کاااهش مصاارا کودهااای شاایمیایی و کاااهش 

 ی اا  نقااش مثبتاای را ایفااا ککااد و آلااودیی محاای 

ای با مکبع طبیعای در جها  پایاداری و لکوان مادهبه

 رالای ماورد اساتفاده قارار  نتاف ایش تولید محصاو

 (.Mojaddam et al., 2016) ییرد

محافظاا  ا  محاای   ی اا  و حرکاا  در راسااتای 

ا   ،هاای آنکتاور ی پایدار و ن دیک شدن باه مللفاه

که باا  اس اقدامات ضروری و مهم کتورها در دنیا می

رویاه کودهاای توجه به اثرات نامطلود و اساتفاده بای

ها و جایگ یکی با ماواد شیمیایی، کاهش استفاده ا  آن

. در ایان آیادهای رشدی به نظر مفید میو محرک آلی

هاای بررسی اثرات محرک ،راستا، هدا ا  این پژوهش

اساتفاده ا  کودهاای رشدی ییاهی در جها  کااهش 

 باشد.شیمیایی روی لملکرد و اج ای لملکرد ذرت می

 

 هامواد و روش

هاای رشاد بررسی تأثیر محارک مکظوربهاین پژوهش 

در قالاا   مقااادیر مختلااف کااود شاایمیایی وییاااهی 

صاورت فاکتوریال باا ساه های کامل تصادفی باهبلوک

تیمااار در م رلااه  01و  1518تکاارار در سااا   رالاای 

پژوهتی ملس ه تحقیقاات خااک و آد باا مختصاات 

 34دقیقه لار  شامالی و  03درجه و  53جغرافیایی 

متار ا   1084دقیقه طو  شرقی با ارتفااچ  34درجه و 

هاای ویژیی ،. قبل ا  ان ا  آ مایششددریا اجرا  سطح

فی یکی و شیمیایی خاک محل آ مایش در تعیین شاد 

 (.1)جدو  

 

 
 خصوصیات فی یکی و شیمیایی خاک م رله -1 جدو 

Table 2. Field soil physicochemical properties. 
Mn 

(mg kg-1) 

Zn 

(mg kg-1) 

Organic 

matter (%) 

Fe  
(mg kg-1) 

B 

(mg kg-1) 

Cu 

(mg kg-1) 

K 

(mg kg-1) 
P 

(mg kg-1) 
N 

(%) 

EC 
(dS m-

1) 
pH 

soil 

texture 
Sand 

(%) 
Silt 

(%) 
Clay 

(%) 

17.4 0.36 1.77 4.7 0.8 1.32 221 5.6 0.06 1.16 7.81 clay 
loam 

32 42 26 

 

سا ی  ماین شاامل شاخم و ت اطیح، باا بعد ا  آماده

متر ا  سانتی 94هایی به فاصله پتته ،فاروئراستفاده ا  

 پاک  شاامل کارت هار. در نظر یرفتاه شادند یکدیگر

 نکاشا  ردیاف یاک و متر چهار طو  به کاش  ردیف

متر مربع  10اندا ه هر کرت آ مایتی  .بود هاکرت بین

سانتی متر در نظار یرفتاه  04فاصله روی ردیف  و بود

در اوایال  440 رقام سایکگل کارا  شد. کتا  ذرت

ای باا صورت قطرهان ا  یرف . آبیاری به 1518خرداد 

در  و با توجه به نیا  ییاه ان اا  شادو ار تیپ آبیاری نو

هار  باه صاورت دساتی هاایطو  فصل رشد با للاف

 مبار ه شد.

لوامل مورد بررسی شامل مقادیر مختلف کودی در سه 

ه و درصد کود مورد نیاا  ییاا 43 و 144سطح )کاربرد 

های رشادی در لد  استفاده ا  کود )شاهد(( و محرک

  اسید فولویاک و ،پاشی اسیدآمیکههف  سطح )محلو 

 جلبک دریایی، کود آبیااری اساید هیومیاک، محلاو 

پاشاای ترکیاا  کودآبیاااری اسااید هیومیااک   محلااو 

پاشاای جلبااک دریااایی و لااد  اساایدآمیکه   محلااو 

بود. کود ماورد های رشدی )شاهد(( استفاده ا  محرک

 ،( محاسبه شاد1نیا  ییاه با توجه آنالی  خاک )جدو  



 ... و سطوح مختلف کود شیمیاییهای رشدی تأثیر برخی محرکو همکاران:  براهیمیا 837

 

درصد، مقدار کاربرد  144در سطح کودی  که طوریبه

و هان آ ،ساولفات پتاسایم ،مونیو  ف افاتآمونو ، اوره

 04  کیلویر  و 14،  104،  188، 043 ترتی ، بهروی

کیلویر  در هکتار برآورد شد. اوره به صورت سرک در 

 و دو مرحله هت  بریی و شروچ یلدهی اساتفاده شاد

قبل  ،روی وهن ، آسولفات پتاسیم، مونیو  ف فاتآونوم

هاای پاشایا  کاش  با خاک مخلاو  شادند. محلاو 

اساایدآمیکه، جلبااک دریااایی، اسااید فولویااک و اسااید 

ی و قبل ا  یلدهی باا هیومیک در دو مرحله هت  بری

غلظ  پک  در ه ار لیتر ان ا  شد. کاود آبیااری اساید 

هیومیک در دو مرحله )آبیاری دو  و قبال ا  یلادهی( 

ولای کاود  ،با غلظ  پک  کیلویر  در هکتار ان ا  شاد

آبیاری در تیمار ترکی  کود آبیاری اساید هیومیاک   

 ،پاشی جلبک دریااییپاشی اسیدآمیکه   محلو محلو 

اسیدآمیکه مورد استفاده  تکها در آبیاری دو  ان ا  شد.

محصااو   AminoActiv GS 250 ،در ایاان آ مااایش

اسایدآمیکه آ اد  %03کتور اسپانیا باا  Deretilشرک  

 BlackEarthمحصو  شارک   HVITA DS80ا   ؛بود

لکوان اسید هیومیک اساتفاده شاد کاه کتور کانادا به

لبک دریاایی ماورد ج و اسید هیومیک بود %84دارای 

شارک   Acadian Agritechاستفاده در این آ ماایش، 

Acadian Seaplants  کتور کانادا باود. اساید فولویاک

کتور کانادا تهیاه شاد کاه  BlackEarthنی  ا  شرک  

 اسید فولویک بود. %44حاوی 

اج ای لملکرد ییاه، در پایان  و  ی تی و لملکرد دانه 

 13فصاال رشااد و  مااان رساایدیی اکولوژیااک ذرت )

برداشا   با ،پس ا  حذا اثر حاشیهو ( 1513شهریور 

ییاری اندا ه صفات مربع ا  هر واحد آ مایتی متریک 

صفات مورد بررسی شامل ارتفاچ، طاو  و قطار  .شدند

در بال ، قطر چود  بال ، تعداد ردیف بال ، تعداد دانه 

،  ی ااتیدانااه، لملکردهااای کاااه و  144بااال ، و ن 

هاای شااخ  برداشا ، غلظا  آهان و روی در انادا 

 هوایی و لملکرد دانه بود.

آهن با اساتفاده ا  دساتگاه جااذد  و رویییری اندا ه

روش  و باااا AA6400-Shimadzu  اتماااای ماااااد 

یاک  ،ان ا  یرف . بادین مکظاوراک یداسیون ختک 

در  ییهاوا یهااهاای پاودر شاده انادا یر  ا  نموناه 

و داخل کرو ه  و ن شدیر   4441/4با دقا  ترا ویی 

 334ریخته شد. سپس کرو ه داخال کاوره باا دماای 

. با اساتفاده ا  دسال ، قرار داده ش پک مدت  درجه به

میلی لیتر اسید کلریدریک یک نرماا  و حاارارت  04

م و لصاااره دادن روی اجاق شکی، نمونه ییاهی هضاا

با اساتفاده ا  پیپا   لصارهلیتر ا  . نیم میلیشدتهیاه 

برداش  شد و داخال کارو ه ریختاه  دارمادرج حباد 

کان حاارارت روی یار  ا،هتا متوقف شدن بخار و شد

داده شاد. ساپس کارو ه باه  مادت چهاار ساال  در 

درجاه سل یو  در کوره قارار داده شاد.  044دماای 

پس ا  خارج کردن کارو ه ا  کاوره و سارد شادن آن، 

غلایظ باه آن اضافه شد  کلیتار اساید نیتریامیلی دو

کن حارارت داده شد. روی یر  ،و تا تبخیر شدن اسید

ساال  دوبااره در کااوره  یاکها به مدت سپس نمونه

میلی لیتر اسید  ، دوقارار داده شد و پس ا  سرد شدن

درصاد اضافه شد و با اساتفاده ا  کاغاذ  04کلریدریک 

 یمیلی لیتار 14در داخل یاک بالن  00صافی واتمن 

دساتگاه  با استفاده ا  و صاا و به ح ام رساانده شاد

ییاری شاد انادا همقادیر آهان و روی  ،جااذد اتمای

(Rouessac & Rouessac, 2007.) 

روش ت  یه واریاانس ا   باها داده لیتحل و هیت  برای 

1SAS (SAS, 9.4 Institute Inc., 2019 )برنامه آماری 

استفاده شد.  Excelو برای ترسیم نمودارها ا  نر  اف ار 

ی باه روش بررسا ماوردهاای صافات مقای ه میانگین

 ( ان ا  یرف .0LSDدار )تفاوت معکیآ مون حداقل 

 

 نتایج و بحث

نتای  ت  یه واریانس نتان داد که اثار متقابال مقاادیر 

داری تاأثیر معکای ،های رشدیمختلف کودی و محرک

در سطح احتما  یک درصد روی ارتفاچ داش  )جدو  

پاشای تیمار محلاودر بیتترین ارتفاچ  که طوریبه(، 0

درصادی کاود  144تاأمین جلبک دریایی در شارای  

اساتفاده  (.0)جادو   متاهده شد متر(سانتی 1/051)

، اهیارشاد ی شیبالاث افا ا ،ییایاا  لصاره جلباک در

و بهباود مقاوما   یریادر پ ریخأ، تتهیرشد ر کیتحر

                                                                               
1 Statistical Analysis System 
2 Least Significant Difference 
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 (.Taghadosi et al., 2012شود )یدما مو  ی، شاوریمانکد ختک ال یطیمح یهادر برابر تکش

 
های برخی صفات مورفولوژیک ذرت، تح  تأثیر سطوح مختلف کودی و محرک (مربعات نیانگیم) انسیوار هیت   -0جدو  

 .رشدی
Table 2. Variance analysis (Mean Squares) of some morphological traits of corn affected by the fertilizer 

and growth stimulants. 
Mean Squares 

d.f S.O.V Number of 
grains per row 

Number of 
rows per ear 

Ear length Ear diameter 
Corn cob 
diameter 

Height 

1.97 0.23 2.35 4.34 1.89 36.99 2 Block 

21.91** 1.25 2.26 7.29** 7.30** 81.46 6 Growth stimulants (G) 

21.41** 1.69 2.95 4.51 244** 5034** 2 Fertilizer (F) 
16.18** 1.57 0.90 15.59** 30.15** 153.5** 12 GF 

3.80 1.28 1.18 1.91 1.53 35.22 40 Error 

5.44 6.10 5.56 3.33 5.84 2.81  C.V (%) 

 دار در سطح احتما  یک درصد.: معکی٭٭
**: Significant at 1% of probability level. 

 
 های رشدی بر برخی صفات مورفولوژیک ذرت.اثر سطوح مختلف کودی و محرک -5جدو  

Tables 3. Effect of the different fertilizer levels and growth stimulants (G) treatments on some 

morphological traits of corn. 
Treatments 

 

Height 

(cm) 

Corn Cob diameter 

(mm) 

ear diameter 

(mm) 

Number of grains per row 

 

0
%

 f
er

ti
li

ze
r 

G1 195.5±4.8kl 17.1±0.6hi 40.2±0.8d-g 35.2±0.4d-f 
G2 189.9±3.4l 18.3±0.3gh 39.7±0.5fg 33.7±0.4e-h 

G3 190.4±1.6l 19.0±1.0f-h 41.0±0.4c-f 34.7±1.2d-g 

G4 198.9±3.0j-l 19.6±0.3e-g 42.0±1.9b-e 31.8±0.1gh 
G5 200.8±2.9i-k 16.0±0.6i 43.7±0.7ab 37.6±0.4b-d 

G6 195.9±2.4kl 17.7±0.3g-i 43.3±1.0ab 37.6±0.4c-d 

G7 189.9±1.1l 18.7±1.5gh 40.2±0.1d-g 35.2±1.3d-f 
      

7
5
%

 f
er

ti
li

ze
r 

G1 213.7±2.8e-h 18.3±0.9gh 43.1±0.6bc 35.3±0.0d-f 

G2 205.1±4.2h-k 25.7±0.3b 43.3±0.3ab 31.3±3.7h 
G3 210.3±1.9f-i 21.7±0.7cd 43.2±0.4bc 38.8±0.4ab 

G4 218.1±3.0c-f 19.0±1.0f-h 39.9±0.2e-g 35.4±1.2c-f 

G5 215.1±2.0d-g 21.0±0.6c-f 44.0±0.5ab 35.6±0.3b-f 
G6 208.3±0.4g-j 17.2±0.2hi 41.0±0.8c-f 33.2±1.3f-h 

G7 225.1±1.5bc 21.3±0.9c-e 39.7±0.3fg 38.7±0.4a-c 

      

1
0
0

%
 f

er
ti

li
ze

r G1 220.0±6.8c-f 26.7±0.3b 42.1±1.1c-e 41.3±1.0a 

G2 229.9±3.4b 19.7±0.9d-g 38.0±0.2g 34.0±0.8e-h 

G3 239.9±2.9a 21.0±0.0c-f 39.9±0.1e-g 36.7±1.1c-e 
G4 224.3±3.7b-d 22.7±0.7c 42.2±0.7b-d 38.6±1.3a-c 

G5 222.4±3.9b-e 27.3±0.9ab 41.9±1.2b-f 36.6±0.1b-e 

G6 214.4±1.7e-h 27.3±0.9ab 38.2±0.5g 34.0±0.4e-h 
G7 224.9±6.6bc 29±0.6a 45.6±1.7a 37.9±1.1b-d 

G1 : ،شاهدG2 کهیدآمیاس پاشی: محلو ،G3:  ییایجلبک درپاشی محلو، G4 : کیاومیه دیاس یاریکود آب ،G5 ک،یافولو دیاساپاشای : محلاو 

G6 : ک،یومیه دیاس یپاشمحلوG7 :حاروا متاترک در هار کاهیآم دیو اسا ییایاجلباک درپاشی محلو  ،کیومیه کود آبیاری اسید  یترک .

 باشد.دار در سطح احتما  یک درصد میستون، نتان دهکده  لد  اختالا معکی
G1: Control, G2: Foliar application of amino acid, G3: Foliar application of seaweed, G4: Humic acid irrigation fertilizer, G5: Foliar 
application of fulvic acid, G6: Foliar application of humic acid, G7: Humic acid irrigation fertilizer + Foliar application of seaweed 

+ amino acid. Means followed by the same letter(s) in the same column are not significantly different at 1% of probability level. 
 

هاای برهمککش مقادیر کودی مورد استفاده با محارک

چاود باال  و  و داری روی قطر بال معکی اثر ،رشدی

 داش تعداد دانه در ردیف درسطح احتما  یک درصد 

در حالی که روی طو  بال  و تعداد ردیف  ،(0)جدو  

(. جادو  0داری نداشا  )جادو  اثار معکای ،در بال 

قطار چاود  نیتاتریبمقای ه میانگین نتاان داد کاه 

درصد کود با ترکی  کاود آبیااری  144تیمار  دربال  

پاشاای جلبااک دریااایی و اسااید هیومیااک، محلااو 

دس  آمد و با تیمارهای متر( بهمیلی 4/01اسیدآمیکه )

 متر( و محلاو میلی 5/04پاشی اسید فولویک )محلو 



 ... و سطوح مختلف کود شیمیاییهای رشدی تأثیر برخی محرکو همکاران:  براهیمیا 832

 

درصد کودی  144متر( در میلی 5/04اسید هیومیک )

(. اساید 5در یک یاروه آمااری قارار یرفا  )جادو  

هیومیااک بااه دلیاال اثاارات هورمااونی و بااا تااأثیر باار 

کککدیی های ییاهی و با قدرت کالتمتابولی یم سلو 

و اف ایش جذد لکاصر غذایی، ساب  افا ایش رشاد و 

اساید (. Nardi et al., 2002شاود )ارتفااچ ییااه مای

 ،هیومیک ا  طریق اف ایش در محتوای نیتاروژن ییااه

  ی تیو به تبع آن لملکرد  سب  اف ایش رشد، ارتفاچ

 ،. در یاک بررسای(Ayas & Gulser, 2005شاود )یما

موجاا   ،کاااربرد اسااید هیومیااک در محلااو  غااذایی

افاا ایش محتااوای نیتااروژن در اناادا  هااوایی و رشااد 

تااأثیر (. Tan, 2003)شاخ ااره و ریتااه در ذرت شاد 

 مثب  هیومیک اسید بر صفات رشادی لوبیاا سااب  ا 

شااخه فرلای، و ن تار و ختااک و جملاه تعداد بر،

 El-Bassiony) ی ارش شده اسا  بوته ارتفاچ و بوتاه

et al., 2010  تیمارهای کاربرد  در(. بیتترین قطر بال

درصااادی کاااود باااا ترکیااا  کاااود آبیااااری  144

پاشی جلبک دریایی و اسایدآمیکه اسیدهیومیک، محلو

درصاادی کااود بااا  43متاار(، کاااربرد میلاای 9/03)

متااار( و میلااای 5/05سااایدآمیکه )پاشااای امحلاااو 

متاار(، لااد  میلاای 4/00پاشاای اساایدفولویک )محلااو 

 5/05پاشای اسایدفولویک )استفاده ا  کود باا محلاو 

 4/05پاشاای اسااید فولویااک )متاار( و محلااو میلاای

(. جادو  مقای اه 5دسا  آماد )جادو  متر( بهمیلی

 ،میانگین نتان داد که بیتترین تعاداد داناه در ردیاف

درصدی کود با کاود آبیااری  144های کاربرد تیمار در

هاای ( و لد  استفاده ا  محارک9/58اسید هیومیک )

درصاادی کااود بااا  43( و ا  کاااربرد 5/01رشاادی )

( و ترکیا  کاود 8/58پاشای جلباک دریاایی )محلو 

پاشی جلباک دریاایی و آبیاری اسید هیومیک، محلو 

اساید  (.5دسا  آماد )جادو  ه( با8/58اسید آمیکه )

یکی ا  ترکیبات هیومیکی باا جار  مولکاولی  ،ولویکف

هاای اسایدی و باا ی حاال و در محلاو  اسا  پاایین

آن را ا  اسید هیومیاک متماای   ،شود و این ویژییمی

شاود. هاای باا ی حال مایککد که فق  در محلو می

نولی کاالت کککاده مکاسا  باا قادرت  ،اسید فولویک

تباد  یونی بان اس  که قدرت جذد لکاصر معادنی را 

دهد که در نتی اه آن، مقاوما  در ییاهان اف ایش می

یاباد و بالاث های محیطای افا ایش مایییاه به تکش

 Vaughanشاود )میاف ایش کیفی  و کمی  محصو  

& Linehan .)د بالث اف ایش رش ،کاربرد لصاره جلبک

ییاه، تعداد بر،، تحریک رشاد ریتاه، ت اریع  ماان 

خیر در پیاری بار، و أیلدهی، اف ایش تتکیل میوه، ت

های محیطی ا  قبیال ختاکی، بهبود مقاوم  به تکش

شوری و درجه حرارت و اف ایش کمی  و کیفی  میوه 

 ,Sunarpi et al., 2010; Shokouhi Far) شاودیما

لصااره  پاشیلو مح مثب  ثیرأت ،طی تحقیقی (.2016

بار افا ایش طاو  ساکبله در ییااه  های دریاییجلبک

 اسااید(. Mukesh et al., 2013) شادیکاد  یا ارش 

هاا و هیومیک ا  طریق اف ایش محتوای نیتروژن بار،

هاا ساب  بهباود رشاد، افا ایش حفظ ماندیاری بر،

 & Ayas) شاودتوده تولیدی و ارتفاچ بوتاه مای ی  

Gulser, 2015 .) هیومیااک بااه للاا  خااواص اسااید

 خیر انااداختن ت  یااهأموجاا  بااه تاا ،سااایتوکیکیکی

هااا هااا در باار، و پیااری در یاالکلروفیاال و پااروتئین

شاااود و ایااان ترکیباااات نیااا  در متابولی ااام مااای

هاای در حاا  ها باه جواناهها و انتقا  آنکربوهیدرات

رشد نقش اساسی دارند و ا  این طریق موج  اف ایش 

هاا ها و اف ایش طو  لمر آنلمی ان ماده ختک در ی

 (.Arteca, 1996) شوندمی

ت  یه واریانس صفات مورد مطالعه نتان داد کاه و ن 

تحاا  تااأثیر مقااادیر مختلااف کااودی و  ،صااد دانااه

های رشدی در سطح احتما  یک درصاد قارار محرک

و ن صااد دانااه در  کااه طوریبه(، 0یرفاا  )جاادو  

پاشای لاو درصدی کاود باا مح 144تیمارهای کاربرد 

درصدی کاود  43یر ( و کاربرد  5/08جلبک دریایی )

یاار ( و ترکیاا   9/08پاشاای اساایدآمیکه )بااا محلااو 

 8/08اساایدهیومیک، جلبااک دریااایی و اساایدآمیکه )

(. 3یاار (، بیتااتر ا  سااایر تیمارهااا بااود )جاادو  

توانااد ا  طریااق بهبااود میاا ان اسایدهیومیک مای

ه ار داناه را  هی، و نفتوسکت  و تولید  ی   توده ییا

(. محققین بیان Gholami et al., 2015)  افا ایش دهد

پاشای کردند که و ن ه ار دانه را یانه در تیمار محلو 

درصد افا ایش  11 ،اسید هیومیک در مقای ه با شاهد
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اسایدهای جا که از آن (.Gholami et al., 2015یاف  )

کاه واحادهای ساا نده پاروئتئین آمیکه به دلیال ایان

 هاا،آنها نقش دارند، با افا ایش و در سکت  آن ه تکد

 شود.می ان پروتئین دانه بیتتر می

 
 آهن و روی اندا  هوایی و لملکردهای کاه، دانه، شاخ  برداش ، غلظ  144و ن ( مربعات نیانگیم) انسیوار هیت   -0جدو  

 .های رشدی ی تی و دانه در ذرت تح  تأثیر سطوح مختلف کودی و محرک
Table 4. Variance analysis (Mean Squares) of 100-seed weight, harvest index, Fe and Zn concentrations 

in shoot, and straw, biological and seed yields in corn affected by different fertilizer levels and growth 

stimulants. 
Mean Squares 

d.f S.O.V 
Zn Fe 

Harvest 

index 
Seed yield Biological yield Straw yield 

100-kernal 

weight 

0.50 13.82 0.31 113135 542573 1149976 0.08 2 Block 
156.2** 2853** 3.64** 3177477* 257065549** 219591511** 5.24** 6 Growth stimulants (G) 

1675** 3160** 13.87** 13152919** 26050485* 6652990 7.10** 2 Fertilizer (F) 

109.4** 1838** 4.61** 5737402** 279607265** 228828863** 10.20** 12 GF 
0.74 160.1 0.36 154564 7370906 7375914 0.43 40 Error 

3.04 3.97 4.56 3.38 3.12 3.60 2.52  C.V (%) 

 دار در سطح احتما  پک  و یک درصد.ترتی  معکیبه ٭٭: و ٭
* and **: Significant at 5%  and 1% of probability levels, respectively. 

 
دانه، شاخ  برداش  و لملکردهای کاه،  ی تی و دانه  144های رشدی روی و ن اثر سطوح مختلف کودی و محرک -3جدو  

 در ذرت.
Tables 5- Effect of different fertilizer levels and growth stimulants (G) treatments on 100-seed weight, 

harvest index, and straw, biological,and seed yields in corn. 

Treatments 100-kernal weight (g) 
Straw yield 

(kg ha-1) 
Biological yield     (kg ha-

1) 
Harvest index (%) 

Seed yield (kg ha-

1) 

0
%

 f
er

ti
li

ze
r 

G1 24.3±1.0hi 84050±1456b 94729±1524bc 11.3±0.2l 10679±139hi 

G2 25.2±0.0gh 67914±1176gh 78108±1125jk 13.1±0.3f-j 10193±112i 
G3 28.3±0.3ab 78507±1360c 90074±1328de 12.8±0.2g-j 11567±65fh 

G4 24.5±0.2hi 86029±1490b 97595±1613b 11.9±0.2kl 11567±223fg 

G5 25.8±0.5d-g 74279±1287c-e 86594±1413e-g 14.2±0.2b-e 12316±226c-e 
G6 26.4±0.2c-f 69007±1195f-h 80703±1280h-k 14.5±0.2b-d 11696±155e-g 

G7 22.8±0.3j 65807±1140gh 73220±1042lm 10.1±0.4m 7413±236j 

       

7
5
%

 f
er

ti
li

ze
r 

G1 25.4±0.1f-h 68850±1193f-h 79329±1305ik 13.2±0.1f-i 10479±113hi 

G2 28.6±0.2a 70257±1217e-g 82100±1407h-j 14.4±0.3c-d 11843±293d-f 

G3 25.7±0.2e-g 92729±1606a 105952±1697a 12.5±0.1i-k 13224±101ab 
G4 26.7±0.4c-e 78250±1355c 90640±1209c-e 13.7±0.6d-h 12390±531cd 

G5 26.7±0.1cd 77150±1782cd 89514±1845d-f 13.8±0.4d-g 12364±328cd 

G6 23.6±0.1ij 72836±1682d-f 82978±1754g-i 12.2±0.2j-l 10142±72i 
G7 28.8±0.0a 72843±1682d-f 85129±1439f-h 14.4±0.7b-d 12286±462c-e 

       

1
0
0

%
 f

er
ti

li
ze

r G1 27.4±0.7bc 83780±1935b 96673±1941b 13.3±0.3e-i 12893±13bc 
G2 25.3±0.1f-h 59386±1371i 70470±1280m 15.7±0.5a 11084±208gh 

G3 28.3±0.4ab 65607±1515h 77018±1551kl 14.8±0.3a-c 11410±119fg 

G4 25.1±0.1gh 77886±1799c 91508±1632cd 14.9±0.4ab 13622±167a 
G5 25.1±0.1gh 72514±1675ef 84197±1741gh 13.9±0.2c-f 11683±77e-g 

G6 26.3±0.2d-f 83779±1935b 96079±1787b 12.8±0.4h-k 12300±148c-e 

G7 24.0±0.7i 83781±1935b 97086±1835b 13.7±0.4d-h 13305±147ab 

G1 : ،شاهدG2 کهیدآمیاس پاشی: محلو ،G3:  ییایجلبک درپاشی محلو، G4 : کیاومیه دیاس یاریکود آب ،G5 ک،یافولو دیاساپاشای : محلاو 

G6 : ک،یومیه دیاس یپاشمحلوG7 :حاروا متاترک در هار کاهیآم دیو اسا ییایاجلباک درپاشی محلو  ،کیومیه کود آبیاری اسید  یترک .

 باشد.می دار در سطح احتما  یک درصدستون، نتان دهکده لد  اختالا معکی
G1: Control, G2: Foliar application of amino acid, G3: Foliar application of seaweed, G4: Humic acid irrigation fertilizer, G5: Foliar 

application of fulvic acid, G6: Foliar application of humic acid, G7: Humic acid irrigation fertilizer + Foliar application of seaweed 
+ amino acid. Means followed by the same letter(s) in the same column are not significantly different at 1% of probability level. 

 

هاای اثر متقابال مقاادیر کاودی و اساتفاده ا  محارک

  ی اتیلملکردهای کاه و  ربداری دی تأثیر معکی،رش

(. 0در سااطح احتمااا  یااک درصااد داشااتکد )جاادو  

جدو  مقای ه میاانگین بارهمککش مقاادیر کاودی و 

های رشدی نتان داد که بیتترین لملکرد کااه محرک

 143130)  ی ااتیکیلااویر  در هکتااار( و  10401)
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درصدی کود با  43کیلویر  در هکتار( ا  تیمار کاربرد 

(. 3آماد )جادو   دسا بهدریایی  پاشی جلبکمحلو 

 ،نتای  ت  یه واریانس نتان داد کاه شااخ  برداشا 

کااودی و  سااطوح مختلاافتحاا  تااأثیر باارهمککش 

های رشدی در سطح احتما  یک درصاد قارار محرک

 در(. بااانترین شاااخ  برداشاا  0یرفاا  )جاادو  

پاشای اسایدآمیکه درصد کود با محلو  144تیمارهای 

 1/10درصااد(، کودآبیاااری اسااید هیومیااک ) 4/13)

درصاد(  8/10پاشی جلباک دریاایی )درصد( و محلو 

افا ایش رشاد  ،طی تحقیقای(. 3شد )جدو   متاهده

ین و فعالیاا  آناا یم ئپااروت، b و a رویتاای، کلروفیاال

تااهده و ثیر جلباک دریاایی مأنیترات ردوکتا  تح  ت

سب  تولیاد  ،پاشی جلبک دریاییکه محلو  شدالال  

هاای رشاد و های رشد  ی تی ا  قبیل هورمونمحرک

که اف ایش فعالی   شودمیهای دیگر در ییاه متابولی 

را در ین ئآن یم نیترات ردوکتا ، سکت  کلروفیل و پاروت

( و به تبع آن لملکارد Latique et al., 2013) پی دارد

 بد.یاو کاه اف ایش می  ی تی

هاای محرک ومختلف کودی  سطوحاثر متقابل کاربرد 

هاای آهان و روی داری روی غلظ تأثیر معکی ،رشدی

می ان  بیتترین(. 0هوایی ذرت داش  )جدو  در اندا  

درصاادی کااود بااا  144آهاان ا  تیمارهااای کاااربرد 

یاار  در میلاای 5/541پاشاای اساایدآمیکه )محلااو 

 4/510پاشاای جلبااک دریااایی )کیلااویر ( و محلااو 

که ییاهان طوریبه ،دس  آمدیر  درکیلویر ( بهمیلی

درصااد آهاان  4/51و  4/54، ترتی بااهتیمارهااا ایاان 

(. 1)شاکل  های هوایی جاذد کردنادی در اندا بیتتر

های مقادیر کودی و محرک اثر متقابلمقای ه میانگین 

های غلظ  روی در اندا  رشدی نتان داد که بیتترین

کود با اساتفاده ا  درصدی  144هوایی ا  تیمار کاربرد 

یار  میلای 3/04صورت کود آبیااری )اسیدهیومیک به

 یایاا  م ا یکا(. ی0آماد )شاکل  دس بهدر کیلویر ( 

 یکالت شادن ماواد مغاذ ییتوانا ،کیومیه دیمهم اس

 اساا  غااذاییغلبااه باار کمبااود مااواد  یمختلااف باارا

(Ghorbani et al., 2010ا .)هیومیک باا افا ایش  ساید

مک اار بااه  ،هاااجااذد لکاصاار پرمصاارا و ری مغااذی

هاای تحریاک رشاد ییاه، تحریک یا ممانع  ا  فعالی 

آن یماای، تغییاار در نفوذپاااذیری غتااای ساالولی و در 

-Elشااود ) ی اا  تااوده مااینتی ااه افااا ایش تولیاااد 

Ghamry et al., 2009.) 
 

 
: G2شاهد، : G1های رشدی در ذرت. )مقادیر کودی و محرک ریتأث تح  غلظ  آهن در ساقه نیانگیم  هیمقا -1شکل 

: G6 ک،یفولو دیاسپاشی : محلو G5، کیومیه دیاس یاریکود آب : G4 ،ییایجلبک درپاشی محلو  :G3، کهیدآمیاس پاشیمحلو 

های دارای . میانگینکهیآم دیو اس ییایجلبک درپاشی محلو  ،کیومیه کود آبیاری اسید  یترک: G7ک،یومیه دیاس یپاشمحلو 

 .سطح احتما  یک درصد ندارندداری در حروا متترک، تفاوت معکی
Figure 1. Means comparison of Fe concentration in shoot affected by the fertilizer levels and growth 

stimulants in corn. (G1: Control, G2: Foliar application of amino acid, G3: Foliar application of seaweed, 

G4: Humic acid irrigation fertilizer, G5: Foliar application of fulvic acid, G6: Foliar application of humic 

acid, G7: Humic acid irrigation fertilizer + Foliar application of seaweed + amino acid. Means followed 

by the same letter(s) in the same column are not significantly different at 1% of probability level. 
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: G2شاهد، : G1های رشدی در ذرت. )مقادیر کودی و محرک ریتأث تح  غلظ  روی در ساقه، نیانگیم  هیمقا -0شکل 

: G6 ک،یفولو دیاسپاشی : محلو G5، کیومیه دیاس یاریکود آب : G4 ،ییایجلبک درپاشی محلو  :G3، کهیدآمیاس پاشیمحلو 

های دارای . میانگینکهیآم دیو اس ییایجلبک درپاشی محلو  ،کیومیه کود آبیاری اسید  یترک: G7ک،یومیه دیاس یپاشمحلو 

 .داری در سطح احتما  یک درصد ندارند(حروا متترک، تفاوت معکی
Figure 2. Means comparison of Zn concentration in shoot affected by fertilizer levels and growth 

stimulants in corn. (G1: Control, G2: Foliar application of amino acid, G3: Foliar application of seaweed, 

G4: Humic acid irrigation fertilizer, G5: Foliar application of fulvic acid, G6: Foliar application of humic 

acid, G7: Humic acid irrigation fertilizer + Foliar application of seaweed + amino acid. Means followed 

by the same letter(s) in the same column are not significantly different at 1% of probability level. 
 

هاای رشادی در محارک وودی برهمککش مقاادیر کا

داری روی لملکارد یاثر معک ،سطح احتما  یک درصد

(. جادو  مقای اه میاانگین 0دانه ذرت داش  )جدو  

کااربرد  لملکارد داناه ا  تیماار نتان داد که بیتترین

درصاادی کااود و کودآبیاااری هیومیااک اسااید  144

آمااد و بااا  دساا بهکیلااویر  در هکتااار(  15900)

ترکیا  کاود درصدی کاود باا  144تیمارهای کاربرد 

پاشی جلباک دریاایی و محلو آبیاری اسید هیومیک، 

 43کیلویر  در هکتاار( و کااربرد  15543اسیدآمیکه )

 15000پاشای جلباک دریاایی )درصدی کود در محلو

یر  در هکتار( در یک یاروه آمااری قارار یرفا  کیلو

(. جادو  همب اتگی صافات ماورد بررسای 3)جدو  

همب ااتگی مثباا  و  ،لملکاارد دانااهنتااان داد کااه 

(، قطاار چااود بااال  =05/4rداری بااا ارتفاااچ )یمعکاا

(03/4r=(  قطر بال ،)50/4r=(  طو  بال ،)51/4r= ،)

(، و ن صاااد داناااه =00/4rتعاااداد داناااه در ردیاااف )

(01/4r=( لملکاارد کاااه ،)30/4r= لملکاارد ،)ی ااتی  

(90/4r=(  شاخ  برداش ،)34/4r=  و می ان غلظا )

(. اسید 9( داش  )جدو  =95/4rاندا  هوایی )روی در 

 بارد کاهمینفوذپذیری غتای سلولی را بان  ،هیومیک

فتاار داخال سالولی و تق ایم سالولی  ،به ساب  آن

ککد و ا  طرفی موج  افا ایش تولیاد اف ایش پیدا می

جاذد نیتاروژن باه درون   ،کلروفیل و می ان فتوساکت

و در  ودشاامیتولیااد نیتاارات  کاااهش ساالو  بیتااتر و

 Giasuddin etشاود )نهای  مک ر به اف ایش تولید می

al., 2007 هیومیاک اساید(. پژوهتی نتاان داد کاه، 

آ  در غتااا   ATP جااذد نیتاارات و فعالیاا  آناا یم

همشکاین باه  ؛های ریته افا ایش دادسمایی سلو الپ

بر میا ان  ،سب  اف ایش فتوسکتر و جذد لکاصرغذایی

 ,.Pinton et al) ه شادلملکارد داناه در ذرت افاا ود

یکااای ا  مکاااابع  ،لصااااره جلباااک دریاااایی(. 1999

لکاصر نیتاروژن، ف افر،  دارایکه باشد میت دیدپذیر 

پتاسیم و برخی لکاصار ری مغاذی )آهان، ماس، روی، 

های رشد )اک این مکگک (، هورمون و کبال ، مولیبدن

و  اسا  آمیکاه هایهاا و اسایدو سیتوککین(، ویتامین

ییاهاان شد و نماو و افا ایش لملکارد سب  تحریک ر

 ; ;Elumalai & Rathore et al., 2009) شاودمای

Rengasamy, 2012; Shahbazi et al., 2015).  ی ارش

لملکارد  ،جلباک دریااییپاشای محلو شده اس  که 

 ,.Shahbazi et al)یکد  ( Rathore et al., 2009)سویا 
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 ( وDeshmukh & Phonde, 2013)نیتااکر (،  2015

را  (Sridhar & Rengasamy, 2010)  میکاای بااادا 

پاشاای جلبااک همشکااین محلااو اساا . افاا ایش داده 

درصدی لملکرد دانه سویا به سب   34دریایی اف ایش 

اف ایش اج ای لملکرد ا  طریق اف ایش جاذد لکاصار 

را در غذایی شامل نیتروژن، ف افر، پتاسایم و یاویرد 

ساتفاده ا  (. اRathore et al., 2009)پی داشاته اسا  

 ،درصاد( روی یکاد  04لصاره مایع جلباک دریاایی )

 نای، رشاد و لملکارد همک ر به افا ایش درصاد جوانا

 Kumarشاد ))تعداد دانه و و ن ختک بذر( در یکد  

& Sahoo, 2011 .)  نتااای  نتااان داد کااه اسااتفاده ا

های ت ااری لصاره جلبک دریایی سب  و قرم  و لصاره

کمپوسا ، رشاد رویتای و لملکارد جلبک دریایی با 

(.Ahmed & Shalaby, 2012بختاید ) خیار را بهباود

 
 ضرای  همب تگی بین صفات موردبررسی -9جدو  

Table 6. Correlation coefficients between studied traits. 
Trait

s 
A B C D E F G H I J K L M 

A 1.00             

B 
0.44*

* 
1.00            

C -0.01 0.15 1.00           

D 0.28* 0.28* 0.32* 1.00          

E -0.20 -0.01 0.09 -0.01 
1.0

0 
        

F 0.28* 0.19 0.18 
0.43*

* 
0.1
0 

1.00        

G 0.25* 0.18 -0.01 0.27* 
-

0.0

5 

0.13 1.00       

H -0.07 0.27* 0.24 0.22 
-

0.0

2 

0.19 -0.05 1.00      

I 0.01 0.32* 0.27* 0.26* 
-

0.0

4 

0.24 0.01 
0.99*

* 
1.00     

J 
0.53*

* 
0.19 0.10 0.16 

-
0.1

3 

0.26* 
0.49*

* 

0.99*

* 
-0.28* 1.00    

K 
0.49*

* 
0.03 -0.10 0.12 

0.0

2 
0.11 0.18 

-
0.40*

* 

-
0.32*

* 

0.47*

* 
1.00   

L 
0.67*

* 

0.63*

* 
0.16 

0.36*

* 

-
0.1

0 

0.23 
0.44*

* 
0.05 0.14 

0.61*

* 

0.35*

* 
1.00  

M 
0.43*

* 

0.45*

* 

0.34*

* 

0.39*

* 

-
0.1

1 

0.44*

* 

0.41*

* 

0.52*

* 

0.62*

* 

0.57*

* 
0.09 

0.63*

* 

1.0

0 

: تعداد E: طو  بال ، D: قطر بال ، C: قطر چود بال ، B: ارتفاچ، Aدهکده همب تگی در سطح احتما  پک  و یک درصد. ترتی  نتان: به**و  *

: غلظا  روی L: غلظ  آهن، K: شاخ  برداش ، J: لملکرد  ی تی، I: لملکرد کاه، H: و ن صد دانه، G: تعداد دانه در ردیف، Fردیف در بال ، 

 : لملکرد دانه.Mو 
* and **: significant correlation at 5% and 1% of probability level, respectively. A: height, B: corn cob diameter, C: ear diameter, 

D: ear length, E: number of rows per ear, F: number of grains per row, G: 100-seed weight, H: straw yield, I: biological yield, J: 

harvest index, K: Fe concentration, L: Zn concentration and M: Seed yield. 
 

 گیری کلینتیجه

نتااای  ایاان پااژوهش نتااان داد کااه بااا اسااتفاده ا  

تااوان ا  مصاارا کودهااای هااای رشاادی ماایمحاارک

ای که باه لملکارد آن لطماهطوریبه ،شیمیایی کاس 

وارد نتود. همشکین نتای  این پژوهش ثاب  کارد کاه 

لملکرد را ن ب  باه شااهد  ،استفاده ا  جلبک دریایی

تااوان در مصاارا افاا ایش داد و بااا اسااتفاده ا  آن ماای

درصااد  03کودهااای شاایمیایی مااورد نیااا  ییاااه، 

لالوه بار تولیاد حاداکثری  همشکینجویی کرد. صرفه

هاای اصالی کتااور ی ا  مللفه توان به یکیذرت، می

پایدار در جه  کاهش مصرا کودهای شیمیایی لمل 

اساتفاده ا  جلباک  ،ی  ایان پاژوهشنمود. طباق نتاا
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 شود.دریایی در تولید ذرت توصیه می
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