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چکیده
، محلولپاشی و کاربرد خاکی کود فلومیکس بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت،)بهمنظور بررسی تأثیر کاربرد قارچریشه (میکوریزا
آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعۀ تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه
 محلولپاشی، در این آزمایش همزیستی قارچریشهای در دو سطح شامل بدون همزیستی و همزیستی قارچریشه.شاهرود انجام شد
 یکبارکاربرد و، یکبارکاربرد و دو بار کاربرد و کاربرد خاکی فلومیکس شامل بدون کاربرد،فلومیکس در سه سطح شامل بدون کاربرد
،a ) سبزینۀ (کلروفیل، درصد پروتئین، نتایج تجزیۀ واریانس بیانگر افزایش معنیدار صفات عملکرد علوفه.دو بار کاربرد اعمال شد
 همچنین. محلولپاشی و کاربرد خاکی فلومیکس بود، محتوای نسبی آب برگ و فسفر دانه تحت تأثیر همزیستی قارچریشه، b سبزینۀ
 محلولپاشی و کاربرد خاکی فلومیکس بر پرگنهزایی (کلونیزاسیون) ریشه معنیدار بود و،تأثیر همزیستی قارچریشه و محلولپاشی
 بنا بر نتایج تأثیر همزیستی قارچریشه و محلولپاشی نیز بر صفت قند محلول برگ معنیدار بود و باعث.سبب افزایش این صفت شد
 بدون کاربرد خاکی محتوای نسبی آب برگ را نسبت به+ یکبار محلولپاشی+ ترکیب تیماری بدون کاربرد قارچریشه.افزایش آن شد
+  از نظر عملکرد علوفه نیز ترکیب تیماری کاربرد قارچریشه. بدون کاربرد خاکی افزایش داد+ دو بار محلولپاشی+کاربرد قارچریشه
. کیلوگرم در هکتار بیشترین میزان عملکرد را نسبت به شاهد نشان داد6557  یکبار کاربرد خاکی با+ دو بار محلولپاشی
. محلولپاشی، قارچریشه، عملکرد، ذرت:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In order to study of interaction between mycorrhizae symbiosis, soil and foliar spary of Flomix on yield and yield
components of corn (Zea may L.), an experiment was carried out as factorial based on Randomized Complete Block
Design (RCBD) with three replications in Agriculture Research Station of Shahrood University of Technology in
2014. The treatments included mycorrhizae symbiosis at 2 levels (non-application and application of mycorrhizae),
foliar spray at 3 levels (non-application, once sprayed and twice sprayed) and soli spray at 3 levels (non-application,
once soil application and twice soil application). Results showed that interaction between mycorrhizae symbiosis, soil
and foliar spray of Flomix indicate a significant effect on forage yield, protein percent, grain P, chlorophyll a, b and
relative water content traits. Also effect of mycorrhizae symbiosis+ foliar spray and foliar+ soil spray of Flomix was
significant on colonization and increased this trait. Moreover, the result showed that interaction between mycorrhizae
symbiosis and foliar spray indicate a significant effect on sugar solution and increased it. Mean comparisons showed
treatment of none application of mycorrhizae+ once foliar spray+ none soil spray of Flomix increased the relative
water content in compare with Application of mycorrhizae + twice foliar spray+ none soil spray.
Keywords: Corn, chlorophyll, foliar, yield.
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مقدمه
ذرت با نام علمی ( )Zea mays L.یک گیاه زراعی
چهار کربنه و ویژة کشت در مناطق معتدل و گرمسیر
جهان است که بهعنوان سومین محصول مهم و
راهبردی زراعی در جهان پس از گندم و برنج قرار
میگیرد .سطح زیر کشت این گیاه زراعی راهبردی در
جهان حدود  140میلیون هکتار بوده و در کشور ایران
در حدود  700هزار هکتار از اراضی کشاورزی را
تشکیل میدهد و پیشبینی میشود تا سال 2020
تقاضا برای این محصول مهم  45درصد افزایش یابد
( .)FAO, 2002; Shoa Hosseini et al., 2010این
محصول بهعنوان غذای اصلی میلیونها انسان در
سراسر جهان به شمار میآید .از اینرو برنامهریزی در
جهت افزایش این محصول راهبردی باید بهگونهای
باشد که مدیریت تغذیۀ گیاهی هم در جهت افزایش و
پایداری تولید باشد و هم باعث حفظ محیطزیست
شود ( .)Shoa Hosseini et al., 2010ذرت یکی از
نیرومندترین گیاهان زراعی و بزرگترین وسیلۀ جذب
انرژی آزاد موجود در زمین به شمار میآید .این گیاه
میتواند نسبت به آب مصرفی خود باالترین عملکرد در
واحد سطح را تولید کند (.)Shoorgashti, 1998
تحقیقات انجام شده نشان میدهد ،با انتخاب
عاملهای زراعی مناسب از جمله کاربرد بهینۀ
عنصرهای غذایی میتوان عملکرد کمی و کیفی ذرت
را افزایش داد ( .)Kogbe & Adediran, 2003برای
دستیابی به عملکرد باال الزم است عنصرهای غذایی در
زمان مناسب و به میزان کافی در اختیار گیاه قرار
گیرد .هماکنون مهمترین روش کاربرد کودها ،روش
کاربرد خاکی است .در سطح جهانی از روشهای
دیگری نیز برای استفاده از عنصرهای غذایی مورد
استفاده بهره برده میشود که از آن جمله میتوان
روش آغشته کردن بذرها و محلولپاشی اندامهای
هوایی را نام برد ( .)Bengtsson et al., 2003یکی از
روشهایی که بهعنوان مکمل برای کاربرد کودهای
شیمیایی در خاک مطرح میشود ،محلولپاشی (تغذیۀ
برگی) است ( .)Seligman, 1993محلولپاشی باعث
افزایش جذب مواد غذایی از راه برگ نسبت به جذب
از راه خاک میشود .اهمیت تغذیه از راه برگ در

گیاهان هنگامیکه پدیدة رقابت یونی (آنتاگونیستی)
مواد از ریشه اختالل ایجاد میکند و یا با افزودن برخی
از مواد به خاک ،موجودهای زنده را از بین میبرد،
مشخص میشود ( .)Malakooti, 2004هر یک از
عنصرهای کممصرف نقش خاصی را در گیاه ایفا
میکنند و وجود آنها در حد کفایت برای کامل کردن
چرخۀ زندگی و رشد گیاه الزم است .نقش این
عنصرها از واکنشهای بسیار ساده تا خیلی پیچیده را
در بر میگیرد و بیان این نکته نیز اهمیت دارد که
نقش هر یک از عنصرهای کممصرف را عنصر دیگری
نمیتواند بر عهده بگیرد ( Malakooti & Tehrani,
 .)2001میزان کاربرد عنصرهای کممصرف در
کشورهای با کشاورزی پیشرفته ،حدود  2الی  4درصد
کل کود مصرفی است ولی در ایران این میزان ناچیز و
در حدود  0/0002درصد است ( & Malakooti
 .)Tehrani, 2001علت اصلی توجه بیشتر به عنصرهای
کممصرف بهجز اثرگذاری در افزایش تولید محصوالت،
مشاهدة پیدایش کمبود و گرسنگی پنهان و افزایش
بیماریهایی است که انسان امروزی در نتیجۀ مصرف
مواد غذایی کمارزش به آنها مبتال میشود
( .)Malakooti & Tehrani, 1999ذرت گیاهی است
با نیاز کودی باال و بهجز عنصرهای غذایی پرمصرف به
عنصرهای غذایی کممصرف مانند :بُر ،منگنز ،مس،
روی ،آهن نیز نیاز دارد ( Navabi & Malakooti,
 .)2008; Nour Mohammadi et al., 2001سه عنصر
کممصرف آهن ،روی و منگنز بیش از دیگر عنصرها در
امر تغذیۀ ذرت نقش دارند ( Malakooti & Tehrani,
 .)1999کاربرد خاکی و برگی عنصرهای کممصرف
آهن ،روی و منگنز در امر تغذیۀ ذرت باعث افزایش
عملکرد علوفه و دانه میشود که در این بین نقش
مثبت آهن و روی در افزایش عملکرد بیشتر است
( .)Zeiaeian & Malakooti, 1998روی عنصر مهم در
فعالیت آنزیمهای دهیدروژناز ،پروتئیناز ،تشکیل RNA
و تنظیمکنندههای رشد است .نازایی دانههای گرده و
کوچکی اندازة برگها نیز از نشانههای کمبود این
عنصر مهم است (.)Malakooti & Tehrani, 1999
آهن در نورساخت (فتوسنتز) و ساخت (سنتز)
پروتئین دخالت دارد .این عنصر همچنین از راه تأثیر
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روی ریبوزمها ساخت پروتئین را در یاختههای برگ
تحت تأثیر قرار میدهد ( .)Marchner, 1995عنصر
منگنز نیز در سامانههای آنزیمی بهعنوان اتوکاتالیز
فعالیت میکند و همچنین در تنظیم واکنش مولکول
آب ،سوختوساز (متابولیسم) نیتروژن و جذب
دیاکسیدکربن نقش اساسی دارد ( & Malakooti
 .)Baybordi, 1999کاربرد عنصر روی چه بهصورت
تغذیۀ برگی و چه بهصورت خاکی تأثیر معنیداری در
افزایش وزن خشک گیاه ذرت در مقایسه با تیمار
شاهد داشت .از سوی دیگر استفاده از عنصر روی
بهصورت کاربرد خاکی میتواند برای گیاهان زراعی
بعدی نیز اثرگذار باشد ولی کاربرد آن بهصورت تغذیۀ
برگی بهطورمعمول تنها برای یک سال اثر گذاشته و
شاید در طول یک سال نیز نیاز به تکرار آن باشد.
کاربرد منگنز نیز بهصورت محلولپاشی نسبت به
کاربرد خاکی ،بهصرفهتر و مؤثرتر است و بهطور عمده
به دلیل آن است که در کاربرد خاکی ،منگنز دچار
فرایند تثبیت شدن در خاک میشود و از دسترس
گیاه خارج میشود .بنا بر نظر Whitty & Chambliss
) (2005مشکل اساسی ذرت ،سورگوم و غالت دانهریز
را کمبود آهن ،روی ،منگنز و مس دانسته که ناشی از
وجود خاکهای شنی با محتوای مادة آلی کمpH ،
باالی خاک و بدون کاربرد کودهای کممصرف در
گذشته است .بنابراین کاربرد خاکی و برگی عنصرهای
کممصرف در امر تغذیۀ ذرت باعث افزایش عملکرد
علوفه و دانۀ آن میشود ( Whitty & Chambliss,
 .)2005; Mesquita et al., 2000بهمنظور افزایش
تولید محصوالت کشاورزی در واحد سطح بیشتر
تولیدکنندگان به کاربرد کودهای شیمیایی روی
آوردهاند ،اما کاربرد پیدرپی کودهای شیمایی در
درازمدت ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک را
تخریب کرده و با کاهش نفوذپذیری خاک گسترش
ریشۀ گیاهان را دچار مشکل میکند .درنهایت کاهش
عملکرد گیاهان را به دنبال خواهد داشت و این موضوع
باعث کاهش کیفیت تولیدات کشاورزی و بروز
مشکالت زیستمحیطی و آلودگی آبهای زیرزمینی
میشود ( .)Wu et al., 2004کشاورزی پایدار بر پایۀ
کاربرد کودهای زیستی با حذف یا کاهش چشمگیر در
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کاربرد نهادههای شیمیایی ،که بیشترین تأثیر منفی را
روی محیطزیست میگذارند ،یک راهحل مطلوب برای
چیره شدن بر چنین مشکالتی به شمار میآید
( .)Auge, 2001; Bago, 2000اصطالح کود زیستی
تنها به مواد آلی ناشی از کود دامی ،بقایای گیاهی،
کود سبز و غیره اطالق نمیشود ،بلکه ریزجانداران
باکتریایی و قارچی سودمند و مواد حاصل از فعالیت
آنها نیز از جمله کودهای زیستی به شمار میآیند.
این گروه از کودهای زیستی افزون بر افزایش فراهمی
عنصرهای مغذی خاک از راه تثبیت نیتروژن ،تولید
مواد تنظیمکننده و مهار عاملهای بیماریزا رشد و
عملکرد گیاهان را بهبود میبخشند ( & Sturz
 .)Christie, 2003در کشورمان چندین شرکت
تولیدکنندة کودهای زیستی وجود دارد که از جملۀ
آنها شرکت ساران کود پاسارگاد است .این شرکت
تولیدکنندة چندین نوع کودهای زیستی از جمله اسید
هیومیک ،ورمی کمپوست ،کود فلومیکس و غیره است.
کود فلومیکس شامل عنصرهای کممصرفی مانند آهن،
روی ،مس ،منگنز و عنصرهای پرمصرف نیتروژن،
فسفر و پتاسیم و همچنین حاوی اسیدفولیک و اسید
هیومیک است که مقادیر هر یک از عنصرهای موجود
در ترکیب این کود در جدول ( )1ارائه شده است .از
برتریهای کود فلومیکس میتوان به موارد زیر اشاره
کرد -1 :بهبود ساختار خاک -2 ،بهبود وضعیت
زیستی (بیولوژیکی) خاک -3 ،انحالل و آزادسازی
عنصرهای تثبیتشده در خاک و در نتیجه کاهش
کاربرد کودهای شیمیایی .قارچهای قارچریشه
(میکوریزا) از جمله ریزجانداران (میکروارگانیسمهای)
خاک هستند که قادر به ایجاد رابطۀ همزیستی با
ریشۀ اغلب گیاهان زراعی بوده و روی رشد گیاه
میزبان تأثیر میگذارد (.)Iniobong et al., 2008
محققان در این نکته همرأی هستند که نزدیک به 82
درصد از گیاهان دولپه و  79درصد از تکلپهایها و
نیز همۀ بازدانگان (بنا بر نظر برخی از محققان 80
درصد از گیاهان ساکن خشکی) با قارچریشه رابطۀ
همزیستی برقرار میکنند ( .)Dodd, 2000قارچریشه
سبب بهبود جذب نیتروژن ،پتاسیم ،منیزیم ،مس و
روی در خاکهای فقیر میشود .مزیت قارچریشه
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افزایش منطقۀ تخلیۀ عنصرهای غذایی با ریشههای
قارچریشهای نسبت به گیاهان غیر قارچریشهای است
( .)Smith & Read, 2008نتایج بعضی تحقیقات نشان
داده ،سرعت جریان فسفر به درون گیاه قارچریشهای
 3الی  6مرتبه بیشتر از گیاهان غیر قارچریشهای است
(.)Bolan, 1991
با توجه به مطالب ارائه شده در باال هدف از اجرای
این پژوهش بررسی تأثیر کاربرد قارچریشه ،کاربرد
خاکی و محلولپاشی کود زیستی فلومیکس بر عملکرد
علوفه و برخی از ویژگیهای کیفی گیاه ذرت بود.
مواد و روش
این آزمایش در سال زراعی  1392-1393در مزرعۀ
تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه شاهرود با طول
جغرافیایی  54درجه و  57دقیقۀ شمالی ،عرض
جغرافیایی  36درجه و  25دقیقه و ارتفاع  1349متر
از سطح دریا ،انجام شد .بر پایۀ تقسیمبندی شاهرود
اقلیم سرد و خشک و بارندگی ساالنه بین  150الی
 160میلیمتر دارد که بارندگیها بهطور عمده در پاییز
و بهار رخ میدهد .بر پایۀ دادههای ثبتشده در
ایستگاه هواشناسی شاهرود ،میانگین ساالنۀ دما در
این منطقه  14/4درجۀ سلسیوس گزارش شده است..
پیش از انجام عملیات آمادهسازی و اجرای نقشۀ
آزمایش بهمنظور تعیین بافت خاک و عنصرهای غذایی
موجود در آن از عمق  0-30سانتیمتری خاک در 10
نقطه از خاک مزرعه نمونهبرداری به روش مشبک
صورت گرفت .سپس نمونهها گردآوری و مخلوط
شدند .درنهایت یک نمونۀ  1کیلوگرمی از خاک که
دربرگیرندة کل نمونهها بود به آزمایشگاه منتقل گشت.
نتایج تجزیۀ شیمیایی و فیزیکی خاک در جدول 1
نشان داده شده است.
آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت.
عاملهای مورد بررسی در این آزمایش شامل کاربرد
قارچریشه در دو سطح بدون کاربرد و کاربرد
قارچریشه ،محلولپاشی در سه سطح بدون کاربرد،
یکبارکاربرد و دو بار کاربرد و کاربرد خاکی کود
فلومیکس در سه سطح شامل بدون کاربرد،

یکبارکاربرد و دو بار کاربرد بود .آزمایش از سه بلوک
( 8×54متر)  432مترمربعی و هر بلوک از  18کرت
( 3×8متر)  24مترمربعی و هر کرت از چهار ردیف
کاشت به فاصلۀ  65سانتیمتر از یکدیگر و طول  8متر
تشکیل شد .فاصلۀ دو بوته روی خطوط کاشت 20
سانتیمتر و عمق کاشت بذرها  5سانتیمتر در نظر
گرفته شد .مرز بین هر کرت با یک پشتۀ نکاشت
مشخص شد .عملیات تهیۀ بستر بذر به ترتیب شامل
شخم با گاوآهن برگرداندار ،دیسک زنی و تسطیح
زمین بود .سپس با استفاده از نهرکن (فاروئر) زمین
بهصورت جوی و پشته در آمد .در نهایت توسط
نهرکن ،جوی آبیاری و زهکشی به عرض  4متر ایجاد
شد .گونۀ قارچریشه مورد استفاده در این تحقیق
 Glomus mosseaبود و از شرکت زیست فناور توران
واقع در شهرستان شاهرود تهیه شد .بهطوریکه بر
پایۀ توصیههای این شرکت پیش از کاشت حدود 10
گرم قارچ که حاوی قطعههای ریز ریشه ،میسلیومها،
اسپورهای قارچ و خاک چسبیده به آنها بود ،در حفرة
کاشت بذرها در عمق  7سانتیمتری قرار داده شد.
سپس روی آن قدری خاک ریخته شد و در عمق 5
سانتیمتری بذرها گیاه ذرت رقم سینگل کراس 704
با فاصلۀ  20سانتیمتری از هم و در هر نقطه سه بذر
قرار گرفت .در هر تکرار یک کرت بهصورت تصادفی
بهعنوان شاهد در نظر گرفته شد که تنها کود نیتروژن،
نصف عرف منطقه و بهصورت سرک به آن اضافه شد.
کود نیتروژن در مرحلۀ  6-8برگی بهصورت سرک و به
میزان  150کیلوگرم در هکتار (نصف عرف منطقه) به
زمین اضافه شد .با توجه به نتایج آزمون خاک و از
سوی دیگر ،ایجاد شرایط بهتر برای فعالیت قارچریشه
در خاک از اضافه کردن کود فسفره پرهیز شد .عملیات
کاشت در تاریخ دهم خردادماه انجام شد .پس از
عملیات کاشت ذرت بیدرنگ آبیاری سنگینی
بهصورت نشتی انجام گرفت .آبیاریهای بعدی در طول
فصل رشد بهطور منظم هر هشت روز یکبار انجام شد.
برای اعمال تیمارهای محلولپاشی و کاربرد خاکی،
محلول فلومیکس از شرکت ساران کود پاسارگاد واقع
در تهران تهیه شد .ترکیبهای موجود در کود
فلومیکس در جدول ( )2و شیوة کاربرد در جدول ()3
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ارائه شده است .برای اعمال تیمار محلولپاشی پس از
محاسبۀ میزان کاربرد کود فلومیکس برای طرح
آزمایشی ،بنا بر نتایج آزمون خاک محلول فلومیکس و
آب با نسبت معین مخلوط شد و پس از آن توسط
سمپاش مخصوصی که سامانۀ همزن داشته و از رسوب
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محلول جلوگیری میکرد در صبح زود روی اندامهای
هوایی گیاه محلولپاشی صورت گرفت .نخستین
محلولپاشی پیش از ظهور کاکل روی تیمارها اعمال
شد .مرحلۀ دوم محلولپاشی بیست روز پس از
نخستین مرحله به همان شیوه انجام گرفت.

جدول  . 1نتایج تجزیۀ فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
Table 1. Physical and chemical analysis of the soil
Class texture

Sand

Silt

Clay loam

20.1

49.2

Total N Clay
%
0.105
30.7

Organic C

Cu

0.59

0.62

Zn Mn
Mg.Kg-1
0.50 4.6

K

Fe

P

ppm
14.4 181.4

2.6

pH

Ec
)Ec×103(ds/m
1.34

7.76

جدول  .2ترکیبهای کود فلومیکس
Table 2. Flomix fertilizer compounds
Folic Acid
30 - 35

Humic Acid
%
2–3

N

K2 O

P

Fe

Cu

3

4

2

6950

3240

Zn

Mn
ppm

7480

4540

جدول  .3روش کاربرد گود فلومیکس
Table 3. Application method ofFlomix fertilizer
Time of usage
2 or 3 times during the growing season
After a second irrigation as needed fortnightly
Planting time
Planting time

Amount of usage
4 – 6 Lit / ha
6 – 8 Lit / ha
1 Lit in 10 Lit water for 100 Kg seed
Soaking the roots of seedlings in a solution of 5 per thousand

برای اعمال تیمار کاربرد خاکی نیز پس از محاسبۀ
میزان آن برای طرح آزمایشی ،بنا بر نتایج آزمون خاک
محلول فلومیکس و آب با نسبت معین مخلوط شد و
با استفاده از آبپاش در صبح و چند ساعت پیش از
انجام آبیاری در بین خطوط کاشت ذرت اضافه شد تا
احتمال آبشویی آن توسط عملیات آبیاری کاهش یابد.
تاریخ نخستین کاربرد خاکی در مرحلۀ  4-6برگی گیاه
ذرت انجام گرفت .مرحلۀ دوم کاربرد خاکی  15روز
پس از اعمال مرحلۀ اول انجام گرفت .در عملیات
برداشت بوتهها از مساحت  1.5مترمربع بهگونهای
انتخاب شدند که بتوانند تا حد زیادی ویژگیهای
واحد آزمایشی مربوط را نشان دهند .قطع بوتهها نیز از
سطح خاک و از ناحیۀ طوقۀ گیاه انجام پذیرفت .پس
از آن بوتهها در پاکتهای کاغذی که از پیش برای این
منظور شمارهگذاری شده بودند قرار داده و به
آزمایشگاه برای محاسبۀ عملکرد و اجزای عملکرد
منتقل شدند.
برای اندازهگیری درصد پرگنهزایی (کلونیزاسیون)

Usage
Foliar spray
Soil spray
Seed treatment
Seedlings

ریشه از روش اسالید و برای رنگآمیزی ریشهها از
روش تغییریافتۀ  (1970) Philips & Haymanاستفاده
شد در پایان با استفاده از رابطۀ ( )1درصد پرگنهزایی
محاسبه شد.
= درصد پرگنهزایی
() 1
×100

شمار قطعههای پرگنهشده به قارچریشه
شمار قطعههای مشاهدهشده

اندازهگیری پروتئین دانه با استفاده از دستگاه
تمامخودکار  Kjeltec Analysis Unit 2300و هضم
نمونهها با روش  (1989) Waling et al.و دستگاه
هضم  Digester 2040صورت گرفت در نهایت با
استفاده از رابطههای ( )2و ( )3میزان پروتئین دانه
محاسبه شد.
()2

×100

()A × 0/14
وزن نمونه (گرم)

= درصد نیتروژن

 =Aاسیدسولفوریک  0/05نرمال مصرفی برحسب
میلیلیتر
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()3
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= درصد پروتئین
ضریب تبدیل نیتروژن × درصد نیتروژن

میزان فسفر دانه به روش رنگسنجی (رنگ زرد
مولیبدات -وانادات) و با استفاده از دستگاه طیفسنج
نوری (اسپکتروفتومتر) مدل  Jenway 6305محاسبه
شد ( .)Jones et al., 1991اندازهگیری قند محلول به
روش اشلیگل ( )Sheligl, 1986توسط فنل-
اسیدسولفوریک و با استفاده از دستگاه طیفسنج
نوری مدل  Jenway 6305صورت گرفت .برای تهیۀ
استانداردهای  60 ، 40 ، 20و  80قسمت در میلیون
(پی پیام) گلوکز ،میزان  2میلیلیتر از محلول پایۀ
(استوک) استانداردها را برداشته و به هر لولۀ آزمایش
 1میلیلیتر محلول 5درصد فنل اضافه کرده ،آنگاه
بهشدت تکان داده تا کف در آن ظاهر شود سپس با
پاپیتور میزان  5میلیلیتر اسیدسولفوریک 98درصد به
درون هر یک از نمونهها اضافه میشود .برای بالنک از
1میلیلیتر فنل 5درصد و  5میلیلیتر اسیدسولفوریک
98درصد استفاده شد .برای تهیۀ محلول پایۀ
استانداردها در آغاز محلول  1000پی پیام گلوکز را
تهیه کرده و سپس برای استانداردهای 60 ، 40 ، 20
و  80پی پیام به ترتیب میزان  3 ، 2 ، 1و 4
میلیلیتر از محلول  1000پی پیام برداشته و در بالن
ژوژة  50میلیلیتری حجم آن را با آب مقطر به 50
میلیلیتر رسانیده شد  .سرانجام با استفاده از دستگاه
طیفسنج نوری ،میزان جذب را مشخص کرده و
منحنی استاندارد رسم شد ( .)Sheligl, 1986برای
اندازهگیری رنگیزههای سبزینۀ (کلروفیل)  aو  bاز
روش آرنون ( )Arnon, 1967و استن  80درصد و
دستگاه طیفسنج نوری مدل  Jenway 6305استفاده
شد ،آنگاه با استفاده از رابطههای ( )4و ( )5میزان
رنگیزههای سبزینۀ  aو  bمحاسبه شد.
= Chlorophyll a
()4
(19.3 × A663) – (0.86 × A645) V/100W

() 5

= Chlorophyll b
(19.3 × A645) – (3.6 × A663) V/100W

 =Vحجم محلول صافشده (محلول باالیی حاصل از
سانتریفوژ)

 =Aجذب نور در طولموجها  645 ،663و  470نانومتر
 =Wوزنتر نمونه برحسب گرم
عملکرد علوفه در مرحلۀ رسیدگی کامل با ترازوی
حساس با دقت  0/001گرم انجام شد و بر پایۀ آن
عملکرد علوفه برحسب کیلوگرم در هکتار محاسبه شد.
محتوای نسبی آب در برگ در مرحلۀ اوایل پر شدن
دانهها بهصورت زیر محاسبه شد ،در آغاز روز پیش از
آبیاری برگ گیاه ذرت بین ساعت هشت تا نه صبح
گرفته شده و بیدرنگ نمونهها در کلمن حاوی یخ قرار
داده و به آزمایشگاه منتقل شد .پس از توزین نمونهها
(وزن تازه) ،به مدت  24ساعت در آب مقطر و در
دمای  5درجۀ سلسیوس قرار داده شد و دوباره وزن
(وزن تورژسانس) اندازهگیری شد و در نهایت به مدت
 24ساعت در دمای  75درجۀ سلسیوس در آون قرار
گرفت و وزن (وزن خشک) اندازهگیری شد ( Ritchie
 .)et al., 1990در نهایت میزان آب نسبی برگ با
استفاده از رابطۀ ( )6اندازهگیری شد:
= درصد محتوای نسبی آب برگ
()6
×100

(وزن خشک برگ  -وزن تازه برگ)
(وزن خشک برگ  -وزن اشباع برگ)

تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده از آزمایش نیز
با استفاده از نرمافزار  MSTAT-Cو مقایسۀ میانگینها
نیز با آزمون  LSDانجام شد .رسم نمودارها نیز توسط
نرمافزار  Excelانجام گرفت.
نتایج و بحث
درصد پرگنهزایی ریشه

بنابر نتایج جدول تجزیۀ واریانس (جدول  )4مشاهده
شد که اثر متقابل کاربرد قارچریشه و محلولپاشی،
همچنین اثر متقابل محلولپاشی و کاربرد خاکی کود
فولومیکس در سطح احتمال  5درصد بر صفت
پرگنهزایی ریشه معنیدار بود .بنابر نتایج مقایسۀ
میانگینها تیمار دو بار محلولپاشی  +بدون کاربرد
خاکی با  51/67درصد بیشترین تأثیر و تیمار بدون
محلولپاشی +بدون کاربرد خاکی با  40درصد کمترین
تأثیر را بر صفت پرگنهزایی ریشه داشتند (جدول .)5
همچنین بنابر نتایج مقایسۀ میانگینها تیمار کاربرد
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قارچریشه  +دو بار محلولپاشی بیشترین تأثیر به
میزان  56/11درصد و کمترین تأثیر مربوط به تیمار
بدون کاربرد قارچریشه  +بدون محلولپاشی با 31/11
درصد را داشتند (جدول .)6به نظر میرسد که افزایش
پرگنهزایی ریشه نظام ریشهای گیاه میزبان توسعه
یافته و در نتیجه سطح جذب ریشهها به علت نفوذ
ریسه (هیف)های قارچی در خاک افزایشیافته و در
نتیجه ریشه به حجم بیشتری از خاک دسترسی پیدا
کرده است و کارایی جذب آب و عنصرهای غذایی
افزایش یافته است (2011) Sajedi & Rejali .و
 (2008) Sajedi & Madaniاعالم کردند تلقیح
قارچریشه باعث افزایش  50درصدی پرگنهزایی ریشه
در گیاه ذرت شد .همچنین  (2005) Alizadehاعالم
کرد کاربرد قارچریشه میتواند درصد پرگنهزایی ریشۀ
گیاه میزبان را افزایش دهد .از سوی دیگر به علت
وجود عنصر روی در کود فلومیکس ،این عنصر زمینۀ
برقراری تعادل ،جذب و انتقال عنصرهای غذایی از راه
ریشه به اندامهای هوایی را بهبود داده استSajedi & .
 (2011) Rejaliنیز در نتایج تحقیق خود اعالم داشتند،
محلولپاشی کود سولفات روی سبب افزایش
پرگنهزایی ریشه در گیاه ذرت میشود.
عملکرد علوفه

نتایج جدول تجزیۀ واریانس (جدول )4بیانگر تأثیر
معنیدار اثر متقابل کاربرد قارچریشه ،محلولپاشی و
کاربرد خاکی کود فلومیکس بر عملکرد علوفۀ ذرت
رقم سینگل کراس  704بود .نتایج مقایسۀ میانگینها
نشان داد بیشترین عملکرد علوفه مربوط به ترکیب
تیماری کاربرد قارچریشه  +دو بار محلولپاشی +
یکبار کاربرد خاکی معادل  6557کیلوگرم در هکتار و
کمترین میزان عملکرد علوفه مربوط به تیمار شاهد
معادل  3190کیلوگرم در هکتار بود .همچنین بنا بر
نتایج مقایسۀ میانگینها بین دو ترکیب تیماری کاربرد
قارچریشه  +دو بار محلولپاشی  +یکبار کاربرد خاکی
و کاربرد قارچریشه  +دو بار محلولپاشی  +دو بار
کاربرد خاکی تفاوت معنیداری مشاهده نشد
(جدول .)7دلیل افزایش عملکرد علوفه تأثیر مثبت
ترکیب تیماری کاربرد قارچریشه ،محلولپاشی و
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کاربرد خاکی کود فلومیکس بر گیاه ذرت است.
قارچریشه با جذب آب و عنصرهای غذایی مورد نیاز
گیاه از راه تولید میسیلیوم و افزایش میزان فسفر و
نیتروژن و دیگر عنصرهای کممصرف در خاک بهمنظور
استفادة گیاه است .در واقع گیاهان قارچریشهای انرژی
کمتری برای تشکیل ریشه صرف میکنند لذا این
گیاهان نسبت اندامهای هوایی باالتری نسبت به دیگر
گیاهان دارند ( .)Ansori, 2012از سوی دیگر نمیتوان
از اثرگذاری مفید محلولپاشی و کاربرد خاکی
عنصرهای غذایی (کممصرف و پرمصرف) در تأمین
نیازهای غذایی گیاهان چشمپوشی کرد .نتایج تحقیق
 (2013) Nabavi Moghadamبه افزایش عملکرد
علوفۀ گیاه ذرت در نتیجۀ کاربرد خاکی عنصرهای
کممصرف سولفات آهن و منگنز اشاره دارد .همچنین
در ارتباط با محلولپاشی عنصرهای غذایی کممصرف
نتایج تحقیقات محققان ( ;Khalili Mahaleh, 2001
.Chopra & Dudhan, 1987; Soleymani et al.,
 )2011گویای افزایش عملکرد علوفۀ گیاه ذرت به
دلیل محلولپاشی عنصرهای کممصرف آهن ،روی و
منگنز است (2012) Ghafari Malayeri et al. .گزارش
کردند ،محلولپاشی کود کامل کممصرف باعث افزایش
عملکرد علوفه در گیاه ذرت میشودRahimi & .
 (2004) Mazaheriنیز اعالم کردند ،کاربرد عنصرهای
کممصرف آهن و روی میتواند عملکرد علوفه را در
گیاه آفتابگردان افزایش دهد(2003) Obrador et al. .
تأثیر عنصر روی را بر عملکرد مادة خشک ذرت مثبت
ارزیابی کردند.
فسفر دانه

نتایج جدول تجزیۀ واریانس (جدول )4بیانگر معنیدار
بودن تیمار کاربرد قارچریشه ،تیمار محلولپاشی و اثر
متقابل آنها و همچنین اثر متقابل کاربرد قارچریشه +
محلولپاشی  +کاربرد خاکی کود فولومیکس در سطح
احتمال  5درصد بر میزان فسفر بذر بود .مقایسۀ
میانگینها نشان میدهد که تیمار کاربرد قارچریشه +
یکبار محلولپاشی  +یکبار کاربرد خاکی بیشترین
تأثیر به میزان  3/564پی پیام بر میزان فسفر بذر را
داشت .همچنین کمترین تأثیر در تیمار شاهد به
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خاکی و کاربرد قارچریشه +دو بار محلولپاشی +بدون
کاربرد خاکی به ترتیب با  63/77و  43/10درصد
بیشترین و کمترین میزان محتوای نسبی آب برگ را
داشتند .دلیل افزایش محتوای نسبی آب برگ را در
گیاهان قارچریشهای میتوان به نقش ریسههای
قارچی در جذب و هدایت آب به ریشه نسبت داد
بنابراین گیاهان قارچریشهای با جذب بیشتر آب،
میتوانند محتوای نسبی آب باالتری داشته باشند.
همچنین تصور میرود افزایش جذب آب در گیاهان
میکورزایی به هدایت هیدرولیکی ریشه در شرایط
همزیستی نیز مرتبط باشدHardie & Leyton .
) (1981در آزمایشی نشان دادند ،به ازای واحد طول
ریشه ،هدایت هیدرولیکی ریشههای قارچریشهای گیاه
شبدر چمنی 2 ،الی  3برابر بیشتر از ریشههای غیر
قارچریشهای است (2006) Aliasgharzad .تأثیر
قارچریشه بر تنش خشکی سویا بررسی کردند و نتایج
نشان داد ،محتوای نسبی آب برگ در هر دو مرحلۀ
رشد گیاه (گلدهی و بلوغ دانه) با کم شدن رطوبت
خاک کاهش مییابد .صرفنظر از رطوبت خاک،
گیاهان قارچریشهای محتوای نسبی آب برگ باالتری
نسبت به گیاهان غیر قارچریشهای داشتند.
 (1999) Subramanian & Charestدر ذرت تلقیحشده
با قارچریشه ،کاهش معنیدار محتوای نسبی آب برگ
با تنش آبی را گزارش کردند .اما در این شرایط نیز
گیاهان قارچریشهای 18 ،درصد بیشتر از گیاهان غیر
قارچریشهای محتوای نسبی آب برگ بیشتری داشتند.

میزان  2/164پی پیام مشاهده شد (جدول .)7به نظر
میرسد قارچریشه میتواند جذب فسفر را در گیاهان
از راه افزایش فعالیت آنزیم فسفاتاز ارتقا دهد و در
نتیجه باعث جذب بهتر فسفر از خاک توسط ریسههای
قارچی شود که در نهایت منجر به رشد و افزایش
عملکرد گیاه میشود (2006) Turk et al. .اظهار
کردند که نقش اساسی قارچریشه تأمین فسفر برای
گیاه است .فسفر در خاک ،عنصری بسیار کمتحرک
است طوری که حتی اگر فسفر به شکل محلول به
خاک اضافه شود بهسرعت به اشکال فسفات کلسیم یا
دیگر اشکال تثبیتشده در میآید .لذا قارچهای
قارچریشهای در افزایش جذب عنصرهای مغذی بهویژه
عنصر فسفر و تجمع مادة خشک بسیاری از محصوالت
در خاکهایی با فسفر کم ،تأثیر مثبتی دارد .تلقیح
ریشۀ گیاهان با قارچریشه از راه افزایش سطح جذب
آنها و با افزایش ناحیۀ تخلیۀ فسفر بهوسیلۀ ریسههای
بیرونی ،این عنصر را در اختیار گیاه میزبان قرار
میدهد.
محتوای نسبی آب برگ RWC

نتایج تجزیۀ واریانس (جدول  )4محتوای نسبی آب
برگ نشان داد ،اثر متقابل قارچریشه +محلولپاشی+
کاربرد خاکی در سطح احتمال  1درصد بر میزان
محتوای نسبی آب برگ مؤثر بود (جدول  .)7بر پایۀ
آزمون مقایسۀ میانگینها ترکیبهای تیماری بدون
کاربرد قارچریشه +یکبار محلولپاشی +بدون کاربرد

جدول  .4نتایج جدول تجزیۀ واریانس ویژگیهای کمی و کیفی صفات مورد بررسی در گیاه ذرت
)Table 4. Mean squared ofqualitative and quantitative characteristics traits in corn (Zea mays L.
 Mean of squareمیانگین مربعات
Harvest index
of ear

Chlorophyll b

Chlorophyll a

Sugar solution

Grain Protein

Na / K Ratio

R.W.C Second
time

R.W.C first time

Grain P

Forage yield

Root
colonization

0.002ns
**0.038
0.003ns
0.001ns
**0.042
*0.004
0.001ns
0.001ns
0.001
4.07

0.003ns
**0.351
**0.281
0.001ns
**0.074
0.003ns
0.00ns
**0.014
0.002
11.24

0.003ns
**0.351
**0.281
0.001ns
**0.074
0.003ns
0.00ns
**0.014
0.002
5.47

86.979ns
215.201ns
*255.204
*189.496
66.970ns
112.884ns
42.865ns
109.482ns
57.234
10.28

1.501ns
**42.135
**32.375
2.151ns
2.094ns
2.241ns
**15.526
*3.514
1.302
12.38

0.009ns
0.023ns
0.018ns
0.010ns
0.010ns
0.003ns
*0.024
0.021ns
0.010
18.41

14.157ns
**97.876
**93.725
**71.934
12.956ns
**234.465
**117.664
**76.178
12.094
6.60

*414.342
**2181.227
**728.927
13.282ns
**778.075
0.514ns
*252.630
170.869ns
9.886
16.01

0.098ns
**3.614
*0.596
**1.423
0.087ns
0.097ns
0.160ns
*0.595
0.178
15.64

df

2 19.907ns
**414935.407
**1 4537.500
**13752166
**2 139.352** 10297962.741
2
*84.722
177353.185ns
**2 58.796ns 2019494.019
2
9.722ns
212285.019ns
4
*80.324
**349277.019
4 38.194ns
*212285.019
34 21.378
72522.054
10.17
5.46

Source of variation

)Replication (R
)Mycorrhizae application (A
)Foliar spray (B
A×B
)Soil spray (C
A×C
B×C
A×B×C
Error
)CV (%

* و ** :به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال 5درصد و 1درصد.
ns, * and **: Not-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively.
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نسبت سدیم به پتاسیم در برگ گیاه

بنابر نتایج جدول تجزیۀ واریانس (جدول )4اثر متقابل
محلولپاشی +کاربرد خاکی در سطح احتمال  5درصد
بر صفت نسبت سدیم به پتاسیم برگ تأثیرگذار بود.
نتایج مقایسۀ میانگینها نشان داد تیمار دو بار
محلولپاشی +دو بار کاربرد خاکی با  0/61بیشترین و
تیمار بدون محلولپاشی +بدون کاربرد خاکی با 0/46
کمترین میزان نسبت سدیم به پتاسیم در برگ گیاه
ذرت را داشتند (جدول.)5
درصد پروتئین

بنابر نتایج بهدستآمده از جدول تجزیۀ واریانس
(جدول )4اثر متقابل قارچریشه +محلولپاشی +کاربرد
خاکی در سطح احتمال  5درصد بر درصد پروتئین
دانۀ ذرت معنیدار بود .طبق مشاهدههای مقایسۀ
میانگینها ترکیب تیماری کاربرد قارچریشه +دو بار
محلولپاشی +دو بار کاربرد خاکی با  13/77درصد و
ترکیب تیماری بدون کاربرد قارچریشه +بدون
محلولپاشی +بدون کاربرد خاکی با  5/83درصد به
ترتیب بیشترین و کمترین درصد پروتئین در دانۀ
ذرت را داشتند (جدول .)7درصد پروتئین به تغذیۀ
گیاه بستگی دارد و تحت تأثیر تیمارهای کودی قرار
میگیرد و کاربرد کودهای کممصرف باعث افزایش
پروتئین در گیاه میشود ( Whitty & Chambliss,
 .)2005به نظر میرسد که افزایش درصد پروتئین در
گیاه در نتیجۀ حضور عنصر روی باشد .زیرا این عنصر
بهطور مستقیم در هر دو فرآیند بیان ژن و ساخت
پروتئین نقش دارد .محققان به این نتیجه رسیدند که
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شاید کمبود روی باعث جلوگیری از فعالیت شماری از
آنزیمهای پاداکسنده (آنتیاکسیدانی) میشود که در
نتیجه سبب آسیب اکسیداتیو به مولکولهای پروتئین،
سبزینه و اسید نوکلئیک میشود (.)Cakmak, 2000
 (2000) Morshediنشان داد ،دو بار محلولپاشی
عنصر روی موجب افزایش پروتئین دانۀ کلزا میشود.
از سوی دیگر آهن نیز در ساخت پروتئین دخالت دارد
و از راه افزایش فرودوکسین ،باعث افزایش احیای
نیترات و تبدیل هیدراتهای کربن به پروتئین میشود
( .)Malakooti & Tehrani, 1999همچنین آهن یکی
از عنصرهای مهمی است که در سوختوساز نیتروژن
نقش دارد ( ،)Panjtan Doost et al., 2010پس
میتوان انتظار داشت که با اجرای تیمار آهن در
گیاهانی که نشانههای کمبود این عنصر را نشان
میدهند ،درصد پروتئینسازی افزایش یابد .دلیل
دیگری که در ارتباط با افزایش درصد پروتئین در دانۀ
گیاه ذرت میتوان بیان کرد حضور عنصر منگنز در
کود فلومیکس است که در نتیجۀ کاربرد این عنصر
آنزیم  RNAپلیمراز فعالتر میشود ،همچنین با
افزایش عرضۀ منگنز احیای نیترات افزایش مییابد و
مقادیر بیشتری از هیدراتکربن به پروتئین تبدیل
میشود (Abou .)Woolhouse & Ness, 2004
 (2002) Elnoorگزارش کرد که محلولپاشی با
عنصرهای کممصرف آهن ،روی و منگنز اثرگذاری
معنیداری روی رشد و درصد پروتئین ذرت داشت.
 (2010) Yassen et al.به افزایش درصد نیتروژن و
عملکرد پروتئین در نتیجۀ تیمار گندم با محلولپاشی
عنصرهای کممصرف آهن ،روی و منگنز اشاره کردند.

جدول  .5تأثیر محلول پاشی و کاربرد خاکی کود فلومیکس بر عملکرد دانه و شمار دانه در ردیف بالل ذرت
Table 5. Mean comparisons of foliar and soil spray of Flomix on Grain yield and number of seed per ear
)Na / K ratio (%
0.467 b
0.573ab
0.510ab
0.507ab
0.486 b
0.557ab
0.613 a
0.485 b
0.616 a

)Root Colonization (%
40.00 e
45.83bcd
42.50de
50.00ab
42.50de
43.33cde
51.67 a
48.33abc
45.00bcde

Soil spray
Non-application
Once soil spray
Twice foliar spray
Non-application
Once soil spray
Twice foliar spray
Non-application
Once soil spray
Twice foliar spray

Foliar spray
Non-application

Once foliar spray

Twice foliar spray

* حرفهای مشترک در هر ستون بیانگر نبود اختالف معنیدار بر پایۀ آزمون  LSDاست.
Within column, the means with the same letter are not significantly different (LSD test at level of 0.05).
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 تأثیر همزیستی قارچریشه و محلولپاشی کود فلومیکس بر صفت عمق دانه.6 جدول
Table 6. Effect of mycorrhizae symbiosis and foliar spray of Flomix on seed depth trait
Mycorrhizae symbiosis
Non-application Mycorrhizae

Application of Mycorrhizae

Foliar spray
Non-application
Once foliar spray
Twice foliar spray
Non-application
Once foliar spray
Twice foliar spray

Root Colonization (%)
30.11c
37.22 b
40.56 b
54.44 a
53.33 a
56.11 a

Sugar solutions (ppm)
65.13 c
74/.57ab
75.02ab
75.01ab
71.60bc
80.09 a

Harvest index of ear (%)
69 d
76bc
78bc
75 c
78 b
85a

. استLSD * حرفهای مشترک در هر ستون بیانگر نبود اختالف معنیدار بر پایۀ آزمون
Within column, the means with the same letter are not significantly different (LSD test at level of 0.05).

 محلولپاشی و کاربرد خاکی کود فلومیکس، مقایسۀ میانگین برخی از ویژگیهای ذرت تحت تأثیر همزیستی قارچریشه.7 جدول
Table 7. Mean comparisons of some characteristics traits in Corn effected by mycorrhizae symbiosis, soil and foliar
spray of Flomix

Non-application
Mycorrhizae

Mycorrhizae
symbiosis

Foliar spray

Non-application

Once foliar spray

Twice foliar spray

Application of
Mycorrhizae

Non-application

Once foliar spray

Twice foliar spray

Soil spray
Non-application
Once soil spray
Twice foliar spray
Non-application
Once soil spray
Twice foliar spray
Non-application
Once soil spray
Twice foliar spray
Non-application
Once soil spray
Twice foliar spray
Non-application
Once soil spray
Twice foliar spray
Non-application
Once soil spray
Twice foliar spray

Forage
Yield
(Kg/ha)
3190 g
3753 f
4042 f
4049 f
4684 e
5002de
5256cd
5121cde
4717 e
4143 f
4706 e
4995de
4894de
5529bc
5847 b
5756 b
6557 a
6470 a

Grain
R.W.C
P
Second time
(ppm)
(%)
2.164 f
52.57cde
3.010 abc
61.43ab
bcdef
2.541
51.70cdef
2.915abcd
63.77 a
bcdef
2.547
49.23defg
2.183 ef
58.50abc
def
2.251
55.67bcd
2.289def
44.20fg
def
2.303
49.03defg
2.788bcdef
46.83efg
def
2.289
56.23abcd
2.341cdef
45.40efg
abcde
2.880
51.13cdef
3.564a
56.10abcd
3.144ab
51.77cdef
3.158 ab
43.10g
ab
3.134
54.67bcd
3.560 a
56.63abcd

Grain
Chlorophyll a Chlorophyll b
Protein
(Mg.gr-1)
(Mg.gr-1)
(%)
5.83 g
0.555 h
0.141 h
8.66cdef
0.568 h
0.154 h
fg
gh
7.00
0.618
0.204gh
9.63bcde
0.689fg
0.275fg
defg
ef
7.43
0.759
0.345ef
8.86cdef
0.832cde
0.418cde
7.30efg
0.708fg
0.294fg
9.96bcd
0.885bcd
0.471bcd
10.30bc
0.921abc
0.507abc
9.00cdef
0.636gh
0.222gh
cdefg
cde
7.90
0.829
0.415cde
8.40cdef
0.816de
0.402de
ab
cde
12.03
0.835
0.421cde
9.64cdef
0.939ab
0.525ab
cdef
ab
8.86
0.951
0.537ab
9.33cdef
0.983ab
0.569ab
ab
a
12.13
0.992
0.578 a
13.77 a
1.004 a
0.590 a

. استLSD * حرفهای مشترک در هر ستون بیانگر نبود اختالف معنیدار بر پایۀ آزمون
Within column, the means with the same letter are not significantly different (LSD test at level of 0.05).

زیستساخت (بیوسنتز) تنظیمکنندههای رشد مانند
ایندول استیک اسید و کربوهیدراتها که منجر به
 ضروری،افزایش عملکرد و اجزای عملکرد میشوند
 افزایش درصد قند محلول در نتیجۀ کاربرد.است
 شاید به دلیل اهمیت این،عنصرهای کممصرف
عنصرهای در تجمع آسمیالتها در گیاه در مراحل
( نیز اظهار داشت1995) Marchner .آخر رشد است
که عنصرهای کممصرف روی افزایش درصد قند کل
 در این تحقیق گیاهان.تأثیر مثبتی داشتند
قارچریشهای قند محلول بیشتری دارند و علت آن
 زیرا فسفر.میتواند ناشی از افزایش جذب فسفر باشد
میتواند پیوند بین مولکولهای درشت را بشکند و به
 دلیل دیگر برای تأثیر این.قند محلول تبدیل بکند
 افزایش در،قارچها در افزایش محتوای قند محلول

قند محلول

) صفت قند محلول برگ4نتایج تجزیۀ واریانس (جدول
 محلولپاشی در+  اثر متقابل قارچریشه،نشان داد
 درصد بر میزان قند محلول برگ5 سطح احتمال
 بنا بر نتایج مقایسۀ میانگینها تیمار.معنیدار بود
 پی80/09  دو بار محلولپاشی با+کاربرد قارچریشه
 بدون+پیام بیشترین و بدون کاربرد قارچریشه
 پی پیام کمترین میزان قند65/13 محلولپاشی با
 کاربرد.)6محلول در برگ ذرت را داشت (جدول
کودهای کممصرف باعث افزایش توان نورساختی در
نتیجۀ رشد بیشتر گیاه میشود که در نهایت تولید در
Movahedie Dehnavi & ( گیاه افزایش مییابد
Bybordi & Mamedov .)Modaress Sanavi, 2006
 عنصر روی برای،( هم اظهار کردند2010)
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میزان هورمونهای سیتوکینین و جیبرلین در گیاهان
قارچریشهای است .زیرا این هورمونها باعث افزایش
نورساخت و در نهایت افزایش محتوای کربوهیدارتها
در گیاه میشود (.)Abou Elnoor, 2002
سبزینۀ  aو b

بنابر نتایج جدول تجزیۀ واریانس (جدول )4مشاهده
شد اثر متقابل قارچریشه +محلولپاشی +کاربرد خاکی
در سطح احتمال  1درصد بر میزان سبزینۀ  aدر برگ
ذرت معنیدار بود .بنا بر مشاهدههای مقایسۀ
میانگینها ترکیب تیماری کاربرد قارچ مکیوریزا +دو
بار محلولپاشی +دو بار کاربرد خاکی با 1/004
میلیگرم در گرم بافت تر و تیمار شاهد با 0/555
میلیگرم در گرم بافت تر بهترتیب بیشترین و کمترین
میزان سبزینۀ  aدر بافت برگ گیاه ذرت را داشتند
(جدول .)7همچنین نتایج جدول تجزیۀ واریانس
سبزینۀ  bگویای آن بود اثر متقابل قارچریشه+
محلولپاشی +کاربرد خاکی در سطح احتمال  1درصد
بر میزان سبزینۀ  bبرگ گیاه تأثیر معنیدار داشت.
مقایسۀ میانگینها نشان داد ترکیب تیماری کاربرد
قارچریشه +دو بار محلولپاشی +دو بار کاربرد خاکی
میزان سبزینۀ  bدر برگ گیاه را نسبت به تیمار شاهد
به میزان  0/441میلیگرم در گرم بافت تر افزایش داد
(جدول .)7بهطورکلی هرچه شرایط تغذیهای و
محیطی برای رشد گیاه مناسبتر شود ،توان گیاه در
تولید سبزینه در برگها بیشتر میشود از اینرو
عاملهایی که باعث بهبود این شرایط میشوند احتمال
دارد بر میزان سبزینه نیز اثرگذار باشند .افزایش میزان
سبزینه در برگها بهاحتمال میتواند به دلیل افزایش
جذب فسفر از خاک توسط قارچهای قارچریشه باشد.
 (2008) Kapoorبهبود نورساخت در گیاهان همزیست
با قارچریشه را نسبت به گیاهان غیر همزیست نشان
داد .آنها علت این افزایش را باال بودن غلظت سبزینۀ
 bدر گیاهان قارچریشهای نسبت به غیر قارچریشهای
گزارش کردند (2011) Aghababai & Raisi .بیان
کردند که قارچهای قارچریشه باعث افزایش معنیدار
سبزینۀ  aبه میزان  28درصد در گیاه بادام شد .به نظر
میرسد عامل مؤثر دیگر در این امر حضور عنصر روی
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در ترکیبهای کود زیستی فلومیکس است ،زیرا روی
بهطور مستقیم بر تشکیل سبزینه مؤثر نیست ،اما
میتواند بر غلظت عنصرهای غذایی درگیر در تشکیل
سبزینه یا عنصرهایی که قسمتی از مولکول سبزینه
هستند مانند آهن و منیزیم مؤثر واقع شود ( & Kaya
 .)Higgs, 2002در تحقیق روی گیاه گلرنگ محلولپاشی
عنصرهای روی و منگنز موجب افزایش سبزینه در این
گیاه شد ،که این افزایش میتواند به علت نقش این
عنصرها در سوختوساز نیتروژن و ساخت سبزینه باشد
(.)Movahedie Dehnavi et al., 2004
شاخص برداشت بالل

بنابر نتایج جدول تجزیۀ واریانس (جدول )4صفت
شاخص برداشت بالل ،مشاهده شد اثر متقابل
قارچریشه +کاربرد خاکی کود فلومیکس در سطح
احتمال  1درصد معنیدار شد .بنا بر نتایج مقایسۀ
میانگینها تیمار بدون کاربرد قارچریشه +بدون کاربرد
خاکی با  69درصد کمترین میزان شاخص برداشت
بالل را داشت درحالیکه ترکیب تیماری کاربرد
قارچریشه +دو بار کاربرد خاکی با  85درصد توانست
میزان شاخص برداشت بالل را  16درصد افزایش دهد
(جدول(2008) Khalili Mahaleh & Roshdi .)6
گزارش کردند ،کاربرد عنصرهای کممصرف آهن و روی
در ذرت سیلیویی  704باعث افزایش نسبت بالل به
شاخساره شد.
نتیجهگیری

نتایج این تحقیق گویای آن بود که استفاده از
قارچریشه ،محلولپاشی و کاربرد خاکی کود فلومیکس
باعث افزایش صفاتی مانند فسفر دانه ،عملکرد علوفه،
شاخص برداشت بالل ،درصد پروتئین و برخی دیگر از
صفات کیفی گیاه ذرت رقم سینگل کراس  704شد .با
توجه به نتایج این پژوهش اگر هدف از کاشت ذرت
رقم سینگل کراس  704دستیابی به علوفه است با
توجه به نتایج مقایسۀ میانگینها ترکیب تیمار کاربرد
قارچریشه  +دو بار محلولپاشی  +یکبار کاربرد خاکی
برای دستیابی به بیشترین عملکرد علوفه قابل
توصیه است.
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