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باشگاه پصوهشگران عضو  -2،  واحد رشت، اظالمی زراعت،دانشگاه آزاد کارشناض ارشددانشجوی  -1

 واحد رشتدانشگاه آزاد اظالمی،  جوان،
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 چکیده
تَاًٌذ  تَاًٌذ ػولىشد ٍ اخضاء آى سا دس رست تحت تاثیش لشاس دٌّذ ٍ ّش دٍ ایي ػَاهل هی تٌؾ خـىی ٍ وَد فؼفش هی

ٍلَع تٌؾ خـىی ٍ همادیش هختلف وَد صیؼتی تش ػولىشد ٍ هحذٍدوٌٌذُ صساػت رست تاؿٌذ. تِ هٌظَس تشسػی اثش صهاى 
ایي آصهایؾ هضسػِ ای تِ كَست وشت خشد ؿذُ دس لالة عشح پایِ تلَن ّای واهل  640اخضاء ػولىشد رست داًِ ای سلن 

ٍاسیاًغ  دس ایؼتگاُ پظٍّـی آهَصؿی داًـگاُ آصاد ٍاحذ دصفَل اًدام ؿذ. تدضیِ 1392تلادفی دس ػِ تىشاس دس ػال صساػی 
ًـاى داد وِ ػولىشد داًِ ٍ اخضاء آى هاًٌذ تؼذاد داًِ ٍ ٍصى داًِ تحت تاثیش تٌؾ خـىی واّؾ یافت. تیـتشیي واّؾ 

ٍ دس ؿشایظ ػذم  دّن تشي تا ّـتن تشي واهل ظَْس اص ػولىشد هشتَط تِ اػوال تٌؾ خـىی دس هشحلِ سٍیـی پغ
اّؾ داًِ تَخَد آهذُ تَد. ّوچٌیي ووتشیي واّؾ ػولىشد داًِ هشتَط تِ اػتفادُ اص وَد صیؼتی تَد وِ ػوذتاٌ اص عشیك و

ٍ دس حضَس وَد  رست داًِ  ؿذى ؿیشی اًتْای تا افـاًی گشدُ خاتوِ اص اػوال تٌؾ خـىی دس هشحلِ پش ؿذى داًِ پغ
 تشي تا ّـتن تشي اهلو ظَْس اص صیؼتی تَد. ووتشیي تؼذاد داًِ دس تالل هشتَط تِ تیواس تٌؾ خـىی دس هشحلِ سٍیـی پغ

دس ّىتاس، ػثة  2-گشم وَد صیؼتی تاسٍس 100ًتایح حاكل اص هغالؼِ حاضش ًـاى داد وِ هلشف  آتیاسی تَد. لغغ تا دّن
افضایؾ ٍصى تالل تا پَؿؾ، ٍصى تالل تذٍى پَؿؾ، لغش تالل، عَل تالل، تؼذاد سدیف دس تالل، تؼذاد ول داًِ دس تالل، 

شي دس تَتِ، استفاع تَتِ، لغش تَتِ دس ؿشایظ آتیاسی ًشهال ٍ تٌؾ خـىی ؿذ. اػتفادُ اص ػغَح وَد ٍصى ّضاس داًِ، تؼذاد ت
 گشدد.  صیؼتی تشای افضایؾ ساًذهاى تَلیذ رست داًِ ای پیـٌْاد هی

 اجساء عملکرد ،واشه های کلیدی: ذرت، تنش خشکی، کود زیعتی، عملکرد دانه
 

 

 مقدمه
 

 یدضدی ) ؿدَد  هدی  صًدذُ  هَخَد عثیؼی ّای فؼالیت واّؾ هَخة وِ اػت هحیغی ًاهؼاػذ ؿشایظ اػتشع یا تٌؾ
ِ  اػدت  هحیغدی  ّدای  تٌؾ تشیي سایح ٍ تشیي هْن اص خـىی تٌؾ (.1381 ّوىاساى، ٍ كوذی  تدا  سا وـداٍسصی  تَلیدذات  ود

ِ  ّؼتٌذ هَاخِ پذیذُ ایي تا وِ هٌاعمی دس سا تَلیذ ساًذهاى ٍ ػاختِ سٍتشٍ هحذٍدیت  ٍ تٌضیگدش ) دّدذ  هدی  وداّؾ  ؿدذت  تد
 ووثدَد  تدٌؾ  تخلدَف  ّا تٌؾ ػایش تـذیذ یا تشٍص تاػث ػولىشد، سٍی هٌفی اثش تش ػالٍُ خـىی تٌؾ(. 1383 ّوىاساى،

ِ  اػدت  غدزایی  ػٌاكدش  تدوغ ٍ خزب سًٍذ دس اختالل خـىی تٌؾ اثشات تاستشیي  صیاى اص یىی. ؿَد  هی ًیض غزایی ػٌاكش  ود
 (.1370 ًظاد، ایشاى ؛1383 ّوىاساى، ٍ تٌضیگش)گشدد  هی ػلَفِ ٍ داًِ ػولىشد واّؾ تاػث وَد، تلفات تش ػالٍُ

 تَلیذ تا ًیتشٍطى، ٍ فؼفش صیؼتی تثثیت تش ػالٍُ وِ ّؼتٌذ گیاُ سؿذ هحشن ّای هیىشٍ اسگاًیضم صیؼتی ّای وَد
 ػولىشد ٍ ًوَ ٍ سؿذ ػیتَوٌیي، ٍ خیثشلیي اوؼیي، اًَاع ٍیظُ تِ سؿذ وٌٌذُ تحشیه ّای َّسهَى هالحظِ لاتل همادیش

 (.1383 ّوىاساى، ٍ صّیش) دٌّذ هی لشاس تاثیش تحت سا صساػی گیاّاى
 ؿذُ هؼتمش گیاُ سیـة اعشاف دس خان داخل دس 2-تاسٍس فؼفاتِ صیؼتی وَد دس هَخَد فؼفات وٌٌذُ حل ّای تاوتشی

 سا داسد ًیاص آى تِ عثیؼی عَس تِ گیاُ وِ فؼفاتی همذاس آى، لثال دس ٍ وٌٌذ هی تغزیِ گیاُ سیـة سیضٍػفش لؼوت تشؿحات اص ٍ
 ایي تاؿذ، گیاُ ًیاص هَسد همذاس اص ووتش گیاُ سیـة وٌاس دس ؿیویایی فؼفات وِ كَستی دس. دٌّذ هی لشاس گیاُ اختیاس دس

 ولؼین ٍ سٍی آّي، هاًٌذ دیگش ػٌاكش تشخی حتی ٍ فؼفش تشتیة تذیي ٍ وشدُ تدضیِ سا فؼفاتِ ًاهحلَل تشویثات ّا تاوتشی



 

 

 تِ گیاُ سیـة وٌاس دس فؼفش ػٌلش وِ كَستی دس. دٌّذ هی لشاس گیاُ اختیاس دس سا داسد ٍخَد تشویثات ایي دس فؼفش ّوشاُ تِ وِ
 گیاُ تا وٌٌذ هی هتَلف سا فؼفاتِ تشویثات تدضیة ػول خَد َّؿوٌذاًة تـخیق تا ّا تاوتشی ایي تاؿذ، هَخَد صیادی همذاس
 ٍ صّیش) دٌّذ هی اداهِ سا خَد ّویاسی صًذگی( تاوتشی ٍ گیاُ) صًذُ هَخَد دٍ ایي تشتیة تذیي. ًـَد فؼفش هؼوَهیت دچاس

 (.1383 ّوىاساى،
 
 

 :مواد و روش ها
 

 تىشاس ػِ دس تلادفی واهل ّای تلَن عشح لالة دس پالت(  اػپلیت) ؿذُ خشد وشت آصهایؾ كَست تِ تحمیك ایي
فاوتَس اكلی ؿاهل اػوال هٌظَس  ایي تِ ؿذ اًدام دصفَل ٍاحذ اػالهی آصاد داًـگاُ تحمیماتی هضسػِ هحل دس 1392 ػال دس

 سٍیـی هشحلِ آتیاسی دس تٌؾ سعَتتی یا سطین آتیاسی دس چْاس ػغح )آتیاسی هؼوَل دس توام دٍسُ سؿذ )ؿاّذ(، لغغ واهل
 وِ صهاًی تا ًش گل ظَْس اص لثل ّفتِ دٍ صایـی شحلِه دّن، لغغ واهل آتیاسی دس تشي تا ّـتن تشي واهل ظَْس اص پغ
داًِ( ٍ  ؿذى ؿیشی اًتْای تا افـاًی گشدُ خاتوِ اص پغ داًِ ؿذى پش هشحلِ ؿذ ٍ لغغ واهل آتیاسی دس ظاّش ًش گل 50٪

تلمیح تِ هیضاى )ػذم تلمیح، تلمیح تِ هیضاى ًلف همذاس تَكیِ ؿذُ ٍ  2فاوتَس فشػی ؿاهل اػتفادُ اص وَد صیؼتی تاسٍس 
  تَكیِ ؿذُ( تَد.

تِ هٌظَس آهادُ ػاصی صهیي لثل اص اخشای آصهایؾ، صهیي هَسدًظش تْیِ ٍ آتیاسی گشدیذ. صهیي صساػدی پدغ اص گداٍسٍ    
ؿذى، تَػیلِ گاٍآّي تشگشداى داس ؿخن صدُ ؿذ ٍ ػپغ خْت خشد وشدى ولَخ ّا ٍ یىٌَاخت ؿذى ٍضؼیت خدان هضسػدِ   

 تشسػدی  ایدي  دس غ صهیي فاسٍ صدُ ؿذ، خَی ّای اكلی دس حاؿیِ صهیي ٍ تیي تىشاسّا آهادُ ؿذًذدیؼه ٍ هالِ صدُ ؿذ. ػپ
-140 آى سٍیدؾ  دٍسُ عدَل . گشدد هی هحؼَب سع هتَػظ گشٍُ ّای رست خضء ّیثشیذ ایي. گشدیذ اػتفادُ 640ns سلن اص

 هتدش  ػداًتی  3 واؿدت  ػوك تَد، ّىتاس دس ویلَگشم 20 هلشفی تزس هیضاى. تاؿذ هی رست هٌظَسُ دٍ اسلام اص ٍ تَدُ سٍص 130
 تدشای ؿداّذ كدَست    یىثاس سٍص 7 ّش  هؼوَالً هاتمی ٍ اٍل آتیاسی اص تؼذ سٍص 3 آتیاسی دٍهیي ٍ واؿت اص تؼذ آتیاسی اٍلیي. تَد

دٍ هشحلِ ) ّـت ویلَگشم دس ّىتاسوِ ًلف آى ّوضهاى تا واؿت ٍ تمیِ دس  400گشفت. وَد ًیتشٍطًی اص هٌثغ اٍسُ تِ هیضاى 
 .گشفت كَست گیاُ سؿذ هذت عَل دس ّشص ّای ػلف تا هثاسصُ ٍ % گل تاخی(  هلشف گشدیذ. ٍخیي50تا دُ تشگی ٍ ظَْس 

 
 

 نتایج وبحث
 

داس تَد. اثش فاوتَس سطین آتیاسی  وِ اثش تلَن فمظ تشای كفت تشي تالل هؼٌی ًـاى هی دّذ (2-1 خذٍل)ًتایح دس 
داس تَد ٍ  كفات هؼٌی توام تشای ّن اثش هتماتل دٍ فاوتَس ٍ اثش فاوتَس وَد صیؼتی ٍ ّوچٌیي داس تَد. هؼٌی كفات توام تشای

 لزا الذام تِ تشسػی اثشات ػادُ فاوتَس فشػی دس ّش ػغح فاوتَس اكلی تشای ایي كفات گشدیذ.
 

 تجسیه واریانط صفات مورد بررظی -1جدول 

 هٌابع تغیرات
درجه 

 آزادی

 با پَشش ٍزى بالل

 )گرم(

 ٍزى بالل بدٍى پَشش

 )گرم(

 قطر بالل

 )ساًتیوتر(

 طَل بالل

 )ساًتیوتر(

 تعداد ردیف در بالل

 
 تعداد داًه در کل بالل تعداد برگ در بَته

 ns 80/14  ns 25/104 ns 001/0  ns 03/0  ns 28/0  ns 1/0  ns 06/1730 2 بلَک

 66/534234 ** 31/7 ** 72/39 ** 25/274 ** 87/3 ** 26/78179 ** 72/93708* 3 رشین آبیاری

 14/1916 17/0 11/0 91/0 01/0 48/57 57.53 6 خطای اصلی

 01/30432 ** 53/0 ** 01/6 ** 88/30 ** 59/0 ** 72/6492 ** 63/7663 ** 2 کَد زیستی

 45/9981 ** 51/0 ** 35/8 ** 86/9 ** 22/0 ** 91/453 ** 26/574** 6 اثر هتقابل

 31/1145 04/0 32/0 6/0 01/0 19/54 77/43 16 خطای آزهایشی

 53/6 53/1 2/4 11/4 86/2 07/4 29/3  ضریب تغیرات

 



 

 

 تجسیه واریانط صفات مورد بررظی -2جدول 

 عولکرد داًه برگ بالل بَتهارتفاع بالل رٍی  قطر ساقه ارتفاع بَته ٍزى هسار داًه درجه آزادی هٌابع تغیرات

 ns 88/56   ns 62/33  ns 01/0  ns 4/4 ** 27/0  ns 51/0  2 بلَک

 85/455 ** 3/4 ** 45/824 ** 77/2 ** 29/4631 ** 98/59451 ** 3 رشین آبیاری

 62/0 2/0 29/201 006/0 95/280 96/53 6 خطای اصلی

 12/51 ** 15/0 * 22/167 ** 31/0 ** 45/1716 ** 53/4840 ** 2 کَد زیستی

 8/3 ** 13/0*           22/168 ** 066/0 ** 27/944 ** 01/355 6 اثر هتقابل

 27/0 04/0 96/35 005/0 74/84 54/54 16 خطای آزهایشی

 66/3 3/2 74/6 74/3 96/3 77/4  ضریب تغیرات

 
 

 پَؿؾداس وَد صیؼتی تش ٍصى تالل تا  تشسػی اثش ػادُ وَدصیؼتی دس ّش وذام اص ػغَح آتیاسی ًیض حاوی اص اثش هؼٌی
. تیـتشیي هیضاى ٍصى تالل تا پَؿؾ دس كَست اػتفادُ اص (4-3)خذٍل  دس توام ػغَح آتیاسی تَد ٍ ٍصى تالل تذٍى پَؿؾ

گشم( تذػت آهذ. ّوچٌیي ووتشیي هیضاى آى دس  2/313) سؿذ فلل اًتْای تا هلشف واهل وَد صیؼتی تحت ؿشایظ آتیاسی
گشم( تذػت  78/20آتیاسی ) لغغ تا سٍیـی هشحلِ خـىی دس تٌؾ ػوالكَست ػذم اػتفادُ اص وَد صیؼتی تحت ؿشایظ ا

 .(3)خذٍل  آهذ
 سؿذ فلل اًتْای تا تیـتشیي هیضاى ٍصى تالل تذٍى پَؿؾ دس كَست هلشف واهل وَد صیؼتی تحت ؿشایظ آتیاسی

 تا سٍیـی هشحلِ خـىی دس تٌؾ ٍ ووتشیي هیضاى دس كَست ػذم هلشف وَد صیؼتی تحت ؿشایظ اػوال گشم( 27/287)
 .(4)خذٍل  گشم( تذػت آهذ 16آتیاسی ) لغغ

 

 اثر ظاده کود زیعتی در هر کدام از ظطوح آبیاری بر وزن بالل با پوشش -3جدول 

 هقادیر کَد زیستی هیاًگیي هربعات درجه آزادی اثر هتقابل

 هصرف کاهل کَد زیستی ًصف هصرف کَد زیستی عدم هصرف کَد زیستی

 b278 ab93/296 a2/313 06/931 * 2 در سطح اٍل آبیاریکَد زیستی 

 c 78/20 b 27/53 a 33/106 19/5585 ** 2 کَد زیستی در سطح دٍم آبیاری

 c 07/169 b 33/201 a 33/225 54/2391 ** 2 کَد زیستی در سطح سَم آبیاری

 c 47/236 a 6/250 a 66/261 63/478 ** 2 کَد زیستی در سطح چهارم آبیاری

 دار : غیر معنیnsدرصد؛  5و  1دار درسطح احتمال  به ترتیب معنی*و  **

 دار است وجود حروف مشترک در سطوح کود زیستی در هر سطح تیمار آبیاری به منسله عدم وجود اختالف معنی
 

 اثر ظاده کود زیعتی در هر کدام از ظطوح آبیاری بر وزن بالل بدون پوشش -4جدول 

 هیاًگیي هربعات آزادیدرجه  اثر هتقابل
 هقادیر کَد زیستی

 هصرف کاهل کَد زیستی ًصف هصرف کَد زیستی عدم هصرف کَد زیستی

 b       33/250   ab 87/263 a        27/287 39/1047* 2 کَد زیستی در سطح اٍل آبیاری

 c 16 b 46 a 73/93 47/4610 ** 2 کَد زیستی در سطح دٍم آبیاری

 c 2/152 b 8/183 a 73/199 92/1755 ** 2 سطح سَم آبیاری کَد زیستی در

 b 2/212 a 8/227 a 07/236 66/440 ** 2 کَد زیستی در سطح چهارم آبیاری

 در : غیر معنیnsدرصد؛  5و  1دار در سطح احتمال  به ترتیب معنی*و  **

 دار است عدم وجود اختالف معنیوجود حروف مشترک در سطوح کود زیستی در هر سطح تیمار آبیاری به منسله 

 

دس تودام ػدغَح     داس لغدش تدالل   تشسػی اثش ػادُ وَد صیؼتی دس ّش وذام اص ػغَح آتیاسی ًیض حاوی اص تفاٍت هؼٌدی 
 ؿذى پش هشحلِ دس تٌؾ ٍ اػوال صایـی هشحلِ دس تٌؾ آتیاسی، اػوال لغغ تا سٍیـی هشحلِ دس تٌؾ وَدی دس ؿشایظ اػوال

داس ًثَد. تیـتشیي هیضاى لغدش   سؿذ هؼٌی فلل اًتْای تا تَد. اثش وَد صیؼتی تش لغش تالل دس ػغح آتیاسی آتیاسیتا لغغ  داًِ
ػداًتیوتش( ٍ ووتدشیي    93/4) سؿدذ  فلدل  اًتْای تا تالل دس كَست اػتفادُ اص هلشف واهل وَد صیؼتی تحت ؿشایظ آتیاسی

ػداًتیوتش(   2/1آتیداسی )  لغدغ  تا سٍیـی هشحلِ دس تٌؾ الهیضاى آى دس كَست ػذم اػتفادُ اص وَد صیؼتی تحت ؿشایظ اػو



 

 

. ایي ًتایح ًـاى دٌّذُ ایي اػت وِ ّش چِ هیضاى وَد صیؼتی تیـتش ٍ ؿذت تدٌؾ ووتدش ؿدَد، لغدش     (5)خذٍل  تذػت آهذ
 تالل تیـتش خَاّذ ؿذ. تٌاتشایي دس ؿشایظ تذٍى تٌؾ یا تیواس ؿاّذ تضسگتشیي عَل تالل تذػت آهذ. 

 
 اثر ظاده کود زیعتی در هر کدام از ظطوح آبیاری بر قطر بالل -5جدول 

 هقادیر کَد زیستی هیاًگیي هربعات درجه آزادی اثر هتقابل

 هصرف کاهل کَد زیستی ًصف هصرف کَد زیستی عدم هصرف کَد زیستی

 ns 33/3 a          75/4 a          78/4 a         93/4 2 کَد زیستی در سطح اٍل آبیاری

 b 64/2 a 47/3 a 88/3 2/1 ** 2 کَد زیستی در سطح دٍم آبیاری

 b 24/4 ab 33/4 a 24/4 32/3 * 2 کَد زیستی در سطح سَم آبیاری

کَد زیستی در سطح چهارم 

 آبیاری
2 **32/3 c 51/4 b 59/4 a 68/4 

 در : غیر معنیnsدرصد؛  5و  1دار درسطح احتمال  به ترتیب معنی*و  **

 دار است حروف مشترک در سطوح کود زیستی در هر سطح تیمار آبیاری به منسله عدم وجود اختالف معنی وجود
 

دس توام ػغَح  داس لغش ػالِ ًیض حاوی اص تفاٍت هؼٌیتشسػی اثش ػادُ وَد صیؼتی دس ّش وذام اص ػغَح آتیاسی 
تَد. تیـتشیي هیضاى  داًِ ؿذى پش هشحلِ ٍ دس آتیاسی، هشحلِ صایـی لغغ تا سٍیـی هشحلِ دس تٌؾ وَدی دس ػغَح اػوال

ػاًتیوتش( تذػت آهذ.  45/2) سؿذ فلل اًتْای لغش تَتِ دس كَست هلشف واهل وَد صیؼتی تحت ؿشایظ آتیاسی تا
 74/0آتیاسی ) لغغ تا سٍیـی هشحلِ دس تٌؾ ووتشیي هیضاى آى دس كَست ػذم هلشف وَد صیؼتی تحت ؿشایظ اػوال

یؼتی تِ هیضاى . ایي ًتایح ًـاى دٌّذُ ایي اػت وِ دس ؿشایظ تٌؾ ٍ هلشف وَد ص(6)خذٍل  آهذػاًتیوتش( تذػت 
سٍیـی تاػث  ذ وِ اػوال تٌؾ خـىی دس هشحلِدّ تیـتش خَاّذ ؿذ. ًتایح ایي هغالؼِ ًـاى هی تَكیِ ؿذُ لغش ػالِ

سٍیـی رست، تش اػتمشاس تَتِ ٍ  س هشحلِ، ػذم تاهیي آب وافی دغش ػالِ خَاّذ ؿذ. عثك ایي پظٍّؾداس ل اختالف هؼٌی
 دّذ. تَػؼِ ٍ سؿذ ػالِ تاثیش گزاؿتِ ٍ تدوغ هَاد دس ایي اًذام ّا سا واّؾ هی

 

 دام از ظطوح آبیاری برای قطر ظاقهاثر ظاده کود زیعتی در هر ک -6جدول 

 هقادیر کَد زیستی هیاًگیي هربعات درجه آزادی اثر هتقابل

 هصرف کاهل کَد زیستی ًصف هصرف کَد زیستی عدم هصرف کَد زیستی

 ns 02/0 b        29/2 b         42/2 b        45/2 2 کَد زیستی در سطح اٍل آبیاری

 c 74/0 b 14/1 a 49/1 43/0 ** 2 کَد زیستی در سطح دٍم آبیاری

 c 78/1 b 85/1 a 97/1 03/0 ** 2 کَد زیستی در سطح سَم آبیاری

سطح چهارم کَد زیستی در 

 آبیاری
2 * 04/0 b 07/2 a 22/2 a 28/2 

 در : غیر معنیnsدرصد؛  5و  1دار درسطح احتمال  به ترتیب معنی*و  **

 دار است وجود حروف مشترک در سطوح کود زیستی در هر سطح تیمار آبیاری به منسله عدم وجود اختالف معنی
 

ًیض حاوی  تشای كفات عَل تالل ٍ تؼذاد داًِ دس ول تالل، آتیاسیتشسػی اثش ػادُ وَد صیؼتی دس ّش وذام اص ػغَح 
ٍ  سٍیـی هشحلِ دس تٌؾ دس توام ػغَح وَدی دس ؿشایظ اػوال ٍ تؼذاد داًِ دس ول تالل، داس عَل تالل اص تفاٍت هؼٌی

تی تحت ؿشایظ . تیـتشیي هیضاى عَل تالل دس كَست هلشف واهل وَد صیؼ( 8-7خذٍل ) تَد هشحلِ صایـی دس تٌؾ اػوال
 ػاًتیوتش( ٍ ووتشیي هیضاى آى دس كَست ػذم هلشف وَد صیؼتی تحت ؿشایظ اػوال 27/23) سؿذ فلل اًتْای آتیاسی تا

تیـتشیي هیضاى تؼذاد داًِ دس ول تالل دس كَست اػتفادُ اص  .(7)خذٍل  ػاًتیوتش( تذػت آهذ 9/6سٍیـی ) هشحلِ دس تٌؾ
( تذػت آهذ. ووتشیي هیضاى آى دس كَست ػذم 6/735) سؿذ فلل اًتْای یاسی تاهلشف واهل وَد صیؼتی تحت ؿشایظ آت

 .(8)خذٍل  ( تذػت آهذ33/63) سٍیـی هشحلِ دس تٌؾ هلشف وَد صیؼتی تحت ؿشایظ اػوال



 

 

( ًـاى داد وِ تٌؾ خـىی تا تاثیش تش فتَػٌتض تشي هَخة واّؾ تَلیذ هادُ پشٍسدُ، 2006دس ایي ساػتا )ؿشیؼتا، 
ؿَد. تٌؾ دس هشحلِ گلذّی هَخة واّؾ تَلیذ هَاد پشٍسدُ اختلاف یافتِ  ػلَلی، عَل تالل ٍ ػایش اخضای رست هیسؿذ 

تاؿذ.  گشدد دس ًتیدِ عَل تالل دس تیواسّای تٌؾ خـىی دس هشحلِ گلذّی ووتش هی تِ تالل ٍ ًملاى سؿذ هحَس تالل هی
اسد، صیشا هَخة افضایؾ تؼذاد داًِ دس تَتِ رست ؿذُ ٍ ػولىشد داًِ ًیض عَل تالل تِ عَس غیش هؼتمین تِ ػولىشد داًِ تاثیش د

ّوچٌیي تِ دلیل تاثیش تاوتشی ّای ػَدٍهًَاع دس تَلیذ فیتََّسهَى ّای گیاّی اص خولِ خیثشلیي ٍ  افضایؾ خَاّذ داد.
ل ّا ٍ اوؼیي ّا هَخة اوؼیي ًٍیض افضایؾ خزب فؼفش ٍ تا تَخِ تِ ایٌىِ خیثشلیي ّا تاػث افضایؾ سؿذ عَلی ػلَ

ػاهل اكلی واّؾ عَل تالل دس تیواس تٌؾ خـىی، ػذم ٍلَع حذاوثش  (.1388) ؿثیثی،  تمؼیوات ػلَلی تیـتش هی ؿًَذ.
تاؿذ وِ تَػظ  پتاًؼیل سؿذی تالل ّا ٍدس ًتیدِ تاخیش دس هشحلِ سؿذ تالل ٍ واّؾ هَاد پشٍسدُ فشاّن خْت سؿذ تالل هی

 ( ًیض تاییذ ؿذُ اػت.1379)احوذی ٍ ّوىاساى، 

 

 اثر ظاده کود زیعتی در هر کدام از ظطوح آبیاری برای طول بالل -7جدول 

 هقادیر کَد زیستی هیاًگیي هربعات درجه آزادی اثر هتقابل

 هصرف کاهل کَد زیستی ًصف هصرف کَد زیستی عدم هصرف کَد زیستی

 ns 56/3 a           4/22 a         8/22 a        27/23  2 کَد زیستی در سطح اٍل آبیاری

 c 9/6 b 47/11 a 23/15 24/52 ** 2 کَد زیستی در سطح دٍم آبیاری

 b 67/18 ab97/19 a 8/21 43/7* 2 کَد زیستی در سطح سَم آبیاری

کَد زیستی در سطح چهارم 

 آبیاری

2  ns 22/3 a 2/21 a 27/21 a 7/21 

 در : غیر معنیnsدرصد؛  5و  1دار درسطح احتمال  به ترتیب معنی*و  **

 دار است وجود حروف مشترک در سطوح کود زیستی در هر سطح تیمار آبیاری به منسله عدم وجود اختالف معنی
 

تٌؾ خـىی دس هشحلِ سٍیـی تیـتش تش تَػؼِ تشي ٍ تٌؾ خـىی دس هشحلِ پش وشدى داًِ هغاتك تا تحمیك )ػیادت 
( 1388(، تیـتش تش ٍصى ّضاس داًِ تاثیش هی گزاسًذ. دس هَسد تاثیش تٌؾ خـىی تش تؼذاد داًِ )حؼًٌَذ، 1380وىاساى، ٍ ّ

 هؼتمذًذ وِ تٌؾ خـىی دس عی گلذّی ٍ اٍایل ًوَ داًِ، تؼذاد داًِ دس تالل رست سا واّؾ هی دّذ. 
حؼاع تشیي خضء ػولىشد تِ ووثَد آب اػت. ٍ (، ًـاى دادًذ وِ تؼذاد داًِ دس تالل 1380)ػیادت ٍ ّوىاساى، 

گضاسؽ وشدًذ وِ تٌؾ خـىی تاػث واّؾ ػولىشد داًِ دس رست گشدیذ ٍ ایي واّؾ ػولىشد داًِ تیـتش دس استثاط تا 
( هـخق ؿذ وِ آب دس ّش دٍ 2001واّؾ دس تؼذاد داًِ ًؼثت تِ ٍصى داًِ تَد. دس هغالؼات دیگش تَػظ )ػتش ٍ ّوىاساى، 

ل اص گشدُ افـاًی ٍ هشحلِ اٍلیِ پغ اص گشدُ افـاًی، تؼذاد داًِ سا دس لؼوت اًتْای تالل واّؾ دادُ ٍ هَخة هشحلِ لث
 واّؾ هحؼَع ػولىشد هی گشدد.

 

 اثر ظاده کود زیعتی در هر کدام از ظطوح آبیاری برای تعداد دانه در کل بالل -8جدول 

 زیستی هقادیر کَد هیاًگیي هربعات درجه آزادی اثر هتقابل

 هصرف کاهل کَد زیستی ًصف هصرف کَد زیستی عدم هصرف کَد زیستی

 ns 89/3939 a         53/668 a       87/725 a        6/735  2 کَد زیستی در سطح اٍل آبیاری

 c 33/63 b 67/124 a 2/303 97/46585 ** 2 کَد زیستی در سطح دٍم آبیاری

 c 73/501 b 4/576 a 13/614 34/9816 ** 2 کَد زیستی در سطح سَم آبیاری

کَد زیستی در سطح چهارم 

 آبیاری
2 

 ns 14/34 a 07/631 a 8/634 a 8/637 

 در : غیر معنیnsدرصد؛  5و  1دار درسطح احتمال  به ترتیب معنی*و  **

 دار است معنیوجود حروف مشترک در سطوح کود زیستی در هر سطح تیمار آبیاری به منسله عدم وجود اختالف 
 



 

 

تشای كفات تؼذاد سدیف دس تالل، استفاع تَتِ، استفاع تالل  تشسػی اثش ػادُ وَد صیؼتی دس ّش وذام اص ػغَح آتیاسی
، تؼذاد تشي دس تَتِ، استفاع تَتِ، استفاع داس تؼذاد سدیف دس تالل ًیض حاوی اص تفاٍت هؼٌی سٍی تَتِ ًتیدِ هـاتْی داؿت ٍ

دس كَست  اػت. ووتشیي هیضاى ایي كفات سٍیـی هشحلِ دس تٌؾ دس توام ػغَح وَدی دس ؿشایظ اػوال تالل سٍی تَتِ
تَاى ًتیدِ گشفت وِ  تذػت آهذ. تٌا تش ایي ًتایح هی سٍیـی هشحلِ دس تٌؾ ػذم هلشف وَد صیؼتی تحت ؿشایظ اػوال

تاثیش چٌذاًی تش تؼذاد سدیف دس  داًِ ؿذى پش هشحلِ دس تٌؾ ٍ اػوال هشحلِ صایـی دس تٌؾ تٌؾ آتیاسی دس ػغَح اػوال
اػوال ؿَد  سٍیـی هشحلِ دس . یؼٌی دس كَستی وِ تٌؾ(11-10-9خذٍل ) ًذاؿت ، استفاع تَتِ، استفاع تالل سٍی تَتِتالل

)هشحلِ دس هشاحل دیگش  تٌؾ داسد ٍ اػوال ، استفاع تَتِ، استفاع تالل سٍی تَتِتاثیش صیادی دس واّؾ تؼذاد سدیف دس تالل
ذ ٍ ایي هشاحل تاثیش چٌذاًی تش تؼذاد سدیف دس ٌدّ ت حؼاػیت چٌذاًی ًـاى ًویاداًِ( ایي كف ؿذى پش هشحلِ ٍ دس صایـی
ٍ  سٍیـی ًذاؿتِ اًذ. اص سٍی اثش ػادُ وَد دس ػغَح هختلف وَدی دس  هشحلِ ، استفاع تَتِ، استفاع تالل سٍی تَتِتالل

ِ گشفت وِ هلشف وَد صیؼتی تیـتش تاثیش تِ ػضایی دس واّؾ كذهات ًاؿی اص تٌؾ دس تَاى ًتید داس آى هی اختالف هؼٌی
 ایي هشحلِ تش كفت تؼذاد سدیف دس تالل داؿت.

كفت تؼذاد داًِ دس سدیف رست یه كفت طًتیىی اػت وِ اص ػَاهل هحیغی تاثیش ووی هی پزیشد. اها دس ؿشایظ 
تشگی( هَخة  8-10صهاى تثثیت تؼذاد داًِ دس تالل اتفاق افتذ )دس هشحلِ تٌؾ ّای هحیغی ؿذیذ تَیظُ اگش ایي تٌؾ ّا دس 

(. ّوچٌیي تش اػاع 1385ایداد اختالل دس تؼذاد سدیف داًِ دس تالل ؿذُ ٍ اص تؼذاد سدیف ّا واػتِ هی ؿَد )تشصگشی، 
 ؾ هحیغی لشاس هی گیشد.( تؼذاد سدیف داًِ اص خولِ كفات طًتیىی اػت، وِ ووتش تحت تاثیش ت1388ٌگضاسؽ )حؼًٌَذ، 

تٌؾ ّای هحیغی اص عشیك ایداد هحذٍدیت دس تاهیي هَاد فتَػٌتضی الصم، تؼذاد داًِ ّا ٍ سدیف ّا دس تالل سا 
تخوه ّا ًؼثت داد.  تَاى تش اثش تٌؾ خـىی تش ػمیوی دّذ. واّؾ هـخق سدیف دس تالل سا هی تحت تاثیش لشاس هی

 (.2009دس تالل رست ؿًَذ )اهام،  تَاًٌذ ػثة واّؾ سدیف ػایش ػٌاكش غزایی هی ش ٍفؼف ػَاهلی هثل ووثَد آب، ًیتشٍطى ٍ
 

 اثر ظاده کود زیعتی در هر کدام از ظطوح آبیاری برای تعداد ردیف در بالل -9جدول 

 هیاًگیي هربعات درجه آزادی اثر هتقابل
 هقادیر کَد زیستی

 کاهل کَد زیستیهصرف  ًصف هصرف کَد زیستی عدم هصرف کَد زیستی

 ns 19/13 b           8/14 b       a 07/15 a         73/15  2 کود زیستی در سطح اول آبیاری

  b 8/6 a 8/11  a 67/12 08/30 ** 2 کود زیستی در سطح دوم آبیاری

 ns 12/0 a 6/13 a 73/13 a 14  2 کود زیستی در سطح سوم آبیاری

 ns 16/0 a 27/14 a 27/14 a 67/14  2 آبیاریکود زیستی در سطح چهارم 

 در : غیر معنیnsدرصد؛  5و  1دار درسطح احتمال  به ترتیب معنی*و  **

 دار است وجود حروف مشترک در سطوح کود زیستی در هر سطح تیمار آبیاری به منسله عدم وجود اختالف معنی
 

آصٍػپشیلیَم هؼوَال تغیشاتی دس هَسفَلَطی ػیؼتن سیـِ ای (دس گیاّاى تلمیح ؿذُ تا 1986تِ ًظش )اٍوي ٍ ّوىاساى، 
اًـؼاتات ػغح آًْا افضایؾ  ایداد هی ؿَد عَل سیـِ ّای فشػی ٍتؼذاد اًـؼاتات آًْا، ٍ ًیض تؼذاد ٍ عَل تاس ّای وـٌذُ ٍ

ا تا تَخِ تِ پیذا هی وٌذ، افضایؾ خزب ػغح سیـِ ّا هَخة افضایؾ خزب آب ٍ ػٌاكش غزایی تَػظ گیاُ هی گشدد. لز
ًمؾ تؼیاس هَثش تشي ّای تاالیی ػالِ تخلَف تشي ّای تاالیی تالل دس تَلیذ خالق فتَػٌتض ٍ اص عشفی ًمؾ هْن 

( هی تَاى اًتظاس داؿت تشي ّای تاالی تالل هَخة sink( تش افضایؾ رخیشُ ًضدیىتشیي هملذ )sourceًضدیىتشیي هٌثغ )
 افضایؾ ػولىشد ًْایی خَاّذ ؿذ.

یاتذ ٍ ایي فشایٌذ تا ٍسٍد تِ  (گضاسؽ وشدًذ وِ دس هشحلِ دُ تشگی، سؿذ گیاُ رست ؿذت هی1992)سیچی ٍ ّوىاساى، 
ّا، سؿذ ٍ وَچه ؿذى آًْا یاتذ. تٌا تش ایي ّش گًَِ تٌؾ دس ایي هشحلِ تاػث واّؾ تؼذاد تشي  هشحلِ صایـی اداهِ هی

 ؿَد. هی

هشحلِ سؿذ سٍیؾ هَخة واّؾ استفاع تَتِ دس رست گشدیذ. اص آًدا وِ ( ًـاى داد وِ تٌؾ خـىی دس 2009)اهام، 
یاتذ ٍ اص عشفی تَلیذ هَاد اكلی اص  دس ؿشایظ تٌؾ خـىی فـاس تَسطػاًغ ػلَل ّای ػالِ دس حال اصدیاد عَلی واّؾ هی



 

 

 یاتذ. ؿذت واّؾ هی ؿَد، لزا عَل هیاًگشُ ّای ػالِ ٍ دس ًتیدِ استفاع تَتِ تحت تاثیش خـىی تِ فتَػتض ًیض ون هی
هیىشٍاسگاًیؼن ّای حل وٌٌذُ ی فؼفات اص عشیك تَلیذ هَاد تحشیه وٌٌذُ ی سؿذ ػثة افضایؾ استفاع گیاّاى تخلَف 

دس  ى ّای سؿذ تِ خلَف اوؼیي لشاس هی گیشد ٍتَتِ كفتی اػت وِ تحت تاثیش َّسهَاص عشفی استفاع  غالت هی ؿًَذ ٍ
 (1993؛ تاّاتاسی، 1388)ؿثیثی، ؾ تؼضایی دس افضایؾ استفاع داسد مایي تیي فؼال ؿذى ایي َّسهَى ً

 

 اثر ظاده کود زیعتی در هر کدام از ظطوح آبیاری برای ارتفاع بوته -11جدول 

 هیاًگیي هربعات درجه آزادی اثر هتقابل
 هقادیر کَد زیستی

 هصرف کاهل کَد زیستی ًصف هصرف کَد زیستی عدم هصرف کَد زیستی

 ns 55/135 b         53/241 b        07/243 b        87/253  2 زیستی در سطح اٍل آبیاریکَد 

 b 67/155 a 13/213 a 27/227 36/3414 ** 2 کَد زیستی در سطح دٍم آبیاری

 ns 66/59 a 239 a 93/244 a 73/247  2 کَد زیستی در سطح سَم آبیاری

کَد زیستی در سطح چهارم 

 آبیاری
2 

 ns 68/39 a 53/238 a 87/240 a 66/245 

 در : غیر معنیnsدرصد؛  5و  1دار درسطح احتمال  به ترتیب معنی*و  **

 دار است وجود حروف مشترک در سطوح کود زیستی در هر سطح تیمار آبیاری به منسله عدم وجود اختالف معنی

 

(، استفاع تالل یىی اص كفات هْن تشای گضیٌؾ الیي ّای رست ٍ 1385هغاتك گضاسؽ )تشصگشی ٍ ّوىاساى، 
هٌمل هی ؿَد. دس ایي استثاط ّش چِ تالل  F1تشًاهِ تِ ًظادی هی تاؿذ ایي كفت طًتیىی اص الیي ّای ئالذیي تِ ّیثشیذ 

تِ ٍسع یه ٍیظگی هثثت هحؼَب هی ؿَد. تشتشی  دس استفاع پاییي تشی ّن اص ًظش فیضیَلَطیه ٍ ّن تشای تحول
فیضیَلَطیه پاییي تَدى تالل تذلیل ایٌىِ تؼذاد تشي تیـتشی دس تاالی آى لشاس هی گیشد اص ًظش دسیافت حدن 
وشتَّیذسات تشخَسداس اص یه هضیت اػت. تش اػاع تشسػی ّای ایي هحمك پاییي تَدى تالل هَخة هی ؿَد تؼذ اص 

تاال  داًِ فـاس ووتشی تِ ػالِ ٍاسد ؿذُ ٍ ایي حالت هَخة افضایؾ تحول دس تشاتش ٍسع اػت. سػیذگی فیضیَلَطیه
تَدى تالل هَخة خَاّذ ؿذ تؼذ اص پش ؿذى داًِ ٍصى ػٌگیي تالل ػالِ سا تِ یه ػوت خن وشدُ ٍ ایي حالت هَخة 

 ؿىؼتي ٍ ٍسع ػالِ دس اثش وَچىتشیي ػاهل هحیغی هی ؿَد.
 

 کود زیعتی در هر کدام از ظطوح آبیاری برای ارتفاع بالل روی بوتهاثر ظاده  -11جدول 

 هیاًگیي هربعات درجه آزادی اثر هتقابل
 هقادیر کَد زیستی 

 هصرف کاهل کَد زیستی ًصف هصرف کَد زیستی عدم هصرف کَد زیستی

 ns 43/118 b 27/89 b 4/94 b 77/101 2 کَد زیستی در سطح اٍل آبیاری

 b 67/59 a 87/81 a 67/82 24/511 * 2 در سطح دٍم آبیاریکَد زیستی 

 ns 43/36 2 کَد زیستی در سطح سَم آبیاری
a 33/91 a 53/91 a 47/97 

کَد زیستی در سطح چهارم 

 آبیاری
2 ns 88/5 

a 33/91 a 67/92 a 13/94 

 در : غیر معنیnsدرصد؛  5و  1دار درسطح احتمال  به ترتیب معنی*و  **

 دار است حروف مشترک در سطوح کود زیستی در هر سطح تیمار آبیاری به منسله عدم وجود اختالف معنیوجود 

 

داس تیي ٍصى ّضاس داًِ  ّوچٌیي تشسػی اثشات ػادُ وَد صیؼتی دس ّش وذام اص ػغَح آتیاسی ًیض حاوی اص تفاٍت هؼٌی
تاؿذ. تیـتشیي هیضاى تشای تؼذاد داًِ دس ول تالل دس  تی هیدس ؿشایظ آتیاسی ًشهال ٍ تٌؾ دس توام ؿشایظ اػتفادُ اص وَد صیؼ

گشم( تذػت آهذ. ووتشیي  86/247) سؿذ فلل اًتْای كَست اػتفادُ اص هلشف واهل وَد صیؼتی تحت ؿشایظ آتیاسی تا
 آهذگشم( تذػت  07/12) سٍیـی هشحلِ دس تٌؾ هیضاى آى دس كَست اػتفادُ اص ػذم هلشف وَد صیؼتی تحت ؿشایظ اػوال

ّضاس داًِ . ایي ًتایح ًـاى دٌّذُ ایي اػت وِ واّؾ وَد صیؼتی ٍ افضایؾ صهاى تٌؾ تاػث واّؾ ؿذیذ ٍصى (12)خذٍل 
اػوال ؿَد، تیـتشیي تاثیش هٌفی ٍ تیـتشیي واّؾ دس ٍصى ّضاس  حلِ سٍیـی ٍ یا دس هشحلِ صایـیؿَد. اگش تٌؾ دس هش هی

 ؿذ.ـاّذُ خَاّذ داًِ ًؼثت تِ تٌؾ دس هشحلِ پش ؿذى داًِ ه



 

 

اثش ظَْس تٌؾ آب تش ػولىشد داًِ هوىي اػت تِ لذس ؿذت تٌؾ آب اّویت داؿتِ  (،1380)ػیادت ٍ ّوىاساى، 
تاؿذ، دس رست دس هشحلِ گشدُ افـاًی ٍ دٍ ّفتِ پغ اص آى حؼاع تشیي دٍسُ تِ تٌؾ آب اػت ٍلی دس عی ایي دٍسُ تؼذاد 

لی وِ تٌؾ آب دس ػِ ّفتِ پغ اص گشدُ افـاًی، ٍصى داًِ ّا سا تِ ؿذت واّؾ داًِ دس تالل تِ ؿذت واّؾ هی یاتذ دس حا
 هی دّذ.

دسكذ هؼٌی داس 5دس ػغح  704( اثش تاوتشی ّای هحشن سؿذ تش ٍصى ّضاس داًِ رست 2005ٍ ّوىاساى،  )هلىَتی
تا تَلیذ َّسهَى ّای  تحشیه  (PGPR) تاوتشی ّای هحشن سؿذ داًؼتِ ٍ ػلت آى سا تذیي كَست تَخیِ هی وٌٌذ وِ

ٍ تشسػی ّای هختلف اًدام  وٌٌذُ سؿذ ٍ تاهیي ػٌاكش غزایی، اهىاى تذاٍم تیـتش دٍسُ پش ؿذى داًِ سا فشاّن ػاختِ اًذ.
تا اػتفادُ اص تاوتشی ّای ػَدٍهًَاع حاوی اص آى اػت وِ هیىشٍاسگاًیؼن  (1383ؿذُ تَػظ )هَػَی خٌگلی ٍ ّوىاساى، 

استماء ؿاخق ّای ػولىشد دس هحلَالتی  ی فؼفات ػثة افضایؾ حاللیت فؼفش اص هٌثغ فؼفات خان ٍ ّای حل وٌٌذُ
 چَى رست ؿذُ اػت.

 

 اثر ظاده کود زیعتی در هر کدام از ظطوح آبیاری برای وزن هسار دانه -12جدول 

 هیاًگیي هربعات درجه آزادی اثر هتقابل
 هقادیر کَد زیستی

 هصرف کاهل کَد زیستی ًصف هصرف کَد زیستی عدم هصرف کَد زیستی

 b  33/216 b         a 8/227 a      86/247 25/764 * 2 کَد زیستی در سطح اٍل آبیاری

 c 07/12 b 33/37 a 07 /79 54/3434** 2 کَد زیستی در سطح دٍم آبیاری

 c 33/128 b 158 a 27/170 49/1394 ** 2 کَد زیستی در سطح سَم آبیاری

کَد زیستی در سطح چهارم 

 آبیاری
2 

* 28/312 b 8/182 a 4/195 a 203 

 در : غیر معنیnsدرصد؛  5و  1دار درسطح احتمال  معنی  به ترتیب*و  **

 دار است وجود حروف مشترک در سطوح کود زیستی در هر سطح تیمار آبیاری به منسله عدم وجود اختالف معنی
 

دّذ وِ دس توام ػغَح وَد صیؼتی تفاٍت  ّش وذام اص ػغَح آتیاسی ًـاى هیصیؼتی دس  تشسػی اثشات ػادُ وَد
داسی تیي ػولىشد داًِ دس ّش ػغح سطین آتیاسی ٍخَد داسد. تیـتشیي هیضاى ػولىشد داًِ دس كَست هلشف واهل وَد  هؼٌی

یضاى آى دس كَست ػذم ویلَ گشم/ّىتاس( تذػت آهذ. ووتشیي ه 97/22) سؿذ فلل اًتْای صیؼتی تحت ؿشایظ آتیاسی تا
  .(13)خذٍل  ویلَ گشم تش ّىتاس( تذػت آهذ 31/1) سٍیـی هشحلِ دس تٌؾ هلشف وَد صیؼتی تحت ؿشایظ اػوال

( تلمیح تا تاوتشی ّای حل وٌٌذُ فؼفات اص خولِ ػَیِ ّایی اص خٌغ ػَدٍهًَاع 2001تِ ًظش )آًتَى ٍّوىاساى، 
لیذ سیـِ ّای خاًثی داسد وِ ایي تاثیش هفیذ تیـتش تِ دلیل تَلیذ هَای تٌظین پَتیذا تاثیش هفیذی دس عَیل ؿذى سیـِ ٍ تَ

وٌٌذُ سؿذ گیاُ هی تاؿذ تِ عَسی وِ هَخة افضایؾ ػغح خزب سیـِ ّا ٍ تالغثغ افضایؾ خزب آب ٍ ػٌاكش غزایی تَػظ 
 گیاُ ٍ دسًْایت افضایؾ تَلیذ هَخة هی ؿَد.

 

 کدام از ظطوح آبیاری برای عملکرد دانهاثر ظاده کود زیعتی در هر  -13جدول 

 هیاًگیي هربعات درجه آزادی اثر هتقابل
 هقادیر کَد زیستی

 هصرف کاهل کَد زیستی ًصف هصرف کَد زیستی عدم هصرف کَد زیستی

 ns 51/9 b 53/19 b 56/20 b 97/22 2 کَد زیستی در سطح اٍل آبیاری

 c 31/1 b 94/3 a 36/8 08/38 ** 2 کَد زیستی در سطح دٍم آبیاری

 b 64/11 a 34/14 a 38/15 2/11 ** 2 کَد زیستی در سطح سَم آبیاری

 c 53/16 b 62/17 a 76/18 72/3 ** 2 آبیاریکَد زیستی در سطح چهارم 

 در : غیر معنیnsدرصد؛  5و  1دار درسطح احتمال  به ترتیب معنی*و  **

 دار است سطح تیمار آبیاری به منسله عدم وجود اختالف معنیوجود حروف مشترک در سطوح کود زیستی در هر 
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Abstract 

The effect of bio-fertilizers on yield and yield components of corn (sc640) in drought conditions in Dezful 

city, Khozestan, Iran 

Drought stress and phosphorus levels can affect on yield and its components in corn and both of these factors 

can limit agriculture of corn. To study the effect of time of Drought stress and different amounts of bio-

fertilizer on yield and yield components of corn 640 , this farm experiment was done as a split plot in a base 

plan of completely randomized blocks with three replications on agricultural research station, Azad 

University of Dezful in 2013 . The analysis of variance showed that seed yield and its components Such as 

seed number (33/63) and seed weight (07/12) under drought stress conditions decreased. Maximum yield 

reduction was due to drought stress at vegetative stage after all leaves growing from the eighth to the tenth 

leaf and in conditions of non-use of bio- fertilizers that have been occurred mainly through the reduction of 

seeds. The lowest seed yield reduction was to drought stress in seed filling stage after finishing Pollination 

until corn seed be milky and using the bio-fertilizer. The lowest number of seeds per ear was due to drought 

stress at vegetative stage after all leaves growing from the eighth to the tenth leaf and stop of irrigation. The 

results of this study show that using 100g of bio- fertilizer 2 in a hectare Increases ear weight both with cover 

and without cover, Ear diameter, Ear height, Number of rows per ear, The total number seeds per ear, 

thousands Seed weight, Number of leaves per plant, Plant height and plant diameter in normal irrigating and 

drought stress conditions. Use of bio-fertilizer to increase corn production efficiency is suggested. 

 Keywords: corn, drought stress, bio-fertilizer, seed yield , yield component 

 


