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شیکی دي رقم ذرت شیریه ًًل ًد آلی بر خصًصیات فیسی ٍ ویتريشن يک شیک با پای ًًل َای شیمیایی ي بی ًد  تأثیرک

ًییرضحی کچ ًکًل،   حمید حاتمی ،   *اول   ، علی مرجاوی محمدرضا ت
َسد ُ آصاد اػالهی ثدٌ گب  داـً

َل * ُ هؼئ َیٌؼذ َیی، : ً  zk_agri_boj@yahoo.comضحی کچشاًل

 چکیدٌ 
ثشخلَكهیب  ییضیَلهَطی ی دٍ س هن رس  ؿهیشیي      سػی تأثیشکَدّبی ؿیویبیی ٍ ثیَ لَطیک ثب پبیهِ ًیرهشٍطى ٍ کهَدآلی   ثِ هٌؾَس ثش

بی خشد ؿذُ دس  بلت  عشح ثلَکْبی کبهل تلبدیی ث یصهبـیآ هگبُ آصاد ثدٌهَسد    1389دس ػبل   ت شاس 3ب ِث كَس  کشْت هی داـً  دس هضسفِ آصهبـی
س اكلی دسسل، تیوبسّبی آصهبیؾ ؿبه .گشدیذ اخشا َاى یبکَر ی)ػغح ؿبهل س وْبی داًِ عالئی دٍ   ن ِث فٌ َاى    کَد هشیت ٍ ٍ (ایشًا دّی ثهِ فٌه

س یشفی دس ِ  اص  ( B، ؿبّذ(  A :ػغح ؿبهل 5 یبکَر سُ   + پبیه ِ  (C ٬ثهذٍى ػهشا ٍا سُ  + اص  پبیه ِ (  D ،ػهشا ٍا هحلهَل پبؿهی    + اص  پبیه
ه غ+  اص  پبیِ( Eٍ  ًیرشٍکؼیي َلپبؿی َّی د هحل سُ ثهب   اص  پبیًِربیح آصهبیؾ ًـبى داد کِ تیوبس  .َث ثبفه  ایهضایؾ ٍصى ثهش      ػهشا ٍا

ثبف  ایضایؾ ٍصى ػب ِ خـک، فول شد ثالل ػجض ٍ فول هشد ثیَلَطیهک ؿهذ ّوچٌهیي، کهبسثشد       کبسثشد کَد ًیرشٍکؼیيخـک ؿذ ٍ 
 .س ن ثشتش ؿٌبخرِ ؿذ دس ثیي دٍ س ن، هشیت ثِ فٌَاى .اػیذ ّیَهیک ثبف  ایضایؾ ؿبخق ثشداؿت گشدیذ

 .، خصًصیات فیسیًلًشیکیشیریه ، ذرتَیًمکس، ویتريکسیه :ياشگان کلیدی
 مقدمٍ

. دس ًؾبم ّبی کـبٍسصی پبیذاس اػرفبدُ اصاًَاؿ کَدّبی صیؼری اصاّویت ٍیظُ ای دس ایضایؾ تَلیذ ٍ حفؼ کیفیت خبا ثشخَسداس اػت
لَل خبا دس هدبٍس سیـِ سا کبّؾ داد ٍ ایي اهش هَخهت دػرشػهی ثْرهش    هح pHگضاسؽ ؿذُ اػت کِ حضَسثبکرشی دس سیـِ گٌذم 

ثیَلَطیک اهشٍصُ کَدّبی آلی ًؾیهش اػهیذ   فالٍُ ثش کَدّبی (. 1388اهیشی ٍّو بساى، ) گیبُ ثِ هٌبثـ غزایی خبا ثِ ٍیظُ ًیرشٍطى ؿذ
 ّیَهیک اػیذ ،  اثش(1387)ػجضٍاسی ٍّو بساى  .ّیَهیک ٍاػیذ یَلَیک ًیض ثِ فٌَاى خبیگضیي کَدّبی ؿیویبیی هَسد اػرفبدُ ّؼرٌذ

تحقیق حبضش دس ساػربی کـبٍسصی پبیذاس ثب ّهذ  . گضاسؽ کشدًذ داس هقٌی  ساگٌذم  خـک ثش  ٍ تش ٍصى ػغح، ّوچَى كفبتی ثش
 .اّویت کـت گیبّبى دس ًؾبم ّبی کن ًْبدُ اًدبم گشیت

 مًاد ي ريش َا
بی خشد ؿذُ دس  بلت آ س اكهلی دس  . گشدیذ اخشا 1389دس ػبل  ت شاس 3ب عشح ثلَکْبی کبهل تلبدیی ث صهبیؾ ِث كَس  کشْت َاى یهبکَر  س ن ِث فٌ
ی)ػغح ؿبهل س وْبی داًِ عالئی دٍ  س یشفهی دس  کَد هشیت ٍ ٍ (ایشًا َاى یبکَر ِ  اص  ( B، ؿهبّذ (  A :ػهغح ؿهبهل   5 دّی ِث فٌ ثهذٍى   + پبیه

سُ سُ + اص  پبیِ (C ٬ػشا ٍا َلپبؿی ّیهَه غ +  اص  پبیِ( Eٍ  هحلَل پبؿی ًیرشٍکؼیي + اص  پبیِ(  D ،ػشا ٍا هبی پبیهِ ثهش     .ثهَد  هحل اصْت
سُ دادُ  هٌجـ کَد ًریدِ آصهَى خبا  ّوشُا ثب کـت اص اػبع ًیبص کَدی ٍ َلپبؿی. ؿذٍا ِ  ػشا ٍ هحل ٍ  6-4: ّهب دس دٍ هشحله  ثشگهی  12-8ثشگهی 
سُ رس  اص هٌجـ کَد ه غ -ٍا كیِ ؿذُ ثشای رس  ِث هیضاى غلؾت  ًیرشٍکؼیي -َّی ًَهِ   صهَى خبا  جل اص فولیب  خهبکَسصی ثهب  آ. ؿذدادُ َت ًو
 6 ّهش کهش  ؿهبهل   . ِث صههیي اضهبیِ ؿهذ    (یؼفب  ٍ پربع) کَدّبی پبیِگشیت ٍ ثش اػبع آى ػبًریورشی خبا كَس   30تب  0 ثشداسی اص فوق

د هرش 6 سدیف کبؿت ِث عَل تِ ثیي ٍ ػبًری هرش 70 یبكلِ ثیي سدیفْبی کبؿت .َث دػبًری هرش  20ّب  َث دهبم     25 کبؿت دس .َث  .ؿهذ خهشداد ههبُ ًا
بی  دٍهرش اص  5/0پغ اص حز   4ٍ  3خْت هحبػجِ فول شد دس ّشکش  اص خغَط  ْر ثهب   ى،آهرهش هشثهـ اص ٍػهظ      25/2 هؼبحری هقهبدل  آى ّب،ًا

تِ ّب تهِ ّهب ٍصى        75 دههبی ػبفت دس آٍى ثب  72ثشداؿت ؿذ ٍ پغ اص خـک کشدى ِث هذ  ، اص ػغح صهیي  غـ َث دسخهِ ػهبًری گهشاد، کهل َث
طیک )  گشدیذ ََل ذاصُ گیشی  ، ػپغ ٍصى ثالل ّب ِث ّوشُا چَة،(فول شد ثی هِ ٍچهَة ثهالل ثهِ      ٍ خهذا  اص چَة ثالل، ػپغ داًِ ّب ؿذ، ًا دًا

بیههت ؿههبخق ثشداؿههت ثههِ عشیههق صیههش     آهههذثههِ دػههت   ٍ فول ههشد ا رلههبدی  ؿههذعههَس خذاگبًههِ تههَصیي                                                                                                          :ذیههدهحبػههجِ گشٍ دس ًْ
طی ی × 100.                                    ََل   ؿبخق ثشداؿت; فول شد ا رلبدی/ فول شد ثی
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بیر دبم ادُ ّبتدضیِ دMSTAT-Cٍ SAS ی هبسآ ّبیاػرفبدُ اص ًشم ایضاس ثب بًْ  .گشیتاػرفبدُ اص سٍؽ دًا ي هَسد هقبیؼِ  شاس  هیبًگیي ّب ثبٍ ًا
 وتایج ي بحث

 :يزن برگ خشک
تفهبٍ  هقٌهی داسی ٍخهَد    % 5ثیي دٍ س ن هشیت ٍ داًِ عالیی اص ًؾش ٍصى ثش  خـک دس ػهغح  ًربیح تدضیِ ٍاسیبًغ ًـبى داد کِ 

دس اثشا  هرقبثهل کهَد   (. 1خذٍل ) ًـبى داداخرال  هقٌی داسی % 1ػغح آهبسی ّوچٌیي اثش کَد ٍ اثش هرقبثل س ن دس کَد دس . داؿت
پبیِ ثب ػشا دس س ن هشیت ثیـرشیي ٍصى ثش  خـک ٍ تیوبس کبهل ًیرهشٍطى ثهذٍى ػهشا دس س هن داًهِ عالئهی        تیوبس ًیرشٍطىدسس ن 

س ن هشیت ٍ داًِ عالئی دس كهفت ٍصى ثهش     2هقبیؼِ هیبًگیي حبکی اص تفبٍ  هقٌی داس ثیي . کورشیي ٍصى ثش  خـک سا ًـبى داد
دس ثشسػی تیوبسّبی کَدی، تیوبس ًیرشٍطى پبیِ ثب ػشا ثیـرشیي ٍصى ثش  خـک ٍ تیوبس ؿهبّذ کورهشیي ٍصى   (. 2خذٍل)خـک ثَد 

ػهبصًذُ  کِ اص ثبکرشی ّهبی   آصٍػپیشیلَم ثبکرشی ثب ثزس تلقیح ثب رس  یثشگْب خـک ٍصى ایضایؾ(. 2خذٍل)ثش  خـک سا ًـبى داد 
 (.1386حویذی ٍّو بساى،)اػت ؿذُ گضاسؽ کَدّبی ثیَلَطیک هی ثبؿذ

 :يزن ساقٍ خشک
ّوچٌیي اثش کَد ٍ اثش هرقبثهل،   .کِ ثیي دٍ س ن اص ًؾش ٍصى خـک ػب ِ تفبٍ  هقٌی داسی ٍخَد داسد، ًربیح تدضیِ ٍاسیبًغ ًـبى داد
هقبیؼِ اثشا  هرقبثل ًـبى داد کِ تیوبس هحلَلپبؿی ًیرشٍکؼیي (. 1خذٍل )اخرال  هقٌی داسی داؿت % 5س ن دس کَد دس ػغح آهبسی 

ًـهبى داد   ّب هقبیؼِ هیبًگیي .داؿرٌذدس س ن هشیت ثیـرشیي ٍصى ػب ِ خـک ٍ ؿبّذ دس س ن داًِ عالئی کورشیي ٍصى ػب ِ خـک سا 
دس ثشسػی تیوبسّبی کَدی، هحلَلپبؿی . اس بم هشیت ٍ داًِ عالئی تفبٍ  هقٌی داسی دس كفت ٍصى ػب ِ خـک ٍخَد داؿت ثیيکِ 

اؽْبس داؿرٌذکِ گیبُ گٌذم دس هحققیي (. 2خذٍل )ًیرشٍکؼیي ثیـرشیي ٍصى ػب ِ خـک ٍ ؿبّذ کورشیي ٍصى سا ثِ خَد اخرلبف داد 
 (.1388اهیشی ٍّو بساى، )ٍصى ػب ِ خـک ثیـرشی اص ؿبّذ سا تَلیذ کشد  %3/12ثِ هیضاى  آصٍػپیشیلَم ثبکرشیحضَس 

 فول شد ثالل ػجض   فول شد ثیَلَطیک    ؿبخق ثشداؿت     ٍصى ػب ِ خـک   ٍصى ثش  خـک    ٌبثـ تغییشا      دسخِ آصادیه
 Fهقبدیش 

 ns18/3            ns08/9             ns 32/1              ns91/1  ns42/11            2                         ثلَا

         92/43*             1       س ن                    
**45/474           **08/517             

**65/450 **37/1398 
  a                     2 خغبی

 80/16**       11/30**      31/33*               34/4*           22/11**            4               کَد            

 17/8**                   23/6**       57/10**               09/3*              7** 4      کَد *اثش هرقبثل س ن 
 b                     16خغبی 

CV                                       )%(12/8               03/12          62/9     48/6                      63/9                         
n.s ٍ 5ٍ% 1ثِ تشتیت هقٌی داس ثَدى دس ػغح آهبسی * ، **فذم هقٌی داس ثَدى . % 

 تأثیشکَد ؿیویبیی ٍ ثیَلَطیک ٍکَد آلیدٍ س ن رس  ؿیشیي تحت خلَكیب  ییضیَلَطی ی ًربیح تدضیِ ٍاسیبًغ . 1خذٍل
 :عملکرد بالل سبس

هقٌی داس ثهَد  % 1ثش فول شد ثالل ػجض دس ػغح  س ن دس کَد اثش هرقبثل ثیش س ن ٍأت( 1خذٍل )ثب تَخِ ثِ ًربیح خذٍل تدضیِ ٍاسیبًغ 
ثیـرشیي فول شد ثالل ػجض هشثَط ثِ ّیَهیک ( 2خذٍل )دس اثش هرقبثل س ن دس کَد  .هقٌی داس ؿذ% 5ٍ اثش کَد ثش ایي كفت دس ػغح 

کهِ ثهیي دٍ س هن     ًـبى هی دّهذ  ّب هقبیؼِ هیبًگیي. عالئی ثَداػیذ دس س ن هشیت ٍ کورشیي هقذاس هشثَط ثِ تیوبس ؿبّذ دس س ن داًِ 
فول هشد ثهالل   % 63/63هشیت ٍ داًِ عالئی تفبٍ  هقٌی داسی اص لحبػ فول شد ثالل ػجض ٍخَد داؿت، ثهِ عهَسی کهِ س هن هشیهت      

تیوبس ًیرشٍکؼیي ٍ ّیَهیک اػهیذ   تیوبس کبهل ًیرشٍطى ثذٍى ػشا ٍ تیوبس ًیرشٍطى پبیِ ثب ػشا ٍ . ثیـرشی اص س ن داًِ عالئی ًـبى داد
ِ فول شد ثالل ػجض ثیـرشی ًؼجت ثِ ؿبّذ سا ًـبى دادًذ ٍ اص ایي ثهیي  %  70/74ٍ % 61/83ٍ % 37/48ٍ % 10/33ثِ تشتیت   + اص  پبیه
خبا خزة هی  هقذاس ًیرشٍطى دس داًِ رس  اص ػبیش فٌبكش غزایی کِ اص (.2خذٍل )ثیـرشیي فول شد ثالل ػجض سا تَلیذ کشد ًیرشٍکؼیي
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ؿًَذ ثیـرش اػت ٍ اػبػبً ًؼجت ثِ دیگش فٌبكش غزایی پشهلش  ثِ هیضاى ثیـرشی دس خْت ایضایؾ فول شد ث بس گشیرِ هی ؿَد، عی 
 (.1384یشاهشصی ٍّو بساى،)کیلَگشم ًیرشٍطى ثِ دػت آهذ  392آصهبیـی ًـبى دادُ ؿذ کِ حذاکثش فول شد رس  ؿیشیي ثب هلش  

 فول شد ثالل ػجض    فول شد ثیَلَطیک    ؿبخق ثشداؿت               ٍصى ػب ِ خـک      ٍصى ثش  خـک                                    
 )%( (کیلَگشم دس ّ ربس(      )کیلَگشم دس ّ ربس)(      گشم دس هرشهشثـ(      )گشم دس هرشهشثـ)                                        

  m)) a   36/201  a54/404              a22977 a2/12624 a43هشیت
 d)) b                       44/171         b03/309 b          14042               b7/8817    b34داًِ عالیی 

  کَد
     c21/170b               45/298   c12510              d4/8261  b35(                              A)ؿبّذ

   B       c86/174 a18/383  b16652c              3/10339 b  35) )ًیرشٍطى پبیِ ثذٍى ػشا
    C       a     83/217  a30/372 b18562  b1/11205 b  5/35))ًیرشٍطى پبیِ ثب ػشا 

 b 31/197   a66/385  a22970   a8/12392    a43      (D)ًیرشٍکؼیي+ ًیرشٍطى پبیِ 
   c      78/171   ab38/344   a21855  b1/11406    a8/46(E)ّیَهیک اػیذ+ًیرشٍطى پبیِ

 
 اثشا  هرقبثل

m*A                     cde         40/163    c          70/300              c5/17685               c9693              b7/43 
    m*B       b                      91/204ab              1/434              b6/22451               a12804  b9/39 
   m*C a          43/249                 ab 444b              6/23934             a13770  b7/39   

   m*D    b68/202    a             6/464              b5/23229 a              13310  b7/41 
 bc                           m*E   38/186    bc         50/379                a27585               a13540              a6/51  

    d*A              bcd03/177                c3/296f               2/7334 e               6830    c5/23 
d*B     e81/144                  c3/332            e3/10852           de 7874  c5/26 

 d*C    bc24/186c                62/300             de13190            cd   8638c                8/28 
 bc                            d*D  94/191                c72/306            b 5/22709     b        11480    b5/44  
    d*E                            de18/157                c3/309             cd7/16125               c9272      b7/39 

 ثب پبیِ ًیرشٍطى ٍکَد آلی خلَكیب  ییضیَلَطی ی دٍ س ن رس  ؿیشیي تحت تأثیشکَد ؿیویبیی ٍ ثیَلَطیک هقبیؼِ هیبًگیي. 2خذٍل
 .   تفبٍ  هقٌی داس ًذاسًذ% 5هیبًگیي ّبیی کِ دس یک ػرَى داسای حش  هـرشا هی ثبؿٌذ اص لحبػ آصهَى داً ي دس ػغح احروبل *

 :فول شد ثیَلَطیک
دس (. 1خذٍل )َلَطیک داؿت تأثیش هقٌی داسی ثش فول شد ثی% 1دس ػغح  آًْبًربیح تدضیِ ٍاسیبًغ ًـبى داد کِ س ن، کَد ٍ اثش هرقبثل 

هشثَط ثِ س ن هشیت ٍ تیوبس کَدی ًیرشٍطى پبیِ ثب ػشا ٍ کورشیي، هشثَط ثِ س ن داًهِ عالئهی    ،اثش هرقبثل س ن دس کَد ثیـرشیي هقذاس
َ  ًـبى دادهقبیؼِ هیبًگیي . دس تیوبس ؿبّذ ثَد طیهک ٍخهَد   ثیي دٍ س ن هشیت ٍ داًِ عالئی تفبٍ   هقٌی داسی اص لحبػ فول هشد ثیَل

دس اثهش هلهش  کهَد ثیـهرشیي فول هشد      . فول شد ثیـهرشی اص س هن داًهِ عالئهی سا ًـهبى داد     % 16/43داؿت ثِ عَسی کِ س ن هشیت 
 هلش  کَد ثیَلَطی ی ثِ ّوشاُ کَد ؿیویبیی،(. 2خذٍل . )هشثَط ثِ تیوبس ؿبّذ ثَدٍ کورشیي، ثیَلَطیک هشثَط ثِ تیوبس ًیرشٍکؼیي 

دس هقبدیش صیهبد ًیرهشٍطى    صیشاا ثیـرشکشدُ ٍ ایي هَضَؿ ثبف  ایضایؾ فول شد ثیَلَطیک دس رس  ؿذُ اػت، خزة فٌبكش ؿیویبیی س
کوجهَد  . ػشهبیِ گزاسی هَاد یرَػٌرضی دس ثخؾ ّبی ثش  ٍ ػب ِ ایضایؾ یبیرِ ٍ دس ًریدِ هَاد تدوـ یبیرِ دس داًِ ًیض یضًٍی هی یبثذ

ػهبیش   .ٍ ثِ هَاصا  آى فول شد ثیَلَطیک کبّؾ ههی یبثهذ  ؿذُ ثبف  کبّؾ یرَػٌرض ثش ًیرشٍطى ثِ فلت کبّؾ اًذاصُ ٍ دٍام ػغح 
 (.1388اهیشی ٍ ّو بساى،)ؿبّذ گضاسؽ کشدًذ کَد ثیَلَطیک سا ًؼجت ثِ ، ایضایؾ ٍصى خـک ثَتِ رس  دس اثشکبسثشدًیض هحققیي
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 :شاخص برداشت
هقٌهی داس  % 1، کَد ٍ اثش هرقبثل آًْب ثش كفت ؿبخق ثشداؿت دس ػهغح  تأثیش س ن( 1خذٍل )ثب تَخِ ثِ ًربیح خذٍل تدضیِ ٍاسیبًغ 

ّیَهیک اػیذ دس س ن هشیت ٍکورشیي، تیوبس ؿبّذ دس س هن داًهِ   هشثَط ثِ  دس اثش هرقبثل س ن دس کَد  ثیـرشیي ؿبخق ثشداؿت، . ثَد
س هن  . اس اص ًؾش ؿبخق ثشداؿت ٍخهَد داؿهت  دس ثشسػی هقبیؼِ هیبًگیي ثیي دٍ س ن هشیت ٍ داًِ عالئی تفبٍ  هقٌی د. عالئی ثَد
ثیـرشیي ؿبخق ثشداؿت، تیوبس ّیَهیهک اػهیذ ٍ کورهشیي هقهذاس     . ؿبخق ثشداؿت ثیـرشی اص س ن داًِ عالئی ًـبى داد% 26هشیت 

س اػرفبدُ کهَد ؿهیویبیی ٍ ّیَهیهک اػهیذ ههی تَاًهذ د      (. 2خذٍل )هشثَط ثِ ؿبّذ ٍ تیوبس کَد کبهل ًیرشٍطى ثذٍى ػشا حبكل ؿذ
گهضاسؽ   ،(1384)یهشا ههشصی ٍ ّو هبساى    .اًرقبل ثیـرش هَاد پشٍسدُ ثِ اًذام َّایی ًقؾ داؿرِ ٍ ثبف  ایضایؾ ؿبخق ثشداؿت ؿَد 

تهَاى ایهضایؾ   اص ًؾش ییضیَلَطی ی هی . ایضٍدى کَد ًیرشٍطى ثبف  ایضایؾ هقٌی داس ؿبخق ثشداؿت ًؼجت ثِ ؿبّذ گشدیذ کشدًذ کِ
ًیرشٍطًِ ثِ رس  سا ثِ ایضایؾ دٍام ػغح ثش  ًؼجت داد کِ هَخت ایضایؾ عَل فوهش اًهذاهْبی    کَد ؿبخق ثشداؿت دس اثش ایضٍدى

  .یرَػٌرض کٌٌذُ هی گشدد
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 .هغشح ثبؿٌذ پبیذاس کـبٍسصی ّبی ًؾبمدّبی ؿیویبیی دس ساػربی تَػقِ خبیگضیي هٌبػت کَ
 :مىابع
اثشا  کَدّبی ثیَلَطی ی ثش سؿهذگیبّچِ اس هبم هخرلهف    . 1388. یالح پَس   .یالحی ج  . شثبًی س .سضَاًی هقذم ح .اهیشی م ة.1

داًـهگبُ آصاداػهالهی   . ، یشكرْب ٍ چبلـْبی پیؾ سٍاٍلیي ّوبیؾ هلی کـبٍسصی ٍ تَػقِ پبیذاس (.چوشاى، ػبیًَض ٍگبػ َطى) گٌذم 
 .1314تب 1302كفحب   .ؿیشاص
ثشسػی کبسثشد کَدّبی سیضٍثبکرشیبیی ایضایٌذُ سؿهذ  . 1386. هل َتی م ج .  الًٍذ ا. دّقبى ؿقبس م. چَکبى س. اكغشصادُ ا. حویذی ا. 2

 . 19 تب 1 كفحب . 4ؿوبسُ. 4بلػ. فلَم هحیغی یللٌبهِ .دس صسافت رس  ثب ًْبدُ کبیی (PGPR)گیبُ 
ٍاسی. 3 ًَض ٍ ػهجالى گٌهذم         .1388 .م کبیی  .س  خضافی ح .ع  ػجض َایی اس هبم ػهبی هِ ٍ ثخهؾ ّه هیک ثش سؿهذ سـی  Triticum (.اثش اػیذ َّی

aestivum.L.)  ِ94تب   87ب  كفح، 2ؿوبسُ ،23 خلذ(.فلَم ٍ كٌبـی کـبٍسصی )ة ٍ خبا آهدل. 
ًِ ثش فول شد ٍ اخضای فول شد داًِ رس  س ن ػهیٌگل  طًیرشٍ تبثیش هٌبثـ ٍ هقبدیش کَد. 1384 .كیبهی ا . خوـیذی ع. یشاهشصی ؿ. 4

 .73تب  65كفحب   ،2ؿوبسُ ،ػبل اٍل .هدلِ داًؾ ًَیي کـبٍسصی . 704کشاع 
Effects of nitrogen fertilizers( chemical and biological ) and organic fertilizer on 

physiological  caracteristics of  two cultivars of sweetcorn 
M.R.Tookalloo, A.Marjani Hatami,  H.,*Z. Kachranlooei 

azad university of Bojnord 
Corresponding E-mail address: zk_agri_boj@yahoo.com 

 
Abstract: 
In order to study the effects of nitrogen fertilizers( chemical and biological ) and organic fertilizer 
on physiological  caracteristics of  two cultivars of sweetcorn an expriment was conducted, as split 
plot based on RCBD with three replication in exprimental field of azad university of Bojnord at 
2010. Expriment treatments included cultivars as main factors (SC404, and Meritt) and  fertilizers 
as subplots: A) control, B) starter nitrogen + without urea, C)starter nitrogen + used urea, D) starter 
nitrogen + used folair nitroxin, E) starter nitrogen + used  folair humax. Results showed that starter 
nitrogen by used urea cause incresed leef dry matter and  used folair nitroxin cause incresed steem 
dry matter, green ear yield, and biological yield, also used  folair asid humic caused incresed 
Harvest  Index. between the  two cultivars, Meritt knowned as a better cultivar.  
Keywords: nitroxin, humax, sweetcorn, physiological  caracteristics.  


