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 3چکیده
ٍ اػیذ آهیٌِ گالیؼیي دس هٌطقِ بی ثیَلَطیک، ػصبسُ خلجک دسیبیی ثِ هصشف کَد ّ 704خْت ثشسػی پبػخ رست ػیٌگل کشاع 

. ثِ صَست آصهبیؾ فبکتَسیل دس قبلت طشح پبیِ ثلَک ّبی کبهل تصبدفی ثب چْبس تکشاس اخشا ؿذ 1389َاص آصهبیـی دس ػبل حا

، ػصبسُ خلجک (ثزس هبل)هصشف  ;a1ػذم هصشف، ; a0: دس دٍ ػطح( ًیتشٍکؼیي ٍ ثیَفؼفش)تیوبسّبی آصهبیؾ ؿبهل کَد ثیَلَطیک 

; c1ػذم هصشف، ; c0: ٍ هصشف اػیذ آهیٌِ گالیؼیي دس دٍ ػطح( هحلَل پبؿی)هصشف ; b1ػذم هصشف، ; b0: دسیبیی دس دٍ ػطح

هصشف کَدّبی ثیَلَطیک سٍی صفبتی چَى، ٍصى خـک کل ثَتِ، تؼذاد داًِ دس  ًتبیح ًـبى داد کِ. ثَد( هخلَط ثب آة آثیبسی)هصشف 

هصشف ػصبسُ خلجک . ف، استفبع ثالل ٍ ٍصى ّضاس داًِ دس ػطح یک دسصذ ٍ ًؼجت ػبقِ ثِ سیـِ دس ػطح پٌح دسصذ هؼٌی داس ؿذسدی

دسیبیی ًیض سٍ صفبتی چَى، ٍصى خـک کل ثَتِ، تؼذاد داًِ دس سدیف ٍ ًؼجت ػبقِ ثِ سیـِ دس ػطح یک دسصصذ ٍ صفت استفبع 

ّوچٌیي هصشف اػیذ . ی اختالف هؼٌی داسی سا اص لحبظ آهبسی سٍی ٍصى ّضاس داًِ ًـبى ًذادهؼٌی داس ؿذ ٍل ثالل دس ػطح پٌح دسصذ

سا ًـبى ( P<01/0)ٍصى خـک کل ثَتِ، استفبع ثالل ٍ ًؼجت ػبقِ ثِ سیـِ اختالف ثؼیبس هؼٌی داسی : ذآهیٌِ گالیؼیي سٍ صفبتی هبًٌ

 . ِ اختالف هؼٌی داسی ًذاؿتداد ٍلی سٍ صفبتی چَى، تؼذاد داًِ دس سدیف ٍ ٍصى ّضاس داً

 

 . اػیذ آهیٌِ گالیؼیي، رست، ػصبسُ خلجک دسیبیی، کَد صیؼتی3 واشگان کلیدی

 

 3هقدهه

ای دس افضایؾ تَلیذ هحصَل ٍ حفع حبصلخیضی پبیذاس ّبی کـبٍسصی پبیذاس کبسثشد کَدّبی صیؼتی اص اّویت ٍیظُدس ًظبم

ّبی هحشک سؿذ گیبُ هْوتشیي ساّجشد دس دّبی صیؼتی ثِ ٍیظُ ثبکتشیکبسثشد کَ (.Sharma, 2003)خبک ثشخَسداس اػت 

ثشای ػیؼتن کـبٍسصی پبیذاس ثب ًْبدُ کبفی ثِ صَست تلفیق هصشف کَدّبی ؿیویبیی ثب کبسثشد  هذیشیت تلفیقی تغزیِ گیبّی

ٍهًَبع ٍ سیضٍثیَم اص هْوتشیي ّبی خٌغ اصٍتَثبکتش، آصٍػپشیلیَم، ػَدثبکتشی (.Sharma, 2003)ثبؿذ ّبی هزکَس هیثبکتشی

ثبؿٌذ کِ ػالٍُ ثش تثجیت صیؼتی ًیتشٍطى ٍ هحلَل کشدى فؼفش خبک ثب تَلیذ هقبدیش قبثل ّبی هحشک سؿذ گیبُ هیثبکتشی

ّبی تحشیک کٌٌذُ سؿذ ثِ ٍیظُ اًَاع اکؼیي، خیجشلیي ٍ ػیتَکٌیي سؿذ ٍ ًوَ ٍ ػولکشد گیبّبى صساػی سا هالحظِ َّسهَى

ّبی هحشک سؿذ گیبُ ثِ ّبی سیضٍثیَهی اص خولِ ثْتشیي سیض ٍ ثبکتشیثبکتشی(. Zahir et al., 2004) دٌّذقشاس هی تحت تأثیش
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 ,Glick)ّبی هختلف هَخت افضایؾ سؿذ ٍ ػولکشد گیبّبى ؿًَذ تَاًذ ثب اػتفبدُ اص سٍؽّب هیآیٌذ ایي ثبکتشیحؼبة هی

سًذ اص طشیق دخبلت دس غلظت فیتََّسهَى ّبی ؿٌبختِ ؿذُ سؿذ ٍ ًوَ ّبی هحشک سؿذ گیبُ قبدثشخی اص ػَیِ(. 1995

رست یکی اص هْوتشیي گیبّبى صساػی اػت کِ ثشای تَلیذ ػلَفِ غیش هشتؼی هَسد  (.Glick, 1995)گیبّبى سا افضایؾ دٌّذ 

هشحلِ ؿیشی ؿذى داًِ ثشای ّبی َّایی آى پغ اص ثشداؿت دس ثِ هصشف تغزیِ طیَس ٍ ثخؾ  گیشد ٍ داًِ آىاػتفبدُ قشاس هی

ّبی خٌغ ّبی ثَتِ رست دس اثش تلقیح ثزس ثب ثبکتشیتش ٍ خـک ثشگ استفبع ثَتِ، ٍصى .ؿَدتَلیذ ػلَفِ ػیلَیی هصشف هی

ٍصى تش ثخؾ َّایی ثَتِ، تؼذاد ثشگ ٍ استفبع ثَتِ رست دس اثش تلقیح  (.Kapulnik et al., 1982)آصٍػپشیلیَم افضایؾ ًـبى داد 

رست کِ ( ثیَهبع)ٍصى خـک ثَتِ  (.Hernandez et al., 1995) ّبی خٌغ ػَدٍهًَبع افضایؾ یبفتّبی آى ثب ثبکتشیثزس

 (.Tilak et al., 1982)تلقیح ؿذُ ثَدًذ افضایؾ ًـبى داد  AZ.Chroococcum  ٍAS.brazilence ثزسّبی آى ثب ثبکتشی ّبی

کلپبک ثِ . ٌَهیؼت ّب، قبسذ ّب، خلجک ّب ٍ پشٍتَصئشّب تـکیل ؿذُ اًذثبکتشی ّب، اکتی: هَخَدات صًذُ خبک اص پٌح گشٍُ

 11گشفتِ ؿذُ اػت کِ حبٍی هَادی چَى اکؼیي ثِ هیضاى   Ecklenia maximaػٌَاى یک هحشک سؿذ اص خلجک دسیبیی 

شای اٍلیي ثبس دس کـَس اثش ث (.Masny et al., 2004)هیلی گشم دس لیتش هی ثبؿذ  031/0هیلی گشم دس لیتش ٍ ػیتَکٌیي ثِ هیضاى 

هصشف کلپبک ثش سؿذ گیبُ آتشیپلکغ کبًؼٌغ هثجت اسصیبثی ؿذ ثِ طَسی کِ اکثش خصَصیبت هشفَلَطیک گیبُ آتشیپلکغ ثب 

ی خلجک دسیبیی تأثیش هثجتی ثش سٍی سؿذ گیبّبى اػتفبدُ اص ػصبسُ(. 1390ػیجی ٍ ّوکبساى، )هصشف کلپبک افضایؾ یبفت 

دس پظٍّـی ػٌَاى ؿذ کِ ثب افضایؾ هصشف کلپبک ػولکشد داًِ، تؼذاد غالف دس ثَتِ، (. Metting et al., 1990) داؿتِ اػت

 .(Beckett et al., 1994) ػولکشد ثیَلَطیک ػبقِ ٍ سیـِ دس گیبُ لَثیب افضایؾ یبفت

 3هواد و روش ها

َاص ٍاقغ دس ؿْشػتبى حآصاد اػالهی ٍاحذ اداًـگبُ ( ؿْیذ ػبلوی)دس هضسػِ آهَصؿی تحقیقبتی  1389ایي آصهبیؾ دس ػبل 

. ایي تحقیق ثش اػبع آصهبیؾ فبکتَسیل دس قبلت طشح پبیِ ثلَک ّبی کبهل تصبدفی ثب چْبس تکشاس اخشا ؿذ. َاص اًدبم ؿذحا

، (ثزس هبل)هصشف ; a1ػذم هصشف، ; a0: دس دٍ ػطح( ًیتشٍکؼیي ٍ ثیَفؼفش)تیوبسّبی آصهبیؾ ؿبهل کَد ثیَلَطیک 

ٍ هصشف اػیذ آهیٌِ گالیؼیي دس دٍ ( هحلَل پبؿی)هصشف ; b1ػذم هصشف، ; b0: خلجک دسیبیی دس دٍ ػطح ػصبسُ

الصم ثِ رکش اػت کِ ًحَُ اػتفبدُ . سٍی گیبُ اػوبل ؿذًذ( هخلَط ثب آة آثیبسی)هصشف ; c1ػذم هصشف، ; c0: ػطح

ٍ ثب ّن تشکیت ؿذُ ٍ ثِ صَست ثزس هبل دس هحل ثِ ایي صَست ثَد کِ ایي د (ًیتشٍکؼیي ٍ ثیَفؼفش)کَدّبی ثیَلَطیک 

ثشای هصشف ػصبسُ خلجک دسیبیی اص . ػبیِ آى ّب سا ثب ثزس هخلَط کشدُ تب خزة ثزسّب ؿذًذ، ثؼذ اقذام ثِ کـت ًوَدین

م ٌّگب: هشحلِ اٍل: ذ کِ ؿبهلؿدس ػِ هشحلِ اًدبم ( هحلَل پبؿی)هحصَلی ثِ اػن کلپبک اػتفبدُ ؿذ کِ ثِ صَست اػپشی 

ثشای هصشف اػیذ آهیٌِ . ٌّگبم گلذّی گیبُ ثَد: ػبًتی هتشی گیبُ ٍ هشحلِ ػَم 50ٌّگبم استفبع : تٌک کشدى گیبُ، هشحلِ دٍم

گالیؼیي اص هحصَلی ثِ اػن ثٌَهیي اػتفبدُ گشدیذ کِ ایي هبدُ ًیض دس ػِ هشحلِ ٍ دس هخلَط ثب آة آثیبسی دس اختیبس گیبُ 

ػبًتی هتشی  50آثیبسی دس ٌّگبم استفبع : دس آة آثیبسی ثؼذ اص تٌک کشدى گیبُ، هشحلِ دٍم: لهشحلِ اٍ: قشاس گشفت کِ ؿبهل

هتش ٍ فبصلِ  4خط کـت ثِ طَل  5ّش کشت آصهبیـی ؿبهل . آثیبسی ٌّگبم گلذّی گیبُ اػوبل ؿذ: گیبُ ٍ هشحلِ ػَم

سقن رست هَسد اػتفبدُ دس ایي آصهبیؾ . ؿذ ػبًتی هتش دس ًظش گشفتِ 18ػبًتی هتش ٍ فبصلِ ثَتِ ّب سٍی سدیف  75خطَط 

 .ثَد 704سقن ػیٌگل کشاع 
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 3نتایج و بحث

 3وزن خشک کل بوته

ثب تَخِ ثِ ًتبیح خذٍل تدضیِ ٍاسیبًغ، صفت ٍصى خـک کل ثَتِ تحت تأثیش هصشف کَدّبی ثیَلَطیک، ػصبسُ خلجک 

لجک دسیبیی دس ػطح آهبسی یک دسصذ ٍ اثش هتقبثل ػِ دسیبیی، اػیذ آهیٌِ گالیؼیي، اثش هتقبثل کَد ثیَلَطیک ٍ ػصبسُ خ

 (.1خذٍل)گبًِ کَد ثیَلَطیک، ػصبسُ خلجک دسیبیی، اػیذ آهیٌِ گالیؼیي دس ػطح پٌح دسصذ هؼٌی داس ؿذ 

 

 تجسیه واریانس صفات (1جدول)

   هیبًگیي هشثؼبت

 نسبت ساقه

 به ریشه 
 ارتفاع بالل هسار دانه وزن

 تعداد دانه

 در ردیف 

 ن خشکوز

 کل بوته 

دسخِ 

 آصادی
 هٌبثغ تغییشات

009/0 
n.s

 24/13 
n.s

 83/131 n.s
 37/3 

n.s
 14/281 

n.s
 تکشاس 3 

09/0 
*

 23/2951 
**

 89/1502 
**

 12/190 
**

 77/44928 
**

 (a)کَد ثیَلَطیک  1 

13/2 
**

 01/621 
n.s

 60/509 
*

 12/36 
**

 14/109188 
**

 (b)ػصبسُ خلجک دسیبیی  1 

59/0 
**

 03/43 
n.s

 75/1253 
**

 12/3 
n.s

 58/38182 
**

 (c)اػیذ آهیٌِ گالػیي  1 

04/0 n.s
 85/456 

n.s
 11/90 

n.s
 12/28 

**
 89/10815 

**
 ػصبسُ خلجک دسیبیی ×کَد ثیَلَطیک 1 

0005/0 
n.s

 06/65 
n.s

 56/27 
n.s

 12/15 
**

 45/0 
n.s

 اػیذ آهیٌِ گالػیي ×کَد ثیَلَطیک 1 

12/0 
*

 80/26 n.s
 70/2 

n.s
 12/10 

*
 53/95 

n.s
 اػیذ آهیٌِ گالػیي ×ػصبسُ خلجک دسیبیی 1 

05/0 
n.s

 62/1285 
*

 86/1671 
**

 12/28 
**

 98/1382 
*

 1 a×b×c 

 خطبی کل 21 30/262 56/1 78/93 29/170 01/0

 (دسصذ) ضشیت تغییشات  56/7 66/2 00/12 25/3 62/9

n.s ،*،** ػطح احتوبل پٌح ٍ یک دسصذ ثِ تشتیت غیش هؼٌی داس، هؼٌی داس دس.               

 

 ثش اػبع ًتبیح هقبیؼِ هیبًگیي صفبت، ٍصى خـک کل ثَتِ تحت تآثیش هصشف کَد ثیَلَطیک قشاس گشفتِ ٍ ثب هصشف آى

گشم هشثَط ثِ  65/251ٍصى خـک کل ثَتِ ًیض افضایؾ پیذا کشد ثِ طَسی کِ ثیـتشیي ٍصى خـک کل ثَتِ ثب هجبًگیي  

دسثیي هصشف ػطَح هختلف ػصبسُ خلجک دسیبیی ًیض ثیـتشیي هیضاى ٍصى خـک کل ثَتِ ثب . دّبی ثیَلَطیک ثَدهصشف کَ

ّوچٌیي هصشف اػیذ آهیٌِ گالیؼیي ثبػث افضایؾ ٍصى . گشم اص هصشف ػصبسُ خلجک دسیبیی ثِ دػت آهذ 59/272هیبهگیي 

گشم اص هصشف اػیذ آهیٌِ گالیؼیي ثذػت آهذ  72/248خـک کل ثَتِ ؿذ ثِ ًحَی کِ ثیـتشیي هیضاى آى ثب هیبًگیي 

گشم هشثَط ثِ هصشف کَد  57/354دس ثیي اثشات ػِ گبًِ صفبت ثیـتشیي ٍصى خـک کل ثَتِ ثب هیبًگیي (. 2خذٍل)

گشم هشثَط ثِ تیوبس ػذم هصشف کَد  87/106ثیَلَطیک، ػصبسُ خلجک دسیبیی ٍ اػیذ آهیٌِ گالیؼي ٍ کوتشیي آى ثب هیبًگیي

 (.2خذٍل)لَطیک، ػصبسُ خلجک دسیبیی ٍ اػیذ آهیٌِ گالیؼیي ثَد ثیَ

 

 3تعداد دانه در ردیف
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ًتبیح تدضیِ ٍاسیبًغ صفبت ًـبى داد کِ تؼذاد داًِ دس سدیف تحت تأثیش هصشف کَد ثیَلَطیک، ػصبسُ خلجک دسیبیی، اثش 

ػیذ آهیٌِ گالیؼیي ٍ ّوچٌیي اثش ػِ گبًِ کَد هتقبثل کَد ثیَلَطیک ٍ ػصبسُ خلجک دسیبیی، اثش هتقبثل کَد ثیَلَطیک ٍ ا

ٌِ گالیؼیي دس ػطح یک دسصذ ٍ اثش هتقبثل ػصبسُ خلجک دسیبیی ٍ اػیذ آهیٌِ ثیَلَطیک، ػصبسُ خلجک دسیبیی، اػیذ آهی

گالیؼیي دس ػطح پٌح دسصذ هؼٌی داس ؿذ ٍلی هصشف اػیذ آهیٌِ گالیؼیي اختالف هؼٌی داسی سا اص لحبظ آهبسی سٍی آى 

ش هصشف کَد ثیَلَطیک ٍ ػصبسُ ثش اػبع ًتبیح هقبیؼِ هیبًگیي صفبت، تؼذاد داًِ دس سدیف تحت تأثی (.1خذٍل)ًـبى ًذاد 

داًِ ثِ تشتیت هشثَط  00/48ٍ  37/49خلجک دسیبیی قشاس گشفت ثِ طَسی کِ ثیـتشیي تؼذاد داًِ دس سدیف ثب هیبًگیي ّبی 

دس ثیي اثشات ػِ گبًِ صفبت، ثیـتشیي تؼذاد داًِ (.  2خذٍل)ثِ هصشف کَد ثیَلَطیک ٍ هصشف ػصبسُ خلجک دسیبیی ثَد 

داًِ هشثَط ثِ تیوبس هصشف کَد ثیَلَطیک ٍ ػذم هصشف ػصبسُ خلجک دسیبیی ٍ اػیذ آهیٌِ  50بًگیي دس سدیف ثب هی

داًِ هشثَط ثِ تیوبس ػذم هصشف کَد ثیَلَطیک، ػصبسُ خلجک دسیبیی  40گالیؼیي ٍ کوتشیي تؼذا  داًِ دس سدیف ثب هیبًگیي 

 (.2خذٍل)ٍ اػیذ آهیٌِ گالیؼیي ثَد 

 

صفات هقایسه هیانگین (2جدول)  

 ًؼجت ػبقِ

 ثِ سیـِ

ّضاس داًِ  ٍصى

(گشم)  

 استفبع ثالل

(ػبًتی هتش)  

 تؼذاد داًِ

 دس سدیف

 ٍصى خـک

(گشم) کل ثَتِ  
 تیوبس

 کَد ثیَلَطیک

47/1  a 82/391  b 81/73  b 50/44  b 71/176  b a0 
36/1  b 03/411  a 51/87  a 37/49  a 65/251  a a1 

 ػصبسُ خلجک دسیبیی

16/1  b 83/405  a 67/76  b 87/45  b 76/155  b b0 

67/1  a 02/397  a 65/84  a 00/48  a 59/272  a b1 
 اػیذ آهیٌِ گالیؼیي

28/1  b 27/400  a 40/74  b 62/46  a 64/179  b c0 

55/1  a 59/402  a 92/86  a 25/47  a 72/248  a c1 

 اػیذ آهیٌِ گالیؼیي ×ػصبسُ خلجک دسیبیی ×کَد ثیَلَطیک 

00/1  e 02/393  bc 25/17  b 00/40  e 87/106  g a0b0c0 

22/1  cd 00/407  ab 75/71  b 00/45  d 5/166  e a0b0c1 

61/1  b 76/197  bc 00/62  b 00/47  bc 23/177  e a0b1c0 

92/1  a 72/116  c 22/09  a 00/46  cd 25/256  c a0b1c1 

11/1   de 55/474 a 00/69  b 00/50  a 13/132  f a1b0c0 

11/1   c-e 22/492  ab 70/94  a 50/48  ab 58/217  d a1b0c1 

34/1   c 40/402  ab 37/95  a 50/49  a 33/302  b a1b1c0 

13/1   a 41/411  a 00/91 a 50/49  a 57/354  a a1b1c1 

.هیبًگیي ّبیی کِ حذاقل دس یک حشف هـتشکٌذ، اختالف آهبسی هؼٌی داسی دس آصهَى چٌذ داهٌِ ای داًکي دس ػطح احتوبل پٌح دسصذ ًذاسًذ  
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 3ارتفاع بالل

ًتبیح تدضیِ ٍاسیبًغ صفبت ًـبى داد کِ استفبع ثالل تحت تأثیش هصشف کَد ثیَلَطیک، اػیذ آهیٌِ گالیؼیي ٍ اثش هتقبثل ػِ  

گبًِ کَد ثیَلَطیک، ػصبسُ خلجک دسیبیی ٍ اػیذ آهیٌِ گالیؼیي دس ػطح آهبسی یک دسصذ ٍ هصشف ػصبسُ خلجک دسیبیی 

ؿذ ٍلی اثشات هتقبثل دٍگبًِ تیوبسّبی هَسد آصهبیؾ اختالف هؼٌی داسی سا اص لحبظ آهبسی دس ػطح پٌح دسصذ هؼٌی داس 

ثش اػبع ًتبیح هقبیؼِ هیبًگیي صفبت، استفبع ثالل تحت تأثیش هصشف کَد  (.1خذٍل)سٍی استفبع ثالل ًـبى ًذادًذ 

ػبًتی هتش هشثَط  51/87تفبع ثالل ثب هیبًگیي ثِ طَسی کِ ثیـتشیي اس. ثیَلَطیک قشاس گشفتِ ٍ ثب هصشف آى افضایؾ پیذا کشد

ػبًتی  65/84دس ثیي ػطَح هختلف هصشف ػصبسُ خلجک دسیبیی ًیض استفبع ثالل ثب هیبًگیي . ثِ هصشف کَد ثیَلَطیک ثَد

 ّوچٌیي ثب هصشف اػیذ آهیٌِ گالیؼیي ًیض استفبع ثالل تحت تأثیش. هتش اص تیوبس هصشف ػصبسُ خلجک دسیبیی ثِ دػت آهذ

ػبًتی هتش اص هصشف اػیذ آهیٌِ گالیؼیي ثذػت آهذ  92/86قشاس گشفتِ ثِ ًحَی کِ ثیـتشیي استفبع ثالل ثب هیبًگیي 

ػبًتی هتش اص هصشف کَد ثیَلَطیک، ػذم  70/94دس ثیي اثشات ػِ گبًِ صفبت، ثیـتشیي استفبع ثالل ثب هیبًگیي (. 2خذٍل)

ػبًتی هتش اص تیوبس ػذم  00/62گالیؼیي ٍ کوتشیي استفبع ثالل ثب هیبًگیي هصشف ػصبسُ خلجک دسیبیی ٍ هصشف اػیذ آهیٌِ 

 (.2خذٍل)هصشف کَد ثیَلَطیک، هصشف ػصبسُ خلجک دسیبیی ٍ ػذم هصشف اػیذ آهیٌِ گالیؼیي ثِ دػت آهذ 

 

 3وزن هسار دانه

هتقبثل ػِ گبًِ کَد ثش اػبع ًتبیح خذٍل تدضیِ ٍاسیبًغ، هصشف کَد ثیَلَطیک دس ػطح آهبسی یک دسصذ ٍ اثش 

. ثیَلَطیک، ػصبسُ خلجک دسیبی ٍ اػیذ آهیٌِ گالیؼیي دس ػطح پٌح دسصذ سٍی ٍصى ّضاس داًِ اثش گزاؿتِ ٍ هؼٌی داس ؿذ

ٍلی هصشف ػصبسُ خلجک دسیبیی، اػیذ آهیٌِ گالیؼیي ٍ اثشات هتقبثل دٍگبًِ تیوبسّبی هَسد آصهبیؾ اختالف هؼٌی داسی سا 

ثش اػبع ًتبیح هقبیؼِ هیبًگیي صفبت، ٍصى ّضاس داًِ تحت تأثیش  (.1خذٍل)صى ّضاس داًِ ًـبى ًذادًذ اص لحبظ آهبسی سٍی ٍ

گشم هشثَط  03/411هصشف کَدّبی ثیَلَطیک قشاس گشفتِ ٍ افضایؾ پیذا کشد ثِ ًحَی کِ ثیـتشیي ٍصى ّضاس داًِ ثب هیبًگیي 

شات ػِ گبًِ کَدّبی ثیَلَطیک، ػصبسُ خلجک دسیبیی ٍ اػیذ دس ثیي اث(. 2خذٍل)ثِ تیوبس هصشف کَدّبی ثیَلَطیک ثَد 

گشم هشثَط ثِ تیوبس هصشف کَد ثیَلَطیک، ػصبسُ خلجک دسیبیی  41/418آهیٌِ گالیؼیي ثیـتشیي ٍصى ّضاس داًِ ثب هیبًگیي 

د ثیَلَطیک، هصشف گشم هشثَط ثِ تیوبس ػذم هصشف کَ 12/376ٍ اػیذ آهیٌِ گالیؼیي ٍ کوتشیي ٍصى ّضاس داًِ ثب هیبًگیي 

 (.2خذٍل)ػصبسُ خلجک دسیبیی ثِ ّوشاُ هصشف اػیذ آهیٌِ گالیؼیي ثَد 

 

 3نسبت ساقه به ریشه

ًتبیح خذٍل تدضیِ ٍاسیبًغ صفبت ًـبى داد کِ ًؼجت ػبقِ ثِ سیـِ تحت تأثیش هصشف ػصبسُ خلجک دسیبیی ٍ اػیذ آهیٌِ 

ٍ اثش هتقبثل ػصبسُ خلجک دسیبیی ٍ اػیذ آهیٌِ گالیؼیي دس گالیؼیي دس ػطح آهبسی یک دسصذ ٍ هصشف کَد ثیَلَطیک 

ٍلی ػبیش اثشات هتقبثل تیوبسّبی هَسد آصهبیؾ اثش هؼٌی داسی سا اس ًظش آهبسی سٍی ًؼجت . ػطح پٌح دسصذ هؼٌی داس ؿذ

یش هصشف کَدّبی ثش اػبع ًتبیح هقبیؼِ هیبًگیي صفبت، ًؼجت ػبقِ ثِ سیـْتحت تآث (.1خذٍل)ػبقِ ثِ سیـِ ًـبى ًذادًذ 

ثَلَطیک قشاس گشفت ٍ کبّؾ پیذا کشد ثِ طَسی کِ ثیـتشیي ًؼجت ػبقِ ثِ سیـِ اص ػذم هصشف کَد ثیَلَطیک ثِ دػت 

دس ثیي ػطَح هختلف هصشف ػصبسُ خلجک دسیبیی ثب هصشف ایي هبدُ ًؼجت ػبقِ ثِ سیـِ افضایؾ ًـبى داد (. 2خذٍل)آهذ 
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ّوچٌیي ثب  هصشف اػیذ آهیٌِ . اص هصشف ػصبسُ خلجک دسیبیی حبصل ؿذ 67/1بًگیي ثِ طَسی کِ ثیـتشیي هیضاى آى ثب هی

دس ثیي اثشات ػِ گبًِ کَد ثَلَطیک، (. 2خذٍل)ثَد  55/1گالیؼیي، ًؼجت ػبقِ ثِ سیـِ افضایؾ یبفت کِ هقذاس آى ثشاثش ثب 

هشثَط ثِ تیوبس ػذم هصشف کَد  92/1بًگیي ػصبسُ خلجک دسیبیی ٍ اػیذ آهیٌِ گالیؼیي، ثیـتشیي ًؼجت ػبقِ ثِ سیـِ ثب هی

هشثَط ثِ  06/1ثیَلَطیک، هصشف ػصبسُ خلجک دسیبیی ٍ اػیذ آهیٌِ گالیؼیي ٍ کوتشیي ًؼجت ػبقِ ثِ سیـِ ثب هیبًگیي 

 (.2خذٍل)تیوبس ػذم هصشف کَد ثیَلَطیک، ػصبسُ خلجک دسیبیی ٍ اػیذ آهیٌِ گالیؼیي ثَد 
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Abstract: 
This experiment was conducted to find response of maize SC 704 to biological fertilizer, seaweed 

extract and the amino acid glycine in Ahwaz region in 2010. Experimental design was factorial under 

randomized complete block with four replications. Treatments consisted of biological fertilizer 

(Nitroxin and biophosphor) at two levels: a0 = no seed inoculation, a1 = seed inoculation, seaweed 

extract on two levels: b0 = no application, b1 = sprying application and amino acid application 

(glycine) at two levels: c0 = no application, c1 = application (applying with irrigation water), 

respectively. Results showed that the use of fertilizers on the biological traits such as, total dry weight 

per plant, seeds per row, ear height, yield , ratio of shoot to root was significant at five percent level. 

Seaweed extract as well as traits, total plant dry weight, number of seeds per row and ear height in the 

stem was significant at one percent level and significant difference was found on the thousand kernel 

weight. Application of amino acid glycine showed significant diferences on total dry weight, plant 

height and ear shoot (p<0.01) . Application of amino acid glycine on the number of rows and seed 

yield showed no significant differences. 
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