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 زکیذُ

تِ صَرت  1389 -1390در عال سراػی آسهایؾی  سیزُ عثش ییاُ دارٍیگ یفکیکوی ٍ زد کتز ػول یکیَلَصیت یَدّاکتِ هٌظَر هغالؼِ اثز 
 .داًؾگاُ ؽاّذ تْزاى اخزا گزدیذ گیاّاى دارٍییتطقیقات هزکش  یقاتیار در هشرػِ تطقزکتا عِ ت یاهل تصادفکّای  کل در قالة تلَیتَرکفا
ضل  یْایتزکي تا تایغکتزٍیً یکَلَصیَد تکٌٌذُ فغفات، هخلَط کضل ّای  یتزکتا ي،یغکتزٍیً یکَلَصیَد تکؼ ؽاهل یي آسهایا یوارّایت
 هخلَطوار یهَرد هغالؼِ ت یوارّایي تیدر تًتایح ضاکی اس آى تَد کِ  .َدت( تیَلَصیک َدکػذم اعتفادُ اس )وار ؽاّذ یٌٌذُ فغفات ٍ تک

ؼ را در صفات ػولکزد داًِ، ؽاخص تزداؽت ٍ ػولکزد اعاًظ اس خَد ًؾاى یي افشایؾتزیّای ضل کٌٌذُ فغفات تًیتزٍکغیي ٍ تاکتزی
ي یّوسٌ. ضل کٌٌذُ فغفات در یک عغص قزار داؽت ّایداد کِ تا کارتزد خذاگاًِ ّز یک اس کَدّای تیَلَصیک ًیتزٍکغیي ٍ تاکتزی

 یَدّاکارتزد کِ کي هغالؼِ ًؾاى داد یح ایًتا. وار ؽاّذ هؾاّذُ ؽذیي ػولکزد داًِ، ؽاخص تزداؽت ٍ ػولکزد اعاًظ در تیوتزک
 .سیزُ عثش دارد ییاُ دارٍیگ یفکیدر ػولکزد کوی ٍ  یذ ٍ هَثزیًقؼ هف یکَلَصیت
 

 ولکزد کوی، ػولکزد کیفیّای ضل کٌٌذُ فغفات، ػًیتزٍکغیي، تاکتز سیزُ عثش،: کلوات کلیذی
 

 هقذهِ
 ذیؼ تَلیارسؽوٌذ، افشاّای  ي گًَِیذ ٍ پزٍرػ ایت در تَلیتِ ضائش اّوکغ هختلف، ًیدر صٌا ییاّاى دارٍیت ٍ ًقؼ گیتا تَخِ تِ اّو

ص اعتفادُ اس یت صطیزیهذ. تاؽذ یّزس ه یّام دفغ آفات ٍ ػلفا عوَیَد کاػن اس  ییایویهضز ؽ یّاارتزد ًْادُکغت تَدُ آًْا تذٍى یس
تِ  یکَلَصیت یَدّاکدر ضال ضاضز  (.1)ز گذار خَاّذ تَد یت آًْا تأثیفکیزد ٍ کدر تْثَد ػول ییاّاى دارٍیتا گ اریّو یزٍتیکه یّاگًَِ

ذار هغزش ؽذُیپا یؾاٍرسکذ هطصَالت در یدر تَل کخا یشیؼ ضاصلخیافشا هٌظَر ، تِییایویؽ یَدّاک یي تزایگشیخا یاٌِیػٌَاى گش
را  یاصل ییل ػٌاصز غذایتثذ ییِ تَاًاک( 3ٍ  11) تَدُ یسش هَخَدات آسادیاًَاع هختلف ر ضاٍیقت یدر ضق یکَلَصیت یَدّاک(. 12) اًذ

تْتز  یٍ خَاًِ سً یاؾِیغتن ریَعؼِ عٍ هٌدز تِ ت( 11ٍ  7) داؽتِ یکیَلَصیت یٌذّایفزا یدعتزط تِ فزم قاتل دعتزط ع ز قاتلیاس فزم غ
 Azotobacter  ٍAzospirillumاس خولِ  یسآسادار یّو یّایتزکق تایتزٍصى اس عزیً یکیَلَصیت تیاهزٍسُ تِ تثث (.3) گزدًذیتذٍر ه

اُ یؾِ گیظ ریي در هطیّوسٌ Azotobacter  ٍAzospirillum(. 9)هؼغَف ؽذُ اعت ای ُ ضیتَخِ ٍ یؾاٍرسک یّاتَم ًظام در
ٍ ّا  يیثزلیّا، خيیغکي، ایَتی، تیکذ پٌتَتٌی، اعیکٌیَتیکذ ًی، اعB یّايیتاهیفؼال هاًٌذ ٍ یکیَلَصیهَاد ت یعاخت ٍ تزؽص هقذار ییتَاًا

یتز هش هَخَدات را در یاس ر یگزٍّ ٌٌذٓ فغفاتکضل  یّایتزکتا .(7)دارًذ  یذ ٍ هَثزیؾِ ًقؼ هفیؼ رؽذ ریِ در افشاکزُ را دارًذ یغ
تَاى تِ یي خاًَادُ هیا یّاي خٌظیاس هْوتز. ٌٌذکل یاُ تثذیرا تِ فزم هطلَل قاتل دعتزط گ کِ قادرًذ فغفز ًاهطلَل در خاکزًذ یگ

Pseudomonas  ٍBacillus  ُهختلف خٌظّای  گًَِ(. 9)زد کاؽارPseudomonas   ( 6)سا هؤثز تَدُ یواریتّای  ٌتزل قارذکدرٍ 
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ؼ خذب فغفز تَعظ ی، افشایاّیگّای  ذ َّرهَىیّا، تَلیکَتیت یذرٍفَرّا، عٌتش آًتیذ عیاس خولِ تَل یهختلف یارّاکق عاس ٍ یاس عز
 یّایتزکضضَر تا (.1)گزدد یاُ هیرؽذ گ یکٌٌذ، عثة تطزکین هیاُ را تٌظیلي در گیِ هقذار اتک یین ّایتزٍصى ٍ عٌتش آًشیت ًیاُ، تثثیگ

Azospirillum ،Azotobacter  ٍPseudomonas طاى ٍ صثز سرد یاس خولِ پزٍاًؼ، ر ییاّاى دارٍیگ یؾِ تزخیظ ریدر هط
ي یا. ؾتز تَدیاّاى تیگای ِ ؾیز ریظ غیغِ تا هطیدر هقا ییاُ دارٍیدر ّز زْار گًَِ گّا  یتزکي تایت ایِ خوؼیکگشارػ ؽذُ اعت، تِ عَر

ز یاّاى هغیِ در گکٌیتا تَخِ تِ ا(. 5)زد یهَرد اعتفادُ قزار گّا  ي گًَِیا یذ تداریتَل یتزا یکَلَصیت یَدّاک یتَاًذ در هؼزفیح هیًتا
غ هَاد هتزؽطِ یٍ عز یقَ یٌٌذگک یکلذا، هغالؼِ اثز تطز( 5) ؽَدیه یکتطزّا  شمیزٍارگاًیکتَعظ ه یِ هؾخصیثاًَّای  تیعٌتش هتاتَل

اّاى یي گیاس هْوتز یکیزُ عثش تِ ػٌَاى یس (.3)دارد ای ُ ضیگاُ ٍیقات خایق، در تطییاّاى دارٍیِ در گیثاًَّای  تیتز هتاتَل یزٍتیکه
 ًیشذ ٍ یتَل یذاریؼ ٍ پایدرخْت افشا یاّیِ گیت تغذیزیِ السم اعت هذکٌیتا تَخِ تِ ا(. 4)ؾَر ها ؽٌاختِ ؽذُ اعت کدر  یاّل ییدارٍ

زاى اًدام یدر ا ییاّاى دارٍیزد گکتز رؽذ ٍ ػول یکیَلَصیت یّاَدکارتزد کقات در هَرد یِ تطقکغت گزدد ٍ اس آًدا یظ سیعثة ضفظ هط
سیزُ عثش  ییاُ دارٍیگ یفکیٍ یوکزد کش هَخَدات هختلف تز رؽذ ٍ ػولیر یضاٍ یَدّاکاثز  یؼ ضاضز تا ّذف تزرعیًؾذُ اعت، آسها

 .اًدام گزفت
 

 ّارٍػ هَا ٍ
ل در یتَرکتِ صَرت فاتطقیقات گیاّاى دارٍیی داًؾگاُ ؽاّذ تْزاى  هزکش یقاتیدر هشرػِ تطق 1389-1390 یق در عال سراػیي تطقیا

ٌٌذُ کضل ّای  یتزک، تا(Ni) يیغکتزٍیً یکَلَصیَد تکؼ ؽاهل یي آسهایا یوارّایت. ذیاخزا گزد زارکتا عِ ت یاهل تصادفکّای  کقالة تلَ
زدى کادُ یپظ اس پ. تَد( Con)ٍ تیوار ؽاّذ  (Psb+Ni) ٌٌذُ فغفاتکضل ّای  یتزکتا ي تایغکتزٍیً یکَلَصیَد تکهخلَط ، (Psb) فغفات

یف تزای کاؽت در در 6هتز ایداد ٍ در داخل ّز کزت  3در  2کزتْای تِ اتؼاد  1389 وِ اعفٌذیدر ً یَرسکات خایعزش ٍ اًدام ػول ًقؾِ
عاًتی هتز در رٍی ردف اًدام  5ؽت عاًتی هتز ٍ تا فاصلِ کا 30در ریف ّای تا فاصلِ  27/12/1389کؾت در تاریخ . ًظز گزفتِ ؽذ

، تذٍر تا سیزُ عثشش یر یاؽت تذرّاک ٍ تِ هٌظَر عَْلت در ِ اسؽزکت پاکاى تذر تْیِ گزدیذکاى تَد ْهَرد اعتفادُ، تَدُ اصف تذر .گزفت
 ٌٌذُکت یتثثّای  یتزکتاّای  ي عَػیاس فؼالتزای ِ هدوَػ یِ ضاٍکي یغکتزٍیً یکَلَصیَد تک. ذیهخلَط گزد یتاد تا هاعِ 3تِ  1ًغثت 
 یٍ تذرّا( تارکتز درّیل 2شاى یتِ ه)ذ یتاؽذ تِ رٍػ اختالط تا تذر اعتفادُ گزدهی Azotobacter  ٍAzospirillumؽاهل  ًیتزٍصى

 یدایِ قادر تِ تزؽص هقذار سک (2-تارٍر) ٌٌذُ فغفاتکضل ّای  یتزکتا .ؾت قزار گزفتٌذکِ هَرد یؽذى در عا کص ؽذُ پظ اس خؾیتلق
ص تا تذر در سهاى یش تِ صَرت تلقیٌٌذ ًکیآى آساد ه یٍ آل یثات هؼذًکیلِ فغفات را اس تزیي ٍعین فغفاتاس ّغتٌذ ٍ تِ ایٍ آًش یآل یذّایاع
اٍلیي هزضلِ آتیاری ایي عزش تال فاصلِ پظ اس اتوام ػولیات کاؽت صَرت گزفت ٍ تِ هٌظَر ضصَل  .هَرد اعتفادُ قزار گزفتٌذ  اؽتک

َد کر ًَع یؼ ّیآسها یدر عَل اخزا. تیاری اٍل اًدام ؽذآرٍس پظ اس  5ٌاى اس عثش ؽذى یکٌَاخت آتیاری هزضلِ دٍم تِ فاصلِ اعوی
ّای هَخَد تزداؽت ٍ ای، تَتِتزای تؼییي ػولکزد پظ اس ضذف اثز ضاؽیِ. هصزف ًؾذ یؾکا قارذ یؼ ٍ ک ؼ، آفتک، ػلف ییایویؽ

ي ییتؼ یگزم ًوًَِ  تزا 50 یزت تِ عَر تصادفکذ ؽذُ در ّز یتَلّای  اس داًِ. ص تزداؽت تؼییي گزدیذػولکزد داًِ، تیَلَصیک ٍ ؽاخ
لًَدز اعتفادُ ؽذ ٍ درصذ کز تا تخار آب تَعظ دعتگاُ یتِ هٌظَر اعتخزاج اعاًظ اس رٍػ تقغ. درصذ اعاًظ هَرد اعتفادُ قزار گزفت

هَرد تدشیِ ٍ تطلیل قزار گزفت ٍ  SPSSی ضاصل اس آسهایؼ تا اعتفادُ اس ًزم افشار ّادادُ. ذیي گزدییاعاًظ هزتَط تِ ّز ًوًَِ تؼ
 .اًدام گزدیذ%  5هقایغِ صفات هَرد ًظز تا اعتفادُ اس آسهَى زٌذ داهٌِ داًکي در عغص اضتوال 
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 ًتایح ٍ تطث
تاثیز هؼٌی داری ؽاخص تزداؽت ٍ ػولکزد اعاًظ ًتایح تدشیِ ٍاریاًظ ًؾاى داد کِ تیوارّای اػوال ؽذُ تز رٍی صفات ػولکزد داًِ، 

  .(1خذٍل )اًذ داؽتِ
ًغثت تِ تیوار ػذم اعتفادُ اس  کَد تیَلَصیکٍ تواهی تیوارّای  قزار گزفتػولکزد داًِ تِ ؽذت اس تیوارّای اػوال ؽذُ  :ػولکزد داًِ

 ًیتزٍکغیيّای ضل کٌٌذُ فغفات ٍ در تیي تیوارّا، اعتفادُ تَام اس تاکتزی(. 2خذٍل )کَد تیَلَصیکی افشایؼ هؼٌی داری ًؾاى داد 
تطقیقات سیادی ًؾاى دٌّذُ تاثیز هثثت . افشایؼ ػولکزد را هَخة ؽذ% 29ٍ ًغثت تِ ؽاّذ  داؽتِتیؾتزیي تاثیز را تز ػولکزد سیزُ عثش 

ّای ضل کِ اعتفادُ تَام اس تاکتزی تطقیقات اًدام گزفتِ ًؾاى داد ؽذ(. 10)تاؽٌذگیاُ هی اعتفادُ اس کَدّای تیَلَصیک تز افشایؼ ػولکزد
اُ، تاػث افشایؼ تیؾتز یگ یتْتز فغفز تزا یت دعتزعیتزٍصى ٍ قاتلیت ًیشهَخَدات در تثثیي ریل اثزات ایکٌٌذُ فغفات ٍ آستَتاکتز تذل

 (. 13) ػولکزد ًغثت تِ ضالت کارتزد خذاگاًِ آًْا ؽذ
ّای ضل کٌٌذُ فغفز ٍ ًؾاى داد کِ تیؾتزیي ؽاخص تزداؽت در تیوار اعتفادُ تَام اس تاکتزیّا  هقایغِ هیاًگیي :ؽاخص تزداؽت

افشایؼ ؽاخص تزداؽت را  ػلت( 8)عیٌگ راهؾَ ٍ  .(2خذٍل ) را ًؾاى داد% 21هؾاّذُ ؽذ کِ ًغثت تِ تیوار ؽاّذ افشایؼ  ًیتزٍکغیي
سیزا گیاُ تا خذب تْتز ػٌاصز غذایی ٍ  افشایؼ ؽاخص عغص تزگ هی تَاًذ . دادُ اعتتِ خذب تْتز ػٌاصز غذایی تؼوین  فیقیدر تیوار تل

خؾک کل را  عٌتشی تیؾتزی را تِ داًِ ارعال ًوایذ ٍ در ًتیدِ ًغثت داًِ تِ هادُاس تؾؼؾغ خَرؽیذی تْتز اعتفادُ ًوایذ ٍ هَاد فتَ
 .افشایؼ  دّذ

 

ػولکزد اعاًظ ًیش تطت تاثیز تیوارّای اػوال ؽذُ قزار گزفت ٍ اعتفادُ اس کَدّای تیَلَصیک افشایؼ هؼٌی داری را در  :ػولکزد اعاًظ
تیؾتزیي  ٍکغیيًیتزّای ضل کٌٌذُ فغفات ٍ در تیي تیوارّا، اعتفادُ تَام اس تاکتزی(. 2خذٍل )ػولکزد اعاًظ ًغثت تِ ؽاّذ ًؾاى داد 

ح ضاصل اس هغالؼِ یًتا .افشایؼ ػولکزد  اعاًظ را هَخة ؽذ% 25تاثیز را تز ػولکزد اعاًظ سیزُ عثش گذاؽت ٍ ًغثت تِ ؽاّذ 
 Pseudomonas)رؽذ گیاُ  کهطز یتزکپزٍاًؼ تا تا ییاُ دارٍیگّای  اّسِیوار گیِ تکاس آًغت  کیضا( 1)اراى کل ٍ ّویػثذالدل

fluorescens )کیق ضایي تطقیح ایًتا یلکتغَر . ذیظ تٌؼ آب گزدیاُ در ؽزایذ در گیالَئکشاى آلیغت تَدُ ٍ هیزد سکػول ؼیافشا عثة 
 گز، در تْثَدیذیکة تا کیا در تزیٍ  یی، تِ تٌْایا قارزیٍ  ییایتزکش هَخَدات تایر یضاٍ یکَلَصیتّای  َدکارتزد ک ِکاس آى اعت 

 یسراػّای  ًظام اّاى دریل گیي قثیذ ایتا تَخِ تِ ضزٍرت تَل. داؽتِ اعت یز هثثتی، تاثسیزُ عثش ییٍاُ داریزد گکٍ ػول یرؽذّای  یضگیٍ

 صفات هَرد ارسیاتی (MS) اریاًظتدشیِ ٍ -1خذٍل 

 درصذ اعاًظ ػولکزد اعاًظ
ؽاخص 
 ػولکزد داًِ ػولکزد تیَلَصیک تزداؽت

ٍسى ّشار 
 هٌاتغ تغییزات درخِ آسادی داًِ

ns 81/1 ns 02/4 ns 50/14 ns 18/608 ns 29/121 383/1  ns 2 تکزار 
015/0  ns 336/0  ns 08/57  ns 72/792  ns 10/331  ns 052/0  ns 1 2-تارٍر  

**55/1 ns130/0 **46/365 ns 3/5208 **02/2715 683/0  ns 1 ًیتزٍکغیي 
**76/1 ns307/0 **35/584 ns 5/2078 **11/2731 003/0  ns 1 ًیتزٍکغیي ×تارٍر 

055/0 130/0 78/2 91/61 04/9 400/0  خغای آسهایؼ 6 

93/13 61/11 10/5 45/4 075/5 21 - CV (%) 

 .ػذم تفاٍت هؼٌی دار را ًؾاى هی دّذ nsٍ % 1ص هؼٌی داری در عغ **
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 یَدّاک یتزا یي هٌاعثیگشیخا یکَلَصیت یَدّاکرعذ  ین ًْادُ، تٌظز هکّای  اّاى در ًظامیگ يیؾت اکعزف ٍ لشٍم تَخِ تِ  یکاس 
  .اّاى تاؽٌذیل گیي قثیذ ایتَل در ییایویؽ

 ّای ضل کٌٌذُ فغفاتهقایغِ هیاًگیي اثزات هتقاتل صفات کوی ٍ کیفی هَرد هغالؼِ در گیاُ سیزُ عثش تطت تاثیز ًیتزٍکغیي ٍ تاکتزی -2 خذٍل
 ػولکزد اعاًظ

(گزم در هتز هزتغ)  

 درصذ اعاًظ
)%( 

 ؽاخص تزداؽت

)%( 
 ػولکزد تیَلَصیک

(گزم در هتز هزتغ)  

 ػولکزد داًِ

(گزم در هتز هزتغ)  

ّشار داًٍِسى   

(گزم)  
 تیوار

92/1  a 04/3  a 36/36  a 49/187  a 79/68  a 11/3  a Psb+Ni 

70/1  ab 09/3  a 14/33  a 24/180  a 95/60  ab 14/3  a Psb 

70/1  ab 03/3  a 94/33  a 83/176  a 03/61  ab 89/2  a Ni 

45/1  b 21/3  a 50/28  b 43/165  a 96/48  b 90/2  a Con 

.ؾاى دٌّذُ ػذم ٍخَد تفاٍت هؼٌی دار هی تاؽذضزٍف هؾاتِ در ّز عتَى ً  

Ni+Psb=   تاکتزی ّای ضل کٌٌذُ فغفات+ ًیتزٍکغیي ,Psb= تاکتزی ّای ضل کٌٌذُ فغفز   ,Ni= ًیتزٍکغیي   ، Con = ؽاّذ      
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