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  خالصه 

 در گلزًگ ػذاد کلزٍفیل هتزاثز رشذ رٍیشی ٍ  گالیسیي ثتبئیي پبشیدر ایي پژٍّش اثز هحلَل

کبهالً ّبی ثلَکآسهبیش ثِ صَرت فبکتَریل دٍ ػبهلی در قبلت عزح  .شذ هغبلؼِ شزایظ تٌش شَری

هیلی هَالر( ٍ فبکتَر دٍم  60ٍ  30، 10، 0سغح ) 4فبکتَر اٍل گالیسیي ثتبئیي در تصبدفی اًجبم شذ. 

ٍ  گالیسیي ثتبئیي  ًتبیج ًشبى داد کِ اثز شَریهیلی هَالر( ثَد.  150ٍ  100، 50، 0سغح ) 4شَری در 

دار ثَد اهب اثز هتقبثل هؼٌی هتز کلزٍفیل اػذاد ٍٍ  ٍسى تز سبقٍِسى تز ریشِ، ، عَل سبقِ ، عَل ریشِثز 

عَل ریشِ، عَل سبقِ ، ٍسى تز ریشِ، ثَد. ثب افشایش تٌش شَری فقظ ثز عَل ریشِ ٍ سبقِ هؼٌی دار آًْب 

ایي سجت افشایش  ثتبئیيگالیسیي استؼوبلکِ در حبلی زدکبّش پیذا کهتز کلزٍفیل  اػذادٍسى تز سبقِ ٍ 

ثتبئیي ثیشتزیي اثز را ثز هیلی هَالر گالیسیي 60ستفبدُ اس گزدیذ. در هجوَع ًتبیج ًشبى داد کِ اصفبت 

گلزًگ  ثزخی صفبت رٍیشی ثز در شزایظ تٌش گالیسیي ثتبئیي اثز هثجتیرشذ رٍیشی گلزًگ داشت ٍ 

 داشت. 
 

  هتز کلزٍفیلاػذاد ، گالیسیي ثتبئیي، گلزًگ، شَری : کلیدی کلمات
 

 

 مقدمه

 شَدهی هیيأت هٌبثغ خبرجی اس هصزفی رٍغي اس ای ػوذُ ثخش کشَر، در رٍغٌی داًِ تي ّشار 271 سبالًِ تَلیذ ٍجَد ثب 

 شزایظ ثب سبسگبر رٍغٌی ّبی داًِ ثیي اس] 8 [است ثزخَردار ثسشایی اّویت اس رٍغٌی ّبیداًِ کشت تَسؼِ ثٌبثزایي، .

ًَیذثخشی  آیٌذُ پبییشُ، ٍ ثْبرُ ّبیتیپ داشتي ثب ٍ ]2[ خشکی ٍ شَری تٌش هقبٍم ثِ گیبُ یک ػٌَاى ثِ گلزًگ کشَر،

تزیي اًَاع شَری در خبک ّبی سراػی ایزاى است کِ قبثلیت تَلیذ ثسیبری اس َری ًبشی اس سذین کلزایذ اس رایجش ].7[ دارد

اثز  ایي شَد. در هَردایجبد تٌش اسوشی در ریشِ گیبُ هیکٌذ. شَری ثبػث دچبر هحذٍدیت هی سراػی هْن راگیبّبى 

هحیظ اعزاف ریشِ ثیشتز اس غلظت ًوک درٍى ریشِ شَد ٍ پژهزدگی ٍ ًْبیتبٌ کبّش شبداثی ٍ  ، غلظت ًوکآةاس ًبشی 

است.  ّب ثزخَردار تٌش ثِ تحول افشایش در بصیخ اّویت اس ثیي اسوَلیتْب در ثتبئیي گالیسیي. ]6[ رشذ را ثِ دًجبل دارد

رشذ  ثز شَری تٌش اثزات کبّش ثزای تیوبر ػٌَاى یک ثِ تَاًذهی گالیسیي ثتبئیي کِ دادًذ ًشبى ،]5[ ّوکبراى لَپش ٍ 

 ثزگی پبشش کِ ًشبى دادًذ] 3[  ّوکبراى ٍ ّبریٌبسَت. شَد استفبدُ شَری ثِ حسبس در گیبّبى آثی رٍاثظ رٍیشی ٍ 

رٍ ّذف ایي پژٍّش ثزرسی اثز . اس ایيکٌذهی جلَگیزی شَری در شزایظ دٍ فتَسیستن ثِ صذهِ اس گالیسیي ثتبئیي

  ثبشذ.کبرثزد خبرجی گالیسیي ثتبئیي ثصَرت پبشش ثزگی ثز کبّش اثزات تٌش شَری در گلزًگ هی
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 مًاد ي ريش ها

راػت داًشکذُ کشبٍرسی دفی ثب سِ تکزار در گلخبًِ گزٍُ سّبی کبهل تصبآسهبیش ثصَرت فبکتَریل در قبلت عزح ثلَک

شذ. در ایي آسهبیش ثذرّبی گلزًگ رقن صفِ در آى کشت  ٍ ( پز شذًذ1:1ثب پزلیت ٍ کَکَپیت ) ّبشذ. گلذاى اًجبم

هیلی  150ٍ  100، 50، 0هیلی هَالر( ٍ تٌش شَری ) 60ٍ  30، 10، 0ّبی آسهبیشی ػجبرتٌذ اس گالیسیي ثتبئیي )فبکتَر

 شذ.ًظز استفبدُ  هَرد تیوبر ثِ تَجِ ثب َّگلٌذ هحلَل اس شَری، اػوبل تیوبرّبی ثزای ثؼذ، ثِ ثزگی 4 هزحلِ هَالر(. اس

شذ. اٍلیي  اضبفِ ّب ثِ گلذاى ٍ تْیِ َّگلٌذ غذایی هحلَل کلزیذ سذین در استفبدُ اس ثب ًظز هَرد ًوک ّبیغلظت

پبشی اًجبم ثؼذ اس اٍلیي هحلَل رٍس 14پبشی دٍم ثِ فبصلِ حلِ شش ثزگی ٍ هحلَلپبشی ثب گالسیي ثتبئیي در هزهحلَل

یک هبُ پس اس اػوبل تٌش ، ٍسى تز ریشِ، ٍسى تز سبقِ عَل سبقِعَل ریشِ، ّبیی اس قجیل . در ایي آسهبیش ٍیژگیگزفت

آًبلیش آهبری دادُ  .گیزی شذ( اًذاسSPADُهتز دستی )کلزٍفیل سجشیٌگی در پٌْک ثب استفبدُ اس دستگبُ  هیشاى .شذتؼییي 

 درصذ اًجبم شذ. 5در سغح  LSDٍ هقبیسِ هیبًگیي ّب ثب آسهَى   SASّب ثب ًزم افشار
 

 وتایج ي بحث

(. 1)جذٍل  قزار گزفتاثز هتقبثل آًْب  ًٍتبیج تجشیِ ٍاریبًس ًشبى داد کِ عَل ریشِ تحت تأثیز شَری ٍ گالیسیي ثتبئیي  

ًسجت ثِ شبّذ ثذٍى تٌش کبّش   عَل ریشِهیلی هَالر   150گیي ًشبى داد کِ ثب افشایش شَری ثِ ًتبیج هقبیسِ هیبً

در هیلی هَالر  60ثب گالیسیي ثتبئیي  عَل ریشِ(. حذاکثز 1)شکل  ٍ گالیسیي ثتبئیي ایي کبّش را ججزاى ًوَد یبثذهی

کِ کبرائی پبشش ثزگی گالیسیي ثتبئیي ثِ ػَاهل ثیبى کزدًذ  ]1[اشزف ٍ فَالد (. 1)شکل  ثذست آهذشزایظ ثذٍى تٌش 

 هتؼذدی هبًٌذ ًَع گًَِ، هزحلِ ًوَی گیبُ، غلظت گالیسیي ثتبئیي ٍ دفؼبت کبرثزد آى ثستگی دارد.

 

گلروگ فیسیًلًشیکیه ياریاوس اثرات ضًری ي گالیسیه بتائیه بر برخی صفات تجس  -1جديل  

 هٌبثغ تغییز
درجِ 

 آسادی
 هحتَی کلزٍفیل  (gٍسى تز سبقِ) (gٍسى تز ریشِ ) (cmسبقِ ) عَل (cmعَل ریشِ )

ns64/0 ns 86/0 03/0  2 تکزار ns 13/2 ns 004/0 ns 

24/5 30/230 ** 08/33 ** 3 شَری ** 97/72 ** 300/0 ** 

78/1 80/88** 36/4**  3 گالیسیي ثتبئیي ** 40/26 ** 029/0 * 

ثتبئیيگالیسیي×شَری  9  *62/0 * 46/8 20/0 ns 57/1 ns 004/0 ns 

 006/0 05/3 29/0 33/3 25/0 30 خغبی آسهبیشی

 72/10 94/18 57/15 04/6 06/6  ضزیت تغییزات
ns ،*  ٍ** درصذ. 1ٍ  5دار در سغح احتوبل  دار، هؼٌی ثِ تزتیت ػذم ٍجَد اختالف هؼٌی 

 
 گلروگ طًل ریطهگالیسیه بتائیه ي تىص ضًری بر  پاضص برگیاثر  -1ضکل 

 داری با هم ودارود.(( اختالف معىیP<0.05) LSDها با حريف مطابه بر اساس آزمًن )میاوگیه
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(. هقبیسِ هیبًگیي 1ثَد )جذٍل ثز عَل سبقِ هؼٌی دار  اثز هتقبثل آًْب ٍتبثیز شَری ٍ پزاین ثب گالیسیي ثتبئیي 

کِ اختالف هؼٌی هیلی هَالر  60سیي ثتبئیي ٍ گالیثذٍى تٌش  سغح ثیشتزیي عَل سبقِ هزثَط ثِ کِ دادُ ّب ًشبى داد

هیلی  150 شَری ٍ کوتزیي هقذار ایي صفت در تیوبرهیلی هَالر در ّوبى سغح تٌش ًذاشت  30داری ثب گالیسیي ثتبئیي 

تَاًذ ثِ تَاًبئی ػلت افشایش رشذ ریشِ ٍ سبقِ در حضَر گالیسیي ثتبئیي هی(. 2هشبّذُ گزدیذ)شکل  ٍ ثذٍى پزاین هَالر

 ]4]شَد  حزیک رشذ تَسظ آى هزتجظ ثبشذ کِ هَجت رشذ ٍ تَسؼِ سلَلی هیت

 اثر پاضص برگی گالیسیه بتائیه ي تىص ضًری  بر طًل ساقه گلروگ -2ضکل 
 داری با هم ودارود.(( اختالف معىیP<0.05) LSDها با حريف مطابه بر اساس آزمًن )میاوگیه

 

ثیز شَری ٍ تیوبر گالیسیي ثتبئیي ى داد کِ ایي صفت فقظ تحت تأِ ًشبًتبیج حبصلِ ثز رٍی صفت ٍسى تز ریش

(. ّوچٌیي ًتبیج هقبیسِ هیبًگیي ًشبى داد 1ثَد )جذٍل  دار هؼٌی غیزقزار گزفت ٍ اثز هتقبثل گالیسیي ثتبئیي ٍ شَری 

 (. ٍسى3ُ گزدیذ )شکل هیلی هَالر هشبّذ 150ٍ کوتزیي در شَری  هزثَط یِ تیوبر شبّذ تز ریشِ کِ ثبالتزیي هقذار ٍسى

 هیلی هَالر 10ٍ  30 ّبیهیلی هَالر ثیشتزیي ثَد کِ اختالف هؼٌی دار ثب تیوبر 60گالیسیي ثتبئیي  در تیوبر  تز ریشِ

 (.3ًذاشت )شکل 

  
 ( بر يزن تر ریطه گلروگC-2( ي تىص ضًری )C-1اثر پاضص برگی گالیسیه بتائیه ) -3ضکل 

 

 

 ( بر يزن تر ساقه گلروگD-2( ي تىص ضًری )D-1سیه بتائیه )اثر پاضص برگی گالی -4ضکل

 داری با هم ودارود.(( اختالف معىیP<0.05) LSDها با حريف مطابه بر اساس آزمًن )میاوگیه 
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صفت ٍسى تز سبقِ ًشبى داد کِ ایي صفت تحت تبثیز شَری ٍ گالیسیي ثتبییي قزار ًتبیج تجشیِ ٍاریبًس ثز رٍی 

کِ ًتبیج هقبیسِ هیبًگیي ًشبى داد، (. ثِ عَری1ثَد )جذٍل  دار هؼٌیثتبییي ٍ شَری غیزقبثل گالیسیي گزفت ٍ اثز هت

 استؼوبل(. 4هیلی هَالر ثَد )شکل  150هزثَط ثِ شزایظ ثذٍى تٌش ٍ تٌش  تزیي هقذار ٍسى تز سبقِثبالتزیي ٍ پبییي

 (. 4گزدیذ )شکل  شبّذسجت ثِ تیوبر ً هیلی هَالر سجت افشایش ٍسى تز سبقِ 60گالیسیي ثتبئیي
 

 

ثیز ي ثز ػذد کلزٍفیل هتز ًشبى داد ایي صفت تحت تأٍ تبثیز پبشش ثزگی گالیسیي ثتبئیًتبیج تجشیِ ٍاریبًس 

(. ثزرسی تبثیز 1ثَد )جذٍل  غیز هؼٌی داریي ٍ شَری ر گزفت ٍ اثز هتقبثل گالیسیي ثتبئیي قزاشَری ٍ گالیسیي ثتبئ

هزثَط ثِ  شزایظ ثذٍى تٌش )شبّذ( ٍ تٌش  تزیي هقذارحتَی کلزٍفیل ًشبى داد کِ  ثبالتزیي ٍ پبییيسغَح شَری ثز ه

هیلی هَالر سجت افشایش هحتَی کلزٍفیل ًسجت ثِ تیوبر  60(. پبشش ثزگی گالیسیي ثتبئیي5ثَد )شکل  هیلی هَالر 150

 یسیي ثتبئیي ثْجَد یبفت .ثب افشایش غلظت گال SPADعَر کلی ػذد  (. ث5ِشبّذ گزدیذ )شکل 

 گلروگ کلريفیل ( بر محتًیE-2( ي تىص ضًری )E-1اثر پاضص برگی گالیسیه بتائیه ) -5ضکل 
 داری با هم ودارود.(( اختالف معىیP<0.05) LSDها با حريف مطابه بر اساس آزمًن )میاوگیه

 

 وتیجه گیری 

توبم سغَح پبراهتزّبی هزثَط ثِ رشذ گلزًگ را کبّش داد ٍ  ًتبیج حبصل اس ایي پژٍّش حبکی اس آى است کِ شَری در 

هیلی  60غلظت استؼوبل گالیسیي ثتبئیي ثب هجوَع استؼوبل گالیسیي ثتبئیي ًقش هثجتی در افشایش ایي صفبت داشت. در

 ل کٌذ. اثزات تٌش شَری را تؼذی در ثزخی صفبت تَاًستٍ ثیشتزیي اثز را در هزحلِ رٍیشی گلزًگ ایجبد کزد  هَالر
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