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 خالصه

سَیب آسهبیطی در هشرعِ تحقیقبتی  هذیزیت کَد اٍرُ بز عولکزد ٍ اجشای عولکزدبِ هٌظَر بزرسی 

 1393 در سبل داًطکذُ کطبٍرسی ٍ هٌببع طبیعی هغبى بِ صَرت طزح بلَکْبی کبهل تصبدفی در سِ تکزار

کیلَگزم در ّکتبر  100کیلَگزم در ّکتبر اٍرُ،  50م در ّکتبر اٍرُ، کیلَگز0بِ اجزا درآهذ. تیوبرّب ضبهل 

کیلَگزم  B. japonicum ،50کیلَگزم در ّکتبر اٍرُ بِ ّوزاُ تلقیح بب 0کیلَگزم در ّکتبر اٍرُ،  150اٍرُ، 

 .Bکیلَگزم در ّکتبر اٍرُ بِ ّوزاُ تلقیح بب  B. japonicum ،100 در ّکتبر اٍرُ بِ ّوزاُ تلقیح بب

japonicum   ٍ150  کیلَگزم در ّکتبر اٍرُ بِ ّوزاُ تلقیح ببB. japonicum  .ٍسى ّشار داًِ تحت بَدًذ

تبثیز ّیچ کذام اس تیوبرّب قزار ًگزفت. بیطتزیي هقذار تعذاد ًیبم در بَتِ، تعذاد داًِ در بَتِ ٍ عولکزد داًِ 

ب ببکتزی حبصل ضذ کِ اس لحبظ آهبری بب تیوبر کیلَگزم کَد اٍرُ بِ ّوزاُ تلقیح بذر ب 50در تیوبر کبربزد 

کیلَگزم کَد اٍرُ در حبلت عذم تلقیح بزابز بَد.  150عذم کبربزد کَد اٍرُ بِ ّوزاُ تلقیح بذر ٍ کبربزد 

تَاًذ بٌببزایي، استفبدُ اس ببکتزی تثبیت کٌٌذُ ًیتزٍصى در صَرت ایجبد رابطِ ّوشیستی بب سَیب هی

  جبیگشیي کَد اٍرُ گزدد.

 
 عولکزد، ًیتزٍصى  ببکتزی، سَیب، کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه

ی داری اس عَاهل هحذٍد کٌٌذُی گیبّبى است ٍ عذم قببلیت دستزسی بِ آى بِ طَرهعٌیًیتزٍصى عٌصزی کلیذی در تغذیِ

ّبی  هذیزیتاختالف بسیبری در عولکزد گیبّبى تحت ضزایط (. 3ّبی تَلیذ کطبٍرسی است )عولکزد در بسیبری اس سیستن

اخیزا، تبکیذ ضذیذی رٍی کبربزد هیشاى هٌبسبی اس کَدّبی ضیویبیی بِ هٌظَر افشایص (. 7هختلف سراعی هطبّذُ ضذُ است )

    هحیطی  ٍ سیست  اقتصبدی  عولکزد گیبُ، کبّص ٍ حذاقل کزدى آلَدگی هحیطی صَرت گزفتِ است. ّوچٌیي بزٍس هطکالت

  پبیذار جبیگشیي  کطبٍرسی  ّبی اس بزًبهِ  بخطی  عٌَاى  ًیتزٍصى بِ  کٌٌذُ  تثبیت  لَصیکیبیَ  ّبی سیستن  سبب ضذُ است کِ

رٍد کِ تَاًبیی سَیب بزای ببضذ ٍلی گوبى هیگزچِ دادى کَد ًیتزٍصى در سَیب ضیَُ هعوَلی ًوی (.1گزدد ) ضیویبیی  کَدّبی

تحت ضزایط هعتذل، تلقیح لَبیب بب (. 6ببضذ )ی ًویتثبیت ًیتزٍصى اتوسفزی جْت تَلیذ حذاکثز عولکزد ّویطِ کبف

Rhizobium  الطزاٍی  .(2)تعذاد ًیبم در بَتِ، تعذاد بذر در ًیبم، ٍسى ّشار داًِ ٍ در ًتیجِ عولکزد را ًسبت بِ ضبّذ افشایص داد
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هزکٍَاچی  ی گشارش کزدًذ.بز عولکزد داًِ را در کوتزیي هقذار کَد ضیویبی B. japonicum( بیطتزیي اثزبخطی 4ٍ ّوکبراى )

 ( بیطتزیي تعذاد داًِ را در تیوبر تلقیح بذر ٍ عذم استفبدُ اس کَد ًیتزٍصى گشارش کزدًذ. 5ٍ ّوکبراى )

 

 ًاد ي ريشهام

ٍ در هشرعِ تحقیقبتی داًطکذُ کطبٍرسی ٍ هٌببع طبیعی هغبى بِ صَرت طزح بلَکْبی کبهل تصبدفی در سِ تکزار  ایي پضٍّص

کیلَگزم در ّکتبر اٍرُ،  100کیلَگزم در ّکتبر اٍرُ،  50کیلَگزم در ّکتبر اٍرُ، 0بِ اجزا درآهذ. تیوبرّب ضبهل 1393 در سبل

کیلَگزم در ّکتبر اٍرُ بِ ّوزاُ  B. japonicum ،50کیلَگزم در ّکتبر اٍرُ بِ ّوزاُ تلقیح بب 0کیلَگزم در ّکتبر اٍرُ،  150

کیلَگزم در ّکتبر اٍرُ بِ ّوزاُ  B. japonicum   ٍ150در ّکتبر اٍرُ بِ ّوزاُ تلقیح بب کیلَگزم  B. japonicum ،100 تلقیح بب

آٍری کِ اس ضزکت في B. japonicumبَدًذ. بذر الیت رقن ساى بب هقذار هطخصی هبیِ تلقیح حبٍی  B. japonicumتلقیح بب 

 3ّوذیگز ٍ بِ طَل هتز اس سبًتی 50ضت بب فبصلِ ردیف کب 4تلقیح گزدیذ. ّز کزت ضبهل  تْیِ ضذُ بَد،گزا سیستی طبیعت

-سبًتی 3- 4بذر در هتز هزبع ٍ در عوق 50ّب ٍ بب تزاکن هتز رٍی ردیفسبًتی 8کِ بذرّب در دٍ طزف پطتِ بب فَاصل  هتز بَد

سفبت دی کیلَگزم در ّکتبر کَد ضیویبیی ف 200 ٍ ّوچٌیي هقبدیز هتفبٍت کَد ضیویبیی ًیتزٍصًی هتزی کبضتِ ضذًذ. 

افبصلِ بعذ قزار دادُ ضذ ٍ بالتز اس هحل قزار گیزی بذرّب سبًتی هتزی در کٌبر ٍ پبییي 5بِ صَرت ًَاری بب فبصلِ تقزیبب  آهًَیَم

ّب هحبسببت آهبری ٍ هقبیسِ هیبًگیي دادُ .ًذّبی ّزس بِ صَرت هٌظن ٍجیي ضذ اس کبضت ٍ کَددّی آبیبری اًجبم گزدیذ. علف

 ای داًکي اًجبم گزفت. آسهَى چٌذ داهٌٍِ SASًزم افشار  بب استفبدُ اس

 

 وتایج ي بحث

 ارائِ ضذُ است.  2ٍ هقبیسِ هیبًگیي تیوبرّب در جذٍل  1ًتبیج تجشیِ ٍاریبًس در جذٍل 

 
 عملکرد ي اجزای عملکرد سًیاتجزیه ياریاوس   -1جديل 

 هیبًگیي هزبعبت
 هٌببع تغییزات

 درجِ آسادی تعذاد ًیبم در بَتِ  تعذاد داًِ در ًیبم تعذاد داًِ در بَتِ ٍسى ّشار داًِ عولکزد داًِ در هتز هزبع

6/4103  7/152  6/135  16/0  5/65  بلَک 2 

**5/6533  2/80  **208  **07/0  **5/74  تیوبر 7 

587 6/69  9/10  01/0  اضتببُ آسهبیطی 14 4 

8/13  4/8  3/9  3/5  7/10 ب تغییزاتضزی     )%(  

 ذداری در سطح احتوبل یک ٍ پٌج درص** ٍ * بِ تزتیب هعٌی

 

طَریکِ بِاٍرُ تعذاد ًیبم در بَتِ را افشایص داد کبربزد کَد در گیبّبى حبصل اس بذٍر تلقیح ًطذُ،   در بًته: تعداد ویام

 50، کبربزد BJضذ. در گیبّبى حبصل اس بذٍر تلقیح ضذُ بب حبصل اٍرُ کیلَگزم کَد  150ٍ  0 درٍ بیطتزیي هقذار کوتزیي 

کیلَگزم اٍرُ  150ٍ  0، 100بِ دًببل آى بِ تزتیب کبربزد ٍ کیلَگزم در ّکتبر اٍرُ بیطتزیي تعذاد ًیبم در بَتِ را تَلیذ کزد 

ُ در ّکتبر ًسبت بِ گیبّبى حبصل اس کیلَگزم کَد اٍر 50ٍ  0قزار گزفتٌذ.  گیبّبى حبصل اس بذٍر تلقیح یبفتِ بِ ٌّگبم کبربزد 

  داری تعذاد ًیبم در بَتِ بیطتزی تَلیذ کزدًذ.طَر هعٌیبذٍر تلقیح ًیبفتِ بِ
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کیلَ اٍرُ در ّکتبر  150ٍ  100، 50در گیبّبى حبصل اس بذٍر تلقیح یبفتِ بب ببکتزی، کبربزد کَد در هقبدیز  تعداد داوه در ویام:

 داری در تعذاد داًِ در ًیبم ًذاضتٌذ. بب ایي حبل، بیطتزیي هقذار بِ عذم کبربزد کَد تعلق ٍ عذم کبربزد کَد اٍرُ اختالف هعٌی

کیلَگزم در ّکتبر اٍرُ قزار گزفتٌذ. در گیبّبى حبصل اس بذٍر تلقیح ًطذُ بب  100 ٍ 150، 50داضت ٍ بِ دًببل آى کبربزد 

داری بب یکذیگز ًذاضتٌذ، ًسبت بِ کبربزد ٍ عذم کبربزد کَد کِ اختالف آهبری هعٌی 150ٍ  50ببکتزی کبربزد کَد در هقبدیز 

 (.2)جذٍل داری داضتٌذ. کیلَگزم در ّکتبر اٍرُ بزتزی هعٌی 100

 
 عملکرد ي اجزای آنمقایسه میاوگیه  -2 جديل

 صفت 

 عولکزد داًِ در هتز هزبع ٍسى ّشار داًِ تعذاد داًِ در بَتِ تعذاد داًِ در ًیبم تعذاد ًیبم در بَتِ  تیوبر

0  25/9 c 16/2 ab 20e 38/99 a 75/99 d 

50 5/13 c 18/2 a 25/29 d 06/99 a 88/144 cd 

100 19b 75/1 c 08/33 cd 32/91 a 75/152 bcd 

150 77/21 ab 95/1 abc 05/42 ab 9/101 a 69/214 ab 

+0 BJ 31/20 ab 98/1 abc 40abc 99/96 a 67/195 abc 

+50 BJ 9/24 a 89/1 bc 47a 93/106 a 17/251 a 

+100 BJ 33/21 ab 77/1 c 66/37 bcd 88/98 a 50/185 bc 

+150 BJ 19b 85/1 c 35bcd 42/91 a 67/158 bcd 

 است.  B. japonicumتلقیح بب ببکتزی  BJّکتبر ٍ  هقذار کَد اٍرُ در 150ٍ  100، 50، 0

 

، کبربزد کَدضیویبیی تعذاد داًِ در بَتِ را ًسبت بِ عذم در گیبّبى حبصل اس بذٍر تلقیح ًطذُ بب ببکتزی :تعداد داوه در بًته

ر تعذاد داًِ در بَتِ ًسبت بِ داکیلَگزم کَد اٍرُ ببعث افشایص غیز هعٌی 100داری افشایص داد. کبربزد طَر هعٌیکبربزد آى بِ

دار تعذاد داًِ در بَتِ ضذ. در کیلَگزم هٌجز بِ افشایص هعٌی 150کیلَگزم کَد اٍرُ ضذ ٍلی افشایص کبربزد کَد بِ  50کبربزد 

-یکیلَگزم اٍرُ حبصل ضذ کِ اختالف هعٌ 50بیطتزیي تعذاد داًِ در بَتِ بب کبربزد  BJگیبّبى حبصل اس بذٍر تلقیح ضذُ بب 

افشایص کَددّی در . ذاضتً کیلَگزم اٍرُ در گیبّبى تلقیح ًطذُ 150در گیبّبى تلقیح یبفتِ ٍ کبربزد  داری بب عذم کبربزد کَد

کبّص داد ٍ کوتزیي هقذار در بیطتزیي هقذار کَددّی  گیبّبى تلقیح یبفتِ راکیلَگزم اٍرُ تعذاد داًِ  150ٍ  100هقبدیز 

 (.2)جذٍل  حبصل ضذ

 

کیلَگزم در ّکتبر کَد اٍرُ  100ٍ  50، کبربزد در گیبّبى حبصل اس بذٍر تلقیح ًطذُ بب ببکتزی : اوه در متر مربععملکرد د

داری طَر هعٌیکیلَگزم اٍرُ بِ 150داری بْبَد بخطیذ ٍلی استعوبل طَر غیزهعٌیًسبت بِ عذم کبربزد کَد عولکزد داًِ را بِ

کیلَ گزم اٍرُ ٍ ّوچٌیي  100ٍ  50داری بیي کبربزد هقبدیز کَد افشایص داد. اختالف هعٌیعولکزد را در هقبیسِ بب عذم کبربزد 

تلقیح ضذًذ، بیطتزیي عولکزد داًِ بب کبربزد  BJٍقتی کِ بذٍر سَیب بب ببکتزی  کیلَگزم اٍرُ ٍجَد ًذاضت. 150ٍ  100کبربزد 

کیلَگزم در ّکتبر  150بربزد کَد اٍرُ ٍ ّوچٌیي بب کبربزد کیلَگزم در ّکتبر اٍرُ حبصل ضذ کِ اس لحبظ آهبری بب عذم ک 50

اٍرُ در گیبّبى تلقیح ًطذُ بب ببکتزی یکسبى بَد. کبربزد بیطتز کَد اٍرُ عولکزد داًِ گیبّبى تلقیح یبفتِ را کبّص داد ٍ 

یح ًطذُ در عذم کبربزد کوتزیي عولکزد در بیطتزیي هقذار کَددّی حبصل ضذ. گیبّبى تلقیح ضذُ در هقبیسِ بب گیبّبى تلق

 (. 2کیلَگزم کَد اٍرُ عولکزد بیطتزی تَلیذ کزدًذ)جذٍل  50کَد ٍ کبربزد 
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 وتیجه گیری 

تعذاد ًیبم بیطتزیي هقذار ببضذ. ٍسى ّشار داًِ تحت تبثیز ّیچ کذام اس تیوبرّب قزار ًگزفت چَى بیطتز تحت کٌتزل صًتیک هی

 Bradyrhizobiumکیلَگزم کَد اٍرُ بِ ّوزاُ تلقیح بذر بب  50داًِ در تیوبر کبربزد  تعذاد داًِ در بَتِ ٍ عولکزدبَتِ،  در

japonicum  کیلَگزم کَد  150کبربزد تیوبر کَد اٍرُ بِ ّوزاُ تلقیح بذر ٍ  کبربزدتیوبر عذم  آهبری ببحبصل ضذ کِ اس لحبظ

  بَد.بزابز  در حبلت عذم تلقیحاٍرُ 
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