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 خالصٍ

در هشرعِ تحقیقبتی  1393در سَیب آسهبیطی در سبل اثز کَد ًیتزٍصًی ٍ فسفزیبِ هٌظَر بزرسی 

داًطکذُ کطبٍرسی ٍ هٌببع طبیعی هغبى بِ صَرت طزح بلَکْبی کبهل تصبدفی در سِ تکزار بِ اجزا درآهذ. 

فسفبت کیلَگزم در ّکتبر  200کبربزد کیلَگزم در ّکتبر اٍرُ،  150 کبربزد ،عذم کبربزدکَدّب ضبهل تیوبر

کیلَگزم در ّکتبر فسفبت دی  200کبربزد  کیلَگزم در ّکتبر اٍرُ بِ اضبفِ 150دی آهًَیَم ٍ کبربزد 

-لَگزم در ّکتبر بِ طَر هعٌیکی 200کبربزد ٍسى ّشار داًِ تحت تبثیز تیوبرّب قزار ًگزفت.  بَدًذ. آهًَیَم

داری بیطتزیي تعذاد ًیبم در بَتِ، تعذاد داًِ در ًیبم، تعذاد داًِ در بَتِ ٍ عولکزد داًِ در بَتِ را تَلیذ کزد 

طَر هطتزک در ردُ دٍم قزار گزفتٌذ. بٌببزایي درصَرت تلقیح بذرّبی سَیب بب ببکتزی ٍ بقیِ تیوبرّب بِ

تَاى بب استفبدُ اس کَد فسفبت دی آهًَیَم ًیبس ًیتزٍصى ٍ فسفز ی کبرآهذ، هیهٌبسب ٍ ایجبد رابطِ ّوشیست

گیبُ را تبهیي کزد ٍ عولکزد بیطتزی بب کبّص هصزف کَد ضیویبیی در هقبیسِ بب سیستن سراعی هتذاٍل 

  تَلیذ کزد. 

 
 اٍرُ، دی آهًَیَم فسفبت، سَیب، عولکزد کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمٍ

کیلَگزم  200کیلَگزم اٍرُ ٍ  150هعوَال کطبٍرساى در سیستن هزسَم ضَد ٍ طَر گستزدُ کطت هیسَیب در دضت هغبى بِ 

. ٍسیلِ کبربزد هستقین کَد یب تلقیح بذر بب ببکتزی حبصل ضَدتَاًذ بِرضذ ٍ ًوَ گیبُ هی. ذکٌٌفسفبت دی آهًَیَم استفبدُ هی

 [4] لئَى ٍ ّوکبراى[ 1] تَاًٌذ رضذ گیبُ را بْبَد بخطٌذٌذ هیکِ عٌبصز در غلظت خبصی ببضجَاهع هیکزٍبی تٌْب درصَرتی

کیلَ گزم اٍرُ ّن در سهبى کطت ٍ ّن گلذّی( بِ ّوزاُ  23کیلَ گزم سَپز فسفبت تزیپل ٍ  69گشارش کزدًذ کِ کبربزد کَد  )

 سایی ًذاضت.اثز هٌفی بز گزُ ّبی سراعی هعوَل بیطتز کزد ٍ کبربزد کَدتلقیح بذر سَیب رضذ ٍ عولکزد آى را ًسبت بِ رٍش

 90کیلَگزم ًیتزٍصى +  Rhizobium  +25در تیوبر تلقیح بب را عولکزد بذر  ٍ ًیش بیطتزیي تعذاد ًیبم [2]طبّز ٍ ّوکبراى 

درصذ کَد ضیویبیی  100کبربزد تلفیقی اظْبر داضتٌذ کِ  [3]هیطزا ٍ ّوکبراى  کیلَگزم در ّکتبر فسفز گشارش کزدًذ. ٍلی

+ ببکتزی حل کٌٌذُ فسفبت + ببکتزی هحزک رضذ ریشٍسفزی عولکزد،  Rhizobiumفسفز بِ ّوزاُ تلقیح بذر بب  ٍ صىًیتزٍ
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داری عبهل افشایص طَر هعٌیتعذاد داًِ در ًیبم، تعذاد ٍ ٍسى ًیبم در بَتِ بِ ٍاجشای عولکزد ٍ رضذ ًخَد را بْبَد بخطیذ 

ٍ هقبدیز تَصیِ ضذُ کَدّبی ضیویبیی رٍی  Azotobacter  ٍAzospirillumر بب در بزرسی اثز تلقیح بذعولکزد گشارش ضذًذ. 

ٍ ٍسى ّشارداًِ در تیوبر تلقیح بذر  ًٍطبى دادًذ کِ بیطتزیي عولکزد داًِ ، تعذاد غالف در بَتِ  [5]کلشا یبسبری ٍ پبتَاردّبى 

 دست آهذ.بِ کبربزد کَدّبی تَصیِ ضذُ

 

 ًاد ي ريشُام

در هشرعِ تحقیقبتی داًطکذُ کطبٍرسی ٍ هٌببع طبیعی هغبى بِ صَرت طزح بلَکْبی کبهل  1393اعی سر آسهبیص در سبل

کیلَگزم  200کیلَگزم در ّکتبر اٍرُ، کبربزد  150کَد، کبربزد  تیوبرّب ضبهل عذم کبربزدتصبدفی در سِ تکزار بِ اجزا درآهذ. 

کیلَگزم در ّکتبر فسفبت دی آهًَیَم  200کبربزد  بر اٍرُ بِ اضبفِکیلَگزم در ّکت 150در ّکتبر فسفبت دی آهًَیَم ٍ کبربزد 

آٍری سیستی کِ اس ضزکت في Bradyrhizobium japonicumبذر الیت رقن ساى بب هقذار هطخصی هبیِ تلقیح حبٍی  بَدًذ.

ّوذیگز ٍ بِ طَل تز اس هسبًتی 50ردیف کبضت بب فبصلِ  4. ّز کزت ضبهل ٍ کطت ضذ تلقیح گزدیذ تْیِ ضذُ بَد،گزا طبیعت

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

سبًتی هتزی در  5بِ صَرت ًَاری بب فبصلِ تقزیبب  فسفزیهقبدیز هتفبٍت کَد ضیویبیی ًیتزٍصًی ٍ هتزی کبضتِ ضذًذ. سبًتی

ّبی ّزس بِ  افبصلِ بعذ اس کبضت ٍ کَددّی آبیبری اًجبم گزدیذ. علفقزار دادُ ضذ ٍ بالتز اس هحل قزار گیزی بذرّب کٌبر ٍ پبییي

 SASای داًکي بب ًزم افشار ّب بب استفبدُ اس آسهَى چٌذ داهٌِهحبسببت آهبری ٍ هقبیسِ هیبًگیي دادُ .ًذصَرت هٌظن ٍجیي ضذ

 اًجبم گزفت. 

 

 وتایج ي بحث

ّب (. هقبیسِ هیبًگیي1تعذاد ًیبم در بَتِ در سطح احتوبل پٌج درصذ تحت تبثیز تیوبرّب قزار گزفت )جذٍل  در بًتٍ: ویام تعداد

طَر هعٌی داری ًسبت بِ بقیِ تیوبرّب تعذاد ًیبم کیلَگزم فسفبت دی آهًَیَم در ّکتبر بِ 200( ًطبى داد کِ کبربزد 2)جذٍل 

 150کیلَگزم اٍرُ ٍ کبربزد تَام  150ذاد ًیبم در بَتِ در تیوبرّبی عذم کبربزد کَد، کبربزد در بَتِ بیطتزی تَلیذ کزد. تع

 داری ًذاضت.  کیلَگزم فسفبت دی آهًَیَم اختالف آهبری هعٌی 200کیلَگزم اٍرُ ٍ 
 

(. 1صذ قزار گزفت )جذٍل دار تحت تبثیز تیوبرّب در سطح احتوبل یک درطَر هعٌیتعذاد داًِ در ًیبم بِ تعداد داوٍ در ویام:

طَر هعٌی کیلَگزم فسفبت دی آهًَیَم در ّکتبر بِ 200ّب  ًطبى داد کِ تعذاد داًِ در ًیبم در تیوبر کبربزد هقبیسِ هیبًگیي

کیلَگزم فسفبت دی آهًَیَم  200کیلَگزم اٍرُ ٍ  150کبربزد تَام داری ًسبت بِ بقیِ تیوبرّب بیطتز بَد. ّزچٌذ در تیوبر 

داری ًطذ کیلَگزم اٍرُ بیطتز بَد ٍلی تفبٍت ایي سِ تیوبر هعٌی 150تعذاد داًِ در ًیبم ًسبت بِ عذم کبربزد کَد ٍ کبربزد 

 (.  2)جذٍل 

 

(. 1دار تحت تبثیز تیوبرّب قزار گزفت )جذٍل هعٌیطَر تعذاد داًِ در بَتِ در سطح احتوبل یک درصذ بِ تعداد داوٍ در بًتٍ:

طَر داًِ در بَتِ بِ 60/44کیلَگزم فسفبت دی آهًَیَم در ّکتبر بب  200( ًطبى داد کِ کبربزد 2ّب )جذٍل هقبیسِ هیبًگیي

 150، کبربزد تَام 17/29هعٌی داری ًسبت بِ بقیِ تیوبرّب تعذاد داًِ بیطتزی تَلیذ کزد ٍ بِ دًببل آى عذم کبربزد کَد بب 
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داًِ در بَتِ قزار گزفتٌذ،  33/27کیلَگزم اٍرُ بب  150ٍ کبربزد  83/27کیلَگزم فسفبت دی آهًَیَم بب  200کیلَگزم اٍرُ ٍ 

 دار ًبَد.  ّزچٌذ کِ اختالف بیي تیوبرّبی اخیز هعٌی

 

دار تحت تبثیز تیوبرّب قزار گزفت )جذٍل ٌیطَر هعدر سطح احتوبل یک درصذ بِ عولکزد داًِ در بَتِ عملکرد داوٍ در بًتٍ:

 150کیلَگزم اٍرُ ٍ کبربزد تَام  150( ًطبى داد کِ تیوبرّبی عذم کبربزد کَد، کبربزد 2ّب )جذٍل (. هقبیسِ هیبًگیي1

 200د کیلَگزم فسفبت دی آهًَیَم اس ًظز آهبری عولکزد داًِ در بَتِ یکسبًی داضتٌذ. ٍ تیوبر کبربز 200کیلَگزم اٍرُ ٍ 

 داری بیطتزیي عولکزد را تَلیذ کزد. طَر هعٌیکیلَگزم در ّکتبر فسفبت دی آهًَیَم بِ
 

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

 
 بًتٍ، يزن خشک ویام در بًتٍ ي عملکرد بیًلًشیکی سًیاارتفاع بًتٍ، يزن خشک ساقٍ در يزن گرٌ، تجسیٍ ياریاوس   -1جديل

 هیبًگیي هزبعبت
 هٌببع تغییزات

داًِ در بَتِعولکزد   درجِ آسادی  تعذاد ًیبم در بَتِ تعذاد داًِ در ًیبم تعذاد داًِ در بَتِ ٍسى ّشار داًِ 

87/0  18/740  53/12  03/0  05/4  بلَک 2 

*94/1  69/42 ns **84/205  *13/0  **22/19  
 تیوبر 3

37/0  76/194  48/9  016/0  40/1  
 اضتببُ آسهبیطی 6

7/16  24/12  55/9  75/5  13/8  ضزیب تغییزات )%(  

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

 

 درصد 5در سطح مقایسٍ میاوگیه تیمارَا  -2جديل 
 صفت 

 تیوبر
ذاد داًِ در بَتِتع تعذاد داًِ در ًیبم تعذاد ًیبم در بَتِ   

 ٍسى ّشار داًِ

 )گزم(

 عولکزد داًِ در بَتِ

  )گزم(

0  22/14 b 05/2 b 17/29 b 78/115 a 37/3 b 

150 31/13 b 08/2 b 33/27 b 02/116 a 17/3 b 

200 22/18 a 51/2 a 60/44 a 29/108 a 85/4 a 

200  +150  53/12 b 21/2 b 83/27 b 67/115 a 19/3 b 

 . استدر ّکتبر کیلَگزم در ّکتبر فسفبت دی آهًَیَم  200کیلَگزم در ّکتبر اٍرُ ٍ کبربزد  150زد کَد، کبربزد بِ تزتیب عذم کبرب 200ٍ  150، 0

 

 

  گیریوتیجٍ

تعذاد داًِ در بَتِ ٍ عولکزد تعذاد ًیبم در بَتِ، تعذاد داًِ در ًیبم، بیطتزیي داری کیلَگزم در ّکتبر بِ طَر هعٌی 200کبربزد 

کیلَگزم اٍرُ  150طَر هطتزک در ردُ دٍم قزار گزفتٌذ. کبربزد ًیتزٍصى بِ هقذار َلیذ کزد ٍ بقیِ تیوبرّب بِداًِ در بَتِ را ت

ًسبت بِ عذم کبربزد کَد ًتَاًست اجشای عولکزد را افشایص دّذ چَى احتوبال بب اثز هٌفی بز فعبلیت ببکتزیْب ٍ کبّص تثبیت 
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کبربزد تَام اٍرُ ٍ فسفبت دی آهًَیَم ّزچٌذ ببعث تبهیي فسفز هَرد ًیبس است. ًیتزٍصى اثز هثبت کَد ًیتزٍصى کبّص یبفتِ 

گزدد ٍلی بِ علت داضتي هقذاری ًیتزٍصى در کَد فسفبتِ، اثز هٌفی بیطتزی بز کبرآیی تثبیت سیستی ًیتزٍصى ٍ گیبُ هی

علت تبهیي ًیتزٍصى اٍلیِ بزای رضذ سَیب ٍ  ببکتزیْب داضتِ ٍ ًتَاًستِ بز عولکزد کلی گیبُ هَثزتز ٍاقع ضَد. کَد فسفبتِ بِ

   ّوچٌیي فسفز هَرد ًیبس گیبُ ًسبت بِ بقیِ تیوبرّب بْتز بَدُ ٍ بیطتزیي عولکزد را تَلیذ کزد.
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