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 خالصِ

 ی،در هزحلِ رؽذ رٍیؾ يیهیشاى پزٍل ٍ هیشاى پتبعین عذین،ثِ هٌظَر ثزرعی اثزات ؽَری ثزهیشاى 

آسهبیؾی ثِ صَرت فبکتَریل در قبلت طزح ثلَک ّبی کبهل تصبدفی ثب عِ تکزار در عطَح ؽَری صفز)ؽبّذ( 

در گلخبًِ داًؾکذُ ػلَم کؾبٍرسی داًؾگبُ هحقق اردثیلی اًجبم  1393کلزیذ عذین در سهغتبى هیلی هَالر250ٍ

ؽَری ٍ اثز هتقبثل رقن ٍ ؽَری  اثز رقن،یي ثزای صفبت عذین، پتبعین ٍ پزٍلثبتَجِ ثِ جذٍل تجشیِ ٍاریبًظ  .ؽذ

 ٍ پزٍلیي ؽذ. هؼٌی دار ؽذ. ًتبیج ًؾبى داد تٌؼ ؽَری ثبػث افشایؼ غلظت پتبعین، عذین
 

   تٌؼ ؽَریٍ  گٌذم، عذین، پتبعین کلیدی: کلوات

 

 

 هقدهِ

اد غذایی ٍ هحذٍدیت ّبی پیؼ رٍی رًٍذ عزیغ افشایؼ جوؼیت ٍ تقبضبی رٍس افشٍى جبهؼِ جْبًی ثزای تبهیي هٌبثغ اًزصی ٍ هَ

تخزیت اراضی کؾبٍرسی ٍ خؾکغبلی کِ ػَاهل  ثیوبری ّب، اس جولِ هحذٍد ثَدى اراضی قبثل کؾت، تَلیذ هحصَالت کؾبٍرسی،

ضزٍرت یبفتي ٍ کبرثزد ؽیَُ ّبی ًَیي ثِ سراػی ٍ ثِ ًضادی ثزای دعتیبثی ثِ ارقبم پزهحصَل ٍ  اصلی در کبّؼ ػولکزد ّغتٌذ،

( در آسهبیؾبت خَد ثز رٍی گٌذم 2002ٍ ّوکبراى ) عبیزام. گبر ثب ؽزایط آة ٍَّایی را ثیؼ اس پیؼ ضزٍری هی عبسدعبس

اهب ایي افشایؼ در ارقبم هتحول غیز هؼٌی دار ٍلی در ارقبم  ،یبثذدریبفتٌذ کِ هقذار عذین ثزگ ثب افشایؼ ؽَری افشایؼ هی 

دًذ کِ تٌؼ ؽَری هیشاى کلزٍفیل کل گیبُ را ثب افشایؼ فؼبلیت آًشین کلزٍفیالس ( گشارػ کز1981)راٍٍ .حغبط هؼٌی دار ثَد

( ًؾبى داد کِ ثزرعی ٍاکٌؼ گٌذم دٍرٍم در هزحلِ جَاًِ سًی ٍ رؽذ رٍیؾی ثِ تٌؼ 2003)هبًش ٍ جیوشتحقیقبت  .کبّؼ داد

ارقبم گٌذم دٍرٍم ثِ تٌؼ ؽَری در هزحلِ ؽَری هی تَاًذ هؼیبر هٌبعجی ثزای اًتخبة رقن هتحول ثِ ؽَری ثبؽذ سیزا ٍاکٌؼ 

تجوغ یَى عذین در ثزگ ٍ تخزیت  کبّؼ ٍسى گیبّچِ، کبّؼ عطح ثزگ،تز اس هزحلِ سایؾی اعت. ایؾبى رؽذ رٍیؾی ثیؼ

(گشارػ کزدًذ کِ تٌؼ ؽَری 2004قزثبًی ٍ ّوکبراى ) .غؾبّبی علَلی را اس اثزات تٌؼ ؽَری ثز گیبّچِ گٌذم ػٌَاى ًوَدًذ
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 هقذار هبدُ خؾک، تؼذاد داًِ در عٌجلِ، تؼذاد عٌجلِ ثبرٍر، تؼذاد پٌجِ در ثَتِ، ؽبخص عطح ثزگ، بّؼ ارتفبع ثَتِ،عجت ک

 ؽبخص ثزداؽت ٍ ػولکزد داًِ گٌذم خَاّذ ؽذ. 

 

 هَاد ٍ رٍش ّا

 ق اردثیلی اًجبم ؽذ.در گلخبًِ گزٍُ سراػت ٍ اصالح ًجبتبت داًؾکذُ کؾبٍرسی داًؾگبُ هحق 1393سهغتبى عبل  ایي تحقیق در

ٍ  .در سهبى کبؽت در ّز گلذاى ثیغت ػذد ثذر اس رقن هَرد ًظز کؾت ؽذ عبًتیوتز کؾت ؽذًذ25ثذٍر در گلذاى ّبیی ثِ قطز 

خبک هَرد اعتفبدُ در ایي تحقیق  ثزگی تٌک گزدیذًذ ٍ در ّز گلذاى چْبر ثَتِ ًگْذاری ؽذ. پظ اس عجش ؽذى در هزحلِ دٍ

کبهل طزح ثلَک ّبی  ثِ صَرت فبکتَریل ٍ در قبلتایي آسهبیؼ  ثَد.=PH 7/5ثبؽي ٍ کَد حیَاًی  ِ،هبع اس رط، تزکیجی

ّوچٌیي آثیبری ثب آة هؼوَلی ثِ  هَرد ارسیبثی قزار گزفت. دٍرٍمگٌذم صًَتیپ  20در ایي آسهبیؼ ؽذ.  تکزار اًجبم 3تصبدفی در 

Sػٌَاى تیوبر ؽبّذ )
S) ثِ ػٌَاى تیوبر ؽَری NaCl هیلی هَالر250( ٍ ثب آة ؽَر 0

در ایي تحقیق صفبت  ( در ًظز گزفتِ ؽذ.1

  هَرد ارسیبثی قزار گزفتٌذ.پتبعین ٍ پزٍلیي  غلظت عذین،

 

 یکذیگز ثب داًکي آسهَى اس اعتفبدُ ثب ٍهیبًگیي ّب گزدیذًذ آهبری تجشیِ SPSSافشار  ًزم اس ثب اعتفبدُ حبصلِ ًتبیج :آًالیس آهاری

 .ؽذ هقبیغِ

 

 یج ٍ بحثًتا

ٍ  رقن ؽَری، تأثیز ثزگ تحت پزٍلیي ٍ عذین، پتبعین یًَْبی غلظت داد ًؾبى 1جذٍل ًتبیج پتاسین: ٍ سدین غلظت

ؽذ. ثِ طَریکِ  گٌذم ارقبم ثزگ عذین غلظت افشایؼ عجت ؽَری تٌؼ 2ثب تَجِ ثِ جذٍل گزفت.  قزار رقن ٍ ؽَری ثزّوکٌؼ

هیلی گزم ثز گزم هبدُ خؾک( دیذُ  2/57) ثب 10ت عذین ثزگ در صًَتیپ ؽوبرُ هیلی هَالر ثیؼ تزیي غلظ 250در عطح ؽَری 

هیلی گزم ثز گزم هبدُ خؾک( هؾبّذُ ؽذ کِ ثیبًگز ػذم تبثیز  6/30کن تزیي هیشاى عذین ثب ) 13ؽذ. در حبلیکِ در صًَتیپ 

 گٌذم ثزگ صًَتیپ یؼ غلظت پتبعینافشا عجت ؽَری تٌؼ هؼٌی دار در ؽزایط تٌؼ ؽَری ًغجت ثِ عبیزصًَتیپ ّب هی ثبؽذ.

هیلی گزم ثز گزم هبدُ خؾک(دیذُ  3/98) ثب 10پتبعین ثزگ در صًَتیپ ؽوبرُ ؽذ. ثِ طَریکِ ثب اػوبل ؽَری ثیؼ تزیي غلظت 

ثَد. ثٌبثزایي  هیلی گزم ثز گزم ٍسى هبدُ خؾک( 5/59ثب )14پتبعین رٍی صًَتیپ ؽوبرُ ؽذ. ٍ کن تزیي تبثیز ؽَری رٍی هیشاى 

ٍ ثیبًگز تحت تبثیز قزار گزفتي ایي صًَتیپ در ؽزایط تٌؼ  پتبعین ثیؼ تزی را جذة کزدُ اعت.صفت عذین ٍ  در دٍ 10صًَتیپ

 پتبعین غلظت کِ ؽَری،صًَتیپ ّبی گٌذهی تٌؼ ؽزایط در کِ داد ( ًؾبى2000ٍ ّوکبراى ) تحقیقبت پزیَاسؽَری هی ثبؽذ. 

 خؾک اًذام َّایی ثبالتزی ثزخَردار ثَدًذ.    ٍسى ٍ فتَعٌتش داؽتٌذ اس خَد ثزگ در ثیؾتزی

 

ثب تَجِ ثِ جذٍل (. 1پزٍلیي ثزگ هؼٌی دار ثَد )جذٍل  ػبهل ثز غلظت دٍ ایي ثزّوکٌؼ ٍ رقن ؽَری، تٌؼ اثزپرٍلیي:  غلظت

 3/ 82) ثب7پزٍلیي ثزگ در صًَتیپ ؽوبرُتزیي غلظت  ؽذ. ثیؼ گٌذم ثزگ صًَتیپ پزٍلیي غلظت افشایؼ عجت ؽَری تٌؼ 2

هیکزٍ هَل ثز گزم ٍسى ثزگ(  75/0) 12هیکزٍ هَل ثز گزم ٍسى ثزگ( هؾبّذُ ؽذ ٍلی کن تزیي غلظت پزٍلیي در صًَتیپ 

 هؾبّذُ ؽذ.   
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 گٌدمشًَتیپ ّای  یکشفیسیَلَ ٍیصگیْای ٍ رضد بر ضَری تٌص تأثیر هربعات هیاًگیي ٍاریاًس تجسیِ :1 جدٍل

ت عذین غلظ درجِ آسادی هٌبثغ تغییزات

 ثزگ
غلظت پتبعین  

 ثزگ  
غلظت پزٍلیي 

  ثزگ

      ns  592/0                      ns   703/3                                    ns  012/0 2 تکزار

                 019/4**                             555/886**                277/134 **   19 رقن

   472/27 **  269/2054**                    334/15748** 1             ؽَری     

    180/0**                             076/21 **                 346/29 ** 19 رقن*ؽَری

          008/0                                   929/3                                       005/1         78 خطبی اسهبیؼ

ns  ِهی ثبؽٌذ درصذ یک احتوبل عطَح در هؼٌی دار اختالف ٍ هؼٌی دار اختالف ػذم ثیبًگز تزتیت ٍ** ث. 

 

 دٍرٍم گٌدم شًَتیپ2۲ فسیَلَشیک ّای ٍیصگی ٍ رضد بر ضَری تٌص اثر هیاًگیي هقایسِ :2جدٍل

تٌؼ  عطح

ؽَری)دعی سیوٌظ 

 ثز هتز(

 یلیعذین ثزگ)ه غلظت رقن

 گزم ثز گزم ٍسى خؾک(

تبعین ثزگ )هیلی غلظت پ

 ٍسى خؾک( گزم ثز گزم 

ثزٍلیي ثزگ)هیکزٍ  غلظت

 هَل ثز گزم ٍسى ثزگ(

 
 12 def  7/14 a4/49 a36/0 
 17 gh8/17 b2/55 I  49/2 
 14 gh7/17 bc6/56 g84/1 
 13 ab5/11 bc3/57 c 15/1 
 15 f7/15 9/58 i54/2 
 4 cd6/13 c8/59 e 53/1 
 7 ef5/15 c0/60 i 46/2  
 2 def03/15 d 1/64 f 58/1   
 11 a8/10 d 3/64 f 64/1 
 16 h2/18 d    3/64 e 4/1 
 3 ab 6/11 d0/65 g 80/1 
 9 fg2/16 de8/66 cd 16/1 
 8 cde 9/13 ef 7/69 kL 67/2 

 gh 8/17 fg  3/70 b 78/0 5 ؽبّذ ّب
 19 a4/10 fghi  1/72 a 49/0 
 1 cd 4/13 ijk 4/75 h 20/2 
 20 ef 4/15 jk   7/76 b 75/0 
 6 i 7/23 m 0/86 cd 13/1 
 18 h 2/18 n7/90 a 45/0 
 10 

________________ 
bc 7/12 O6/55 jkL 59/2 

 12 m 1/36 d1/64 b  75/0 
 17 o 7/39 d5/65 p  55/3 
 14 mn4/36 c 5/59 Lm  70/2 
 13 j 6/30 d 5/65 jk 52/2 

 L 4/33 de 1/67 p 52/3 15 ؽَری ّب
 4 L 9/33 fg 7/71 h  20/2 
 7 n 9/37 d 7/64 q 82/3 
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 2 m 7/35 d 13/64 jkL 55/2 
 11 m 4/36 fghij0/73 g84/1 
 16 rs 2/45 ef   3/70 ij 49/2 
 3 j 06/31 fghi9/71 mn 83/2 
 9 kL 1/33 ghij 7/74 jkL  59/2 
 8 p 6/42 kL  4/78 q 4/3 
 5 q 4/44 jk 2/76 h 14/2 
 19 j  06/31 hijk 2/75 c 40/1 
 1 L  7/33 m3/86 o 00/3 
 20 L 4/33 m 0/86 cd 11/1 
 6 rs 2/45 m  3/88 kL 67/2 
 18 r 4/46 o 7/97 d 21/1 
 10 t 2/57 3/98 p 47/ 
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