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 خالصٍ

سایای گابهتی در کؾات ثغاب       سایی ٍ رٍیابى  ّبی رؽذ ثز هیشاى کبلَط کٌٌذُثِ هٌظَر ثزرعی اثز عطَح هختلف تٌظین

تکزار در داًؾگبُ ثَػلی عیٌب اًجبم ؽذ کِ فبکتَر  3گبٍسثبى ارٍپبیی آسهبیؾی ثِ صَرت فبکتَریل در قبلت طزح کبهالً تصبدفی ثب 

آهیٌَپاَریي در   گزم در لیتز( ٍ فبکتَر دٍم ؽبهل َّرهَى ثٌشیلهیلی 2ٍ  5/1، 1، 0اٍل ؽبهل َّرهَى تَفَردی در چْبر عطح )

گازم در لیتاز َّرهاَى تَفاَردی در     هیلای  2گزم در لیتز( ثَد. ًتبیج آسهبیؼ ًؾبى داد کِ کابرثزد  هیلی 1ٍ  5/0، 0عِ عطح )

سایای را ًغاجت ثاِ تیوابر ؽابّذ ٍ عابیز       سایای ٍ رٍیابى  آهیٌَپَریي، ثیؾتزیي هیشاى کبلَطگزم در لیتز ثٌشیلهیلی 1تزکیت ثب 

 ًوبیذ.هی ایجبدتیوبرّبی َّرهًَی 

 سایی گبهتی، گبٍسثبى ارٍپبییسایی، رٍیبىّبی رؽذ، کبلَطُتٌظین کٌٌذکلمات کليذي:

 

 مقذمٍ

 ثزای ثِ ػٌَاى دارٍ گیبّبى ایي اس اعتفبدُ ٍ ثَدُ ایزاى کؾبٍرسی ًظبم عٌتی در ایٍیضُ جبیگبُ دارای دیزثبس اس دارٍیی گیبّبى

درهیبى گیبّبى دارٍیی،  .[2] اعت داؽتِ قزار عٌتی طت هتخصصبى تَجِ کْي هَرد رٍسگبراى اس ّبثیوبری درهبى ٍ گیزیپیؼ

هطبلؼبت ّبپلَئیذی ثغیبر  ای ثزخَردار اعت.گبٍسثبى ارٍپبیی ثِ دلیل دارا ثَدى هَاد هؤثزُ ٍ خَاؿ دارٍیی فزاٍاى اس جبیگبُ ٍیضُ

تَاًٌذ ثِ ػٌَاى یک هیّبی ّبپلَئیذی کوی ثز رٍی گیبّبى دارٍیی در هقبیغِ ثب عبیز گیبّبى سراػی اًجبم گزفتِ اعت. رٍػ

 طزیق اس هؼوَالٌ طجیؼت در ّبپلَییذ گیبّبى ّبی اصالحی گیبّبى دارٍیی ثکبر گزفتِ ؽًَذ. تَلیذاثشار هْن جْت پیؾجزد ثزًبهِ

 کِ ؽذُ فزاٍاًی ّبیکَؽؼًیش  آًْب هصٌَػی تَلیذ سهیٌِ در ثبؽذ.ًیبفتِ( هی لقبح تخن اس جٌیي )تَلیذپبرتٌَصًش  یب آپَهیکغی

-گًَِ ثیي ٍ جٌغی ثیي گیزی دٍرگ ٍ هیکزٍعپَر ثغب ، کؾت حزارتی، کؾت ؽَ  اس حذف کزٍهَسٍهی، اعتفبدُ ثِ تَاىهی

 قزار اعتفبدُ هَرد ایثطَرگغتزدُ ٍ ثَدُ ثزخَردار ثبالیی کبرایی اس ّبپلَئیذ گیبّبى تَلیذ ثغب  در کؾت کزد. رٍػ اؽبرُ ای

هْوتزیي ٍ  ثبؽذ.ّبی رؽذ هییکی اس ػَاهل هؤثز ثز القبی ًزسایی در گیبّبى، ًَع ٍ غلظت تٌظین کٌٌذُ .[5] اعت گزفتِ

اس ایي رٍ ّذف اس  ثبؽٌذ.ّبی اکغیي ٍ عیتَکیٌیي هیّبی رؽذ در کؾت ثبفت گیبّبى، َّرهَىپزکبرثزدتزیي تٌظین کٌٌذُ

سایی  سایی ٍ رٍیبى ّبی رؽذ )اکغیي ٍ عیتَکیٌیي( ثز هیشاى کبلَط کٌٌذُاًجبم ایي پضٍّؼ، ثزرعی اثز عطَح هختلف تٌظین

 ثبؽذ. گبهتی در کؾت ثغب  گبٍسثبى ارٍپبیی هی
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 َامًاد ي ريش
ِ  1393ثذٍر گبٍسثبى ارٍپبیی، در عابل   ی هحلی گبٍسثبى ارٍپبیی اعتفبدُ گزدیذ.اس ٍاریتِ در ایي پضٍّؼ، ی داًؾاکذُ  در گلخبًا

ّبیی کِ حبٍی دٍ قغوت خب  هشرػِ، یک قغاوت کاَد داهای    ىگلذادرهتزی عبًتی 3ػوق کؾبٍرسی داًؾگبُ ثَػلی عیٌب در 

ِ  ًذ، کوپَعت ٍ یک قغوت هبعِ ثَدپَعیذُ ٍ ٍرهی هتازی کاِ   هیلای  7ٍ  5ّابی  کؾت ؽذًذ. پظ اس حذٍد ؽؼ ّفتاِ غٌها

اس گیابُ   ،ای هیبًی تب اًتْابیی( ثَدًاذ  هیکزٍعپَری هٌبعت )تک ّغتِذ ٍ ًوَ رؽدارای هزحلِ الف( -1)ؽکل ّبیی حبٍی ثغب 

ثبر ثاب   3درصذ، ضذػفًَی ٍ پظ اس آى  5/2دقیقِ ثب هحلَل ّیپَکلزیذعذین  10هبدری جذا ؽذُ ٍ عپظ در آسهبیؾگبُ ثِ هذت 

ّاب  ٌابر فلاَ( ػوال حاذف کبعاجزگ     ثؼذ اس طی هزاحل هذکَر، در ؽازای  اعاتزیل )الهی  آة هقطزاعتزیل، ؽغتؾَ دادُ ؽذًذ. 

کؾات  ّابی رؽاذ هختلاف    حابٍی تٌظاین کٌٌاذُ   ّبی ّبی ثغب  در پتزی دیؼّب صَرت گزفت ٍ ثؼذ اس آى ریش ًوًٍَِگلجزگ

ّاب در ایاي آسهابیؼ    تیوبر َّرهًَی هختلف هَرد ثزرعی قزار گزفت ٍ هحی  پبیِ ثزای کؾت ثغاب   12در ایي آسهبیؼ، .ؽذًذ

 3ثَد. آسهبیؼ ثِ صَرت فبکتَریل در قبلت طزح کبهالً تصابدفی ثاب    (NlNّبیٍ ٍیتبهیي B5ّبی ًوک) هحی  کؾت پبیِ تلفیقی

گازم در لیتاز( ٍ فابکتَر دٍم ؽابهل     هیلی 2ٍ  5/1، 1، 0تکزار اًجبم ؽذ کِ فبکتَر اٍل ؽبهل َّرهَى تَفَردی در چْبر عطح )

ِ  20گزم در لیتز( ثَد. ّز پتزی دیؼ حبٍی هیلی 1ٍ  5/0، 0آهیٌَپَریي در عِ عطح ) َّرهَى ثٌشیل ػٌاَاى   ػذد ثغب  ًیش ثا

ثاز رٍی   (ج -1) ّاب ٍ رٍیابى ( ة -1)ؽاکل  سا ّابی رٍیابى  رٍس کابلَط 15. در ًْبیت پظ اس گذؽت یک تکزار در ًظز گزفتِ ؽذ

ات هاَرد اعاتفبدُ در هحای     گیزی ؽذًذ.کزثَّیذرسایی گبهتی اًذاسُسایی ٍ رٍیبىّبی هزثَط ثِ کبلَطهحی  کؾت القب ٍ دادُ

هحای   pHگزم ثِ اسای یک لیتز هحی  کؾات ثاَد.   8گزم در لیتز ٍ هیشاى آگبر هصزفی  30کؾت ایي آسهبیؼ، هبلتَس ثب غلظت 

 صَرت گزفت. SPSS 16.0ّب ثِ کوک ًزم افشار تجشیِ ٍ تحلیل دادُ تٌظین ؽذ ٍ 8/5ثز رٍی  کؾت ًیش

 
 

 
 

 

 

 

 

 وتايج ي بحث 

ًتبیج جذٍل تجشیِ ٍاریبًظ حبصل اس اثز تیوبرّبی َّرهًَی هختلف ثز صفبت هَرد هطبلؼِ در کؾت ثغب  گبٍسثبى ارٍپبیی 

ٍ ثزای صفت  01/0سایی در عطح صفبت درصذ کبلَط آهیٌَپَریي ثزایهتقبثل تَفَردی ٍ ثٌشیل( ًؾبى داد کِ اثز 1)جذٍل 

آهیٌَپَریي ًیش دار اعت. اثز َّرهَى ثٌشیلدارای اختالف آهبری هؼٌی 05/0هیبًگیي تؼذاد رٍیبى ثِ اسای ّز ثغب  در عطح 

دار ثَد. ّوهٌیي ًتبیج حبکی اس ػذم ٍجَد اختالف یهؼٌ 01/0هیبًگیي تؼذاد رٍیبى ثِ اسای ّز ثغب  در عطح  تثزای صف

صفت  آهیٌَپَریي ثزایدار ثیي عطَح هختلف َّرهَى تَفَردی ثزای کلیِ صفبت هَرد هطبلؼِ ٍ ًیش عطَح هختلف ثٌشیلهؼٌی

 ثبؽذ.هی 05/0سایی در عطح درصذ کبلَط

 

)الف( ثغب  گبٍسثبى ارٍپبیی حبٍی هیکزٍعپَرّبی ی گامتی در کشت بساک گايزبان اريپايی. يزارييانزايی ي کالًس -1شکل 

 بى)ج( رٍی ٍ رٍس پظ اس کؾت 15ّبی گبٍسثبى،  سای ثِ دعت آهذُ اس کؾت ثغب  ای هیبًی ٍ اًتْبیی، )ة( کبلَط رٍیبى ی تک ّغتِ هٌبعت در هزحلِ

 (.ثبؽذسا در کؾت ثغب  گبٍسثبى ارٍپبیی هیی رٍیبى القب ؽذُ ثز رٍی کبلَط رٍیبى رًگ ًؾبى دٌّذُ قزهشفلؼ )سا بىتؾکیل ؽذُ ثز رٍی کبلَط رٍی
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 د مطالعٍ در کشت بساک گايزبان اريپايیتجسيٍ يارياوس اثر تيمارَاي ًَرمًوی بر صفات مختلف مًر -1جذيل 

 هٌجغ تغییز

 هیبًگیي هزثؼبت

-درصذ کبلَط درجِ آسادی

 سایی

هیبًگیي تؼذاد رٍیبى ثِ اسای  

 ّز ثغب 

ns 3 تَفَردی
931/41  ns

003/0 

ns 2 آهیٌَپَریيثٌشیل
268/12  **014/0 

 007/0*  052/176**  6 آهیٌَپَریيثٌشیل×  تَفَردی 

 002/0    143/58 22 آسهبیؾیخطبی 

ٍ ** ، * ns، دٌّذ.دار را ًؾبى هیٍ ػذم اختالف آهبری هؼٌی 01/0، 05/0دار در عطح ثِ تزتیت اختالف آهبری هؼٌی 
 

َّرهًَی ًؾبى داد کِ تیوبرّبی  ساییهقبیغِ هیبًگیي اثزات هتقبثل تزکیجبت هختلف َّرهًَی ثزای صفت درصذ کبلَط

 1گزم در لیتز تَفَردی در تزکیت ثب هیلی 5/1آهیٌَپَریي ٍ گزم در لیتز ثٌشیلهیلی 1گزم در لیتز تَفَردی در تزکیت ثب هیلی 2

درصذ ثِ خَد اختصبؿ دادًذ. کوتزیي درصذ  40سایی را ثِ هیشاى آهیٌَپَریي ثیؾتزیي درصذ کبلَطگزم در لیتز ثٌشیلهیلی

ثیؾتزیي  (.2)ؽکل درصذ ثَد  33/23آهیٌَپَریي ثِ هیشاى گزم در لیتز ثٌشیلهیلی 1ثَط ثِ تیوبر َّرهًَی سایی ًیش هزکبلَط

گزم در لیتز هیلی 1گزم در لیتز تَفَردی در تزکیت ثب هیلی 2ثِ تیوبر َّرهًَی ًیش هیبًگیي تؼذاد رٍیبى ثِ اسای ّز ثغب  

اختصبؿ یبفت. کوتزیي هیشاى صفت هذکَر ًیش هزثَط ثِ تیوبر ؽبّذ، تیوبر  17/0هیبًگیي تؼذاد رٍیبى ثب آهیٌَپَریي ثٌشیل

گزم در هیلی 5/1گزم در لیتز تَفَردی، تیوبر َّرهًَی هیلی 1آهیٌَپَریي، تیوبر َّرهًَی گزم در لیتز ثٌشیلهیلی 1َّرهًَی 

آهیٌَپَریي ٍ تیوبر گزم در لیتز ثٌشیلهیلی 5/0گزم در لیتز تَفَردی در تزکیت ثب هیلی 5/1لیتز تَفَردی، تیوبر َّرهًَی 

 .(3)ؽکل  ( ثَد0هیبًگیي تؼذاد رٍیبى  ثبگزم در لیتز تَفَردی )هیلی 2َّرهًَی 

 

مقايسٍ مياوگيه اثر متقابل تيمارَاي ًَرمًوی تًفًردي  -2شکل  

زايی در کشت بساک گايزبان  آميىًپًريه بر ميسان کالًسي بىسيل

 اريپايی

 

مقايسٍ مياوگيه اثر متقابل تيمارَاي ًَرمًوی تًفًردي ي  -3شکل 

در کشت آميىًپًريه بر مياوگيه تعذاد رييان بٍ ازاي َر بساک بىسيل

 بساک گايزبان اريپايی
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 گيريوتيجٍ

-گزم در لیتز ثٌشیلهیلی 1گزم در لیتز َّرهَى تَفَردی در تزکیت ثب هیلی 2کِ کبرثزد ًتبیج حبصل اس ایي تحقیق ًؾبى داد 

 ایي ًتبیج .کٌذَّرهًَی تَلیذ هی سایی را ًغجت ثِ تیوبر ؽبّذ ٍ عبیز تیوبرّبیسایی ٍ رٍیبىآهیٌَپَریي، ثیؾتزیي هیشاى کبلَط

. ایي پضٍّؾگزاى ًؾبى دادًذ کِ [4 ,3]  ّبی هحققیي دیگز کِ اسکؾت ثغب  خیبر حبصل ؽذ، هطبثقت داردثب ًتبیج پضٍّؼ

-هیلی 1گزم در لیتز َّرهَى تَفَردی ٍ هیلی 2سا در هحی  کؾت غٌی ؽذُ ثب ّبی رٍیبىکبلَطثیؾتزیي هیشاى القبی رٍیبى ٍ 

ثز رٍی کؾت ثغب   1390ّبی اهیزی ٍ ّوکبراى در عبل اس عَی دیگز، پضٍّؼ آهیٌَپَریي ثِ دعت آهذ. گزم در لیتز ثٌشیل

ب ًقؼ ثغیبر هؤثزی را در القبء کبلَط در گیبّبى هَرد ّ ّب ٍ عیتَکیٌیي تبتَرُ ًؾبى داد کِ اعتفبدُ اس تزکیت هٌبعت اکغیي

 .[1]آسهبیؼ دارد
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