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 خالصٍ

ّبی ّبی سیضٍػفشی هحشک سؿذ گیبُ ٍ کَد داهی ثش سٍی داًْبلثِ هٌظَس ثشسػی اثشات ثبکتشی

ػلش اًدبم ؿذ. دس ایي دس گلخبًِ داًـگبُ ٍلیدس ػِ تکشاس پؼتِ آصهبیـی دس قبلت عشح کبهال تلبدفی 

دس ػِ ػغح )ثذٍى  یثبکتشثب پغ اص اػتشیل ؿذى ٍ خَاًِ صًی، قضٍیٌی زس پؼتِ سقن ثبداهی آصهبیؾ ث

دسكذ( کَد داهی  4ٍ  0،2ػغح )ػِ ٍ . (ػَدٍهًَبع فلَسػٌت یهتفبٍت اص ثبکتش ِیثب دٍ ػَ حیتلق ح،یتلق

 4ٍ ػغح کَد  D6خذایِ ثبکتشی تیوبس ًتبیح حبكل اص ایي تحقیق ًـبى داد کِ . ؿذ ِؿتبگلذاى ک 27دس 

کَد دسكذ  2 تیوبسػغح ثشگ پبساهتش دس  گیشی ؿذُ داؿت.دسكذ ثیـتشیي تبثیش سا ثش توبهی كفبت اًذاصُ

ٍصى خـک ٍ تش اًذام َّایی )ػبقِ( ٍ هیضاى  .دسكذ افضایؾ داد 10ثِ هیضاى ػغح ثشگ سا ًؼجت ثِ ؿبّذ 

داسی ثب تیوبس ثِ عَس هؼٌی ،س ؿذُ ثَدًذتیوب D6ٍ ثبکتشی داهی کَد دسكذ  4کلشٍفیل دس ثزسّبیی کِ ثب 

 40ٍ  50دسكذ ٍ ٍصى تش ٍ خـک ػبقِ ثِ تشتیت  15کلشٍفیل دس تیوبس رکش ؿذُ  .ؿبّذ تفبٍت داؿت

ّبی ثب ثبکتشی ّبکِ تلقیح ثزسًتیدِ گشفت تَاى دس هدوَع هی .ًـبى داددسكذ ًؼجت ثِ ؿبّذ افضایؾ 

داؿتِ ٍ پؼتِ سؿذ سٍیـی گیبُ افضایؾ ثش  ثِ ػضاییثیش تبداهی کَد  ىاضبفِ کشدٍ  هحشک سؿذ گیبُ

ّبی پؼتِ دس کـبٍسصی اسگبًیک ٍ پبیذاس تَاًذ ًقؾ هَثشی دس ثْجَد سؿذ ًْبلاػتفبدُ اص ایي تشکیت هی

 .داؿتِ ثبؿذ
 

 ٍصى ػبقِ کلشٍفیل، ،کَد گبٍیػغح ثشگ، ، ػَدٍهًَبع فلَسػٌت: کلمات کلیذی

 

 مقذمٍ

ِ  اػتت.  Pistaciaٍ خٌغ  Anacardiaseaگشهؼیشی اص خبًَادُ ( گیبّی ًیوِ.Pestacia vera Lدسخت پؼتِ )  دس پؼتت

 ختَد  ثِ سا ّکتبس 30000 حذٍد کشهبى اػتبى دس تٌْب کِ یعَس ثِاػت.  ثشخَسداس خبكی اّویت اص کـبٍسصی هحلَالت ثیي

ِ  ختَثی  یاِ یت تغز ؿشایظ ؼتِپ ثبغبت اکثشیت هحلَل ایي ثبالی کـت صیش ػغح سغن یػل اهب؛ اػت دادُ اختلبف  ٍ ًذاؿتت

ّبی کالى اقتلبدی کـَس دس سًٍتق كتبدسات غیتش ًفتتی     ثب تَخِ ثِ ػیبػت. ]4[ ثبؿذ هی پبییي ّب آى تَلیذ ػولکشد هتَػظ

کٌذ کِ افضایؾ سٍصافضٍى ًیبص غزایی هشدم دس اثش سؿذ ػشیغ خوؼیت ایدبة هی .ای ثشخَسداس اػتگیبُ پؼتِ اص اّویت ٍیظُ

اًشطی  سٍیِ کَدّبی ؿیویبیی،اهب هـکالت صیؼت هحیغی ًبؿی اص کبسثشد ثی ،تَلیذ هحلَالت کـبٍسصی افضایؾ یبثذ هیضاى

 کَد صیؼتی  ثٌب ثِ تؼشیف، .]7[ ٍ ّضیٌِ تَلیذ ثبػث ؿذُ کِ تَخِ ثِ کبسثشد کَدّبی صیؼتی هؼغَف گشدد

                                                 
1
 Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) 



 

 2

 

ّبی هتبثَلیک آًْب اػت کِ ثِ هٌظَس تبهیي یب فشآٍسدُ سًذُ ٍهتـکل اص یک یب چٌذ ًَع سیضخبًذاس هفیذ ثِ ّوشاُ هَاد ًگْذا

ّتبی هیکتَسیضا ٍ   ّتبی ّوضیؼتت، قتبسذ   . اًَاع کَدّبی صیؼتتی ؿتبهل ثتبکتشی   ]9[ ؿًَذػٌبكش غزایی گیبّبى اػتفبدُ هی

شاّوتی  افتضایؾ ف  PGPRتتشیي ػتبصٍکبسّبی تتبثیش    هْن .]10[ ثبؿٌذ( هیPGPRّبی سیضٍػفشی هحشک سؿذ گیبُ )ثبکتشی

صا ثتب تَلیتذ   هْتبس صیؼتتی ػَاهتل ثیوتبسی     صیؼتی ػٌبكش هؼذًی ثب تثجیت صیؼتی ًیتشٍطى ٍ هحلَل کشدى فؼفش ٍ پتبػین،

. اهشٍصُ دس هذیشیت تلفیقی تغزیِ گیبُ ]9[ ثبؿٌذّب هیّبی صیؼتی ٍ تَلیذ هَاد تٌظین کٌٌذُ سؿذ گیبُ ثَیظُ اکؼیيپبدصی

تشیي ساّجشد ػیؼتن کـتبٍسصی پبیتذاس ثتب    آلی هْن خلَفٍ ثِب ثب کَدّبی ؿیویبیی PGPRّکَدّبی صیؼتی ثَیظُ شد ثکبس

ثتِ هٌظتَس   ٍ آلتی   ثبکتشیتبیی  کتَد صیؼتتی  تب تبثیش کبسثشد ّوضهبى ثٌبثشایي دس ایي تحقیق ػؼی ؿذُ  .]8[ ًْبدُ کبفی اػت

 .ثشسػی ؿَدسٍیـی گیبُ پؼتِ  ساًذهبىافضایؾ  ٍ ًبؿی اص کَدّبی ؿیویبیی ٍ ثْجَد سؿذ صیؼت هحیغی کبّؾ هـکالت
 

 َامًاد ي ريش

ثب ػِ تکشاس اًدبم ؿذ.  یدس قبلت عشح کبهالً تلبدف لیكَست فبکتَس ثِ یا آصهَى گلخبًِ کیثِ هٌظَس اًدبم ایي پظٍّؾ 

 D6 خذایِثب دٍ  حیتلق ح،یدس ػِ ػغح )ثذٍى تلق ی( ٍ ثبکتشیدسكذ ٍصً 4ٍ  0،2دس ػِ ػغح ) یفبکتَسّب ؿبهل کَد داه

 ٍD12 کیٍ  یگشه لَیک 5 یکیپالػت یّب آصهَى اص گلذاى يیدس ا( ثَد. بتکٌٌذُ فؼف ػَدٍهًَبع فلَسػٌت حل یاص ثبکتش 

اًتخبة ٍ ثبداهی قضٍیٌی پؼتِ  ی اًذاصُ ّن یّب اثتذا ثزس خْت اًدبم کـت،ؿَس اػتفبدُ ؿذ.  شیخبک ثب ثبفت هتَػظ ٍ غ

تیوبس کَد گبٍی قجل اص کـت ثب . دادُ ؿذداس ؿذُ کـت  ثزس پؼتِ خَاًِ 8 دس ّش گلذاى تؼذادٍ  ًذؿذ یػغح یػفًَ ضذ

107ّبی کـت دادُ ؿذُ ثب خوؼیت لیتش اص خذایِهیلی 1خبک هخلَط گشدیذ ٍ ثِ هٌظَس اػوبل تیوبس ثبکتشی، هقذاس 
×5 

 یدس حذ سعَثت صساػ یٍصً سٍؽ هقغش ٍ ثِ  آةّب ثب  گلذاى لیتش ثِ ػغح ثزس ثؼذ اص کـت اضبفِ ؿذ.ػلَل دس ّش هیلی

عَل ٍ قغش ػبقِ، تؼذاد پغ اص اتوبم دٍسُ سؿذ پبساهتشّبی  .ؿذًذ یداس ًگِهبُ  4ثِ هذت ّب دس گلخبًِ  . گلذاىًذؿذ یبسیآث

 .گشدیذگیشی ٍ ؿبخق کلشٍفیل اًذاصُ ، ٍصى تش ٍ خـک ػبقِ ٍ ثشگثشگ، ػغح ثشگ
 

 وتایج ي بحث

گیشی ؿذُ ثِ ختض تؼتذاد ثتشگ ٍ ٍصى خـتک     ًـبى داد کِ دس ّوِ كفبت اًذاصُسیبًغ خذٍل تدضیِ ٍاًتبیح ثذػت آهذُ  

اثش هتقبثل کَد ٍ ثبکتشی ثَد. داس دس ّوِ پبساهتشّب ثِ خض ٍصى خـک ثشگ اثش کَد ًیض هؼٌیٍ داس ثَد ثشگ اثش ثبکتشی هؼٌی

 .(1)خذٍل ؿذ داس گیشی ؿذُ هؼٌیدس توبهی كفبت اًذاصُ

 ایَای پستٍ در آزمًن گلخاوٍیاوس پارامترَای ريیشی داوُالتجسیٍ يار -1جذيل 

 هیبًگیي هشثؼبت 

دسخِ  هٌبثغ تغییشات

 آصادی

ٍصى تش  ٍصى تش ثشگ عَل ػبقِ تؼذاد ثشگ ػغح ثشگ کلشٍفیل

 ػبقِ

ٍصى خـک 

 ثشگ

ٍصى خـک 

 ػبقِ

 ns 110/0  **84/2 ns 060/0  *000/0 ns 000/0 * 010/0 2051**  3/23  * 2 ثبکتشی

 ns 000/0  **030/0 180/0**  540/0**  87/5**  2/35**  995**  134 ** 2 کَد

 020/0**  040/0**  040/0**  090/0**  53/2**  21/2**  1166**  8/22 * 4 ثبکتشی ٍ کَد

ضشیت تغییشات 

 (دسكذ)

 95/2 78/3 62/5 58/2 94/4 70/4 55/4 82/5 

 ٍ * ،**ns داس ثَدىدس ػغح احتوبل یک ٍ پٌح دسكذ ٍ غیشهؼٌی داس ثَدىثِ تشتیت هؼٌی. 

عَسی کِ دس ایي تیوبس، کلشٍفیل  ثِ ثش کلشٍفیل داؿتدسكذ ثیـتشیي تبثیش سا  4ٍ کَد  D6ثبکتشی خذایِ تیوبس  

 ٍ یب  ]6[ تَاًذ ثِ دلیل ًیتشٍطى صیبد کَد داهیایي افضایؾ هی. ًـبى دادافضایؾ ًؼجت ثِ تیوبس ؿبّذ دسكذ  15هیضاى  ثِ
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ّب اص عشیق افضایؾ هؼذًی ؿذى ػٌبكش ایي ثبکتشی .فشاّوی ثیـتش ًیتشٍطى ثشای گیبُ تَػظ ثبکتشی ػَدٍهًَبع ثبؿذ

یـتشیي ث .]5[ ثبؿذّبی سیضٍػفشی هیغزایی اص خولِ ًیتشٍطى ثبػث افضایؾ سؿذ گیبُ ؿذُ کِ اص اثشات هؼتقین ثبکتشی

 .]1[گضاسؽ ؿذ ٍ کوتشیي آى دس تیوبس ؿبّذ ثذٍى کَد هقذاس کلشٍفیل گیبُ ثشًح دس تیوبس تلقیح سیـِ ثب ػَدٍهًَبع 

 ًؼجت ثِ تیوبس ؿبّذکَد دسكذ  4. تؼذاد ثشگ دس تیوبسّبی ؿذهالحضِ  داهیکَد دسكذ  2تیوبس ثیـتشیي ػغح ثشگ دس 

احتوبال ثِ دلیل ٍخَد ًیتشٍطى تیدِ گشفت ایي افضایؾ ػغح ٍ تؼذاد ثشگ تَاى ًکِ هی دسكذ افضایؾ داؿت 79 تقشیجب

داهی کَد اضبفِ کشدى  .ثَدُ اػتفتَػٌتض ثیـتش تجغ آى افضایؾ کلشٍفیل ٍ ٍ ثِ ]6[ثیـتش ًبؿی اص اضبفِ کشدى کَد داهی 

دسكذ  2ثَط ثِ ػغح کَد ثیـتشیي هیضاى ٍصى خـک ثشگ هش ًـبى داد.ٍصى تش ٍ خـک ثشگ ثش داسی اثش هثجت ٍ هؼٌی

 ٍ تش ٍصى خـکّبی ػَدٍهًَبع دس اکثش هَاسد ثبػث افضایؾ ٍصى خـک ثشک دس گیبّبى ؿذ. . تلقیح گیبّبى ثب ثبکتشیثَد

داسی ًؼجت ثِ ؿبّذ ّبیی اص ثبکتشی ػَدٍهًَبع افضایؾ هؼٌیّبی پؼتِ تلقیح ؿذُ ثب خذایِاًذام َّایی ٍ سیـِ ًْبل

دس  ًـبى داد.ًؼجت ثِ ؿبّذ ثیـتشیي افضایؾ سا دسكذ  4ٍ کَد  D6ػبقِ دس تیوبس حبٍی ثبکتشی عَل  .]3[ًـبى دادًذ 

استفبع گیبُ ًؼجت ثِ ؿبّذ افضایؾ یبفت کِ ایي افضایؾ ًؼجت ثِ  ّبی هحشک سؿذثب ثبکتشی گَخِ فشًگی اثش تلقیح ثزس

 40ٍ  50دسكذ ثِ تشتیت  4ٍ کَد  D6س ثبکتشی ٍصى تش ٍ ٍصى خـک ػبقِ دس تیوب .]2[ثَد دسكذ  53ؿبّذ )ػذم تلقیح( 

ثیـتشیي اثش هثجت سا ثش اکثش  D6دسكذ کَد داهی ٍ ثبکتشی  4تیوبس ػغح  .دسكذ ًؼجت ثِ ؿبّذ افضایؾ داؿت

تَاى ًتیدِ گشفت کِ ػالٍُ ثش کَد داهی حضَس ثبکتشی ًقؾ ثؼیبس هَثشی ثش گیشی ؿذُ داؿت کِ هیپبساهتشّبی اًذاصُ

ّبی ػَدٍهًَبع فلَسػٌت ثب خذایِپؼتِ کِ تلقیح ثزس  تحقیقبت ًـبى دادًتبیح پبساهتشّب داؿتِ اػت. افضایؾ ایي 

 .]3[ؿبّذ افضایؾ دادُ اػت  ًؼجت ثِداسی ًْبل پؼتِ سا ثِ عَس هؼٌی پبساهتشّبی سٍیـی

 

 ایَای پستٍ در آزمًن گلخاوٍتاثیر تیمارَای مختلف بر پارامترَای ريیشی داوُال -2جذيل 

 ٍصى خـک ػبقِ ٍصى خـک ثشگ ٍصى تش ػبقِ ٍصى تش ثشگ عَل ػبقِ تؼذاد ثشگ ػغح ثشگ کلشٍفیل 

 cm2 pot-1  cm pot-1 g pot-1  تیوبس

B0+F0 DE 4/58 B 156 E 50/6 A 0/16 GH 35/1 D 800/0 E 720/0 CD 540/0 
B1+F0 DE 8/56 C 137 D 50/7 A 1/16 H 32/1 E 670/0 AB 950/0 BC 600/0 
B2+F0 E 9/54 C 137 CD 30/8 A 2/16 EF 57/1 D 740/0 AB 960/0 E 460/0 
B0+F1 DE 4/58 A 173 B 2/10 A 7/15 BC 87/1 B 02/1 A 990/0 B 640/0 
B1+F1 C 8/62 D 100 C 83/8 A 6/15 FG 48/1 C 930/0 D 790/0 ED 520/0 
B2+F1 A-C 8/63 C 143 C 83/8 B 8/14 ED 65/1 BC 970/0 CD 840/0 B 620/0 
B0+F2 CD 6/60 B 157 A 6/11 D 2/13 A 02/2 C 900/0 BC 890/0 B 630/0 
B1+F2 A 3/67 B 158 A 4/11 A 2/16 AB 96/1 A 20/1 AB 960/0 A 760/0 
B2+F2 AB 0/65 B 161 A 1/11 C 1/14 CD 74/1 C 900/0 CD 860/0 CD 550/0 

B0 ،ثذٍى ثبکتشی :B1 :ِخذای D6 ،B2: ِخذای D12 ،F0 ،ثذٍى کَد :F1 دسكذ ٍصًی کَد ٍ  2: ػغح F2 دسكذ ٍصًی کَد 4: ػغح. 

 .ثبؿذدسكذ ثِ سٍؽ داًکي هی 5داس دس ػغح ّبی داسای حذاقل یک حشف التیي هـتشک فبقزد اختالف هؼٌیدس ّش ػتَى هیبًگیي

 

 گیریوتیجٍ

کَدّبی ؿیویبیی، اهشٍصُ اػتفبدُ اص کَدّبی داهی ٍ ثیَلَطیک ثب تَخِ ثِ ٍخَد اثشات هخشة صیؼت هحیغی اػتفبدُ اص 

افضایؾ یبفتِ اػت. ًتبیح ایي تحقیق ثیبًگش اثش افضایٌذُ دٍ کَد ثیَلَطیک ٍ داهی ثش یکذیگش اػت ثِ عَسیکِ ًتبیح ًـبى داد 

َد هَاد آلی صیبد دس کَد داهی سػذ ٍخداس ثَد. ثِ ًظش هیکِ اثش هتقبثل کَد ٍ ثبکتشی ثش توبهی پبساهتشّبی سٍیـی هؼٌی

ّبی ػَدٍهًَبع فلَسػٌت هَخَد دس کَد ثیَلَطیک ثبؿذ ٍ ثِ ایي عشیق اثش تَاًؼتِ هٌجغ غزایی هٌبػجی ثشای ثبکتشی
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خبیگضیي تَاًذ د ّوضهبى کَدّبی ثیَلَطیک ٍ آلی هیشتَاى ًتیدِ گشفت کِ کبسثداس ؿذُ اػت. دس کل هیهتقبثل آًْب هؼٌی

  کَدّبی ؿیویبیی ثبؿذ. هٌبػجی ثشای
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