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 3هجیذ ًحَی 2علی اصغزی * 1فزًاس رحیوی عالن        
 داًؾجَی اصالح ًجبتبت داًؾگبُ هحقق اردثیلی -1

 داًؾیبر داًؾگبُ هحقق اردثیلی -2

 هزثی هزکش تحقیقبت ثزًج کؾَر-3

 Farnaz.rahimialem @yahoo.com *ًَیغٌذُ هغئَل:

 

 

 
 خالصه

ایي تحقیق ثِ هٌظَر ارسیبثی تحول تٌؼ آلَهیٌیَم در ارقبم ثزًج ثِ صَرت فبکتَریل در قبلت طزح 

عطح 3در داًؾگبُ هحقق اردثیلی اجزا گزدیذ. عبهل اٍل ؽبهل  1393تکزار در عبل  3کبهال تصبدفی در 

Alهیکزٍهَالر یَى  40ٍ  20، 0) تٌؼ آلَهیٌیَم
رقن ثزًج ثَدًذ کِ در ؽزایط  34( ٍ عبهل دٍم ؽبهل +3

ی آثکؾت اس ًظز صفبت طَل، ٍسى خؾک، ٍسى تز ٍ حجن ریؾِ هَرد ثزرعی قزار گزفتٌذ. هقبیغِ

درصذ اًجبم گزفت. ًتبیج حبصل ًؾبى داد کِ عطَح تٌؼ  5ّب ثِ رٍػ داًکي در عطح احتوبل هیبًگیي

ّبی ثزًج اس لحبظ صفبت هَرد ثزرعی دار داؽت. ثیي صًَتیپوبهی صفبت هَرد ثزرعی تبثیز هعٌیثز ت

داری هؾبّذُ ؽذ. تبثیز تٌؼ آلَهیٌیَم ثز طَل، ٍسى تز، ٍسى خؾک ٍ حجن ریؾِ در اختالف هعٌی

هتحول ٍ   34ٍ 31، 29، 27، 18، 14، 6، 3ّبی ّبی هتفبٍت یکغبى ًجَد. ًتبیج ًؾبى داد کِ رقنصًَتیپ

 حغبط ثِ تٌؼ آلَهیٌیَم ؽٌبختِ ؽذًذ.  33، 23ٍ، 16، 12، 9، 8، 4ّبی رقن

 

 عویت آلَهیٌیَم، کؾت ّیذرٍپًَیک، ثزًجکلیذی:  کلوات

 

 هقذهه

کٌذ. آلَهیٌیَم عَهیي عٌصز فزاٍاى ثعذ اس اکغیضى ٍ عیلیظ اعت کِ ثیؼ اس ّؾت درصذ عطح سهیي را اؽغبل هی آلَهیٌیَم

ّبیی ثب اعییذیتِ عیعی    ّبی خٌثی یب خبک ای دارد ٍ در خبک عول ثیَلَصیک پیچیذُ ای اعت کِ فزم ؽیویبیی ٍیَى پیچیذُ

یبثیذ، اس  پذیزی اییي ییَى افیشایؼ هیی     خبک اًحالل pHحل ٍجَد دارد. ثب کبّؼ  ثِ ؽکل اکغیذ یب آلَهیٌَعیلیکبت غیزقبثل

کٌٌیذُ   گذارد. در ٍاقع، آلَهیٌییَم هْوتیزیي عبهیل هحیذٍد     تأثیز هیتزتیت ثز رؽذ گیبّبى ؽَد ٍ ثذیيطزیق ریؾِ جذة هی

ِ  اعیت  دادُ ًؾیبى  هتعیذد   ّیب  آسهبیؼ چٌیي،ّنّبی اعیذی ؽٌبختِ  ؽذُ اعت. رؽذ، ثخصَؿ رؽذ ریؾِ در خبک  کی

آلَهیٌیَم ثبعث هْبر ّبی اعیذی در خبک  .]1 [گیزدهى جب  در آپَپالعت غبلجبً ٍ ؽَدهى یؾِ ر راط ٍارد اثتذا در آلَهیٌیَم

-ؽَد. اییي عٌصیز هیی   ّبی راط ریؾِ ؽذُ کِ در ًْبیت ثبعث کبّؼ  جذة آة ٍ هَاد غذایی هیتقغین ٍ طَیل ؽذى علَل

ّب هتصل ؽذُ ٍ در ًتیجِ ثبعیث  ی علَلی غؾبی پالعوبیی، اعکلت علَلی ٍ ّغتِّبیی در علَل اس جولِ دیَارُتَاًذ ثِ هکبى

اعیذیتِ خبک ثِ علیت هؾیکالت سیغیت هحیطیی ًظییز        .]2 [ثبؽذی عویت آلَهیٌیَم هیدٌّذُؾبىایجبد اثزاتی گزدد کِ ً
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علت تَجِ ثِ عویت آلَهیٌیَم ٍ تأثیز آى در کبّؼ ثیبسدُ تَلییذ هحصیَالت    ّبی اعیذی در حبل افشایؼ اعت. ثِ ّویيثبراى

 .]4ٍ  3[ای ثزخَردار اعت کؾبٍرسی اس اّویت ٍیضُ

ی خصَصیبت ریؾِ ارقبم ثزًج در ؽزایط تٌؼ آلَهیٌیَم ثَد. در ایي پضٍّؼ ثزای یکغبى هطبلعِّذف اس ایي تحقیق 

 هگِ داؽتي اثز عَاهل هحیطی ٍ هطبلعِ ی دقیق تز صفبت هزثَط ثِ ریؾِ اس هحیط کٌتزل ؽذُ ی آثکؾت

(Aquaculture) .اعتفبدُ ؽذ 

 

 هاهَاد ٍ رٍش

آلَهیٌیَم هَرد هطبلعِ قزار گزفت. ثذر ارقبم اثتذا ثب ّیپَکلزیت یک درصذ ثِ  رقن ثزًج اس ًظز تحول تٌؼ 34در ایي پضٍّؼ 

ّبی اعتزیل کِ ثب کبغذ صبفی اعتزیل دقیقِ عذ عفًَی ؽذ ٍ پظ اس ؽغتؾَ در آة هقطز، درٍى پتزی دیؼ 15هذت 

 گزاد قزار گزفتٌذ.درجِ عبًتی 24پَؽبًذُ ؽذُ ثَد، قزار گزفتٌذ. پظ اس عذعفًَی، ثذٍر در دعتگبُ صرهیٌبتَر ثب درجِ حزارت

ّبی هؾبثِ آًْب اًتخبة ٍ ثِ یک قبة ؽٌبٍر در آة در یک هحلَل هَاد غذایی َّادار اعبط طَل ریؾِّب ثزگیبّچِ

Alهیکزٍهَالر  40ٍ  20)هحلَل َّگلٌذ( حبٍی 
هٌتقل ؽذًذ ٍ ثِ صَرت ّیذرٍپًَیک کؾت ؽذًذ.  pH  7/4ثب   +3

ًگْذاری ؽذًذ. یک ّفتِ ثعذ اس کؾت، خصَصیبت ریؾِ ٍ  pH 5/6َل غذایی ثذٍى آلَهیٌیَم ٍ ثب ّبی ؽبّذ در هحلگیبّچِ

افشارّبی ّب ٍ رعن ًوَدارّب اس ًزمگیزی ٍ هَرد تجشیِ ٍ تحلیل قزار گزفتٌذ. ثزای تجشیِ دادُ ّب اًذاسُ اًذام َّایی در گیبّچِ

Mstatc ،SPSS  ٍExcel .اعتفبدُ ؽذ 

 

 ًتایج ٍ بحث

تٌؼ  × یج تجشیِ ٍاریبًظ ًؾبى داد کِ عطَح تٌؼ آلَهیٌیَم در ّوِ صفبت اختالف هعٌی دار داؽتٌذ. اثز هتقبثل رقنًتب

( هزثَط ثِ صفت ٍسى تز ریؾِ ٍ ثیؾتزیي هقذار آى 02/4(. کوتزیي عزیت تغییزات )2دار ثَد )جذٍل ثزای ّوِ صفبت هعٌی

 کوتزیي هیبًگیي طَل ریؾِ را در عطح ؽبّذ ًؾبى دادًذ 8ٍ  6ثیؾتزیي ٍ رقن  24( هزثَط ثِ حجن ریؾِ ثَد. رقن 96/28)

کوتزیي هیبًگیي طَل ریؾِ را داؽتٌذ. در تیوبر ثب 16قن ثیؾتزیي ٍ ر 24هیکزٍ هَالر رقن  20(. در تیوبر ثب غلظت 1)ؽکل 

چٌیي، در تیوبر ( ّن1)ؽکل  کوتزیي هیبًگیي طَل ریؾِ را ًؾبى دادًذ 15ثیؾتزیي ٍ رقن  24هیکزٍ هَالر رقن  40غلظت 

َالر ثیؾتزیي ٍسى هیکزٍ ه 20کوتزیي هیبًگیي ٍسى تز ریؾِ را ًؾبى دادًذ. در تیوبر ثب غلظت  3ثیؾتزیي ٍ رقن  9ؽبّذ رقن 

ثیؾتزیي ٍ رقن  9هیکزٍ هَالر رقن  40ثَد ٍ در تیوبر ثب غلظت  16ٍ کوتزیي هقذار هزثَط ثِ رقن  26تز ریؾِ هزثَط ثِ رقن 

، 22، 13،20،21، 10ّبی ثیؾتزیي ٍ رقن 19(. در عطح ؽبّذ رقن 2)ؽکل  کوتزیي هیبًگیي ٍسى تز ریؾِ را ًؾبى دادًذ 31

  20ثب هیبًگیي یکغبى  کوتزیي هیبًگیي ٍسى خؾک ریؾِ را ًؾبى دادًذ. در تیوبر ثب غلظت 33ٍ  32، 31، 30، 29، 27، 25

ثب هیبًگیي یکغبى کوتزیي هیبًگیي ٍسى خؾک ریؾِ  32ٍ  25، 18، 16، 15، 10، 8ّبی ثیؾتزیي ٍ رقن 11هیکزٍ هَالر رقن 

کوتزیي هیبًگیي ٍسى خؾک  26ٍ  22، 21، 20، 16ّبی ي ٍ رقنثیؾتزی 34هیکزٍهَالر رقن  40را داؽتٌذ. در تیوبر ثب غلظت 

کوتزیي هیبًگیي حجن ریؾِ را  34ٍ  13،31، 3ّبی ثیؾتزیي ٍ رقن 8(. در تیوبر ؽبّذ رقن 3)ؽکل  ریؾِ را ًؾبى دادًذ

ًؾبى دادًذ ٍ در  کوتزیي هیبًگیي حجن ریؾِ را 30ثیؾتزیي ٍ رقن  33هیکزٍ هَالر رقن  20ًؾبى دادًذ. در تیوبر ثب غلظت 

 (. 4)ؽکل  کوتزیي هیبًگیي حجن ریؾِ را داؽتٌذ  16ٍ  15ّبی ثیؾتزیي ٍ رقن 8ٍ  1هیکزٍ هَالر رقن  40تیوبر ثب غلظت 
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 تزکیبات هحلَل غذایی هَگلٌذ با ًصف غلظت-2جذٍل 

 

 

 

            

 

 

 

 تجشیه ٍاریاًس صفات هَرد بزرسی در ارقام هختلف بزًج در شزایط سویت آلَهیٌیَم -3جذٍل 

 

ns  *،درصذ. 1ٍ  5دار در عطح احتوبل دار ٍ هعٌیٍ** ثِ تزتیت غیز هعٌی 
 

 
 

 
 

 (95/9LSD=7901/9در سطح شاهذ ٍ سطَح تٌش آلَهیٌیَم ) هختلف بزًجارقام هیاًگیي هقذار طَل ریشه  -1شکل  
 

 µM غلظت ًبم هبدُ ؽیویبیی ؽوبرُ µMغلظت  ًبم هبدُ ؽیویبیی ؽوبرُ

1 Ca(NO3)2 2500 6 H3BO3 23 

2 KNO3 300 7 MnSO4 5 

3 MgSO4 1500 8 ZnSO4 4/0 

4 KH2PO4 1700 9 CuSO4 2/0 

5 FeSO4 50 10 H2MoO4 1/0 

   هیبًگیي هزثعبت

ٍِسى خؾک ریؾ حجن ریؾِ  هٌبثع تغییز درجِ ی آسادی طَل ریؾِ ٍسى تزریؾِ 

001/0 ** 001/0 ** 004/0 ** 013/0  تٌؼ 2 **

001/0 ** 00027/0 ** 004/0 ** 063/1  رقن 33 **

001/0 ** 00013/0 ** 002/0 ** 323/0  تٌؼ*رقن 66 **

00012/0  000053/0  001/0  194/0  خطب 204 

96/28  37/1  02/4  21/14  عزیت تغییزات  
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 (95/9LSD=95901/9آلَهیٌیَم) در سطح شاهذ ٍ سطَح تٌش  هختلف بزًج ارقامهیاًگیي هقذار ٍسى تز ریشه  -2شکل 

 

 
 95/9LSD=91172/9آلَهیٌیَم) در سطح شاهذ ٍ سطَح تٌش هختلف بزًج ارقامهیاًگیي هقذار ٍسى خشک ریشه  -3شکل

 

 
 (95/9LSD=91764/9در سطح شاهذ ٍ سطَح تٌش آلَهیٌیَم) هختلف بزًج ارقامهیاًگیي هقذار حجن ریشه  -4شکل

 

 

 ًتیجه گیزی

 ثز خصَصیبت هَرفَلَصیکی داریهعٌی تأثیز هختل  تٌؼ آلَهیٌیَم، عطَح کِ داد بىًؾ آسهبیؼ ایي اس حبصل ًتبیج

، 14، 6، 3ثز اعبط ًتبیج ثذعت آهذُ رقن ّبی  ریؾِ ؽبهل: طَل ریؾِ، ٍسى تز ریؾِ، ٍسى خؾک ریؾِ ٍحجن ریؾِ داؽت.
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تٌؼ آلَهیٌیَم اس خَد ًؾبى تحول کوتزی ثِ  23ٍ33، 16، 12، 9، 8، 4تحول ثیؾتز ٍ رقن ّبی  31ٍ34، 29، 27، 18

 .دادًذ
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