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 داًؾجَی اصالح ًجبتبت داًؾگبُ هحقق اردثیلی -1
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 هزثی هزکش تحقیقبت ثزًج کؾَر-3
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 خالصِ

ثِ صَرت فبکتَریل در قبلت ثَد کِ ارسیبثی تحول تٌؼ آلَهیٌیَم در ارقبم ثزًج  ّذف اس ایي تحقیق

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

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

هَرد ثزرعی قزار اًذام َّایی ، کلزٍفیل ٍ عولکزد ثیَلَصیک ٍسى تز  ٍ آثکؾت اس ًظز صفبت عَل، ٍسى خؾک

بصل ًؾبى داد کِ درصذ اًجبم گزفت. ًتبیج ح 5ّب ثِ رٍػ داًکي در عغح احتوبل ی هیبًگیيگزفتٌذ. هقبیغِ

ّبی ثزًج اس لحبػ صفبت هَرد دار داؽت. ثیي صًَتیپعغَح تٌؼ ثز توبهی صفبت هَرد ثزرعی تبثیز هعٌی

اًذام َّایی ٍسى خؾک  ٍ داری هؾبّذُ ؽذ. تبثیز تٌؼ آلَهیٌیَم ثز عَل، ٍسى تزثزرعی اختالف هعٌی

 34، ٍ 7، 1ّبیَد. ًتبیج ًؾبى داد کِ رقنّبی هتفبٍت یکغبى ًجدر صًَتیپ،کلزٍفیل ٍ عولکزد ثیَلَصیک 

 .ثَدًذ ط ثِ تٌؼ آلَهیٌیَمحغب19ٍ30، 18، 15، 12، 11، 8، 4ّبی هتحول ٍ رقن

 

 هقذهِ

ّبی اعیذی کِ در ثغیبری اس کؾَرّبی ثب خبک ثزًذ.ّبی سراعی اس اعیذیتِ خبک رًج هیتقزیجب چْبر هیلیبرد ّکتبر اس سهیي

کؾبٍرسی اعت.  عویت آلَهیٌیَم یکی اس هؾکالت عوذُ دٌّذ،قبثل کؾت جْبى را تؾکیل هیّبی درصذ اس خبک 40حذٍد 

 .]3[ّبی اعیذی اعت گیبّبى یکی اس عَاهل عوذُ هحذٍد کٌٌذُ رؽذ ٍ تَععِ، ثخصَؿ در خبکعویت آلَهیٌیَم در 

کٌذ. سهیي را اؽغبل هیدرصذ عغح  عَهیي عٌصز فزاٍاى ثعذ اس اکغیضى ٍ عیلیظ اعت کِ ثیؼ اس ّؾت آلَهیٌیَم

ّبیی ثب ّبی خٌثی یب خبک ای دارد ٍ در خبک ثیَلَصیک پیچیذُعول  ای اعت کِ فزم ؽیویبیی ٍآلَهیٌیَم یَى پیچیذُ

پذیزی ایي یَى افشایؼ  خبک اًحالل pHحل ٍجَد دارد. ثب کبّؼ  اعیذیتِ ضعیف ثِ ؽکل اکغیذ یب آلَهیٌَعیلیکبت غیزقبثل

اعیذیتِ خبک ثِ علت هؾکالت سیغت  .] 1[گذارد یت ثز رؽذ گیبّبى تأثیز هیتزتؽَد ٍ ثذیيیؾِ جذة هییبثذ، اس عزیق رهی

علت تَجِ ثِ عویت آلَهیٌیَم ٍ تأثیز آى در کبّؼ ثبسدُ ّبی اعیذی در حبل افشایؼ اعت. ثِ ّویيهحیغی ًظیز  ثبراى

خبک  pHتَاًذ ثزای افشایؼ ای هیاگز چِ آّک تب اًذاسُ .]2ٍ4[ای ثزخَردار اعتتَلیذ هحصَالت کؾبٍرسی اس اّویت ٍیضُ

هَرد اعتفبدُ قزار گیزد ٍ در ًتیجِ غلظت آلَهیٌیَم کبّؼ یبثذ، ٍلی ایي عول ّشیٌِ عٌگیي دارد ٍ ثزای هحیظ سیغت هضز 

عبیی ٍ کؾت ارقبم ّبی اعیذی ؽٌب ثزداری اس خبک ثبؽذ. هؤثزتزیي اعتزاتضی ثزای کبّؼ خغزات عویت آلَهیٌیَم ٍ ثْزُهی

ّبی هقبثلِ ثب عویت آلَهیٌیَم تَاًذ یکی اس راُهتحول ثِ آلَهیٌیَم اعت. در ایي راعتب ؽٌبعبیی ارقبم هتحول ثِ آلَهیٌیَم هی

ارقبم ثزًج در ؽزایظ تٌؼ آلَهیٌیَم ثَد. در ایي پضٍّؼ ثزای  اًذام َّاییّذف اس ایي تحقیق هغبلعِ ی خصَصیبت ثبؽذ. 
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اؽتي اثز عَاهل هحیغی ٍ هغبلعِ ی دقیق تز صفبت هزثَط ثِ ریؾِ اس هحیظ کٌتزل ؽذُ ی آثکؾت اعتفبدُ گِ دًیکغبى 

 ؽذ.

 

 هَاد ٍ رٍػ ّب

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

ّبی اعتزیل کِ ثب کبغذ صبفی اعتزیل اس ؽغتؾَ در آة هقغز، درٍى پتزی دیؼدقیقِ ضذ عفًَی ؽذ ٍ پظ  15هذت 

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

ة در یک هحلَل هَاد غذایی َّادار ّبی هؾبثِ آًْب اًتخبة ٍ ثِ یک قبة ؽٌبٍر در آاعبط عَل 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 5/6ّبی ؽبّذ در هحلَل غذایی ثذٍى آلَهیٌیَم ٍ ثب گیبّچِ

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

Mstatc ،SPSS  ٍExcel .اعتفبدُ ؽذ 

 

 ًتبیج ٍثحث

تٌؼ  × رقنًتبیج تجشیِ ٍاریبًظ ًؾبى داد کِ عغَح تٌؼ آلَهیٌیَم در ّوِ صفبت اختالف هعٌی دار داؽتٌذ. اثز هتقبثل 

ٍ ثیؾتزیي  عولکزد ثیَلَصیکثِ صفت هزثَط  (17/20کوتزیي ضزیت تغییزات ) (.2)جذٍل  ثزای ّوِ صفبت هعٌی دار ثَد

را در عغح ؽبّذ  عبقِکوتزیي هیبًگیي عَل  25ثیؾتزیي ٍ رقن  19ثَد. رقن  ٍسى خؾک عبقِ( هزثَط ثِ 06/22هقذار آى )

. داؽتٌذرا  عبقِکوتزیي هیبًگیي عَل  32 ثیؾتزیي ٍ رقن  2هَالر رقن  هیکزٍ 20در تیوبر ثب غلظت  .(1)ؽکل  ًؾبى دادًذ

 .(1)ؽکل  را ًؾبى دادًذ عبقِکوتزیي هیبًگیي عَل  29 17،25ٍ رقن  ثیؾتزیي ٍ 9هیکزٍ هَالر رقن  40در تیوبر ثب غلظت 

کزٍ هی 20را ًؾبى دادًذ. در تیوبر ثب غلظت  عبقِکوتزیي هیبًگیي ٍسى تز  1ثیؾتزیي ٍ رقن 9رقن  ر تیوبر ؽبّذّوچٌیي د

هیکزٍ هَالر رقن  40ثَد ٍ در تیوبر ثب غلظت  2هزثَط ثِ رقن هقذار ٍ کوتزیي 10هزثَط ثِ رقن  عبقِهَالر ثیؾتزیي ٍسى تز 

ّبی  نثیؾتزیي ٍ رق 34(. در عغح ؽبّذ رقن 2)ؽکل  را ًؾبى دادًذ عبقِکوتزیي هیبًگیي ٍسى تز  1 ثیؾتزیي ٍ رقن  16

 27هیکزٍ هَالر رقن   20را ًؾبى دادًذ. در تیوبر ثب غلظت عبقِثب هیبًگیي یکغبى  کوتزیي هیبًگیي ٍسى خؾک  28ٍ 27، 21

ثیؾتزیي ٍ رقن  34هیکزٍ هَالر رقن  40را داؽتٌذ ٍ در تیوبر ثب غلظت  عبقِ کوتزیي هیبًگیي ٍسى خؾک 11ثیؾتزیي ٍ رقن 

، 21ّبی ثیؾتزیي ٍ رقن  34(. در تیوبر ؽبّذ رقن 3)ؽکل  را ًؾبى دادًذعبقِ سى خؾک کوتزیي هیبًگیي ٍ 12ٍ21، 11، 1

 1ثیؾتزیي ٍ رقن  26هیکزٍ هَالر رقن  20را ًؾبى دادًذ. در تیوبر ثب غلظت  عولکزد ثیَلَصیککوتزیي هیبًگیي  27ٍ28

کوتزیي   21ثیؾتزیي ٍ رقن  34 ٍ هَالر رقنهیکز 40را ًؾبى دادًذ ٍ در تیوبر ثب غلظت عولکزد ثیَلَصیک کوتزیي هیبًگیي 

کوتزیي هیبًگیي کلزٍفیل را ًؾبى 22ثیؾتزیي ٍ رقن  24(. در عغح ؽبّذ رقن 4)ؽکل  را داؽتٌذ عولکزد ثیَلَصیکهیبًگیي 

 40کوتزیي هیبًگیي کلزٍفیل را داؽتٌذ ٍ در غلظت  14ثیؾتزیي ٍ رقن  24هیکزٍ هَالر رقن  20دادًذ. در تیوبر ثب غلظت 

 کوتزیي هیبًگیي کلزٍفیل را ًؾبى دادًذ. 17ثیؾتزیي ٍ رقن  8هیکزٍ هَالر  رقن 

 
 هَرد استفادُ در ایي پضٍّش تزكیبات هحلَل غذایی َّگلٌذ با ًصف غلظت-1جذٍل 

 

 

 

 

 

        

 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 
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 تجشیِ ٍاریاًس صفات هَرد بزرسی در ارقام هختلف بزًج در شزایط سویت آلَهیٌیَم -2جذٍل

 

 
 

 
 55/5LSD=361/3ف بزًج در سطح شاّذ ٍ سطَح تٌش آلَهیٌیَم )هختل ارقامهیاًگیي هقذار طَل ساقِ  -1شکل          

 

    

 (55/5LSD=5151/5هختلف بزًج  در سطح شاّذ ٍ سطَح تٌش  آلَهیٌیَم) ارقامهیاًگیي هقذار ٍسى تز ساقِ  -2شکل              

   تهیبًگیي هزثعب                                                              

ٍسى خؾک      هحتَای کلزٍفیل عولکزد ثیَلَصیک 

 عبقِ

ٍسى تز           

 عبقِ

درجِ            عَل عبقِ           

 آسادی

 هٌبثع تغییزات

 تٌؼ 2 60/38** 001/0** 00001/0** 043/0** 000001/0**

 رقن 33 24/33** 001/0** 0000008/0** 414/3** 00003/0**

 تٌؼ*رقن 66 86/9** 00021/0** 000001/0** 417/0** 000015/0**

 خغب 204 36/4 00008/0 000001/0 215/0 17/20

 ضزیت تغییزات  61/20 67/20 06/22 35/20 17/20

)%( 

ns درصذ. 1ٍ  5دار در عغح احتوبل دار ٍ هعٌی،* ٍ** ثِ تزتیت غیز هعٌی 
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 (55/5LSD=55161/5هیٌیَم)آلَ در سطح شاّذ ٍ سطَح تٌشبزًج هختلف   ارقام  هقذار ٍسى خشک ساقِهیاًگیي  -3شکل

 

 
 (55/5LSD=55161/5آلَهیٌیَم) در سطح شاّذ ٍ سطَح تٌش بزًجهختلف  ارقام هیاًگیي عولکزد بیَلَصیک -3شکل

 

 
 (55/5LSD=7465/5آلَهیٌیَم) هختلف بزًج در سطح شاّذ ٍ سطَح تٌشارقام  هیاًگیي كلزٍفیل   -3شکل

 

 ًتیجِ گیزی

اًذام  ثز خصَصیبت هَرفَلَصیکی داریهعٌی تأثیز هختلف تٌؼ آلَهیٌیَم، عغَح کِ داد بىًؾ آسهبیؼ ایي اس حبصل ًتبیج

ثز اعبط ًتبیج ثذعت آهذُ  َّایی  ؽبهل: عَل عبقِ، ٍسى تز عبقِ، ٍسى خؾک عبقِ، کلزٍفیل ٍ  عولکزد ثیَلَصیک داؽت.
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کوتزی ثِ تٌؼ آلَهیٌیَم اس خَد ًؾبى  تحول 19ٍ30، 18، 15، 12، 11، 8 تحول ثیؾتز ٍ رقن ّبی 34، ٍ 7، 1ّبیرقن

 33، 32، 31، 30، 27، 23، 22، 19، 18، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1ّوچٌیي ًتبیج ًؾبى داد ارقبم دادًذ. 

هیشاى  34، 29، 28، 26، 25، 24، 21، 20، 17، 16، 15، 14تحت تبثیز تٌؼ هیشاى کلزٍفیل در آًْب افشایؼ یبفتِ ٍ در ارقبم 

 کلزٍفیل کبّؼ یبفتِ اعت.
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