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 خالصِ

تِ هٌظَر تزرعی تاثیز تاکتزیْای هحزک رؽذ گًَِ عَدٍهًَاط فلَرعٌظ تز رٍی ػولکزد ٍ اخشای 

تکزار در گلخاًِ  3آسهایؾی تِ صَرت اعپلیت پالت ) دٍتار خزدؽذُ( تا ػولکزد عِ رقن عیة سهیٌی ، 

اخزا گزدیذ.کزتْای اصلی ؽاهل عِ عطح  1393هزکش آهَسػ خْاد کؾاٍرسی اعتاى اردتیل در عال 

عاػت ٍ عپظ  24عاػت تا تاکتزی، آغؾتِ کزدى غذُ ّا تِ هذت  24آغؾتِ کزدى غذُ ّا تِ هذت 

رٍع غذُ ّا در سهاى کاؽت ٍ کاؽت غذُ ّا تذٍى اعتفادُ اس تاکتزی ) ؽاّذ( عی عی اس تاکتزی  2ریختي 

ٍ کزتْای فزػی ؽاهل عِ رقن آگزیا، عاتیٌا ٍ هارفًَا تَد. ًتایح تدشیِ ٍاریاًظ دادُ ّا ًؾاى داد کِ اثز 

 % هؼٌی دار تَد. ّوچٌیي1اعتفادُ اس تاکتزی هحزک رؽذ ٍ ارقام هختلف عیة سهیٌی در عطح احتوال 

تیي تاکتزی ّای هحزک رؽذ ٍ ارقام عیة سهیٌی اثز هتقاتل ٍخَد دارد. ًتایح ایي آسهایؼ ًؾاى داد کِ در 

عی عی اس آى رٍی غذُ ّا در سهاى کاؽت  2عاػت ٍ ریختي  24تیي تیوارّا، تیوار تلقیح غذُ ّا تِ هذت 

 ٍ در تیي ارقام هختلف ، رقن عاتیٌا ًغثت تِ دٍ رقن دیگز تزتز تَدًذ.
 

 تاکتزی هحزک رؽذ، رقن، عیة سهیٌی، ػولکزد : کلوات کلیدی

 

 

  هقدهِ .

کَدّای سیغتی هتؾکل اس تاکتزی ّا ٍ قارذ ّای هفیذی ّغتٌذ کِ قادر تِ تثثیت ًیتزٍصى، رّاعاسی یَى ّای فغفات، 

ٍ گیاُ را در خذب ػٌاصز ّي اس تزکیثات ًاهحلَل هی تاؽٌذ ٍ ایي هَخَدات هؼوَال در اطزاف ریؾِ هغتقز ؽذُ آپتاعین ٍ 

رؽذ تیؾتز  تحزیک عثة کاّؼ تیواری ٍ تْثَد عاختواى خاک ٍّوچٌیي غذایی کوک هی کٌٌذ. تاکتزی ّای هفیذ 

، حاٍی دٍ ًَع تاکتزی حل کٌٌذُ  2گیاُ ٍ افشایؼ کوی ٍ کیفی هحصَل هیؾًَذ. تزای هثال کَد سیغتی فغفات تارٍر

 تزؽح اعیذ ّای آلی ٍ اعیذ فغفاتاس  تاػث تدشیِ تزکیثات فغفزی ًاهحلَل ٍ کارٍ تاؽذ کِ تا اعتفادُ اس عاس  فغفات هی

در صذ را تِ خَتی  5/3ٍ ؽَری تا  11تا  5تیي  PHقاتل خذب ؽذى آى تزای گیاُ هی گزدًذ. ایي تاکتزی ّا قادر ّغتٌذ 

 .[2]تحول ًوایٌذ

ر تکثیز گیاّچِ ّای عالن عیة سهیٌی ٍ هحصَالت اعتفادُ اس قارذ ّای هیکَریشا دگغتزدُ ای تا  اهزٍسُ تحقیقات

عثشی ٍ صیفی ٍ تاغی در اطاق ّای تکثیز در حال اًدام اعت . اعتفادُ اس ایي قارذ ّا در تغتزّای تکثیز ًظیز عیغتن 

اُ َّا کؾت ، گلذاى ٍ تغتزّای خاکی هؼوَل تَدُ ٍ تاػث افشایؼ گیزایی ًؾاّای تَلیذی گزدیذُ اعت ٍلی ّز گًَِ اس گی

 Glomos albiumٍ در فلفل  Glomus etunicatumتِ هیکَریش خاصی ًیاس دارد . تزای هثال در عیة سهیٌی قارذ هیکَریشا 
ًتیدِ تْتزی دادُ اعت. اعتفادُ اس قارذ ّای هیکَریشا تاػث افشایؼ فتَعٌتش ٍ هَاد آعویالتِ ، افشایؼ تؼذاد تزگ ٍ ریؾِ 

اعت ّوچٌیي تیواری ّا کاّؼ یافتِ ٍ گیاّاى تِ تٌؼ خؾکی هقاٍم تز ؽذُ اًذ، افشایؼ سیغت تَدُ ؽذُ  ّای هَئیي ٍ

 .[3]ّوچٌیي تاػث تْثَد خذب آب ٍ هَاد غذایی ؽذُ اعت
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 ّاهَاد ٍ رٍش

اًدام  1393تکزار در گلخاًِ هزکش آهَسػ خْاد کؾاٍرسی اردتیل در عال  3ایي آسهایؼ در قالة طزح اعپلیت پالت در 

ح تاکتزی ّای هحزک رؽذ )عَدٍهًَاط فلَرعٌت( تْیِ ٍ ایٌکلَم حاٍی ایي تاکتزی ّا در آب حل ؽذُ ٍ ؽذ . هایغ تلقی

عاػت تا عَعپاًغیَى تاکتزی تلقیح  24غذُ ّای عیة سهیٌی  -A1 :غذُ ّای عیة سهیٌی تِ صَرت سیز تیوار ؽذًذ

عی عی اس ایي  2ًذ ٍ در سهاى کاؽت ًیش عاػت تا عَعپاًغیَى تاکتزی تلقیح ؽذ 24غذُ ّای عیة سهیٌی  -  A2،ؽذًذ

ایي تیوارّا تِ ػٌَاى پالت ّای  .غذُ ّای تذٍى تیوار )ؽاّذ( کؾت ؽذًذ - A3 ؽذ ٍ  عَعپاًغیَى رٍی ّز غذُ ریختِ

 .تَد  (B3)ٍ هارفًَا  (B2)، آگزیا(B1)اصلی هٌظَر ؽذًذ. پالت ّای فزػی ؽاهل عِ رقن عاتیٌا

لیتزی کاؽتِ ؽذ، تِ طَری کِ ّز گلذاى تِ ػٌَاى یک ٍاحذ آسهایؾی هٌظَر ؽذ  5ّزغذُ تذری درٍى گلذاى ّای 

. آتیاری ٍ عایز ػولیات سراػی تِ طَر یکغاى تزای توام تیوارّا اػوال ؽذ. پظ اس اتوام دٍرُ رؽذ، تزداؽت هحصَل اًدام 

دادُ . خؾک ّز تیوار اًذاسُ گیزی ؽذ ٍ تؼذاد غذُ در تَتِ، ػولکزد غذُ ّای تک تَتِ، تؼذاد عاقِ در تَتِ ٍ درصذ هادُ

 آًالیش ٍ هیاًگیي دادُ ّا تا اعتفادُ اس آسهَى چٌذ داهٌِ ای داًکي هقایغِ ؽذ. spssّای آسهایؼ تَعط ًزم افشار 
 
 

 ًتایج ٍ بحث

گلذاى در  ًتایح تدشیِ ٍاریاًظ دادُ ّا ًؾاى داد کِ اثز تاکتزی هحزک رؽذ ٍ تیي ارقام هختلف در ػولکزد غذُ ّا در ّز

(. هقایغِ هیاًگیي ّا ًیش ًؾاى 1% هؼٌی دار تَدُ اعت ٍ تیي تیوارّا اثز هتقاتل هؾاّذُ گزدیذ.) خذٍل 1عطح احتوال 

عاػت تا تاکتزی هحزک رؽذ ٍ ریختي  24هیذّذ کِ در تیي تیوارّای تاکتزی هحزک رؽذ تیوار تلقیح غذُ ّا تِ هذت 

گزم غذُ در ّز گلذاى ًغثت تِ دیگز تیوارّا دارای تیؾتزیي ٍسى غذُ در ّز  1256دٍ عی عی اس آى رٍی غذُ ّا تا تَلیذ 

گزم در ّز گلذاى ًغثت تِ دٍ رقن دیگز تزتز  1245( در تیي ارقام هختلف ًیش رقن عاتیٌا تا ػولکزد 2گلذاى تَد.)خذٍل 

ًؾاى داد کِ عاتیٌا در تلقیح غذُ ّا تِ  ( ًتایح اثز هتقاتل تلقیح تاکتزی ٍ ٍ رقن ًیش3قزار گزفت.)خذٍل Aتَد ٍ در گزٍُ 

عی عی اس آى رٍی غذُ ّا تِ ٌّگام کاؽت ًغثت تِ دیگز تیوارّا دارای تیؾتزیي  2عاػت تا تاکتزی ٍ ریختي  24هذت 

 ٍسى غذُ در ّز گلذاى تَد. 
 

 ًتایج تجسیِ ٍاریاًس تاثیر باکتری ّای هحرک رشد رٍی صفات ارقام سیب زهیٌی -1جدٍل 

 هٌثغ تغییزات درخِ آسادی ػولکزد تک غذُ )گزم( تؼذاد غذُ در تَتِ تؼذاد عاقِ اصلی ک %هادُ خؾ
ns051/0 ns007/0 ns008/0 ns926/498 2 تکزار 
 Aتاکتزی  2 259/18776** 662/0** 425/0** 760/2**

 اؽتثاُ اصلی 4 426/0 0001/0 259/9 089/0
 Bرقن  2 370/13019** 729/0** 498/0** 396/1**
 ABاثز هتقاتل  4 37/42** 003/0** 003/0** 038/0**

 اؽتثاُ فزػی 12 370/0 407/2 111/1 076/0

 کل 27 - - - -

ns 1% ٍ 5، *، ** تِ تزتیة غیز هؼٌی دار ٍ هؼٌی دار در عطح احتوال% 

 

ف در صفت تؼذاد غذُ ًتایح تدشیِ ٍاریاًظ دادُ ّا ًؾاى داد کِ اعتفادُ اس تاکتزی هحزک رؽذ ٍ تیي ارقام هختل

(. 1% هؼٌی دار تَدُ اعت ٍ تیي تیوارّا اثز هتقاتل هؾاّذُ گزدیذ.) خذٍل 1در ّز تَتِ در ّز گلذاى در عطح احتوال 

 عاػت تا  24هقایغِ هیاًگیي ّا ًیش ًؾاى هیذّذ کِ در تیي تیوارّای تاکتزی هحزک رؽذ تیوار تلقیح غذُ ّا تِ هذت 
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ػذد غذُ دارای تیؾتزیي تؼذاد غذُ در ّز تَتِ  9/5دٍ عی عی اس آى رٍی غذُ ّا تا تَلیذ  تاکتزی هحزک رؽذ ٍ ریختي

ػذد غذُ در ّز تَتِ در ّز گلذاى ًغثت تِ دٍ  97/5( در تیي ارقام هختلف ًیش رقن عاتیٌا تا تَلیذ 2)گلذاى( تَد.)خذٍل 

تل تلقیح تاکتزی ٍ ٍ رقن ًیش ًؾاى داد کِ عاتیٌا در ( ًتایح اثز هتقا3قزار گزفت.)خذٍل Aرقن دیگز تزتز تَد ٍ در گزٍُ 

عی عی اس آى رٍی غذُ ّا تِ ٌّگام کاؽت ًغثت تِ دیگز تیوارّا  2عاػت تا تاکتزی ٍ ریختي  24تلقیح غذُ ّا تِ هذت 

 دارای تیؾتزیي تؼذاد غذُ در ّز گلذاى تَد. 
 

 ری ّای هحرک رشدهقایسِ هیاًگیي صفات هَرد بررسی در استفادُ از باکت -2جدٍل 

  ػولکزد غذُ )گزم( تؼذاد غذُ در تَتِ تؼذاد عاقِ در تَتِ درصذ هادُ خؾک

A5/21 A90/4 A94/5 A1256 A2 

A1/22 AB67/4 AB70/5 A1212 A1 

B6/22 B47/4 B40/5  B1165 A3 

 

هختلف در صفت تؼذاد  ًتایح تدشیِ ٍاریاًظ دادُ ّا ًؾاى داد کِ اثز اعتفادُ اس تاکتزی هحزک رؽذ ٍ تیي ارقام

% هؼٌی دار تَدُ اعت ٍ تیي تیوارّا اثز هتقاتل هؾاّذُ گزدیذ.) خذٍل 1عاقِ در ّز تَتِ در ّز گلذاى در عطح احتوال 

عاػت  24(. هقایغِ هیاًگیي ّا ًیش ًؾاى هیذّذ کِ در تیي تیوارّای تاکتزی هحزک رؽذ تیوار تلقیح غذُ ّا تِ هذت 1

ػذد عاقِ در ّز تَتِ ًغثت تِ دیگز تیوارّا  9/4یختي دٍ عی عی اس آى رٍی غذُ ّا تا تَلیذ تا تاکتزی هحزک رؽذ ٍ ر

ػذد عاقِ  9/4( در تیي ارقام هختلف ًیش رقن عاتیٌا تا تَلیذ 2دارای تیؾتزیي تؼذاد عاقِ در ّز تَتِ )گلذاى( تَد.)خذٍل 

( ًتایح اثز هتقاتل تلقیح تاکتزی ٍ 3قزار گزفت.)خذٍل Aزٍُ ٍ در گتزتز تَد  در ّز تَتِ در ّز گلذاى ًغثت تِ دٍ رقن دیگز

عی عی اس آى رٍی غذُ ّا تِ  2عاػت تا تاکتزی ٍ ریختي  24ٍ رقن ًیش ًؾاى داد کِ عاتیٌا در تلقیح غذُ ّا تِ هذت 

 ٌّگام کاؽت ًغثت تِ دیگز تیوارّا دارای تیؾتزیي تؼذاد غذُ در ّز گلذاى تَد. 
 

 گیي صفات هَرد بررسی در ارقام سیب زهیٌیهقایسِ هیاً -3جدٍل 

  ػولکزد غذُ )گزم( تؼذاد غذُ در تَتِ تؼذاد عاقِ در تَتِ درصذ هادُ خؾک

B01/21 A90/4 A97/5 A1245 عاتیٌا 

A50/22 AB70/4 AB67/5 AB1219 آگزیا 

A73/21 B43/4 B40/5 B1170 هارفًَا 

 

اعتفادُ اس تاکتزی هحزک رؽذ ٍ تیي ارقام هختلف در صفت درصذ ًتایح تدشیِ ٍاریاًظ دادُ ّا ًؾاى داد کِ اثز 

% هؼٌی دار تَدُ اعت ٍ تیي تیوارّا اثز هتقاتل هؾاّذُ گزدیذ.) 1هادُ خؾک غذُ ّا در ّز گلذاى در عطح احتوال 

 24تِ هذت (. هقایغِ هیاًگیي ّا ًیش ًؾاى هیذّذ کِ در تیي تیوارّای تاکتزی هحزک رؽذ تیوار تلقیح غذُ ّا 1خذٍل 

درصذ هادُ خؾک در غذُ ّا ًغثت  5/21عاػت تا تاکتزی هحزک رؽذ ٍ ریختي دٍ عی عی اس آى رٍی غذُ ّا تا تَلیذ 

 5/22( در تیي ارقام هختلف ًیش رقن آگزیا تا 2تِ دیگز تیوارّا دارای تیؾتزیي درصذ هادُ خؾک در ّز غذُ تَد.)خذٍل 

( ًتایح اثز هتقاتل تلقیح 3قزار گزفت.)خذٍل Aن دیگز تزتز تَد ٍ در گزٍُ درصذ هادُ خؾک در غذُ ّا ًغثت تِ دٍ رق

عی عی اس آى رٍی  2عاػت تا تاکتزی ٍ ریختي  24تاکتزی ٍ ٍ رقن ًیش ًؾاى داد کِ رقن آگزیا در تلقیح غذُ ّا تِ هذت 

 تَد. غذُ ّا تِ ٌّگام کاؽت ًغثت تِ دیگز تیوارّا دارای تیؾتزیي درصذ هادُ خؾک درغذُ ّا 
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 گیریًتیجِ

اعتفادُ اس تاکتزی هحزک رؽذ تاػث خذب تْتز ػٌاصز هاکزٍ ٍ هیکزٍ اس خاک ؽذُ ٍ تؼذاد عاقِ افشایؼ پیذا کزد در 

ًتیدِ تا تیؾتز ؽذى هیشاى فتَعٌتش هَاد آعیویالتِ غذُ ّا تْتز تاهیي گزدیذ ٍ در ًتیدِ تؼذاد غذُ ٍ ػولکزد غذُ ّا ٍ 

( هطاتقت دارد. 1391ّا افشایؼ پیذا کزد. ًتایح ایي آسهایؼ تا ًتایح هحوذ تْثَد ٍ ّوکاراى )ًیش درصذ هادُ خؾک غذُ 

ٍی طی آسهایؼ تاثیز فغفز ٍ تاکتزی ّای هحزک رؽذ را تز رٍی ػولکزد ٍ کیفیت گیاُ عیة سهیٌی رقن آگزیا هَرد 

وزاُ تا فغفز تِ طَر هؼٌی داری تاػث افشایؼ تزرعی قزار دادُ ٍ ًتیدِ گزفت کِ تاکتزی ّای هحزک رؽذ تِ تٌْایی ٍ یا ّ

 .[1]ػولکزد غذُ، تؼذاد غذُ در ّز تَتِ ٍ هادُ خؾک غذُ ّا گزدیذ
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