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 کٌٌذُ فغفات تز عولکزد ٍ اجشای عولکزد گٌذمّای هحزک رؽذ ٍ حلهیکزٍارگاًیغنتأثیز 

 (N80 رقن)
Effect of plant growth promoting (PGPR) and phosphate solubilizing rhizobacteria (PSM) 

on yield and yield components of wheat (Triticum aestivum L. cv. N80) 

 

 3، ایزاًذخت هٌصَری2، هحوذعلی اعواعیلی2الِ پیزدؽتی، ّوت1ثِ تْاری عارٍیعیذُ حذی

 هزتی گزٍُ سراعت ٍ اصالح ًثاتات 3یار ٍ داًؾ2داًؾجَی کارؽٌاعی ارؽذ سراعت، 1

 داًؾگاُ علَم کؾاٍرسی ٍ هٌاتع طثیعی عاری، عاری، ایزاى

 hadisbahari@yahoo.com :پغت الکتزًٍیک

 

 چکیذُ

در  1388کٌٌذُ فغفات تز عولکزد ٍ اجشای عولکزد گٌذم آسهایؾی در عال ّای هحزک رؽذ ٍ حلِ تأثیز هیکزٍارگاًیغنتِ هٌظَر هطالع

تیوارّای آسهایؾی ؽاهل کَد تیَلَصیک . فاکتَر اجزا ؽذ 4تکزار ٍ  3تا  تصادفی کاهالً قالة طزح تِ صَرت فاکتَریل درای ؽزایط گلخاًِ

کَد حاٍی عَدٍهًَاط ٍ تاعیلَط، کَد حاٍی استَتاکتز ٍ آسٍعپیزیلَم ٍ کَد حاٍی آسٍعپیزیلَم، عذم کارتزد کَد تیَلَصیک، )

گزم کیلَ 120ٍ  60، 0)ٍ کَد فغفزُ در عِ عطح ( گزم در ّکتارکیَل 150ٍ  75، 0)، کَد ًیتزٍصى در عِ عطح (عَدٍهًَاط ٍ تاعیلَط

عولکزد  ، عولکزد داًِ،تیَلَصیک، کَد ًیتزٍصى ٍ کَد فغفز تز صفات ٍسى ّشار داًِکَد اثز عطَح هختلف ًتایج ًؾاى داد  .تَد( در ّکتار

اثز هتقاتل تاکتزی هزتَط تِ ( گزم در تَتِ 4) حذاکثز عولکزد داًِکِ تِ طَری. داری داؽتتیَلَصیک ٍ ؽاخص تزداؽت تأثیز هعٌی

تاعیلَط، +یؾتزیي ٍسى ّشار داًِ در کارتزد عَدٍهًَاطت .تاؽذکیلَگزم کَد ًیتزٍصى هی 75آسٍعپیزیلَم ٍ هصزف +استَتاکتز

تْتزیي تیوار کَد  .تاعیلَط ٍ کوتزیي ٍسى ّشار داًِ در تیوار ؽاّذ هؾاّذُ ؽذ+ عَدٍهًَاط+آسٍعپیزیلَم ٍ آسٍعپیزیلَم+استَتاکتز

تَاى ًتیجِ گزفت کِ هی. هی تاؽذ آسٍعپیزیلَم+سیغتی اس لحاظ عولکزد تیَلَصیک ٍ ؽاخص تزداؽت هزتَط تِ کارتزد تَام استَتاکتز

گٌذم در عالٍُ تز کاّؼ هصزف کَدّای ؽیویایی ٍ آلَدگی هحیط سیغت ًقؼ هثثتی تز عولکزد ( سیغتی)اعتفادُ اس کَدّای تیَلَصیک 

 .دارد ؽزایط هطالعِ حاضز

 

 اجشای عولکزد، کَد تیَلَصیک، گٌذم، عولکزد داًِ: کلوات کلیذی

 

 هقذهِ

اًذ تا تا ؽَد ٍ کؾاٍرساى تِ طَر هذاٍم در تالػعٌَاى اتشاری تزای رعیذى تِ حذاکثز تَلیذ در ٍاحذ عطح اعتفادُ هی کَدّای ؽیویایی تِ

تا ایي ٍجَد هؾکالت . رفع کوثَد عٌاصز غذایی خاک ٍ اعتفادُ اس هذیزیت صحیح تَلیذ، هحصَل را تِ حذ تالقَُ صًتیکی ًشدیک کٌٌذ

اصَلی ایي کَدّا اس هحیطی هزتثط تا هصزف غیزرؽذ ّشیٌِ کَدّای ؽیویایی اس یک عَ ٍ هغائل سیغت اقتصادی ًاؽی اس افشایؼ رٍ تِ

ّای سیغتی تزای تقَیت رؽذ هحصَالت را قَت تخؾیذُ اعت تِ طَری کِ اهزٍسُ در اکثز هحافل علوی عَی دیگز، تفکز اعتفادُ اس ؽیَُ

ای جایگشیي در ایي راعتا تکارگیزی کَدّای سیغتی، تِ عٌَاى گشیٌِ(. 2)آهذُ اعت  ّای پایذار کؾاٍرسی تِ هیاىصحثت اس تَععِ عیغتن

لذا تا تَجِ تِ عذم (. 1)اًذ تزای کَدّای ؽیویایی، تِ هٌظَر افشایؼ حاصلخیشی خاک در تَلیذ هحصَالت کؾاٍرسی پایذار هطزح ؽذُ

وتزیي غلِ ٍ یک هحصَل راّثزدی در تأهیي غذای هزدم جْاىٍ  ی کَدّای ؽیویایی ٍ تا ًظز تِ اّویت گٌذم ِت عٌَاى هصزف تْیٌِ ْه
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ی کٌٌذُّای هحزک رؽذ ٍ حلایزاى، ایي هطالعِ تا ّذف تزرعی کاّؼ هصزف کَدّای ؽیویایی ًیتزٍصًِ ٍ فغفزُ تا کارتزد تاکتزی

 .فغفات تَلیذ ؽذُ در کؾَر اجزا ؽذ

 

 ّاهَاد ٍ رٍػ

فاکتَرّای آسهایؾی ؽاهل کَدّای سیغتی در . ر قالة طزح کاهالً تصادفی در عِ تکزار اجزا ؽذای تِ صَرت فاکتَریل دآسهایؼ گلخاًِ

، کَد حاٍی استَتاکتز ٍ آسٍعپیزیلَم (2فغفات تارٍر)کَد حاٍی عَدٍهًَاط ٍ تاعیلَط عذم کارتزد کَد سیغتی، )چْار عطح 

 75تذٍى هصزف ًیتزٍصى، )، کَد ًیتزٍصى در عِ عطح (ًیتزٍپالطعَپز)ٍ کَد حاٍی آسٍعپیزیلَم، عَدٍهًَاط ٍ تاعیلَط ( ًیتزٍکغیي)

 .تَد( کیلَگزم عَپزفغفات تزیپل در ّکتار 120ٍ  60تذٍى هصزف فغفز، )ٍ کَد فغفزُ در عِ عطح ( کیلَگزم اٍرُ در ّکتار 150ٍ 

ٍ  2تَعیلِ ًیتزٍکغیي، فغفات تارٍر  تلقیح تذٍر گٌذم .ًؾاى دادُ ؽذ 1ًتایج فیشیکی ٍ ؽیویایی خاک هحل اجزای آسهایؼ در جذٍل 

ّایی تذر در گلذاى 10پظ اس هعیي ؽذى تیوارّا کاؽت تذٍر تِ تعذاد . عَپزًیتزٍپالط تزاعاط دعتَرالعول ؽزکت عاسًذُ صَرت گزفت

عولکزد )شای عولکزد زد ٍ اجگیزی عولکّای گٌذم پظ اس رعیذگی فیشیَلَصیکی، تزای اًذاسُتَتِ .هتز اًجام ؽذعاًتی 30×28تِ اتعاد 

ّا تا تجشیِ آهاری دادُ. تَتِ تِ طَر تصادفی اس ّز گلذاى تزداؽت ؽذ 5تِ تعذاد ( عولکزد تیَلَصیک، ؽاخص تزداؽتٍسى ّشار داًِ، ، داًِ

 5طح احتوال در ع( (LSDدار حذاقل تفاٍت هعٌی ٍ هقایغِ هیاًگیي تا آسهَى SAS  (SAS Institute, 1997)افشار آهاریاعتفادُ اس ًزم

 .درصذ اًجام ؽذ
 

 ًتایج ٍ تحث

، ّوچٌیي تزّوکٌؼ کَد داؽت>P) 05/0)داری تز عولکزد داًِ ًؾاى داد کِ عطَح هختلف فغفز تأثیز هعٌی جذٍل تجشیِ ٍاریاًظ ًتایج

هزتَط ِت ( گزم در تَتِ 00/4)حذاکثز عولکزد داًِ  .(2جذٍل ) دار تَدهعٌی >P)05/0)تیَلَصیک ٍ عطَح کَد ًیتزٍصى تز عولکزد داًِ 

کیلَگزم در  75تِ ّوزاُ  2کیلَگزم در ّکتار کَد ًیتزٍصى تذعت آهذُ کِ تا هصزف فغفات تارٍر  75کَد تیَلَصیک ًیتزٍکغیي ٍ هصزف 

 داری ًؾاى ًذادز آهاری اختالف هعٌیکیلَگزم در ّکتار ًیتزٍصى اس ًظ 150ّکتار کَد ًیتزٍصى ٍ کَد تیَلَصیک ًیتزٍکغیي ٍ فقط تیوار 

ّای هحزک رؽذ کوتزیي عولکزد داًِ در تیوار عذم تلقیح ٍ تذٍى هصزف کَد ؽیویایی تَد کِ تاسگَکٌٌذُ کارایی تاالی تاکتزی. (1ؽکل )

ّای هحزک رؽذ دُ اس تاکتزیی گٌذم ٍ جَ تا اعتفاافشایؼ عولکزد داًِ. (1ؽکل ) تاؽذکٌٌذُ فغفات در تْثَد عولکزد داًِ گٌذم هیٍ حل

 .گشارػ ؽذُ اعت ٍاگار ٍ ّوکاراىکٌٌذُ فغفز تَعط ٍ تغْیل
 گٌذم ٍ اجشای عولکزد تجشیِ ٍاریًاظ عولکزد -2جذٍل 

ًِ درجِ آسادی هٌاتع تغییز صیک ٍسى ّشار داًِ عولکزد دا  ؽاخص تزداؽت عولکزد تیََل

صیک  3 **21/3 *6/98 **4/13 *5/42 (A)کَد تیََل

 2 **10/4 **4/63 **6/30 *9/49 (B)د ًیتزٍصى کَ

 2 **58/2 *5/46 **73/8 *7/48 (C) کَد فغفُز
AB 6 *35/0 8/11 5/0 9/16 
AC 6 19/0 6/11 3/0 4/8 

BC 4 22/0 8/15 77/0 4/21 
ABC 12 19/0 26/4 2/0 9/12 

 6/12 54/0 90/9 15/0 72 خطای آسهایؼ

 84/9 71/8 4/11 9/12  (درصذ)ضزیة تغییزات 
 درصذ 5 ٍ 1 احتوال عطح در داری هعٌ ةیتزت تِ *ٍ  **
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ٍ کَد  >P)05/0)، فغفز P) >01/0)تَاى هؾاّذُ کزد کِ اثز عطَح هختلف کَد ًیتزٍصى هی( 2جذٍل )تا تَجِ تِ تجشیِ ٍاریاًظ 

کیلَگزم  60تیؾتزیي ٍسى ّشار داًِ هزتَط تِ هصزف ( 3ؽکل )در تیوار کَد فغفزُ . دار تَدتز ٍسى ّشار داًِ هعٌی >P)05/0)تیَلَصیک 

 داری داؽتداری ًذاؽتِ اها تا ؽاّذ اختالف هعٌیکیلَگزم تفاٍت هعٌی 120در ّکتار تَدُ کِ تا هصزف 

 

 
 اثز هتقاتل کَد تیَلَصیک ٍ کَد ًیتزٍصى تز عولکزد داًِ-1ؽکل 

 

کیلَگزم در ّکتار تَد کِ اس لحاظ آهاری تا عطح کَدی  75زتَط تِ عطح کَدی در عطَح هختلف کَد ًیتزٍصى تاالتزیي ٍسى ّشار داًِ ه

 2ّای سیغتی ًیتزٍکغیي، فغفات تارٍر تیؾتزیي ٍسى ّشار داًِ در کَد(. 4ؽکل )کیلَگزم در ّکتار در یک گزٍُ آهاری قزار گزفت  150

تَاى ِت افشایؼ ٍسى ّشار داًِ در گیاُ را هی. (2ؽکل ) ُ ؽذهؾاّذ( عذم تلقیح)ٍ عَپزًیتزٍپالط ٍ کوتزیي هقذار آى در تیوار ؽاّذ 

ّای گیاُ داًغت ّا تِ علَلّا در جذب آب ٍ عٌاصز غذایی ٍ تِ ٍیضُ ًیتزٍصى ٍ فغفز ٍ اًتقال آىٍاعطِ ًقؼ هثثت ایي هیکزٍارگاًیغن

تز تا ٍسى قاتل ّای درؽتّا، داًِّا ٍ پز ؽذى آىداًِی پزٍردُ تِ کِ عثة تْثَد رؽذ ٍ افشایؼ فتَعٌتش گیاُ ؽذُ اعت ٍ تا اًتقال ؽیزُ

 .ؽَدقثَل تَلیذ ؽذُ اعت ٍ در ًتیجِ تاعث افشایؼ ٍسى ّشار داًِ هی

 

 

  
 

 اثز عادُ کَدتیَلَصیک تز ٍسى ّشار داًِ: 2ؽکل 
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ی کَد تیَلَصیک ٍ عطَح کَد ًیتزٍصى ٍ فغفز در عطح داری اثزات عادُی هعٌیًؾاى دٌّذُ( 2جذٍل )ًتایج جذٍل تجشیِ ٍاریاًظ 

تْتزیي تیوار کَد ی کَد تیَلَصیک اثزات عادُ (ّا ًؾاى دادُ ًؾذدادُ) تا تزرعی هقایغِ هیاًگیي. درصذ تز عولکزد تیَلَصیک تَد 1احتوال 

کٌٌذُ فغفات ٍ ّوچٌیي ؽاّذ عَپزًیتزٍپالط ٍ حلَط تِ ًیتزٍکغیي اعت کِ تا تیوارسیغتی اس لحاظ صفت عولکزد تیَلَصیک هزت

ّای هحزک رؽذ ی خؾک ٍ عولکزد تیَلَصیک در اثز هصزف تاکتزیّایی هثٌی تز افشایؼ کل هادُپضٍّؼ. داد داری را ًؾاىتفاٍت هعٌی

هقایغِ هیاًگیي اثزات . گزم تَدکیلَ 150ی کَد ًیتزٍصى تْتزیي تیوار کَد ًیتزٍصى هزتَط تِ عطح کَدی تا تزرعی اثزات عادُ. ٍجَد دارد

داری را تاؽذ کِ ًغثت تِ ؽاّذ تفاٍت هعٌیگزم هیکیلَ 120زیي تیوار کَدی هزتَط تِ عطح کَدی ی کَد فغفزُ ًیش ًؾاى داد تْتعادُ

تا . درصذ تَد 5دار در اثزات عادُ کَد ًیتزٍصى، کَد فغفز ٍ کَد سیغتی در عطح حاکی اس اختالف هعٌی ًتایج تجشیِ ٍاریاًظ .ًؾاى داد

کٌٌذُ فغفات در یک گزٍُ تاؽذ کِ تا کَد تیَلَصیک حلغیي تْتزیي تیوار کَد سیغتی هیًیتزٍک( 2جذٍل )تَجِ تِ جذٍل هقایغِ هیاًگیي 

درصذی ؽاخص تزداؽت ًغثت ِت  8داری را ًؾاى داد ٍ تاعث افشایؼ آهاری قزار دارد ٍلی تا عَپزًیتزٍپالط ٍ ؽاّذ اختالف هعٌی

تاالتزیي ؽاخص تزداؽت هزتَط تِ عطح کَدی ( ّا ًؾاى دادُ ًؾذادُد)ی کَد ًیتزٍصى هؾاّذُ گزدیذ در تزرعی اثزات عادُ. ؽاّذ گزدیذ

 .گزم هؾاّذُ ؽذکیلَ 60ی کَد فغفزُ ًیش در عطح کَدی تاالتزیي ؽاخص تزداؽت در اثز عادُ. تاؽذگزم هیکیلَ 75
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