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 چکیذُ

بر عولکرد ٍ اجسای عولکرد  2-جْت بررسی تاثیر هقادیر هختلف کَد شیویایی سَپر فسفات تریپل ٍ کَد بیَلَشیک فسفاتِ بارٍر

در  D 97 -11ریل در قالب طرح آهاری بلَک ّای کاهل تصادفی با چْار تکرار بر رٍی گٌذم گٌذم،آزهایشی بِ صَرت فاکتَ

کیلَگرم کَد سَپر فسفات تریپل ٍ فاکتَر دٍم ًیس سِ سطح (5-15-91)فاکتَر اٍل شاهل سِ سطح . شْرستاى بْبْاى اجرا شذ

هیاًگیي دٍ تیوا رٍ اثرات هتقابل آًْا ًشاى داد بْتریي هقایسِ  .گرم بَد(21-15-155)در هقادیر  2-کَد بیَلَشیک فسفاتِ بارٍر 

هی باشذ ٍ کوتریي  2گرم کَد فسفاتِ بارٍر  155ٍ  15کیلَگرم کَد شیویایی سَپر فسفات تریپل با  15تیوار هربَط بِ هصرف 

ت آهذ یعٌی با هصرف بیش بذس 2گرم فسفاتِ بارٍر  155کیلَگرم کَد شیویایی سَپر فسفات تریپل با  91هقذار عولکرد در تیوار 

 .از حذ ًیاز کَد کَد شیویایی ًِ تٌْا افسایش عولکرد ًذارین ،بلکِ عولکرد ًیس بِ صَرت هحسَسی کاّش هی یابذ

 ،عولکرد داًِ، بیَهاس ،شاخص برداشت 2گٌذم ،سَپر فسفات تریپل ،فسفاتِ بارٍر :ٍاشُ ّای کلیذی 

 هقذهِ 

اى ، تِ ٍیضُ در وؾَرّای در حال تَعؼِ تِ ؽوار هی آید ٍ در همایغِ تا عایز گٌدم یىی اس هْوتزیي گیاّاى سراػی جْ

اهزٍسُ تالػ تزای افشایؼ تَلید در ٍاحد ( 3)هحقَالت ٍ غالت ، تیؾتزیي عطح سیز وؾت را تِ خَد اختقاؿ دادُ اعت 

را تِ ّوزاُ داؽتِ اعت ، ایي  عطح ٍ هقزف سیاد ٍ ًاهتؼادل وَدّای ؽیویایی ، پیاهد ّای سیغت هحیطی ٍ افشایؼ ّشیٌِ

تا  2وَد سیغتی فغفاتِ تارٍر ( 1)اهز ضزٍرت تجدید ًظز در ؽیَُ ّای جدید افشایؼ تَلید هحقَل را ضزٍری هی عاسد

 آسهایؾْای هتؼدد ًؾاى هی دّد( 4)داؽتي تاوتزی ّای حل وٌٌدُ فغفات تاػث حل ؽدى فغفات ًاهحلَل خان هی ؽًَد 

تا  2یویایی تاػث فزعایؼ ٍ تِ ّن سدى عاختواى خان هی گزدد ٍ وَد سیغتی فغفاتِ تارٍر هقزف تی رٍیِ وَدّای ؽ

داؽتي تاوتزی ّایی اس جٌظ تاعیلَط ٍ عَدٍ هًَاط ضوي حل وزدى فغفز ًاهحلَل تاػث افشایؼ ػولىزد هحقَل ٍ 

تِ جای  2َصیه فغفاتِ تارٍر ّدف اس ایي تحمیك ، جایگشیي وزدى وَد تیَ ل( 2)واّؼ ّشیٌِ ّای ارسی وؾَر هی ؽَد 

ٍ ون وزدى هقزف وَد ؽیویایی  2وَد ؽیویایی عَپز فغفات تزیپل ٍ افشایؼ ػولىزد تا اعتفادُ اس وَد تیَلَصیه تارٍر

 .عَپز فغفات تزیپل
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 َاد ٍ رٍشْا ه

تِ فَرت فاوتَریل در لالة طزح تلَن ّای واهل تقادفی تا چْار تىزار تز رٍی  1389 -90ایي آسهایؼ در عال سراػی 

 ویلَگزم در(  0-50-75)فاوتَر اٍل ؽاهل عِ عطح . در دی هاُ در هٌطمِ تٌِ تاؽت تْثْاى اجزا گزدید  79-15گٌدم رلن 

. گزم در ّىتار تَد (  25-50-100) 2ّىتار وَد عَپز فغفات تزیپل ٍ فاوتَر دٍم عِ عطح وَد تیَلَسیه فغفاتِ تارٍر 

وَد فغفز اس هٌثغ عَپز فغفات تزیپل ٍ وَد پتاط اس هٌثغ عَلفات پتاعین تَد وِ تِ فَرت پایِ هقزف ؽد ٍ وَد تیَ لَ 

  .دصیه ًیش تقَرت تذرهال ّوزاُ تا وؾت هقزف ؽ

ففات هَرد اًداسُ گیزی تؼداد تَتِ در هتز هزتغ ، تؼداد داًِ در عٌثلِ ، تؼداد عٌثلچِ در عٌثلِ ، تؼداد داًِ در عٌثلچِ ، ٍسى 

هَرد تجشیِ ٍ  mstat cّشار داًِ ، ػولىزد داًِ ، ػولىزد واُ، ػولىزد تیَ لَ صیىی ،ؽاخـ تزداؽت ،وِ تِ ٍعیلِ ًزم افشار 

 .زفتٌد ٍ ػولیات همایغِ هیاًگیي ّا تا آسهَى داًىي اًجام ؽد تحلیل آهاری لزار گ

 ًتایج ٍ بحث

ًتایج تجشیِ ٍاریاًظ ًؾاى داد وِ اثز وَد ؽیویایی عَپز فغفات تزیپل تز تؼداد داًِ در عٌثلِ، تؼداد داًِ در عٌثلچِ ،ػولىزد 

وَد فغفزُ در فزآیٌدّای هتاتَلیغوی گیاُ دارد  در فد هؼٌی دار تَد تِ دلیل ًمؾی و1ِداًِ ٍ ػولىزد واُ ٍ ولؼ در عطح  

ٍلی تز ٍسى ّشار داًِ ٍ تیَهاط ٍ ؽاخـ تزداؽت اختالف هؼٌی داری . ،تَاى گیاُ را در جذب عایز ػٌافز تاال هی تزد

اهز را  ایي در فد هؼٌی دار1ًیش تز ػولىزد واُ ٍ ولؼ  ٍ تؼداد عٌثلچِ در عٌثلِ در عطح  2-ًداؽت اثز وَد فغفاتِ تارٍر 

هی تَاى تِ تَاى تاالی تاوتزیْا در لدرت حل وٌٌدگی فغفات داًغت وِ فغفز را اس ؽىل ًاهحلَل تِ ؽىل هحلَل ٍ لاتل 

ٍ تز تؼداد تَتِ در هتز هزتغ، تؼداد داًِ در عٌثلِ ،ٍسى ّشار داًِ ،ػولىزد داًِ ،ٍ ؽاخـ تزداؽت  .دعتزط گیاُ در هی آٍرد

همایغِ هیاًگیي ایي دٍ تیوار ٍ اثزات هتماتل آًْا ًؾاى داد تیؾتزیي تؼداد تَتِ در هتز . ًداؽتاختالف هؼٌی داری  ٍ تیَهاط

ویلَگزم وَد  50هزتَط تِ هقزف ( تیَهاط)هزتغ،تؼداد داًِ در عٌثلِ ،ٍسى ّشار داًِ ٍ ػولىزد داًِ ٍ در ًْایت ػولىزد ول 

تاؽد ایي هطلة هَید ایي اعت وِ هقزف تْیٌِ ٍ هَرد ًیاس  هی 2فغفاتِ تارٍر گزم وَد 100ٍ  50عَپز فغفات تزیپل تا 

فغفز گیاُ ضوي تؼادل ػٌافز غذایی ،ػالٍُ تز جذب فغفز تاػث جذب ػٌافز خاؿ هاًٌد آّي ٍ رٍی در گیاُ ؽدُ ٍ 

 گزم 100ویلَگزم وَد ؽیویایی عَپز فغفات تزیپل تا  75ووتزیي همدار ػولىزد در تیوار  .افشایؼ ػولىزد را تِ دًثال دارد

تدعت آهدیؼٌی تا هقزف تیؼ اس حد ًیاس وَد ؽیویایی ًِ تٌْا افشایؼ ػولىزد ًدارین تلىِ ػولىزد تِ  2فغفاتِ تارٍر 

 ویلَگزم وَد عَپز 75ر هقزف فَرت هحغَعی واّؼ هی یاتد ٍ در ػَك تیؾتزیي همدار ػولىزد واُ ٍ ولؼ را د

دارین چَى ػولىزد واُ ٍ ولؼ حافل ول فؼالیتْای رٍیؾی ٍ سایؾی اعت پظ  2گزم فغفاتِ تارٍر  100فغفات تزیپل تا 

ایي ًتایج تا ًتایج آسهایؾات . تیؾتز ٍ ووتزیي ؽاخـ تزداؽت را دارین ّز چِ عْن غذایی تیؾتز تاؽد ػولىزد واُ ٍ ولؼ

 .هطاتمت دارد( 1383)ٍ هلثَتی (   1384)حیدری ٍ ّوىاراى 
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ًِ در عٌثلچِ، تؼداد عٌثلچِ در عٌثلِ ًتایج تجشیِ ٍاریاًظ تؼداد عٌثلِ در هتز هزتغ، تؼداد داًِ در عثٌلِ، تؼداد دا -1جدٍل 

 ٍ ٍسى ّشار داًِ

 .هؼٌی دار ًثَدى را ًؾاى هی دّد n.sدرفد ٍ  1ٍ  5تِ تزتیة هؼٌی داری در عطح ** ٍ * 

 ؽاخـ تزداؽت( تیَهاط)ًتایج تجشیِ ٍاریاًظ ػولىزد داًِ ، ػولىزد واُ ٍ ولؼ ، ػولىزد تیَلَصیه  -2جدٍل 

 

 هٌابع

یىی در وؾاٍرسی پایدار ، اًتؾارات جْاد داًؾگاّی وارتزد وَدّای تیَلَص(  1375)وَچىی . آعتارایی،ع ٍ ع -1

 .ؿ  156هؾْد ،

وَدّای تیَلَصیه اًتؾارات فٌی حَسُ تزٍیج ٍ ًظام تْزُ تزداری (  1386)علین پَر عؼید ٍ ن هیزسا ؽاّی  -2

 خَسعتاى

 .ؿ  446داًؾگاُ ؽْید چوزاى اَّاس ،. سراػت غالت(  1376. )واؽاًی. عیادت ٍ ع. ع.ًَرهحودی ، ق،ط-3

4- Sharma, A-K, 2003, Biofertilizers for sustainablea griculture Agrobios India publication p. 

456.  

 

 

 هیاًگیي هزتؼات 

 هٌاتغ تغییزات

 

درجِ 

 آسادی

تؼداد عٌثلِ در 

 هتز هزتغ

ؼداد داًِ در ت

 عٌثلِ

تؼداد داًِ در 

 عٌثلچِ
 ٍسى ّشار داًِ تؼداد عٌثلچِ در عٌثلِ

 n.s 963/12 n.s 398/6 n.s 028/0  **917/0 n.s 296/18 3 تىزار 

 2  *333/33  **583/111  **694/1 n.s 861/5 n.s 333/41 ( A)عَپزفغفات تزیپل 

 2 n.s 000/0 n.s 333/4 n.s 028/0  **788/1 n.s 333/9 ( B) 2فغفات تارٍر

B×A 4  **333/33  **667/15 n.s 028/1  **903/0 n.s 667/18 

 380/13 167/0 028/0 294/2 713/6 24 خطا

C.V 52/7% 67/2% 32/6% 67/3% 83/1 % ــ ضزیة تغییزات 

 هیاًگیي هزتؼات 

 هٌاتغ تغییزات
درجِ 

 آسادی
 ػولىزد واُ ٍ ولؼ ػولىزد داًِ

ػولىزد تیَلَصیه 

 تیَهاط 
 ؽاخـ تزداؽت 

 n.s 333/3683 n.s 937/1740805 411/3 417/288929** 3 تىزار 

 2 **304/7271109  **111/4472711 n.s 940/5913117 n.s 181/202 ( A)عَپزفغفات تزیپل 

 2 n.s788/66420  **111/1153211 n.s 745/8415766 n.s 938/21 ( B) 2فغفات تارٍر

B×A 4 **106/1391848  **778/155127 n.s 788/6598073 n.s 032/31 

 884/0 492/3098703 000/1925 797/62044 24 خطا

C.V 73/1% 11/16% 86/2% 09/4% ــ ضزیة تغییزات 
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Abstract 

To study the effect of different amounts of super phosphate triple and phosphate biologic 

fertilizer on yield and yield components of wheat, a RCBD (Randomized Completely Block 

Design) Factorial design experiment with 4 replications on D7915 was performed in 

Behbahan region. The first factor consisted of 3 levels of (0, 50, 75) kilograms of super 

phosphate triple fertilizer and the second factor consisted of 3 levels of (25, 50. 100) 

kilograms of phosphate biologic fertilizer. The comparison of the two treatments of their 

interaction showed that the best treatment was related to the use of 50 kilograms super 

phosphate triple fertilizer with 50, 100 grams of phosphate biologic fertilizer, and the least 

yield was related to the treatment in which 75 kilograms super phosphate triple fertilizer with 

100 grams of phosphate biologic fertilizer was used; that is, by overusing chemical fertilizer, 

not only yield did not increase, but also yield decreased significantly. 

Key words: wheat, superphosphate triple, phosphate biologic fertilizer, grain yield, biomas, 

harvest index.   
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