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چکیدٌ
تِ هٌظَس تشسػی تاثیش قاسچ هیکَسیضا ،کَد فؼفات صیؼتی ٍ داهی تش ػولکشد کوی ٍ کیفی گیاُ داسٍیی گـٌیض یک
آصهایؾ فاکتَسیل ػِ ػاهلی دس قالة طشح تلَک کاهل تلادفی تا  18تیواس ٍ ػِ تکشاس تِ كَست هضسػِای دس ػال  1392دس
ؿْشػتاى خشمآتاد اجشا ؿذ .فاکتَسّای هَسد آصهایؾ اػتفادُ اص قاسچ هیکَسیضا دس دٍ ػطح ،کَد فؼفات صیؼتی ٍ کَد داهی
دس ػِ ػطح تِ ّوشاُ یک کشت تِ ػٌَاى ؿاّذ کَد ؿیویایی (ًیتشٍطى ،فؼفش ،پتاػین تِ هیضاى  90 ٍ 90 ،60کیلَگشم دس
ّکتاس) دس ّش تکشاس تَد ٍ هقایؼِ آى تا تیواسّای کَدّای صیؼتی ٍ داهی ًیض دس قالة طشح تلَک کاهل تلادفی كَست
گشفتً .تایج هقایؼِ هیاًگیيّا ًـاى داد کِ تیؾتشیي تؼذاد ؿاخِّای فشػی ( ،)23/5طَل سیـِ ( 23/83ػاًتیهتش) ،هیضاى
غلظت ًیتشٍطى ( 3/93دسكذ) ،فؼفش ( 3/67دسكذ) ٍ پتاػین ( 1/41دسكذ) داًِ ،ػولکشد ػشؿاخِ گلداس ( 1902/67کیلَگشم
دس ّکتاس) ٍ ػولکشد داًِ ( 1780/67کیلَگشم دس ّکتاس) تش اثش تلقیح تا هیکَسیضا ،هلشف  70کیلَگشم کَد فؼفات صیؼتی ٍ
 20تي دس ّکتاس کَد داهی حاكل ؿذ کِ تِ تشتیة  80 ٍ 44 ،85 ،51، 68 ،100 ،247دسكذ تیـتش اص ؿاّذ تَد .اثش هتقاتل
هؼٌی داسی دس تیي تلقیح هیکَسیضا ٍ کَد فؼفات صیؼتی هـاّذُ ؿذ .طثق ًتایج حاكل اص ایي پظٍّؾ ،تیواس تلقیح تا
هیکَسیضا ،هلشف  70کیلَگشم کَد فؼفات صیؼتی ٍ  20تي کَد داهی ،تْتشیي ؿشایط سا جْت دػتیاتی تِ تیـتشیي ػولکشد
کوی دس گیاُ داسٍیی گـٌیض دس ػیؼتن کـاٍسصی پایذاس فشاّن آٍسدُ اػت.
ياصٌَای کلیدی :ػولکشد داًِ ،کَد داهی ،گـٌیض ،هیکَسیضاً ،یتشٍطى
تشطشفکٌٌذُ دسدّای ػضالًی ٍ آساهؾتخؾ ًیض اػتفادُ

مقدمٍ
1

هیؿَد (دهیت.)2004 ،

گـٌیض تا ًام ػلوی،Coriandrum sativum L.
گیاّی یکػالِ اص تیشُ چتشیاى 2اػت کِ استفاع ػاقِ آى

کـاٍسصی پایذاس تا سػایت اكَل اکَلَطیک ،هی-

 60تا  100ػاًتیهتش ٍ دٍسُ سؿذ آى  100تا  120سٍص

تَاًذ ضوي ایجاد تَاصى دس هحیط صیؼت ،کاسآیی اػتفادُ

اػت (اهیذتیگی .)1376 ،اػاًغ هیَُ گـٌیض دس كٌایغ

اص هٌاتغ سا افضایؾ دّذ ٍ صهیٌِ تْشٍُسی تشای هذت صهاى

داسٍیی ،آسایـی ٍ تْذاؿتی ٍ سٍغي هیَُ آى دس كٌایغ

طَالًیتشی سا تشای اًؼاى فشاّن ػاصد .یکی اص اسکاى

غزایی ٍ داسٍیی کاستشد داسد (ػفیذکي .)1378 ،اص ایي

اكلی دس کـاٍسصی پایذاس اػتفادُ اص کَدّای صیؼتی دس

گیاُ تِ ػٌَاى ّضنکٌٌذُ غزا ،ضذ ًفخ ،اؿتْاآٍس،

اکَػیؼتنّای صساػی تا ّذف حزف یا کاّؾ قاتل
هالحظِ دس هلشف ًْادُّای ؿیویایی اػت .کَدّای

. Coriander
. Apiaceae

صیؼتی ،ؿاهل هَاد ًگْذاسًذُای تا جوؼیت هتشاکن یک یا

1
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چٌذ ًَع جاًذاس هفیذ خاکصی ٍ یا تِ كَست فشآٍسدُ

هیؿًَذّ .نچٌیي ،تؼیاسی اص آىّا تا تَلیذ آًضینّای

هتاتَلیک ایي هَجَدات اػت کِ تِ هٌظَس تاهیي ػٌاكش

فؼفاتاص ،ػثة آصاد ؿذى فؼفش اص تشکیثات آلی ًیض هیؿَد

غزایی هَسد ًیاص گیاُ دس اکَػیؼتنّای صساػی تِ کاس هی-

(جایٌـَاس ٍ ّوکاساىً .)2002 ،تایج تحقیق یَػف ٍ

سًٍذ .قاسچّای هیکَسیضا یکی اص اًَاع کَدّای صیؼتی تِ

ّوکاساى ( )2004حاکی اص آى اػت کِ دس گیاُ داسٍیی

ؿواس هیسٍد کِ داسای ساتطِ ّوضیؼتی تا سیـِ اغلة

هشین گلی ،اػتفادُ اص کَدّای صیؼتی ػثة افضایؾ ٍصى

گیاّاى صساػی اػت ٍ اص طشیق افضایؾ جزب ػٌاكش

خـک اًذامّای َّایی گیاُ دس چیي اٍل ٍ دٍم طی دٍ

غزایی هثل فؼفشً ،یتشٍطى ٍ تشخی اص ػٌاكش کنهلشف،

فلل ؿذ .ایي هحققاى اظْاس داؿتٌذ کِ کَدّای صیؼتی

افضایؾ جزب آب ،تَلیذ َّسهَىّای گیاّی ،کاّؾ تاثیش

حاٍی سیضهَجَدات ٍ جایگضیٌی آىّا تا تٌظینکٌٌذُّای

هٌفی تٌؾّای هحیطی ٍ افضایؾ هقاٍهت دس تشاتش ػَاهل

سؿذ هلٌَػی دس تْثَد ػولکشد هشین گلی کاسایی تاالیی

تیواسیصا ،ػثة تْثَد دس سؿذ ٍ ػولکشد گیاّاى هیضتاى

داسد.

دس ػیؼتنّای کـاٍسصی پایذاس هیؿًَذ (ؿاسها.)2002 ،

کَد داهی اص طشیق افضایؾ َّهَع خاک ،رسات

یکی اص هْنتشیي آثاس هیکَسیضا افضایؾ ػولکشد گیاّاى

خاک سا تْن هتلل ٍ آىّا سا اص فشػایؾ آتی ٍ تادی

صساػی اػت .قاسچ ،هَجة افضایؾ ػطح تواع سیـِّا ٍ

هلَى هیداسد ٍ دس كَست اضافِ ؿذى تِ کَدّای

تِ دًیال آى هَجة افضایؾ ػولکشد هیؿَد (کاسلیي ٍ

هؼذًی هیتَاًذ تاثیش جثشاًی ٍ تکویلی دس تشداؿتِ تاؿذ

تشٍى .)1982 ،دس پظٍّؾ آسیاگادا ٍ ّوکاساى ( )2007کِ

(ؿشیفی ػاؿَسآتادی ٍ ّوکاساىً .)1381 ،تایج تشسػی-

تش سٍی گیاُ داسٍیی اکالیپتَع 3اًجام ؿذ ،هـاّذُ گشدیذ

ّای کاسٍتا ( ٍ )2009ػالن ٍ آٍاد (ً )2005ـاى داد کِ

کِ کاستشد دٍ گًَِ قاسچ هیکَسیضا تًِامّای Glomus

کاستشد کَد داهی هَجة تْثَد ػولکشد گیاُ داسٍیی گـٌیض

 G. deserticola ٍ mosseaeهَجة افضایؾ قاتل

تحت ؿشایط هضسػِای هیؿَد .کاستٌی ٍ هَلي ()2008

هالحظِ ٍصى خـک ٍ غلظت ًیتشٍطى ،فؼفش ٍ پتاػین دس

اظْاس داؿتٌذ کِ اػتفادُ اص کَد داهی هَجة افضایؾ

گیاُ دس هقایؼِ تا ؿاّذ ؿذ .دس ایي تحقیق پظٍّـگشاى

ػٌاكش هؼذًی داًِ هیؿَد.

دسیافتٌذ کِ ّوضیؼتی هیکَسیضایی اص طشیق ایجاد ػیؼتن

اص آى جا کِ سٍیکشد جْاًی دس تَلیذ گیاّاى داسٍیی

سیـِای ًاصکتش ٍ ًفَر آى تِ هٌافز تاسیک خاک ػثة

تِ ػوت تْثَد کویت ،کیفیت ٍ ػالهت هادُ هَثشُ اػت،

تْثَد جزب آب ٍ ػٌاكش غزایی پشهلشف ؿذُ اػت .دس

تِ ًظش هیسػذ کِ تغزیِ ػالن ایي گیاّاى اص طشیق کاستشد

پظٍّـی دیگش کاستشد دٍ گًَِ قاسچ هیکَسیضای

کَدّای صیؼتی تیؾتشیي تطاتق تا اّذاف تَلیذ گیاّاى

Glomus fasciculatum ٍ Glomus macrocarpum

داسٍیی سا داسد کِ هٌجش تِ تْثَد ػولکشد کوی ٍ کیفی

هیضاى فؼفش سا دس اًذامّای دسهٌِ ()Artemisia anuna

آىّا هیؿَد ( کاپَس ٍ ّوکاساى.)2002 ،

افضایؾ داد ٍ تا افضایؾ تؼذاد ؿاخِّای فشػی ػثة تاال

ّذف اص ایي تحقیق ،تشسػی تاثیش قاسچ هیکَسیضا،

سفتي ػولکشد هادُ خـک ایي گیاُ ؿذ (چادسی ٍ

کَد فؼفات صیؼتی ٍ داهی تش تؼذاد ؿاخِّای فشػی،

ّوکاساى .)2007 ،

طَل سیـِ ،ػولکشد ػشؿاخِ گلذاس ،ػولکشد داًِ ،غلظت
ًیتشٍطى ،فؼفش ٍ پتاػین داًِ گـٌیض ٍ هقایؼِ کَدّای

سیضجاًذاساى حلکٌٌذُ فؼفات کِ اغلة ؿاهل

صیؼتی تا کَد داهی ،هقایؼِ کَدّای صیؼتی تا ؿاّذ

تاکتشیّا ّؼتٌذ ،تا تَلیذ اػیذّای آلی ،هَجة افضایؾ

ؿیویایی ٍ دس ًْایت تؼییي تْتشیي ػطَح کَد فؼفات

حاللیت فؼفاتّای هؼذًی کن هحلَل ًظیش ػٌگ فؼفات

صیؼتی ٍ داهی دس ؿشایط آب ٍ َّایی ؿْشػتاى خشمآتاد
تَد.

. Eucalyptus gloulus
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 1:2/5خاک تِ آب تِ ٍػایلِ دػاتگاُ پای -اچ هتاش هاذل

مًاد ي ريشَا
آصهایؾ دس تْاس ػال  1392دس هضسػِای دس خشمآتاد

 620اّن ٍ قاتلیات ّاذایت الکتشیکای دس ػلااسُ اؿاثاع

ٍاتؼتِ تِ ػاصهاى جْاد کـاسٍصی اػتاى لشػتاى تا

خاک تَػط دػتگاُ ّذایت ػٌج اّان هاذل  664اًاذاصُ-

هَقؼیت طَل جغشافیایی  48دسجِ ٍ  12دقیقِ ؿشقی ٍ

گیشی ؿذ (سٍآدع .)1996 ،پتاػین قاتل جزب تا اػاتفادُ

ػشم  35دسجِ ٍ  53دقیقِ ؿوالی ،استفاع اص ػطح دسیا

اص ػلاسُگیشی اػتات آهًَیَم اًذاصُگیشی ؿذ .کَد داهای

 1580هتش ٍ تیـیٌِ ٍ کویٌِ دها تِ تشتیة  -15 ٍ 45دسجِ

هَسد اػتفادُ قثل اص هلاشف تاش اػااع سٍؽ کااستٌی ٍ

ػاًتیگشاد اجشا ؿذ.

هَلي ( )2008تجضیِ ؿذ تاا دسكاذ ػٌاكاش آى هـاخق
ؿَد.

پظٍّؾ تا اػتفادُ اص آصهاایؾ فاکتَسیال ػاِ ػااهلی
ؿاهل قاسچ هیکَسیضا ( )Mدس دٍ ػطح (ػذم تلقایح ;M1

اػوال کَدّای ؿایویایی ػاَپش فؼافات تشیپال ٍ

ٍ تلقیح; ،)M2ػاهل کَد فؼفات صیؼتی ( )Pدس ػِ ػطح

ػَلفات پتاػین دس صهاى کاؿت تِ كَست ًاَاسی ٍ کاَد

( P3 ;70 ٍ P2 ;35 ،P1=0کیلَگشم دس ّکتاس) ٍ کَد داهی

اٍسُ دس ػااِ هشحلااِ صهاااى کاؿاات ،اٍایاال ػاااقِ دّاای ٍ

( )Fدس ػِ ػطح ( F3;20 ٍ F2;10 ،F1;0تي دس ّکتاس)

گلذّی تَدّ .وچٌیي ،اػوال کَد داهی پَػیذُ کِ اص هثٌاغ

دس قالة طشح تلاَک کاهال تلاادفی تاا  18تیوااس ٍ ػاِ

گاااٍی تااَد دس اػاافٌذ  1391اًجااام ؿااذ .هایااِ تلقاایح

تکشاس اًجام ؿذّ .وچٌیي ،یک کشت تِ ػٌَاى ؿاّذ کاَد

هیکَسیضایی کِ تِكَست اًذام فؼال قاسچی (ؿاهل اػپَس،

ؿیویایی اص ًاَع اٍسُ ،ػاَپش فؼافات تشیپال ٍ ػاَلفات

ّیااف ٍ سیـااِ) تااَد ،حاااٍی گًَااِای قاااسچ هیکااَسیضا

پتاػین (ًیتشٍطى ،فؼافش ٍ پتاػاین تاِهیاضاى 90 ٍ 60 ،90

 Glomus mosseaeتَد (کِ اص هَػؼِ خاک ٍ آب کاش

کیلَگشم دس ّکتاس) دس ّش تکشاس قشاس دادُ ؿاذ ٍ هقایؼاِ

تْیِ ؿذ)ّ .ش تزس آغـتِ تاِ هایاِ تلقایح هیکاَسیضایی دس

آى تا تیواسّای کَدّای صیؼتی ٍ داهی ًیض دس قالة طاشح

حذٍد  200-250اًذام فؼال قاسچی دسیافت هیکاشد .کاَد

تلَک کاهل تلاادفی تاا  19تیوااس ٍ ػاِ تکاشاس كاَست

فؼفات صیؼتی حاٍی ػٌگ فؼفات هؼذًی ٍ یک گًَِ اص

گشفت .اتؼاد کشت ّا  2×2هتش ،فاكلِ کشتّا یاک هتاش ٍ

تاکتشیّای حلکٌٌاذُ فؼافات Pseudomonas striata

فاكلِتیي تکشاسّا دٍ هتش دس ًظش گشفتاِ ؿاذً .اَع خااک

تَد (کِ اص هَػؼِ خاک ٍ آب کش تْیِ ؿذ) کاِ دس ّاش
5

هَسد آصهایؾ اص ًَع لَهی سػی تَد کاِ ًتاایح تجضیاِ آى

گااشم اص آى دس حااذٍد  10تاااکتشی فؼااال ٍجااَد داؿاات.

دس جذٍل  1آهاذُ اػات .تاِ هٌظاَس آگااّی اص ٍضایؼت

کاؿاات تاازس گـااٌیض تااَدُ هحلاای ًْاًٍااذ (کااِ اص هشکااض

ػٌاكش غازایی دس ٍاحاذّای آصهایـای قثال اص کاؿات اص

تحقیقات گیاّاى داسٍیی اكفْاى تْیِ ؿذُ تَد) ،دس ّـتن

خاک ًوًَِتشداسی تِ ػوال آهاذً .یتاشٍطى کال تاِ سٍؽ

فشٍسدیي ػال  ٍ 1392پغ اص ایي کِ تخـی اص تزٍس هَسد

تشهٌااش ٍ هَلااَاًی ( ،)1982فؼاافش قاتاال جاازب تااِ سٍؽ

ًظش تا هایِ تلقایح هیکاَسیضایی هخلاَ ؿاذًذ ،اًجاام ٍ

اٍلؼي ٍ ػَهشص ( ،)1982تافت خاک تاِ سٍؽ ّیاذسٍهتش

تالفاكلِ آتیاسی كَست گشفت.

(جی ٍ تادس ،)1986 ،پی -اچ ًوًَِّای خااک دس ػلااسُ
جديل  -1وتایج تجشیٍ ضیمیایی خاک ي کًد دامی
تافت خاک

pH

ّذایت الکتشیکی

خاک

(دػیصیوٌغ تش هتش)

هَاد آلی
(دسكذ)

ًیتشٍطى
(دسكذ)

فؼفش

پتاػین

(هیلیگشم تش کیلَگشم)

لَهی سػی

7/45

1/15

0/87

0/16

3/8

500

کَد داهی

8

18/7

11/7

0/85

3600

1100
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دس هشحلِ ظَْس چْاسهیي تشگ ،تشاکن کاؿت تش

وتایج ي بحث

اػاع دٍیؼت ٍ پٌجاُ ّضاس تَتِ دس ّکتاس (40×10

تعداد ضاخٍَای فزعی گلدَىدٌ

ػاًتیهتش) تٌظین ؿذ .ػولیات هثاسصُ تا ػلفّای ّشص

تشاػاع ًتایج تجضیِ ٍاسیاًغ ،تؼذاد ؿاخِّای

هضسػِ دس ػِ ًَتت تِ سٍؽ هکاًیکی ٍ تِ ٍػیلِ دػت

فشػی گلدٌّذُ گـٌیض تَػط ػِ ػاهل تلقیح هیکَسیضایی،

كَست گشفت .ػولیات آتیاسی ًیض پغ اص ػثض ؿذى ٍ

کَد فؼفات صیؼتی ٍ کَد داهی دس ػطح احتوال یک

اػتقشاس ّش ؿؾ سٍص یکتاس اًجام گشفت.

دسكذ ،اثش هتقاتل دٍ ػاهل تلقیح هیکَسیضایی ٍ کَد

جْت تؼییي ػولکشد ػشؿاخِ گلداس دس هشحلِ

فؼفات صیؼتی دس ػطح احتوال پٌج دسكذ هؼٌیداس ؿذ

گلدّی کاهل ،اص ّش کشت دُ تَتِ اًتخاب ،ػپغ

(جذٍل  .)2هقایؼِ هیاًگیيّا ًـاى داد کِ تؼذاد ؿاخِ-

ػشؿاخِّا جذا ٍ دس ػایِ ٍ دس هجاٍست َّای آصاد

ّای فشػی گلدٌّذُ دس تلقیح هیکَسیضایی ( )17/7دس

خـک ٍ ػپغ ،تَصیي ؿذًذ .تِ هٌظَس تؼییي ػولکشد

حذٍد  101دسكذ تیؾتش اص ػذم تلقیح ( )8/77تَد

داًِ دس ٍاحذ ػطح ،اص خطَ هیاًی ّش کشت هؼادل یک

(جذٍل  .)4چادسی ٍ ّوکاساى ( )2007تا کاستشد دٍ گًَِ

هتش هشتغ ،تَتِّا تِ سٍؽ دػتی تشداؿت ٍ پغ اص خـک

اص قاسچ هیکَسیضا گضاسؽ کشدًذ کِ تؼذاد ؿاخِّای

ؿذى دس َّای آصاد دس ػایِ ،دس گًَیّای دس تؼتِ کَتیذُ

فشػی گیاُ دسهٌِ ًؼثت تِ ؿاّذ افضایؾ یافتِ اػتً .تایج

ٍ داًِ آىّا جذا ؿذ.

حاكل اص تحقیق ػایلَ ٍ تاگیاسا ( )2005دس تشسػی اثش

جْت تؼییي غلظت ػٌاكش غزایی (ًیتشٍطى ،فؼفش ٍ

گًَِّای هختلف قاسچ هیکَسیضای آستاػکَالس ،تش سؿذ

پتاػین) هَجَد دس تزس گـٌیض ،یک ًوًَِ  20گشهی اص ّش

گیاُ داسٍیی Coleus forskohliiحاکی اص آى اػت کِ

کشت تِ طَس تلادفی تْیِ ؿذً .وًَِّای فشاّن ؿذُ پغ

تؼذاد ؿاخِّا ،دس گیاّاى تحت تیواس قاسچ هیکَسیضا

اص خـک کشدى دس آٍى  70دسجِ ػاًتیگشاد تِ هذت 48

ًؼثت تِ ؿاّذ افضایؾ یافت .تا ایي حال ،ػلیآتادی

ػاػت ،تِ ٍػیلِ آػیاب تشقی پَدس ؿذ ٍ دس ًْایت تِ

فشاّاًی ٍ ّوکاساى ( )1387دس پظٍّؾ خَد تش سٍی گیاُ

سٍؽ ّضن تَػط اػیذ ػَلفَسیک ،اػیذ ػالیؼیلیک،

داسٍیی گـٌیض گضاسؽ کشدًذ کِ تلقیح هیکَسیضا تاثیش

آب اکؼیظًِ ٍ ػلٌین ،ػلاسُ آىّا تْیِ ؿذ (اهاهی،

هؼٌیداسی تش تؼذاد ؿاخِّای فشػی گـٌیض ًذاؿت.

 ٍ )1375تشای اًذاصُگیشی کلیِ ػٌاكش هَسد ًظش داًِ

هقایؼِ هیاًگیيّا تیاًگش آى تَد کِ هیاى ػطَح

گـٌیض اص ایي ػلاسُ اػتفادُ ؿذ.

هختلف کَد فؼفات صیؼتی اختالف هؼٌیداسی ٍجَد

هیضاى دسكذ ًیتشٍطى داًِ تا اػتفادُ اص سٍؽ

داسد ،تِ ًحَیکِ تؼذاد ؿاخِّای فشػی گلدٌّذُ تش اثش

تیتشاػیَى تؼذ اص تقطیش تِ کوک دػتگاُ کجلتک

کاستشد  70کیلَگشم دس ّکتاس ( ،)16/18حذٍد 56/4

اتَآًالیضس ( ،)Tecator Kjltec auto 10 analyzerهقذاس

دسكذ تیؾتش اص کاستشد كفش کیلَگشم دس ّکتاس ()10/34

فؼفش تا اػتفادُ اص سٍؽ سًگ ػٌجی (سًگ صسد

ٍ حذٍد  22/4دسكذ تیؾتش اص کاستشد  35کیلَگشم دس

هَلیثذاتٍ -اًادات) ٍ تِ کوک دػتگاُ اػپکتشٍفَتَهتش ٍ

ّکتاس ( )13/17ؿذ (جذٍل  .)4ػتاس ٍ گاػَس ()1987

هیضاى پتاػین تا اػتفادُ اص سٍؽ ًـش ؿؼلِایی ٍ تِ کوک

تحشیک سؿذ سا تِ ػلت تَلیذ اکؼیي ٍ جیثشلیي تَػط

دػتگاُ فلین فَتَهتش اًذاصُگیشی ؿذًذ (اهاهی.)1375 ،

تاکتشیّای حلکٌٌذُ فؼفات گضاسؽ کشدًذ .افضایؾ

جْت تجضیِ ٍ تحلیل دادُّا ،اص ًشمافضاس آهاسی SAS

تؼذاد ؿاخِّای فشػی تش اثش کاستشد کَد فؼفات صیؼتی

اػتفادُ ؿذّ .نچٌیي ،تشای هقایؼِ هیاًگیي اص آصهَى

دس ساصیاًِ تَػط هشادی ٍ ّوکاساى ( )2010گضاسؽ ؿذُ

تَکی دس ػطح احتوال پٌج دسكذ اػتفادُ ؿذ.

اػت.
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جديل  -2تجشیٍ ياریاوس صفات گطىیش تحت تاثیز کًدَای سیستی ي دامی
هٌاتغ تغییش ()S.O.V

هیاًگیي هشتؼات ()MS

دسجِ
آصادی

تؼذاد ؿاخِ

()df

ػولکشد ػشؿاخِ

طَل سیـِ

ّای فشػی
11/45

تکشاس

2

تلقیح هیکَسیضا

1

کَد فؼفات صیؼتی

2

کَد داهی

2

**24/35

هیکَسیضا×کَد فؼفات صیؼتی

4

*
ns

**

0/0056
**

1077/36

**

**

153/75

هیکَسیضا×کَد داهی

4

کَد فؼفات صیؼتی×کَد داهی

4

0/99

اثش هتقاتل ػِ فاکتَس

4

ns

0/67

خطای آصهایـی

34

85891/35
**

0/27

0/024

**

312577/35

**33938/74

0/003

0/0004ns

2/42

9064/24

ns

0/0002

456/96

ns

0/0019

ns

599/35

0/002

2213/64

4/6

**

9/25

**

**

7/54

**

1/6

31

**

0/84

**

0/34

**33618/74

**0/21

*0/14

**0/34

**

42587/35

**

ns

**

99/18ns

0/064ns

6754/29ns
ns

0/63

0/64

0/009

**4286403/63
**690550/9

*

ًیتشٍطى داًِ

فؼفش داًِ

پتاػین داًِ

2280/57

2269760/01

**

0/003ns

22/16
ns

ػولکشد داًِ

گلذاس

غلظت

غلظت

غلظت

ns

0/18

ns

0/01

7215/15

ns

0/05

5428/16

0/017

44029/93

ns

0/02

0/02ns
ns

0/0018

ns

0/029

0/097

0/06ns
ns

0/037

ns

0/006

0/014

0/034

* nsٍ** ،تِ تشتیة هؼٌی داس دس ػطح احتوال پٌج ،یک دسكذ ٍ غیش هؼٌی داس

جديل  - 3تجشیٍ ياریاوس صفات گطىیش تحت تاثیز کًدَای سیستی ،دامی ي ضاَد
هیاًگیي هشتؼات
دسجِ

تؼذاد ؿاخِ-

آصادی

ّای فشػی

تکشاس

2

11/99

تیواس

18

هٌاتغ تغییش

**

89/37

طَل سیـِ

ػولکشد

59/28
*

غلظت

غلظت

غلظت

ػولکشد داًِ

ػشؿاخِ گل-

ًیتشٍطى

فؼفش داًِ

پتاػین

داس

داًِ
2395/86

71721/63

50

**1770/19

**

3120/58

0/62
**

0/78

داًِ
0/59
**

0/6

0/01
*

0/11

خطای آصهایـی

36

4/37

3/05

3618/61

5290/21

0/017

0/035

0/014

ضشیة تغییش (دسكذ)

-

13/2

9/7

3/8

5/6

4/8

6/8

13/5

* nsٍ** ،تِ تشتیة هؼٌی داس دس ػطح احتوال پٌج ،یک دسكذ ٍ غیش هؼٌی داس

هقایؼِ هیاًگیي اثشات هتقاتل دٍ ػاهل تلقیح ٍ کَد

هلشف  30تي دس ّکتاس کَد داهی هَجة افضایؾ ؿاخِ-

فؼفات صیؼتی ًیض داسای اختالف هؼٌیداسی تَد ،تِ -

ّای فشػی تاتًَِ آلواًی ()Matricaria chamoilla L.

ًحَی کِ تؼذاد ؿاخِّای فشػی گلدٌّذُ دس تیواس

ؿذ (جْاى ٍ کَچکی .)1382 ،تِ احتوال صیاد کَد داهی

حاٍی تلقیح تا هیکَسیضا ٍ هلشف  70کیلَگشم دس ّکتاس

اص طشیق فشاّوی هطلَب ػٌاكش غزایی پشهلشف ٍ کن

کَد فؼفات صیؼتی ( )21/93دس هقایؼِ تا تیواس ػذم

هلشف ،تش سٍی ؿذت فتَػٌتض ٍ تَلیذ صیؼت تَدُ

تلقیح ٍ کاستشد  70کیلَگشم کَد فؼفات صیؼتی (،)9/23

گـٌیض تاثیش هثثت داؿت ٍ هَجة تْثَد تؼذاد ؿاخِّای

 137/5دسكذ افضایؾ یافت (جذٍل .)5

فشػی گلدٌّذُ ؿذ.

هقایؼِ هیاًگیيّا ًـاى داد کِ تیي ػطح اٍل ٍ ػَم

هقایؼِ هیاًگیيّا دس جذٍل ً 6ـاى داد کِ کن-

کَد داهی تفاٍت هؼٌیداسی ٍجَد داسد ،تِ طَسی کِ

تشیي تؼذاد ؿاخِّای فشػی گلدٌّذُ ( )4/3هشتَ

تِ

تؼذاد ؿاخِّای فشػی گلدٌّذُ تش اثش کاستشد  20تي دس

تیواس ػذم تلقیح هیکَسیضا ،کاستشد كفش کیلَگشم دس ّکتاس

ّکتاس ( ،)14/37دس حذٍد  %19/4تیؾتش اص کاستشد كفش

کَد فؼفات صیؼتی ٍ  20تي دس ّکتاس کَد داهی ٍ تیؾ-

تي دس ّکتاس ( )12/04ؿذ (جذٍل  .)4دس آصهایـی

تشیي تؼذاد ؿاخِّای فشػی گلدٌّذُ ( )23/5هشتَ
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تِ تیواس تلقیح تا هیکَسیضا ،هلشف  70کیلَگشم کَد

افضایؾ هؼٌیداس تؼذاد ؿاخِّای فشػی گیاُ دس هقایؼِ تا

فؼفات صیؼتی ٍ  20تي کَد داهی تَد کِ تِ تشتیة دس

ؿاّذ ؿذ.

حذٍد  57دسكذ کنتش ٍ  247دسكذ تیؾتش اص ؿاّذ
ؿیویایی ( )6/76ؿذ (جذٍل  .)6ؿایذ تِ دلیل کن تَدى

طًل ریطٍ

هیضاى فؼفش خاک ٍ تاهیي کافی آى تَػط کَد فؼفات

تش اػاع ًتایج تجضیِ ٍاسیاًغ ،طَل سیـِ گـٌیض

صیؼتی ،تؼذاد ؿاخِّای فشػی گل دٌّذُ افضایؾ هؼٌی-

تَػط دٍ ػاهل تلقیح هیکَسیضایی ٍ کَد فؼفات صیؼتی ٍ

داسی یافتِ اػت .هیگاّذ ٍ ّوکاساى ( )2004تِ ایي ًتیجِ

اثش هتقاتل ایي دٍ ػاهل دس ػطح احتوال یک دسكذ

سػیذًذ کِ تلقیح کشفغ تا کَدّای صیؼتی هَجة
جديل  -4مقایسٍ میاوگیه میشان جذب عىاصز غذایی ي عملکزد کمی گطىیش تحت تاثیز کاربزد کًدَای سیستی ي دامی
تؼذاد ؿاخِ

تیواس

ّای فشػی گل
دٌّذُ

قاسچ

M1

هیکَسیضا

M2

کَد

P1

فؼفات

P2

صیؼتی

کَد داهی

طَل سیـِ

8/ 77b
a

a

10/34c
b

(دسكذ)

غلظت فؼفش

غلظت پتاػین

ػشؿاخِ گل

داًِ (دسكذ)

داًِ (دسكذ)

داس (کیلَگشم

2/38b

21/05

15/5c

2/5b
b

18/25

(کیلَگشم دس
ّکتاس)

دس ّکتاس)

2/34b
a

b

13/17

ًیتشٍطى داًِ

(ػاًتیهتش)
15/16b

17/77

غلظت

ػولکشد

ػولکشد داًِ

a

2/9

2/68

2/7

0/77b

1368/56b

1015/67b

a

a

a

1/02

1778/59

1579/15

2/51c

0/77b

1443/39c

1125/44c

b

b

b

b

2/69

0/86

1570/44

1256/17

P3

16/18a

20/58a

3/08a

3/04a

1/04a

1706/89a

1510/61a

F1

12/04b

17/25a

2/66a

2/67b

0/82a

1531/17a

1255/44b

F2

13/28ab

17/8a

2/71b

2/73ab

0/89ab

1571/61b

1295ab

F3

14/37a

19/28a

2/87a

2/85a

0/97a

1617/94b

a

1341/78

در َز ستًن میاوگیهَایی کٍ حداقل یک حزف مطتزک دارود ،تفايت معىیداری اس وظز آسمًن تًکی در سطح احتمال پىج درصد ودارود .ػذم تلقیح هیکَسیضا =،M1
تلقیح هیکَسیضا= ،M2کَد فؼفات صیؼتی ( )Pدس ػِ ػطح ( P3 ;7◦ ٍ P2 ;35 ،P1=0کیلَگشم دس ّکتاس) .کَد فؼفات صیؼتی( )Pتش حؼة کیلَگشم دس ّکتاس کَد
داهی( )Fتش حؼة تي دس ّکتاس هی تاؿذ

جديل  -5مقایسٍ میاوگیه بزخی صفات گطىیش تحت تاثیز اثز بزَمکىص تلقیح میکًریشا ي کًد فسفات سیستی
ػولکشد داًِ

تؼذاد ؿاخِّای

طَل سیـِ

غلظت ًیتشٍطى

غلظت پتاػین

ػولکشد ػشؿاخِ گل-

فشػی گلدٌّذُ

(ػاًتیهتش)

(دسكذ)

(دسكذ)

داس (کیلَگشم دس ّکتاس)

M1P1

6/44c

15/6c

2/16e

0/7b

1224/97d

813/63d

M1P2

9/33bc

16/03bc

2/29ed

0/74b

1352/87d

948/1d

bc

2/55

ab

c

c

bc

2/82

تیمار

M1P3
M2P1
M2P2
M2P3

bc
abc

14/25

ab
a

9/23
16/9

21/93

bc

15/8

bc

17/4

ab

20/41

a

25/3

b

b

0/84

3/06

ab

a

a

3/6

0/91
0/96

1/22

ّکتاس

1527/77

b

1695/07

ab
a

(کیلَگشم دس

1285

bc

1787/93

1885/97

دس ّش ػتَى هیاًگیيّایی کِ حذاقل یک حشف هـتشک داسًذ ،تفاٍت هؼٌیداسی اص ًظش آصهَى تَکی ًذاسًذ.
ػذم تلقیح هیکَسیضا = ،M1تلقیح هیکَسیضا= ،M2کَد فؼفات صیؼتی ( )Pدس ػِ ػطح ( P3 ;7◦ ٍ P2 ;35 ،P1=0کیلَگشم دس ّکتاس)

09

1435/33

ab
a

1564/7

1736/2
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هؼٌیداس ؿذ (جذٍل  .)2هقایؼِ هیاًگیيّا ًـاى داد کِ

سا  128دسكذ ًؼثت تِ ؿاّذ افضایؾ داد (تاتاًا ٍ آًتَاى،

تیي تلقیح هیکَسیضا ( 21/05ػاًتیهتش) ٍ ػذم تلقیح

 .)2005ایي ًتیجِ تیاًگش کاسایی ػیؼتن ّوضیؼتی

( 15/16ػاًتیهتش) تفاٍت هؼٌیداسی ٍجَد داسد (جذٍل

هیکَسیضایی دس اًتقال ػٌاكش غزایی تِ گیاُ هیضتاى اػت.

 ،)4تِ طَسی کِ طَل سیـِ دس تلقیح تا هیکَسیضا دس

هقایؼِ هیاًگیيّا ًـاى داد کِ کنتشیي طَل سیـِ

حذٍد  38/8دسكذ تیؾتش تَد .فؼفش ػثة افضایؾ

( 8/56ػاًتیهتش) هشتَ

تِ تیواس ػذم تلقیح هیکَسیضا،

ػولکشد صیؼتی هیؿَد ٍ ّش چِ تش پیکشُ گیاُ افضٍدُ

کاستشد كفش کیلَگشم دس ّکتاس کَد فؼفات صیؼتی ٍ 20

هیؿَد ،گیاُ تِ ػیؼتن سیـِای قَی ٍ تضسگتشی ًیاص

تي دس ّکتاس کَد داهی ٍ تیؾتشیي طَل سیـِ (26/83

داسد .اص ایي سٍ هیتَاى ًتیجِ گشفت کِ طَل سیـِ

ػاًتیهتش) هشتَ تِ تیواس تلقیح تا هیکَسیضا ،هلشف 70

گیاّاى تحت تاثیش هیکَسیضا افضایؾ هییاتذ .دس سیـِ

کیلَگشم دس ّکتاس کَد فؼفات صیؼتی ٍ  20تي دس ّکتاس

گیاّاى تلقیح ؿذُ تا هیکَسیضا ،طَل سیـِ تیـتش،

کَد داهی تَد کِ تِ تشتیة دس حذٍد  %56کنتش ٍ %100

اًـؼاتات آى ٍػیغتش ٍ تِ دًثال آى ٍصى سیـِ تیـتش هی-

تیـتش اص ؿاّذ ؿیویایی ( 13/4ػاًتیهتش) ؿذ (جذٍل .)6

ؿَد .تٌاتشایي ،هیتَاًذ دس جزب ػٌاكش غزایی کاسایی

افضایؾ طَل سیـِ گیاُ تا اػتفادُ اص کَدّای صیؼتی

تیـتشی داؿتِ تاؿذ .تذیي تشتیة ،ایي قاسچّا هی تَاًٌذ تا

تَػط ساػَ ٍ ّوکاساى ( )2008گضاسؽ ؿذُ اػت .تِ

تاثیش سٍی سیـِ ،حجن صیادتشی اص خاک سا ًؼثت تِ

ًظش هیسػذ کِ تیواسّای کَدّای صیؼتی ٍ داهی هطلَب

گیاّاى غیش هیکَسیضایی کاٍؽ کٌٌذ ٍ ػثة افضایؾ

دس هقایؼِ تا ؿاّذ ؿیویایی ،تِ هشاتة ؿشایط هٌاػةتشی

دػتشػی ػٌاكش غزایی هَجَد دس ًاحیِ سیـِ ؿًَذ.

اص ًظش دػتشػی تِ ػٌاكش غزایی سا تشای افضایؾ سؿذ

جَؿی ٍ ّوکاساى ( )2007دس هطالؼِای کِ تش سٍی گیاُ

سیـِ گـٌیض فشاّن هیآٍسًذ.

داسٍیی تـقاتی اًجام دادًذ ،اظْاس داؿتٌذ کِ تلقیح سیـِ

غلظت ویتزيصن داوٍ

ایي گیاُ تا هیکَسیضا هَجة افضایؾ طَل سیـِ گیاُ ؿذُ

هقایؼِ هیاًگیيّا ًـاى داد کِ تیي تلقیح

اػت .هقایؼِ هیاًگیي تیواسّا تیاىگش آى تَد کِ هیاى

هیکَسیضایی ( 2/9دسكذ) ٍ ػذم تلقیح ( 2/34دسكذ)

ػطح اٍل ٍ ػَم کَد فؼفات صیؼتی اختالف هؼٌیداسی

تفاٍت هؼٌیداسی ٍجَد داسد ،تِ ًحَی کِ غلظت

ٍجَد داسد ،تِ ًحَی کِ طَل سیـِ تش اثش کاستشد 70

ًیتشٍطى داًِ دس تلقیح تا هیکَسیضا دس حذٍد  24دسكذ

کیلَگشم دس ّکتاس ( 20/58ػاًتیهتش) دس حذٍد 32/7

تیؾتش تَد (جذٍل  .)4ایي ًتیجِ تا ًتیجِ پظٍّؾ آسیاگادا

دسكذ تیؾتش اص کاستشد كفش کیلَگشم دس ّکتاس (15/5

ٍ ّوکاساى ( )2007تش سٍی گیاُ داسٍیی اکالیپتَع،

ػاًتیهتش) ؿذ (جذٍل .)4

هطاتقت داسد .آىّا هـاّذُ کشدًذ کِ کاستشد دٍ گًَِ اص

هقایؼِ هیاًگیي تشّنکٌؾ دٍ ػاهل تلقیح

قاسچ هیکَسیضایی تًِامّای G. ٍ Glomus mosseae

هیکَسیضایی ٍ کَد فؼفات صیؼتی داسای اختالف

 ،deserticolaهَجة افضایؾ قاتل هالحظِ غلظت

هؼٌیداسی تَد ،تِ ًحَی کِ طَل سیـِ دس تیواسّای

ًیتشٍطى دس اکالیپتَع (تِ تشتیة  3/51 ٍ 2/96دسكذ) دس

تلقیح هیکَسیضایی دس ػطَح هختلف کَد فؼفات صیؼتی

هقایؼِ تا ػذم تلقیح ( 1/76دسكذ) ؿذ .پظٍّـگشاى دس

(تِ تشتیة  17/4 ،20/41 ،25/3ػاًتیهتش) دس هقایؼِ تا

ایي آصهایؾ ،افضایؾ غلظت ًیتشٍطى سا تِ تْثَدی کِ دس

تیواسّای ػذم تلقیح دس ػطَح کَد فؼفات صیؼتی

سؿذ ٍ ًوَ ٍ هقذاس کلشٍفیل تشگ ٍ هتؼاقة آى ٍصى

( 15/6 ،16/03 ،15/8ػاًتیهتش) تشتشی قاتل هالحظِای

خـک گیاُ تش اثش ّوضیؼتی هیکَسیضایی حاكل ؿذُ تَد،

داؿت (جذٍل  .)5دس آصهایـی اػتفادُ اص تاکتشی

ًؼثت دادًذ .تا ایي حال دس پظٍّـی دس اػپاًیا

 Psudomonas spتِ ّوشاُ هیکَسیضا ػولکشد سیـِ گٌذم

00

تاثیر کودهای زیستی و آلی بر روی ...

ّوضیؼتی تادام تا گًَِ تَهی هیکَسیضا غلظت ًیتشٍطى سا

تِ ًحَی کِ غلظت ًیتشٍطى داًِ دس تیواس تلقیح تا

دس گیاُ کاّؾ داد (سٍلذاى -فاگادٍ ٍ ّوکاساى.)1982 ،

هیکَسیضا ٍ هلشف  70کیلَگشم کَد فؼفات صیؼتی

ّنچٌیي ،هیاى ػطح اٍل ٍ ػَم کَد فؼفات صیؼتی

( )%3/6دس هقایؼِ تا تیواس ػذم تلقیح ٍ کاستشد 70

تفاٍت هؼٌیداسی ٍجَد داؿت ،تِ ًحَی کِ غلظت

کیلَگشم کَد فؼفات صیؼتی ( %41/17 )%2/55افضایؾ

ًیتشٍطى داًِ تش اثش کاستشد  70کیلَگشم دس ّکتاس (3/08

یافت (جذٍل  .)5تِ ًظش هیسػذ کِ سّاػاصی هطلَب

دسكذ) دس حذٍد  23دسكذ تیؾتش اص كفش کیلَگشم دس

ًیتشٍطى تَػط کَد فؼفات صیؼتی ٍ ػطح جزب هٌاػثی

ّکتاس ( 2/5دسكذ) ؿذ (جذٍل  .)5ػاٌّی ٍ ّوکاساى

کِ قاسچ هیکَسیضایی تشای گیاُ هیضتاى فشاّن آٍسدُ اػت،

( )2008اظْاس داؿتٌذ کِ کاستشد کَد فؼفات صیؼتی هیضاى

هیتَاًذ تِ یک اثش هـاسکتی دس جزب ػٌاكش هؼذًی ًظیش

ًیتشٍطى داًِ سا افضایؾ هیدّذ.

ًیتشٍطى تثذیل ٍ اص طشیق افضایؾ ٍصى خـک گیاُ ٍ ٍصى
ّضاس داًِ ،هَجة تْثَد غلظت ًیتشٍطى دس داًِ ؿَد.

هقایؼِ هیاًگیيّای اثشات هتقاتل تلقیح هیکَسیضایی
ٍ کَد فؼفات صیؼتی ًیض داسای اختالف هؼٌیداسی تَد،

جديل  -6مقایسٍ میاوگیه صفات کمی ي کیفی گطىیش تحت تاثیز کًدَای سیستی ي دامی ي ضاَد
تیمار

تؼذاد ؿاخِّای

طَل سیـِ

فشػی گلدٌّذُ

(ػاًتیهتش)

غلظت
ًیتشٍطى داًِ
(دسكذ)

غلظت فؼفش

غلظت پتاػین

داًِ (دسكذ)

داًِ (دسكذ)
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c
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h
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h
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h

8/63
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a-d

10/26

18/76
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b-e

20/43
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a

a
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26/83
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h
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2/2
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h
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a

3

2/04
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3

2/93
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3/25
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3/25
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a

2/33

3/93

fgh

fhg
h

2/33

2/3

2/27

2/01

d-h

2/4

c-h

2/62

c-h

2/66

h

2/5

cde

2/05

b-g

2

2/82

c-g

2/84

b-e

2/93

a-d

2/99

b-e

2/97

abc

3/2

abc
d-h
a

3

2/43

3/67

d-h

2/43

c

c
c

0/7

ػولکشد ػشؿاخِ گل-

ػولکشد داًِ

داس (کیلَگشم دس

(کیلَگشم دس

ّکتاس)

ّکتاس)

ghi

1261/33

1132/67i
ghi

1281

ghi

1306

ghi

c

ghi

1242/67

ghi

1294/33

0/91

c

0/73

c

0/83

bc

0/71

bc

0/91

bc

0/72

bc

1/03

ab
ab

1/3

1/34

a

1/41

c

0/76

820/33

i

810/33
i

1446/33

1060

fg

1305

ef

b-e

1700/67

a-d

1767/67

i

1148/33

1390

abc

1700/67

cde

1489/33

b-e

1515

a-d

abc

1869/33

ghi
a

ghi

1596

abc

1703

gh

1246/33

1902/67
1316/67

1581/67

a-d

1818

ab

1300/89

def

1148
1636

1231/67
ef

i

cde

810

gh

1211

0/75

bc

i

ghi

0/6

1510/6

890/67i

1341/67

fg

0/7

hi

1025

a

1780/67

hi

986/33

دس ّش ػتَى هیاًگیيّایی کِ حذاقل یک حشف هـتشک داسًذ ،تفاٍت هؼٌی داسی اص ًظش آصهَى تَکی دس ػطح احتوال پٌج دسكذ ًذاسًذػذم تلقیح هیکَسیضا =،M1
تلقیح هیکَسیضا= ،M2کَد فؼفات صیؼتی ( )Pدس ػِ ػطح ( P3 ;7◦ ٍ P2 ;35 ،P1=0کیلَگشم دس ّکتاس) ٍ کَد داهی ( )Fدس ػِ ػطح (F3;20 ٍ F2;10 ،F1;0
تي دس ّکتاس)
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خـک گیاُ ٍ تِ ٍیظُ داًِ ،هَجة تْثَد غلظت فؼفش دس

غلظت ًیتشٍطى داًِ تش اثش کاستشد  20تي دس ّکتاس

داًِ ؿذ.

کَد داهی ( )%2/87دس حذٍد  %8تیؾتش اص ػذم هلشف
کَد داهی دس ّکتاس ( )%2/66ؿذ (جذٍل ّ .)4نچٌیي،

هیاى ػطَح کَد فؼفات صیؼتی ًیض اختالف هؼٌی-

کاستٌی ٍ هَلي ( )2008اظْاس داؿتٌذ کِ اػتفادُ اص کَد

داسی ٍجَد داؿت ،تِ ًحَی کِ غلظت فؼفش تش اثش

داهی هَجة افضایؾ ػٌاكش هؼذًی داًِ هیؿَد.

کاستشد  70کیلَگشم دس ّکتاس ( )%3/04دسحذٍد %21

هطاتق اطالػات حاكل اص ًتایج تجضیِ ٍاسیاًغ،

تیؾتش اص كفش کیلَگشم دس ّکتاس ( )%2/51ؿذ (جذٍل

غلظت ًیتشٍطى داًِ تَػط تیواسّای هختلف کَدّای

 .)6ػٌذسا ٍ ّوکاساى (ً )2002ـاى دادًذ کِ کاستشد یک

صیؼتی ،داهی ٍ ؿاّذ اختالف هؼٌیداسی دس ػطح احتوال

ػَؽ اص تاکتشیّای حلکٌٌذُ فؼفات ّوشاُ تا ػٌگ

 %1داؿت (جذٍل  .)2هقایؼِ هیاًگیيّا ًـاى داد کِ

فؼفات هَجة تْثَد هؼٌیداس غلظت فؼفش دس غالف

کوتشیي غلظت ًیتشٍطى داًِ ( )%2/01هشتَ تِ تیواس ػذم

تشگ دس هشاحل هختلف سؿذی هاًٌذ پٌجِدّی ()%5/153

تلقیح هیکَسیضا ،کاستشد كفش کیلَگشم دس ّکتاس کَد

دس هقایؼِ تا ؿاّذ ( )%0/14ؿذ .آىّا ػٌَاى کشدًذ کِ

فؼفات صیؼتی ٍ دُ تي دس ّکتاس کَد داهی ٍ تیؾتشیي

افضٍدى ایي تاکتشی تِ خاک ،ضوي افضایؾ فؼالیت آى ٍ

غلظت ًیتشٍطى داًِ ( )%3/93هشتَ تِ تلقیح تا هیکَسیضا،

تْثَد حاللیت فؼفش دس سیضٍػفش ،قادس تِ تاهیي هٌاػة

هلشف  70کیلَگشم کَد فؼفات صیؼتی ٍ  20تي کَد

فؼفش هَسد ًیاص گیاُ دس هشاحل هختلف سؿذی ٍ تْثَد

داهی تَد کِ تِ تشتیة دس حذٍد  %16کنتش ٍ  %68تیؾتش

غلظت فؼفش آى خَاّذ ؿذّ .نچٌیي ،تیي ػطح اٍل ٍ

اص ؿاّذ ؿیویایی ( )%2/33ؿذ (جذٍل .)6

ػَم کَد داهی تفاٍت هؼٌیداسی ٍجَد داؿت ،تِ طَسی
کِ غلظت فؼفش داًِ گـٌیض تش اثش کاستشد  20تي دس ّکتاس

غلظت فسفز داوٍ

( )%2/85دس حذٍد  %6/7تیؾتش اص كفش تي دس ّکتاس

ًتایج حاكل اص تجضیِ ٍاسیاًغً ،ـاى داد کِ تاثیش

( )%2/67ؿذ (جذٍل  .)4کاستٌی ٍ هَلي ( )2008اظْاس

تلقیح هیکَسیضایی ٍ کَد فؼفات صیؼتی دس ػطح احتوال

داؿتٌذ کِ اػتفادُ اص کَد داهی هَجة افضایؾ ػٌاكش

یک دسكذ ٍ کَد داهی دس ػطح احتوال پٌج دسكذ ،تش

هؼذًی داًِ هیگشدد.

غلظت فؼفش داًِ هؼٌیداس اػت (جذٍل .)2

طثق اطالػات حاكل اص ًتایج تجضیِ ٍاسیاًغ،

هقایؼِ هیاًگیيّا ًـاى داد کِ تیي تلقیح

غلظت فؼفش داًِ گـٌیض تَػط تیواسّای هختلف کَدّای

هیکَسیضایی ( 2/7دسكذ) ٍ ػذم تلقیح ( 2/38دسكذ)

صیؼتی ،داهی ٍ ؿاّذ ًیض داسای اختالف هؼٌیداسی دس

تفاٍت هؼٌیداسی ٍجَد داسد ،تِ ًحَی کِ غلظت فؼفش

ػطح احتوال  %1ؿذ (جذٍل  .)3هقایؼِ هیاًگیيّا ًـاى

داًِ دس تلقیح تا هیکَسیضا حذٍد  13دسكذ تیؾتش تَد

داد کِ کنتشیي غلظت فؼفش داًِ ( )%2هشتَ

تِ تیواس

(جذٍل  .)4چادسی ٍ ّوکاساى ( )2007تا کاستشد دٍ گًَِ

ػذم تلقیح هیکَسیضا ،کاستشد  70کیلَگشم دس ّکتاس کَد

اص قاسچ هیکَسیضا گضاسؽ کشدًذ کِ هیضاى فؼفش اًذام

فؼفات صیؼتی ٍ  20تي کَد داهی ٍ تیؾتشیي غلظت

َّایی دسهٌِ ًؼثت تِ ؿاّذ افضایؾ یافتِ اػتٍ .لی ،دس

فؼفش داًِ ( )%3/67هشتَ تِ تلقیح تا هیکَسیضا ،هلشف

تحقیقی کِ تَػط کَپتا ٍ ّوکاساى ( )2006تش سٍی

 70کیلَگشم کَد فؼفات صیؼتی ٍ  20تي کَد داهی تَد

سیحاى اًجام گشفت ،هالحظِ ؿذ کِ غلظت فؼفش دس تیي

کِ تِ تشتیة دس حذٍد  %21کنتش ٍ  %51تیؾتش اص ؿاّذ

گیاّاى هیکَسیضایی ٍ ؿاّذ داسای تفاٍت هؼٌیداسی ًثَد.

ؿیویایی ( )%2/43ؿذ (جذٍل .)5

تِ ًظش هیسػذ کِ ّوضیؼتی هیکَسیضایی اص طشیق جزب
هٌاػة فؼفش ٍ اًتقال آى تِ گیاُ گـٌیض ٍ ًیض افضایؾ ٍصى
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ّکتاس ( )%1/04دس حذٍد  %35تیؾتش اص كفش کیلَگشم دس

دس تفؼیش ًتیجِ تِ دػت آهذُ هیتَاى اظْاس داؿت

ّکتاس ( )%0/77ؿذ (جذٍل .)4

کِ هلشف کَدّای صیؼتی هطلَب اص طشیق ایجاد اثشات
تـذیذ کٌٌذُ ٍ هثثت تا یکذیگش ضوي سّاػاصی کٌذ ٍ

هقایؼِ هیاًگیيّای اثشات هتقاتل دٍ ػاهل تلقیح

هذاٍام فؼفش اص هٌاتغ آلی ٍ هؼذًی هَجَد دس خَد ٍ

هیکَسیضایی ٍ کَد فؼفات صیؼتی ًیض داسای اختالف

خاک (کَهاس ٍ ػیٌگ ،)2001 ،قادس اػت تا هَجة تاهیي

هؼٌیداسی تَد ،تِ ًحَی کِ غلظت پتاػین داًِ دس تیواس

فؼفش هَسد ًیاص گـٌیض دس طَل دٍسُ سؿذ ؿَد ٍ هتؼاقة

تلقیح تا هیکَسیضا ٍ هلشف  70کیلَگشم کَد فؼفات

آى غلظت دس داًِ تْثَد یاتذ .دس ایٌجا ّن هـاّذُ هیؿَد

صیؼتی ( )%1/22دس هقایؼِ تا تیواس ػذم تلقیح ٍ کاستشد

کِ هلشف کَدّای صیؼتی هطلَب اص طشیق اثش افضایـی ٍ

 35کیلَگشم کَد فؼفات صیؼتی ( %69 )%0/84افضایؾ

تقَیت کٌٌذُای کِ تشای جزب ػٌاكش غزایی تِ ٍجَد

یافت (جذٍل  .)5دس ایٌجا یک اثش تقَیت کٌٌذُ ،دس تیواس

هیآٍسد (هاستیٌض ٍ ّوکاساى ،)2003 ،هیتَاًذ هَجة

تلقیح تا هیکَسیضا ٍ هلشف  70کیلَگشم کَد فؼفات

افضایؾ جزب ػٌاكش هؼذًی ًظیش فؼفش ٍ تْثَد غلظت آى

صیؼتی تِ طشص هحؼَػی ًوایاى هیؿَد.
هیاى ػطح اٍل ٍ ػَم کَد داهی ًیض اختالف هؼٌی-

دس داًِ گـٌیض ؿَد.

داسی ٍجَد داؿت ،تِ ًحَی کِ غلظت پتاػین تش اثش
غلظت پتاسیم داوٍ

کاستشد  20تي دس ّکتاس ( )%0/97دس حذٍد  %18/2تیؾتش

ًتایج حاكل اص تجضیِ ٍاسیاًغً ،ـاى داد کِ تاثیش

اص كفش تي دس ّکتاس ( )%0/82ؿذ (جذٍل  .)4یافتِّای

ّش ػِ ػاهل تلقیح هیکَسیضایی ،کَد فؼفات صیؼتی ٍ

صالش ( )2007تش سٍی گَجِ فشًگی ًیض هثیي ایي اهش تَد.

کَد داهی دس ػطح احتوال یک دسكذ ٍ اثش هتقاتل تلقیح

اٍ ٍجَد تٌظین کٌٌذُّای سؿذ گیاّی ٍ افضایؾ جزب

هیکَسیضایی ٍ کَد فؼفات صیؼتی دس ػطح احتوال پٌج

ػٌاكش هؼذًی ًظیش پتاػین دس تیواسّای حاٍی کَد داهی

دسكذ ،تش غلظت پتاػین داًِ گـٌیض هؼٌیداس اػت (جذٍل

سا تِ ػٌَاى دلیل ػوذُ افضایؾ غلظت پتاػین دس هقایؼِ تا

.)3

تیواس ػذم هلشف داًؼت.
هقایؼِ هیاًگیيّا ًـاى داد کِ تیي تلقیح

هطاتق اطالػات حاكل اص ًتایج تجضیِ ٍاسیاًغ،

هیکَسیضایی ( ٍ )%1/02ػذم تلقیح ( )%0/77تفاٍت قاتل

غلظت پتاػین داًِ گـٌیض تَػط تیواسّای هختلف

تَجْی ٍجَد داسد ،تِ ًحَی کِ غلظت پتاػین داًِ دس

کَدّای صیؼتی ،داهی ٍ ؿاّذ ًیض داسای اختالف هؼٌی-

تلقیح تا هیکَسیضا دس حذٍد  %32/4تیؾتش تَد (جذٍل .)4

داسی تَد (جذٍل  .)2هقایؼِ هیاًگیيّا ًـاى داد کِ کن-

دس تحقیقی کِ تَػط ؿاکلی ٍ ّوکاساى ( )2004تش سٍی

تشیي غلظت پتاػین داًِ ( )%0/6هشتَ

تِ تیواس ػذم

ًَػی ؿثذس تَهی اهشیکا دس تلقیح تا گًَِای اص قاسچ

تلقیح هیکَسیضا ،کاستشد  35کیلَگشم دس ّکتاس کَد فؼفات

هیکَسیضا تِ ًام  Glomus interadicesاًجام گشدیذ،

صیؼتی ٍ  20تي دس ّکتاس کَد داهی ٍ تیؾتشیي غلظت

غلظت پتاػین گیاُ ( )%1/78دس هقایؼِ تا تیواس ؿاّذ

پتاػین داًِ ( )%1/41هشتَ تِ تلقیح تا هیکَسیضا ،هلشف

( )%0/8افضایؾ یافت .آىّا ایي افضایؾ غلظت سا تِ تْثَد

 70کیلَگشم دس ّکتاس کَد فؼفات صیؼتی ٍ  20تي دس

ّوضیؼتی هیکَسیضایی کِ هَجة گؼتشؽ ٍ ًفَر هطلَب

ّکتاس کَد داهی تَد کِ تِ تشتیة دس حذٍد  %26کنتش ٍ

ّیفّای خاسجی قاسچ تِ هٌافز تاسیک خاک ؿذُ تَد،

 %85تیؾتش اص ؿاّذ ؿیویایی ( )%0/76ؿذ (جذٍل .)6

ًؼثت دادًذ.

هیگاّذ ٍ ّوکاساى (ً )2004یض تِ ایي ًتیجِ سػیذًذ کِ

هقایؼِ هیاًگیيّا ًـاى داد کِ هیاى ػطح اٍل ٍ

تلقیح کشفغ تا کَدّای صیؼتی هَجة افضایؾ هؼٌیداس

ػَم کَد فؼفات صیؼتی اختالف هؼٌیداسی ٍجَد داسد،

هحتَای پتاػین گیاُ دس هقایؼِ تا ؿاّذ ؿذ.

تِ ًحَی کِ غلظت پتاػین تش اثش کاستشد  70کیلَگشم دس
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هلشف کَدّای صیؼتی هطلَب ،تِ دلیل اثش افضایـی ٍ

افضایؾ صیؼت تَدُ اًذام َّایی سا تش اثش کاستشد کَد

تقَیت کٌٌذُای کِ تیي آىّا ٍجَد داسد (هاستیٌض ٍ

فؼفات صیؼتی گضاسؽ کشدًذ.

ّوکاساى ،)2003 ،هیتَاًذ هَجة افضایؾ جزب ػٌاكش

هقایؼِ هیاًگیي اثشات هتقاتل دٍ ػاهل تلقیح هیکَسیضایی

هؼذًی ًظیش پتاػین ٍ تْثَد غلظت آى دس داًِ گـٌیض ؿَد.

ٍ کَد فؼفات صیؼتی ًـاى داد کِ ػولکشد ػشؿاخِ گل-

عملکزد سز ضاخٍ گلدار

داس دس تیواسّای تلقیح هیکَسیضایی دس ػطَح هختلف

ًتایج حاكل اص تجضیِ ٍاسیاًغ دادُّاً ،ـاى داد کِ

کَد فؼفات صیؼتی تِ تشتیة (ٍ 1787/93 ،1885/97

تاثیش ػاهل تلقیح هیکَسیضایی ،کَد فؼفات صیؼتی ٍ کَد

 1695/07کیلَگشم دس ّکتاس) دس هقایؼِ تا تیواسّای ػذم

داهی دس ػطح احتوال یک دسكذ ٍ اثش هتقاتل دٍ ػاهل

تلقیح دس ػطَح کَد فؼفات صیؼتی (،1527/77

تلقیح هیکَسیضایی ٍ کَد فؼفات صیؼتی دس ػطح احتوال

 1224/97 ٍ 1352/87کیلَگشم دس ّکتاس) تشتشی قاتل

پٌج دسكذ ،تش ػولکشد ػشؿاخِ گلداس گـٌیض هؼٌیداس

هالحظِای داؿت کِ تیاًگش کاسایی ػیؼتن ّوضیؼتی

اػت (جذٍل .)2

هیکَسیضایی دس اًتقال ػٌاكش غزایی تِ گیاُ هیضتاى اػت

هقایؼِ هیاًگیيّا ًـاى داد کِ تیي ػطَح تلقیح

(جذٍل  .)5دس آصهایـی دیگش گضاسؽ ؿذ کِ تلقیح

هیکَسیضایی تفاٍت هؼٌیداسی ٍجَد داسد ،تِ ًحَی کِ

ساصیاًِ (تذساى ٍ كفَت ٍ )2004 ،سصهاسی (لیثی ٍ

ػولکشد ػشؿاخِ گلداس دس تلقیح تا هیکَسیضا (1778/59

ّوکاساى )2006 ،تا گًَِّای هختلف اصتَتاکتش ٍ قاسچ

کیلَگشم دس ّکتاس) دس هقایؼِ تا ػذم تلقیح (1368/56

هیکَسیضا ػثة افضایؾ صیؼت تَدُ گیاُ ؿذ .ایي دس حالی

کیلَگشم دس ّکتاس) ،دس حذٍد  29/9دسكذ تیؾتش تَد

اػت کِ آًتًَغ ٍ ّوکاساى (ً )2007ـاى دادًذ کِ دس

(جذٍل  .)4خلَتی ٍ ّوکاساى ( )2005دس آصهایـی اظْاس

گیاّاى تیواس ؿذُ تا هٌاتغ هختلف فؼفات تذٍى تلقیح تا

داؿتٌذ کِ دلیل ایي اهش هکاًیضم ػول قاسچ هیکَسیضی دس

هیکَسیضاٍ ،صى خـک اًذام َّایی تیؾتش اص گیاّاًی تَد

جزب فؼفش اػت .پغ اص سٍیؾ اػپَسّای قاسچی ٍ

کِ تا هٌاتغ هختلف ػٌگ فؼفات ّوشاُ تا هیکَسیضا تیواس

گؼتشؽ آىّا دس سیضٍػفش تخـی اص سیؼِّا ٍاسد ػیؼتن

ؿذُ تَدًذ .آىّا ایي ػذم تاثیش سا تِ ػذم تَاًایی ػَیِ

سیـِ گیاُ هیؿًَذ ٍ تِ طَس هؼتقین ػطح جزب سیـِ سا

قاسچ تِ کاس سفتِ دس ّوضیؼتی تا ػَیا ٍ سّا ػاصی

افضایؾ هیدٌّذ .سیؼِّای تشٍى سیـِای ًیض تا تشؿح

اػیذّای آلی ستط دادًذّ .نچٌیي ،تیي ػطَح اٍل ٍ ػَم

اػیذّای آلی حل کٌٌذُ فؼفاتّای هحلَل ًظیش اػیذ

کَد داهی تفاٍت هؼٌیداسی ٍجَد داؿت ،تِ طَسی کِ

هالیک ،جزب فؼفش تَػط گیاُ سا افضایؾ هیدٌّذ .دس

ػولکشد ػشؿاخِ گلداس تش اثش کاستشد  20تي دس ّکتاس

ًتیجِ ػولکشد ػش ؿاخِ گلداس سا دس ؿشایط کاستشد قاسچ

کَد داهی ( 1617/94کیلَگشم دس ّکتاس) دس حذٍد 5/6

هیکَسیضا افضایؾ هیدٌّذ.

دسكذ تیؾتش اص كفش تي دس ّکتاس ( 1531/17کیلَگشم

هیاى ػطَح هختلف کَد فؼفات صیؼتی ًیض اختالف

دس ّکتاس) ؿذ (جذٍل ً .)4تایج تشسػیّای کاسٍتا

هؼٌیداسی ٍجَد داؿت ،تِ ًحَی کِ ػولکشد ػشؿاخِ

(ً )2009یض هثیي آى تَد کِ کاستشد کَد داهی هَجة تْثَد

گلداس تش اثش کاستشد  70کیلَگشم دس ّکتاس (1706/89

ػولکشد گیاُ داسٍیی گـٌیض تحت ؿشایط هضسػِای هی-

کیلَگشم دس ّکتاس) دس حذٍد  18/2دسكذ تیؾتش اص كفش

ؿَد .کَد داهی ًیض تِ احتوال صیاد اص طشیق قذست صیاد

کیلَگشم ( 1443/39کیلَگشم دس ّکتاس) ٍ دس حذٍد 8/6

جزب آب ٍ فشاّوی هطلَب ػٌاكش غزایی پشهلشف ٍ

دسكذ تیؾتش اص  35کیلَگشم ( 1570/44کیلَگشم دس

کنهلشف تش سٍی هیضاى فتَػٌتض ٍ تَلیذ صیؼتتَدُ

ّکتاس) ؿذ (جذٍل  .)4صایذ ٍ ّوکاساى (ً )2003یض

گـٌیض تاثیش هثثت گزاؿت ٍ هَجة تْثَد ػولکشد
ػشؿاخِ گلداس گـٌیض ؿذ.
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طثق ًتایج تجضیِ ٍاسیاًغ ،تیواسّای کَدّای

هقایؼِ هیاًگیيّا ًـاى داد کِ هیاى ػطَح کَد

صیؼتی ،داهی ٍ ؿاّذ تاثیش هؼٌیداسی تش ػولکشد ػشؿاخِ

فؼفات صیؼتی اختالف هؼٌیداسی ٍجَد داسد ،تِ ًحَی

گلداس گـٌیض داؿت (جذٍل  .)2هقایؼِ هیاًگیيّا ًـاى

کِ ػولکشد داًِ تش اثش کاستشد  70کیلَگشم دس ّکتاس

داد کِ کنتشیي ػولکشد ػشؿاخِ گلداس (1132/67

( 1510/61کیلَگشم دس ّکتاس) دس حذٍد  %34/22تیـتش اص

کیلَگشم دس ّکتاس) هشتَ تِ تیواس ػذم تلقیح هیکَسیضا،

كفش کیلَگشم دس ّکتاس ( 1125/44کیلَگشم دس ّکتاس) ٍ

کاستشد كفش کیلَگشم دس ّکتاس کَد فؼفات صیؼتی ٍ دُ

دس حذٍد  20/25دسكذ تیؾتش اص  35کیلَگشم دس ّکتاس

تي دس ّکتاس کَد داهی ٍ تیؾتشیي ػولکشد ػشؿاخِ گل-

( 1256/17کیلَگشم دس ّکتاس) ؿذ (جذٍل  .)4تحشیک

داس ( 1902/67کیلَگشم دس ّکتاس) هشتَ تِ تیواس تلقیح تا

سؿذ ٍ افضایؾ ػولکشد داًِ سا هیتَاى تِ تَلیذ اکؼیي ٍ

هیکَسیضا ،هلشف  70کیلَگشم کَد فؼفات صیؼتی ٍ 20

جیثشلیي تَػط تاکتشیّای حلکٌٌذُ فؼفات ًؼثت داد

تي کَد داهی تَد کِ تِ تشتیة دس حذٍد  16دسكذ کنتش

(ػتاس ٍ گاػَس.)1987 ،

ٍ  44دسكذ تیؾتش اص ؿاّذ ؿیویایی ( 1316/67کیلَگشم

هقایؼِ هیاًگیي اثشات هتقاتل دٍ ػاهل تلقیح

دس ّکتاس) ؿذ (جذٍل ً .)6تایج تحقیق یَػف ٍ

هیکَسیضایی ٍ کَد فؼفات صیؼتی ًیض داسای اختالف

ّوکاساى ( )2004حاکی اص آى اػت کِ دس گیاُ داسٍیی

هؼٌیداسی تَد ،تِ ًحَی کِ ػولکشد داًِ دس تیواسّای

هشین گلی ،اػتفادُ اص کَدّای صیؼتی ػثة افضایؾ ٍصى

تلقیح هیکَسیضایی دس ػطَح هختلف کَد فؼفات صیؼتی

خـک اًذامّای َّایی گیاُ دس چیي اٍل ٍ دٍم طی دٍ

( 1435/33 ٍ 1564/7 ،1736/2کیلَگشم دس ّکتاس) داسای

فلل ؿذ .ایي هحققاى اظْاس داؿتٌذ کِ کاستشد کَدّای

تشتشی قاتل هالحظِای دس هقایؼِ تا تیواسّای ػذم تلقیح

صیؼتی حاٍی سیضهَجَدات ٍ جایگضیٌی آىّا تا تٌظین-

دس ػطَح کَد فؼفات صیؼتی (813/63 ٍ 948/1 ،1285

کٌٌذُّای سؿذ هلٌَػی دس تْثَد ٍیظگیّای سؿذی

کیلَگشم دس ّکتاس) تَد کِ تیاًگش کاسایی ػیؼتن ّوضیؼتی

هشین گلی کاسایی تاالیی داسد.

هیکَسیضایی دس اًتقال ػٌاكش غزایی تِ گیاُ هیضتاى اػت

عملکزد داوٍ

(جذٍل  .)5دس پظٍّـی افضایؾ ػولکشد داًِ تِ افضایؾ

ًتایج حاكل اص تجضیِ ٍاسیاًغً ،ـاى داد کِ تاثیش

جزب ػٌاكش غزایی تِ ٍیظُ فؼفش ٍ تْثَد فتَػٌتض گیاّاى

تلقیح هیکَسیضایی ٍ کَد فؼفات صیؼتی ٍ اثش هتقاتل ایي

هزکَس ًؼثت دادُ ؿذ (ػیٌک ٍ کاپَسّ .)1999 ،نچٌیي،

دٍ ػاهل ٍ ّنچٌیي ،کَد داهی دس ػطح احتوال یک

آىّا اظْاس داؿتٌذ کِ هوکي اػت کِ تَلیذ َّسهَىّای

دسكذ تش ػولکشد داًِ هؼٌیداس ؿذ (جذٍل .)2

گیاّی کِ تَػط ایي سیضجاًذاسّا كَست هیگیشد ،داسای

هقایؼِ هیاًگیيّا ًـاى داد کِ تلقیح تا هیکَسیضا

تاثیش تحشیک کٌٌذگی تش سٍی ّوضیؼتی هیکَسیضایی تاؿذ

( 1579/15کیلَگشم دس ّکتاس) دس هقایؼِ تا ػذم تلقیح

ٍ هَجة افضایؾ ػولکشد داًِ ؿَد .دس ایي تحقیق آؿکاس

( 1015/67کیلَگشم دس ّکتاس) ،ػولکشد داًِ سا دس حذٍد

ؿذ کِ جزب تیؾتش فؼفش ًیض ،تَػط گیاّاى رکش ؿذُ

 55دسكذ افضایؾ داد (جذٍل ً .)4تایج تِ دػت آهذُ دس

هیتَاًذ تِ دلیل تْثَد حاللیت ایي ػٌلش ٍ اًتقال آى تیي

ایي تحقیق تا یافتِّای گَپتا ٍ ّوکاساى ( )2002دس ًؼٌاع

ػطح اٍل ٍ ػَم کَد داهی تفاٍت هؼٌیداسی ٍجَد

هطاتقت داسد .یکی اص هْنتشیي آثاس کاستشد قاسچّای

داؿت ،تِ طَسی کِ ػولکشد داًِ تش اثش کاستشد 70

هیکَسیضا افضایؾ ػولکشد گیاّاى صساػی اػت .قاسچ ّای

کیلَگشم دس ّکتاس ( 1341/78کیلَگشم دس ّکتاس) دس

هیکَسیضا اص طشیق ًفَر هیلیؼیَم قاسچ دس خاک ،هَجة

حذٍد  %6/87تیؾتش اص كفش کیلَگشم دس ّکتاس

افضایؾ ػطح تواع سیـِّا ٍ تِ دًیال آى افضایؾ

( 1255/44کیلَگشم دس ّکتاس) ؿذ (جذٍل  .)4تشسػی-

ػولکشد هیؿَد (کاسلیي ٍ تشٍى.)1982 ،

ّای تَػط ّیفّای هیکَسیضا تاؿذ.
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کاسٍتا (ً )2009یض هثیي آى تَد کِ کاستشد کَد داهی

دس هقایؼِ تا ؿاّذ ؿیویایی ،تِ هشاتة ؿشایط هٌاػةتشی

هَجة تْثَد ػولکشد گیاُ داسٍیی گـٌیض تحت ؿشایط

سا تشای افضایؾ ػولکشد فشاّن هیآٍسًذ .تؼیاسی اص

هضسػِای هیؿَد.

هحققاى تش ایي ػقیذُ ّؼتٌذ کِ گیاّاى کـت ؿذُ دس

طثق ًتایج تجضیِ ٍاسیاًغ ،تیواسّای کَدّای صیؼتی،

ػیؼتن کـاٍسصی اسگاًیک تِ ػلت تْثَد کیفیت خاک،

داهی ٍ ؿاّذ تاثیش هؼٌیداسی دس ػطح احتوال  %1تش

اغلة ٍیتاهیي  ،C ٍ Bتشکیثات فٌَلی ،تتاکاستي ٍ

ػولکشد داًِ داؿت (جذٍل  .)2هقایؼِ هیاًگیيّا ًـاى

هتاتَلیتّای ثاًَیِ تیؾتشی ًؼثت تِ گیاّاى ؿیویایی

داد کِ کنتشیي ػولکشد داًِ ( 810کیلَگشم دس ّکتاس)

(گیاّاًیکِ دس یک ػیؼتن هتذاٍل سؿذ هیکٌٌذ) داسًذ ٍ

هشتَ تِ تیواس ػذم تلقیح هیکَسیضا ،کاستشد  35کیلَگشم

ػولکشد تْتشی تَلیذ هیکٌٌذ (سهثیالکَؿا.)2004 ،

دس ّکتاس کَد فؼفات صیؼتی ٍ  20تي دس ّکتاس کَد
وتیجٍگیزی کلی

داهی ٍ تیؾتشیي ػولکشد داًِ ( 1780/67کیلَگشم دس
تِ تیواس تلقیح تا هیکَسیضا ،هلشف 70

طثق ًتایج ایي پظٍّؾ ،تیواس تلقیح تا هیکَسیضا،

کیلَگشم کَد فؼفات صیؼتی ٍ 20تي کَد داهی تَد کِ تِ-

هلشف  70کیلَگشم کَد فؼفات صیؼتی ٍ  20تي کَد

تشتیة دس حذٍد  %21کنتش ٍ  %80تیؾتش اص ؿاّذ

داهی ،تْتشیي ؿشایط سا جْت دػتیاتی تِ تیـتشیي ػولکشد

ؿیویایی ( 986/33کیلَگشم دس ّکتاس) ؿذ (جذٍل  .)4تِ

کوی ٍ کیفی دس گیاُ داسٍیی گـٌیض دس ػیؼتن کـاٍسصی

ًظش هیسػذ کِ تیواسّای کَدّای صیؼتی ٍ داهی هطلَب

پایذاس فشاّن آٍسدُ اػت.

ّکتاس) هشتَ
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Abstract
In order to investigate the effects of mycorrhizal fungi, phosphatic biofertilizer and manure
application on quantitative and qualitative yield of coriander a factorial experiment was conducted
based randomized complete blocks design with 18 treatments and three replications as field
experiment at Khoramabad in 2013. The factors were mycorrhizal inoculation in two levels,
phosphatic biofertilizer and manure in three levels accompanied with a check plot as chemical
fertilizer (N, P, and K in the rate of 60, 90, and 90 Kg ha -1) which its mean comparison with
biofertilizer and manure was performed in randomized complete block design. Results showed that the
highest number of branches (23.5), root length (23.83 cm), grain N )3.93 %), P (3.67 %), and K (1.41
%) contents, yield of flowering shoots (1902.67 Kg ha-1) and seed yield )1780.67 Kg ha-1) were
obtained from inoculation with mycorrhiza, application of 70 Kg ha-1 phosphate biofertilizer and 20
ton ha-1 manure which were 247, 100, 68, 51, 85, 44 and 80 % more than chemical control. Significant
interactions were observed between mycorrhizal inoculation and phosphate biofertilizer. According to
the results of this study, inoculation with mycorrhiza, application of 70 Kg ha-1 phosphate biofertilizer
and 20 ton ha-1 manure prepared the best condition in order to reach to the highest yield quality and
quantity in coriander in a sustainable agroecosystem.
Key words: Coriander, manure, mycorrhiza, nitrogen, seed yield.
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