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 چنيذُ 

مَد ضيويايي، هاينَريسا، سَدٍهًَاس ٍ % 50+ مَد ضيويايي، سَدٍهًَاس % 50+ تِ هٌظَر تررسي تاثير پٌج سطح مَدي هاينَريسا  

يويايي، ٍ ّوچٌيي اًتخاب يل تيوار ضاّذ تر عولنرد داًِ ٍ اجساي عولنرد ٍ هادُ خطكل دٍ رقكن گٌكذم آزهايطكي تكِ غكَر        مَد ض

 46/7618رقن پيطتاز، تكا تَليكذ   . فامتَريل ٍ در قالة طرح تلَك ّاي ماهل تػادفي تا سِ تنرار در ايستگاُ تحقيقاتي هْراى اًجام گرديذ

ميلَگرم در ّنتار داًِ تَليذ مردُ تكَد، اخكت ع عولنكردي در     34/5376ت تِ رقن چوراى مِ تِ طَر هتَسط ميلَگرم در ّنتار داًِ ًسث

ميلَگرم در ّنتار داًِ ًتايج هطلَتي  4/7415مَد ضيويايي تا تَليذ % 50+ در تيي سطَح مَدي ًيس تيوار هاينَريسا .  داضت% 5/29حذٍد 

ميلَگرم در ّنتار داًِ تَليذ مردُ تَد افكسايص عولنكردي در حكذٍد     2/4502د مَد ضيويايي مِ داضت، چرا مِ در هقايسِ تا تيوار مارتر

 . داضتِ است% 7/29

 گٌذم، هاينَريسا، سَدٍهًَاس، مَد زيستي، عولنرد ٍ اجساي عولنرد: لغا  مليذي

 

 هقذهِ

هبت هْوی سا اًدبم دادُ است کِ یکیی اص  خبهعِ خْبًی ثِ هٌظَس حفظ تعبدل طجیعی هحیط صیست ٍ تَسعِ پبیذاس کشبٍسصی اقذا

اییي   21ثیش اسیبد دسی َس کیبس     .  دس کشَس ثشصیل هیی ثبدیذ   1992آى ّب کٌفشاًس ثیي الوللی هحیط صیست ٍ تَسعِ پبیذاس دس سبل 

 ّ ش ٍ ثْیٌیِ  کٌفشاًس ٍ ثش اسبد اّذاف کالى ٍ دس اخشای هفبد اصل پٌدبّن قبًَى اسبسی ثشًبهِ ّب ٍ پشٍطُ ّبی ه عذد هشثَط ثِ کیب

سبصی هصشف سوَم کَدّبی دیویبیی ٍ حفظ حبصلخیضی خبک ثب اس فبدُ اص هَخَدات صًذُ تَخیِ ثیِ سییض ه یزی ّیب ٍ  سی ش        

غالت ٍ هخصَصبً  ٌذم، ثیشی شیي  (. 1380اص ش صادُ، )قَت  شف ِ است 1376هجبسصُ ثیَلَطیک ثب آفبت ٍ ثیوبسی ّبی  یبّی اص سبل 

داسًذ، لزا دس ایي هیبى، اس فبدُ اص فشآٍسدُ ّبی ثیَلَطیک دس خْت ت زییِ غیالت یکیی اص ساُ حیل ّیبی      ًیبص سا ثِ کَدّبی دیویبیی 

اسبسی ٍ هفیذ خْت افضایش عولکشد ٍ ثْجَد کیفیت هحصَل، تأهیي اهٌیت غزایی، پبیذاسی دس تَلیذ ٍ استقبء سطح سالهت خبهعِ دس 

ّوضیس ی ثیي  یبّیبى ٍ قیبسذ ّیبی      (.1377کشیویبى، )ثِ ًظش هی سسذ تَلیذ هحصَالت کشبٍسصی عبسی اص ّش ًَِ سن ٍ آفت کش

دس خبک ّبی  (.1380ًَسقلی پَس ٍ ّوکبساى، )هبیکَسیضایی داسای اّویت فشاٍاى ثشای سیس ن ّبی کشبٍسصی ٍ هٌبثع طجیعی هی ثبدذ 

دذ ٍ ّوچٌیي تَلیذ هثیل  ییبُ  یشدد کیِ     هی تَاًذ سجت ثْجَد س هیکشٍاس بًیسن ّبثب حبصلخیضی کن، هَاد هعذًی خزة دذُ تَسط 

تیشٍ ٍ  ) هبیکَسیضا ثب ثیش ش  یبّبى قبدس ثِ ایدیبد ّوضیسی ی هیی ثبدیذ      .ً یدِ آى افضایش هقبٍهت  یبّبى دس دشایط اس شد هی ثبدذ

ی ثیِ دلییل تَلییذ    اص طشفی  .قبسذ ّب دس هقبیسِ ثب ثبک شی ّب اص قذست ثبالتشی دس حاللیت فسفش ثشخَسداس هی ثبدٌذ .(2003ّوکبساى، 

ایي تحقیق ثب ّذف ثشسسی اهکیبى کیبّش    (.1374کیبًی ساد، )ٌذ دس سطح ٍسیع تشی تَسعِ یبثٌذّیف ّبی سًٍذُ، ثِ سشعت هی تَاً

 .هصشف کَدّبی دیویبیی اص طشیق خبیگضیٌی ثب کَدّبی ثیَلَطیک اًدبم دذُ است



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 هَاد ٍ رٍش ّا

دٍ سقن  ٌذم آثی چوشاى ٍ پیش بص عولکشد ٍ اخضاء عولکشد ی ٍ ثبک شیبیی ثش کَدّبی صیس ی هبیکَسیضای اثشثِ هٌظَس ثشسسی 

تکشاس اخشا  3آصهبیشی ثِ صَست فبک َسیل ٍ دس قبلت طشح ثلَک ّبی کبهل تصبدفی دس  ایس گبُ تحقیقبتی هْشاىدس  1389پبییض سبل 

هیضاى کَد سَپش )دُ اص هقبدیش هخ لف کَد دیویبیی فسفشُ تیوبس اس فب: تیوبسّبی هَسد ثشسسی دس ایي تحقیق عجبستٌذ ثَدًذ اص.  شدیذ

 P)ٍ سَدٍهًَبد (Glomus intraraces)ٍ کَدّبی ثیَلَطیک هیکَسیضا( فسفبت تشیپل ثشاسبد آصهبیش خبک تعییي دذ

fluroscense Strain 175 )شگبُ ثیَلَطی هیکشٍاس بًیسن ّبی حل کٌٌذُ فسفش هَسد ًظش اث ذا اص آصهبی. پیش بص ٍ ٍ اسقبم چوشاى

صفبت هَسد اسصیبثی عجبست ثَدًذ اص  .عول کشت اًدبم دذ ٍ پس اص تلقیح ثب ثزٍس  هؤسسِ تحقیقبت خبک ٍ آة کشَس تْیِ دذًذ

تدضیِ ٍاسیبًس . تعذاد سٌجلچِ دس خَدِ، تعذاد داًِ دس خَدِ، ٍصى ّضاس داًِ، عولکشد داًِ ، عولکشد ثیَلَطیک ٍ دبخص ثشدادت

هیبًگیي صفبت هَسد ثشسسی تَسط آصهَى چٌذ داهٌِ . اًدبم  شفت MSTATCثشسسی ثِ ٍسیلِ ًشم افضاس کلیِ صفبت هَسد 

 .دسصذ هقبیسِ  شدیذًذ 5دسصذ ٍ  1دس سطح  Duncanای

 

 ًتايج ٍ تحث

شه در سطح با توجه به نتایج تجسیه واریانس داده ها، بین ارقام کودی از نظر عملکرد دانه ؛ شاخص برداشت و تعداد دانه در خو

ثیي سطَح کَدی ًیض اخ الف هعٌی داسی هشبّذُ دذ، ثِ  ًَِ ای کِ (. 1جدول )احتمال پنج درصد اختالف معنی داری وجود داشت

کَد % 50+ دس خَدِ ٍخَد دادت کِ ثب هبیکَسیضا ( 5/14)کَد دیویبیی ثیش شیي تعذاد سٌجلچِ % 50+ دس تیوبس سَدٍهًَبد 

داًِ دس ّش  67/29سقن پیش بص ثب .  ثَد 5/11سا ًشبى ًذاد ٍ کو شیي تعذاد هشثَط ثِ دبّذ ثِ هقذاس عذدی دیویبیی اخ الف هعٌی داسی 

داًِ اخ الف هعٌی داسی سا ثَخَد آٍسدُ ثَد ٍ ایي یکی اص هالک ّبی اخ الف عولکشد داًِ دس  17/23خَدِ ًسجت ثِ سقن چوشاى ثب 

کَد دیویبیی ثیش شیي تعذاد داًِ دس خَدِ ثب هقذاس % 50+ ًظش تیوبس هبیکَسیضا  دس سطَح هخ لف کَدی اص ایي. دثَ ایي دٍ سقن

ثیي ( 2002)دس آصهبیش ساخب ٍ ّوکبساى .دًشبى داهشبّذُ دذ کِ دس هقبیسِ ثب تیوبس دبّذ اخ الف هعٌی داسی سا  75/29عذدی 

ًشذ، ٍلی ثب دیگش سطَح هبیکَسیضا، سَدٍهًَبد ٍ  هبیکَسیضا اخ الف هعٌی داسی هشبّذُ+ تیوبسّبی کَد دیویبیی ٍ سَدٍهًَبد 

تبثیش هبیکَسیضا سا ثش طَالًی تش دذى دٍسُ پش دذى داًِ ( 2004)دس آصهبیش قبضی الکبساکی . دبّذ اخ الف هعٌی داسی هشبّذُ  شدیذ

ن چوشاى ثب عولکشد داًِ ًسجت ثِ سق 46/7618سقن پیش بص . دس  ٌذم ٍ دس ً یدِ آى افضایش تعذاد داًِ دس خَدِ  ضاس   شدیذ

کَد دیویبیی ثِ % 50+ دس ثیي سطَح کَدی ًیض تیوبس هبیکَسیضا (. 2خذٍل )کیلَ شم دس ّک بس ثشتشی هحسَسی دادت  34/5376

ثب تَخِ ثِ ایي کِ فعبلیت قبسذ (.  کیلَ  شم دس ّک بس 4/6415)ًسجت دیگش سطَح ٍ دس هقبیسِ ثب دبّذ عولکشد ثْ شی سا ًشبى داد 

ثِ دلیل تبثیش فسفش دس پش دذى داًِ ٍ ًیض اثش کَدّبی  ٍ ثشاثش ثبک شی ّبی حل کٌٌذُ فسفبت هی ثبدذ 10ّبی حل کٌٌذُ فسفبت 

 اص ًظش عولکشد. (2001آ یَ ٍ ّوکبساى، ) .ی عولکشد داًِ سا افضایش دادًذثیَلَطیک دس افضایش خزة فسفش، ثِ هیضاى ثیش ش

کیلَ شم دس ّک بس اخ الف هعٌی داس ایدبد  11234کیلَ شم دس هقبیسِ ثب سقن چوشاى ثب تَلیذ  13947ثیَلَطیک سقن پیش بص ثب تَلیذ 

کیلَ شم دس ستجِ اٍل ٍ تیوبس  12874کَد دیویبیی ثب تَلیذ % 50+ ثیش شیي عولکشد ثیَلَطیک دس تیوبس هبیکَسیضا (. 2خذل )کشدُ ثَد 

، ٍ (1979)ایي ً بیح ثب یبف ِ ّبی دَل ض ٍ ّوکبساى (. 3خذٍل )کیلَ شم دس ّک بس دس ستجِ آخش قشاس  شف ِ ثَد  5799 دبّذ ثب تَلیذ

 شم ًسجت ثِ سقن چوشاى ثب ٍصى ّضاس  17/43اص ًظش ٍصى ّضاس داًِ سقن پیش بص ثب ٍصى ّضاس داًِ . هطبثقت داسد( 2004)قبضی الکبساکی 

 شم ثَد کِ ثب  12/46کَد دیویبیی ثب % 50+ دس ثیي سطَح کَدی هبیکَسیضا (. 1خذٍل )َسی ًذادت  شم ثشتشی هحس 01/43داًِ 

 شم ٍ دس سقن  85/47دبخص ثشدادت دس سقن چوشاى ثشاثش (. 3خذٍل)کَد دیویبیی، اخ الف هعٌی داسی ًذادت % 50+ سَدٍهًَبد 
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دس سطَح هخ لف کَد هصشف (. 2خذٍل )شی ًبهحسَسی دادت  شم  ضاس   شدیذ، کِ اص ایي حیث سقن چوشاى ثشت 45/47پیش بص 

 (. 3خذٍل )کَد دیویبیی ًسجت ثِ دیگش سطَح دبخص ثشدادت ثیش شی سا دادت % 50+ دذُ  تیوبس هبیکَسیضا 

 

درجِ  هٌاتع تغيير

 آزادي

تعذاد سٌثلچِ 

 در خَضِ

 

تعذاد داًِ در 

 خَضِ

 ٍزى ّسارداًِ

(g) 

 عولنرد داًِ

(kg/ha) 

عولنرد 

 (kg/ha)َلَشيلتي

ضاخع 

 ترداضت

 8/164* 02/59815564** 1/523411* 2/110** 5/80** 2/6** 2 تنرار

 n.s4 **9 n.s7/46 *8/111788 n.s2/62279985 *2/30 1 رقن

 3/264** 4/4480788* 9/4601932** 3/176** 4/59** 3/10** 5 مَد

 n.s261 5/61300116* 9/508661* 02/17** 7/12** 3/2** 5 مَد*رقن

 4/812 5/19800692 18126274 1/20 7/16 25/1 22 خطا

       35 مل

 3/15 87/11 73/14 7/15 78/15 16/8  ضرية تغييرا 

 عولنرد ٍ اجساء عولنرد گٌذم (MS)خ غِ تجسيِ ٍارياًس هرمة :  1جذٍل 

 .ار بودن را نشان می دهددرصد و عدم معنی د 1درصد،  5ترتیب معنی دار بودن در سطح احتمال  nsو ** ، *

 

تعذاد سٌثلچِ  تيوار

 در خَضِ

 

تعذاد داًِ 

 در خَضِ

 ٍزى ّسارداًِ

(g) 

 عولنرد داًِ

(kg/ha) 

عولنرد 

 (kg/ha)تيَلَشيل

ضاخع 

 ترداضت

 b7/12 b17/23 a01/43 b34/5376 b11236 a85/47 رقن چوراى

 a5/13 a67/29 a17/43 a46/7618 a14947 a45/47 رقن پيطتاز

 هقايسِ هياًگيي  غفا  هَرد تررسي در ارقام گٌذم:  2ٍل جذ

 .درغذ ًذارًذ 5تيوارّاي داراي حرٍع هطترك اخت ع هعٌي داري در سطح 

تعذاد سٌثلچِ  تيوار

 در خَضِ

تعذاد داًِ 

 در خَضِ

ٍزى 

 (g)ّسارداًِ

عولنرد 

 (kg/ha)داًِ

عولنرد 

 (kg/ha)تيَلَشيل

ضاخع 

 ترداضت

يويايي ٍ عذم استفادُ از مَد ض

 تيَلَشيل

d31/11 e21 d11/30 d2241 d5799 e64/36 

 bc5/13 b11/26 b63/43 bc4931 b11831 c67/41 (ًياز% 100)مَد ضيويايي تِ تٌْايي

 a2/14 a75/29 a12/46 a6415 a12874 a83/49 مَدضيويايي%50+هاينَريسا 

 a5/14 ab73/28 ab32/45 b5800 ab12314 b10/47 مَدضيويايي%50+سَدٍهًَاس 

 ab75/13 cd25 bc43 c4317 bc11317 cd14/38 هاينَريسا تِ تٌْايي

 c21/13 d14/25 c81/42 c4229 c11105 d02/38 سَدٍهًَاس تِ تٌْايي

 هقايسِ هياًگيي  غفا  هَرد تررسي در سطَح هختلف مَدي:  3جذٍل 
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 .ًذدرغذ ًذار 5تيوارّاي داراي حرٍع هطترك اخت ع هعٌي داري در سطح 
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Abstract 

 

      In order to investigation of the effects 6 fertilizer levels; Control treatment, 100% chemical 

fertilizer, Mycorhiza+50% chemical fertilizer, Pseudomonas+50% chemical fertilizer, Mycorhiza 

and Pseudomonas on yield and yield components of wheat cultivars (Chamran and Pishtaz) an 

experiment was carried out Factorial in Randomized Complete Block design with 3 replication in 

Lorestan University. Pishtaz cultivar produced 7618.46 Kg/ha and in comparison to other cultivar 

was highest. Deference between cultivars was about 29.5 percent.. Mycorhiza+50% chemical 

fertilizer whit seed yield 6415.4 Kg/ha, in comparison whit other levels and control was significant. 
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