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 چکیدُ

عَاهل هَرد تزرسی شاهل  .دشاجزا  1310ِ تکزار در هشرعِ طْواسثی در سالصادفی در سّای کاهل ت تصَرت فاکتَریل درقالة طزح تلَک آسهایش ایي

اثز هتقاتل  .تَدریشٍتیَم  ٍ ، اسید سالیسیلیک آب هقطز، سَلفات رٍی ٍ پٌج سطح پزایویٌگ شاهل شاّد، پزاین تا 81088Dالیي  رقن لَتیا گلی، اختز ٍسِ 

سالیسیلیک  سَلفات رٍی ٍتیوار کِ تا  حاصل شد ریشٍتیَمتا پزاین  ٍرقن گلی کیلَگزم درّکتار اس  3143هعادل ًِدا تاالتزیي عولکزد تیوارّا ًشاى داد کِ 

ًسثت تِ  داًِ را  عولکزد  در رقن گلیٍ ریشٍتیَم  اسید سالیسیلیک ٍ سَلفات رٍیتذر تا  یٌگپزایو .در ّویي رقن در یک گزٍُ آهاری قزار گزفتٌد اسید

 سراعی گیاُ خصَصیات تزخی ایي آسهایش ًشاى داد کِ پزایویٌگ تذر هَجة افشایش عولکزد ٍ تْثَد .افشایش داددرصد  3/10ٍ  6/8، 1/1تِ تزتیة شاّد 

 .گزدد هی لَتیا

 قزهش، سَلفات رٍی، اسید سالیسیلیک، ریشٍتیَم، لَتیا رتذ پزایویٌگ: ٍاصگاى کلیدی

 هقدهِ

تبهیي  هحلَل ّبهشیت ایي . دارای تَْیِ استفبدُ هی شَد پتبًسیل آة پبییي ٍ ر هحلَلْبی اسوشی ثبپزایویٌگ ثزای تَصیف خیسبًذى ثذر دٍاصُ  

گیبُ لَثیب ثب تثجیت است ًمش ثسشایی در (. 1986ّوىبراى،  ّلسل ٍ)زٍتئیي در طَل جَاًِ سًی هی ثبشذًیتزٍصى ٍعٌبصزغذایی ضزٍری ثزای سٌتش پ
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داًِ، تعذاد غالف، تعذاد داًِ در ثَتِ  100ٍسى  ًشبى دادُ شذ در آسهبیشی تلمیح ریشٍثیَم در لَثیبدر. پبیذاری سیستن ّبی سراعی ایفب هی وٌذ

افشایش فسفز در  ٍرٍی ثبعث افشایش طَل ریشِ سبلِ ٍ ثزگْب  (.2010 ،رحوبًی یبدگبری ٍ)ٍعولىزد ثیَلَصیه اختالف هعٌی داری ٍجَد دارد

ر لسوتْبی سطحی سهیي در ریشِ ّب ثِ ًظز هیزسذ در ًتیجِ ووپلىس رٍی ثب آًیًَْبی آلی خبن هی جبثجبیی آّستِ رٍی در د .هی شَدریشِ 

المبی گلذّی، سٌتش اتیلي،  ثیبى ًوَدًذ (2010)ّوىبراى  ٍ سبًچش. اسیذ سبلیسیلیه یه هبدُ شجِ َّرهًَی است  .(2002 استَیبًَا ٍ دًچَا،)ثبشذ

ثب تَجِ ثِ ًیبس رٍس افشٍى ثشز ثِ غذای غٌی ٍ ثب  .ثِ شوبر هی رٍد هیلیسیسبل ذیاسّبی هْن  س اس ًمشتبثیز در ثبس ٍثستِ شذى رٍسًِ ّب ٍ تٌف

تَلیذ هحصَلی ثب عولىزد ثبال  ٍ ٍ جبیگشیٌی پزٍتئیي ّبی گیبّیویفیت ٍ ّوچٌیي افشایش جوعیت جْبى ٍ تمبضبی ثیشتز ثزای هحصَالت غذایی 

  .رسذ تز ضزٍری ثِ ًظز هی

 اهَاد ٍرٍشْ

ارلبم لَثیب لزهش آسهبیشی ثِ صَرت فبوتَریل در لبلت طزح پبیِ ثلَوْبی وبهل تصبدفی  یسراع بتیخصَصثِ هٌظَر ثزرسی تزویجبت پزاین وٌٌذُ ثز  

 (V2) رلن گلی   D(V1)81088الیيلزهش  بیلَث رلن سِ شبهل یثزرس هَرد عَاهل. درسِ تىزار اًجبم گزفت 1390در هشرعِ طْوبسجی در سبل سراعی 

 (P4)، پزاین ثب اسیذ سبلیسیلیه(P3)سَلفبت رٍی ، پزاین ثب(P2)، پزاین ثب آة همطز(P1)ثذٍى پزاینشبهل  ٌگیویپزا سطح پٌجٍ (V3) ٍ رلن اختز

 ثِ ثذر .دًذثَ درصذ3/0 غلظت ثبٍ سَلفبت رٍی  هَالر یلیه5/0 غلظت ثب اسیذ سبلیسیلیه ،ثب آة همطزپزاین ثذٍر  .ذًثَد (P5)ٍپزاین ثبریشٍثیَم

فبصلِ ثیي ردیفْب . ًذثِ هشرعِ جْت وشت اًتمبل دادُ شذ ٍ خشهسبیِ  ُ در شذ نیپزا ثذٍر سپسدر هحلَل ّبی فَق خیسبًذُ ٍ سبعت 8هذت 

م فیشیَلَصیىی داًِ ّب اًجب رسیذگی در سهبى ثزداشت .شذسبًتی هتز در ًظز گزفتِ  5سبًتی هتز ٍعوك وشت  15سبًتی هتز ٍ رٍی ردیف  40

ثب اًتخبة  .سجِ گزدیذبدرصذ هح15عولىزد داًِ ثبرطَثت  ٍثزداشت شذ اس خطَط هیبًی ّز وزت اس سطح خبن ثَتِ  40در ثزداشت ًْبیی  .پذیزفت

تجشیِ آهبری دادُ ّب ثب . تعذاد غالف در ثَتِ ٍطَل غالف اًذاسُ گیزی شذ وزت ارتفبع ثَتِ، تعذادشبخِ اصلی،ثَتِ ثصَرت تصبدفی درّز 10

  .اًجبم پذیزفت% 5ٍ همبیسِ هیبًگیي ّب ثزاسبس آسهَى چٌذ داهٌِ ای داًىي در سطح احتوبل MSTATC ستفبدُ اس ًزم افشار ا

 ًتایج ٍتحث
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 2934ثیشتزیي عولىزد هعبدل . هعٌی دار شذ %1در سطح احتوبل  ثز تعذاد داًِ در غالفاثز ارلبم در  ًتبیج تجشیِ ٍاریبًس صفبت ًشبى داد وِ 

رلن  در َمیشٍثیر ٌگیویپزاتیوبر اسویلَگزم  3143ل دثبالتزیي عولىزد هعباثز هتمبثل تیوبرّب ًشبى داد وِ  .ذحبصل شرلن گلی  زم درّىتبر اسویلَگ

سَلفبت ، سبلیسیلیه اسیذ ثبپزایویٌگ . (1ًوَدار )گزفتٌذ لزار یآهبر گزٍُ هی در رلن يیّو در هیلیسیسبلاسیذ  ٍ یرٍ سَلفبت وبریت ثب وِ دثَگلی 

ثِ ًتبیج هشبثِ دست ( 1384)دادیَر ٍ خَد شٌبس .درصذ ًسجت ثِ شبّذ افشایش دادًذ 3/10ٍ  6/8، 9/9ثِ تزتیت را  داًِ عولىزد ٍ ریشٍثیَم رٍی

                             .یبفتٌذ

. دادًذ شیافشا شبّذ ثِ ًسجت درصذ 15ٍ  5/15، 4/17 تیتزت راثِ عولىزدداًِ ٍ سَلفبت رٍی هیلیسیذسبلیاس َم،یشٍثیر ثب ٌگیویپزا اختز رلن در 

81088D ٌيیدرال يیّوچ 

 ثب ٌگیویپزا یرٍ سَلفبت

 ذیٍاس هیلیسسیسبل

 ٍریشٍثیَم را داًِ عولىزد

، 3/26 تیتزت ثِ 23ٍ  1/27

 ثِ ًسجت درصذ شیافشا شبّذ

(. 1ًوَدار)دادًذ جذٍل ثزاسبس

 بًسیٍار ِیتجش ارلبم اثز صفبت

ٍسى خشه  ثز سطح در غالف

 یهعٌ% 5 احتوبل يیشتزیث. شذ دار

ٍسى خشه  دلهعب غالف

گزم اس  212/2 ٍ رلن اختز

اس رلن  986/1  هعبدل يیووتز

. شذ حبصل گلی ٍ ٌگیویپزا اثز

 

 

 

 هقایسِ هیاًگیي صفات اًداسُ گیزی شدُ -1جدٍل       

 وزن خشک غالف تعداد دانه درغالف تیمارها
 (گرم)

وزن دانه درغالف 
(گرم)  

 وزن غالف 
(گرم)  

       رقم

V1 4.500 c 2.118 ab 1.480 a 0.6385 a 

V2 5.974 a 1.986 b 1.559 a 0.4259 b 

V3 5.378 b 2.212 a 1.599 a 0.6095 a 

     پرایمینگ

P1 5.233 ab 2.035 a 1.489 a 0.5416 a 

P2 5.233 ab 2.101 a 1.538 a 0.5631 a 

P3 5.233 ab 2.199 a 1.611 a 0.5873 a 

P4 5.267 ab 2.093 a 1.542 a 0.5534 a 

P5 5.434 a 2.098 a 1.549 a 0.5444 a 

پرایمینگ* رقم      

V1  p1 4.367 h 2.025 bc 1.394 b 0.6290 ab 

V1  p2 4.317 h 2.195 abc 1.519 ab 0.6837 a 

V1  p3 4.550 gh 2.177 abc 1.531 ab 0.6457 ab 

V1  p4 4.400 h 1.991 bc 1.392 b 0.6060 ab 

V1  p5 4.867 fg 2.203 abc 1.563 ab 0.6280 ab 

V2  p1 6.167 a 1.993 bc 1.571 ab 0.4217 c 

V2  p2 6.067 ab 2.076 abc 1.631 ab 0.4387 c 

V2  p3 5.967 abc 2.082 abc 1.637 ab 0.4437 c 

V2  p4 5.867 abcd 1.866 c 1.465 ab 0.4023 c 

V2  p5 5.803 abcd 1.915 c 1.491 ab 0.4233 c 

V3  p1 5.167 ef 2.088 abc 1.501 ab 0.5740 b 

V3  p2 5.123 ef 2.033 abc 1.464 ab 0.5670 b 

V3  p3 5.433 de 2.338 ab 1.666 ab 0.6727 a 

V3  p4 5.533 cde 2.423 a 1.769 a 0.6520 ab 

V3  p5 5.633 bcd 2.176 abc 1.594 ab 0.5820 b 

 هعٌی دار ًوی تاشٌد% 5حزٍف هشاتِ در ّز ستَى تِ لحاظ آهاری در سطح   
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در  یٍل ثَد دار یهعٌ% 1 درسطح غالف داًِ در تعذاد ثز ارلبم زیتبث. (1جذٍل )ًجَد دار یهعٌثز ٍسى خشه غالف  ٌگیویپزا در رلن هتمبثل اثز

گزم  599/1ٍسى داًِ در غالف را رلن اختز ثب  يیثبالتز. ًشذ هشبّذُ یدار یهعٌ تفبٍتداًِ در غالف تعذاد  ثز ٌگیویپزا ٍ رلن هتمبثل اثزپزایویٌگ ٍ 

  یٍل شذ دار یهعٌ%1 حتوبلا سطح درثز ٍسى غالف  ارلبم اثز (.1جذٍل)دادًذ اختصبص خَد گزم ثِ 480/1ثب  D81088ٍ ووتزیي را الیي 

گزم ووتزیي ٍسى  4259/0ثب گلی گزم ثیشتزیي ٍ رلن  /. 6385ثب  D81088الیي . ًشذ دار یهعٌ فٍسى غال ثز در پزاین رلن اثز هتمبثل ٍ ٌگیویپزا

 (.1جذٍل)ًذثَد دارا راغالف 
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 تیوار ّای پزایویٌگ ٍ ارقام تز  اثز هتقاتل -2ًوَدار       ولکزد داًِاثز ارقام تز ع -1ًوَدار 

 عولکزد داًِ                                                

 ًتیجِ گیزی کلی

تبثیز ثز عولىزد هزثَط ثِ در ثیي تیوبرّبی پزایویٌگ ًیش ثِ تزتیت ثیشتزیي . ًتبیج ًشبى داد وِ در ثیي ارلبم لَثیب، رلن گلی دارای ثیشتزیي عولىزد ثَد

شبى داد وِ ثیشتزیي عولىزد داًِ هزثَط ثِ رلن گلی تَام ثطَر ولی ًتیجِ ایي تحمیك ً. ثیَ پزایویٌگ ثَد وِ ثب سبیز تیوبرّب در یه گزٍُ لزار گزفت

 . پزایویٌگ ثب اسیذ سبلیسیلیه حبصل شذ ثب ثیَ پزایویٌگ ٍ
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Abstract 

 This experiment was carried out as factorial based on RCBD with three replications in farm of Tahmasebi 

in 2010. Experimental factors were including of three bean cultivars of Goli, Akhtar and D81088 and 

Priming including of control, distilled water, zinc sulphate, salicylic acid, and rhizobium. Effects of 

interactions treatments showed that maximum grain yield equal 3143 kg ha
-1

 was observed from Goli 

cultivar along with rhizobium biopriming that with treatments of zinc sulphate and salicylic acid priming 

in Goli cultivar were the same group. Grain yield increased by 9.9, 8.6 and 10.3% with, salicylic acid, zinc 

sulphate and rhizobium seed priming as compared with control respectively. This experiment showed  that 

seed primimg caused yield increase and somethings of agrophysiological traits of bean cultivars. 
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