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 :چکیذُ 

تز ػملکرزد کمری ي کیفری ار رات بگترات زدان در      ( PGPR)تٍ مىظًر مطالؼٍ میشان تأثیز عیغتم َای تلفیقی کًد َای دامی ، شیمیایی ي تاکتزی َای محزک رشذ 

در مىطقرٍ   1389َش میشان مصزف کًد َای شیمیایی ي تؼییه مىاعة تزیه رصیم غذایی جُت  حصًل تُترزیه ػملکرزد سراػری بسمایدری در عرال      راعتای کا

تلرًک   در ایه مطالؼٍ اس بسمایش کزت َای خرزد شرذٌ در  الرة   . گزگاب يا غ در اعتان اصفُان ي تا اعتفادٌ اس عٍ ر م َیثزیذبلغتار، ایزيگلًر ي عزوا اوجات شذ

دامی   تلفیقی کًدَای   (N4)کًد کامل تاکتزیایی   (N3)کًد کامل شیمیایی  (N2)کًد کامل دامی  (N1)تیمار کٍ ػثارت تًدوذ اس  8کامل تصادگی کٍ در بن 

 3شراَذ در   (N8)شریمیایی ي تاکتزیرایی  ي     تلفیقی  (N7)دامی ي تاکتزیایی  تلفیقی   (N6)دامی   شیمیایی ي  تلفیقی تاکتزیایی   (N5)شیمیایی   ي

وترای    .عرًتتیلیظ تلقریو ي تاگاصرلٍ کدرت شرذ      تاعیلًطي ، پغًدمًواط، تذير تاکتزیایی  ثل اس کدت تا محلًل تاکتزیایی بسيعپزلیًت . تکزار صًرت گزگت

تیدرتز اس اعرتفادٌ َزیرز اس     N5>  N4 > N7  >N6 ي شاخص تزداشت در عیغتم تغذیٍ تلفیقی تٍ تزتیةکمی ي کیفی اعت کٍ ػملکزد  بسمایش تیاو ز ایه

اعتفادٌ اس تاکتزی َای محزک رشذ مًجة رشذ ي جًاوٍ سوی عزیؼتز در کزتُای تلقیحی شذ ي َمچىیه در  تیمار کرًد کامرل   . بوُا تٍ تىُایی در مشرػٍ می تاشذ

درتیه ار ات ویش َیثزیذ بلغتار در کلیرٍ شراخص َرا اس دي ر رم      . .سيد رط تزیه حالت مداَذٌ گزدیذ( N2)دیزرعی ي درتیمارکًد کامل شیمیایی (  N1)می دا

ي در تیه ار رات  ( تاکتزیایی کًد کامل) N3ي تیمار ( کًد کامل دامی) N1تیدتزیه ي کمتزیه درصذ ريغه تٍ تزتیة در تیمار طثق بوالیش اوجات شذٌ . دی ز تُتز تًد

 ،خصًصیات کمری ي کیفری بگترات زدان در عیغرتم تلفیقری اس کرًد دامری        می تًان وتیجٍ گزگت تىاتزایه .تٍ دعت بمذعزوا ي ایزيگلًر تٍ تزتیة َیثزیذ بلغتار ، 

 .وغثت تٍ سماوی کٍ تٍ تىُایی اعتفادٌ می شًد وتیجٍ تُتزی داروذ ي تاکتزیایی شیمیایی

 داوٍکمی ي کیفی ، ػملکزد تلفیقی، ػملکزد عیغتم  ،(PGPR)تاکتزی َای اگشایىذٌ رشذ  ، کًد شیمیایی ، بگتات زدان، کًد دامی :ٌکلیذ ياص

 

 :مقذمٍ

 کزیم) دارد ما کدًر سراػت در عشایی تٍ عُم داوٍ ريغه تاالی کیفیت تا کٍ تاشذ می بگتات زدان کدًر ا لیم تزای مُم گیاَان اس یکی

 می اگشایش را سیغت محیط تٍ ياردٌ َای بعیة تىُا بگتات زدان وٍ در ویتزيصوٍ کًدَای حذ اس تیش کارتزد(. 2003 مکاران،َ ي سادٌ

 در ريیدی رشذ اگشایش دلیل تٍ را ػملکزد ي شًد می ريغه غلظت عثة کاَش ي داشتٍ عًیی تأثیز َا داوٍ کیفیت تز دَذ تلکٍ 

 (. 2002يَمکاران، شیىز( دَذ می کاَش گیاٌ

 تٍ سراػی عیغتم َای در خاک تیًلًصیز گؼالیت ي تیًلًصیز َای ایجاد چزخٍ سیغتی، تىًع اگشایش ارگاویز کدايرسی اس َذف

ایه (. 2008َمکاران،  ي عامان ( تاشذ پایذار ا تصادی ي اکًلًصیکی اجتماػی، وظز اس طثیؼی َای َماوىذ اکًعیغتم کٍ اعت شکلی

 .ٍ َذف کدايرسی ارگاویز تا تزرعی گاکتًرَای تیًلًصیکی ي مذیزیت در تحث تغذیٍ گیاَی می تاشذتحقیق در راعتای رعیذن ت
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 شْا رٍ ٍ هَاد

يا غ در مىطقٍ گزگاب در  ی مشرػٍ در بگتات زدان بلغتار، ایزيگلًري عزوا  تا اعتفادٌ اس ار ات َیثزیذ 1389سراػی عال در ایه بسمایش

 کامل تصادگی َای تلًک  الة در شذٌ خزد َای کزت طزح اس تزرعی ایه در  .گزدیذ کیلًمتزی اصفُان اجزا 25

کًد کامل   (N3)کًد کامل شیمیایی  (N2)کًد کامل دامی  (N1)تیمار کٍ ػثارت تًدوذ اس  8 زارگزگت کٍ در بن  تزرعی مًرد

دامی ي  تلفیقی   (N6)دامی   شیمیایی ي  تلفیقی تاکتزیایی   (N5)شیمیایی   دامی ي  تلفیقی کًدَای   (N4)تاکتزیایی 

تذير تاکتزیایی  ثل اس کدت تا محلًل . تکزار صًرت گزگت 3شاَذ در  (N8)شیمیایی ي تاکتزیایی  ي   تلفیقی  (N7)تاکتزیایی 

 گاريئز تًعط کاشت َای ردیف عاسی عًتتیلیظ تلقیو ي تاگاصلٍ کدت شذ بمادٌ تاعیلًطط ي تاکتزیایی بسيعپزلیًت ، پغًدمًوا

 تٍ ي ماٌ تیز  7تاریخ در ديت کدت ػىًان تٍ بگتات زدان کاشت .شذ تدکیل متزی 7 ردیف 6اس بسمایدی ياحذ َز ي گزگت صًرت

کًد  . تًد متز عاوتی 16 ي  60 تزتیة تٍ کاشت َای ردیف ريی ي تیه ی گاصلٍ .گزگت اوجات دعت ي تا کاری خدکٍ صًرت

عاوتیمتزی سیز تذر ي کًد ايرٌ ویش در مزحلٍ ايل تؼذ اس کدت ي  ثل اس بتیاری  10گغفاتٍ َمشمان تا کدت تٍ صًرت وًاری در واحیٍ

ي در مزحلٍ بخز  ثل اس  کیلًگزت در َز کزت ي در مزحلٍ ديت در سمان بغاس َدت تزگی 8/0تٍ صًرت وًاری در کىار پدتٍ تٍ میشان 

 در َا طثق ي پًشاوذن کزدن تىز َزس، َای ػلف يجیه بتیاری، شامل داشت ػملیات .گلذَی تٍ صًت وًاری پای تًتٍ َا دادٌ شذ

 .ودذ کدی اعتفادٌ بگت ي ػلف کش َیچ رشذ ديرٌ طًل در ي گزگت صًرت وظز مًرد سمان

 گل مزحلٍ کزت، َز در گیاَان در کلیٍ گل طثق ظًُر تا کاشت اس ريس ؼذادت تزحغة گل طثق ظًُر مزحلٍ شامل گىًلًصیز مزاحل

 روگ تغییز ی مداَذٌ تا َا، داوٍ گیشیًلًصیز رعیذگی سمان ي روگ طثق سرد َای گل مداَذٌ تا کاشت اس ريس تؼذاد تزاعاط دَی

  .شذ گیزی اوذاسٌ تزداشت خصشا ي يارتفاع داوٍ وُایی ػملکزد تزداشت ی مزحلٍ شذ، در مدخص سرد تٍ عثش اس طثق

 

 بسمایش وتای  گیشیکی يشیمیایی خاک ي محل -1جذيل 

 تاگت درصذ رط الیدرصذ  درصذ شه cmػمق 

 لًمی رعی 41 40 19 0 – 30

درصذ حجمیزطًتت در  درصذ مًاد بلی
FC 

درصذ حجمی رطًتت 

 C.E.Wدر 

درصذ رطًتت  اتل 

 A.Wدعتزط

يسن مخصًص ظاَزی 
 (تزمکؼةعاوتی متز م/گزت)

06/1 21 9 12 45/1 

 ياکىش گل اشثاع 

(pH) 

 گغفز  اتل جذب درصذ ویتزيصن کل درصذ مًاد بلی

 پی پی ات 

 پتاعیم  اتل جذب 

 پی پی ات

6/7 06/1 07/0 <52 <023 
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 هشخصات ًوًَِ کَد داهی -2جذٍل 

ًیتزٍصى کل 

 (درصد)

فسفز 

 (درصد)کل

پتاسین کل 

 (درصد)

کزبي آلی 

 (درصد)

pH هیلی )س ه

 (کیلَگزم/ گزم

هیلی )رٍی 

 (کیلَگزم/ گزم

هیلی )آّي 

 (کیلَگزم/ گزم

هیلی )هٌگٌش 

 (کیلَگزم/ گزم

25/1 56/0 55/2 85/28 9 5/25 3/109 7435 6/267 

 

 بز حسب درجِ ساًتیگزاد 86هیاًگیي درجِ حزارت هاّاًِ در سال سراعی  -3جذٍل 

 آباى هْز شْزیَر هزداد تیز هاُ ّای سال

 8/10 0/14 5/20 4/23 9/21 تَسط دهای هیٌیونه

 0/21 4/30 7/32 3/35 4/39 هتَسط دهای هاکشیون

 

 وتای  يتحث

 عیغتم تیه بوُا در ي داشتٍ را داوٍ ػملکزد تیدتزیه تلفیقی تغذیٍ ی َای عیغتم میدًد ماحظٍ )4جذيل )در  کٍ طًر َمان

تٍ عایز  وغثت درصذ 16ي 10 ي داوٍ ػملکزد میشان تزیه پاییه تٍ وغثت را صذدر 41مؼادل داوٍ ػملکزد میشان تیدتزیه  N5تغذیٍ

 رشذ ايایل در مؼذوی تٍ ویتزيصن دعتزعی تیدتز  اتلیت N7 ػملکزد تًدن تیدتز احتماالً ػلت .اعت داشتٍ تلفیقی تغذیٍ عیغتمُای

 .تاشذ می N6 تٍ عیغتم  وغثت گیاٌ

 
 ػلت تٍ تًاوذ کٍ می اعت داشتٍ  زار تؼذی مزتثٍ در N7 تلفیقی عیغتمُای اس تؼذ  N2شیمیایی تغذیٍ عیغتم در داوٍ ػملکزد

 عمیت احتماالً ي رشذ اوتُایی مزاحل در يیضٌ مؼذوی تٍ ویتزيصن کاَش وتیجٍ در ي بلی مًاد کمثًد ػلت تٍ خاک در ویتزيصن شغتدً

 تٍ میتًان بن دالیل اس کٍ شذ مداَذٌ N3ارگاویز درصذ 100 غتمعی در داوٍ کمتزیه ػملکزد .ومًد اشارٌ ايلیٍ مزاحل در خاک تیدتز

 .ومًد اشارٌ بلی مًاد تجشیٍ جُت خاک َای میکزيب يعیلٍ تٍ ویتزيصن مصزف ي گیاٌ رشذ ايایل مؼذوی در ویتزيصن کمثًد
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 تا خاک دعتزط  اتل نویتزيص تیه تیدتز مطاتقت اس واشی را تلفیقی َای عیغتم در ػملکزد اگشایش دلیل پضيَد زان َمچىیه

 میشان اعت کم غذایی ویاس کٍ رشذ ايایل در کٍ طًری تٍ(. 2004 َمکاران، ي مًلکی( داوىذ می تلفیقی َای عیغتم در گیاٌ ویاسَای

 سمان مذت تا جذب شذن، مؼذوی گزبیىذ تذايت تٍ ػلت سایدی رشذ مزاحل در يلی شیمیایی اعت، کًد اس کمتز بوُا مؼذوی ویتزيصن

 ای گزاوًلٍ يعاختمان بب و ُذاری ظزگیت اگشایش خاک، ظاَزی مخصًص يسن کاَش َمچىیه . کىذ می پیذا وی تزی ادامٍطًال

 در ػملکزد اگشایش دالیل اس خاک کلًئیذَای مًجًد در غذایی ػىاصز بسادعاسی ي بوشیمی ي میکزيتی َای گؼالیت اگشایش خاک،

 ( 2008 َمکاران، ي گزیىلز ؛ 2008 َمکاران، ي تاعً( تاشذ میایی میشی ي بلی کًدَای اس تلفیقی تغذیٍ عیغتمُای

 تلفیقی تغذیٍ عیغتم در ارتفاع تیدتز تًدن اس حاکی داوکه، ای دامىٍ چىذ بسمًن اس اعتفادٌ تا تیمارَا مختلف عطًح میاو یه مقایغٍ

N5  تلفیقی َای تغذیٍ عیغتم عایز ي تاشذ می N4 ي N7 داروذ  زار یتؼذ در مزتثٍ تٍ تزتیة. 

 

 رقن× جدٍل هقایسِ هیاًگیي صفات اًداسُ گیزی شدُ آفتابگزداى تحت تاثیز اثز هتقابل تیوار تغذیِ ای  -5جدٍل 

 يسن تک داوٍ در طبق درصد ريغه ارتفاع ساقٍ يسن َشار داوٍ تعداد ريس تا رسیدگی
تیمار تغذیٍ 

 ای
 رقم

 efghi  bcde  defg  a  abc N1 

 آلستار

 k  f  a  fgh  efg N2 

 hij  def  ij  j  bc N3 

 ghij  abcd  gh  bcde  abc N4 

 jk  def  gh  hi  def N5 

 ijk  a  ab  a  a N6 

 hij  ab  efg  ab  a N7 

 ghij  ij  k  k  hi N8 

 a  ef  fg  abcd  cde N1 

 ایزيفلًر

 defgh  g  cdef  j  def N2 

 defgh  ef  jk  gh  cde N3 

 b  ef  hi  efg  cde N4 

 defg  g  defg  h  efg N5 

 bcde  cdef  a  abcd  abc N6 

 bc  def  bcd  cde  bc N7 

 bcd  j  jk  hij  i N8 

 b  abcd  efg  cde  abc N1 

 سزوا

 hij  gh  abc  j  fg N2 

 fghi  hi  ij  k  gh N3 

 cdef  g  gh  def  fg N4 

 fghij  ef  bcdef  ij  cd N5 

 defgh  ab  a  abc  a N6 

 defg  abc  bcde  def  ab N7 

 defgh  j  k  k  i N8 

 (. p  >3 .30)دار ویست  َایی کٍ دارای یک حزف مشتزک می باشىد، معىی تفايت میاوگیه
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 :رعی ي وتیجٍ گیزیتز

 ار رات َیثزیرذ بگترات زدان   مداَذٌ شذ تلقیو تذر  (PGPR)اعتفادٌ اس تاکتزی َای محزک رشذ  ٌي تًیضتا اعتفادٌ اس تیمارَای تلفیقی 

 َذدر مقایغٍ تا شا شاخص َای کمی ي کیفی اس  ثیل ػملکزد داوٍ ، ارتفاع گیاٌ ، يغیزٌ دار  تا کًدَای تیًلًصیز تاػث اگشایش مؼىی

 .ي َمچىیه در تیه ار ات َیثزیذ بلغتار ، ایزيگلًر ي عزوا تٍ تزتیة ػملکزد تُتزی وغثت تٍ یکذی ز داشتىذ  گزدیذ
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Abstract 

1 

In order to study the effects of different nutrition systems (organic, manure, chemical and 

integrated) and biofertilizer (PGPR) on yield quantity and quality of  sunflower hybrid varieties 

(Helianthus annuus L.) an experiment was conducted using Alestar , Iroflour and Serna cultivars at 

the farm of  Gorgab  in esfahan city, in 2010. eight levels of nutrition systems including N1(100% 

manure), N2 (100% chemicaL), N3(100% organic), N4(50% manure + 50% chemicaL), N5 (50% 

manure + 50% chemicaL+ organic ), N6(50% manure+ organic), N7(50% chemicaL+ organic ) and 

N8 (Witness ) in a split plot arranged in a randomized complete block design with three replications. 

 

Keywords: sunflower; biofertilizer (PGPR); farm yard manure; chemical fertilizer; 

integrated and grain yield 

 


