
 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

1 
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 تأثیش تٌش کن آبی
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سضٌبس اسضذ صساػت ٍ ػضَ استؼذادّبی کب - 3، کبسضٌبس اسضذ هشکض تحقیقبت کطبٍسصی ٍ هٌبثغ طجیؼی ایالم  - 2،هذسس داًطگبُ پیبم ًَس ٍاحذ ضَش  -1

 دسخطبى داًطگبُ آصاد ٍاحذ قبئوطْش 

 sghasemi.1185@gmail.com:ًَیسٌذُ هسئَل*

 چکیذُ

ٍ کَد صیستی  Aهیلی هتش تبخیش تجوؼی اص سغح تشتک کالس  130ٍ  100، 70سغح، آبیاسی پس اص  3ّای آبیاسی دس صهاى بِ هٌظَس بشسسی تأثیش

  P2O5کیلَگشم دس ّکتاس  90ٍ  45سغح، ػذم استفادُ، هصشف  3استفادُ ٍ ػذم استفادُ اص کَد صیستی فسفشداس ٍ کَد شیویایی دس سغح  2فسفشداس دس 

ایستگاُ تحقیقاتی تکشاس دس  3آصهایشی بِ صَست اسپلیت فاکتَسیل دس قالب عشح بلَک ّای کاهل تصادفی با  704رست سیٌگل کشاس  بش بشخی صفات

ّوشاُ با کَد بیَلَطیک ٍ ششایظ هؼوَل  P2O5کیلَگشم دس ّکتاس  45داًِ هشبَط بِ تیواس هصشف  ػولکشدباالتشیي . اجشا گشدیذ 1388 هْشاى دس سال

ٍ هصشف کَد بیَلَطیک بذٍى هصشف کَد شیویایی ٍ ششایظ هؼوَل آبیاسی اختالف  P2O5کیلَگشم دس ّکتاس  90آبیاسی بِ دست آهذ کِ با هصشف 

ششایظ  تَاًٌذ هٌجش بِ افضایش تحول گیاُ تحت فسفات هیکَدّای بیَلَطیک حل کٌٌذُ دّذ کِ  ّای ایي تحقیق ًشاى هی یافتِ. ًشاى ًذاد هؼٌی داسی سا

 .گشدًذٍ کاّش هصشف کَدّای شیویایی  آبی تٌش کن

 ، تٌص کن آثی داًِ رست ، کَد صیستی هیکشٍثی فسفبتِ ، فسفش، ػولکشد:  ٍاطُ ّای کلیذی

 هقذهِ

ّبی اخیش ًِ تٌْب ػولکشد هحصَالت صساػی ساچٌذاى طی سبل فسفشداسکَدّبی ضیویبیی  هصشفدّذ کِ افضایص حقیقبت ًطبى هیت

ّبی ضیویبیی هثل اهب دس خبک ثِ دلیل اًجبم ٍاکٌصذ، ثبضفسفش ایي کَدّب ثِ فشم قبثل استفبدُ ثشای گیبُ هی الًاصَ) افضایص ًذادُ است

 ثلکِ دس( استفبدُ ًیست ضَد کِ ثشای گیبُ قبثلّبی ثب قبثلیت دستشسی کن تجذیل هیثِ فشم، کَد حتی آثطَیی ٍ ّبی آلیتجذیل ثِ فشم

خطکی سًٍذ سضذ ٍ اص طشفی   (.1384کشیوی،)  ّن صدى تؼبدل ػٌبصش غزایی کبّص هحصَل سا ًیض ثِ دًجبل داضتِ است ًتیجِ ثش

.  (Stocker, 1960)خطکی ثبػث تقلیل سضذ ٍ کن ضذى ٍصى گیبُ هی گشدد .  ّذػولکشد گیبّبى صساػی سا تحت تأثیش قشاس هی د

ّوچٌیي تٌص کن آثی تَاصى ثیي هَاد تٌظین کٌٌذُ سضذ گیبُ سا ثش ّن هی صًذ، ثِ طَسی کِ ثبػث کبّص هیضاى اکسیي، جیجشلیي ٍ 

حل کٌٌذُ  ّبی هفیذّب ٍ قبسچحبٍی ثبکتشی فسفشداسکَدّبی صیستی .  کیٌتیي ٍ سجت افضایص اسیذ آثسیضیک ٍ اتیلي هی گشدد

ضًَذ آى هی ْبیتشکیج ثبػث سّب سبصی یَى فسفبت اص ّبی فسفبتبصیب تشضح آًضین ثب اسیذی کشدى خبک ٍ الًفسفبت ّستٌذ کِ هؼوَ

صیستی ثِ اهکبى ثْشُ گیشی اص کَد  ایي تحقیق ثب ّذف ثشسسی (.Rao , and mendal, 1991) جزة تَسط گیبّبى است کِ قبثل

تؼییي ًتبیج هصشف کَد صیستی دس هقبیسِ ثب کَد ضیویبیی دس ضشایط  ٍ ػٌَاى یک هٌجغ کَدی ٍ هقبیسِ آى ثب هٌبثغ کَد ضیویبیی سایج

 .طشاحی ضذُ است 704تٌص کن آثی ثش ثشخی صفبت رست سیٌگل کشاس 
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 :هَاد ٍ سٍشْا

آصهبیطی  ،دس ضشایط کن آثی 704 سیٌگل کشاسرست  ثشخی صفبتلِ ثش گشاًَ کَد صیستی هیکشٍثی فسفبت داس تأثیش هطبلؼِ ثِ هٌظَس

ایي  .اجشا گشدیذ 1388ٍ  1387 ّبی دّلشاى دس سبل-جبدُ هْشاى 10دس ایستگبُ تحقیقبت کطبٍسصی ضْشستبى هْشاى ٍاقغ دس کیلَهتش 

ّبی صهبى :تیوبس اصلی ضبهل  .م ضذاًجبتکشاس  3 ثبآصهبیص ثِ صَست اسپلیت فبکتَسیل دس قبلت طشح ثلَک ّبی کبهل تصبدفی 

کَد صیستی  :تیوبس فشػیٍ  Aهیلی هتش تجخیش تجوؼی اص سطح تطتک کالس  130ٍ  100، 70سطح، آثیبسی پس اص  3آثیبسی دس 

 90ٍ  45سطح، ػذم استفبدُ، هصشف  3سطح استفبدُ ٍ ػذم استفبدُ اص کَد صیستی فسفشداس ٍ کَد ضیویبیی دس  2فسفشداس دس 

دس صهبى ثشداضت صفبت . سبًتی هتشی قشاس گشفتٌذ 3-5، دس ػوق (گشاًَلِ)ثزسّب ٍ کَد هیکشٍثی . ثَدًذ  P2O5شم دس ّکتبس کیلَگ

هیبًگیي صفبت هَسد ثشسسی . اًجبم گشفت MSTATCکلیِ صفبت هَسد ثشسسی ثِ ٍسیلِ ًشم افضاس  .هَسد ًظش اًذاصُ گیشی ضذًذ

 .دسصذ هقبیسِ گشدیذًذ 5دسصذ ٍ  1ح دس سط Duncanتَسط آصهَى چٌذ داهٌِ ای

 ًتایج ٍ بحث

اکثش صفبت دس سطَح احتوبل یک یب پٌج  کَد ضیویبیی ثشٍ  اثشات  دٍسآثیبسی، کَد صیستی تجضیِ ٍاسیبًس دادُ ّب، ًتبیجثب تَجِ ثِ 

ثالب   Aؼی اص سطح تطتک کالالس  هیلی هتش تجخیش تجو 70پس اص ثیطتشیي ػولکشد داًِ دس تیوبس آثیبسی (. 1جذٍل )دسصذ هؼٌی داس ثَد

دس تحقیق هب، اثش سَدهٌذ تلفیق کَد هیکشٍثی ثب ضیویبیی اص ًظش افالضایص ػولکالشد داًالِ    . هطبّذُ ضذ کیلَگشم دس ّکتبس 8231هیبًگیي 

یص دس هطبلؼبت هختلف هطبّذُ ضذُ است کِ تیوبسّبی تلفیقی سضذ سٍیطی گیبُ سا افالضا .تحت ضشایط تٌص کن آثی کبهالً هطَْد ثَد

ثالب تَجالِ ثالِ ًتالبیج     .  (Hoflich and Khan,1996)یبثذدادُ کِ دس ًتیجِ ػولکشد غالت ٍ ثقَالت تحت ضشایط صساػی افضایص هی

 (1جالذٍل  )داس ثَد داًِ هؼٌی ّضاس تجضیِ ٍاسیبًس دادُ ّب،  تبثیش آثیبسی ٍ کَدّبی ثیَلَطیک ٍ ضیویبیی ٍ اثشات هتقبثل آى ّب ثش ٍصى

ثیش آثیالبسی ٍ  أثب تَجِ ثِ ًتبیج تجضیِ ٍاسیبًس دادُ ّب، ت(. 2جذٍل )کن آثی ثبػث کبّص ٍصى صذ داًِ گشدیذ سطَح هختلف تٌص  ٍ

ثب تَجِ ثِ ًتبیج تجضیالِ ٍاسیالبًس    (.1جذٍل )ثیَلَطیک هؼٌی داس ثَد  کَدّبی ثیَلَطیک ٍ ضیویبیی ٍ اثشات هتقبثل آى ّب ثش ػولکشد

طیک ٍ ضیویبیی ٍ اثشات هتقبثل آى ّب ثجض اثش هتقبثل آثیبسی ٍ کَد ضالیویبیی، ثالش تؼالذاد داًالِ دس     ثیش آثیبسی ٍ کَدّبی ثیَلَأدادُ ّب، ت

ایي دس حبلی است کالِ  ( 2جذٍل )ثیي سطَح هختلف آثیبسی اختالف هؼٌی داسی ٍجَد داضت (.  1جذٍل )سدیف ثالل هؼٌی داس ثَد 

قی کَدّبی ضیویبیی ت تٌص کن آثی، تیوبس کبسثشد تلفیثب افضایص ضذ(.  3جذٍل )ایي اختالف ثیي سطَح کَد ضیویبیی هؼٌی داس ًطذ 

ایي کبّص دس تیوبس کَد ضیویبیی ٍ ضبّذ ثِ هشاتالت  . ًسجت ثِ سبیش تیوبسّب حبٍی تؼذاد ثیطتشی داًِ دس سدیف ثالل ثَد ،ثیَلَطیک ٍ

 Arachis hypogea)تؼذاد داًالِ سا دس ثالبدام صهیٌالی     P. fluorescensدس تأییذ ًتبیج تحقیق هب، گضاسش ضذُ است کِ .  ثیطتش ثَد

L.)  افضایص دادُ است(Dey et al., 2004) .ًُطبى داد کِ تؼذاد سدیف داًِ دس ثالل ًیالض ّوبًٌالذ    هطبّذُ ًتبیج تجضیِ ٍاسیبًس داد

اثش هتقبثل آثیبسی ٍ کَد ضیویبیی، ثش  تؼذاد داًِ دس سدیف ثالل، تبثیش آثیبسی ٍ کَدّبی ثیَلَطیک ٍ ضیویبیی ٍ اثشات هتقبثل آى ّب ثجض

ایالي دس  ( 2جالذٍل  )ثیي سطَح هختلف آثیبسی اختالف هؼٌی داسی ٍجَد داضت (.  1جذٍل )تؼذاد سدیف داًِ دس ثالل هؼٌی داس ثَد 

هیلالی   70اص پالس  دس تیوبس آثیبسی  ثیطتشیي استفبع ثَتِ(. 3جذٍل )ًطذ حبلی است کِ ایي اختالف ثیي سطَح کَد ضیویبیی هؼٌی داس 

  (.  2جذٍل )هطبّذُ گشدیذ هیلی هتش تجخیش تجوؼی 130پس اص ّب دس تیوبس دٍسآثیبسی  کوتشیي آى هتش تجخیش تجوؼی
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 هیاًگیي هشبؼات

 َطیکػولکشد بیَل ػولکشد داًِ ٍصى ّضاس داًِ تؼذاد داًِ دس سدیف تؼذاد سدیف دس ثالل (سبًتیوتش)استفبع ثَتِ  دسجِ آصادی هٌابغ تغییشات

 96/1692112 95/2363379 287/2591 796/172 907/11 262/2267 2 تکشاس

 52/133473868** 672/12417273** 085/13615** 241/185** 241/5** 919/2992** 2 (دٍس آبیاسیA(فاکتَس 

 A 4 498/2 352/0 880/3 124/13 848/11975 96/204167خغای 

 07/33954674** 637/251658782** 526/275928** 963/12818** 685/146** 578/5888** 1 کَد صیستی(B)فاکتَس 

 74/3284190** 321/314784* 080/345** 907/132* 463/0** 538/2313** 2 کَد صیستی×دٍسآبیاسی

 68/10447572** 407/19424952** 522/21297** 90/840** 463/48** 168/2151** 2 کَد شیویایی

 ns491/2 ns91/108 **186/4320 ns281/3939924 *18/828185 551/989 4 کَد شیویایی×دٍسآبیاسی

 01/6501956** 042/4155198** 824/4555** 019/82** 685/1 635/416** 2 کَد شیویایی×کَد صیستی

کَد ×کَد صیستی×دٍسآبیاسی

 شیویایی

4 **194/456 **880/7 *796/131 **268/5566 **397/5076559 *52/1213418 

 52/170598 343/21572 655/23 474/23 493/0 193/1 30 خغا

CV  %28/14 %00/13 %32/11 %60/8 %18/15 %23/9 

 1388تجضیِ ٍاسیاًس صفات هَسد بشسسی دس رست دس سال صساػی :  1جذٍل 
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* ، ** ٍns 

تشتیب هؼٌی داس 

بَدى دس سغح 

دسصذ،  5احتوال 

دسصذ ٍ ػذم  1

هؼٌی داس بَدى سا 

 .ًشاى هی دّذ

 

 

 

 

 

 

 هقبیسِ هیبًگیي ثؼضی اص صفبت رست دس صهبى ّبی آثیبسی هَسد ثشسسی-2جذٍل 

 .دسصذ اختالف هؼٌی داسی ًذاسًذ 1دس ّش ستَى هیبًگیي ّبی داسای حشٍف هطتشک دس سطح احتوبل 

استفاع بَتِ  ّای آبیاسی سطین

(cm) 

ػولکشد داًِ  ((gٍصى ّضاس داًِ  تؼذاد داًِ دس سدیف تؼذاد سدیف دس بالل

(kg/ha) 

ػولکشد 

 (kg/ha)بیَلَطیک

I1 a182 A62/13 a21/30  a350 a8231 a19110 

I2 b 164 B21/13 b18/27 b279 b 6511  b17940 

I3 c 149 C 98/11 c06/21 c242 c4317 c15002 

 (kg/ha)ػولکشد بیَلَطیک (kg/ha)شد داًِ ػولک ((gٍصى ّضاس داًِ  تؼذاد داًِ دس سدیف تؼذاد سدیف دس بالل (cm)استفاع بَتِ  کَد شیویایی 
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 هقبیسِ هیبًگیي ثؼضی اص صفبت رست دس سطَح کَد ضیویبیی-3جذٍل 

 .دسصذ اختالف هؼٌی داسی ًذاسًذ 1ّش ستَى هیبًگیي ّبی داسای حشٍف هطتشک دس سطح احتوبل دس 

 

P1 c11/140 b 32/11 b 27/21 b 2/291 b 6980 c 16001 

P2 b07/151 a45/12 a91/27 a315 a    7411 b 16931  

P3 a11/154  a65/12 a12/28 a322 a    7602 a    17342 
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Abstract 

This experiment as producted in Mehran Experimental Farm of Agriculture during 2009 growing 

season. The treatments were arranged in a factorial split and were evaluated in a completely 

randomized block design with 3 replications . The main-plots consisted of three water regimes, 

which was achieved by scheduling cumulative pan evaporation class A in mm.The irrigations 

were scheduled for various treatments, when the cumulative pan evaporation readings reached at 

70, 100 and 130mm .  The sub-plots included of the application of microbial phosphate 

biofertilizer in 2 levels of B0 ( control), B1( biofertilizer use) and phosphorus chemical fertilizer 

in 3 levels of P0(0 kg/ha) , P45 (45 kg/ha) , P90(90 kg/ha p2o5). Co-inoculation treatment 

significantly increased grain yield, yield components and harvest index under water deficit stress. 

integrated fertilizer (biofertilizer + P45 (45 kg/ha) treatment under well-watered conditions was 

superior to others in grain yield, yield components, harvest index.  

Key words: Corn; Microbial phosphate biofertilizer; Seed yield; Water deficit stress; 

Phosphorus 
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