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 چکیذٌ

َای مختلف کًد بیًلًشیک  تحت تیمار غلظت Capsicum annuumای  در فلفل دلمٍ Cيیتامیه  ػملکرد ي   تغییراتبٍ مىظًر بررسی  

کامل تصادفی با سٍ تکرار در سال  َای ل کىىذٌ فسفات آزمایشی بٍ صًرت فاکتًریل در قالب طرح بلًکویتريکسیه ي کاربرد باکتری ح

َا قبل از اوتقال بٍ گلذان با وسبتُای مختلف ویتريکسیه َمراٌ با باکتری ي بذين باکتری حل کىىذٌ فسفات  وشاء. بٍ اجراء درآمذ 00-1330

ي يزن ( kg/plant5/3)وتایج وشان داد کٍ بیشتریه میسان ػملکرد بًتٍ . ًرد آزمایش قرار گرفتتیمار شذٌ ي شاَذ ویس بذين َیچ تیماری م

میسان يیتامیه . َمراٌ باکتری حل کىىذٌ فسفات بذست آمذ 1:5از تیمار ویتريکسیه با وسبت ( ٪43/5، ٪35/45)تر ي خشک میًٌ بٍ ترتیب 

C  َای کمتر ویتريکسیه ي باکتری  کاربرد غلظت. اکتری حل کىىذٌ فسفات بذست آمذَمراٌ ب 1:3ي  1:5در تیمارَای ترکیبی ویتريکسیه

ای در  بر اساض ایه تحقیق بُتریه غلظت ي ترکیب کًدی برای فلفل دلمٍ. حل کىىذٌ فسفات تفايت مؼىی داری با تیمار شاَذ وذاشت

 .َمراٌ با باکتری می باشذ 1:5شرایط گلخاوٍ ویتريکسیه 

 .Cای، کًدَای بیًلًشیک، ویتريکسیه، يیتامیه  اکتری حل کىىذٌ فسفات، ػملکرد، فلفل دلمٍب: ياشٌ َای کلیذی

 مقذمٍ

اّویت ٍ . تاؽذ هی( Solanaceae)یک عثشی تا ارسػ اس خاًَادُ تادهزاًیاى  .Capsicum annuum Lای تا ًام ػلوی  دلوِ فلفل

رؽذ (. 1381 ،پیَعت) آى اعت Cار کارٍتي ٍ تِ ٍیضُ ٍیتاهیي ارسػ ایي گیاُ تز اعاط خافیت اؽتْا آٍری آى، ّضن غذا، هقذ

روؼت در عالْای اخیز هقزف سیاد ٍ ًاهتؼادل کَدّای ؽیویایی را هَرة ؽذ کِ ایي هَضَع آلَدگیْای هحیط سیغت تِ ٍیضُ 

فادُ اس اًَاع کَدّای تیَلَصیک، تِ ّای کؾاٍرسی پایذار اعت در ًظام. آلَدگی هٌاتغ آب، خاک ٍ هٌاتغ غذایی اًغاًْا  را تِ دًثال دارد

(. 1388تْاهی، )ای در افشایؼ تَلیذ ٍ حفظ کیفیت خاک تزخَردار اعت خقَؿ در خاکْای فقیز اس ػٌافز غذایی، اس اّویت ٍیضُ

 ٍ Azotobacterاس رٌظ ّای تاکتزیْای تخثیت کٌٌذُ است عَیِ حزتزیي ؤای اس ه کَد تیَلَصیک ًیتزٍکغیي حاٍی هزوَػِ

Azospirillum تاکتزیْای حل کٌٌذُ فغفات اس رٌظ  هی تاؽذPseudomonas  ، Bacillus تاکتزی استَتاکتز اس طزیق .  تاؽذ هی

عٌتش َّرهَى ّای هحزک رؽذ هخل ایٌذٍل اعتیک اعیذ، ریثزلیي ّا ٍ عیتَکٌیي ّا تاػج افشایؼ رؽذ گیاُ، درفذ رَاًِ سًی تذرّا، 

اعتفادُ اس کَدّای تیَلَصیک استَتاکتز، آسٍعپزیلیَم، تاکتزیْای حل کٌٌذُ .(Gagne،2008)ریؾِ سایی ٍ گغتزػ ریؾِ هی گزدًذ

تاػج تْثَد    Ocimim Sanctum, Withania Somniferumفغفات، تاکتزیْای تخثیت کٌٌذُ ًیتزٍصى ٍ تزکیة آًْا در گیاّاى

یش طَل ریؾِ چِ ٍ عاقِ چِ گزدیذُ ؽاخـ ّای رَاًِ سًی هاًٌذ درفذ ٍ عزػت رَاًِ سًی، ؽاخـ تٌیِ تذر ٍ ً

  .(Panchal,2001)اعت

 مًاد ي ريشُا

آسهایؼ تِ فَرت طزح تلَک ّای . در گلخاًِ تحقیقاتی داًؾکذُ کؾاٍرسی داًؾگاُ رٍدّي ارزا ؽذ  89-90ایي تحقیق در عال 

، کَد تیَلَصیک (ٍى ّیچگًَِ تیوار کَدیتذ)تیوارّا ؽاهل ؽاّذ . تیوار تِ فَرت گلذاًی اًزام گزفت 9تکزار ٍ  3کاهل تقادفی تا 

قثل اس اًزام آسهایؼ  . ٍ تاکتزیْای حل کٌٌذُ فغفات تِ فَرت ٍرَد یا ػذم ٍرَد تَد 1:7ٍ  1:5، 1:3ًیتزٍکغیي در غلظت ّای 
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. ام ؽذتلقیح کَدّای تیَلَصیک تز اعاط رٍػ تَفیِ ؽذُ تَعط تَلیذ کٌٌذُ تِ رٍػ ًؾاءکاری اًز. آسهَى خاک اًزام پذیزفت

ففات هَرد .  دقیقِ قزار دادُ ٍ تؼذ اس آى تِ گلذاًْای تغتز خاک هٌتقل ؽذًذ 5-10ًؾاءّا را در داخل کَدّای تیَلَصیک تِ هذت 

تزشیِ آهاری دادُ تا اعتفادُ اس ًزم . ، ػولکزد هیَُ(رٍػ تیتزیوتزی تا یذ) Cاًذاسُ گیزی ػثارتٌذ اس ٍسى تز ٍ خؾک هیَُ، ٍیتاهیي 

ای داًکي در عطح احتوال  ّا اس آسهَى چٌذ داهٌِ اعتفادُ ؽذ ٍ هقایغِ هیاًگیيExcel  ٍ تزای رعن ًوَدار اس ًزم افشار    SPSSافشار

 .اًزام ؽذ  1٪ٍ  5٪

 

 وتایج ي بحث

ٍی ػولکزد ر  ٪1ّای هَرد اعتفادُ تأحیز هؼٌی داری در عطح  دّذ کِ تیوار تزشیِ ٍاریاًظ ًؾاى هی( 1رذٍل)ًتایذ تِ دعت آهذُ اس 

ٍ تاکتزی حل کٌٌذُ فغفات  1:5ؽَد کِ هیاًگیي ػولکزد هیَُ در تیوار تزکیة ًیتزٍکغیي  هؾاّذُ هی (1ًوَدار)در . هیَُ داؽتِ اًذ

ّوزاُ تا تاکتزی  1:3تذٍى اعتفادُ اس تاکتزی حل کٌٌذُ فغفات ٍ ًیتزٍکغیي  1:5تیؾتزیي هیشاى تَدُ اعت ٍ تیي تیوار ًیتزٍکغیي 

ّای کل تَتِ در تیوار ؽاّذ تذٍى کَد ؽیویایی ٍ  کوتزیي هیشاى ػولکزد تز حغة ٍسى هیَُ. ؽَد داری دیذُ ًوی ٌیتفاٍت هؼ

افشایؼ ػولکزد ( 2008)ٍ ّوکاراى   Gagne. ٍ تاکتزی حل کٌٌذُ فغفات دیذُ ؽذُ اعت 1:7تیَلَصیک ٍ تیوار تزکیثی ًیتزٍکغیي 

تِ ایي ًتیزِ رعیذًذ کِ در  (1388)تْاهی ٍ ّوکاراى  ..در کؾت پاییشُ هؾاّذُ کزدًذدرفذ  6/9تا  6/5در گَرِ فزًگی تِ هیشاى 

تیؾتز تَدُ گیاّی ریحاى، ػولکزد ٍ هقذار ًیتزٍصى هَرَد در اًذام گیاُ در ؽزایط تلقیح تا استَتاکتز تیؾتز اس ؽزایط ػذم تلقیح تَدُ 

تأحیز تیؾتزی رٍی ارتفاع تَتِ، ػولکزد ( ای استَتاکتز ٍ آسٍعپزیلیَمحاٍی تاکتزی ّ)اعت ٍ ّوچٌیي کَدّای تیَلَصیک ًیتزٍکغیي 

 )٪5کوتز اس )داری  دّذ کِ کَدّای هَرد اعتفادُ تأحیز هؼٌی ًؾاى هی( 1رذٍل)ّوچٌیي ًتایذ تزشیِ ٍاریاًظ . ٍ ػولکزد تزگ دارًذ

 . تأحیز تیوارّا قزار گزفتتِ طَر هؼٌی داری تحت  ٪1هیشاى ٍسى تز داؽتِ ٍ ٍسى خؾک هیَُ ّا در عطح  رٍی
 صفات  تأثیر ترکیبات مختلف کًدَای بیًلًشیک ي شیمیایی ريی -1جذيل 

 F میاوگیه مربؼات مجمًع مربؼات درجٍ آزادی مىبغ تغییرات صفات

 ػولکزد هیَُ

 تیوار

 خطا

 کل

8 

17 

25 

1113252/53 

15203/09 

1128455/63 

139156/56 

894/3 

- 

155/60** 

- 

- 

 ٍسى تز هیَُ

 تیوار

 خطا

 کل

8 

17 

25 

1090/22 

888/91 

1979/14 

136/27 

52/28 

- 

2/60* 

- 

- 

 ٍسى خؾک هیَُ

 تیوار

 خطا

 کل

8 

17 

25 

26/65 

6/92 

33/57 

3/33 

0/40 

 -

8/18** 

- 

 -

 Cٍیتاهیي 

 تیوار

 خطا

 کل

8 

17 

25 

6116/25 

3123/98 

9240/23 

764/53 

183/76 

- 

4/16** 

- 

- 
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 .٪5مؼىی دار در سطح احتمال  *  ،    ٪ 1سطح احتمال  مؼىی دار در   **

 

ٍ 1:5تیي تیوارّای کَد تیَلَصیک تزکیة ًیتزٍکغیي ٍ تاکتزی حل کٌٌذُ فغفات تِ ًغثت هؾاّذُ هی ؽَد کِ در ( 2ٍ3) ًوَداردر  

تیوار ًیتزٍکغیي تِ  .اًذ ؾاى دادُتیؾتزیي هیشاى ٍسى تز در تیي ّوِ تیوارّا ً تذٍى تاکتزی حل کٌٌذُ فغفات 1:5تزکیة ًیتزٍکغیي 

تاالتزیي هیشاى ٍسى خؾک هیَُ را تِ خَد اختقاؿ دادُ کِ تا تواهی تیوارّا اختالف هؼٌی تاکتزی حل کٌٌذُ فغفات ٍ  1:5ًغثت 

دیذُ ( 4َدارًو)ّواى طَری کِ در . اًذ داری تحت تأحیز قزار گزفتِ تِ طَر هؼٌی ٪1ّا در عطح  هیَُ Cهیشاى ٍیتاهیي   .داری دارد

رٍی  Cداؽتِ اًذ ٍ کوتزیي تأحیز ٍیتاهیي   Cتیؾتزیي تأحیز رٍی ٍیتاهیي  تاکتزی حل کٌٌذُ فغفاتتا  1:3تزکیة ًیتزٍکغیي  ؽَد هی

ًؾاى  cheilli تز رٍی فلفل( 2001)ٍ ّوکاراى  Panchalتحقیقات  .تیوار ؽاّذ تذٍى اعتفادُ اس کَد تیَلَصیک ٍ ؽیویاییوی تاؽذ

ػلت . ّایی کِ تا تیؾتزیي هقذار ًیتزٍصى تیوار ؽذُ تَدًذ در هقایغِ تا تیوار ؽاّذ  تیؾتز تَدُ اعت در هیَُ Cهیشاى ٍیتاهیي  دادُ تَد

در پایِ ٍسى خؾک تا افشایؼ رعیذگی  Cهیشاى ٍیتاهیي . ایي افشایؼ احتواأل افشایؼ هتاتَلیغن اعیذّا در گیاُ ػٌَاى ؽذُ اعت

   .آًْا ّن افشایؼ یافت Cتز ؽذًذ هیشاى ٍیتاهیي  ّا رعیذُ تز ّز چِ هیَُ در حقیقت تز پایِ ٍسىّا کاّؼ یافت ٍلی  هیَُ

 
 

                    ػولکزد تَتِتأحیز تزکیثات هختلف کَدّای تیَلَصیک ٍ ؽیویایی رٍی  -1ًوَدار ٍسى تز هیَُ             تأحیز تزکیثات هختلف کَدّای تیَلَصیک ٍ ؽیویایی رٍی -2ًوَدار

 
 

 Cتأحیز تزکیثات هختلف کَدّای تیَلَصیک ٍ ؽیویایی رٍی ٍیتاهیي -4ًوَدار                 تأحیز تزکیثات هختلف کَدّای تیَلَصیک ٍ ؽیویایی رٍی ٍسى خؾک هیَُ -3ًوَدار
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 :وتیجٍ گیری کلی
 ل کٌٌذُ فغفات هَرة تذعت آهذى تاالتزیي ػولکزد درّوزاُ تا تاکتزیْای ح 1:5تز اعاط ایي تحقیق کارتزد ًیتزٍکغیي تِ ًغثت 
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Abstract 
 

In order to study the effects of bifertilizers on vitamin C and yield factors of 
‘ 
Capsicum annuum

’
 a 

factorial experiment was conducted in completely randomized block design with three replicotions 

in 2011. All plants were treated befor transplanting in pots in greenhouse condition by biological 

fertilizer including Nitroxin and Biophosphates. Nitroxin used in different ratios 1:3, 1:5 and 1:7 

which diluted by water and biophosphate in two levels incoluated and non- incoluated. Control had 

no treatmen of chemical and biofertilizer. Results revealed that highest amount of yield 

(8.5kg/plant), dry weight and fresh weight in order (5.43%, 45.35%) were obtained by Nitroxin 1:5 

within biphosphate treatment.Vitamin C enhanced in compound treatments of nitroxin 1:5 and 1:3 

within biophosphate. Application of low concentration had nonsignificant difference with control 

treatment. Based on this investigation the best fertilizer concetration and composition for bell peper 

producction in greenhouse condition was nitroxin 1:5 within biophosphate.                                                                                                                                      

Key words: Biological fertilizers, Capsicum annuum, Nitroxin, Phosphate bacteria, Vitamin 

C, Yield. 

 


