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 چکیذٌ

، (N)َای مختلف کًدَای تیًلًصیک ویتزيکسیه ي تاکتزی حل کىىذٌ فسفات تز جذب ػىاصز غذایی ویتزيصن  تٍ مىظًر تزرسی اثز غلظت

کامل تصادفی  َای آسمایشی تٍ صًرت فاکتًریل در قالة طزح تلًک  Capsicum annuumفلفل دلمٍ ای  در (Ca)ي کلسیم  (P)فسفز

تا کًدَای تیًلًصیک  ای َمٍ گیاَان قثل اس کاشت وشاءَا در گلذان در شزایط گلخاوٍ. تٍ اجزاء درآمذ 1334-40تا سٍ تکزار در سال 

تایج وشان داد کٍ تیشتزیه میشان ػىاصز است ي فسفز تزگ اس تیمار ویتزيکسیه تا وسثت و. ویتزيکسیه ي تاکتزی حل کىىذٌ فسفات تیمار شذوذ

َمچىیه میشان کلسیم . درصذ تحت تأثیز قزار داد 11/2درصذ ي  22/0َمزاٌ تاکتزی حل کىىذٌ فسفات را تٍ طًر مؼىی داری تٍ میشان  151

َای کمتز ویتزيکسیه ي تاکتزی حل کىىذٌ  کارتزد غلظت. شمگیزی وشان دادي تیًفسفات افشایش چ 151َای تیمار شذٌ تا ویتزيکسیه  میًٌ

ای در شزایط گلخاوٍ  اساط ایه تحقیق تُتزیه غلظت ي تزکیة کًدی تزای فلفل دلمٍ تز. داری تا تیمار شاَذ وذاشت فسفات تفايت مؼىی

 .تاشذ َمزاٌ تا تیًفسفات می 151ویتزيکسیه 

  .ذٌ فسفات، جذب ػىاصز، فلفل دلمٍ ای، کًدَای تیًلًصیک، ویتزيکسیهتاکتزی حل کىى5 ياصٌ َای کلیذی

 مقذمٍ

کِ در تزگیزًذُ یک یا چٌذ ًَع ارگاًیسن خاکشی است ٍ ٍقتی ّوزاُ تا تذر ٍ یا در خاک تِ کار تزدُ  استای  کَد تیَلَصیک فزآٍردُ

 تِ دلیل. گزدد یاُ هَخة تحزیک رضذ گیاُ هیشتاى هیضَد، اس طزیق افشایص هَاد غذایی ٍ یا فزاّن ًوَدى عٌاصز غذایی اصلی گ

ًیتزٍکسیي تزای افشایص عولکزد در ٍاحذ سطح، ارتقای کیفیت هحصَل ٍ تأهیي ًیاسّای گیاّاى  ،اّویت حیاتی است تزای گیاّاى

گل ٍ گیاُ  ،فضای سثشّوچٌیي  ٍدرختاى هیَُ  ، ای گلخاًِهحصَالت  سثشی ٍ صیفی، ًثاتات صٌعتی ٍ رٍغٌی، سراعی اعن اس غالت،

 ،  Pseudomonasتاکتزیْای حل کٌٌذُ فسفات اس خٌس . َدض سیٌتی در تواهی هٌاطق تا ضزایط آب ٍ َّایی هتفاٍت تَصیِ هی

Bacillus تاضذ هی  ( etal - 2004& Migahed). ّای  کٌذ کِ ضاهل ضزکت در ٍاکٌص فسفز چٌذیي ًقص کلیذی در گیاُ ایفاء هی

تَلیذ   هَخةتغذیِ تا فسفز  ّوچٌیي. تاضذ َسٌتش، تثذیل قٌذ تِ ًطاستِ ٍ اًتقال خصَصیات صًتیکی در گیاُ هیاًتقال اًزصی، فت

هْوتزیي  .ضَد هیًیش تاعث سٍدرسی در گیاُ، کاّص رطَتت داًِ ٍ تْثَد کیفیت هحصَل  ضذُ ٍتز  تز ٍ فزاٍاى ّای عویق ریطِ

تاضٌذ کِ عالٍُ تز تثثیت سیستی ًیتزٍصى ٍ  تَتاکتز، آسٍسپزیلیَم ٍ پسَدٍهًَاس هیّای خٌس اس ّای هحزک رضذ گیاُ، تاکتزی تاکتزی

عولکزد گیاّاى سراعی را تحت  ٍ ًوَ ،ک کٌٌذُ رضذیّای تحز هحلَل کزدى فسفات خاک، تا تَلیذ هقادیز قاتل هالحضِ َّرهَى

راعی هَرد تزرسی قزار گزفتِ اها تحقیقات تز رٍی گیاّاى کَدّای تیَلَصیک تز رٍی تسیاری اس گیاّاى س کارتزد. دٌّذ تأثیز قزار هی

 . ُ استتَدصیفی خات تسیار کن 

 مًاد ي ريشُا

ّای  آسهایص تِ صَرت طزح تلَک. در گلخاًِ تحقیقاتی داًطکذُ کطاٍرسی داًطگاُ رٍدّي اخزا ضذ  89-90ایي تحقیق در سال 

، کَد (تذٍى ّیچگًَِ تیوار کَدی) تیوارّا ضاهل تیوار ضاّذ. ام گزفتتیوار تِ صَرت گلذاًی اًد 9تکزار ٍ  3کاهل تصادفی تا 
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کَد تیوار ٍ ( ٍخَد یا عذم ٍخَد تاکتزی) تاکتزیْای حل کٌٌذُ فسفات ّوچٌیي1:7 ٍ 1:5، 1:3تیَلَصیک ًیتزٍکسیي در غلظت ّای 

 تافت  ،س اًدام آسهایص هیشاى عٌاصز غذاییقثل ا. تَد( N.P.Kگزم در ّکتار تِ تزتیة  کیلَ 5/1، 6،2تا هقادیز  ) NPKضیویایی 

 

تلقیح کَدّای تیَلَصیک ًطاءّا در داخل کَدّای تیَلَصیک تِ هذت تِ هٌظَر . خاک هَرد استفادُ اًذاسُ گیزی ضذ pH ٍECخاک، 

در . طذً ستفادُصیک ادر تیوار ضاّذ ّیچ کَد ضیویایی ٍ تیَلَ. دقیقِ قزار دادُ ٍ تعذ اس آى تِ گلذاًْای خاک هٌتقل ضذًذ 10تا  5

ّا اًذاسُ  تزگ ٍ هیَُ( خذب اتوی)ٍ کلسین ( رٍش آهًَیَم ٍاًادات)، فسفز (دستگاُ کدلذال)ّا هیشاى است  ًْایت پس اس رسیذى هیَُ

هَى چٌذ آسطزیق ّا اس  ٍ هقایسِ هیاًگیيExcel ًزم افشار  تارسن ًوَدار  ، SPSSتدشیِ آهاری دادُ تا استفادُ اس ًزم افشار. گیزی ضذ

 .اًدام ضذ  ٪1ٍ  ٪5ای داًکي در سطح احتوال  داهٌِ

 ي تحث وتایج

ًطاى ( 1)ًوَدار . ضَد تدشیِ ٍاریاًس هطاّذُ هی( 1خذٍل) تفاٍت هعٌی داری داضتِ است کِ در  ٪1هیشاى است کل تزگ در سطح 

تاکتزی حل کٌٌذُ تذٍى  1:5ًیتزٍکسیي  ،تاکتزی حل کٌٌذُ فسفاتٍ  1:5دّذ کِ هیاًگیي است کل تزگ در تیوار ًیتزٍکسیي  هی

تأثیز تیطتزی رٍی هیشاى خذب است کل تزگ داضتِ است ّوچٌیي تز اساس تاکتزی حل کٌٌذُ فسفات تا  1:3ٍ ًیتزٍکسیي  فسفات

تا  1:7کسیي غلظت پاییي ًیتزٍ. هیشاى است کل تاالیی را ًطاى داد  حل کٌٌذُ فسفات تا تاکتزی 1:5ضذُ ًیتزٍکسیي  آسهایطات اًدام 

ّوچٌیي تیوار تلقیح تاکتزی تِ تٌْای  .اًذ داری ًذاضتِ تا ّن تفاٍت هعٌی تاکتزی حل کٌٌذُ فسفاتٍ تذٍى  حل کٌٌذُ فسفات تاکتزی

تا تیوار کَد ضیویایی تفاٍت هعٌی داری ًذاضت ٍ کوتزیي هیشاى است تزگ در تیوار ضاّذ تذٍى استفادُ اس کَد تیَلَصیک ٍ ضیویایی 

در (2006)ٍ ّوکاراى  Hassanدر گیاُ کزفس ٍ ّوچٌیي تَسط (2004)ٍ ّوکاراى  Migahedًتایح اًدام ضذُ تَسط  .استتَدُ 

تْاهی . ّای گیاُ حاصل اس تلقیح استَتاکتز ٍ آسٍسپزیلیَم تَدُ است هَرد کٌگز فزًگی ًطاى دادًذ کِ تیطتزیي هیشاى ًیتزٍصى در تافت

اى ٍ گَخِ ای هحزک رضذ ٍ تلقیح تا استَ تاکتز رٍی هیشاى خذب است در هَرد تَدُ ّای ریحتأثیز تاکتزیْ( 1388)ٍ ّوکاراى 

 . فزًگی ًیش گشارش دادًذ

. داضتِ است ٪5تیوارّای هَرد استفادُ رٍی هیشاى فسفز تزگ تأثیز هعٌی داری در سطح ( 1خذٍل)ًتایح تدشیِ ٍاریاًس تز اساس 

اگز چِ تِ . اًذ ِ کَد ضیویایی ٍ ضاّذ هیشاى فسفز تزگ را تِ طَر هعٌی داری افشایص دادُکَدّای تیَلَصیک ًسثت ت( 2ًوَدار)طثق 

رٍی هیشاى فسفز تزگ ًسثت تِ سایز تیوارّا افشایص  تاکتزی حل کٌٌذُ فسفاتٍ  1:5تزکیة کَدّای ًیتزٍکسیي  طخصطَر ه

تأثیز  %1در سطح  دّذ کِ تیوارّای هَرد استفادُ تدشیِ ٍاریاًس ًطاى هی( 1 خذٍل)اس ًتایح تذست آهذُ  .تیطتزی ًطاى دادُ است

ضَد کِ تیطتزیي هیشاى کلسین هیَُ در تیوار تزکیثی ًیتزٍکسیي  هطاّذُ هی (3ًوَدار )در . اًذ هیشاى کلسین هیَُ داضتِ تزهعٌی داری 

تیي تیوارّای کَد ضیویایی ٍ . یوار ضاّذ تذست آهذکوتزیي هیشاى کلسین هیَُ در تذ ٍ تاض هیتاکتزی حل کٌٌذُ فسفات ٍ  1:5

ٍ ّوکاراى  Alamri. تیَلَصیک تاکتزی حل کٌٌذُ فسفات تِ تٌْایی ٍ ّوچٌیي ًیتزٍکسیي تِ تٌْایی تفاٍت هعٌی داری هطاّذُ ًطذ

ایص خذب غلظت کلسین، داضت کِ سثة افش ًتایح هثثتی تِ ایي ًتیدِ رسیذًذ کِ استفادُ اس کَدّای تیَلَصیکی تز گٌذم ( 2009)

کارتزد کَد فسفز تِ طَر خالص ٍ یا در تزکیة تا است ٍ پتاسین در افشایص غلظت فسفز  گزدیذ ّوچٌیيفسفز ٍ پتاسین در گیاُ 

ّوچٌیي ًتایح ًطاى . ًسثت تِ ضاّذ تذست آهذ NP ّوزاُ تاتزگْای کاًَال ًتیدِ داد، تاالتزیي هیشاى فسفز در تیوار کَد تیَلَصیکی 

   .تیطتز اس تیوار کَد تیَلَصیکی تَد  ٪21دًذ کِ غلظت پتاسین در تزگْا در تیوار تذٍى کَد تیَلَصیکی ضاّذ، دا
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 صفات  تأثیز تزکیثات مختلف کًدَای تیًلًصیک ي شیمیایی ريی -1جذيل 

 F میاوگیه مزتؼات مجمًع مزتؼات درجٍ آسادی مىثغ تغییزات صفات

 است کل

 تیوار 

 خطا

 کل

8 

17 

25 

1/82 

0/80 

2/62 

0/22 

0/04 

- 

4/84** 
- 

- 

 فسفز

 تیوار 

 خطا

 کل

8 

17 

25 

0/01 

0/02 

0/04 

0/002 

0/002 

- 

1/37*
 

- 

- 

 کلسین

 تیوار 

 خطا

 کل

8 

17 

25 

0/21 

0/04 

0/25 

0/02 

0/003 
10/04** 

- 

- 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .تأثیز تزکیثات مختلف کًدَای تیًلًصیک ي شیمیایی ريی است تزگ -1ومًدار 

 

 .تأثیز تزکیثات مختلف کًدَای تیًلًصیک ي شیمیایی ريی فسفز تزگ -2ومًدار 
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است ، فسفز ّوزاُ تا تاکتزیْای حل کٌٌذُ فسفات هَخة تذست آهذى تاالتزیي  1:5تز اساس ایي تحقیق کارتزد ًیتزٍکسیي تِ ًسثت 

 .گزدد ای هی فلفل دلوِ درٍ کلسین 
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Abstract 

 

In order to study the effects of bifertilizers Nitroxin and biophosphate on N, P, Ca concentrations 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 Nitroxin 1:5 within biphosphate treatment of leaf phosphate and nitrogen content 

significantly in order 0.27% and 2.16%. Calcium content of fruits treated by nitroxin and 

biophosphat also showed considrable increasment (0.33). Application of low concentration had 
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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. 

  

 


