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چکیده
تِ هٌظَس تشسػی اثش کَدّای تیَلَطیک ٍ ؿیویایی تِ ّوشاُ هلشف ػالیؼیلیک اػیذ تش سٍی خلَكیات صساػی رست
آصهایـی تِ كَست فاکتَسیل دس قالة عشح تلَکّای کاهل تلادفی تا  3تکشاس دس ایؼتگاُ تحقیقات کـاٍسصی تشٍجشد
دس ػال  1390اًجام ؿذ .فاکتَسّای آصهایؾ ؿاهل  3ػغح کَد فؼفش ( 150 ٍ 100 ،0کیلَگشم دس ّکتاس) 2 ،ػغح کَد
تیَلَطیک (قاسچ هیکَسیضا) (تلقیح تزس ٍ ػذم تلقیح تزس) ٍ  2ػغح ػالیؼیلیک اػیذ ( 1 ٍ 0/5هیلی هَالس) تَدً.تایج ًـاى
داد کِ کَد فؼفش ٍ هیکَسیضا تأثیش هؼٌیداسی تش تؼذاد داًِ دس سدیفٍ ،صى كذ داًِ ،ػولکشد داًِ ٍ ػولکشد تیَلَطیک
داؿتٌذ ػالیؼیلیک اػیذ تأثیش هؼٌیداسی تشتؼذاد داًِ دس سدیفٍ ،صى كذ داًِ ،ػولکشد داًِ ٍ ػولکشد تیَلَطیک ٍ ؿاخق
تشداؿت داؿت .تا هلشف  1هیلی هَالس ػالیؼیلیک اػیذ ػولکشد داًِ تِ هقذاس  8316کیلَگشم دس ّکتاس تذػت آهذ کِ
 %24تیـتش اص تیواس ػذم هلشف تَد .اثش هتقاتل فؼفش ٍ هیکَسیضا تش تؼذاد داًِ دس سدیفٍ ،صى كذ داًِ ،ػولکشد داًِ ٍ
ػولکشد تیَلَطیک هؼٌی داس تَد .اثش هتقاتل ػالیؼیلیک اػیذ ٍ فؼفش ٍ اثش ػِ گاًِ تیواسّای آصهایؾ ًیض تٌْا تش ػولکشد داًِ
هؼٌی داس تَد.
کلمات کلیدی :رست ،فؼفش ،هیکَسیضا ،ػالیؼیلیک اػیذ

مقدمه
هـکالت اقتلادی ًاؿی اص افضایؾ سٍ تِ سؿذ ّضیٌِ کَدّای ؿیویایی اص یک ػَ ٍ هؼائل صیؼتی هحیغی هشتثظ تا هلشف
غیشاكَلی ایي کَدّا اص ػَی دیگش تفکش اػتفادُ اص ؿیَُ ّای صیؼتی تثثیت ػٌاكش تشای تقَیت سؿذ گیاّاى سا قَت
دس تاهیي ًیاصّای سٍص افضٍى جوؼیت دس حال سؿذ ،تکاسگیشی سٍؽ تخـیذُ اػت (ػوَآقایی ٍ ّوکاساى .)1382 ،اص عشفی
ّای ًَیي ػلوی ،اهشی ضشٍسی اػت .تش ایي اػاع هذیشیت ًظام ّای کـاٍسصی تایذ هَسد تاصًگشی جذی قشاس تگیشد ٍ
ًظام ّای ًَیٌی عشاحی ؿًَذ کِ اٍلَیت آًْا پایذاسی دساصهذت دس ػیي حفؼ تَلیذ دس کَتاُ هذت تاؿذ (هیش ّاؿوی ٍ
ّوکاساى .)1388 ،اص جولِ ایي سٍؽ ّای ًَیي ػلوی ،کـاٍسصی اکَلَطیک هی تاؿذ ،کِ یک ػیؼتن کـاٍسصی تلفیقی
هثتٌی تش اكَل اکَلَطیکی تَدُ ٍ دس آى کیفیت هحلَالت هْوتش اص کویت آى ّاػتً .ظام ّای کـاٍسصی اکَلَطیک ٍ
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کن ًْادُ هی تَاًٌذ ٍ تاػث تَػؼِ کـاٍسصی پایذاس ٍ حفؼ ػالهت هحیظ صیؼت گشدًذ (خشم دل ٍ ّوکاساى.)1387 ،
مواد و روش ها
تِ هٌظَس تشسػی اثش کَدّای تیَلَطیک ٍ ؿیویایی تِ ّوشاُ هلشف ػالیؼیلیک اػییذ تیش سٍی خلَكییات صساػیی رست
آصهایـی تِ كَست فاکتَسیل دس قالة عشح تلَکّای کاهل تلادفی تا  3تکشاس دس ایؼتگاُ تحقیقات کـاٍسصی تشٍجیشد
دس ػال  1390اًجام ؿذ .تیواسّا ؿاهل کاستشد ٍ ػذم کاستشد هایکَسیضا ،کیاستشد کیَد فؼیفش دس  3ػیغح ؿیاهل ٍ 100 ٍ 0
 150کیلَگشم دس ّکتاس اص هٌثغ ػَپشفؼفات تشیپل ٍ هلشف ػالیؼیلیک اػیذ ّن دس ػِ ػیغح ؿیاهل  5هیلیی هیَالس ٍ 10
هیلی هَالس ٍ آب خالق (ؿاّذ) تَدًذ .جْت هشتة کیشدى دادُ ّیا اص  ٍ Excelتیشای تجضییِ ٍ تحلییل آهیاس دادُ ّیای
حاكل اص ًوًَِ تشداسی ،اص تشًاهِ ّای آهاسی  ٍ MINITAB ٍ SASجْیت هقایؼیِ هییاًگیي كیفات هیَسد ًظیش ًییض اص
آصهَى داًکي (ػغح هؼٌیداسی  5دسكذ) اػتفادُ ؿذ.
نتایج و بحث
جذٍل  :1تجضیِ ٍاسیاًغ كفات هَسد تشسػی
هیاًگیي هشتؼات
تؼذاد داًِ دس

هٌاتغ تغییش

دسجِ آصادی

تکشاس

2

**24.3

فؼفش

2

**96.7

3.0 ns

ػالیؼیلیک اػیذ

2

**50.6

0.6 ns

**16.5

هیکَسیضا

1

**181.8

3.7 ns

**27.8

** 36878519

4

4.1ns

1.7 ns

2.7ns

* 2060830

2

**62.9

2.3 ns

**35.6

** 25815550

2

3.1ns

0.5 ns

0.9ns

413796 ns

4

4.5ns

0.2 ns

2.3ns

*1869687

فؼفش*ػالیؼیلیک
اػیذ
فؼفش*هیکَسیضا
ػالیؼیلیک
اػیذ*هیکَسیضا
فؼفش*ػالیؼیلیک
اػیذ*هیکَسیضا
خغای آصهایؾ
cv

سدیف

تؼذاد سدیف داًِ

ٍصى كذ داًِ

ػولکشد داًِ

** 14.3

**7.2

** 16966175

**63.3

** 38712674
** 12762635

665837
1.2
1.1 ns
3.9
34
10.7
5.3
6.2
7.6
 :** ٍ* nsتتشتیة غیش هؼٌی داس ،هؼٌی داس دس ػغح احتوال  1 ٍ 5دسكذ سا ًـاى هی دٌّذ
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تش اػاع ًتایج تذػت آهذُ اص ایي آصهایؾ ػالٍُ تش اثشات اكلی تیواسّای آصهایؾ (کَد فؼیفش ،ػالیؼییلیک اػییذ ٍ
هیکَسیضا) اثش هتقاتل فؼفش دس هیکَسیضا ًیض تش تؼیذاد داًیِ دس سدییف تیالل اص لحیاػ آهیاسی هؼٌییداس (دس ػیغح احتویال 1
دسكذ) تَد ،اها ػایش اثشات هتقاتل تیواسّای آصهایؾ تأثیش هؼٌی داسی تش تؼذاد داًِ دس سدیف تالل ًذاؿیتٌذ(جیذٍل .)1دس
هَسد کَد تیَلَطیک هیکَسیضا تیـتشیي تؼذاد داًِ دس سدیف تالل دس حالت تلقیح تزٍس تا هیکیَسیضا تذػیت آهیذ کیِ %15
تیـتش اص تیواس ػذم تلقیح تزٍس تَد.تِ ًظش هی سػذ کَدّای تیَلَطیک فؼفشُ تیا اًحیالل فؼیفات ّیای ًیاهحلَل خیاک،
اهکاى دسیافت فؼفش سا تشای گیاُ تیـتش کشدُ ٍ تاػث افضایؾ تؼذاد کل داًِ دس تیالل هیی ؿیَد (قَساییاًی ٍ ّوکیاساى،
 .)1390تش اػاع ًتایج تذػت آهذُ اص ایي آصهایؾ ّیچکذام اص اثشات اكلی ٍ هتقاتل تیواسّای آصهایؾ تیأثیش هؼٌیی داسی
تش تؼذاد سدیف داًِ دس تالل ًذاؿتٌذّ.وچٌیي تش اػاع ًتایج تذػت آهذُ اص ایي آصهایؾ ػالٍُ تش اثشات اكیلی تیواسّیای
آصهایؾ ( کَد فؼفش ،ػالیؼیلیک اػیذ ٍ هیکَسیضا) ،اثش هتقاتل فؼفش دس هیکَسیضا ًیض تش ٍصى كذ داًِ اص لحیاػ آهیاسی (دس
ػغح  1دسكذ) هؼٌیداس تَد ،اها ػایش اثشات هتقاتل تیواسّای آصهایؾ تأثیش هؼٌیداسی تش ٍصى كذ داًیِ ًذاؿیتٌذ .تیاسک ٍ
تاٍاّا ( ) 2002گضاسؽ کشدًذ ٍصى ّضاس داًِ تحت تاثیش هقادیش کَد فؼفش هؼذًی قشاس هییگیشدً.تیایج تذػیت آهیذُ اص اییي
آصهایؾ ّوچٌیي ًـاى داد کِ تا هلشف  1هیلی هَالس ػالیؼیلیک اػیذ تیـتشیي ٍصى كذ داًِ تذػت آهذ کیِ  %9تیـیتش اص
تیواس ػذم هلشف تَد ٍ اختالف تیي ایي دٍ تیواس هؼٌی داس تَد (جذٍل .)1هَهٌی ( )1390افضایؾ ٍصى تیزٍس رست تحیت
تأثیش ػالیؼیلیک اػیذ سا گضاسؽ کشد.دس هَسد کَد تیَلَطیک هیکَسیضا تیـتشیي ٍصى كذ داًیِ دس حالیت تلقییح تیزٍس تیا
هیکَسیضا تذػت آهذ کِ  %7تیـتش اص تیواس ػذم تلقیح تزٍس تَد (جذٍل  .)1هشصتاى ٍ ّوکاساى ( )1390تیاى کشدًذ کِ قاسچ
هیکَسیضا هَجة افضایؾ ٍصى ّضاس داًِ رست ؿذُ اػتً .تایج تذػت آهذُ ًـاى دٌّذُی اثش هؼٌی داس کیَد فؼیفش ٍ کیَد
تیَلَطیک هیکَسیضا تش ٍصى كذ داًِ تَد.ػلیضادُ ٍ ّوکاساى ( ) 1388تییاى کشدًیذ کیِ تیشّوکٌؾ قیاسچ هیکیَسیضا ٍ کیَد
ؿیویایی داسای فؼفش تأثیش هؼٌی داسی تش ٍصى ّضاس داًِ رست داؿتِ اػت تش اػاع ًتایج تذػت آهذُ اص ایي آصهایؾ ػالٍُ
تش اثشات اكلی تیواسّای آصهایؾ ( کَد فؼفش ،ػالیؼیلیک اػیذ ٍ هیکَسیضا) اثش هتقاتل تیواسّای آصهایـیی ًییض (تجیض اثیش
هتقاتل ػالیؼیلیک اػیذ دس هیکَسیضا) تأثیش هؼٌی داسی تش ػولکشد داًِ داؿتٌذً .تایج تذػت آهذُ اص ایي آصهیایؾ ّوچٌییي
ًـاى داد کِ تا هلشف  1هیلی هَالس ػالیؼیلیک اػیذ تیـتشیي ػولکشد داًِ تذػت آهذ کِ  %24تیـتش اص تیواس ػذم هلشف
تَد ٍ اختالف تیي ایي دٍ تیواس هؼٌی داس تَد (جذٍل .)1هَهٌی ( )1390تیاى کشد کِ تیـتشیي ػولکشد داًِ رست هشتَط تِ
تیواس پشایویٌگ ّوشاُ تا هحلَل پاؿی تا اػیذ ػالیؼیلیک دس غلظت ّای  100 ٍ 50پی پی ام تَد کِ تا تیواسّای پشایویٌگ
تا اػیذ ػالیؼییلیک  100پیی پیی ام تفیاٍت هؼٌیی داسی ًذاؿیت ٍ کوتیشیي آى هشتیَط تیِ تیویاس ؿیاّذ (ػیذم اػیتفادُ اص
ػالیؼیلیک اػیذ) تَد .دس هَسد کَد تیَلَطیک هیکَسیضا تیـتشیي ػولکشد داًِ دس حالت تلقیح تیزٍس تیا هیکیَسیضا تذػیت
آهذ کِ  %24تیـتش اص تیواس ػذم تلقیح تزٍس تَد (جذٍل  .)1پاسػا هغلق ( )1390تیاى کشد کِ قاسچّای هیکیَسیض ًؼیثت تیِ
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ؿاّذ تاػث افضایؾ هؼٌی داس ػولکشد داًیِ لَتییا ؿیذً .تیایج تذػیت آهیذُ ًـیاًذٌّذُی اثیش هؼٌیی داس کیَد فؼیفش ٍ کیَد
تیَلَطیک هیکَسیضا تش ػولکشد داًِ تَدً .تایج تذػت آهذُ ًـاًذٌّذُ ی اثیش هؼٌیی داس کیَد فؼیفش ٍ ػالیؼییلیک اػییذ تیش
ػولکشد داًِ تَدً .تایج تذػت آهذُ ًـاًذٌّذُ ی تاثیش هؼٌی داس اثشات ػِ گاًیِ تیواسّیای آصهیایؾ تیش ػولکیشد داًیِ تیَد
(جذٍل .)1هحققاى تیاى کشدًذ کِ قاسچ هیکَسیض آستؼکَالس ػثة جزب تیـیتش آب ٍ هیَاد غیزایی ؿیذُ کیِ اییي اهیش
هَجة فتَػٌتض تیـتش ،تْثَد سؿذ گیاُ ٍ دس ًتیجِ تاػث افضایؾ صیتَدُ گیاُ ٍ ػولکشد داًِ رست هی گشدد (قَسایاًی ٍ
ّوکاساى.)1390 ،
منبع
پاسػا هغلق ،ب . 1390 .اثش تش ّوکٌؾ ؿَسی آب آتیاسی ،قاسچ هایکَسیضا ٍ کَد فؼفش تش ٍیظگی ّای سؿیذی ٍ ػولکیشد
لَتیا ) .(Phaseseolus vulgaris L.پایاى ًاهِ کاسؿٌاػی اسؿذ داًـکذُ کـاٍسصی داًـگاُ تیشجٌذ.
هَهٌی ،ع .1390 .تأثیش پشایویٌگ تزس تا اػیذ ػالؼییلیک ٍ پلیی اتییلي گالیکیَل تیِ ّویشاُ هحلیَل پاؿیی گییاُ تیا اػییذ
ػالؼیلیک تش هقاٍهت تِ خـکی رست ) .(Zea mays L.پایاى ًاهِ کاسؿٌاػیی اسؿیذ ػلیَم ٍ تکٌَلیَطی تیزس داًـیکذُ
کـاٍسصی داًـگاُ تیشجٌذ.
قَساییاًی ،م ،.اکثیشی ،ؽ.ع ػلیخیاًی ،ح ،.الیِ دادی ،ا ٍ ،.صاسػیی ،م .1390 .اثیش قیاسچ هیکیَسیض آستؼیکَالس ٍ تیاکتشی
 Pseudomonas fluorescenceتش ٍیظگی ّای تالل ،هیضاى کلشٍفیل ٍ ػولکشد گییاُ رست دس ؿیشایظ تٌـیشعَتتی.
هجلِ داًؾ آب ٍ خاک .جلذ  .21ؿواسُ  .1ف ف .114-97
ػلیضادُ ،ا ،.ػلیضادُ ،ا ٍ ،.خَاػت خذایی ،آ .1388 .تشسػی کاستشد تَام هیکَسیضا ٍ آصٍػپشیلیَم تیا ّیذف تْیٌیِ ػیاصی
هلشف کَد ًیتشٍطى ٍ فؼفش دس صساػت پایذاس رست .یافتِ ّای ًَیي کـاٍسصی .ػال ػَم .ؿواسُ  .1ف ف .65-55
هشصتاى ،ص ،.ػاهشیاى ،م .س ،.هوشآتادی ،م ،.ػثاع دخت ،ح ،.سحیوی ،م ٍ ،.ػیثی ،م .1390 .تشسػی اثشّیای ّوضیؼیتی تیَام
قاسچ هیکَسیضای آستاػکَالس ٍ تاکتشی هضٍسیضٍتیَم تش ػولکشد کـت هخلَط رست ٍ لَتیا اـن تلثلی .اٍلیي ّوایؾ هلی
هثاحث ًَیي دس کـاٍسصی .داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ػاٍُ-آتاى .1390
خشم دل ،ع ،.کَاکی ،عً ،.لیشی هحالتی ،م ٍ ،.قشتیاًی ،س .1387 .اثیش کیاستشد کَدّیای تیَلَطییک تیش ؿیاخق ّیای
سؿذی ػیاّذاًِ ( .).Nigella sativa Lهجلِ پظٍّؾ ّای صساػی ایشاى.285-294 :2 .
هیشّاؿوی ،ع .م ،.کَاکی ،ع ،.پاسػا ،مً ٍ ،.لیشی هحالتی ،م .1388 .تشسػی هضیت کـت هخلیَط صًییاى ٍ ؿیٌثلیلِ دس
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