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فسفات و سطوح فسفر معدنی بر خصوصیات رشد و هاي  حل کنندههاي  اثر تلقیح با باکتري
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  5عینعلی شفیعی -4چالی زغال جعفرزاده حسین -3چپی قاسمی امید -2مظفري اعدهس - *1یساري اسماعیل
  16/4/1392: تاریخ دریافت
 8/7/1393: تاریخ پذیرش

  
  چکیده

حل کننده فسفات و سطوح فسفر معدنی بر رشد و عملکرد سویا آزمایشی بصورت دو بار خرد شده در قالـب طـرح   هاي  به منظور مقایسه اثر باکتري
ي و فاکتورهاي مورد آزمایش شامل دو رقـم سـویا سـار   . انجام شد 1391-92تکرار در دشت ناز ساري در سال زراعی چهار در  کامل تصادفیهاي  بلوك

به عنوان عامل فرعی و چهـار سـطح تلقـیح بـذر سـویا بـا       ) کیلوگرم فسفر در هکتار 100و  50، 0(تالر به عنوان عامل اصلی و سه سطح مصرف فسفر 
و تلقیح  Pseudomonas putida، تلقیح با باکتري  Pseudomonas fluorescensشاهد، تلقیح با باکتري (حل کننده فسفات شامل هاي  باکتري

بـا  ) گرم در متـر مربـع   2/186(نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه . به عنوان عامل فرعی فرعی در نظر گرفته شد) زمان با هر دو سویه باکتريهم
ملکـرد  باکتري عهاي  مصرف سویه. کیلوگرم فسفر عملکرد دانه روندي نزولی پیدا نمود 100کیلوگرم در هکتار بدست آمد و با مصرف  50مصرف فسفر 

گـرم و در تیمـار    160به  پزودوموناس پوتیداگرم در تیمار مصرف  5/123دانه را به طور معنی داري افزایش داده و بطوریکه عملکرد دانه از تیمار شاهد با 
تـوام هـردو سـویه     بـا مصـرف  ) گرم در مترمربـع  3/190(حداکثر عملکرد دانه . گرم در مترمربع افزایش یافت 2/168به  پزودوموناس فلورسنسمصرف 

. در ایـن تیمـار همـراه بـود    ) گـرم  61/20(و حداکثر وزن صد دانـه  ) 67/99(و بوته ) 87/40(باکتري بدست آمد که با حداکثر تعداد غالف در ساقه اصلی 
گـرم در   6/236( پوتیـدا باکتري کیلوگرم در هکتار با مصرف  50بطورکلی بیشترین میزان عملکرد دانه تحت اثرات متقابل سه گانه در رقم تالر در فسفر 

 .به دست آمد) متر مربع
  

  فسفر رقم ساري،  ،تالر رقم ، پزودوموناس پوتیدا، پزودوموناس پوتیدا سویا،  :ها کليد واژه
  

    1 مقدمه
گیاهی است دو لپه، یکساله از (Glycine max) سویا گیاه زراعی 

باشد که  می روغنیاي ه خانواده پروانه آسانان و یکی از مهم ترین دانه
  ). 21(موارد استفاده زیادي در کشاورزي و صنعت دارد 

فسفر از عناصر ضروري پرمصرف و محدود کننده ترین عنصر بعد 
بیشـتر خاکهـاي کشـاورزي حـاوي     ). 6(از نیتروژن براي گیـاه اسـت   

هاي کلی فسفر هستند اما تثبیت شدن و رسـوب فسـفر باعـث     ذخیره
شود و پـس از آن رشـد محصـوالت بـه      می فسفرکمبود یا ناکارآمدي 

بنابراین غلظت بسیار کم فسفر در محلول ). 10(شود  می شدت محدود
آلـی و  هـاي   نماید کـه فسـفات   می خاك و نیاز به تجدید مکرر، چنین
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محلول تبدیل گردند که هاي  بسیار کم محلول به فسفاتهاي  فسفات
  ). 17(از نظر دور داشت  در این مورد میکروارگانیسم ها را نمی توان

حل کننده فسفات عالوه بر افزایش فراهمی عناصـر  هاي  باکتري
معدنی خاك با تثبیت زیستی نیتروژن، محلول کردن فسفر و پتاسیم و 
مهار عوامل بیماري زا، با تولید مواد تنظیم کننده رشد گیـاه، عملکـرد   

اصـغرزاده  اي ه بررسی). 12(دهد  می گیاهان زراعی را تحت تأثیر قرار
نشان داد تلقیح با باکتري غلظت فسـفر  ) 10(و کوهلر و همکاران ) 1(

تران و همکاران . را در گیاهان مختلف به طور چشمگیري افزایش داد
پزودومونـاس  بـاکتري  هـاي   سـویه دریافتنـد کـه مصـرف تـوام     ) 15(

باعـث افـزایش معنـی داري در     برایدي رایزوبیومو  پوتیداو  فلورسنس
بـا  ) 4( الماس و صـغیر . و اجزاي عملکرد در ارقام سویا گردید عملکرد

ــاکتري  ــتفاده از ب ــد  fluorescens Pseudomonasاس ــزایش رش اف
اي و  درصد در سطح آزمایشـات گلخانـه   17محصول گندم با میانگین 

  .اي را نیز گزارش کرد درصد در آزمایشات مزرعه 11
میزان فسـفر در   ریاودوموناس استپز وازتوباکتر  در حضور باکتري
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اسـتفاده از میکـرو    ).1(کنـد   گندم افزایش قابل مالحظه اي پیدا مـی 
هاي ریزوسفري به منظور افزایش محصول، باال بردن کیفیت  ارگانیسم

نظـر محققـین را بـه    هاي گیـاهی   تولیدات کشاورزي و کنترل بیماري
ي تاثیر سـریع اسـتفاده از کودهـا   . )19و 14،  9(خود جلب کرده است 

ي  هـا در زمینـه   شیمیایی در رشد گیاهان سبب کمرنگ شدن فعالیـت 
به تدریج که اثرات . هاي اولیه گردید علم میکروبیولوژي خاك در سال

ي این کودها  ي بی رویه سوء زیست محیطی تخریبی ناشی از استفاده
. مشخص شد، اهتمام بیشتري در استفاده از این علـم بـه عمـل آمـد    

هاي خـاك زي در آزادسـازي عناصـر مغـذي      انیسمتوانایی میکرو ارگ
ي ترکیبات آلی پیچیده در خاك و  گیاهان مانند فسفر و پتاسیم، تجزیه

هاي گیاهی، امروزه به نحـو مطلـوبی در جهـت     کنترل آفات و بیماري
. ي کشورهاي پیشرو در ایـن امـر اسـت    کشاورزي پایدار مورد استفاده

هـاي   ودومونـاس پزوص و بـه خصـ  ودومونـاس  پزهاي جـنس   باکتري
هــاي  ي بـاکتري  از مهــم تـرین اعضـاي جامعــه  پوتیـدا   وفلورسـنس  

جـذب  افـزایش قابـل مالحظـه میـزان     که سبب باشند  ریزوسفري می
و به  دوموناسپزوهاي جنس  باکتري. گردد می گیاهان زراعیفسفر در 
 هاي جنساز مهم ترین  و پوتیداهاي فلورسنس  دوموناسپزوخصوص 

افـزایش قابـل   کـه سـبب   باشـند   هاي ریزوسفري می ريي باکت جامعه
لـذا بـه   ). 11(گـردد   مـی  گیاهان زراعیفسفر در جذب مالحظه میزان 

منظور بررسی اثرات این باکتري هـا در غالـب کودهـا بیولوژیـک بـر      
جذب فسفر نامحلول خاك و تاثیر آن بر رشد و عملکـرد ارقـام سـویا    

 .اجرا در آمداین آزمایش در دشت ناز ساري به مرحله 
  

  مواد و روش ها
دوبار خرد شـده در قالـب طـرح    هاي  این آزمایش به صورت کرت

در دشت ناز ساري به فاصـله  تکرار چهار در  کامل تصادفیهاي  بلوك
متر از سـطح دریـا،    15کیلومتري شمال شهرستان ساري با ارتفاع  30

 36دقیقه شرقی و عـرض جغرافیـایی    13درجه و  53طول جغرافیایی 
. بـه اجـرا در آمـد    1391-92دقیقه شمالی در سال زراعی  46درجه و 

منطقـه مـورد   . میلیمتـر اسـت   600تـا   500میانگین بارندگی سـاالنه  

 10آزمایش جزء مناطق خزري است که طبق آمار هواشناسـی دمـاي   
درجه سانتی گـراد   43/12و  6/21ساله حداکثر و حداقل دما به ترتیب 

خصوصیات فیزیکوشیمیایی خـاك در عمـق    نتایج. گزارش شده است
 . نشان داده شده است 1سانتی متر در جدول  30تا  صفر

پس از نمونه برداري خـاك خصوصـیات فیزیکوشـیمیایی نمونـه     
مقادیر عناصر غذایی مورد نیـاز بـر اسـاس نتـایج     . خاك تعیین گردید

کیلـوگرم در   50(  آزمون خاك مشخص و عناصر نیتـروژن و پتاسـیم  
کیلوگرم درهکتـار   100نیتروژن از منبع اوره به عنوان استارتر و  هکتار

به صورت قبـل از کاشـت بـه خـاك     ) پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم
فاکتورهاي مـورد آزمـایش شـامل دو    . افزوده و با خاك مخلوط شدند

رقم سویا ساري و تالر به عنوان عامـل اصـلی و سـه سـطح مصـرف      
به عنوان عامل فرعی و چهـار  ) م فسفرکیلوگر 100و  50، صفر(فسفر 

شاهد یـا  (حل کننده فسفر شامل هاي  سطح تلقیح بذر سویا با باکتري
ــاکتري      ــا ب ــیح ب ــاکتري، تلق ــرف ب ــدون مص  Pseudomonasب

fluorescensتلقیح با باکتري ،  Pseudomonas putida  و تلقیح با
  تلقـــیح بـــا بـــاکتري+  Pseudomonas fluorescensبـــاکتري 

Pseudomonas putida   به عنوان عامل فرعی فرعی در نظر گرفتـه
     .شد

براي آماده سازي زمین یـک مرحلـه شـخم عمیـق و دو مرحلـه      
روش کاشت بـه  . مخالف همدیگر انجام پذیرفتهاي  دیسک در جهت

صورت هیرم کاري بوده و بعد از آبیاري به روش بارانی و گاورو شـدن  
بعد از پیاده کردن نقشه طرح، بذر . زمین عملیات کاشت انجام پذیرفت

مورد نظـر  هاي  با باکتري) ابتداي تیرماه(سویا بالفاصله قبل از کاشت 
گرم در هکتـار بـا جمعیـت تقریبـی       100بر حسب نوع تیمار به میزان 

عملیات داشت بـر اسـاس   . باکتري در هر میلی گرم تلقیح گردید 108
رت نیاز براي مبـارزه بـا   رایج منطقه انجام پذیرفته و در صوهاي  روش

. هرز و بیماري ها اقدامات مورد نیـاز صـورت گرفـت   هاي  آفات، علف
میزان فسفر جذب شده در دانه در زمـان رسـیدگی،    گیري اندازه جهت 
آزمایشی تهیه و بـه آزمایشـگاه   هاي  دانه از هر یک از کرتهاي  نمونه

   .ارسال گردید
  

  مایشنتایج آزمون خاك محل اجراي آز -1جدول

  عمق خاك
cm)(  

هدایت 
  الکتریکی

میلی موس 
بر سانتی 

  متر

  اسیدیته
 اشباع

  ماده آ لی
 (%)  

پتاسیم قابل 
جذب 

)p.p.m(  

فسفر قابل 
جذب 

(p.p.m)  

  (%)بافت  خاك 

 رس  سیلت ماسه نوع بافت

 رسی لومی  37  26  37  7/6  297  51/2  7/7  39/0  30-0
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عملیات برداشـت  ) یل آبان ماهاوا(ان رسیدگی فیزیولوژیکی در زم
و اجــزاي عملکــرد   عملکــرد درصــد14صــورت گرفــت و در رطوبــت 

رد و جهت تعیین عملک) اواسط آبان(برداشت در زمان . گیري شد اندازه
بـه  بوته بطور تصادفی از هر کرت انتخـاب و   10اجزاي عملکرد تعداد 

تعداد دانه  شده و تعداد غالف در ساقه اصلی و  بوته، آزمایشگاه منتقل
در غالف، وزن صد دانه، ارتفاع بوته و عملکرد دانه مورد ارزیابی قـرار  

 SAS آمـاري   داده هاي بدست آمـده بـه وسـیله نـرم افـزار      .گرفتند
)Version 6.12 (ازهـا   میـانگین  تجزیه واریانس شده و براي مقایسه 

 .استفاده گردیددرصد  5اي دانکن در سطح احتمال  آزمون چند دامنه
  

  نتایج و بحث
  عملکرد دانه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثـرات اصـلی رقـم و سـطوح     
فسفر در سطح احتمال پنج درصـد و اثـرات تیمـار بـاکتري در سـطح      

). 2جـدول  (احتمال یک درصد براي عملکـرد دانـه معنـی داري بـود     
مقایسه میانگین ها نشـان داد کـه عملکـرد دانـه در رقـم سـاري بـا        

 87/143گرم بر مترمربع به طور معنی داري از رقم تالر بـا   143/177
مطالعـه اثـرات سـطوح    ). 3جـدول  (گرم بر مترمربع بیشتر بوده اسـت  

اصلی فسفر نشان داد که کمترین میزان عملکرد دانه در سـطح عـدم   
گرم در مترمربع بـه دسـت آمـد و بـا      1/142مصرف فسفر یا شاهد با 
در هکتار بیشترین عملکرد در دانه  کیلوگرم 50مصرف فسفر در سطح 

 31که نسبت به شاهد (گرم در مترمربع به دست آمد  2/186به میزان 
 100با مصرف مقادیر بیشتر فسفر به میزان ). درصد افزایش نشان داد

کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه روند نزولـی پیـدا نمـوده و بـه میـزان      
تنـزل  ) یش نسبت به شاهددرصد افزا 8تنها (گرم در مترمربع  2/153

مطابقـت  ) 3(این نتایج با گزارشات ملکوتی و غیبـی  ). 3جدول (یافت 
آنها گزارش کردند که مقادیر باالي فسفر باعث بـروز مسـائلی   . داشت

زیـرا میـزان بـاالي    . گـردد  می چون تشدید کمبود عناصر کم مصرف
 اجـه فسفر جذب و انتقال عناصر ریز مغذي توسط گیاه را با مشکل مو

نتایج اثرات اصلی سطوح مصـرف بـاکتري بـر عملکـرد دانـه      . کند می
حاکی از آن بود که حداقل میزان عملکرد دانه در تیمار شاهد یا عـدم  

بـا  . گرم در مترمربـع بـه دسـت آمـد     5/123مصرف باکتري به میزان 
عملکرد دانـه بطـور معنـی داري     فلورسنستلقیح بذر سویا با باکتري 

ـ  حـداکثر میـزان   . گـرم در مترمربـع رسـید    2/168ه افزایش یافت و ب
و  پوتیـدا  وفلورسنس عملکرد دانه در مصرف توام هردو سویه باکتري 

واسوله و همکـاران  ). 3جدول (گرم در مترمربع رسید  3/190به میزان 
نیز در تحقیق خود حداکثر میزان عملکرد دانه سـویا را در تیمـار   ) 16(

) پزودوموناس اسـتریا (ننده فسفات حل کهاي  مصرف همزمان باکتري
نتایج اثـرات  . بدست آوردند) برادي رایزوبیوم(همزیست هاي  و باکتري

متقابل دوگانه رقم در سـطوح فسـفر نشـان داد کـه کمتـرین میـزان       
کیلـوگرم فسـفر    100عملکرد دانه در رقم سـاري در سـطح مصـرف    

ت اثـرات  و بیشترین میزان عملکرد دانه تحـ ) گرم در مترمربع 9/120(
 6/195(کیلـوگرم فسـفر    50متقابل دوگانه رقم تالر در سطح مصرف 

اثرات متقابل دوگانه رقم در ). 4جدول (به دست آمد ) گرم در مترمربع
باکتري نشاندهنده آن بود که حداقل میزان عملکرد دانه تحت اثـرات  

گـرم   6/113متقابل رقم ساري و تیمار عدم تلقیح با باکتري به میزان 
متر مربع و حداکثر میزان عملکرد دانه تحت اثرات متقابل رقم تالر  در

گـرم در   208بـه میـزان   پوتیدا و  فلورسنسو مصرف توام دو باکتري 
مقایسه میانگین داده هـا نشـان داد   ). 4جدول (متر مربع به دست آمد 

که حداقل میزان عملکرد دانه تحت اثرات متقابل دو گانه عدم مصرف 
حـل کننـده فسـفات بـه     هاي  تلقیح بذور سویا با باکتريفسفر و عدم 

نتایج همچنین حـاکی از  . گرم در متر مربع به دست آمد 9/133میزان 
آن بود که با مصرف سطوح فسفر و تلقیح باکتري عملکرد دانه روندي 

به طوري که حداکثر میـزان عملکـرد دانـه تحـت     . افزایشی پیدا نمود
و مصرف تـوام دو سـویه ي بـاکتري    اثرات متقابل عدم مصرف فسفر 

گرم در متر مربع حاصل گشت کـه بـه    9/225مورد آزمایش به میزان 
با مصرف توام سطوح . طور معنی داري با سایر تیمار ها اختالف داشت

باالتر فسفر و مصرف باکتري ها عملکرد دانـه رونـدي کاهشـی پیـدا     
بـاکتري و   که این امر نشان دهنده اثـرات آنتاگونیسـتی مصـرف   . کرد

تحت اثرات متقابل سه گانه رقـم در  ). 5جدول (باشد  می سطوح فسفر
فسفر در باکتري مالحظه گردید که حداقل میزان عملکرد دانه در رقم 

گـرم   21/86ساري در تیمار عدم مصرف فسفر و باکتري و به میـزان  
همچنین بیشترین میزان عملکرد دانه تحت . در متر مربع به دست آمد

کیلوگرم در هکتـار   50متقابل سه گانه رقم تالر در سطح فسفر  اثرات
گرم در متر مربع به دست  6/236و به میزان  پوتیدادر مصرف باکتري 

همخـوانی  ) 15(تران و همکاران هاي  این نتایج با یافته). 1شکل (آمد 
هـاي   در بررسی خود دریافت که مصرف تـوام سـویه  ) 5(آرگاو . داشت

بطور معنـی داري عملکـرد و    رایزوبیومو باکتري اس پزودومونباکتري 
اجزاي عملکرد و همچنین تشکیل گره را در ارقام مورد مطالعـه سـویا   

در ایـن   )6(آریس و همکاران قبال گزارشی مشابه توسط . افزایش داد
در بررسـی خـود   ) 18(وینارسـو و همکـاران   . زمینه ارائـه شـده اسـت   

یک و باکتري حل کننـده فسـفات   دریافتند که مصرف توام اسید هیوم
خاك شده و در نتیجه افزایش قابلیت   pHباعث کاهش ) پوتیداسویه (

آنهـا همچنـین   . دسترسی فسفر و سایر خصوصیات خاك شـده اسـت  
بـاکتري حـل    پوتیـدا افزودند که مصرف توام اسید هیومیک و سـویه  

ش کننده فسفات باعث افزایش عملکرد دانه سویا شدند ولی این افـزای 
در حالی که نتایج حاصل از ایـن تحقیـق   . از نظر آماري معنی دار نبود

نشان داد که اثرات مصرف باکتري حل کننده فسفات عملکرد دانـه را  
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آزکون و . افزایش داد) در سطح پنج درصد( در سویا بطور معنی داري 
 حـل کننـده فسـفات   هـاي   گزارش کردنـد کـه بـاکتري   ) 7(همکاران 

گیاهی باعث افزایش رشد گیاه شوند به هاي  ز هورمونتوانند با سنت می
این ترتیب که مراحل اولیه رشد گیاهی را تحت تاثیر قرار داده و ریشه 

 کنـد و سـطح جـذب را افـزایش     مـی  حجم بیشتري از خاك را اشغال
بـا تاکیـد بـر اثـرات مفیـد      ) 2(راثی پـور و علـی اصـغر زاده    . دهد می

رشـد سـویا نتیجـه    هـاي   شـاخص حل کننده فسفات بـر  هاي  باکتري
توان با بکار گیري این بـاکتري هـا در سـطح وسـیع از      می گرفتند که

  . فسفره کاستهاي  مصرف کود
  

  تعداد دانه در غالف 
نتایج مقایسه میانگین داده ها نشان داد کـه در بـین ارقـام مـورد     

ر از تعداد دانـه د  4/2مطالعه تعداد دانه در غالف در رقم تالر به تعداد 
بیشتر بوده اگرچه این اخـتالف از   38/2غالف در رقم ساري به تعداد 

  ).3جدول (نظر آماري معنی دار نبود 

  
 حل کننده فسفات و اثرات متقابل آنها بر صفات مورد مطالعه هاي  نتایج تجزیه واریانس اثرات رقم، فسفر و تلقیح با باکتري - 2جدول 

  منبع تغییرات
درجه 
  آزادي

  مربعات میانگین      
غالف در ساقه   وزن صد دانه  تعداد دانه در غالف  عملکرد دانه

  غالف در بوته  اصلی
  

    ns265/4084  ns089/0  ns032/5  ns 33/17  *722/26  2  تکرار
    ns605/7  *092/56  *91/5  *01/8  396/19928*  1  رقم

    ns706/0  *46/6  *649/9  036/4*  517/12593*  2  فسفر
    010/118*  34/78*  322/27*  760/0*  477/4394**  2  رقم در فسفر

    ns065/90  40/60*  144/7*  206/1*  141/13941**  3  باکتري
    343/11**  82/24**  866/0**  440/1*  945/1812**  3  رقم در باکتري

    ns813/1  *186/7  *16/24  ns228/36  067/6492**  6  فسفر در باکتري
رقم در فسفر در 

    922/6**  795/4**  795/2**  995/1*  066/1832*  6  باکتري

  1/9  25/9  5/6  8/5  65/8  )درصد(ضریب تغییرات 
  

  حل کننده فسفات بر عملکرد و اجزاي عملکرد سویاهاي  مقایسه میانگین اثر رقم، فسفر و تلقیح با باکتري - 3جدول 

غالف در ساقه   غالف در بوته
  اصلی

  وزن صد دانه 
  )گرم(

تعداد دانه در 
 غالف

  عملکرد دانه 
 تیمار  )رم بر مترمربعگ(

     
ab  79/88   ab 09/37   b 12/19   a 38/2  b 870/143  ساري 
ab 93 /100  a 55/38   a 89/20   a 40/2  a 143/177  تالر  

    
  فسفر 

  
 b 53/83   a 55/38  a 01/20   b 37/2  b 1/142   کیلوگرم در هکتار 0(شاهد(  
 ab 03/94  a 14/39  a 18/20  ab 41/2  a 2/186  50  کیلوگرم در هکتار  
 a 02/107  a 94/37  a 84/19  a 40/2   ab 2/153  100 کیلوگرم در هکتار  

    
  مصرف باکتري 

  
 ab 01/96  a 68/37  b 28/19  b 37/2  c 5/123  عدم تلقیح با باکتري( شاهد( 
 ab 13/90  a 90/35  a 46/20  b 39/2  ab 2/168   سپزودوموناس فلورسنباکتري  
 ab 63/93  a 84/36  ab69/19  a 44/2 b 0/160   پزودوموناس پوتیداباکتري 
 ab 67/99  a 87/40  a 61/20  b 37/2  a 3/190   پوتیدا+  پزودوموناس فلورسنسباکتري 

  .درصد فاقد تفاوت معنی دارند 5 اعداد هر گروه در هر ستون که حداقل داراي یک حرف مشترکند بر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال  
  درصد 1و  5به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  -**و* 

 



  697    ...فسفات و سطوح فسفر معدنی بر خصوصیاتهاي  حل کنندههاي  اثر تلقیح با باکتري

  مقایسه میانگین اثر متقابل رقم در سطوح فسفر و رقم در تلقیح با باکتري بر عملکرد و اجزاي عملکرد سویا - 4جدول 
غالف در 

 بوته
  وزن صد دانه  غالف در ساقه اصلي

  )گرم(
  عملکرد دانه   فتعداد دانه در غال

  )گرم بر مترمربع(
 تيمار

 فسفر در   رقم     
 ab 81/80   ab 97/38   b 49/18  ab 44/2   bc 9/133  ساري در فسفر شاهد 
 ab 16/94   a 38/40   ab 70/18  ab 45/2   ab 7/176   50ساري در فسفر  
 ab40/91   b 92/31   ab 19/20   b 27/2   c 9/120  100ساري در فسفر  
 ab 25/86  b   80/33   ab 53/21   b 30/2  abc  4/150  تالر در فسفر شاهد  
 ab 89/93   ab 90/37   ab 66/21  ab 37/2   a 6/195   50تالر در فسفر  
 a 64/122  a 97/43   ab 49/19   a 52/2  ab  4/185   100تالر در فسفر 

  مصرف باکتري  در  رقم     
 ab 32/102 ab   27/38  c 36/18  ab 36/2   e 6/113  ساري در عدم تلقیح 
 ab 28/84  ab   27/35  bc 29/19  ab 46/2   bcd 6/159   فلورسنسساري در باکتري 
 bc 84/75 b   94/33  bc 94/18   ab 30/2   de 6/129   پوتیداساري در باکتري  
 ab 73/92  a   88/40   abc 93/19  ab 41/2   abc 7/172   پوتیداو  فلورسنسساري در 
 ab 71/89 ab   11/37   ab 21/20  ab 44/2 cde  3/133 تالر در عدم تلقیح 
 ab 97/95  ab   53/36   a 63/20  ab 33/2  ab 8/176  فلورسنستالر در باکتري  
 a 42/111  ab   74/39   ab 45/20  ab 57/2  ab 4/190  پوتیداتالر در باکتري  
 ab 61/106  a   84/40   ab 19/21  ab 33/2  a208 پوتیداو  فلورسنس تالر در  

. درصد فاقد تفاوت معنی دارند 5اعداد هر گروه در هر ستون که حداقل داراي یک حرف مشترکند بر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال   
  درصد 1و  5به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  -**و*

  
  مختلف فسفر در باکتري بر عملکرد و اجزاي عملکرد مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح - 5جدول 

 غالف در بوته
  وزن صد دانه   غالف در ساقه اصلی

  )گرم(
  عملکرد دانه   تعداد دانه در غالف

   تیمار  )گرم بر مترمربع(

  مصرف باکتري   در  فسفر     
 a 96/64  b  23/34   b 36/19  a 20/2   e 13/97  فسفر شاهد در باکتري شاهد 
 a 9/84 b  07/34   b 07/19   a 40/2   de 0/119   فلورسنسفسفر شاهد در باکتري  
 a 46/78  b  61/34   b 64/19   a 51/2   de 5/126   پوتیدافسفر شاهد در باکتري  
 a 8/105 a  63/42  a  97/21   a 36/2   a 9/225   پوتیداو  فلورسنسفسفر شاهد در باکتري  
 a 36/112  a  43/42  b 13/19   a 53/2   cde 6/146   در باکتري شاهد 50فسفر 
 a 23/81  b  33/33  a  84/21   a 34/2   ab 5/204   فلورسنسدر باکتري  50فسفر  
 a 13/98  b  43/38  b  34/19   a 42/2   abc 5/197   پوتیدادر باکتري  50فسفر  
 a 36/84 a  36/41  ab  42/20   a 34/2   abc 0/195   پوتیداو  نسفلورسدر باکتري  50فسفر  
 a 71/110   b 40/36  b  36/19   a 38/2  de 6/125  در باکتري شاهد 100فسفر 
 a 25/104  ab  30/39  ab  47/20   a 44/2   abc 1/181   فلورسنس در باکتري  100فسفر 
 a 30/104  b  47/37 ab  10/20   a 38/2   bcd 9/155   پوتیدادر باکتري  100فسفر  
 a 83/108   b60/38  b  43/19   a 41/2   cde 2/150   پوتیداو  فلورسنسدر باکتري  100فسفر  

  .درصد فاقد تفاوت معنی دارند 5اعداد هر گروه در هر ستون که حداقل داراي یک حرف مشترکند بر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال 
  درصد 1و  5به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  -**و* 

  
ثرات سطوح اصلی فسفر نشـان داد کـه کمتـرین میـزان     مطالعه ا

 37/2تعداد دانه در غالف در تیمار عدم مصرف فسفر یا شاهد با تعداد 
 100و سـپس   50به دست آمد و با  افزایش سطح مصرف فسـفر بـه   

 40/2و  41/2کیلوگرم در هکتار تعداد دانه در غـالف بـه ترتیـب بـه     
گین داده ها نشان داد که حداقل مقایسه میان). 3جدول (افزایش یافت 

ــوام ) 37/2(تعــداد دانــه در غــالف  در تیمارهــاي شــاهد و مصــرف ت
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نتـایج همچنـین   . به دست آمـد  پوتیداو  فلورسنسباکتري هاي  سویه
نشان داد که حداکثر تعداد دانه در غالف در تیمـار تلقـیح بـا بـاکتري     

هـاي   ج با یافتهاین نتای). 3جدول (بدست آمد  44/2و به میزان  پوتیدا
آنهــا در بررســی خــود . همخــوانی داشــت) 18(وینارســو و همکــاران 

دریافتند که مصرف توام اسید هیومیک و باکتري حل کننـده فسـفات   
خاك شده و در نتیجه افزایش قابلیت   pHباعث کاهش ) پوتیداسویه (

آنهـا گـزارش   . دسترسی فسفر و سایر خصوصیات خـاك شـده اسـت   
بـا   پزودوموناس پوتیداام اسید هیومیک و باکتري کردند که مصرف تو

افزایش تعداد دانه درغـالف و تعـداد غـالف در بوتـه باعـث افـزایش       
نـه رقـم در   مطالعات نتایج اثـرات متقابـل دوگا  . عملکرد دانه سویا شد

سطوح فسفر نشان داد که کمترین تعداد دانه در غالف رقـم سـاري و   
و بیشـترین میـزان تعـداد دانـه در غـالف      ) 27/2( 100مصرف فسفر 

کیلـوگرم   100تحت اثرات متقابل دوگانه رقم تالر در سـطح مصـرف   
مطالعات اثرات متقابـل دوگانـه   ). 4جدول (به دست آمد ) 52/2(فسفر 

نشاندهنده آن بود که نظیر آنچه که در خصوص صفت  رقم در باکتري
تعداد غالف در بوته مشاهده شد، حداقل تعداد دانـه در غـالف اثـرات    

و حداکثر میزان تعداد  3/2با تعداد  پوتیدامتقابل رقم ساري در باکتري 
به  پوتیدادانه در غالف تحت اثرات متقابل رقم تالر و مصرف باکتري 

مقایسه میانگین داده هـا نشـان   ). 4جدول (مد به دست آ 57/2میزان 
داد که نظیر آنچه را که در خصوص تعـداد غـالف در بوتـه مشـاهده     
گردید حداقل میزان تعداد دانه در غالف نیز تحـت اثـرات متقابـل دو    

) تیمار شـاهد (گانه عدم مصرف فسفر و عدم تلقیح بذر سویا با باکتري 
نین نشان داد که حداکثر میزان نتایج همچ. به دست آمد 2/2به میزان 

در بـاکتري   50تعداد دانه در غالف تحت اثرات متقابل مصرف فسـفر  
تحت اثرات متقابـل  ). 5جدول (حاصل گشت  36/112شاهد به میزان 

سه گانه رقم در فسفر در باکتري مالحظه گردید که حداقل تعداد دانه 
بـه   وتیـدا پدر مصرف بـاکتري   100در غالف در رقم ساري در فسفر 

و بیشترین تعداد دانه در غالف تحت اثـرات متقابـل سـه     14/2میزان 
و رقـم   62/2بـه تعـداد    پوتیدادر باکتري  100گانه رقم تالر در فسفر 

به دست آمـد   61/2به تعداد  فلورسنسدر باکتري  100تالر در فسفر 
تعداد دانه در غالف تحت کنتـرل سـاختار ژنتیکـی بـوده و     ). 2شکل (

در . به زراعی و محیطی بر روي این صفت اثـر کمتـري دارنـد    عوامل
ژنتیکـی بـوده و   هـاي   نتیجه این جزء از عملکرد بیشتر ناشی از تفاوت

) 8(در این رابطـه اگلـی و برونینـگ    . باشد می مستقل از عوامل محیط
بیان کرد که هر چند تعداد دانه در غالف یک صفت ژنتیکی بوده ولی 

راهم بودن عناصر غذایی، میزان دي اکسـید  عوامل محیطی همچون ف
شـوند، اگرچـه ایـن     مـی  سبب تغییراتـی در تعـداد دانـه   ... کربن هوا و

. تغییرات جزیی است اما سهم نسبتا مهمی در میزان عملکرد دانه دارد
در آزمایش حاضر متوسط تعداد دانه در غالف در رقـم تـالر بـیش از    

صـیت رقـم باشـد و البتـه     توانـد از خصو  می رقم ساري بدست آمد که
مشاهده شد که مصرف سطوح باالتر فسفر در افزایش تعـداد دانـه در   

هـا   در تنظیم فتوسنتز و فعالیت گره رفسف. غالف تاثیر گذار بوده است
عملکرد و اجزاي عملکـرد  نقش داشته و از این طریق موجب افزایش 

 ).10(گردد  می گیاه
  

  وزن صد دانه 
شان داد که در بین ارقام مورد مطالعه وزن نتایج تجزیه واریانس ن

کـه بـا رقـم    . گرم مشاهده شد 89/20صد دانه  در رقم تالر به میزان 
). 3جـدول  (گرم به طور معنی داري بیشتر بوده است  12/19ساري با 

مطالعه اثرات سطوح اصلی فسفر نشان داد کـه کمتـرین میـزان وزن    
تار فسفر و بـه میـزان   کیلوگرم در هک 100صد دانه در سطح  مصرف 

 50گرم و حـداکثر میـزان وزن صـد دانـه در سـطح مصـرف        84/19
اگـر چـه اخـتالف    . گرم به دست آمد 18/20کیلوگرم فسفر به میزان 

موجود در وزن صد دانه بین سه تیمار فسـفر مـورد مصـرف از لحـاظ     
اثرات اصلی سطوح مصـرف بـاکتري   ). 3جدول (آماري معنی دار نبود 

انه حاکی از آن بود که حداقل میـزان وزن صـد دانـه در    بر وزن صد د
. گرم به دست آمد 28/19تیمار شاهد یا عدم مصرف باکتري به میزان 

نتایج نشان داد که با تلقیح بذر سویا با باکتري وزن صد دانه بـه طـور   
معنی داري افزایش یافت به طوري که حداکثر میزان وزن صد دانه در 

 61/20و به میزان  پوتیداو  فلورسنسباکتري مصرف توام هردو سویه 
مطالعات نتایج اثرات متقابل دوگانه رقـم  ). 3جدول (گرم به دست آمد 

در سطوح فسفر نشان داد که کمترین میـزان وزن صـد دانـه در رقـم     
گـرم حاصـل شـد و     49/18ساري در تیمار شـاهد فسـفر بـه میـزان     

در عملکـرد دانـه   بیشترین میزان وزن صـد دانـه نظیـر آنچـه را کـه      
مشاهده گردید تحت اثرات متقابل دوگانه رقم تالر در سـطح مصـرف   

مطالعـات  ). 4جـدول  (به دست آمـد  ) گرم 66/21(کیلوگرم فسفر  50
اثرات متقابل دوگانه رقم در باکتري نشـاندهنده آن بـود کـه حـداقل     
میزان وزن صد دانه تحت اثرات متقابل رقم ساري و تیمار عدم تلقـیح  

گرم و حداکثر میزان وزن صد دانـه تحـت    36/18اکتري به میزان با ب
 63/21به میزان  فلورسنس اثرات متقابل  رقم تالر و مصرف باکتري 

مقایسه میانگین داده هـا نشـان داد کـه    ). 4جدول (گرم به دست آمد 
حداقل میزان وزن صد دانه تحت اثرات متقابل دو گانه عـدم مصـرف   

. گرم به دست آمد 07/19به میزان  لورسنسففسفر و  مصرف باکتري 
نتایج همچنین حاکی از آن بود که با مصرف سـطوح فسـفر و تلقـیح    

به طوري که حـداکثر  . باکتري وزن صد دانه روندي افزایشی پیدا نمود
میزان وزن صد دانه تحت اثرات متقابل عدم مصرف فسـفر و مصـرف   

گـرم حاصـل    97/21توام دو سویه ي باکتري مورد آزمایش به میزان 
جـدول  (گشت که به طور معنی داري با سایر تیمار ها اختالف داشـت  

تحت اثرات متقابل سه گانه رقـم در فسـفر در بـاکتري مالحظـه     ). 5
گردید که حداقل میزان وزن صد دانه در رقم ساري در عـدم مصـرف   

گرم بـه دسـت    20/17و به میزان   فلورسنسفسفر و مصرف باکتري 
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بیشترین میزان وزن صد دانه تحت اثـرات متقابـل سـه     همچنین. آمد
کیلوگرم در هکتار در مصرف باکتري  50گانه رقم تالر در سطح فسفر 

وزن دانـه و  ). 3شـکل  (گرم به دست آمد  16/23به میزان  فلورسنس
تعداد دانه در غالف از جمله اجزاي بسیار مهم عملکرد هستند که غالبا 

معموال هر عـاملی کـه   . دهند می شاننسبت به هم همبستگی منفی ن
 گـردد سـبب کـاهش وزن دانـه     می باعث افزایش تعداد دانه در غالف

مصـرف فسـفر   هاي  در این آزمایش مشاهده شد که در تیمار. شود می
ایـن  . تعداد دانه در غالف افزایش و متوسط وزن دانـه کـاهش یافـت   

قـش کودهـاي   در مطالعه ن) 20(یساري و همکاران هاي  نتایج با یافته
 . بیولوژیک و عناصر معدنی بر روي گیاه زراعی کلزا همخوانی داشت

  
  تعداد غالف در ساقه اصلی 

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که در بـین ارقـام مـورد مطالعـه     
به دست آمد   55/38تعداد غالف در ساقه اصلی در رقم تالر به تعداد 

در رقم ساري ) 09/37(اصلی که از نظر آماري با تعداد غالف در ساقه 
مطالعه اثـرات سـطوح اصـلی    ). 3جدول (اختالف معنی داري نداشت 

فسفر نشان داد که کمترین میـزان تعـداد غـالف در سـاقه اصـلی در      
به دست آمد و  38/36سطح عدم مصرف فسفر یا تیمار شاهد با  تعداد 

ف کیلوگرم در هکتار بیشترین تعداد غـال  50با مصرف فسفر در سطح 
نتایج همچنین حاکی از . به دست آمد  14/39در ساقه اصلی به میزان 

کیلـوگرم در   100آن بود که با مصرف باز هم بیشتر فسفر بـه میـزان   
هکتار نظیر آنچه را که در خصوص فاکتور عملکرد دانه مشـاهده شـد   
تعداد غالف در ساقه اصلی نیز رونـد نزولـی پیـدا نمـوده و بـه تعـداد       

نتایج مقایسه میـانگین داده هـا   ). 3جدول (نزل یافت غالف ت 94/37
در ) 9/35(همچنین نشان داد که حداقل تعداد غالف در سـاقه اصـلی   

نتایج همچنین نشان داد . به دست آمدفلورسنس تیمار مصرف باکتري 
  پوتیـدا و  فلورسنسباکتري هاي  که با تلقیح همزمان بذر سویا با سویه

به طور معنـی داري افـزایش یافـت و بـه     تعداد غالف در ساقه اصلی 
نیز در آزمایشات ) 15(تران و همکاران ). 3جدول (رسید  87/40میزان 

و  پوتیـدا و  فلورسنسباکتري هاي  سویهخود دریافتند که مصرف توام 
باعث افزایش معنی دار تعداد غالف در ساقه  برایدي رایزوبیومباکتري 

مطالعـات  . سـویا گردیـده اسـت    اصلی و تعداد غالف در بوته در ارقام
نتایج اثرات متقابل دوگانه رقم در سطوح فسـفر نشـان داد کـه نظیـر     
آنچه را که در خصوص فاکتور میزان عملکـرد دانـه مشـاهده گردیـد،     
کمترین تعداد غالف در ساقه اصلی در رقم ساري در  سـطح مصـرف   

اقه و بیشترین میزان تعداد غـالف در سـ  ) 92/31(کیلوگرم فسفر  100
 100اصلی تحت اثرات متقابل دوگانـه رقـم تـالر در سـطح مصـرف      

مطالعـات اثـرات   ). 4جـدول  (بـه دسـت آمـد    ) 97/43(کیلوگرم فسفر 
متقابل دوگانه رقم در باکتري نشان دهنده آن بود کـه حـداقل تعـداد    

 پوتیداغالف در ساقه اصلی تحت اثرات متقابل رقم ساري در باکتري 

و حداکثر میزان تعـداد غـالف در سـاقه اصـلی     غالف  94/33با تعداد 
و فلورسـنس  تحت اثرات متقابل رقم ساري و مصرف توام دو باکتري 

و اثرات متقابل رقـم تـالر و مصـرف تـوام دو      88/40به میزان  پوتیدا
). 4جـدول  (به دست آمـد   84/40به میزان  پوتیداو  فلورسنسباکتري 

قل میـزان تعـداد غـالف در    مقایسه میانگین داده ها نشان داد که حدا
ساقه اصلی تحت اثرات متقابل دو گانه عدم مصرف فسفر و تلقیح بذر 

نتایج نشان داد . به دست آمد 07/34به میزان  فلورسنسسویا با سویه 
که نظیر آنچه را که خصوص عملکرد دانـه مشـاهده گردیـد، حـداکثر     

صـرف  میزان تعداد غالف در ساقه اصلی تحت اثـرات متقابـل عـدم م   
فسفر و مصرف توام دو سـویه ي بـاکتري مـورد آزمـایش بـه میـزان       

حاصل گشت که به طور معنی داري با سایر تیمار ها اخـتالف   63/42
تحـت اثـرات متقابـل سـه گانـه رقـم در فسـفر در        ). 5جدول (داشت 

باکتري مالحظه گردید که حداقل تعداد غالف در ساقه اصلی در رقـم  
و  2/28بـه میـزان    فلورسـنس بـاکتري   در مصـرف  50تالر در فسفر 

بیشترین تعداد غالف در ساقه اصلی تحت اثرات متقابل سه گانه رقـم  
 13/51به تعـداد    پوتیداو  فلورسنسساري در فسفر شاهد در باکتري 

تعداد غالف در سـاقه اصـلی و بوتـه از مهـم     ). 4شکل (به دست آمد 
کـه همبسـتگی   گـردد   می ترین و موثر ترین اجزاي عملکرد محسوب

هر عـاملی کـه باعـث    . کامال مثبت و معنی داري با عملکرد دانه دارد
گردد نهایتا منجر به افزایش عملکـرد   می افزایش تعداد غالف در بوته

  ). 21(گردد  می دانه
 

  تعداد غالف در بوته 
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که در بـین ارقـام مـورد مطالعـه     

به دست آمد کـه از   93/100رقم تالر به تعداد تعداد غالف در بوته در 
در رقـم سـاري اخـتالف    ) 79/88(نظر آماري با تعداد غالف در بوتـه  

مطالعه اثرات سطوح اصلی فسفر نشان ). 3جدول (معنی داري نداشت 
داد که کمترین میزان تعداد غالف در بوته در تیمار عدم مصرف فسفر 

و با افزایش سطح مصرف فسـفر  به دست آمد  53/83یا شاهد با تعداد 
کیلوگرم در هکتار تعداد غالف در بوته به ترتیـب   100و سپس  50به 
نتایج مقایسه میـانگین  ). 3جدول (افزایش یافت  02/107و  03/94به 

داده ها همچنین نشان داد که نظیر آنچـه را کـه در خصـوص تعـداد     
تـه  غالف در ساقه اصـلی مشـاهده شـد، حـداقل تعـداد غـالف در بو      

نتـایج   . بـه دسـت آمـد    فلورسـنس در تیمار مصرف بـاکتري  ) 13/90(
همچنین نشان داد که نظیر آنچه را که در خصـوص تعـداد غـالف در    

هـاي   ساقه اصلی مشاهده شد، با تلقیح  همزمان بـذر سـویا بـا سـویه    
تعداد غالف در بوته بـه طـور معنـی داري     پوتیدا وفلورسنس باکتري 

این ). 3جدول (به حداکثر تعداد رسیده است  67/99افزایش یافته و با 
نیـز کـه در آزمایشـات خـود     ) 15(و همکاران تران هاي  نتایج با یافته

و پوتیـدا   وفلورسـنس  بـاکتري  هـاي   سـویه دریافتند که مصرف توام 
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باعث افزایش معنی داري در تعـداد دانـه در    برایدي رایزوبیومباکتري 
مطالعـات  . مخـوانی داشـته اسـت   غالف در ارقام سویا گردیده است ه

نتایج اثرات متقابل دوگانه رقم در سطوح فسفر نشان داد که کمتـرین  
تعداد غالف در بوتـه در رقـم سـاري در تیمـار عـدم مصـرف فسـفر        

و بیشترین میزان تعداد غالف در بوته تحـت اثـرات متقابـل    ) 81/80(
بـه  ) 64/122(کیلـوگرم فسـفر    100دوگانه رقم تالر در سطح مصرف 

مطالعات اثرات متقابل دوگانـه رقـم در بـاکتري    ). 4جدول (دست آمد 
نشاندهنده آن بود که حداقل تعداد غالف در بوته تحت اثرات متقابـل  

و حـداکثر میـزان تعـداد     84/75با تعـداد   پوتیدارقم ساري در باکتري 
به  پوتیداغالف در بوته تحت اثرات متقابل رقم تالر و مصرف باکتري 

مقایسه میانگین داده ها نشان ). 4جدول (به دست آمد  42/111میزان 
داد که حداقل میزان تعداد غالف در بوته تحت اثرات متقابل دو گانـه  

 96/64عدم مصرف فسفر و عدم تلقیح بذر سویا با  باکتري به میـزان  
نتایج نشان داد که حداکثر میزان تعـداد غـالف در بوتـه    . به دست آمد

در بـاکتري شـاهد بـه میـزان      50بل مصـرف فسـفر   تحت اثرات متقا
تحت اثرات متقابل سه گانه رقم در ). 5جدول (حاصل گشت  36/112

فسفر در باکتري مالحظه گردید که حداقل تعـداد غـالف در بوتـه در    
و  73/57به میزان  پوتیدادر مصرف باکتري   100رقم ساري در فسفر 

تقابل سه گانه رقم تالر در بیشترین تعداد غالف در بوته تحت اثرات م
شـکل  (به دسـت آمـد    86/150به تعداد   پوتیدادر باکتري  100فسفر 

5.(  
  

  نتیجه گیري
بطورکلی نتایج این آزمایش نشان داد که رقـم تـالر بـا عملکـرد     

 87/143گرم در متر مربع نسبت به رقم ساري بـا عملکـرد    143/177
عملکـرد  . شـته اسـت  گرم در متر مربع به طور معنـی داري برتـري دا  

باالتر دانه در رقم تالر نسبت به رقم ساري با تعداد بیشـتر غـالف در   

) 4/2(و دانه در غالف ) 93/100(، غالف در بوته )55/38(ساقه اصلی 
نتایج همچنین مبین آن بود کـه بیشـترین عملکـرد    . همراه بوده است

ـ    50دانه تحت اثرات اصلی فسفر در سـطح   ه کیلـوگرم در هکتـار و ب
گرم در متر مربع به دست آمد که با بیشترین وزن صـد   2/186میزان 

و تعداد غالف در ساقه ) 41/2(، تعداد دانه در غالف )گرم 18/20(دانه 
همچنین مشاهده گردید که با مصـرف بـاز   . همراه بود) 14/39(اصلی 

. عملکرد دانه روندي نزولی پیـدا نمـود   100هم بیشتر فسفر در سطح 
تواند احتماال به دلیل جلوگیري از جذب عناصـر ریزمغـذي    می این امر

نتـایج همچنـین   . باالي فسـفر باشـد  هاي  نظیر آهن و روي در غلظت
باکتري عملکرد دانه را به طـور معنـی   هاي  نشان داد که مصرف سویه

 5/123داري افزایش داده و بطوریکه عملکرد دانه از تیمـار شـاهد بـا    
و در  160بـه   پزودومونـاس پوتیـدا   مصـرف گرم در مترمربع، در تیمار 

گـرم در مترمربـع    2/168بـه   پزودومونـاس فلورسـنس  تیمار مصـرف  
همچنین در مصرف توام هردو سـویه بـاکتري حـداکثر    . افزایش یافت

گرم در مترمربع رسیده کـه بـا حـداکثر تعـداد      3/190عملکرد دانه به 
) 67/99(وتـه  ، حداکثر تعداد غالف در ب)87/40(غالف در ساقه اصلی 

تحـت اثـرات   . همراه بوده است) گرم 61/20(و حداکثر وزن صد دانه 
متقابل سه فاکتور رقم در فسفر در باکتري مالحظه گردید که در حالی 
که بیشترین تعداد دانه در غالف و تعداد غالف در بوتـه تحـت اثـرات    

بـه   به ترتیب پوتیدادر باکتري  100متقابل سه گانه رقم تالر در فسفر 
غالف و بیشـترین میـزان وزن صـد دانـه      86/150دانه و  62/2تعداد 

کیلـوگرم در   50تحت اثرات متقابل سه گانه رقم تالر در سطح فسفر 
گـرم بـه دسـت     16/23به میزان  فلورسنسهکتار در مصرف باکتري 

آمده است، بیشترین میزان عملکرد دانه تحت اثرات متقابل سـه گانـه   
کیلـوگرم در هکتـار در مصـرف بـاکتري      50فر رقم تالر در سطح فس

  . گرم در متر مربع به دست آمد 6/236و به میزان  پوتیدا
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  اثرات متقابل سه گانه رقم در فسفر در باکتري براي صفت وزن صد دانه - 3شکل 
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  اثرات متقابل سه گانه رقم در فسفر در باکتري براي صفت غالف در بوته - 5شکل 
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