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Abstract
Background and Objectives
Biofertilizers are now one of the most important inputs to increase agricultural production. The
use of biofertilizers in potato production could reduce the use of nitrogen fertilizers. On the other
hand, previous studies have shown that the spraying of amino acids not only improves the growth
and yield of plants, but also improves the activity of useful microorganisms.

Materials and Methods
The aim of this study was to investigate the effect of application of biofertilizers (non-application
of fertilizers, application of pseudomonas, application of azotobacter, and application of
azospirilium) and spraying of amino acids (non-spraying of amino acids, spraying with 2.5, and
3.75 g /L) on growth, yield, and nutrient uptake of potatoes. The study was carried out in Malek
Azad University as a split plot based on the randomized complet block design with three
replications in 2018. The studied traits in this study included the number of tubers per plant,
length of tuber, number of tubers per plant, mean weight of tuber, tuber yield per m2, nitrogen
percentage, phosphorus percentage, and tuber protein percentage.

Results
Based on the results of this study, all traits except the percentage of phosphorus, the interaction of
two factors such as biofertilizer, and the spraying of amino acids did not have a significant effect,
but each of the studied factors had a significant effect on the growth and yield of potatoes. The
yield of potato plants affected by spraying with a concentration of 3.75 g / l of water increased by
44.6% due to an increase in the average weight of the tubers (7.7%) and the number of produced
tubers (32.2%) was in the bush. The application of biofertilizer increased the yield of both
functional components, the average weight of the tuber and the number of tubers on potato tuber
yields. Azotobacter application treatments and Azosperilium application increased the potato
tuber yield by 29.6 and 34.1%, respectively. Potato leaf area was not affected by amino acid
spraying, but the biofertilizer had a positive effect on this trait. The percentage of protein in
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potato tubers also increased by the influence of amino acid spraying and the application of biofertilizer.

Discussion
Both spraying agents of amino acids and biofertilizer had a positive effect on the dry weight of
potato leaves. Improving the assemilation of carbon dioxide in leaves due to the use of amino
acids and biofertilizers was probably due to increased potato growth and yield. The results of this
study showed that soluble treatments with a concentration of 3.75 g / L of water, application of
Azotobacter and application of Azospirilium could have an effective role in increasing potato
yield.
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چکیده
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر کاربرد کودهای زیستی و محلولپاشی اسیدهای آمینه بر رشدد عملکدرد و بد
برخی عناصر غ ایی در گیاه سیبزمینی انجام شد .آزمایش در مزرعده تحیییداتی داناد اه آزاد اسدومی والدد ملکدا
بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار ودر سال  7931انجام شد .تیمدارهدا
شامل محلولپاشی اسیدهای آمینه (عدم کاربرد محلولپاشی با غلظت  2/5و  9/15گدرم در لیتدر آ ) و بداکتریهدای
محرک رشد (عدم کاربرد کاربرد سودوموناس ازتوباکتر و آزوسپریلیوم) بود .بر اساس نتدای بدهدسدتآمدده درصدد
پروتئین غده تنها تحت تأثیر محلولپاشی اسیدهای آمینه با غلظت  9/15گرم در لیتر آ افزایش یافت .تعدداد غدده در
بوته قطر غده متوسط وز غده عملکرد غده و درصد نیتروژ غده سیبزمینی تحت تدأثیر محلدولپاشدی اسدیدهای
آمینه با غلظت  2/5و  9/15گرم در لیتر آ افزایش معندیداری داشدت .عملکدرد غدده در واکدنش بده محلدولپاشدی
اسیدهای آمینه با غلظت  9/15گرم در لیتر آ لدود  44/6درصد افزایش یافت .در ایدن مطالعده کداربرد ازتوبداکتر و
کاربرد آزوسپریلیوم نیز اثر افزایای معنیداری بر صفاتی نظیر تعداد غده در بوته عملکرد غده و درصدد پدروتئین غدده
داشت .عملکرد غده تحت تأثیر کاربرد ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بهترتیب بهمیدزا  95/1و  47/1درصدد افدزایش یافدت.
نتای ناا داد کاربرد ازتوباکتر آزوسپیریلیوم و محلولپاشی با غلظت  9/15گرم در لیتر آ
بهبود عملکرد سیبزمینی داشته باشد.


میتواند نیش مدؤثری در

کلیدواژهها :آمینو اسید پروتئین کود زیستی کیفیت

میدمه
سیبزمینیازمهمترینمنابعغذاییبشراستتکتهدر


تولیدمحصولسیبزمینی،نیازمندکاربردکودهایزیادی

است(.)Hogy and Fangmeier, 2009

یگیترد.غتدههتای
مناطقمختلفجهانموردکشتقرارم 

کاربردکودهتایزیستتییتاگتاممهتمدرراستتای

دراتهتایمرکتب،

سیبزمینی،منبعبسیارغنیازکربوهیت


کاهشمصرفکودهایشیمیایی،افتزایشتولیتدگیاهتان

نهتااستت(.)Banerjee et al., 2006
نهتاوویتتامی 
پروتئی 

زراعی،حفظحاصلخیزیخاکهتاوتوستعهکشتاورزی

پروتئینهایسیبزمینیازکیفیتباالییبرخوردارهستند.

پایداراست.استفادهمطلوبازاینمنابعنهتنهااثرمثبتیبر
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مواد و روشها

خصوصیاتخاکدارد،بلکهبررشدگیاه،حفظنیتتروژن
وسایرموادغذاییآلتیختاکوگیتاهوکتاهشنیتازبته

ایتتنآزمتتایشدرستتال9793درمزرعتتهتحیییتتاتی

میگذارد(.)Hassani et al., 2014گتروه
کودهانیزتأثیر 

دانشگاهآزاداستالمیواحتدملکتان(طتولجررافیتایی73

بزرگیازمیکروارگانیستمهتاماننتدبتاکتریهتا،قتار هتا،

درجهو9دقییهشرقیوعتر جررافیتایی36درجتهو6

پروتوزوئرآوقار هادرریزوسفروجتودداردکتهازایتن

دقییهشمالیباارتفاع9208متریازسطحدریاهتایآزاد)

بینباکتریهافراوانترینهستند.باکتریهایافزایشدهنتده

اجراشتد.میتانگیندمتایستاالنهمنطیته98درجتهستانتی

رشدگیاهانباکتریهایآزادزیخاکزیهستتندکتهرشتد
گیاهانرابهطورمستتییموغیترمستتییمافتزایشمتیدهنتد.
مکانیسممستیلشاملتثبیتتنیتتروژن،محلتولستازیفستفر
نامحلولخاک،تولیدهیدروژنسیانید،تولیدهورمتونهتای
گیاهیماننداکسین،سیتوکسینوجیبترلینوکتاهشتولیتد
اتیلناست.باکتریهایمتعلقبتهجتن هتایآزوستیریلیوم،
سوودوموناس،زانتوموسوریزوبیوماکسینتولیدمتیکننتد
کهمیتواندبهرشدگیاهکماکند.همچنین،کاهشتتأثیر
زیستیازاثرهایمیکروارگانیسمهتای


هایزیستیوغیر
تنش
افزایشدهندهرشتدگیتاهیاستت.بتهعتالوه،ستودوموناس

م تؤثرترینبتتاکتریدرکنتتترلبیمتتاریهتتایگیتتاهیاستتت
(.)Sivasakthi et al, 2014

تیگرادو
گراد،میانگینحداکثردمایساالنه96درجهسان 
میتتانگینحتتداقلدمتتایستتالیانه2/2درجتتهستتانتیگتترادو
میانگینبارندگیساالنهاینناحیته239/7میلتیمتتراستت.
خاکهایمنطیهدرخنثیتامتوس قراردارد.

pH
اینآزمایشبهصورتکرتهتایخردشتدهدرقالتب
طرحبلوکهایکاملتصادفیبا7تکراربهاجرادرآمدو
هرکرتشامل3ردیفکاشتبهصورتجویوپشتتهای
یمتتر
فهایکاشت37ستانت 
بهطول3متروفاصلهبینردی 
یمتتر،
بود.فاصلهبینبوتتههتابتررویردیتفهتا27ستانت 
فاصلهبینکرتهایاردیتفنکاشتتوبتینهتربلتوک
یامتردرنظرگرفتهشد.
رقمسیبزمینی متورداستتفادهازارقتامستازگاربتا
شرای اقلیمیمنطیهورقمآگریتابتود.رقتماگریتا،از

آمینواسیدهاازاجتزای اصتلیپتروتئینهتاهستتند.در

انواعنیمهدیررساستکهبرایمناطقبتاکشتتبهتاره

حدود28نوعآمینواسیدمهمدرسنتزپروتئینهادرسلول

توصیهشدهوبیشترین سطحزیرکشترادربین تمتامی

درگیرهستند.آمینواستیدهامتیتواننتدتتأثیربستیارزیتادو

ارقامسیبزمینیموجتوددرایتران بتهختوداختصتاص

مهمیدرفعالیتهایحیتاتیوستاختارهایگیتاهیداشتته

دادهاست .عملکردآندرواحدستطحبتاالومیاومتت

باشتتد(.)EL-Zefzafy et al., 2016میتتداروکیفیتتت

نسبتاًخوبیبتهبیمتاریهتایمهتمویروستیدارد.طتول

اسیدهایآمینهموجوددرگیاهانزراعیبرمیزانمحصول

دورهخوابآنطتوالنی وخاصتیت انبارمتانی آنکتم

میگذارد.اسیدهایآمینهپ ازورودبهستلولهتای
تأثیر 

نظیراست.

گیاهی بهدلیلخلوصباال بته راحتتیتوست گیتاهجتذب

فاکتورمحلولپاشیبااسیدهایآمینهستاختشترکت

میشودانرژیگیاهبترایمیابلتهبتا
میشوند.اینامرباعث 

پروآمیناسیانیامحتوی08درصدآمینواسیدو92/0درصد

تنشهایمحیطیذخیرهگردد .بهطورکلیقستمتزیتادی

نیتروژندرسهسطحعدمکاربرد،محلولپاشتیبتاغلظتت

ازجذباسیدهایآمینهدرگیاهانازطریقروزنهصورت

2/7و7/37گرمدرلیترآببودکهدرکرتهتایاصتلی

میگیردوپ ازمدتکوتاهیبهقسمتهتایمتوردنیتاز

یهتایمختلتف
اعمالگردید.فاکتوردومیاکاربردبتاکتر 

میشود(.)Mawgoud et al, 2011
هدایت 

محرک رشتد شتاملعتدمکتاربرد،کتاربردستودوموناس

بدینترتیتب،هتدفازایتنمطالعته،ارزیتابیکتاربرد

(،)Pseudomonas fluorescens strain R-93ازتوبتاکتر

اسیدهایآمینهوکودهایزیستیبررشدوعملکردکمتی

()Azotobacter crococom strain 5وآزوستتتیریلیوم

سیبزمینیبودهاست.
وکیفیمحصول 

()Azospirilium lipoferum strain DSM 1691بتهصتورت
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درکرتهایفرعیقراردادهشد.سویههایمتورد

بذرمال

ازکاشتوآبیاریهایبعدبافاصلههرهفتروزیابتار

استفادهبهصورتخالصوغیرتجتاریبتودهوازجمعیتت


بهصورتجویوپشتهاعمالگردید.درطتولدورهرشتد


میکروبتتیموسستتهتحیییتتاتختتاکوآبکشتتورتهیتته

رقمموردبررسی90،دورآبیاریانجامپذیرفت.عملیتات

گردیدندوجمعیتآنهادرهرگرم)CFU(7×980بتود.

کنترلعلفهایهرزبهروشوجیندستیتتاپایتانرشتد

کلیهعملیتاتتلیتیحبتذرهادرمحتی ستایهودورازنتور

رویشیادامهیافت.درطولآزمایشهیچآفتیتابیمتاری

آفتابانجامگرفتوبذرهاپت ازخشتاشتدنکشتت

مشاهدهنشد.
پ ازمرحلهرسیدگیغدههادرتتاریخ22شتهریور،

اسیدهایآمینهدردومرحله2و3ماه
محلولپاشی 

شدند .

تعدادپنجبوتهازردیفمیانیباحذف8/7متترازابتتداو

هایسیبزمینیانجامشد.


بعدازکاشتغده
قبلازکاشتمیزان788کیلوگرمدرهکتارکوداوره

انتهایردیفهتایکاشتت،ازهترکترتنمونتهبترداریو

بهکاربتردهشتد.قستمتاولکتوداورهقبتلازکاشتتو

جهتاندازهگیریهتایالزمبتهآزمایشتگاهدانشتگاهآزاد


متابییبتهصتتورتستترکدرمرحلتهخاکتدهیپتتایبوتتته

اسالمیواحدملکانمنتیلگردید.

بهصورتشیاریدرپایینردیفهایکاشتتاعمتالشتد.


صفاتمورداندازهگیریشاملتعدادغتدهدربوتته،


بهدلیلنتایجآنالیزخاک،کودپتاسهوفسفرهدرمزرعهبه

ابعادغده،تعدادغدهدربوته،متوس وزنغده،عملکرد

کاربردهنشد.

غدهدرمترمربع،درصدنیتروژنغده،درصدفسفرغتده

دراوایتتلاردیبهشتتتمتتاهستتال9793شتتخمستتطحی

ودرصدپروتئین غده بود.برداشتجهتتانتدازهگیتری

بهمنظورکنترلعلفهتایهترزبتهزمتینزدهشتد.جهتت


عملکردغدهدرتاریخ20شهریورازمستاحتیتامتتر

تجزیهخاکمحلاجرایطرح،یانمونهخاکازشش

مربتتعوازبوتتتههتتایموجتتوددرردیتتفدوموستتومهتتر

سانتیمترتهیهوبتهآزمایشتگاه
نیطهمزرعهازاعماق 8-78

کرتانجامگردید.سی غدههاجداوتوزینشد.برای

ویژگتتیهتتایفیزیکتتیو

آبوختتاکارستتالگردیتتد.

بهدستآوردنتعدادغدهدربوته،تعتدادغتدهدربوتته

شیمیاییخاکدرجدول()9درجشدهاست.پ ازتهیه

تعدادپنجبوتهسیبزمینیدرهرکرتانتختابگردیتد.

نیشهکاشتاقدامبهعملیتاتآمتادهستازیزمتینوایجتاد

غدههابادقتازخاکبرداشتوتعدادغتدههتادرپتنج

جویوپشتهگردیتد.درتتاریخ98اردیبهشتتمتاهاولتین

ندازهگیریمتوس وزنغدههتا،
بوتهشمارششد.برای ا 

آبیاریبرایتشخیصداغآبوهمچنینمرطتوبنمتودن

هایبرداشتشدهپنجبوتهبااستتفادهازتترازوی


کلغده

ختتاک(کتتهبتترایفعتتالنمتتودنبتتاکتریهتتایموجتتوددر

اندازهگیریومتوست وزنغتدههتادربوتتهبته
دیجیتال  

کودهتتایزیستتتیالزماستتت)انجتتامشتتد.درتتتاریخ97

دستآمتد.طتولوقطترغتدههتابتااستتفادهازکتولی 

اردیبهشتغدههایرقمآگریاسیبزمینیبتاقطتر77التی

اندازهگیری گردید.ستی بعتدازمیتانگینگیتریعتدد


کهازسازمانجهادکشاورزیملکانتهیهشده

77میلیمتر

حاصتتلبتتهعنتتوانطتتولغتتدهدرمحاستتباتبتترحستتب

یمتریکاشتهشد.اولینآبیاریپت 
بود،درعمق98سانت 

یمترمورداستفادهقرارگرفت.
سانت 

Table 1.The result of soil test from 0 to 30 cm depth

Electrical
conductivity
)Ec(Ds/M

Saturation of
saturated Ph

Saturation
percentage
SP%

Organic
carbon
(%)O.C
Percentage of
neutralizing
substances
PNS

Total nitrogen
%T.N

Absorbable
phosphorus
()P.P.M

Absorbable
potassium
()P.P.M

)Sand (%

)Silt (%

)Clay (%

Soil texture

1.42

8.17

47

10.8

1.29

0.12

51.85

2085

37

50

Loam silt 13
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دانکندرسطحاحتمالپنجدرصداستفادهشد.

غلظتتتنیتتتراتبتتهروشکتتالریمتریبعتتدازاحیتتا
انتتدازهگیتتریمیتتزانفستتفر

روشدیآزوتعیتتینو

بتته

نتای و بحث

گی تاهبتتهروشهضتتمبتتاخشتتاستتوزانیوترکی تببتتا

تعداد غده در بوته

ورنگسنجی بادستگاهاستیکتروفتومتر

اسیدکلریدریا 

براساسنتایجتجزیهواریان ،اثرهایاصتلیتیمتار

درطولموج338نانومترانجامشد ()Scarpelli, 2016

محلولپاشیاسیدآمینهوکودزیستیبترتعتدادغتدهدر

برایاندازهگیریمیزانپتروتئین،میتدارنیتتروژندر


یداربود،ولیبرهمکنشایندوعاملتأثیریبر
بوتهمعن 

غدههتا بتااستتفادهازدستتگاهکجلتدالتمتاماتوماتیتا

تعدادغدهدربوتهنداشتت(جتدول.)2درایتنمطالعته،

اندازهگیتریشتد.
( )Auto Analyser 130 Tecator CO

بیشترینافزایشتعدادغدهدربوتهبهتیمارمحلولپاشتی

پ ازتیتراسیون میدارنیتروژنبااستفادهازمعادلتهزیتر

باغلظت7/37گرمدرلیترآباختصاصداشتوتعداد

محاسبهشد.

غدهتولیدیدربوتهدرمیایسهباعدمکاربرداسیدآمینه

N (%) =(X-14.008)/w

بهمیزان2/72درصدبیشتربود.تیمارمحلوپاشیباغلظت

درنهایت بااستفادهازمیزان نیتتروژنمحاستبهشتدهو


2/7گتترمدرلیتتترآبنیتتزافتتزایش9/3درصتتدیرادر

ضتتریبتبتتدیل6/27می تزانپتتروتئیننمونتتههتتامحاستتبه

یهتا
تعدادغدهدربوتهباعثشد(جدول .)7سایربررست 

گردید.پ ازاطمینانازیکنتواختیواریتان خطاهتای
آزمایشی(آزمونبارتلت)ونرمالبودندادهها،تجزیه و

نشاندادشاخصستطحبتر ،میتزانفتوستنتزونستبت

دادههتتابتتااستتتفادهازنتترمافتتزارآمتتاری
تحلی تلآمتتاری 

کربنبهنیتتروژنازمهتمتترینعتواملیاستتکتهبترای

نهتاازآزمتون
MSTATCانجامشد.برایمیایسهمیانگی 

غدهزاییمؤثراست.


Table 2. Analysis of variance of studied traits in potatoes as affected by amino acids and biofertilizers
Protein
percent

Phosphoros
percent

Nitrogen
percent

Tuber yield

Mean tuber
weight

Tuber
width

Tuber
length

No. of
tuber

df

0.035ns
**5.414
0.291
*2.040
0.267ns
0.492ns
9.71

0.175ns
**4.674
0.244
**1.207
*0.776
0.21
10.64

0.365ns
*3.750
0.292
0.812 ns
0.258ns
0.429
15.83

11.161ns
**645.978
6.293
*214.199
61.406ns
48.025
17.99

8.575ns
**370.690
13.509
*120.703
27.597ns
28.566
4.04

0.618ns
*6.502
0.673
*2.725
1.014ns
0.636
2.51

1.688ns
14.298ns
2.34
7.932ns
3.138ns
2.568
4.77

0.085ns
**4.882
0.061
*1.702
0.57ns
0.419
14.77

S.O.V.

2
2
4
3
6
18

Replication
Amino acids
Main error
Biofertilizer
Amino acid × Biofertilizer
Sub error
)C.V. (%

and * Represents significance at the level of probability of one and five percent, respectively

**


Table 3. Mean comparison of measured traits in Potato as affected by amino acids
No. of Tuber width Mean tuber Tuber yield
Nitrogen
Protein percent
Treatments
tuber
)(mm
)weight (g
)(kg/m2
Percent of tuber
of tuber
Without application 3.845c
30.96b
126.7c
32.21c
3.523b
6.638b
b
a
b
b
a
2.5 g/L Water
4.209
32.19
132.0
36.80
4.267
7.087b
a
a
a
a
a
3.75 g/L Water
5.086
32.28
137.8
46.58
4.618
7.959a
b
b
b
b
a
Without application 3.819
31.17
126.8
32.00
4.22
6.830b
ab
a
a
ab
ab
pseudomonas
4.266
32.29
133.0
37.69
3.99
6.808b
a
a
a
a
a
Azetobacter
4.643
32.25
134.7
41.50
4.13
7.567a
a
ab
a
a
a
Azospirillium
4.792
31.54
134.2
42.92
4.09
7.708a
Dissimilar letters indicate significance at the five percent probability level.
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دریتابررستی( Pourali and Roozbahani )2014

یداریرادرتعتداد
دادکاربردکودهایزیستیافزایشمعنت 

محلتتولپاشتتیاستتیدهایآمینتتهتعتتدادغتتده

نشتتاندادنتتد

یتیوبرسیبزمینیباعثشد.بیشتترینافتزایشمتعلتقبته
مین 

سیبزمینیرابهمیزان72درصدافزایشداد.دراینمطالعته

کاربردتتوممازتوبتاکتروستودوموناسبتودکتهتعتدادریتز

نیزتیمارکاربردکودزیستیحاویستودوموناستتأثیریبتر

غدههایسیبزمینیرابهمیتزان76درصتدافتزایشداد.امتا

تعدادغدهدربوتهنداشت،اماتیمارهایکاربردازتوبتاکترو

دربینکاربردهریاازانواعکودزیستتی،بیشتترینتعتداد

یداریرادرتعتتتدادغتتتدهدر
آزوستتتیریلیومافتتتزایشمعنت ت 

یتیوبرمربوطبهتیمارازتوباکتربتودDouds et al.)2007(.
مین 

یسیبزمینیباعثگردید.

بوتهها


نیزگزارشکردندکهتلییحسیبزمینیباازتوباکتربرتعداد

دراثرکتاربردازتوبتاکتروکتاربردآزوستیریلیومتعتداد
غدهدربوتهبهترتیب3/6و3/3عددبتودکتهدرمیایستهبتا

غدهسیبزمینیافزود.

قطر غده

عتتدمکتتاربردکتتودزیستتتیبتتهترتی تب29/7و27/3درصتتد

اثرمحلولپاشیبوتههابااسیدهایآمینهوکتودزیستتی

بیشتتتربتتود.بتتیندوتیمتتارکتتاربردازتوبتتاکتروکتتاربرد

یداربتود(جتدول.)2کتاربرد
برقطرغدهستیبزمینتیمعنت 

یداریوجتتود
آزوستتیریلیومازنظتترآمتتاریاختتتالفمعنتت 

یداریدرقطترغتدههتای
اسیدهایآمینهسببافتزایشمعنت 

نداشتوهردوتیمارافزایشمشتابهیرادرتعتدادغتدهدر

سیبزمینیشد.دردوتیمارمحلولپاشیباغلظت2/7گترم

بوتهباعتثگردیتد(جتدول.)3بنتابرایندرصتورتتتامین

درلیترآبومحلولپاشیباغلظت7/37گرمدرلیتترآب،

فرآوردههایفتوسنتزیکافی،گیاهتعتدادواحتدهایزایتای


یمتتتربتتودکتتهدر
قطتترغتتدهستتیبزمینتتی72/9و72/2میلت 

بیشتریراتولیدمیکنتد(.)Gothandapani et al., 2017بتا


میایسهباتیمارشاهدبهترتیتب7/2و3/2درصتدبیشتتربتود

،فرآوردههتایفتوستنتزی

اینوجوداگرپ ازتولیدغدهها

(جدول.)7گیاهانبهوسیلهفرآیندفتوسنتزکربوهیتدراتهتا

کافیوجودنداشتتهباشتد.وزنغتدهافتزایشپیتدانخواهتد

یکنند.اسیدهایآمینتهازطریتقافتزایشدرصتدو
راسنتزم 

کرد .بنابراینقبتلوبعتدازتعیتینتعتدادغتده،گیتاهجهتت

میزانکلروفیلدرگیاه،سببارتیاءفعالیتفتوستنتزیگیتاه

افزایشتعدادغدهوابستهبهحضورفرآوردههتایفتوستنتزی


یشتوند( Molaie et al.,
وافزایشنسبتکربنبهنیتروژنم 

استتت(.)Nam and Yoshihara, 2008کودهتتایزیستتتی

.)2013بنابرایناسیدهایآمینهبتاتتأثیربترفتوستنتزوتولیتد

یتوانندمیزانتولیداسمیالتهارادرگیاهانبتهطتورقابتل
م

یتوانندبررشدغدههاکتهوابستتهبتهحضتور
اسمیالتها،م 

یدهنتدOtroshy et al.)2012(.نشتان
مالحظهایافزایشم 


یدهند.
التهااست،افزایشم 
اسمی 

Table 4. Mean comparison of measured traits in Potato affected by the spraying of amino acids and
biofertilizers
Spraying of amino acids

Phosphoros percent

Type of biofertilizer

3.607de
3.837c-e
3.363e
4.040c-e

Without application
Pseudomonas
Azetobacter
Azospirillium

Without application

4.313cd
4.637bc
3.880c-e
4.240c-e

Without application
Pseudomonas
Azetobacter
Azospirillium

2.5 g/L Water

3.687de
5.580a
5.260ab
5.303ab

Without application
Pseudomonas
Azetobacter
Azospirillium

3.75 g/L Water

Dissimilar letters indicate significance at the five percent probability level.
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کاربردسودوموناسوکتاربردازتوبتاکترقطتربیشتتر

سودوموناس،ازتوباکتروآزوستیریلیومبتهترتیتبافتزایش

غدهدرمیایسهباتیمارشاهدنشانداد.درتیمتارکتاربرد

7/0،6/2،3/0درصتتدیرادرمتوستت وزنغتتدههتتتای

ستتودوموناسوازتوبتتاکترقطتترغتتدههتتایستتیبزمینتتی

یدارینداشتتند(جتدول
سیبزمینینشاندادوتفاوتمعن 

یمتربودکتهدرمیایستهبتا
بهترتیب72/29و72/27سانت 

Salehi et al.)2014(.)3اظهارداشتتندکتاربردکودهتای

عتتدمکتتاربردکتتودزیستتتیبتتهترتیتب7/7و7/3درصتتد

آزوسیریلیوموسوودوموناسوترکیباینموادبترمیتزان

بیشتربود.کاربردسودوموناسوازتوباکترازنظرآمتاری

یافزایدWeimers)2016(.
پروتئینغدههایسیبزمینیم 

افزایشمشابهیرادرقطرغتدههتایستیبزمینتیباعتث

غتتدههتتای
یداریرادرمتوستت وزن 
نیتتزافتتزایشمعنتت 

گردیدند(جتدولOtroshy et al.)2012(.)7نشتانداد

سیبزمینیتحتتأثیرکاربردکودهتایزیستتیبتهدستت

یداریرادرمتوست 
کاربردکودهایزیستیافزایشمعن 

آورند.اینمحیییناینافزایشراناشیازافتزایشجتذب

انتدازهریتتزغتدههتتایستیبزمینتتیباعتثشتد.بیشتتترین

متتوادغتتذاییوفتوستتنتزبوتتتههتتایستتیبزمینتتیدانستتتند.

افزایشمتعلقبهکاربردتوممازتوبتاکتروستوودوموناس

(Farag et al.)2013تتتأثیرستتهنتتوعکتتودزیستتتیریتتزو

هایسیبزمینیرابهمیتزان

بودکهمتوس اندازهریز 
غده

بتتاکترین،میکتتروبینوفستتفورینرابتتررشتتدوعملکتترد

37درصدافزایشداد.امادربینکاربردهریاازانواع

سیبزمینیبررسینمودندومشاهدهنمودنتدکتودزیستتی

یتیوبرسیبزمینی
کودزیستی،بیشترینمتوس اندازهمین 

بیشترینافزایشرادرمتوس وزنغتدههتایستیبزمینتی

مربوطبهتیمارازتوباکتربود.

باعثشتد.ایتنکتودمخلتوطیازازتوبتاکترکروکوکتوم

متوسط وز غده

()Azotobacter chroococcumوآزوستیریلیوملییتوفروم

اثتترمحلتتولپاشتیاستتیدهایآمینتتهوکتتاربردکودهتتای
یدار
زیستیبرصفتمتوس وزنغدههایسیبزمینتیمعنت 

()Azospirillum lipoferumبود.
عملکرد غده

بود(جدول.)2بتامیایستهمیتانگینهتایمتوست وزنغتده

باتوجهبهنتایجبهدستآمدهازایتنآزمتایش،اثتر

سیبزمینیتحتتأثیرسطوحمحلولپاشتیاستیدهایآمینته

محلولپاشیاسیدهایآمینهوکودهایزیستیبترصتفت

مشاهدهشدکههردوستطحمحلتولپاشتیاستیدآمینتهاثتر

یداربود،ولیبرهمکنشایتندوعامتل
عملکردغدهمعن 

یداریرابرمتوس وزنغدههایسیبزمینیداشت،اما
معن 

سیبزمینتینداشتت
یداریبرعملکردغدههای 
تأثیرمعن 

درغلظتباالترافزایشبیشتتریدرمتوست وزنغتدههتای

(جدول.)2هردوتیمارکاربرداستیدهایآمینتهافتزایش

محلولپاشیبتا

یکهتیمار
سیبزمینیمشاهدهگردید.بهطور 

معنیداریرادرعملکردغدهستیبزمینتینشتانداد،بتا


غلظت7/37گرمدرلیترآبباافزایش0/3درصدیباعتث

اینوجودمیزانافزایشتحتتأثیرتیمارمحلولپاشیبتا

تولیدغدههاییبتا973/0گترمشتد.تیمتارمحلتولپاشتیبتا

غلظت7/37گرمدرلیتترآببیشتترازمحلتولپاشتیبتا

غلظت2/7گرمدرلیترآبنیزافزایش3/9درصتدیرادر

غلظت2/7گرمدرلیترآببود.درتیمتارمحلتولپاشتی

متوس وزنغدههایسیبزمینیشتد(جتدول.)7دریتا

باغلظت7/37گرمدرلیترآبعملکردغتده36/7تتن

بررستی( Pourali and Roozbahani )2014نشتاندادنتد

درهکتاربودکهدرمیایسهبتاتیمتارعتدممحلتولپاشتی

غتتدههتتای
محلتتولپاشتتیاستتیدهایآمینتتهمتوستت وزن 


اسیدهایآمینهبتهمیتزان33/6درصتدبیشتتربتود.تیمتار

یداریافزایشداد.
سیبزمینیرابهطورمعن 


محلولپاشیباغلظت2/7گرمدرلیتترآبنیتزافزایشتی

یداریبتر
تمامیتیمارهایکودهتایزیستتیافتزایشمعنت 

 93/2درصدیرادرعملکردغدهباعثگردید(جتدول

ستتیبزمینتتیداشتتت.کتتاربرد

غتتدههتتای
متوستت وزن 

Pourali and Roozbahani)2014(.)7نشتتاندادنتتد
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بهطور
سیبزمینیرا 
محلولپاشیاسیدهایآمینهعملکرد 

یداریبتر
تیمارهایکاربردکودزیستی،اثرافزایشیمعن 

یداریافتزایشداد.ایتنمحییتیننشتاندادنتدکتود
معن 

درصدفسفرغدهسیبزمینیداشتکهایتننتتایجنشتان

مذکورباافتزایشتعتدادغتدهومتوست وزنغتدهایتن

میدهدکاربرداسیدهایآمینهبرتواناییگیاهدرجتذب


ستتیبزمینتتیباعتتثشتتد.

افتتزایشرادرعملکتتردغتتده

غدههاتاثیرگذاراست.
وتجمعفسفردر 

یداریرادر
(Kumar et al.)2018aنیتتزافتتزایشمعن ت 

یداریرادرمحتوای
(Weimers)2016نیزافزایشمعن 

عملکردغدههایسیبزمینیبتاکتاربرداستیدهایآمینته

فسفرغدههتایستیبزمینتیتحتتتتأثیرکتاربردکودهتای

گزارشنمودنتد.ایتنمحییتینایتنافتزایشراناشتیاز

زیستتتیب تهدستتتآورنتتد.ایتتنمحییتتینگتتزارشنمودنتتد

افزایشفتوسنتزدانستند.

کودهایزیستیبتاافتزایشمیتزانحاللیتتفستفرنتامحلول

درایتتتنمطالعتتتهتیمتتتارکتتتاربردستتتودوموناستتتتأثیر

خاکوافزایشرشدریشههابرمحتوایفسفردرغتدههتای

یداریبرعملکردغدهنداشت،امتاکتاربردازتوبتاکترو
معن 

یهتانشتاندادهاستت
سیبزمینیافزود.ازسویدیگربررس 

یداریدرعملکترد
کاربردآزوسیریلیومستببافتزایشمعنت 

کهکاربرداسیدهایآمینهمیزانفعالیتآنزیمهایختاکرا

ستتیبزمینتتیگردیتتد.کتتاربردازتوبتتاکتروکتتاربرد

غتتده

یدهد.یکیازاینآنزیمهتا،آنتزیمفستفاتازاستت
افزایشم 

آزوسیریلیومعملکردیبهترتیبمعادل39/7و32/9تتندر

کهازاینطریقبرمیزاندسترستیگیتاهبتهفستفروافتزایش

هکتارداشتکتهدرمیایستهبتاعتدمکتاربردکتودزیستتی

میافزاید(.)Kumar et al., 2018b
جذبآن 

بهترتیببهمیزان29/6و73/9درصدبیشتربود(جتدول.)3

درصد نیتروژ غده

یتیتوبر
یدارعملکردمین 
(Otroshy et al.)2012افزایشمعن 

یداریبتر
دراینمطالعه،کاربرداسیدآمینهاثترمعنت 

راباکاربردکودهایزیستیبهدستآوردند.همچنینروش

درصدنیتروژنغدههایسیبزمینیداشت،ولیکتاربرد

کشتهمبرمیزانعملکردنیشبسزاییداشتهبهطوریکه

کودهتتایزیستتتیاثتتریبتتردرصتتدنیتتتروژنغتتدههتتای

بیانکردندکهکشتجویوپشتهعملکردباالیینسبتبته

سیبزمینینداشت(جدول.)2باتوجهبهنتتایج،کتاربرد

کشتکرتیدارد(.(Tofanghsazpour et al.,2015

اسیدهایآمینهاثرافزایشیبردرصتدنیتتروژنغتدههتای

درصد فسفر در غده سیبزمینی

سیبزمینیداشت.دردوتیمتارمحلتولپاشتیبتاغلظتت

اثرهایاصتلیوبترهمکنشمحلتولپاشتیاستیدهای

2/7گرمدرلیترآبومحلولپاشیباغلظت7/37گترم

آمینهوکتاربردکودهتایزیستتیبتردرصتدفستفرغتده

درلیترآبدرصدنیتروژندرغدههتایستیبزمینتیدر

یدار بود(جدول.)2میایسهمیانگینهتای
سیبزمینیمعن 

میایسهباعدمکتاربرداستیدآمینتهبتهترتیتب29/9و79

درصدفسفرتحتتأثیرمحلتولپاشتیاستیدهایآمینتهو

درصدبیشتربود.هردوتیمارمحلولپاشیباغلظتت2/7

کاربردکودهایزیستینشاندادبیشتریندرصدفسفردر

گرمدرلیترآبومحلولپاشیباغلظتت7/37گترمدر

سیبزمینیمتعلقبهتیمارمحلتولپاشتیبتاغلظتت7/37

لیتتترآبازنظتترآمتتاریافتتزایشمشتتابهیرادردرصتتد

گرمدرلیترآبهمراهباکاربردسودوموناسبودکهدر

نیتروژنغدههتایستیبزمینتینشتاندادنتد(جتدول.)7

دستآمتد.درایتن
اینتیماردرصدفسفر7/70درصدبه 

بررسیهانشاندادهاستتاستیدهایآمینتهبتهروشهتای

مطالعهدرشرای عدمکتاربرداستیدهایآمینته،کتاربرد

یدهتد.
مختلفمحتواینیتروژنرادرگیاهانافزایشمت 

کودزیستیاثریبردرصدفسفرغتدههتایستیبزمینتی

بهتتاباعتتثافتتزایشتولیتتدنیتتتروژنتوس ت 
ایتتنترکی ت 

نداشت.درتیمارمحلولپاشیباغلظت2/7گرمدرلیتتر

میشود،ازسویدیگتر
یتثبیتکنندهنیتروژن  

یها
باکتر 

دستتتآمتتد.امتتادرتیمتتار

آبنیتتزنتتتایجمشتتابهی 
بتته

میزانجذبنیتروژننیزباکاربرداسیدهایآمینهازریشه

محلتتولپاشتیبتتاغلظتتت7/37گتترمدرلیتتترآبتمتتامی

افزایشمییابد،چراکهاینترکیبهتارشتدریشتههتارا
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افتتزایشدادهودرنتیجتتهبتترجتتذبنیتتتروژناثتترغیتتر

غدههایسیبزمینینداشتت،ولتیدردوتیمتارکتاربرد

مستتتییمیدارنتتد.متابولیستتمنیتتتروژننیتتزدرونگیتتاهبتتا

ازتوبتاکتروکتتاربردآزوستتیریلیومدرصتتدپتتروتئینغتتده

Scarpelli,

سیبزمینیدرمیایسهباتیمارعدمکتاربردکتودزیستتی

.)2016بدینترتیب،باتوجهبتهایتنگتزارشهتاجتذب

افتتتزایشداد.درتیمتتتارکتتتاربردازتوبتتتاکتروکتتتاربرد

مییابد.
نیتروژنباکاربرداسیدهایآمینهافزایش 

آزوسیریلیومدرصتدپتروتئیندرغتدههتایستیبزمینتی

درصد پروتئین غدههای سیبزمینی

بهترتیتب3/7و3/3درصتدبتودکتهدرمیایستهبتاعتدم


ییابتتد(
کتتاربرداستیدهایآمینتتهافتتزایشمت 

محلولپاشیاستیدهایآمینته

دراینبررسیهردوتیمار

بهترتیتب98/3و92/0درصتدبیشتتر
کاربردکودزیستی 

یداریبتردرصتدپتروتئین
وکاربردکودهایزیستیاثرمعن 

بود.هردوتیمارکاربردازتوباکتروکاربردآزوسیریلیوم

ستتیبزمینتتیداشتتت(جتتدول.)2ولتتی،تیمتتار

غتتدههتتای


افزایشمشابهیرادرمحتوایپروتئینغتدهنشتاندادنتد

محلتتولپاش تیبتتاغلظتتت2/7گتترمدرلیتتترآبتتتاثیریبتتر

(جدولPatil)2010(.)3نشاندادندکاربردکودزیستی

درصدپروتئینغتدههتایستیبزمینتینداشتت.ولتیتیمتار

محتوایپروتئینرادرStevia rebaudianaافزایشداد.

محلتتولپاش تیبتتاغلظتتت7/37گتترمدرلیتتترآبافتتزایش

اینمحییانافزایشراناشیازافزایشمتابولیسمنیتروژن

یداریرادردرصدپروتئینغدههایسیبزمینیداشت.
معن 

وافزایشجذبموادغذاییتوس گیاهدانستند.

درتیمتتارمحلتتولپاش تیبتتاغلظتتت7/37گتترمدرلیتتترآب

نتیجهگیری

سیبزمینی3/9درصتدبتودکته
درصدپروتئیندرغدههای 

نتایجنشاندادکودهایزیستیمورداستتفادهوکتاربرد

درمیایسهباعدمکاربرداسیدآمینتهبتهمیتزان99/9درصتد

اسیدهایآمینهاثترمثبتتیبترعملکتردواجتزایعملکتردو

بیشتتربتود(جتدولPourali and Roozbahani)2014(.)7

یتوانندمنتابع
حتیخصوصیاتکیفیسیبزمینیداشتوم 

نشاندادندکهمحلولپاشیاسیدهایآمینتهدرصتدپتروتئین

مفیدیبرایارتیایمحصوالتکشاورزیبهشمارآیند.

یداریافتتزایشداد.ایتتن
غتتدهستتیبزمینتتیرابتتهطتتورمعن ت 

سپاسگزاری

محییتتینگتتزارشنمودنتتدکتتهایتتنکتتودبتتاافتتزایشمیتتزان

ایتتنمیالتتهبرگرفتتتهازپایتتاننامتتهتحتتتعنتتوانتتتأثیر

نهتتاایتتنافتتزایشرادر
نیتتتروژنگیتتاهومتابولیستتمپتتروتئی 

هایمحرکرشدومحلولپاشیمحتتوی


کاربردباکتری

سیبزمینیباعثشد.
عملکردغده 

اسیدهایآمینتهبترخصوصتیاتفیزیولوژیتاورشتدی

دراینمطالعهدربینتیمارهایکودزیستی،کتاربرد
یداریبتتردرصتتدپتتروتئیندر
ستتودوموناستتتأثیرمعنتت 

زمینیمیباشدلذاتشکروتیدیرازحتوزهپتژوهش


سیب
واحدملکانمیگردد.
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