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  ،کرمانشاهي راز دانشگاهی عیطب منابع وي کشاورز سیپرد ،يآگرواکولوژگروه  ارشد یکارشناس آموخته دانش1
  ،کرمانشاهي راز دانشگاهی عیطب منابع وي کشاورز سیپرد ،نباتات اصالح و زراعت گروه اریاستاد2

  ، واحد بروجردانشگاه آزاد اسالمیدژوهشگران جوان، باشگاه پ3
  20/02/1391:  ؛ تاریخ پذیرش23/09/1390: تاریخ دریافت

  *چکیده
تري به  زه توجه بیشوامرها  سالمت انسان براي کودهاي شیمیایی آمیز بودن  مخاطرهبا توجه به

 کود همراه با کاربردی ستزی کودهاي اثری بررس منظور به پژوهشاین  .کودهاي آلی گردیده است
 سبزینگی زانیم و بوته ارتفاع غده، هر در جوانه تعداد ها، غده نیپروتئ درصد عملکرد، بر اورهیی ایمیش

ي ها بلوك طرح هیپا بر لیفاکتور صورت به آزمایش . انجام شدمارفونا رقمی نیزم بیس هاي کلرفیل
 و مصرف سطح 2 در نیتراژینی ستیز کود شامل هاتیمار.  شدجرا اتکرار 4 دری تصادف کامل
 بار یک ،مصرفعدم( سطح 3 در) HB-101( کیارگان کامالً محلول ،)بذرمال صورت به( صرفم عدم

 داد نشان جینتا. بود مصرفعدم و مصرف سطح 2 در اوره کود و )یپاش محلول بار 2 وی پاش محلول
 و) متر یسانت 2/70 (بوته ارتفاع نیباالتر ،)هکتار در لوگرمیک 46526 (غده عملکرد نیباالتر که

 کود همراه به نیتراژینی ستیز کود کاربرد ماریت در) 2/55 عدد اسپاد (ها برگ سبزینگی زانیم نیرت شیب
 نیتر نییپا و ها غده نیپروتئ درصد نیباالتر نیهمچن. آمد دست به HB-101 یپاش محلول بار 2 و اوره

 یپاش محلول بار 2 و هاور کود ن،یتراژینی ستیز کود زمان  همطیشرا در زین غده هر در جوانه تعداد
HB-101 ویی ایمیشي کودها زمان هم کاربرد که داد نشان پژوهش نیا جینتانهایت  در. شد مشاهده 

  .را افزایش دادی نیزم بیس تیفیک و عملکردی ستیزي ها نهاده
  

  یستیز کود ،عملکرد ،ینیزم بیس اوره، : کلیديهاي واژه
                                                

  shaban.morad@yahoo.com: مسئول مکاتبه *
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  مقدمه
 به منجر که بودهیی ایمیشي ها نهاده مصرف بهی متکي رزکشاو محصوالت دیتول ریاخي ها دهه در

 نیا رفعي کارها راه ازی یک. )1999 همکاران، وی کوچک (است شده یطیمح ستیز عمده مشکالت
 همکاران، وی کوچک (باشد یمی زراعي ها نظام بوم در داریپاي کشاورز اصول از استفاده مشکالت

 بنابراین شود یم محسوب داریپاي کشاورز دری اصل لعوام از خاك تیریمد که جا آن از). 1999
 در را بشر ،زیستیي کودها با تروژنیني کودها خصوص بهیی ایمیشي کودهای جیتدری نیگزیجا

 زیستیي کودها اصطالح. دینما یمي اري یکشاورز محصوالت داریپا دیتول و هدف نیا بهی ابی دست
 بلکه گردد ینم اطالق ...و سبز کود ،یاهیگي ایبقا ،یدامي کودها از هددست آم بهی آل مواد بهتنها 

 تروژن،ین تیتثب با رابطه در ها آن تیفعال از هددست آم به مواد وی قارچ ویی ایباکتر زموجوداتیر
). 1995 ،یملکوت (شوند یم محسوب زیستیي کودها نیتر مهم ازیی غذا عناصر ریسا و فسفری فراهم

ی زیستی تیتثب قیطر از خاكی معدن عناصری فراهم شیافزا بر عالوه زموجوداتیر از گروه نیا
 کننده میتنظي ها هورمون انواع دیتول و زا يماریب عوامل کنترلبهبود فراهمی نیتروژن و پتاسیم،  تروژن،ین
  ). 2007 همکاران، و شاتا (دهند یم قرار ریثأت تحت را اهانیگ عملکرد اهیگ رشد محرك و

 و کننده میتنظي ها هورمون دیتول به توان یم اهیگ رشد محركي ها يباکتر هاي برتري نیتر مهم از
 ،)1985 ،پالتا و کراتزاك(یی غذا عناصر و آب جذب بهبود وي ا شهیر ستمیس توسعه اه،یگ رشد محرك
 تیتثب فسفر، به اهیگی دسترس بهبود ،)2000 همکاران، و مارها (اهچهیگ ظهور وی زن جوانه بهبود
 مانند کیوتیب یآنت باتیترکی برخ دیتول و دروفورهایس خصوص به یونوفورها دیتول ن،تروژینی زیست
 نیتر مهم جمله از. )2006 همکاران، وی رواست( کرد اشاره زا يماریب عوامل کنترلي برا ها نیوسیباکتر
 باکترازتو جنس به توان یم اند گرفته قرار توجه موردي کشاورز در امروزه که رشد محركي ها يباکتر

  مادهی ستیزي ها نهاده از  اینگریدی کی. کرد اشاره بوده تروژنین کننده تیتثب که ومیلیریآزوسپ و
 اهیگ و انیمخروط رهیت درختان از گونه سه پوست از برگرفته که است HB-101یعیطب کننده تیتقو

 اهانیگ در ها آن اتاثر و ها يباکتري اریهم به مربوط مطالعات تر بیش). 2008 س،یداو (است بارهنگ
. استی نیزم بیس به مربوطی اندک مطالعات و بودهی علف اهانیگ و غالت با رابطه در هعمدطور  به
 دارد جهان مردم هیتغذ دري ا عمده نقش که استی صنعت اهانیگ نیتر مهم ازی کی ینیزم بیس
. دهد یم لیتشک تروژنین رااین گیاه ی اهیگي ها بافت درصد 1-5ی کلطور  و به)2005 پور، خواجه(
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 در اهیگ که یهنگام. باشد یم ها نیپروتئی اصل اجزا از اه،یگ رشدي براي ضرور عناصر ازی یک تروژن،ین
 و یافته کاهش نیپروتئ دیتول د،ینما رشد) تروژنین کود حد از شیب مصرف جمله از(ي رعادیغ طیشرا

 که استی نیرپروتئیغي ها شکل ازی یک راتتین. ابدی یم تجمع اهیگ دری نیرپروتئیغ شکل به تروژنین
 هیرو یب مصرف). 2000 هرناندز، (شود یم تیسم جادیا باعثیی غذا رهیج در حد از شیب مصرف
 خودي ها اندام در را تراتیني عاد طیشرا در کهی اهانیگی حت که شود یم باعث تروژنهیني کودها

 تروژنین نیتام منبع نیبنابرا). 2000 هرناندز، (ندیانم تجمع ادیز مقدار به را ماده نیا کنند، ینم رهیذخ
 نداشتهی طیمح ستیزی آلودگ اه،یگ ازین نیتام ضمن که باشد یم مهم اریبسی نیزم بیس اهیگ ازین مورد
) 2001 (مجد وی اردکان. باشد یمی ستیزي ها نهاده به آوردني رو مورد نیا در کار راه نیبهتر باشد
 ارتفاع، دار یمعن شیافزا موجبي انفراد صورت به زایکوریم یا لومیریآزوسپ کاربرد که اند داده نشان
 نشان) 1997 (راماسوآمی و سوني گرید  پژوهشدر. است شده  گندماهیگ خشک وزن و پنجه تعداد
 لوگرمیک 40 اندازه بهی رآلیغ تروژنهین کود با همراهنیتروژنه و فسفره ی ستیز وی آل کود کاربرد که دادند

 همکاران و سانتوز نیهمچن. است دهیبخش بهبود شاهد ماریت با سهیمقا در را ایسو  دانه عملکرد کتاره در
یی ایمیش باتیترک تواند یم تروژنهین کود همراه به نیتراژینی ستیکودز کاربرد که اند داده نشان زین) 2008(

  . افزایش دهدها را از جمله پروتئینی نیزم بیس غده
کودهاي هاي جایگزین مصرف   در زمینه استفاده از روشها پژوهش انجام با توجه به ضرورت

همچنین پرمصرف از نظر مصرف زمینی یکی از گیاهان زراعی پربازده و  شیمیایی و از آنجا که سیب
همراه کود شیمیایی بر  هاي زیستی به هاده با هدف بررسی اثر نپژوهشهاي شیمیایی است، این  نهاده

  .زمینی رقم مارفونا انجام گرفت فات کمی و کیفی سیبعملکرد و برخی ص
  

  ها مواد و روش
ی عیطب منابع وي کشاورز سیپردی قاتیتحق مزرعه در 1388-89ی زراع سال در شیآزما نیا

 ودرجه  45یی ایجغراف طول ،یشمال قهیدق 15 و درجه 36یی ایجغراف عرض با کرمانشاهي راز دانشگاه
 ایدر سطح از متر 1319 ارتفاع و چینویگر النهار نصف ازی شرق طول قهیدق 30 و درجه 48 تا قهیدق 24

 صورت هب این پژوهش. است سال در متر یلیم 450 شیآزما انجام محلی بارندگ متوسط. شد انجام
 نیزمي ساز آماده اتیعمل. شد اجرا تکرار 4 بای تصادف کاملي ها بلوك طرح هیپا بر لیفاکتور شیآزما



  1391، )3( مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، جلد پنجم
 

 134

 از قبل. شد انجام بهار اول در ها فیرد جادیا و نیزم حیتسط هم، بر عمود سکید دو شخم، شامل
 کاشت. )1 جدول (برداري از نقاط مختلف زمین و آزمایش خاك بافت آن تعیین گردید با نمونه کاشت

 خیتار در متر یسانت 75 فیرد نیب و متر یسانت 25 فیردي رو فاصله با وي ا پشته وي جو صورت به
ی ستیز کود -1: شامل مطالعه موردي فاکتورها. بود مارفونا استفاده مورد رقم. شد انجام بهشتیارد اول

 ،عدم کاربرد سطح 3 درHB-101  کیارگان محلول -2 ،عدم کاربرد و کاربرد سطح دو در نیتراژین
در زمان کاشت و ( کاربرد سطح 2 در اوره کود -3 وی پاش محلول بار دو وی پاش محلول بار یک

  .بودند عدم کاربرد و) صورت بذرمال به
  

  .شیآزما انجام محل خاك هیتجز از هددست آم به جینتا -1 جدول

  خاك عمق
 )متر سانتی(

  تهیدیاس
  فسفر

قسمت در (
  )میلیون

  تروژنین
  کل

  )درصد(

  میپتاس
  قسمت (

  )در میلیون

  کربن
  یآل

  )درصد(

  شن
  )درصد(

  لتیس
  )درصد(

  رس
  درصد(

  بافت
  خاك

  یرس  0/43  0/35  0/22  98/0  0/380  098/0  6/8  9/7  30-0
  

 شامل (نیتراژینی ستیز کود باي بذري ها غده کاشت زمان در ش،یآزما اول ماریت اعمال منظور به
 در تریل 10 زانیم به )ینیزم بیس مخصوص Azosprillum Sppو  Azotobacter Spp يها يباکتر

 خشک دیخورش نور از دور به و شده منتقل هیسا به ها غده ح،یتلق از پس. شدند آغشتهی خوب به هکتار
 از برگرفته(HB-101  کیارگان محلول. گرفت انجام ها غده کشت شدن خشک از پس بالفاصله و شده
 که) ژاپن کشور  YK Flora, Incکارخانه ساخت بارهنگ، اهیگ و انیمخروط رهیتی اهیگ گونه سه

 دری اول (مرحله 2 و 1 در هزار ریک د غلظت با است،) 2 جدول(ي ضروري ها يزمغذیر شامل
ی نیزم بیسي ها بوتهي رو بر) یده گل درصد 50 مرحله دری دوم وی شیرو رشد حداکثر مرحله
 خاك آزمون براساس (هکتار در لوگرمیک 500 مقدار به زین اورهیی ایمیش کود. شدی پاش محلول
  .شد مصرف رموردنظي ها کرت دري نوار صورت به مرحله دو در) گرفته صورت
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  .HB-101 محلولیی ایمیش باتیترک -2 جدول
  )گرم بر لیتر میلی( مقدار  )به شکل یونیزه(نام عناصر 

  0/587  سدیم
  5/472  کلسیم
  7/25  آهن

  2/47  منیزیم
  8/105  سیلیسیوم

  
 رشد دورهی ط در. شد انجام متر 4×5 مساحت بهیی ها کرت در کشت فیرد 5  بصورتکاشت

 روش به زین ها کرتي اریآب و گرفت صورت نوبت نیچند در وی دست صورت هب هرزي ها علف کنترل
 در هفته ک یباًیتقر طرح ياجرا محل منطقه طیشرا به توجه باي اریآب دور. شد انجامي ا پشتهي جو
  .شد گرفته نظر

 ییعن خردادماه اواخر (رشد مرحله دو در ،ینیزم بیسي ها برگ )SPAD(تخمین میزان سبزینگی
 دستگاه لهیوس بهی نیزم بیس بوته 5 با استفاده از) یده گل مرحلهی یعن مردادماه لیاوا وی برگ ده مرحله

 نییتع براي). 1986 یاواد، (شد انجام )یبیرتخریغ صورت به اسپد واحد دهم یک دقت با (اسپدمتر
 کرت هري انتها و ابتدا از متر 5/0 وي کنار فیرد دو حذف از پس رشد فصلي انتها در غده عملکرد

 هکتار در غده عملکرد و نیتوز ها پس از جدا شدن  غده شده وبرداشت ها بوته ، بقیههیحاش عنوان به
  .دیگرد نییتع

با  وي ریگ اندازه کجلدال روش به غده تروژنین درصد ابتدا غده، نیپروتئ درصد محاسبهي برا
  :)1996 ن،ینیستویویوکو ساالوانانن( محاسبه گردید غده نیپروتئ درصداستفاده از رابطه زیر 

  

  )درصد( میزان پروتئین=  میزان نیتروژن محاسبه شده در 25/6
  

  .گرفتند قرار لیتحل و هیتجز مورد SAS افزار نرم از استفاده با هددست آم بهي ها داده
  

  بحث و جینتا
 سطح در اوره کود ریثأت دادکه نشان انسیوار هیتجز جینتا: غده  درجوانه تعداد و نیپروتئ درصد
 ها غده نیپروتئ درصد بر درصد 1 احتمال سطح در HB-101و نیتراژین و درصد 5 احتمال

  HB-101 در نیتراژین ،HB-101 در اوره ن،یتراژین در اوره کود متقابل اثر نیهمچن. بود دار یمعن
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 نیا بر درصد 1 احتمال سطح در HB-101 در نیتراژین در اوره کود گانه سه متقابل اثر نیهمچن و
 غدههر تعداد جوانه در  متوسط تعدادي برا انسیوار هیتجز جینتا). 3 جدول(بود دار یمعن صفات

 اثر و نیتراژینی ستیز کود در اوره کود، اثر متقابل HB-101کیارگان محلول اثر که داد نشان
 احتمال سطح در صفت نیاي رو بر HB-101 در نیتراژینی ستیز کود در اوره کود گانه سه متقابل

  نظرها از  در غدهجوانهها و همچنین تعداد  میزان پروتئین غده). 3 جدول (بود دار یمعن درصد 1
زمینی افزایش میزان  ت سیبعکه در زرا طوري زمینی اهمیت دارد به هاي سیب غدهکیفی براي 
هاي  یفیت غدهها از نظر خوراکی سبب افزایش ک  در غدهجوانهها و کاهش میزان  پروتئین غده

ها شد و  زمان کودهاي زیستی سبب افزایش میزان پروتئین غده  مصرف هم.گردد زمینی می سیب
نکردن  مصرف وکه کودهاي زیستی مصرف نشد  ددست آم بهها زمانی  ترین میزان پروتئین غده کم

 تقلیل داد آن در حالتی که کودها مصرف شدندها را به نصف میزان  این کودها میزان پروتئین غده
 تروژنین نیتام ،یتیتلق ستمیس در ها غده نیپروتئ زانیم شیافزا لیدل رسد یم نظر به .)4 جدول(

 چون براي باشد نیپروتئ شکل به آن رهیذخ و اوره کود کنار دری ستیزي ها نهاده لهیوس بهی کاف
هاست   غدهنیتروژنزان گردد می اي که سبب افزایش آن می ها اولین ماده تولید پروتئین کافی در غده

 که کرد گزارش) 1990 (تونیپا). 2007 ،ماگدا و گوما (ست اها  واحد سازنده آننیتروژنو 
ی فیک تیوضع بهبود سببی معدن تروژنین همراه بهی ستیز تروژنین وی ستیزي کودها مصرف

ترین   بیش،کار برده نشد زمینی به که کودهاي زیستی در زراعت سیب هنگامی. گردد یمی نیزم بیس
 در غده تعداد جوانه این کودها زمان زمینی تولید شد و با کاربرد هم هاي سیب  در غدهجوانهمیزان 

ها در سیستم تلفیقی   در غدهتعداد جوانهترین  که کم طوري ترین میزان خود رسید به نیز به کم
 در جوانهستی تعداد کودهاي زینداشتن  کاربرد که در تیمار طوري  بهدست آمد هبودها کاربرد ک

 در جوانه تعداد کاهش .)5 جدول(تیمار مصرف کودهاي زیستی بود تعداد آن در برابر  2ها  غده
 خواهد دنبال به زین را کارخانجات وی نیزم بیسی خوراک مصرف در را عاتیضا کاهش ها، غده

  .داشت
  
  
  



   و همکارانرلویاج یرستم اباسلط
  

 137

  .ینیزم بیس غدهی فیک وی کم صفات انسیوار هیتجز جینتا -3 جدول
 )MS( میانگین ربعاتم

 پروتئین غده ارتفاع بوته میزان سبزینگی عملکرد غده تعداد جوانه

  درجه
 آزادي

 منابع تغییر

 تکرار 3 27/1 20/104 00/3738 00/17270590 00/37274
 )A (کود اوره 1 89/32* 60/549** 00/3748** 00/808094056** 17/1
 )B (نیتراژین 1 29/11** 00/2613** 50/704** 00/1526296852** 05/1

**82/4 00/19528648 **70/67 **51/517 **27/46 2 )C( HB-101  
**75/8 **00/91875468 33/0 **80/713 **82/32 1 B×A 

01/1 *00/24810636 **20/138 **40/911 96/2 2 C×B 
11/0 00/13503916 **3753 90/171 **93/34 2 A×C 

**19/9 *00/23868964 **50/190 **00/3726 **78/35 2 C × B × A 
 (%)ضریب تغییرات  83/8 52/14 73/20 46/27 83/6

  . درصد1 احتمال سطح دري دار یمعن**  درصد و 5 احتمال سطح دري دار یمعن *
  .ها غده نیپروتئ درصد بر HB-101 در نیتراژین در اوره کود گانه سه متقابل اثر نیانگیم سهیمقا -4 جدول
 HB-101  0c 1c 2c /نیتراژین و کوداوره

1b1a  ef11/8  ab03/12  a15/13  
0b1a  g85/7  e50/8  cd77/9  
1b0a  f07/8  e12/9  b53/11  
0b0a  h08/3  h86/6  bc82/10  

1a :کیلوگرم در هکتار500( اوره کود مصرف ( ،0a: 1، اوره کود عدم مصرفb :نیتراژین مصرف )0  ،)  لیتر در هکتار10b :   عدم
 دو:  2c و ) هزاردربا غلظت یک (HB-101 با یپاش محلول بار کی: HB-101 ،1cبا  یپاش محلول عدم: c، نیتراژین مصرف

  .HB-101 )هزاردربا غلظت یک(با  یپاش محلول بار
  .دارند هم با دار یمعن تفاوت ،05/0ي آمار سطح در ندارند هم بای مشترک حرف که ريیمقاد*

  .ها غده جوانه تعداد بر HB-101 در نیتراژین در اوره کود گانه هس متقابل اثر نیانگیم سهیمقا -5 جدول
 HB-101  0c 1c 2c /نیتراژین و کوداوره

1b1a  c12/5  e30/4  g47/3 

0b1a  a10/6  ab67/5  de57/4  
1b0a  bc22/5  cd95/4  e35/4  
0b0a  de50/4  e07/4  f17/4  

1a :کیلوگرم در هکتار500(اوره کود مصرف ( ،0a: 1، اوره کود عدم مصرفb :نیتراژین مصرف)0  ،)  لیتر در هکتار10b :   عدم
 دو:  2c و ) هزاردربا غلظت یک (HB-101 با یپاش محلول بار کی: HB-101 ،1cبا  یپاش محلول عدم: 0c، نیتراژین مصرف

  .HB-101 )هزاردربا غلظت یک(با  یپاش محلول بار
  .دارند هم با دار یمعن تفاوت ،05/0ي آمار سطح در ندارند هم بای مشترک حرف کهي ریمقاد*
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 کود  ریتأث که داد نشان) 3 جدول (ها داده انسیوار هیتجز جینتا: ها برگ سبزینگی زانیم و ها بوته ارتفاع
-HB  در اوره کود متقابل اثر اوره، کود در نیتراژین کود متقابل اثر زین و HB-101 و اوره کود ن،یتراژین

-HB  تأثیر. است دار یمعن درصد 1 احتمال سطح در بوته ارتفاع بر کودها نیا گانه سه متقابل اثر و 101

ی ول  . داشتند  درصد  1  احتمال  سطح  دري دار یمعن  روي میزان سبزینگی اثر نیتراژین کود و اوره کود، 101
 اثـر  و HB-101 در نیتراژین کود  دوگانه متقابل اثر نیهمچن. نبود دار یمعن سبزینگیي  رو اوره کود اثر
). 3 جـدول  (بودنـد  دار یمعن درصد 1 احتمال سطح دری  نگیسبز زانیمي  رو کودها نیا گانه سه تقابلم

 بوته ارتفاع يبرا) 6 جدول (HB-101 در نیتراژین کود در اوره کود گانه سه متقابل اثر نیانگیم هسیمقا
 نیتراژین  کود  همراه به  اوره  دکو  مصرف  ماریت  در متر یسانت 2/70 زانیم به اهیگ ارتفاع نیتر شیب که داد نشان

 مـار یت در متـر  یسـانت  36 زانیم به زین بوته ارتفاع نیتر کم. آمد دست به HB-101 یپاش محلول ربا دو و
 که این آمد  دست به  HB-101  یپاش  محلول  نبود و نیتراژین کودنکردن  مصرف همراه به اوره کود مصرف

 که  دهد یم  نشان امر نیا. )6جدول (کار برده شدند  میزان حدود نصف حالتی بود که کودهاي زیستی به
 ابدی یم  کاهش  زین  بوته  ارتفاع آن دنبال به و شدهی شیرو رشد کاهش موجب باتیترک نیانداشتن  کاربرد

هاي موجود در کودهـا افـزایش        کنش بین گیاه و میکروارگانیسم     چون در حضور کودهاي زیستی برهم     
تري در اختیار گیاه قرار گرفتـه و گیـاه از رشـد رویـشی      د غذایی بیشیافته و این امر سبب شده تا موا 

 اوره، کود زمان  هم کاربرد). 6 جدول( دنبال آن ارتفاع گیاه نیز افزایش یافت        برخوردار بود و به    باالتري
 کشندهي تارها ستمیس توسعه و رشدي ها هورمون دیتول نیهمچن و تیتثب به منجر HB-101 و نیتراژین

ـ ا بـه  توجه با). 2002 ژانگ، (گردد یمیی  هوا اندام رشد شیافزا موجب جه،ینت در که شده  کـود  کـه  نی
ـ گ ارتفـاع  شیافزا لیدال از گرید ییک است، لومیریآزوسپ و ازتوباکتري  ها يباکتر شامل نیتراژین  در اهی

 دانست،  دارند  گریهمد  بر  ها يباکتر نیا کهی مثبت اثرات به توان یم را اوره کود با کود نیا زمان هم کاربرد
 در قیـ طر از یکلـ  طـور  بـه  شـوند،  یم اهیگ شهیر داخل به گریهمد بهتر نفوذ موجب ها يباکتر نیا رایز

  .دهند یم قرار ریثأت تحت را اهیگ ارتفاع ،يضروریی غذا عناصر و آب دادن قرار دسترس
 سورگوم و ذرت در ومیلیآزوسپر با بذور حیتلق و اوره کود مصرف که شد مشاهدهی بررس یک در
). 1998 ،گور وي را (یافت شیافزا اهانیگ نیا ارتفاع جهینت در و شد اهیگ نمو و رشد شیافزا باعث
 ارتفاع زانیم نیتر کم که داد نشان HB-101 و نیتراژین در اوره کود متقابل اثر نیانگیم سهیمقا نیهمچن

 نیا از کدام هر که یزمان). 6 جدول( ددست آم به) شاهد (باتیترک نیانشدن  مصرف ماریت در اهیگ
 شیافزا شدند برده کار به هم با کودها نیا کهي ا اندازه به اهیگ ارتفاع شدند، برده کار بهیی تنها به کودها
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 اثر در اهیگ ارتفاع شیافزا. است گرییکد با کودها نیا مثبت کنش برهم دهنده نشان نیا و نکرد دایپ
 خصوص به ها توهورمونیف دیتول شیافزا به توان یم را اوره، کود اب همراهی ستیزي کودها کاربرد

یی ایمیش کود مصرف همراه به نیتراژین کود کاربرد). 2007 بوو،یو (داد نسبت دیاس کیاست ندولیا
 جاتیسبزی کیرفولوژوم صفاتي روي دار یمعن و مثبت ریثأت هکتار در لوگرمیک 75 زانیم به تروژنین

 کود ازی بیترک ها آن در کهیی مارهایت در را ازیپ ارتفاع شیافزا) 2002 (همکاران و الکایاسیجا. دارد
  . کردند گزارش رفت، کار بهیی ایمیشي کودها و نیتراژینی ستیز
  

  ).متر یسانت (بوته ارتفاع بر HB-101 در نیتراژین کود در اوره کود گانه سه متقابل اثر نیانگیم سهیمقا -6 جدول
    نیتراژیمصرف ن    نیژترای نعدم مصرف

  اوره مصرف کود  اوره  کودعدم مصرف    اوره مصرف کود  اوره  کودعدم مصرف
  HB-101  h0/36  f0/53   f0/55  d01/65  محلولعدم مصرف

  HB-101  g0/49  e2/61   e6/64  bc7/67  بایپاش محلول بار کی
  HB-101  g0/52  d9/68   e4/65  a2/70  بایپاش محلول بار دو

  ).هزاردربا غلظت یک (HB-101 با یپاش محلول ،) لیتر در هکتار10(نیتراژین مصرف، ) کیلوگرم در هکتار500( رهاو کود مصرف
  .دارند هم با دار یمعن تفاوت ،05/0ي آمار سطح در ندارند هم بای مشترک حرف کهي ریمقاد*
  

 نیتر شیب که داد نشان سبزینگی زانیم بر) 6 جدول (گانه سه متقابل اثر نیانگیم سهیمقا جدول
 HB-101 یپاش محلول بار دو و نیتراژین کود و اوره کود زمان هم کاربرد ماریت در صفت نیا زانیم

 زانیم نیتر شیب شدند، برده کار بهیی تنها به اوره کود ای و نیتراژین کود که یهنگام. آمد دست به
 از کدام چیه که یزمان و گرفت قرار استفاده مورد HB-101که دست آمد بهی زمان ها برگ سبزینگی

 بر ریثأت نظر از HB-101  نشدهمصرف یا مصرف نیب نشدند، برده کار به نیتراژین یا و اورهي کودها
 خود HB-101 که دهد یم نشان امر نیا. نشد مشاهدهي دار یمعن اختالف ها برگ سبزینگی زانیم

 کود همراه به ماده نیا که یزمانی ول دهد، قرار ریثأت تحت را ها برگ سبزینگی زانیم تواند ینمیی تنها به
 اندازه به شیافزا نیا اگرچه ،یافت شیافزا سبزینگی زانیم شد برده کار به نیتراژین کود یا و اوره
 جدول (نبود شدند، برده کار به هم با نیتراژین کود و اوره کود کهي ماریت در سبزینگی زانیم شیافزا

 همراه به کودها نیا زمان هم کاربرد طیشرا در اهیگي ها برگی نگیسبز شیزااف لیدل رسد یم نظر به). 7
HB-101، چون است فسفر و تروژنین خصوص به اهیگ دسترس دریی غذا عناصر زانیم شیافزا نتیجه 

دنبال   روي میزان رشد آن اثر مثبت داشته و بهتري در اختیار داشته باشد که گیاه مواد غذایی بیش زمانی



  1391، )3( مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، جلد پنجم
 

 140

  .یابد ان سبزینگی و تولید فتوسنتزي گیاه نیز افزایش میآن میز
  
  .برگ سبزینگی زانیمي رو HB-101 و نیتراژین کود اوره، کود گانه سه متقابل اثر نیانگیم سهیمقا -7 جدول

    نیتراژیمصرف ن    نیتراژی نعدم مصرف
  اوره مصرف کود  اوره  کودعدم مصرف    اوره مصرف کود  اوره  کودعدم مصرف

  HB-101  d0/42  d0/40   d0/42  d01/41  محلول مصرفعدم
  HB-101  d0/43  c2/48   bc6/50  bc7/50  بایپاش محلول بار کی

  HB-101  d0/42  d9/41   ab4/52  a2/55  بایپاش محلول بار دو
  ).هزاردرت یکبا غلظ (HB-101 با یپاش محلول ،) لیتر در هکتار10(نیتراژین مصرف، ) کیلوگرم در هکتار500( اوره کود مصرف

  .دارند هم با دار یمعن تفاوت ،05/0ي آمار سطح در ندارند هم بای مشترک حرف که ستون هر ریمقاد
  

 ها آن متقابل اثر و اوره کود ن،یتراژین کود اثر) 3(در جدول  آمده دست به جینتا براساس :عملکرد غده
  در اوره کود دوگانه متقابل اثر ، همچنیناست دار یمعن درصد 1 احتمال سطح در غده عملکرد بر

HB-101 3 جدول (دار شد معنی درصد 5 سطح در صفت نیاروي  تیمارها گانه سه متقابل اثر و.(  
 46526 زانیم به غده عملکرد نیتر شیب که داد نشان غده عملکرد  تأثیر تیمارها بر نیانگیم سهیمقا

 محلولی پاش  محلول بار دو و اوره کود ههمرا به نیتراژین کود مصرف ماریت در هکتار در لوگرمیک
و این میزان عملکرد غده دو برابر  ددست آم بهی نیزم بیسي ها بوتهي رو بر HB-101 کیارگان

ملکرد غده عروي دار کودهاي زیستی   و بسیار معنیدهنده تأثیر مثبت  و نشانتیمار شاهد بود
 جداگانه کابرد به نسبت) یقیتلف روش (هاکود نیا زمان هم کاربرد). 8 جدول(باشد  زمینی می سیب

 شده حیتلق اهانیگ در عملکرد شیافزا لیدل رسد یم نظر به. دارد دار یمعن و مثبت اثر غده عملکرد بر
 مواد دیتول ازی ناش هعمدطور  به HB-101 کیارگان محلول با شدهی پاش  محلول و نیتراژین با

 محلول در موجودي ها يزمغذیر و نیتراژینی ستیز کود در موجودي ها يباکتر توسط رشد محرك
 مواد و آب جذب با رابطه در ها آن حضور که دانست) یبرگ هیتغذ صورت به (HB-101 کیارگان
 حیتلق که داد نشان) 2003( یوس). 1988 همکاران، و یراپر (است ثرؤم اریبس اهیگ توسطیی غذا

 .یابد شیافزا درصد 10- 15 زانیم به طحس واحد دری نیزم بیس عملکرد که شده موجب نیتراژین
 موجودي ها يباکتر (لومیآزوسپر و ازتوباکتر زمان هم حیتلق که کردند گزارش) 1998 (گائور وي را
 با. داردی مثبت اثر گندم عملکرد و رشد بر تروژنین کود مختلف سطوح در) نیتراژینی ستیز کود در
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 40816 زانیم به دیتول زانیم نیتر شیب اوره کودن نکرد مصرف ماریت در شیآزمااین  در ن،یا وجود
 کود مصرف همراه به HB-101 کیارگان محلولی پاش محلول بار دو ماریت در هکتار در لوگرمیک
 در شیافزا اوره، کود مصرف کاهش طیشرا در که دهد یم نشان زین امر نیا. ددست آم به نیتراژین

 را غده عملکرد و شدهیی ایمیشي کودها نیگزیجاي ادیز حد تا تواند یم زیستیي کودها مصرف
ی زمان هکتار در لوگرمیک 25655 زانیم به غده عملکرد نیتر کمي کودي مارهایت نیب در. ببرد باال

 از کدام هر مصرف شیافزا با و) شاهد ماریت (بودند نشده مصرف کودها از کدام چیه که آمد دست هب
 همراه به اوره کود کاربرد ماریت در که يطور  به یافت شیافزا زین هکتار در غده عملکرد زانیم کودها

 جدول (بود شاهد ماریت برابر دو حدودعملکرد غده  HB-101 یپاش محلول بار دو و نیتراژین کود
 7/31 به 8/23 ازی نیزم بیس محصول عملکرد زانیم هکتار در نیتروژن لوگرمیک 150 مصرف با ).8

 تروژنین وی ستیزي کودها مصرف که کرد گزارش زین) 1990 (تونیپا. دابی یم شیافزا هکتار در تن
 تجمع آن دنبال به و شدهی نیزم بیس اهیگ نمو و رشد شیافزا سببی معدن تروژنین همراه بهی ستیز

 و ازتوباکتري ها يباکتر. ابدی یم شیافزا زین غده عملکرد جهینت در و اهیگ در مواد فتوسنتزي
 مواد دیتول و اهیگ رشد محركي ها هورمون دیتول قیطر از تروژن،ین تیتثب رب عالوه لومیریآزوسپ

 آن سالمت حفظ و اهیگ بهتر رشد موجب زا، يماریبي ها قارچ تیفعال کننده کنترلی ضدقارچ
  .شوند یم

  
  .ینیزم بیس غده عملکردي رو HB-101 و نیتراژین ازته، کود گانه سه متقابل اثر نیانگیم سهیمقا -8 جدول

    نیتراژیمصرف ن    نیتراژی نعدم مصرف
  اوره مصرف کود  اوره  کودعدم مصرف    اوره مصرف کود  اوره  کودعدم مصرف

 HB-101  33255d 25655e  43734ab 39454bc  محلولعدم مصرف
 HB-101  35077d 23125e  43734ab 36721cd  بایپاش محلول بار کی

 HB-101  39457bc 26072e  46526a 40816bc  بایپاش محلول بار دو
  ).هزاردربا غلظت یک (HB-101 با یپاش محلول ،) لیتر در هکتار10(نیتراژین مصرف، ) کیلوگرم در هکتار500( اوره کود مصرف

  .دارند هم با دار یمعن تفاوت ،05/0ي آمار سطح در ندارند هم بای مشترک حرف که يریمقاد*
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   کلیگیري نتیجه
 کیفی نسبت به حالت بدون هاي آن از نظر ینی غدهزم ر زراعت سیببا مصرف کودهاي زیستی د

 در جوانه تلفیقی این کودها تعداد د کاربرروشکه در  طوري یابند به مصرف این کودها بهبود می
عنوان  ها به ها یکی از معیارهاي کیفیت بهتر غده  در غدهجوانهها کاهش یافت و کاهش تعداد  غده

ها در اثر مصرف کودهاي زیستی با افزایش میزان  همچنین بهبود کیفی غده .باشد مصرف خوراکی می
زمینی  کاربرد کودهاي زیستی سبب بهبود رشد رویشی در گیاه سیب .ددست آم بهها  پروتئین غده

 در .تر شد که در اثر مصرف کودهاي زیستی نیتروژن و فسفره ارتفاع گیاه بیش طوري شده به
 فتوسنتزي طلوبی صورت بگیرد گیاه را از نظرنحو م  کودهاي زیستی بهزمان که کاربرد هم صورتی

خص شد که کاربرد در این آزمایش نیز مش. یابد بهبود داده و تولید مواد فتوسنتزي نیز افزایش می
 میزان ، آن و گیاه شدهفراهمی مواد مورد نیازصورت تلفیقی سبب افزایش  کودهاي زیستی به

تولید باالي گیاه از  . است داده و این افزایش منجر به تولید باالي گیاه شدهسبزینگی گیاه را افزایش
 موجود در کودهاي ریزجاندارانها نیز توسط  یک طرف و تأمین مواد مورد نیاز رشد گیاه و غده

ها را در واحد سطح نسبت به  ملکرد آنعها شده و  ملکرد غدهعزیستی از طرف دیگر سبب بهبود 
  .ایش دادتیمار شاهد افز
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Abstract† 

Chemical fertilizers are threat in hman life and today application of biological 
fertilizer find more important. This study performed in order to evaluate the effects 
application of biofertilizers with urea fertilizer on yield, protein percentage and 
numbers of eyes in plant, plant height and chlorophyll SPAD in potato var. 
Marphona. A factorial experiment was conducted based on randomized complete 
block design with four replications. The traits were consist of nitragin biofertilizer 
in two application levels and not application (application with seed), HB-101 
biofertilizer in complete organic soluble (whit three levels of application, control, 
one spray application and tow spray applications) and urea fertilizer in tow levels 
(application and not application). The results showed that highest tubre yield 
(46526 kg). Heigth plant (70.2 cm) and chlorophyll SPAD (55.2) were founded in 
nitragin biofertilizer with urea fertilizer and tow application of HB-101 treatment. 
Also highest protein percentage and lowest number of eyes in tubre were founded 
in application of nitragin biofertilizer with urea fertilizer and two applications of 
HB-101. In final, the results showed that inoculation of biofertilizer with chemical 
fertilizer increased yield and quality of potato. 
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