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 آبی کم تنش یطشرا در یستیز يکودها به ).Vicia faba L( باقال یزراع یاتخصوص یبرخ واکنش

  
 3مهیجی مهديو  2شیخ فاطمه ،1رحیمی امیر ،1چیانه رضائی اسماعیل*

 استان طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز باغی، و زراعی تحقیقات بخش استادیار2، یرانا ،ارومیه دانشگاه اعت،زر گروه استادیار1
 یرانا ،کرمان باهنر شهید دانشگاه نباتات، اصالح و زراعت گروه استادیار4، ایران، گرگان ،کشاورزي3 ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان گلستان،

  23/1/1396 پذیرش: تاریخ؛ 03/09/1395 :دریافت تاریخ
  1 چکیده
 در عمده مشکل یک آب کمبود آن در که است گرفته قرار خشک نیمه و خشک اقلیم در عمدتا ایران :هدف و سابقه
 شود.می محسوب زراعت براي کننده محدود اصلی فاکتور آب کمبود مناطقی چنین در .است زراعی محصوالت تولید

 .باشند خشکسالی شرایط با انطباق به قادر که هستند محصوالتی کشت به عالقمند اغلب اطقمن این کشاورزان
 متشکل کودها این .اند شده معرفی شیمیایی هايکود براي جایگزین یک عنوان به پایدار کشاورزي در زیستی کودهاي

 یون رهاسازي و فسفات انحالل روژن،نیت تثبیت مانند هایی روش طریق از که هستند مفیدي هاي قارچ یا ها باکتري از
 مطالعه، این از هدف ،لذا هستند محصول عملکرد و گیاه رشد افزایش خاك، حاصلخیزي باالبردن به قادر پتاسیم
  بود. مزرعه در باقال زراعی و مورفولوژیکی هايویژگی برخی بر خشکی تنش در زیستی کودهاي از استفاده بررسی

 اجزاي و عملکرد بر زیستی کودهاي و ىآبیار مختلف سطوح اثر بررسی هدف با یشآزما این ها:روش و مواد
 در واقع ايمزرعه در تکرار سه در تصادفی کامل هايبلوك پایۀ طرح با شده خرد هايکرت صورت به باقال عملکرد

 از بعد (آبیاري سطح هس در ىآبیار تیمار .شد اجرا 1392-93 زراعی سال در نقده شهرستان - غربی آذربایجان استان
 و اصلی ىهاکرت در شدید)) (تنش A کالس تبخیر تشتک از تبخیر مترمیلی 150 و متوسط) (تنش 100 (شاهد)، 50

 کود مصرف عدم و 2-بارور فسفر + ازتوباکتر ترکیب ،2-بارور فسفر ،ازتوباکتر( سطح چهار در زیستی کودهاي
 بین فاصلۀ با متر چهار طول به کاشت ردیف هشت شامل آزمایشی هايکرت گرفتند. قرار فرعی ىهاکرت در زیستی)
 در دانه تعداد بوته، در نیام تعداد بوته، ارتفاع شامل ارزیابی مورد صفات د.بو مترسانتی 5/12 ردیف روي و 40 ردیف

 روش از استفاده با اقالب دانه پروتئین درصد بود. دانه پروتئین درصد و عملکرد زیستی، عملکرد دانه، 1000 وزن ،نیام
 دستهب 25/6 عدد در نیتروژن درصد ضرب حاصل از پروتئین میزان ،نیتروژن درصد گیري اندازه با د.ش تعیین لدالجک

 استفاده با آمده دستبه هايمیانگین .شد انجام SAS آماري افزارنرم از استفاده با آزمایش هايداده تحلیل  و  تجزیه .آمد
  شدند. آماري مقایسۀ یکدیگر با درصد پنج احتمال سطح در و LSD آزمون از

 دانه، 1000 وزن ،نیام در دانه تعداد بوته، در نیام تعداد بوته، ارتفاع بر داريمعنی اثر ها عامل که داد نشان نتایج ها:یافته
 مورد هايصفت از یچکدامه بر زیستی کودهاي و ىآبیار سطوح متقابل اثر ،اما داشتند دانه عملکرد و زیستی عملکرد
 تعداد بوته، ارتفاع تنش، بدون و عملکرد) اجزاي و عملکرد میزان (کمترین شدید تنش مقایسۀ با نبود. دارمعنی مطالعه

 ،83/28 ،83/39 ،90/21 ترتیب به دانه عملکرد و زیستی عملکرد دانه، 1000 وزن ،نیام در دانه تعداد بوته، در نیام
                                                        

  e.rezaeichiyaneh@urmia.ac.irمسئول مکاتبه: *
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 از استفاده همچنین، .داد افزایش را دانه پروتئین درصد آبیاري فاصله افزایش .یافت کاهش ددرص 38 و 33 ،15/26
 2- بارور فسفر + ازتوباکتر تلفیقی کاربرد طورکلی، به شد. باقال دانه پروتئین میزان افزایش به منجر ستییز کودهاي

  داشتند. شده  العهمط صفات افزایش در را تأثیر بیشترین جداگانه مصرف تیمارهاي به نسبت

 افزایشی اثر عملکرد بر و دهد کاهش را خشکی تنش نامطلوب اثرات نتوانست زیستی کودهاي با تلقیح گیري:نتیجه
 در کافی آب است بهتر خشک، نیمه و خشک مناطق در مطلوب عملکرد حصول براي لذا، باشد. داشته چشمگیري

 قرار بررسی مورد دیگر سال یک تحقیق این که شودمی پیشنهاد .یردگ قرار گیاه اختیار در نمو و رشد مختلف مراحل
  آید. دست به نظر مورد منطقه براي نتیجه بهترین تا گیرد

  
 غالف ،2-بارور فسفر عملکرد، ،ازتوباکتر  عملکرد، اجزاي :کلیدي هايواژه

  
  مقدمه

 ساقه ،ساله یک گیاهی ).Vicia Faba L( باقال
 .باشد می Fabaceae نوادهخا از توخالی و مستقیم

 باقال کند. زتجاو متر 5/1 از است ممکن آن بوته طول
 مهمترین از هکتار میلیون 9/2 کشت زیر سطح با

 باقال یدتول یزانم رود.می شمار به دنیا ايدانه بقوالت
 36 معادل یسطح در که تن 1000 46 حدود یرانا در

 در لمحصو ینا .عملکرد یدآیم دست هب هکتار 1000
 که است هکتار در بذر گرمیلوک 1278 معادل کشور
 .باشد یم یجهان یانگینم از کمتر گرمیلوک 500 حدود

 را دوازدهم مقام باقال یدتول و کشت یاصل مناطق از
 4/23 از برخورداري با باقال .)6( داراست جهان در

 شمار به مهم ايدانه هايلگوم از پروتئین درصد
 جایگزین تواند می توسعه حال در مناطق در که رود می

  .)23( شود گوشت پروتئین
 ترینرایج و ترینمهم از ییک آب کمبود تنش

 آمیز موفقیت تولید که باشدمی محیطی هايتنش
 و خشک نواحی در ویژه به را زراعی محصوالت

 روبرو محدودیت با ایران جمله از جهان خشک نیمه
 اصول به توجه راستاي در .)12( است ساخته

 گیاهان ژنتیکی پتانسیل از استفاده پایدار، کشاورزي
 کارآیی بهبود و عملکرد باالترین به دستیابی براي

 و همزیست ریزموجودات از استفاده و منابع مصرف
 عناصر جذب و گیاه رشد افزایش منظور به همیار
 .رسدمی نظر به ضروري آب کمبود شرایط در غذایی

 شرایط بهبود با یستیز کودهاي مصرف بنابراین،
 مفیدي تأثیر آبیاري کم تنش شرایط در گیاه ايتغذیه

  .دارد زاتنش شرایط هايخسارت کاهش جهت در
 که داشتند اظهار )2015( همکاران و سلیمانی

 با آن جایگزینی و شیمیایی کودهاي مصرف کاهش
 کشاورزي به نیل راستاي در تواندمی آلی کودهاي

 .)31( شود واقع مؤثر رطوبتی، شتن شرایط در پایدار
 و خشکی تنش اثرات بررسی در دیگري محققان

 آویشن عملکرد و رشد بر زیستی کودهاي تلقیح
 تنش شرایط در زیستی کودهاي از استفاده که دریافتند
 بهتر را خشکی تنش مخرب اثرات توانست خشکی
 آویشن عملکرد و رشد بهبود موجب و نماید تعدیل

 که داشتند اذعان )2015( همکاران و یراع .)18( شود
 توانسته خشکی تنش شرایط در زیستی کودهاي

 گلرنگ دانه عملکرد اجزاي و عملکرد روغن، درصد
 و نژاد خالق .)25( دنببخش بهبود چشمگیري طور هب را

 که کردند گزارش نخود گیاه در )2015( جباري
 و فاریاب شرایط دو هر در زیستی کودهاي از استفاده

 بوته، ارتفاع نظیر صفاتی بر مثبت تأثیر دلیل به دیم
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 در غالف وزن دانه، 100 وزن بوته، در دانه تعداد
 در را بیشتري دانه عملکرد ،زیستی عملکرد و بوته

 نیتروژنۀ کود مصرف و کودي شاهد تیمار با مقایسه
 )2015( همکاران و دادرسان .)14( ندکرد تولید اوره

 درصد 50 تلفیقی تیمار که ددریافتن خود تحقیق در
 )سودوموناس و باکتر ازتو( زیستی کود شیمیایی+ کود

 خشکی تنش شرایط در شنبلیله کردعمل بهبود به منجر
 از زیستی کودهاي که داشتند اذعان محققان این شد.

 کننده حل ترشحات تولید ،ریشه توسعه افزایش طریق
 و آب بهتر جذب به خاك اسیدیته کاهش و فسفات

 منجر نهایتا و نموده کمک شنبلیله گیاه در غذایی مواد
 .)4( شوند  می گیاه عملکرد و عملکرد اجزاي بهبود به
 بر شیمیایی و آلی کودهاي تلفیقی اثر بررسی با

 دیم شرایط تحت نخود گیاه کیفی و کمی عملکرد
 کود درصد 50 تلفیقی کاربرد که شد مشخص

 )باکتر ازتو +2 روربا فسفاته( یستیز کود + یمیاییش
 دانه عملکرد عملکرد، اجزاي بهبود سبب دامی کود +
 شاهد تیمار به نسبت نخود دانه پروتئین درصد و

  .)28( گردید
 اظهار توانمی قبلی تحقیقات نتایج به توجه با
 با توانمی خشکی تنش شرایط در تنها نه که داشت
 عملکرد و رشد زیادي حد تا زیستی هايکود کاربرد
 عوامل از استفاده بلکه بخشید، بهبود را عیازر گیاهان

 موجب تواندمی نیز مطلوب آبیاري شرایط در زیستی
 از مؤثر استفاده بنابراین، گردد. عملکرد و رشد افزایش

 بر عالوه که است راهکارهایی از زیستی کودهاي
 حل راه تواندمی شیمیایی کودهاي مصرف کاهش
 هايتنش برابر در گیاه ومتمقا افزایش براي مناسبی
 حاضر، پژوهش هدف باشد. تولید پایداري و محیطی

 همچنین، و باقال هاگی مطلوب آبیاري سطح تعیین
 متفاوت تیمارهاي در یستیز کودهاي تأثیر بررسی
  بود. باقال عملکرد اجزاي و عملکرد بر آبیاري

  
  هاروش و مواد

 صورت به 1392-93 زراعی سال در آزمایش این
 کامل هايبلوك طرح پایۀ بر شده خرد هايکرت

 استان در واقع اي مزرعه در تکرار سه با تصادفی
          45جغرافیایی  طول با نقده شهرستان -غربی آذربایجان

 57 و درجه 36 جغرافیایی عرض و دقیقه 24 و درجه
 شد. اجرا دریا سطح از متر 1328 ارتفاع و دقیقه

 یک طی در الیانهس بارندگی میانگین و دما متوسط
 درجۀ 40/12 ترتیب به منطقه این در ساله ده دورة

 اجراي از پیش است. مترمیلی 323 و گرادسانتی
 تصادفی بردارينمونه موردنظر زمین خاك از آزمایش،

  ).1 (جدول گرفت انجام

  
 .خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات -1 جدول

Table 1. Physical and chemical characteristics of the soil 
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 سطح سه در ىآبیار تیمار حاضر، آزمایش در
 و متوسط) (تنش 100 (شاهد)، 50 از بعد (آبیاري

 (تنش A کالس تبخیر تشتک از تبخیر مترمیلی 150
 در زیستی کودهاي و اصلی ىهاکرت در ید))شد

 ترکیب ،2-بارور فسفر ،ازتوباکتر( سطح چهار
 زیستی) کود مصرف عدم و 2-بارور فسفر + ازتوباکتر

 هايگیرياندازه گرفتند. قرار فرعی ىهاکرت در
 در A کالس تبخیر تشتک نصب با تبخیر میزان روزانه
 رسیدن زا پس تیمار هر آبیاري و شد انجام مزرعه
  گرفت. صورت موردنظر مقدار به تبخیر میزان

 و دیسک (شخم، زمین سازيآماده عملیات از پس
 کاشت ردیف هشت شامل آزمایشی هايکرت تسطیح)،

 روي و 40 ردیف بین فاصلۀ با متر، چهار طول به
 مترمربع) در بوته 20 (تراکم مترسانتی 5/12 ردیف
 به آب نشت از يجلوگیر منظور به همچنین شد. ایجاد
 یکدیگر از اصلی هايکرت فاصلۀ مجاور، هايکرت

  شد. گرفته درنظر متر سه بلوك، دو بین فاصلۀ و 5/1
 مرکز از که بود برکت رقم باقال شدة  استفاده بذر

 استان طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات
 ،1392 سال اسفندماه 20 تاریخ در شد. تهیه گلستان

 خاك سطح زیر متريسانتی چهار عمق در باقال بذور
 کاشت از قبل ساعت یک باقال گیاه بذر شدند. کشت

 شرکت (ساخت 2-بارور ۀفسفات زیستی کود اب
 فعال و زنده باکتري عدد 108 شامل ،سبز فناور زیست

 باکتري نوع دو حاوي بیولوژیک) کود گرم هر در
 و لنتوس باسیلوس هايگونه از فسفات ةکنندحل
 شرکت (ساخت ازتوباکتر و ،پوتیدا وموناسسود

 باکتري عدد 108 جمعیت با مهرآسیا زیستی فناوري
 یک حاوي بیولوژیک) کود گرم هر در فعال و زنده
 صورت به دو هر ،نیتروژن ةکنندتثبیت باکتري نوع

 و هکتار) در گرم 100( مشخص هاينسبت با پودر
 شدند. تلقیح شده  توصیه دستورالعمل براساس

 افشانده بذرها روي و مخلوط آب با بسته يامحتو
 تشکیل ها آن سطح روي ییکنواخت پوشش تا شد

 عملیات و ندشد خشک سایه در بذرها سپس .شود
 از بعد نیز آبیاري تیمارهاي گرفت. صورت کاشت
 در هرز هايعلف شد. اعمال هابوته کامل استقرار

 یدست وجین طریق از ضرورت به بنا رشد فصل طول
  شدند. کنترل

 زمانی 1393 تیرماه 25 در نهایی محصول برداشت
 گرفت. صورت بود، شده اي قهوه هانیام رنگ که 

 حذف از پس عملکرد، اجزاي و عملکرد گیري اندازه
 و ابتدا از متر (نیم آزمایشی واحد هر در هاحاشیه
 گرفت. انجام جانبی) هايردیف نیز و هاکرت انتهاي
 اجزاي و مورفولوژیک صیاتخصو تعیین براي

 براساس و انتخاب تصادفی طور به بوته 10 عملکرد،
 نیام در دانه تعداد و بوته در نیام تعداد بوته، ارتفاع آن،

 هشت توزین با نیز دانه 1000 وزن شدند. شمارش
 شد. گیرياندازه آزمایشی واحد هر از تایی 100 نمونۀ
 هوایی هاياندام تمامی زیستی، عملکرد تعیین براي
 گرادسانتی درجۀ 75 دماي در ساعت 48 مدت به گیاه
  شدند. وزن بذور همراه سپس و خشک آون در

 نیتروژن درصد روي از باقال دانه پروتئین میزان
 د.ش تعیین لدالجک روش از استفاده با محاسبه نمونه

 از پروتئین میزان ،نیتروژن میزان گیري اندازه با
 دست هب 25/6 عدد در ننیتروژ درصد ضرب حاصل

  .)25( آمد
 از استفاده با آزمایش هايداده تحلیل و تجزیه

 هايمیانگین گرفت. انجام SAS آماري افزار نرم
 سطح در و LSD آزمون از استفاده با آمده دست به

  شدند. آماري مقایسۀ یکدیگر با درصد پنج احتمال
  

 بحث و نتایج
 تمامی که ادد نشان هاداده واریانس تجزیۀ نتایج
 تعداد بوته، ارتفاع( باقال گیاه در شده  مطالعه هايشاخص

 عملکرد دانه، 1000 وزن نیام، در دانه تعداد بوته، در نیام
 طور به )دانه پروتئین میزان و زیستی عملکرد ،دانه
 کودهاي کاربرد و آبیاري سطوح تأثیر تحت يدار یمعن
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 سطوح تقابلم اثر این، وجود با گرفتند. قرار زیستی
 هايشاخص از هیچیک بر زیستی کودهاي و آبیاري
  .)2 (جدول نبود داریمعن باقال در شده مطالعه
 )،3 (جدول هامیانگین مقایسات نتایج به توجه با

 بعد (آبیاري شاهد تیمار در باقال گیاه ارتفاع بیشترین
 گیاه ارتفاع کمترین و تشتک) از تبخیر مترمیلی 50 از
 مترمیلی 150 از بعد (آبیاري شدید تنش تیمار از

 و آبیاري دور افزایش با آمد. دست به تشتک) از تبخیر
 بوتۀ ارتفاع تشتک، از تبخیر مترمیلی 150 به رسیدن

 از تبخیر مترمیلی 50 از بعد آبیاري با مقایسه در باقال
 کاهش ).3 (جدول یافت کاهش درصد 29 تا تشتک
 از یکی آب کمبود شرایط در گیاه بوته ارتفاع

 باشد بیشتر تنش شدت چه هر است. عالئم بارزترین
 وارد خسارت توانندنمی تنش به ترحساس گیاهان

 گیاه ارتفاع ترتیب بدین ایند.نم جبران را رشد بر شده
 بزرگ در کاهش سلولی، آماس بیشتر تقلیل دلیل به

 کاهش فتوسنتز و سلولی تقسیم ،ها سلول شدن
 بر آبی کم محسوس اثر اولین دلیل ینهم به .یابد می

 و هابرگ کوچکتر اندازه روي از توانمی را گیاهان
 محققان .)7 و 12( داد تشخیص گیاهان کمتر ارتفاع

 تنش به نخود هايژنوتیپ واکنش بررسی با دیگري
 تمامی در نخود بوته ارتفاع که دریافتند خشکی
 .)1( یافت کاهش خاك رطوبت کاهش با هاژنوتیپ
 سیاهدانه گیاه در )2014( پیرزاد و چیانه رضائی
 شش (از آبیاري فواصل افزایش با که کردند گزارش

 بوته ارتفاع از درصد 46 میزان به روز) 18 به روز
 کودهاي اثر بررسی در .)26( شد کاسته سیاهدانه

 تنش تحت نخود عملکرد اجزاي و عملکرد بر زیستی
 شرایط در نخود بوته ارتفاع که شد مشخص آبی کم

 زیستی کودهاي از استفاده و یافت کاهش آبی کم تنش
 نخود ارتفاع بر آبی کم تنش مخرب اثرات از نتواست

 .)24( کند جلوگیري
 در ترتیب به باقال بوته ارتفاع کمترین و بیشترین

 33/96 با 2-بارور فسفر + ازتوباکتر تلفیقی تیمار

 11/79 با د)کو مصرف (عدم شاهد تیمار و مترسانتی
 دهدمی نشان نتایج ).3 (جدول شد مشاهده مترسانتی

 ترکیبی صورت به 2-بارور فسفر و ازتوباکتر کاربرد که
 طبق بر داشت. را بوته ارتفاع میزان بیشترین
 در موجود هايباکتري شده انجام هاي پژوهش
 جذب کردن متعادل هوا، نیتروژن تثبیت ازتوباکتر

 آمینه اسیدهاي ترشح صرف،م کم و پرمصرف عناصر
 و اکسین جمله از رشد گیاهی هايهورمون انواع و

 زیستی کود طرفی، از .)10( دارند برعهده را جیبرلین
 ةکنندحل باکتري نوع دو حاوي 2- بارور ۀفسفات

 سودوموناس و لنتوس باسیلوس هايگونه از فسفات
 فسفاتاز اسید و آلی اسیدهاي ترشح با که است پوتیدا

 قابل محلول فرم به را خاك نامحلول فسفر درندقا
 در که رسدمی نظر به بنابراین، .ندنک تبدیل گیاه جذب
 نتیجه در نخود گیاه ارتفاع افزایش دلیل حاضر تحقیق
 ،ریشه توسعه افزایش از ناشی زیستی کودهاي کاربرد
 کننده تنظیم مواد تولید و غذایی مواد و آب بهتر جذب
 چیانه رضایی باشد. هااکسین و لینجیبر جمله از رشد

 که دریافتند خود تحقیق در )2015( همکاران و
 و رویشی رشد تحریک طریق از زیستی کودهاي
 گیاه بوته ارتفاع افزایش باعث هامیانگره طول افزایش

 با )2013( همکاران و الوار کنعانی ).27( دش زنیان
 یتراژینن و 2بارور فسفاته زیستی کودهاي اثر بررسی
 کننده تثبیت هايباکتري از هایی مجموعه (حاوي
 کننده حل و ازتوباکتر و 1آزوسپیرلیوم جنس از نیتروژن
 نیتروژن شیمایی کود و )سودوموناس جنس از فسفات

 رقم دو مورفولوژیکی صفات از برخی و عملکرد بر
 بیشترین که کردند گزارش دیم شرایط در بهاره جو

 + اوره گرم کیلو 30 کاربرد از جو بوته ارتفاع میانگین
 گرمیلوک 60 مصرف و 2 بارور فسفاته یستیز کود
 دستبه شده) توصیه شیمایی کود درصد 100( اوره
 ترتیب به تیمار دو این در گیاه ارتفاع که طوريبه آمد؛
  ).13( بود بیشتر شاهد به نسبت درصد 11 و 12

                                                        
1- Azospirillum 
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  .باقالدر ثر سطوح آبیاري و منابع کودي بر خصوصیات کمی و کیفی اتجزیه واریانس (میانگین مربعات)  -2جدول 
Table 2. Analysis of variance (mean of squares) for effects of irrigation levels and fertilizer resources on qualitative 
and quantitative criteria of faba bean. 

 ییرمنابع تغ
S.O.V 

درجه 
 آزادي

df  

فاع ارت
  بوته

Plant 
height  

 نیام تعداد
 بوته در

Number 
of pods 

per plant 

تعداد دانه 
 نیام در

Number 
of seeds 
per pod  

 1000وزن 
 دانه

1000-
seed 

weight  

 عملکرد
 زیستی

Biological 
yield  

 عملکرد
 دانه

Seed 
yield  

 درصد
 دانه پروتئین

Protein 
percentage 

of seed 
 تکرار

Replication  
2 747.2** 1.547ns 0.64ns 58124ns 137608ns 8019ns 4.47ns 

 آبیاري
Irrigation  

2 2588** 46.54** 4.3* 248528** 15972758** 2266936* 21.28** 

 خطاي اصلی
Main error  4 23.81 2.26 0.54 9572 576642 130669 1.13 

  زیستی کود
Biofertilizer  

3 629.9** 8.86** 0.58** 36230** 2208425** 391933** 12.01** 

 زیستی کود× آبیاري 
Irrigation× 

Biofertilizer 
6 35.6ns 0.49ns 0.049ns 2664ns 8992ns 12703ns 1.14ns 

 خطاي فرعی
Suberror  

18 31.91 0.33 0.046 2378 109097 14838 1.50 

 ضریب تغییرات
 CV%  - 6.50 7.27 6.30 10.74 5.81 6.60 5.42)%( (درصد)

 .دار دار در سطح احتمال پنج و یک درصد و غیر معنی ترتیب معنی به nsو  **، *
*, ** and ns significant at 5 and 1% probability levels and non-significant, respectively. 

  
  .باقالدر خصوصیات کمی و کیفی بر  يکودمنابع اثرات اصلی آبیاري و مقایسه میانگین  -3 جدول

Table 3. Mean comparisons of main effects of irrigation and fertilizer resources on qualitative and quantitative 
criteria of faba bean. 

 تیمار
Treatment 

              

متر تبخیر از آبیاري (میلی
 تشتک تبخیر)

Irrigation (mm 
evaporation from pan) 

ارتفاع بوته 
  متر) (سانتی

Plant 
neight 
(cm)  

  نیام تعداد
 بوته در

Number of 
pods per 

plant  

  تعداد دانه
 نیام در

Number of 
seeds per 

pod  

 1000وزن 
  (گرم) دانه

1000- seed 
weight (g)  

  زیستی عملکرد
 در هکتار) لوگرمی(ک

Biological yield 
(kg/ha)  

 دانه عملکرد
 (کیلوگرم در هکتار)

Seed yield 
(kg/ha)  

 درصد
 دانه پروتئین

Protein 
percentage 

of seed  
50 99.58 a 9.44 a 3.85 a 1070 a 6915 a 2284 a 21.14 b 
100 90 a 8.58 ab 3.66 ab 871.33 ab 5504 ab 1838 ab 22.79 ab 
150 70.75 b 5.68 b 2.74 b 790  b 4628 b 1415 b 23.77 a 
LSD 11.06 3.41 1.07 221.8 1721 819.33 2.41 

  کود زیستی
Biofertilizer 

       

 عدم مصرف کود
Control 

79.11 b 6.79 c 3.11 c 856.44 b 5011.11 c 1567.78 c 21.41 b 

  ازتوباکتر
 Azotobacter 

91.22 a 7.67 b 3.66 b 889.44 b 5667.78 b 1827.78 b 23.51 a 

2- فسفر بارور  
Barvar Phosphate-2 

80.44 b 7.97 b 3.47 b 893.22 b 5867.78 ab 1924.44 b 21.73 b 

2- + فسفر بارور ازتوباکتر  
Azotobacter+ Barvar 

Phosphate-2 
96.33 a 9.19 a 3.73 a 1002.22 a 6183.33 a 2062.22 a 23.60 a 

LSD 9.69 0.99 0.37 83.66 566.61 208.96 2.10 
 .در سطح احتمال پنج درصد ندارند LSDداري بر اساس آزمون ختالف معنی، او براي هر جزء هاي داراي حروف مشترك در هر ستونیانگینم

Means with different letters in a column and for each component are not significantly different based on LSD test p≤0.05. 
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 مقایسه از آمده دست به نتایج به توجه با
 آبی کم تنش شرایط در هبوت در نیام تعداد ها، میانگین

 تشتک) از تبخیر متر میلی  150 از بعد آبیاري( شدید
 مترمیلی 50 از بعد (آبیاري بهینه آبیاري به نسبت
 یافت کاهش درصد 40 میزانبه تشتک) از تبخیر

 سطح افزایش با بهینه آبیاري شرایط در .)3 (جدول
 و خورشیدي انرژي جذب ،کننده فتوسنتز هاياندام
 نهایت در که یابد می افزایش اکسیدکربن دي تتثبی
 دنبال به را گیاه رشد افزایش فتوسنتز، بهبود دلیل به

 را عملکرد اجزاي افزایش امر این که داشت خواهد
 گیاهی فرآیندهاي آب کمبود تنش ،اما دوش می موجب

 اثرات این تنش، شدت افزایش با و کرده مختل را
 نیز حاضر تحقیق در .)9 ،15،20( شودمی تشدید منفی

 شدن ترکوتاه سبب آب کمبود تنش که رسدمی نظربه
 طریق از و گردیده گیاه زایشی و رویشی رشد دوره

 مواد تأمین عدم و فتوسنتزي مواد تولید کاهش
 يهانیام به مناسب تخصیص جهت کافی فتوسنتزي

 باقال بوته در نیام تعداد کاهش باعث ،رشد حال در
 داشتند اظهار نیز )2012( همکاران و محمدي گردید.

 عدم شرایط در عدس بوته در نیام تعداد بیشترین که
 شدید آبی کم تنش شرایط در اما بود آبی کم تنش

 از ،تشتک) از تبخیر مترمیلی 130 از بعد آبیاري(
  .)17( شد کاسته داريمعنی طور به عدس غالف تعداد

 مورد يکود منابع مثبت اثر مبین آزمایش نتایج
 ).3 (جدول بود بوته در نیام تعداد صفت بر استفاده
 بیشترین که داد نشان کودي تیمارهاي میانگین مقایسه
 فسفر + ازتوباکتر تلفیقی تیمار در بوته در نیام تعداد
 بیشترین جداگانه مصرف تیمارهاي به نسبت 2-بارور
 داشت شد  مطالعه مورد تصف افزایش در را تأثیر

 و ازتوباکتر جداگانه مصرف با مقایسه در هک  طوري به
 درصد 31/12 و 53/16 ترتیب به 2-بارور فسفر

 در نیز بوته در نیام تعداد کمترین .داد نشان افزایش
 نظر به شد. مشاهده کود) مصرف (عدم شاهد تیمار

 ترشحات تولید طریق از زیستی کودهاي که رسدمی
 اصرعن جذب به خاك اسیدیته کاهش و کننده حل

 کمک باقال گیاه در مصرف کم و مصرف پر غذایی
 تولید در عناصر این که نقشی به توجه با و نموده

 فرآیند در دخیل مورد هايآنزیم تأمین و کلروفیل
 هايبافت میزان افزایش باعث دارند، فتوسنتز

 گیاه عملکرد اجزاي بهبود به منجر نهایتا و فتوسنتزي
 جهان .)30( اندشده باقال بوته در نیام تعداد جمله از
 از استفاده که دریافتند کنجد در )2013( همکاران و

 از ايمجموعه (حاوي نیتروکسین زیستی هايکود
 1آزوسپیرلیوم جنس از نیتروژن کننده تثبیت هاي باکتري

 جنس از فسفات کننده حل و ازتوباکتر و
 هايباکتري از اي مجموعه( بیوفسفر )،سودوموناس

 هاییباکتري (حاوي بیوسولفور و )فسفات هکنند حل
 تعداد دارمعنی افزایش سبب )تیوباسیلوس جنس از

 دیگري تحقیق در .)11( گردید کنجد بوته در غالف
 در لوبیا بوته در نیام تعداد بیشترین که شد مشخص

 با روي حاوي گرانوله فسفر زیستی کود تلفیقی تیمار
 درصد 75 فصرم با تریپل سوپرفسفات شیمیایی کود
   ).21( آمد دستبه شده توصیه فسفر شیمیایی کود

 شرایط در )عدد 85/3( نیام در دانه تعداد بیشترین
 آبی کم تنش تحت آن مقدار کمترین و کامل آبیاري
 تشتک) از تبخیر مترمیلی 150 از بعد آبیاري( شدید

 تحت آبیاري تیمار .آمد دستبه عدد 74/2 میزان به
 از تبخیر مترمیلی 100 از بعد بیاريآ( متوسط تنش

 شدید آبی کم تنش و کامل آبیاري هايتیمار با تشتک)
 نتایج ).3 (جدول نداد نشان را داريمعنی اختالف

 آبی کم تنش شرایط در که دهدمی نشان قبلی تحقیقات
 مقدار گیاه، فتوسنتزي مواد تولیدات کاهش دلیلبه

 گیاه زایشی هايقسمت به کمتري هايآسیمیالت
 یا هاگل ریزش به منجر امر این که یابدمی اختصاص

                                                        
1  - Azospirillum 
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 اصلی ساقۀ روي بر بارور هايگل نسبت کاهش
 از گیاه عملکرد اجزاي از نتیجه در )26( گردد می
 کاسته داريمعنی طوربه نیام در دانه تعداد ملهج

 ارزیابی در )2013( همکاران و طاهرخانچی شود. می
 برخی و دانه عملکرد بر تیزیس کودهاي تأثیرات

 سویا گیاه بیوشیمیایی و فیزیولوژیک خصوصیات
 سویا نیام در بذر تعداد که دریافتند آبی کم تنش تحت
 رطوبت تخلیه درصد 80( شدید آبی کم تنش تحت
 تخلیه درصد 40( بهینه آبیاري به نسبت خاك)

 .)32( یافت کاهش درصد 44 میزان به خاك) رطوبت
 که کردند گزارش نخود گیاه در نیز دیگري محققان

 ظرفیت درصد 50( خشکی تنش شدت افزایش با
 کاهش داريمعنی طور به نخود در دانه تعداد زراعی)

   ).3( دارد مطابقت حاضر تحقیق نتیجه با که یافت
 (عدم شاهد با مقایسه در زیستی کودهاي کاربرد

 تعداد افزایش در داريمعنی تأثیر زیستی) کود کاربرد
 بیشترین ).2 (جدول داشت باقال بوته نیام در دانه

 کاربرد تأثیر تحت )عدد 73/3( نیام در دانه تعداد
 )2 -بارور فسفر + ازتوباکتر( زیستی کودهاي تلفیقی

 تعلق شاهد تیمار به عدد) 11/3( آن مقدار کمترین و
 زیستی، کودهاي به مربوط سطوح بین در .داشت
 2-بارور فسفر با اکترازتوب جداگانه مصرف تیمار

 نشان نیام در دانه تولید نظر از را داريمعنی اختالف
 (نظیر غذایی عناصر مدوام حضور ).3 (جدول ندادند

 زایشی و رویشی یندهايآفر در که فسفر) و نیتروژن
 گیاه عملکرد اجزاي تواندمی دارند، مهمی تأثیر گیاه
 روند این که دنده افزایش چشمگیري طور به را باقال

 که آنجا از بود. مشهودتر زیستی هايکود حضور در
 محسوب دانه عملکرد مهم اجزاي از باقال هايدانه
 افزایش با هستند، هاآسیمیالت ذخیره محل و شودمی

 مواد انتقال براي بزرگتري مخازن ،نیام در دانه تعداد
 باعث که عاملی هر و آمد خواهد وجود به شده جذب

 دانه عملکرد افزایش به منجر شود، لعام این افزایش
 که داشتند اظهار دیگري محققان شد. خواهد نیز

 در آزوسپیریلیوم و ازتوباکتر هايباکتري از استفاده
 21 افزایش به منجر آبی کم تنش تحت سویا گیاه

 و ساخانا .)32( شدند سویا نیام در دانه تعداد درصدي
 که کردند رشگزا نیز لوبیا گیاه در )2015( همکاران

 گسترده توسعۀ لیلد به زیستی کودهاي از استفاده
 باعث غذایی عناصر از کارآمدتر برداريبهره و ریشه
 بیشتري فتوسنتزي مواد اختصاص و گیاه رشد بهبود

 حاضر تحقیق نتیجه با که شد نیام در دانه تولید به
 .)30( داشت مطابقت

 هايمسیست و آبیاري ساده اثر که داد نشان نتایج
 اثر اما بود دارمعنی باقال دانه 1000 وزن بر کودي
 زمان در تأخیر .نبود دارمعنی صفت این بر آنها متقابل
 باقال دانۀ 1000 وزن داریمعن کاهش سبب آبیاري

 790( باقال دانه 1000 وزن کمترین کهطوريبه ؛شد
 150 از بعد آبیاري( شدید آبی کم تنش تیمار به گرم)
 1070( آن مقدار بیشترین و تشتک) از تبخیر مترمیلی
 تبخیر مترمیلی 50 از بعد آبیاري( شاهد تیمار به )گرم

 سرعت با دانه وزن ).3 (جدول داشت تعلق تشتک) از
 در خشکی تنش .است ارتباط در دانه پرشدن مدت و

 کاهش خاطر به را دانه وزن      ًمعموال  دانه پرشدن طی
 فتوسنتزي مواد کمتر انتقال و تولید دانه، شدن پر زمان

 حاضر تحقیق در .)22 و 12( دهدمی کاهش هادانه به
 گیاه شدن مواجه و شده ذکر موارد علت به       ًاحتماال  نیز
 در باقال دانه وزن کاهش سبب منبع محدودیت با

 به نسبت درصد 26 میزان به آبی کم شدید تنش تیمار
 که شد مشخص دیگر تحقیق در .شد بهینه آبیاري
 50 با مقایسه در مترمیلی 150 سطح در آبیاري

 دانۀ 1000 وزن کاهش سبب تشتک، از تبخیر متر میلی
  .)27( شد درصد 2/21 تا زنیان
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 گانه دو ترکیبی تیمار در دانه 1000 وزن بیشترین
 گرم 22/1002 میزان به 2 بارور فسفر +کتربا ازتو

 مارتی از دانه 1000 وزن مقدار کمترین و آمد دست به
 نیز تیمار این که شد تولید گرم 44/856 میزان با اهدش
 تفاوت آماري نظر از جداگانه مصرف هايتیمار با

 بر  عالوه ازتوباکتر ).3 (جدول نداشت داريمعنی
 با نیز 2- بارور فسفر و هوا مولکولی نیتروژن تثبیت

 و رشد هايمحرك تولید طریق از ،خاك فسفر انحالل
 افزایش و ریشه توسعه و شدر سبب سیدروفورها

 که داشت اظهار توانمی ،لذا شود می آن جذب سطح
 عناصر جذب میزان ،2-بارور فسفر و ازتوباکتر کاربرد
 سبب طریق این از و بخشیده بهبود را گیاه در غذایی

 متعاقب و برگ کلروفیل مقدار و نمو رشد، افزایش
 ایتنه در و سازي ماده و فتوسنتز میزان افزایش آن،

 و مقدم رضوانی .باشد شده گیاه دانه وزن افزایش
 که کردند گزارش کنجد گیاه در )2014( همکاران
 وزن دار معنی یشافزا سبب زیستی کودهاي مصرف

 )2015( همکاران و محمدي .)29( گردید کنجد دانه
 شرایط در لوبیا دانه وزن که دریافتند خود تحقیق در

 5/7 شاهد مارتی به نسبت زیستی کودهاي مصرف
 و میالنیاعلمی .)16( داد نشان افزایش درصد

 کودهاي کاربرد اثرات بررسی در )2014( همکاران
 و عملکرد بر شیمیایی کودهاي با ترکیب در زیستی
 باالترین که دریافتند چیتی لوبیا دانه عملکرد اجزاي

 شیمیایی کودهاي درصد 50 تیمار از دانه 1000 وزن
 زیستی کودهاي همراهبه تریپل سوپرفسفات و اوره

 از ايمجموعه( بیوسوپرفسفات و نیتروکسین
  .)2( آمد دستبه )فسفات کننده حل هاي باکتري
 میزان میانگین بر آبیاري سطوح اثر بررسی با

 میزان بیشترین که شد مشخص زیستی عملکرد
 سطح در )هکتار در کیلوگرم 6915( زیستی عملکرد

 اختالف که گردید دتولی (شاهد) تنش بدون
 داشت.ن متوسط تنش آبیاري تیمار با داري معنی

 در کیلوگرم 4628( زیستی عملکرد میزان کمترین
 تبخیر مترمیلی 150 از بعد آبیاري سطح از نیز )هکتار

 این از حاصل نتایج .)3 (جدول آمد دست به تشتک از
 ،آبی کم تنش افزایش با همراه که ددا نشان مطالعه
 یافت. کاهش مطالعه مورد گیاه زیستی ملکردع میزان
 غذایی، عناصر و آب جذب میزان خشکی تنش

 سطح گیاه، رشد دوره طول گیاه، رشد سرعت
 توسعه سرعت و رشد ،گیاه ارتفاع ،گیاه فتوسنتزي

 منجر نهایتا عوامل این همه و دهدمی کاهش را ریشه
 .)9،15( گرددمی گیاه خشک ماده تولید کاهش به

 عملکرد که دریافتند )2015( جباري و نژادخالق
 30 دیم شرایط از ناشی خشکی تنش در نخود زیستی
 همکاران و زاده محمد .)14( یافت کاهش درصد

 مختلف سطوح که دریافتند قرمز لوبیا در )2013(
 از تبخیر مترمیلی 150 و 120 ،60( خشکی تنش

 را گیاه این زیستی عملکرد داري معنی طور به تشتک)
 .)19( داد کاهش

 باکتر ازتو ترکیبی تیمار از زیستی عملکرد بیشترین
 در کیلوگرم 33/6183( میانگین با 2 بارور فسفر +

 (عدم شاهد تیمار در آن میزان کمترین و هکتار)
 در کیلوگرم 11/5011( میانگین با  کود) مصرف
 تیمارهاي بین حال عین در شد. حاصل هکتار)
 نشد. مشاهده داري معنی فاختال جداگانه مصرف

 تفاوت ترکیبی تیمار با 2-بارور فسفر تیمار همچنین
 که رسدمی نظربه .)3 (جدول نداد نشان را داري معنی

 فسفر با ازتوباکتر تلفیقی کاربرد حاضر تحقیق در
 بیشتر جذب به کمک و گیاه نیتروژن مینأت با 2-بارور
 بهینه جذب به کمک ریشه، سطح گسترش و فسفر

 و رشد هايهورمون تولید و غذایی عناصر و آب
 که ،است کرده تقویت را گیاه رشد ها،ویتامین برخی
 .گرددمی نمایان عملکرد افزایش صورت به آن نتیجه
 نیتروژن اگر که دهد می نشان قبلی تحقیقات نتایج
 غذایی عناصر به نیاز گیرد، قرار گیاه اختیار در کافی
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 .یابدمی افزایش )پتاسیم و فسفر مانند( دیگر اصلی
 اندازه افزایش گیاه، سریع رشد به عناصر این تامین
 تمامی و نمایندمی کمک عملکرد اجزاي بهبود و برگ

 قرار تأثیر تحت را عملکرد بر مؤثر هايمشخصه
 با بذر تلقیح اثر بررسی .)28 و 25 ،10( دنده می

 اهگی رشد دهندة افزایش هايریزوباکتري و ریزوبیوم
(PGPR) زراعی نخود عملکرد اجزاي و عملکرد بر 

 از استفاده که داد نشان دیم و فاریاب شرایط در
 منجر دیم و فاریاب شرایط دو هر در زیستی کودهاي

 عملکرد و زیستی عملکرد عملکرد، اجزاي بهبود به
 گردید کودي شاهد تیمار با مقایسه در نخود دانه

 نیز کنجد در )2014( همکاران و مقدم رضوانی .)14(
 موجب آلی و زیستی کودهاي از استفاده که دریافتند

 رضائی .)29( گردید مذکور گیاه زیستی عملکرد بهبود
 تلفیقی اثر بررسی در )2015( همکاران و چیانه

 گیاه کیفی و کمی عملکرد بر شیمیایی و آلی کودهاي
 مورفولوژي، که کردند گزارش دیم شرایط تحت نخود

 تلفیقی تغذیه طی نخود عملکرد اجزاي و عملکرد
 تنهاییبه که زمانی به نسبت شیمیایی و آلی کودهاي
 .)28( کردند ایجاد بهتري نتیجه اند، شده استفاده

 هايمشخصه تمامی توانست تلفیقی تغذیه که طوري به
 منجر و دهد قرار تأثیر تحت را نخود عملکرد بر مؤثر

  .شوند ستیزی عملکرد دارمعنی افزایش به
 داد نشان هاداده واریانس تجزیه از حاصل نتایج

 گرفت قرار آبیاري سطوح ثیرأت تحت دانه عملکرد که
)01/0P≤.( زمان در تأخیر آمده، دستبه نتایج طبق بر 

 شد باقال عملکرد دارمعنی کاهش سبب آبیاري
 و )هکتار در کیلوگرم 2284( بیشترین که طوري به

 دانه عملکرد )هکتار در گرمکیلو 1415( کمترین
 150 و 50 سطوح در آبیاري درنتیجۀ ترتیب به

 با ).3 (جدول آمد دستبه تشتک از تبخیر متر میلی
 از تبخیر مترمیلی 150 به  50 از آبیاري فاصله افزایش

 در یافت. کاهش درصد 38 دانه عملکرد میزان تشتک
 افزایش منظور به گیاهطرف، یک از آب کمبود شرایط
 جهت ریشه به را پرورده مواد از بخشی آب جذب
 سهم نتیجه در و نموده منتقل ریشه سیستم توسعه

 یابد.می کاهش کننده فتوسنتز بخش به یافته اختصاص
 غذایی، عناصر جذب کاهش دلیل به دیگر، طرفی از

 از حاصل مواد انتقال و فتوسنتز دوره طول کاهش
 در و ملکردع اجزاي در کاهش موجب جاري فتوسنتز
 نتایج .)12( شودمی دانه عملکرد کاهش نهایت

 که داد نشان )2012( همکاران و محمدي آزمایش
 سطوح تمامی در عدس دانه عملکرد میزان بیشترین

 (کود تلفیقی کود از استفاده شرایط در آبیاري
 شد حاصل )فسفره شیمایی کود درصد 50زیستی+

 توسط یافته انجام تحقیقات با حاصل هیجنت .)16(
 و قنبري و )2015( لوبیا در همکاران و نوربخش
 دانه عملکرد کاهش بر مبنی )2013( لوبیا در همکاران

 .)8 ،22( داشت مطابقت آب کمبود تنش شرایط تحت

 که است آن بیانگر هاداده میانگین مقایسه
 داريمعنی طورهب شاهد، با مقایسه در يکود تیمارهاي

 عملکرد باالترین شدند. دانه عملکرد افزایش موجب
 ترکیبی تیمار از هکتار) در کیلوگرم 78/1567( دانه
 مقایسه در که شد حاصل 2 بارور فسفر + باکتر ازتو

 داد نشان افزایش درصد 31 حدود شاهد تیمار با
 جداگانه مصرف تیمارهاي بین اما، ).3 (جدول
 باقال دانه عملکرد نشد. مشاهده داري معنی اختالف

 و نیام در دانه تعداد ،نیام (تعداد عملکرد اجزاي عتاب
 اجزا از یک هر در تغییر و باشدمی دانه) 1000 وزن

 کاربرد ثیرأت شد. خواهد دانه عملکرد در تغییر سبب
 صورت این به را دانه عملکرد بر زیستی کودهاي

 این در ثرؤم هايباکتري وجود که کرد توجیه توان می
 افزایش به منجر غذایی عناصر وقعم به مینأت با کودها

 در مواد بهتر تسهیم و فتوسنتز بهبود برگ، سطح دوام
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 هم اثرات .شوندمی عملکرد افزایش باعث هادانه
 عامل نیز یکدیگر روي بر هاباکتري متقابل افزایی

 است. گیاه در عملکرد میزان افزایش براي دیگري
 هايکود تأثیر بررسی در )2015( همکاران و راعی

 عملکرد اجزاي و عملکرد روغن، درصد بر زیستی
 قارچ و ازتوباکتر توأم کاربرد که دریافتند گلرنگ دانه

 بهبود به منجر آبیاري مختلف سطوح در مایکوریزا
 .)25( گردید گلرنگ دانه عملکرد و عملکرد اجزاي

 خود تحقیق در )2014( همکاران و مقدم رضوانی
 کودهاي تأثیر تحت جدکن دانه عملکرد که دریافتند
 تلفیق نظر این از و گرفت قرار مختلف زیستی

 فسفات کنندة حل هاي باکتر و نیتروکسین کودهاي
 محققان .)29( داشت برتري تیمارها سایر به نسبت

 عملکرد میزان بیشترین که کردند گزارش نیز دیگري
 زیستی کود تیمار از لوبیا زیستی عملکرد و دانه

 تریپل فسفات سوپر کود درصد 50 مصرف + فسفاته
 .)21( شد حاصل خاك آزمون اساس بر شده توصیه

 دانه عملکرد افزایش نیز )2014( همکاران و دشموخ
 .)5( کردند گزارش زیستی کودهاي حضور در را لوبیا

 زیستی کود تأثیر واریانس تجزیه جدول اساس بر
 باقال دانه پروتئین درصد بر آبیاري مختلف سطوح و

 هامیانگین مقایسه بررسی ).2 (جدول بود داریمعن
 میزان به دانه پروتئین درصد باالترین که داد نشان

 از تبخیر مترمیلی 150 آبیاري سطح از درصد 23//77
 سطح با داريمعنی اختالف که آمد دست به تشتک
 نداد. نشان تشتک از تبخیر مترمیلی 100 آبیاري
 سطح از درصد 14/21 با ابررب دانه پروتئین لحداق

 شد حاصل تشتک از تبخیر مترمیلی 50 آبیاري
 و اندازه اغلب خشکی تنش شرایط در .)3 (جدول

 وزن واحد در پروتئین غلظت و کاهش دانه وزن
 رسد می نظر به حاصل نتایج به توجه با یابد.می افزایش

 رشد دوره شدن کوتاه و آبی کم شرایط وقوع با که
 وجود نشاسته  ذخیره براي کمتري فرصت زایشی،

 سهم کاهش اثر در دانه پروتئین میزان نتیجه در و دارد
 نیز دیگري محققان است. یافته افزایش دانه در نشاسته

 خشکی تنش شرایط در که دادند نشان عدس گیاه در
 تکمیل آن تبع به و خالص فتوسنتز کاهش دلیل به

 ناحیه از کاهش این عمدتا که دانه بالقوه وزن نشدن
 دانه در نشاسته به پروتئین نسبت باشد،می نشاسته
  .)17( دیابمی افزایش
 دانه پروتئین میزان بر داريمعنی اثر زیستی کود
 داد نشان هامیانگین مقایسه نتایج ).2 (جدول داشت

 ترکیبی تیمار از دانه پروتئین میزان باالترین که
 قایسهم در که شد حاصل 2 بارور فسفر + باکتر ازتو

 هر داد. نشان افزایش درصد 9 حدود شاهد تیمار با
 جداگانه مصرف تیمار با ترکیبی تیمار که چند

 .)3 (جدول نداد نشان را داريمعنی اختالف ازتوباکتر
 که باشدمی هاباکتري با تلقیح تأثیر دلیل به نتیجه این

 فعالیت رشد، مناسب کنندگی تنظیم کارایی
 .اندداده افزایش گیاه در را یسمیمتابول و فیزیولوژیکی

 بیشتري نیتروژن توانسته باکتر ازتو زیستی کود که چرا
 در نیز پروتئین میزان لذا و دهد قرار گیاه اختیار در

 کود کاربرد طرفی از .است یافته افزایش تیمارها این
 جذب براي را ریشه توانایی 2 بارور فسفر زیستی
 میزان ،نتیجه در خشدبمی بهبود غذایی عناصر بیشتر

 فسفات کننده حل باکترهاي کاربرد با عناصر این
 ترکیبی تیمارهاي در پروتئین میزان لذا ،یابدمی افزایش
 حاصل نتیجه .است بوده بیشتر تیمارها سایر به نسبت

 همکاران و چیانه رضائی توسط یافته انجام تحقیقات با
 رد )2012( همکاران و محمدي و )2015( نخود در

 هايلگوم دانه پروتئین میزان افزایش بر  مبنی عدس
 مطابقت زیستی کودهاي مصرف شرایط تحت اي دانه

  ).28 ،17( داشت
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  کلی گیري نتیجه
 قابل کاهش از حاکی حاضر آزمایش نتایج
 آب کمبود تنش شرایط در باقال دانه عملکرد مالحظه

 حصول براي لذا، بود عملکرد اجزاي افت واسطه به
 گیاه اختیار در کافی آب است بهتر مطلوب لکردعم

 در آبیاري که داد نشان نتایج ،کلی طوربه .گیرد قرار
 دلیل به      ًعمدتا  باقال زایشی و رویشی مختلف احلمر

 به باال نیاز و آب کمبود به گیاه این باالي حساسیت
 تیمارهاي و رسدمی نظر به ضروري فتوسنتزي مواد

 اثرات است نتوانسته زیستی کودهاي با تلقیح
 ،بنابراین .دهد کاهش را خشکی تنش نامطلوب

 حصول براي که کرد گیري نتیجه چنین توان می
 بایدمی خشک، نیمه و خشک مناطق در بهینه عملکرد
 زایشی مرحله در ویژه به رشد مراحل تمامی در آبیاري
 کودهاي مصرف کاهش راستاي در و شود انجام

 بخش پایدار کشاورزي فاهدا به نیل و شیمیایی
 کاربرد با توانمی را باقال گیاه غذایی نیاز از زیادي

 نتیجه به دستیابی براي .نمود تأمین زیستی کودهاي
 دیگر سال یک حداقل پژوهش این است بهتر مطلوب

 شود. انجام
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