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  ارقام لوبیا در  در کاهش مصرف نیتروژن در تولیداستفاده از ازتوباکتر بررسی 
  شرایط آب و هوایی شهرستان لنگرود

  

  1مجید عاشوري
 استادیار، گروه زراعت، واحد الهیجان، دانشگاه آزاد اسالمی، الهیجان، ایران1

  25/12/1399تاریخ پذیرش:      09/07/1399تاریخ دریافت: 
  چکیده

 د.نرومی شماربه انسان منبع غذایی دومین غالت ازبعد  پروتئین و از غنی منابع گیاهی ترین مهم از یکی حبوبات سابقه و هدف:
 ترین مهم از یکی نیتروژن باشد.می دارا را جهان اول مقام اقتصادي ارزش نظر از ).Phaseolus vulgaris L( حبوبات، لوبیا بین در

 در نیتـرات  افزایش غلظت ویژهبه محیطی مسائل زیستاما  ،دارد دانه عملکرد افزایش در مهمی نقش و مورد نیاز گیاه بوده عناصرغذایی
هدف از اجـراي ایـن آزمـایش     گیرد.رد کودهاي زیستی مورد توجه قرار در شمال ایران موجب شده تا کارب عمق کم هاي زیرزمینیآب

   در کاهش مصرف نیتروژن در تولید لوبیا در شمال ایران بود.استفاده از ازتوباکتر  بررسی
  

در مزرعـه  هاي کامل تصادفی با سـه تکـرار،   هاي یک بار خرد شده برپایه طرح بلوكکرتصورت آزمایشی به ها:مواد و روش
ا دو رقم لوبیبر این اساس، فاکتورهاي آزمایشی شامل  انجام شد. 1396آزمایشی واقع در شهرستان لنگرود استان گیالن در سال 

سـطح شـامل    6در  نیتروژن و بـاکتري  کود به عنوان عامل اصلی و) V2( 4803اصالح شده درود رقم و  )V1(بومیرقم  شامل
 25،ازتوبـاکتر+  )F4( ،کـاربرد ازتوبـاکتر  )F3( کیلوگرم نیتروژن در هکتـار  100،)F2( کیلوگرم نیتروژن در هکتار 50،)F1( شاهد

  عنوان عامل فرعی بودند. به )F6( کیلوگرم نیتروژن در هکتار 50و ازتوباکتر+  )F5( کیلوگرم نیتروژن در هکتار
  

، وزن صد دانه، تعداد دانه در بوته، تعداد غالف در شـاخه فرعـی، شـاخص برداشـت و     عملکرد دانه نشان داد کهنتایج  ها:یافته
کیلوگرم نیتروژن  50تیمار تلقیح با باکتري ازتوباکتر و  ازاستفاده  تعداد برگ در بوته تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشی قرار گرفتند.

ترین  بیش .شاخص برداشت و تعداد برگ در بوته نسبت به سایر تیمارها شدداري در عملکرد دانه، باعث افزایش معنیدر هکتار 
دست آمد کیلوگرم در هکتار به 2585 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و رقم اصالح شده درود با میانگین 100در تیمار عملکرد دانه 

ین شـاخص  تـر  بـیش  .روه آمـاري قـرار گرفـت   کیلوگرم نیتروژن در هکتار در یک گ 50که با تیمار تلقیح با باکتري ازتوباکتر و 
 15/28کیلوگرم نیتروژن در هکتار ( 100درصد)که با تیمار  22/29کیلوگرم نیتروژن در هکتار ( 50برداشت در تیمار ازتوباکتر و 

   درصد) در یک گروه قرار گرفت.
  

و اسـتفاده از تلقـیح بـا بـاکتري ازتوبـاکتر       تـر  کمدرصد کود نیتروژن  50توان با مصرف می بر اساس نتایج حاصل، گیري: نتیجه
-عنـوان مناسـب  کیلوگرم نیتروژن در هکتار به 50تیمار تلقیح با باکتري ازتوباکتر و  ،آلودگی محیط زیست را کاهش داد. بنابراین

  بود.ترین تیمار کودي براي لوبیا در منطقه آزمایشی 
  

  لوبیا.کود شیمیایی، کود زیستی، ، دانه ، عملکردتلقیح :هاي کلیديواژه

                                         
 :مسئول مکاتبهmajidashouri69@gmail.com 
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  مقدمه
 از غنـی  منـابع گیـاهی   تـرین  مهم از یکی حبوبات

 بـه  انسـان  منبع غذایی دومین غالت ازبعد  پروتئین و
 Phaseolus( حبوبـات، لوبیـا   بین در د.نرومی شمار

vulgaris L.( تا  18داشتن  لوبیا با .ترین گیاه استمهم
ـ  در را مهمـی  نقـش  درصـد پـروتئین   32  مـواد  مینأت

در ایران گیاه  .)45، 13( دارد انسان نیاز مورد پروتئینی
دوم لوبیا در بین حبوبات از نظر سطح زیر کشت مقام 

تـن   105299را دارد و تولید سـالیانه آن   درصد) 13(
لوبیـا از جملـه گیاهـانی اسـت کـه تنــوع       ).4اسـت ( 

هاي آن تفاوت ویژه اکثر تودهژنتیکی وسیعی دارد و به
ــم ــرد   چش ــورد عملک ــري در م ــدگی ــه دارن ). 19( دان

عملکرد، درصد کـاهش عملکـرد و اجـزاي عملکـرد     
ـــزینش      ـــه در گ ــت ک ــفاتی اس ــه ص ــا از جمل لوبی

هـاي مختلــف مــورد    هـاي برتـر در محـیط  ژنوتیپ
  ).1( گران است توجـه پژوهش

 جهـت  عناصـرغذایی  تـرین  مهـم  از یکـی  نیتـروژن 
 گیاهـان  تولید در مطلوب کیفیت و عملکرد به یابی دست

 باعـث  آن متناسـب  و صـحیح  مصـرف  و بـوده  زراعـی 
 سـبب  نیتـروژن  کمبـود  .)28( شودمی عملکرد افزایش
 ارتفـاع  کاهش سبب نهایت در و رویشی رشد کاهش

 و کمیـت  آمدن نهایت در و گیاه رویشی دوره طول و
کودهـاي زیسـتی   ). 32 ،31شود (می محصول کیفیت

تـأثیر  هـاي افزاینـده رشـد    با افزایش فعالیـت بـاکتري  
کودهاي شیمیایی را در تولیـدات کشـاورزي افـزایش    

 جملـه  از زیسـتی  کودهـاي  از استفاده). 39دهند (می
 مینتـأ  مشـکالت  کـه  اسـت  بهینـه  هاي زراعـی روش

در ایـن   ).48( نمایـد می طرف بر را خاك نیتروژن در
 گــروه از زي خــاك هــايبــاکتري قابلیــتزمینــه 

 طریـق  از کرکوکـوم  ازتوبـاکتر  و لیپوفروم آزوسپریلوم
 از زیـادي  بخـش  نیتـروژن  تـأمین  در زیسـتی  تثبیـت 

ایـن   ).17( است رسیده اثبات به گیاه مصرفی نیتروژن

کـردن جـذب عناصـر پرمصــرف  ها با متعادلباکتري
رشـــح اســیدهاي آمینــه و انــواع    ، تذيو ریزمغـــ

ــی ــک آنت ــد و بیوتی ــا موجــب رش ــه و  ه ــعه ریش توس
نتیجــه منجــر بــه افــزایش هــاي هــوایی و در  قســمت

 بـا  لوبیا بذرها تلقیح ).8( شوندمحصول در گیاهان می
 باعـث  عملکـرد  افـزایش  بـر  عـالوه  ریزوبیوم باکتري
 شودمی وژننیتر کودهاي اندازه از بیش مصرف کاهش

)25(.   
 با اظهــار داشــتند) 2015( رانهمکاو  نمیالعلمیا

ــشیمی يهادکو کامل جایگزینی که ینا دجوو  با اییــ
ـــل دعملکر کاهش موجب یستیز دکو ــما ،شد وبیاـ  اـ
 تولید ضمن شیمیاییو  یستیز يهادکو تلفیقی دبررکا

 بهرا  شیمیایی يهادکو فمصر ،نهدا دعملکر ینتر بیش
 یستیز دکو دبررکا با .)5( درصد کاهش داد 50 انمیز

را  لوبیا هگیا زنیا ردمو ییاغذ عناصراز  بخشی انمیتو
ــروژن یستیز دکو گرا ،کلیربهطو. دکر تأمین  دارنیتـــ
ــک یر پایینتردمقا با اههمر  د،شو فمصراوره  دوــــــ
 يمؤثر نقش گیاه دعملکر یشافزا و دبهبو در نداتو می
بررسی  آزمایشهدف از اجراي این  .)35( باشد شتهدا

کـود   در کاهش مصـرف  کرکوکوم استفاده از ازتوباکتر
شـمال ایـران    لوبیا درارقام نیتروژن در تولید  شیمیایی

   بود.
  

  هامواد و روش
 در اي واقع در استان گـیالن این آزمایش در مزرعه

عـرض  شـد.  اجـرا   1396در سـال لنگـرود  شهرستان 
دقیقه شمالی  12درجه و  37جغرافیایی محل آزمایش 

دقیقه شـرقی بـود.    14درجه و  50و طول جغرافیایی 
اطالعات هواشناسی شامل مجموع بارندگی، کمینـه و  
بیشینه و میانگین درجه حرارت ماهانه در طـی فصـل   

 ارائه شده است. 1رشد لوبیا، در جدول 
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  .مشخصات اقلیمی مزرعه -1 جدول
Table 1. Meteorological data of the field.   

  متر)میلی(میزان بارندگی 
Total rainfall (mm)  

 Temperature (°C)  )سلسیوسدما (درجه 
   Monthماه   

  Averageمیانگین    Maximumبیشینه  Minimumکمینه 

 Aprilفروردین  13.1  7.6  18.7 123.5

  Mayاردیبهشت 18.7 13.1  24.3 23.2

 Juneخرداد  22.6 17.5  27.7 31.3

  Julyتیر 25.4 21.3  29.5 15

   Augustمرداد 27.4 22.8  32.1  1.1

 
 هـاي ویژگی تعیین منظوربه آزمایش،قبل از شروع 

 30 تـا  صـفر  عمـق  از خـاك،  شـیمیایی  و فیزیکـی 
نمونـه   5مزرعه  خاكهاي مختلف قسمت متري سانتی

 یک نمونه بـه آزمایشـگاه خـاك    ،تهیه و با ترکیب هم
 فیزیکوشـیمیایی  تجزیـه  از حاصـل  نتـایج  منتقل شد.

  .است شده داده نشان 2در جدول  آزمایش محل خاك
  

  .هاي فیزیکی و شیمیایی خاك محل اجراي آزمایشبرخی از ویژگی -2 جدول
Table 2- Some physical and chemical characteristics of the experimental site. 

  بافت خاك
Soil 

texture  

 الکتریکی هدایت
زیمنس بر  (دسی

  متر)
EC (dS.m-1) 

  (درصد) ماده آلی
Organic 

Carbon(%)  

اسیدیته 
  خاك
pH 

 فسفر قابل جذب
گرم در  (میلی

  کیلوگرم)
P (mg kg-1) 

 پتاسیم قابل جذب
گرم در  (میلی

  کیلوگرم)
K (mg kg-1) 

 نیتروژن
کل 

  (درصد)
Total N 

(%) 

  سال
Year 

Sandy 
loam  

 لوم شنی
0.137  0.94  7.26  21.2  61.5  0.08 2017  

 
هاي یـک بـار خـرد    کرتصورت بهاین آزمایش  

هاي کامـل تصـادفی بـا سـه      بلوكشده در قالب طرح 
دو رقم لوبیـا شـامل رقـم    تکرار انجام شد. که در آن  

بـه  ) V2( 4803) و رقم اصالح شده درود V1( بومی
 6عنوان عامـل اصـلی و کـود نیتـروژن و بـاکتري در      

کیلــوگرم نیتــروژن در  F1،(50شــاهد (ســطح شــامل 
ــار ( ــار   F2،(100هکتـ ــروژن در هکتـ ــوگرم نیتـ کیلـ

)F3 ) کاربرد ازتوبـاکتر،(F4  +کیلـوگرم   25)،ازتوبـاکتر
ــاکتر+ F5نیتــروژن در هکتــار ( ــوگرم  50) و ازتوب کیل

. عامـل فرعـی بودنـد   عنوان به )F6نیتروژن در هکتار (
 50(مرحلـه  دو کود شیمیایی نیتروژن از منبع اوره در 

 در مرحلـه سـاقه  درصـد   50درصد در زمان کشت و 
مدیریت ارقام از  يبذرها داده شد. خاكبه  )رفتن گیاه

فاصـله   تهیـه شـد.  جهاد کشاورزي شهرستان لنگـرود  

روي  بـذرها فاصله  و مترسانتی 40هاي کاشت ردیف
 ردیـف  7هـا شـامل   متر بـود. کـرت  سانتی 15ردیف 
تیمار  12هر تکرار شامل  .ددنبومتر  5به طول  کاشت

واحــد آزمایشــی تشــکیل  36و در مجمــوع طــرح از 
، بودنـد که حـاوي مایـه تلقـیح    هایی  تیماردر  گردید.

با ازتوباکتر آغشته شـده و سـپس    قبل از کشت ها بذر
ل اردیبهشـت سـا   12کشت شدند. عملیات کاشت در 

صـورت  مایـه تلقـیح باکتریـایی بـه    انجام شـد.   1396
 عـدد  109 آن هرگـرم  در کـه گرمـی   100 هـايبسـته

از شـرکت زیسـت    داشـت  وجود فعال و زنده باکتري
بـا بـاکتري    بـذرها بـراي تلقـیح    فناور سبز تهیه شـد. 

گرم باکتري  5بذر،  گرمبه ازاي هر یک کیلو ،ازتوباکتر
در یک لیتر آب حل شده و بـر روي بـذرها در سـایه    

 يبـذرها  ،اسپري شد. بعد از آغشته شدن بـه بـاکتري  



 1400)، 2( نشریه تولید گیاهان زراعی، جلد چهاردم

100 

تلقیح شده روي یک ورق آلومینیوم تمیز در سایه پهن 
سرعت اقدام به کاشت سپس به .تا خشک شوند ندشد

هاي هـرز در مراحـل مختلـف    کنترل علفشد.  بذرها
بــراي مبــارزه بــا     دستی انجام شد. رشد و با وجین

در مراحـل   درصـد  6 یـد متالدهآفت حلـزون از سـم   
استفاده شد. زمان رسـیدن محصـول    ابتدایی رشد گیاه

 خشک شـده  ها کامالًها و غالفموقعی است که ساقه
یابد که در تماس ها به حدي کاهش میو رطوبت دانه

برداشت ). 32با دست خشک و شکننده به نظر برسد (
 5از هر کـرت تعـداد    .نهایی در پایان تیرماه انجام شد

هـاي حاشـیه بـه صـورت     بوته پس از حـذف ردیـف  
ارتفاع بوته، تعـداد بـرگ در بوتـه،    تصادفی انتخاب و 

تعداد غالف در شاخه اصلی و فرعی، تعـداد دانـه در   
گیـري  انـدازه  طـور جداگانـه  بـه  بوته و وزن صد دانـه 

از هـر  عملکـرد بیولوژیـک   ي گیـر انـدازه  براي. شدند
بوته بـه صـورت تصـادفی انتخـاب      3واحد آزمایشی 

 75کاغـذي در دمـاي   هـاي   پاکـت ها در گردید. نمونه
سـاعت در آون خشـک    48درجه سلسیوس به مدت 
ــک آن  ــده و وزن خش ــال   ش ــرازوي دیجیت ــا ت ــا ب ه

دو  ازطریـق برداشـت   عملکـرد دانـه   گیري شد. اندازه
متر در انتهاي فصـل رشـد از    4کاشت به طول  ردیف

تجزیـه واریـانس و محاسـبات     .دست آمد بههر کرت 
 1/9نسـخه   SASافزارهـاي  آماري بـا اسـتفاده از نـرم   

انجام و میانگین صـفات مـورد مطالعـه بـا اسـتفاده از      
ــی  ــاوت معن ــون حــداقل تف ــطح LSDدار (آزم ) در س

جهـت  درصد مورد مقایسـه قـرار گرفتنـد.     5احتمال 
ها از آزمون نرمالیته در برنامـه  بررسی نرمال بودن داده

SAS .استفاده گردید  
  

  نتایج و بحث
نتـایج نشـان داد کـه    : فرعـی تعداد غالف در شاخه 

کنش رقم  ثیر برهمتأتعداد غالف در شاخه فرعی تحت
پـنج درصـد    خطاي و سطوح کودي در سطح احتمال

مقایسـه میـانگین رقـم و    . )3(جـدول   گردیددار معنی
ین تعداد غـالف در  تر بیشسطوح کودي نشان داد که 

کیلوگرم نیتروژن در هکتـار   100شاخه فرعی از تیمار 
ین تعداد تر کمدست آمد و و رقم اصالح شده درود به

غالف در شاخه فرعی هم در تیمار شـاهد نیتـروژن و   
). رقم اصـالح شـده   4جدول رقم بومی مشاهده شد (

نسبت به رقم محلی در صفت تعـداد غـالف در   درود 
ــی  ــري معن ــی برت ــاخه فرع ــه  ش ــه ب ــان داد ک دار نش

در ایــن شــود.خصوصــیت ژنتیکــی رقــم مربــوط مــی
آزمایش رقم اصالح شده درود نسبت بـه رقـم بـومی    

درصد تعداد غالف در شاخه فرعـی   39لوبیا به میزان 
 تعـداد  دارمعنـی  طوربه هاباکتري ي تولید نمود.تر بیش

تعداد دانه در غـالف را   و بوته در غالف فرعی، شاخه
دهند. کـه ایـن امـر ناشـی از     در گیاه لوبیا افزایش می

چنین زایی و افزایش تثبیت نیتروژن و همافزایش ریشه
  ).7باشد (هورمونی رشد می هايكتولید محر

 هاي میرزایی و همکاراننتایج این آزمایش با یافته 
مطابقت دارد کـه  ) 2009( و همکاران) و وقار 2010(

 از مختلـف  ارقـام  بـین  داريمعنی بیان نمودند تفاوت
 ،38(داشـت   وجـود  اصلی شاخه در تعداد غالف نظر
 اجـزاي  تـرین مهـم  از یکی بوته در غالف تعداد. )56

تحت  را دانه عملکرد مستقیم طوربه که است عملکرد
 کننـده تعیـین  بوتـه  در غـالف  تعداد دهد.می قرار تأثیر

 طرف یک از هاغالف زیرا، استگیاه  عملکرد پتانسیل
 کننـده مینأت دیگر طرف از و هادانه تعداد برگیرنده در

 وزن کننـده تعیـین  و هـا دانـه  نیاز مورد فتوسنتزي مواد
 و تولیـد  در ارقـام  توانـایی  ).54، 10( اسـت  هـا  آن

 تواندمی نیتروژن مقدار .است متفاوت غالف نگهداري
تورلینـگ   ).34( شـود  غـالف  تشـکیل  و تولیـد  باعث

 در تعداد غالف بودنتر  بیش خود، تحقیق در )1991(
 بـه  رسـیدن  در مطلـوب،  خصوصـیت  را اصلی شاخه

  .)50( است کرده ذکر باال عملکرد
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کود نیتـروژن از طریـق افـزایش طـول دوره رشـد      
واسطه افـزایش   به تر بیشرویشی و تجمع ماده خشک 

هـاي  سرعت رشد محصول باعث شده تـا تعـداد گـل   
 پـرورده مـواد   اًي در ساقه تشکیل شـود. ظـاهر  تر بیش

تولید شده توسـط گیـاه، در طـول دوره رسـیدگی (از     
یـد  زمان گلدهی تا رسـیدن فیزیولوژیـک)، باعـث تول   

هـاي  و در نهایت تعـداد غـالف   تر بیشهاي تعداد گل
محققــین در  ،). همچنـین 54ي شـده اســت ( تــر بـیش 

 کودهـاي  با تلقیح و نیتروژن کود کاربرد اثرات بررسی
 ) برکرکوکوم ازتوباکتر و لیپوفروم آزوسپریلوم( زیستی

 بهـاره  کلـزاي  روغـن  و عملکـرد  اجـزاي  عملکـرد، 
)Brassica napus L.( غربـی گـزارش    آذربایجـان  در

 تیمارهـا  بـین  متقابـل  اثرات میانگین نمودند که مقایسه
 کـود  کیلـوگرم  150 تیمـار  اسـت کـه   آن دهنـده نشان

 و ازتوبـاکتر  زیسـتی کودهـاي   مصرف با توأم نیتروژن
 تولیـد  را در بوتـه  غـالف  تعداد ینتر بیش آزوسپریلیوم

 تعـداد  افـزایش  )2009( و همکاران یاسري). 21( کرد
 بـذر  تلقـیح  و نیتروژنه کود مصرف با را بوته در غالف

 تیمـار  بـه  نسبت ازتوباکتر و آزوسپریلوم هايباکتري با
  .)53( نمودند گزارش شاهد

رقـم و   کـنش  بـرهم  نتایج نشان داد: تعداد دانه در بوته
سطوح مختلف کودي بر تعداد دانه در بوته در سـطح  

. )3(جدول  گردیددار پنج درصد معنیخطاي احتمال 
ین تـر  بـیش کیلوگرم نیتـروژن در هکتـار    100 کاربرد

تولید در رقم درود را  دانه) 41/28( تعداد دانه در بوته
کیلوگرم کود نیتروژن در هکتـار +   50تیمار که با  کرد

 يدارتلقیح بـا بـاکتري از نظـر آمـاري تفـاوت معنـی      
رقم اصالح شده درود نسـبت بـه   . )4(جدول  نداشت

در  تـروژن یکود ن لوگرمیک 50 ماریتدر رقم بومی لوبیا 
درصد تعداد دانه  39به میزان ي با باکتر حیهکتار + تلق

 در نیتـروژن  بـا کـاربرد  ي تولید نمـود.  تر بیشدر بوته 
 ، تعـداد ).Glycine max L( سـویا  زایشی رشد مرحله

دلیل تثبیت نیتروژن هب). 42یافت ( افزایش بوته در دانه

دسـترس گیـاه افـزایش     توسط ازتوبـاکتر نیتـروژن در  
یابد و دلیل افزایش تعداد خوشه در اثـر تلقـیح بـا     می

تـوان بـه عوامـل دیگـري ماننـد سـنتز       باکتري را مـی 
هاي رشد مانند سیتوکنین و گسترش سیسـتم  هورمون

   ).24( ریشه گیاه نسبت داد
کـنش رقـم و سـطوح مختلـف     بـرهم : وزن صد دانه

یـک   خطـاي  وزن صد دانه در سطح احتمالکودي بر 
هـا نشـان   مقایسه میـانگین داده  .گردیددار درصد معنی

کیلـوگرم   100ین وزن صد دانه از تیمار تر بیشداد که 
رقم اصالح شـده  در گرم)  66/98(نیتروژن در هکتار 

ترین وزن صد دانه در تیمار شـاهد و رقـم   درود و کم
 نظـر بـه  ).4جـدول  (دست آمد گرم) به 03/53بومی (

 افـزایش  بـه جهـت   نیتروژن کاربرد افزایش که رسدمی
 دوره طـول  و گلدهی از پس فتوسنتزي سبز سطح دوام

  گردیده است. وزن صد دانه افزایش باعث دانه پرشدن
) بیان کردند که وزن صد 2010فرجی و همکاران (

تـأثیر ژنوتیـپ قـرار    دانه و تعداد دانه در غالف تحت 
آن را تحـت تـأثیر قـرار     تـر  کمو شرایط محیطی  دارد
 دانـه  صد وزن نظر از ارقام میان تفاوت ).14( دهندمی

 و احسان زاده فالح را) .Lathyrus sativus L( در خلر
 نشـان  سایرین . نتایج)12( ندکرد گزارش نیز )2001(

وابسـته بـه رقـم     خصوصیت یک دانه صد وزنکه  داد
 نیـز  رسـیدگی  دوران شـرایط  از آن متأثر مقدار اما بوده
 بـین  تغییراتی موجب است ممکن شرایط این. باشدمی
 هـاي  شـوند. غـالف   دانهصد  وزن در درصد 30تا  20

 دانـه  صد وزن با تربزرگ بذرهاي داراي همیشه پایینی
 دیرتـر  کـه  هاییآن و باالتر هايغالف به نسبت تر بیش
 گیـل  و مـالحی  هـاي ). بررسی2هستند ( اندشده تولید

 نیتـروژن  کـود  تـر  بیش کاربرد که داد نشان ) نیز2004(
 . همچنـین، )36( شد کلزا دانه هزار وزن سبب افزایش

 ایـن  نتایج ) با2012( همکاران و مرادي توچایی نتایج
 بـه  را امر این دلیل ها. آن)40( مطابقت داشتآزمایش 
 داشـتند  اظهار و دادند نسبت فتوسنتز فرآیند در افزایش
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 دوره طول در شده ذخیره نیتروژن و هاکه کربوهیدرات
کمبـود   و بـوده  بنـدي دانـه  میـزان  کننـده  تعیین گلدهی
 هـا فتوآسـیمیالت  کاهش طریق از را دانه وزن ،نیتروژن
 نتیجـه  )1993( وایلنـت  و اندرسـون  .دهـد مـی  کاهش
 بـرگ  افزایش سطح نیتروژن، کاربرد افزایش که گرفتند

 امـر  ایـن  کـه  داشـت  همـراه به را جانبی شاخه تعداد و
 دوره و مـواد فتوسـنتزي   تولیـد  میـزان  افزایش موجب
 بوتـه،  در خـورجین  تعـداد  افزایش نتیجه در و گلدهی

در برخی  .)6( شد دانه کلزا عملکرد و دانه 1000 وزن
قـرار  ثیر کـود نیتـروژن   تأ وزن دانه تحت مطالعات نیز

 سرعت که داشت بیان) 2007( زینی لا). 22( نگرفت
 آزوسـپریلوم  بـا  که گیاهی در وزن هزار دانه و فتوسنتز

  .)11( بود شاهد از تیمار تر بیش شده تلقیح
در گیاهـان زراعـی، عملکـرد دانـه بـر      : عملکرد دانه
هاي مختلفی از اجـزاي عملکـرد تعیـین    اساس نسبت

دانه تابعی از تعداد غالف در شود. در لوبیا عملکرد می
 ).44( بوته، تعداد دانه در غالف و وزن صد دانه است

کنش دو عامل رقم و کود در سطح یـک درصـد    برهم
ین تـر  بـیش . )3(جـدول  دار بود بر عملکرد دانه معنی

 کیلوگرم نیتروژن در هکتار 100عملکرد دانه در تیمار 
 50ازتوبـاکتر و  کیلوگرم که بـا تیمـار    2585به مقدار 

کیلوگرم در هکتار)  2455کیلوگرم نیتروژن در هکتار (
رقـم  .داشـت یک کالس طبقاتی قرار رقم درود در در 

کیلوگرم کود نیتـروژن   50در تیمار اصالح شده درود 
درصـد   113بـه میـزان   در هکتار + تلقیح بـا بـاکتري   

ي نسبت به رقم بومی لوبیا تولیـد  تر بیشعملکرد دانه 
در تیمار کود نیتروژنه و  این رقمدلیل برتري  هبکرد که 

در صفات اجـزاي عملکـرد    تلقیح با باکتري ازتوباکتر
دانه مانند تعداد غالف در شاخه فرعی، تعداد دانـه در  

 صفت ترین مهم ).4 جدول( بوته و وزن صد دانه بود.
 دانـه  عملکـرد  آزمایشـات  تـر  بـیش  در ارزیابی مورد

 در زراعـی به عملیات هر از اصلی هدف زیرا باشد، می
بـود   خواهـد  سـطح  واحـد  در عملکرد افزایش نهایت

 و یشـی رو رشـد  افـزایش  باعـث  نیتـروژن  کود). 41(
 هـاي گـل  تعـداد  بقـاي  باعث نتیجه در و زایشی شده

 گردید، گیاه در فتوسنتزي مواد طریق افزایش از بارور،
 باالتر مقادیر در دانه افزایش عملکرد باعث امر این که

 افـزایش  اثـر  در عملکرد دانه شود. افزایشمی نیتروژن
 علـت تخصـیص   بـه  اسـت  ممکن نیتروژن کود مقدار
 ،9( باشد زایشی هايقسمت به فتوسنتزي مواد تر بیش
) بیان نمود کـه کـاربرد کـود    2015حسینی (سید ).43

تیمار نیتروژن باعث افزایش عملکرد در لوبیا نسبت به 
 شـدن بزرگ و تقسیم نیتروژن کاهش. )51( شد کنترل
 تولیـد  رشد، کندي باعث و کندمی محدود را هاسلول

 در ویـژه  بـه  عمومی زردي و ضعیف و کوتاه گیاهانی
 تحـرك  لحاظ به این و شودمی گیاه پیرتر هايقسمت
 بـه  کمبـود  مواقـع  در کـه  باشـد مـی  گیـاه  در نیتروژن

 بودن پایین نهایت در و یابدمی انتقال جوان هاي بافت
). 31( گـردد مـی  سـبب  را محصـول  کیفیـت  و کمیت
 خالص نیتروژن کیلوگرم  100 سطح تا نیتروژن کاربرد

 نیام، عملکـرد  وزن و تعداد افزایش طریق از هکتار در
 هکتار در کیلوگرم 4230 و 3387 به 2430 از را سویا

 نیتـروژن  کیلـوگرم  100 و 50 کاربرد اثر در ترتیب به
 راناــ همکو  راعلیپوــ قآ ).16داد ( افـزایش  هکتار در
داري یــ معن ثیرأـتاوره  دکو دادند که ارشگز )2012(
  ).3( دارد لوبیا عملکردروي  رـب

کنش رقم و سـطوح کـودي بـر    برهم: شاخص برداشت
شاخص برداشت در سطح احتمال خطـاي پـنج درصـد    

 مقایسه میانگین نشان داد کـه ). 3دار گردید (جدول معنی
 رقـم درود و اسـتفاده از  ترین شاخص برداشـت در   بیش

ــاکتر و  ــار (  50ازتوب ــروژن در هکت ــوگرم نیت  22/29کیل
 تـوان مـی  نتایج به توجه با ).4(جدول  ثبت شد درصد)

در حضـور کـود    شـده  اصالح هايژنوتیپ که نمود بیان
 به باالتري نسبت برداشت شاخص ،نیتروژنی و ازتوباکتر

 و گـابریال  نتـایج  بـا  ایـن  کـه  دارنـد  قدیمی هايژنوتیپ
 برداشـت  شاخص .)18دارد ( مطابقت )2003( همکاران
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 بینو  گرددمی محسوب عملکرد افزایش در مهمی عامل
وجـود   مثبت همبستگی دانه عملکرد و برداشت شاخص

 مـواد  از يتـر  بیش سهم اصالح شده ). رقم46، 16( دارد
 در انـد،  داده اختصاص اقتصادي عملکرد به را فتوسنتزي

 داشـته  يتر کم اقتصادي عملکرد بومی هايرقم که حالی
 دانـه  عملکـرد  بـاالتر  شـاخص برداشـت   بـا  ارقـام  انـد. 
 کـارایی  برداشـت  اند. شـاخص  نموده تولید نیز يتر بیش

 انـدام  میـان  در شـده  سـاخته  مواد پرورده انتقال و توزیع
 را نظـر  اقتصـادي مـورد   هـاي اندام ویژه به مختلف هاي
کننـده   تثبیـت  هـاي بـاکتري  تـوأم  مصـرف  دهد.می نشان

 جـذب  افـزایش  باعث مصرف از باالیی سطح با نیتروژن
 بـا  نتیجـه  در و شـده  از خـاك  رطوبـت  و غذایی عناصر
 هـا، دانـه  بـه  مواد پروردهانتقال  و فتوسنتزي مواد افزایش

 موازنـه  ). ایجاد30یابد (می افزایش دانه برداشت شاخص
 رشـد  ضمن تواندمی گیاه نیاز مورد غذایی عناصر بین در

 بـا  و باشـد  مؤثر نیز زایشی رشد افزایش در باال، رویشی
 حاصل از تولیدي مواد پرورده (دانه)، فراوان مقصد ایجاد
 شـاخص  نهایتـاً  و انتقـال  هادانه به موقع به رویشی رشد

کیلـوگرم   100 کـاربرد  با تیمار رود. در باال گیاه برداشت
 رویشـی  رشـد  بر اینکـه  عالوه نیز در هکتار نیتروژن کود
 موازنـه  دلیلب فتوسنتزکننده) هاي (اندام بوده باال سطح در

 و بـاال بـوده   دانـه  کـل  تعداد زایشی، و رویشی رشد بین
تیمارهـا   سایر از تر بیش نیز آن در برداشت شاخص نهایتاً

 ).21باشد ( می

رقم و سـطوح  اثر : و تعداد برگ در بوته ارتفاع بوته
مختلف کودي بر ارتفاع بوته و تعـداد بـرگ در بوتـه    

). مقایسه میانگین اثر ارقام و 3دار گردید (جدول معنی
و  ترین ارتفاعسطوح مختلف کودي نشان داد که بیش

کیلوگرم نیتروژن در  100در تیمار  تعداد برگ در بوته
 46/24و  متـر سـانتی  16/40به میزان به ترتیب هکتار 
ــاکتر و  عــدد کیلــوگرم نیتــروژن در  50و تیمــار ازتوب

عـدد   1/24و  مترسانتی 93/38با ارتفاع بوته  هکتار (
) در رقم درود در یک کالس آماري قرار برگ در بوته

 و مهـم  بسـیار مل عا گره میان طول ).4(جدول  داشت
 اعـالم  محققـین  و باشـد مـی  گیـاه  ارتفاع بر گذارتاثیر

 بـین  فواصل کاهش سبب به گیاه ارتفاع کاهش کردند
 تـأثیر  تحـت  گیـاه  ارتفاع). 26( افتدمی اتفاق گره میان

 پتانسـیل  از که گیردمی قرار ژنتیکی و محیطی شرایط
 آزمایشـات  در و آیـد می حساب به گیاه رویشی رشد

 به زمانی گیاه ارتفاع حداکثر )2006( گلزار و همکاران
 در کیلـوگرم  نیتـروژن  مقـدار  حداکثر از که آمد دست
مین شرایط أ. نیتروژن موجب ت)21( شد استفاده هکتار

رود مواد فتوسنتزي مناسب براي گیاه شده و انتظار می
ي توسط گیاه تولید شود، که ایـن امـر شـرایط    تر بیش

مناسب براي طویل شدن ساقه و افزایش رشد ساقه را 
). مصرف ترکیبات کـودي نیتـروژن   51کند (فراهم می
کیلوگرم در هکتار در آزمـایش موجـب    108به میزان 

 کـاهش  سبب نیتروژن کمبود ).25( ارتفاع بوته گردید
 طـول  و ارتفاع کاهش سبب نهایت در و رویشی رشد
 و تقسیم نیتروژن کاهش. است شده گیاه رویشی دوره
 کنـدي  باعث و کندمی محدود را هاسلول شدن گبزر

  ). 31( شودمی ضعیف و کوتاه گیاهانی تولید رشد،
 اثـر  کـه  کردند گزارش )2010( همکاران و ایزدي

 نیتـروژن  نقـش  به برگ تعداد بر نیتروژن کود افزایش
 از را گیـاه  نیـاز  و شـود مـی  مربوط گیاه متابولیسم در

ـ  نیتـروژن  لحـاظ   افـزایش  باعـث  و کنـد مـی  مینأت
 رشـد  افـزایش  نتیجـه  در و فتوسـنتزي  هـاي  فـرآورده 
علـت   .)29( شـود می هابرگ سطح و تعداد و رویشی

 Sorghum(سـورگوم  افـزایش تعـداد برگ در ساقه 

bicolar L.(    در تیمارهاي کاربرد نیتــروژن نســبت
واسطۀ  توان بهبـه تیمـار عـدم کـاربرد نیتـروژن را می

نقش نیتروژن در تولید و صدور هورمون سیتوکینین از 
هــاي هــوایی کــه موجـب افـزایش      ریشه بـه انـدام  

 ،گـردد تقسیم سلولی، رشد و ارتفاع گیـاه مـی  سرعت 
   ).37( دانست
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  کلی گیرينتیجه
دار کــود نتــایج آزمــایش حــاکی از برتــري معنــی

زیستی به همراه کـود شـیمیایی نسـبت بـه شـاهد در      
شده و نیز پاسخ مثبـت  گیري  اندازهبسیاري از صفات 

در ایـن  دو رقم لوبیا به تیمارهاي کـود زیسـتی بـود.    
ــال نیتــروژن توســط  آزمــایش  ــزایش جــذب و انتق اف

صورت ترکیبی  هریزجانداران زمانی افزایش یافت که ب
ین تـر  بـیش از کود شیمیایی و زیسـتی اسـتفاده شـد.    

کیلوگرم نیتروژن در هکتار  100عملکرد دانه در تیمار 
از طریق تـأثیر روي صـفات   درود و رقم اصالح شده 

و وزن صـد  بوتـه  تعداد غالف در بوته، تعداد دانـه در  
دست آمد کـه بـا تیمـار تلقـیح بـا ازتوبـاکتر و       به دانه

کیلوگرم نیتروژن در هکتـار در یـک گـروه     50کاربرد 
 50تـوان بـا مصـرف    در واقع مـی آماري قرار گرفت. 
و استفاده از تلقیح با باکتري  تر کمدرصد کود نیتروژن 

زیست را کاهش داد. بنابراین  ازتوباکتر آلودگی محیط
کیلوگرم نیتروژن  50مار تلقیح با باکتري ازتوباکتر و تی

ترین تیمار کودي براي لوبیـا  عنوان مناسبدر هکتار به
  باشد.در منطقه آزمایشی می
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