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  ی محلیایلوب خصوصیات رشدی بر ییایمیو  ش یستیز یکودها یقیتلف تاثیر

 L  Phaseolus vulgaris  در من قه رشت 

 4، سید محمدرضا احتشامی5، مجید مجیدیان2، غالمرضا محسن آبادی1حسان صابری

 اعت و اصالح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیالنگروه زر استادیار 4 و 5، 2، دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت -1

mzavareh@guilan.ac.ir* 

 چکیده

بلوکهای کامل تصادفی   بصورت های شیمیایی بررسی شد. آزمایشدر آزمایشی اثر تلفیقی کودها با هدف کاهش مصرف کود

 100و فسفر  130کود شیمیایی )نیتروژن  -T2 ،شاهد -T1انجام شد. تیمارها شامل:  1531در سال تیمار و سه تکرار  12با 

Kg/ha ،)T3-   ،رایزوبیوم + سودوموناس و باسیلوس )کود زیستی( +کود فسفرT4-  ،کود زیستی + بدون فسفرT5-  زیستی

 -T9ژن + سودوموناس و باسیلوس+ فسفر، نیترو -T8فسفر،  %33زیستی + -T7فسفر،  %30زیستی +  -T6فسفر،   23%+ 

نیتروژن+  -T11فسفر،  %23نیتروژن +سودوموناس و باسیلوس+ -T10سودوموناس+بدون فسفر،  و نیتروژن +باسیلوس

-فسفر بود. نتایج نشان داد تیمارها اثر معنی %33نیتروژن+سودوموناس و باسیلوس+ -T12فسفر و  %30سودوموناس و باسیلوس+

های ها نشان داد که تیمارد دانه، عملکرد زیستی، درصد پروتئین، وزن صد دانه، تعداد غالف داشت. مقایسه میانگیندار بر عملکر

تواند فسفر بیشترین عملکرد دانه و اجزای مذکور را داشت. بنابراین تلفیق سودوموناس و باسیلوس با کود فسفر می 12و  11، 8

زوبیوم )تیمار سوم( در شرایط این آزمایش قادر به تامین نیتروژن مورد نیاز گیاه نبود. بنابر نتایج مورد نیاز گیاه راتامین کند. اما ری

های زیستی فسفره  به صورت تلفیقی برای کاهش مصرف این آزمایش این امکان وجود خواهد داشت که در این منطقه از کود

 های شیمیایی سود جست.کود

 کود زیستی.  ،لوبیا، نیتروژن های کلیدی: پروتئین، فسفر،واژه

 

 مقدمه

 هایستمیاکوس ناپایداری درباعث  ییایمو سموم شی هامانند کود یکمک هاییو انرژ یمصنوع هایاز حد نهاده شیب مصرف     

 کاهش عملکرد در واحد سطح به همراه لیاز قب رایج یاز کشاورز ی. رفع مشکالت ناش(Roberts, 2008است )شده  یزراع

. لذا انجام مطالعه در مورد (1588)نصیری محالتی،  محققین است یاصل هایاز دغدغه یکشاورز دیتول یهاستمیس یداریپا حفظ

با هدف  شیآزما نیا .باشدیم یکشاورز قاتیتحق یهاتیاز اولو یاستفاده از کودهای زیستی و کاهش مصرف کودهای شیمیای

حرکت به  یدر راستا ییایمیش یامکان کاهش مصرف کودها یو بررس ییایمیو ش یستیز یاز کودها یقیمطالعه امکان استفاده تلف

 . دشو اجرا  یطراح دار،یپا یکشاورز دیتول ستمیسمت س

 ها  مواد و روش

اجرا شد. قالب  النیاستان گ ،رشت یدر مزرعه تحت پوشش سازمان جهاد کشاورز 1530-31 یدر سال زراع شیآزما نیا      

(، یستیو ز ییایمیشاهد )بدون کود ش -T1: شامل مارهایدر سه تکرار انجام شد. ت ماریت 12با  یکامل تصادف یهابلوک شیآزما

T2- ییایمیکود کامل ش ،T3- ( + کود فسفر، یستی)کود ز لوسی+ سودوموناس و باس ومیزوبیبذور با را حیتلقT4- یستیکود ز +
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درصد  33+ یستیکود ز -T7درصد کود فسفر،  30 +یستیکود ز -T6 سفر،درصد کود ف 23+ یستیکود ز -T5بدون کود فسفر، 

+ بدون لوسی+ سودوموناس و باستروژنیکود ن -T9+ کود فسفر کامل، لوسی+ سودوموناس و باستروژنیکود ن -T8کود فسفر، 

+ لوسیموناس و باس+ سودوتروژنیکود ن -T11درصد کود فسفر،  23+ لوسی+ سودوموناس و باستروژنیکود ن -T10کود فسفر، 

طبق  ازیمورد ن ییعناصر غذا نیدرصد کود فسفر. تام 33+ لوسی+ سودوموناس و باستروژنیکود ن -T12درصد کود فسفر و  30

 ییایباکتر حیتلق هیما بود. قاالپاچ با یرقم رگه قرمز با نام محل شیآزما نیمورد استفاده در ا یایرقم لوب .شدانجام  آزمون خاک

مرداد  20کاشت در  شد. هیخاک و آب کرج ته قاتیموسسه تحق یکروبیاز بانک م ومیزوبیرا ی( و باکترلوسیو باس)سودوموناس 

 ایدانه لوب نیپروتئ یمحتوا یرگیاندازهپس از برداشت عملکرد و اجزای آن تعیین گردید.  .صورت گرفت و پشته یبه صورت جو

آزمون  با داده ها نیانگیم سهیمقا و 3.2نسخه   SASاستفاده از نرم افزار  با یآمار یهاهیتجز صورت گرفت.به روش برادفورد 

LSD   .صورت گرفت 

و بحث جینتا  

 هانیانگیم سهیمقا .بر عملکرد داشت داریاثر معن یک درصددر سطح  احتمال  مارهانشان داد که تی انسیوار هیتجزعملکرد دانه: 

متوسط عملکرد  با( اوره و فسفر ییایمیو ش فسفر یستیکود ز قیهشتم )تلف ماریمربوط به تعملکرد دانه  نیشتری، بنشاه داد( 1)جدول 

 381شاهد با متوسط  ماریعملکرد در ت نیکمتر .نداشت دارییاختالف معن  T12و T11 یمارهایهکتار که با ت در لوگرمیک 1334

باعث  ییایمیش یفسفر همراه با کودها یستیز یدهاکه کو گزارش کردندو همکاران  یدیتوحآمد.  ستدر هکتار به د لوگرمیک

که  استمطلب  نیدهنده انشان نتایج .(Tohidy Moghadam et al., 2004)شد  ایعملکرد سو یعملکرد و اجزا شیافزا

که  یبه طور بوده، اهیگ ازیفسفر مورد ن نیفسفر قادر به تام ییایمیبا کود ش لوسیسودوموناس و باس یستیکود ز ماریت قیاحتماال تلف

 یستیکه از کود ز ییمارهایدر تاما . دمشاهده نش دارییدرصد کود فسفر اختالف معن 100درصد تا  30 یقیتلف یمارهایدر ت یحت

مورد  تروژنین نیقادر به تام ییبه تنها ومیزوبیار یستی(، کود ز3شماره  ماریتا ت 5شماره  ماریاستفاده شد )ت تروژنین یبه جا ومیزوبیرا

 اهیو گ ومیزوبیرا یباکتر نیب یستیرابطه همز گریافت عملکرد مشاهده شد. به عبارت د مارهایت نیدر ا جهینبوده و در نت اهیگ زاین

 .نبود اهیگ ازیکل ن یجوابگو

به طوری  قرار گرفت، تعداد غالف در بوته در سطح احتمال یک درصد تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی ت داد غالف در بوته:

داری نداشت و شاهد با اختالف معنی 12دارای باالترین تعداد غالف در بوته بود که با تیمار شماره  55/3مار هشتم با متوسط که تی

ها نشان داد که بیشترین تعداد غالف در بوته مربوط به کمترین غالف در بوته را به خود اختصاص داد. مقایسه میانگین 55/5

کفایت عناصر غذایی مورد نیاز محصول در خاک، ی زیستی بود. در تیمار شاهد به علت عدم تیمارهای کود شیمیایی و کودها

کودهای زیستی به استرادا و همکاران بیان داشتند که . نسبت به سایر تیمارها کمتر بود ها و به تبع آن تعداد غالف در بوتهرشد بوته

 ,.Estrada et al). گیاه تاثیر دارد  بر رشداک، در مرحله زایشی فسفر نامحلول موجود در خ حاللیتدلیل توانایی در افزایش 

 که کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و زیستی باعث توازن بین مخزن و منبع شد، به طوری شدگزارش  دیگری در آزمایش .(2003

کاربرد تلفیقی کودها، باعث که فسفر باعث افزایش ظرفیت مخزن گردید و تامین سایر عناصر غذایی به همراه فسفر از طریق 

 (Farzana and Radizah, 2005). گردیدافزایش قدرت منبع 
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 عملکرد و اجزای آن و درصد پروتئین در تیمارهای تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی نیانگیم -1جدول 

ندرصد پروتئی یعملکرد زیست   

)کیلوگرم در 

 هکتار(

 وزن صد دانه

 )گرم(

تعداد غالف در 

تهبو  

 عملکرد دانه

)کیلوگرم در 

 هکتار(

ماریت  

3.62e 1188 h 56.16e 5.55c 381.35 e 1 

22.04a 2653cd 44.31a 3.08 bc 1535.23b 2 

13.33 bcd 1836 ef 58.84d 4.30bc 610.23e 5 

15.53ed 1543gh 40.38cd 4.23bc 855.3d 4 

14.24ed 2013 ef 40.41cd 4.08bc 803.60d 3 

.13.60 cd 3318 f 58.38d 5.31 bc 854.10d 6 

11.36ed 1620f 53.44d 4.23 bc 854.43d 3 

25.21a 4311a 45.36ab 3.55a 1334.45a 8 

14.01ed 2242ed 42.03bc 3 bc 1041c 3 

20.34abc 2623cd 45.33ab 3bc 1534.03b 10 

22.58a 2332cb 40.06cd 4.30bc 1533.20ab 11 

.21.15 ab 5524b 40.31cd 53.8 ab 1535.03ab 12 

3.21 406 2.45 1.36 186.23 LSD 

گرم و در ادامه تیمارهای تلفیق کود زیستی  31/44بیشترین وزن صد دانه در تیمار کود کامل شیمیایی با میانگین  وزن صد دانه:

 16/56گرم و کمترین وزن صد دانه در تیمار شاهد با میانگین  33/45و  36/45فسفر با میانگین  %33و شیمیایی اروه و فسفر کامل و 

. این نتیجه بیانگر این داری از نظر وزن صد دانه مشخص نشدوح تیماری مختلف کود فسفر اختالف معنیگرم به دست آمد. در سط

بر  سایر اجزای عملکرد مانند تعداد  اثر مطلب است که این صفت کمتر تحت تاثیر این تیمارها قرار بوده، این تیمارها از طریق 

تلفیق کودهای دامی و شیمیایی افزایش وزن دانه های  ی اثربررس  مجیدیان در بته غالف در بوته بر عمکرد دانه تاثیر داشته است . ال

 (Majidian, 2008).  بالل را گزارش کرد، وی علت نتایج خود را بهبود شرایط حاصلخیزی خاک مطرح نمود 

. مقایسه داشتعملکرد زیستی  بر  یدارمعنیتاثیر نتایج نشان داد که کاربرد تلفیقی در سطح احتمال یک درصد عملکرد زیستی: 

کیلوگرم در هکتار  1188شاهد با میانگین و کیلوگرم در هکتار باالترین  4311که تیمار هشتم با متوسط  دهدنشان میها میانگین

-کمترین مقدار را دارا بود. در حالی که تیمارهای تلفیق کود اوره و کود زیستی فسفر و سطوح کود شیمیایی فسفر تفاوت معنی

داری نداشت. این نتیجه احتماال به این دلیل است کودهای زیستی استفاده شده با بهبود شرایط جذب عناصر غذایی نیاز به مصرف 

-درصد کود فسفر اختالف معنی 100درصد کود شیمیایی فسفر با  23کودهای شیمیایی را کاهش داده است و در نتیجه بین سطوح 
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موجب ایجاد شاخ و برگ بیشتر و در نتیجه افزایش فتوسنتز گیاه  عناصراز طریق افزایش جذب داری مشاهده نشد. کودهای زیستی 

  شود.می شود و تولید ماده خشک بیشتر می

ها در سطح احتمال یک نتایج تجزیه واریانس نشان داد که درصد پروتئین دانه تحت تاثیر استفاده تلفیقی کود: درصد پروتئین

 نشان داد. نتایج جدول مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین درصد پروتئین در تیمار دوم، تیمار هشتم،دار درصد اختالف معنی

  .(Nazeri et al., 2010)دهم، یازدهم و دوازدهم بدست آمد. نتایج این آزمایش با تحقیقات ناظری و همکاران  مطابقت داشت 

توازن و یستم تلفیقی کودهای زیستی در کنار مصرف کود اوره موجب رسد دلیل افزایش درصد پروتئین دانه در سبه نظر می

 باشد.در مقایسه با شاهد  هاپروتئین ذخیره در دانه عناصر غذایی در پیکره گیاه و افزایشفراهمی 

 گیری کلینتیجه

و در  ،(3شماره  ماریتا ت 5شماره  ماری)ت نبود اهیگ ازیمورد ن تروژنین نیقادر به تام ییبه تنها ومیزوبیرا یستیکود ز نشان داد، نتایج

در شرایط اقلیمی خاص منطقه و خصوصیات خاک این آزمایش)بافت سنگین و  گریافت عملکرد مشاهده شد. به عبارت د جهینت

 یتسیز کودهای. اما نبود اهیگ ازیکل ن یجوابگوبه تنهایی  اهیو گ ومیزوبیرا یباکتر نیب یستیرابطه همزمحتوای باالی رطوبت( 

و امکان کاهش مصرف فسفر شیمیایی شد، که قطعا  اهیگ ازیمواد مورد نفسفر  یفراهم شیسبب افزا یقیصورت تلفبهفسفره 
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