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 چكيده
 یشیباقال)، آزماپاچ یا (توده بومیعملکرد لوب يبر عملکرد و اجزا یستیهمراه کود زتروژن، فسفر بهین ير کاربرد کودهایمنظور مطالعه تأثبه
تروژن یشامل: کود ن مارهایاجرا شد. ت 1392جان در سال یبا سه تکرار در اله یکامل تصادف يهال در قالب طرح بلوكیصورت فاکتوربه

 یستیلوگرم در هکتار و کود زیک 80و  40فسفر در سه سطح صفر،  ییایمیلوگرم در هکتار، کود شیک 120و  60(اوره) در سه سطح صفر، 
و تروژن در کود فسفر یکود ن يهاج نشان داد که برهمکنشیلوس و سودوموناس در دو سطح کاربرد و عدم کاربرد بود. نتایوم، باسیزوبیر

بر صفات تعداد غالف در بوته، تعداد دانه  یستیتروژن در کود فسفر در کود زیبر عملکرد دانه و برهمکنش کود ن یستیکود فسفر در کود ز
لوگرم یک 120ن عملکرد دانه در برهمکنش یشتریها نشان داد که بنیانگیسه میدار بود. مقایدر غالف، تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه معن

دست لوگرم در هکتار) بهیک 451مار شاهد (ین آن در تیلوگرم در هکتار) و کمتریک 1556لوگرم فسفر در هکتار (یک 80تروژن در هکتار و ین
 40 تروژن ویلوگرم کود نیک 120يماریب تین مقدار صفات تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و وزن صد دانه در ترکیشتریآمد. ب

فسفره  یستیز يق کودهایرود تلفیج فوق احتمال میدست آمد. با توجه به نتابه یستیهمراه استفاده از کود زسفر در هکتار بهلوگرم کود فیک
 نه است.ین زمیشتر در ایقات بیاز به تحقیا باشد که نیلوب ییغذا يازهایاز ن ین بخشیتروژن قادر به تأمین ییایمیتوأم با کود ش ییایمیو ش
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 مقدمه
در  ژهیــوبــاال، بــه ياهیــو تغذ يل ارزش اقتصــادیــدلبــه لوبیــا

 برخـوردار اسـت   ییسـزا هت بیاز اهم توسعه در حال کشورهاي
مـواد   عین سـر یتـأم  تیبا دارا بودن قابل ییایمیش يکودها). 21(

 ياطــور قابــل مالحظــهرا بــه یاهــان زراعــیعملکــرد گ ییغــذا
عـالوه بـر    ع آنهـا یامد کـاربرد وسـ  ی)، که پ25هند (دیمش یافزا
مـواد   يمحتـوا ) و کـاهش  32(ست یزطیمح ینه باال، آلودگیهز
ست در دراز مدت یزطیر به محیناپذجبران يهابیخاك آس یآل
 ).9( باشدیم

ش سطح فتوسنتز کننده، تعـداد  یتروژن سبب افزاین یفراهم
تنهـا   )؛ که نـه 2گردد (یو سرعت فتوسنتز م یجانب يهاشاخه

مصـرف   ییافته، بلکه کـارآ یت محصول بهبود یفیعملکرد و ک
د و یـ ق مقـدار تول یـ ن طریـ دا کـرده و از ا یر کودها ارتقا پیسا

). 16ابـد ( ییش میها افزادکنندهیه تولیسرما يبازگشت اقتصاد
، يانـرژ  است که در نقـل و انتقـال   يدیز از عناصر کلیفسفر ن

، توسـعه  یواره سلولید يدهایپی، ساختمان فسفولیم سلولیتقس
هـا نقـش دارد   شـه یاه و رشد و تکامل ریگ یشیزا يهاقسمت

اد بـوده امـا   یـ ز یزراعـ  يهازان فسفر در خاكی). م36و  26(
د یـ ن کمبـود را با یرو انی). از ا44ت جذب آن کم است (یقابل

ـ قابلبا مصرف فسفر برطـرف نمـود. بـاال بـردن      ت جـذب و  ی
بوده که کـاربرد   یاساس يت فسفر در خاك، امریش حاللیافزا

کنـد. امـروزه   یه مـ یـ ن عنصـر را توج یکننده احل يهايباکتر

ت کننـده  یـ کننـده فسـفات و تثب  حـل  يهـا ياستفاده از بـاکتر 
د و سـالمت  یـ منظور حفـظ تول به یستیعنوان کود زتروژن بهین

). 5ش اسـت ( یبـه افـزا  رو  یعـ یو طب يکشـاورز  يهانظامبوم
توأم با کـود   یستیاثر کود ز ی) در بررس28شرا و همکاران (یم
بـا   ییایمیب کـود شـ  یبر عدس گزارش دادند که ترک ییایمیش

د. عالوه بـر  ی، رشد و عملکرد عدس را بهبود بخشیستیکود ز
کننده حل يهاي) با استفاده از باکتر22ن، جات و اهالوات (یا

اه نخـود نشـان   یوم در گیزوبیر يباکتره از یک سویفسفات و 
ن دانـه در  یک، عملکرد دانه و پـروتئ یولوژیدادند که عملکرد ب

) 31ورا و همکـاران ( یافت. اولیش یمار شاهد افزایسه با تیمقا

ا یـ تـروژن در لوب یت نیل گره و تثبیاثر فسفر بر تشک یدر بررس
 کننـده فسـفات و  حـل  يهـا يح توأم باکتریاعالم کردند که تلق

 ییهـوا  يهـا بر وزن خشـک انـدام   یوم اثر مثبتیزوبیر يباکتر
 يهـا هیر سـو یتـأث  ي) در مطالعـه 50داشت. ژنگ و همکاران (

ا ین در بهبود عملکرد سـو ییپا يوم مقاوم به دمایزوبیر يباکتر
ها، تعداد غـالف در بوتـه، تعـداد    ين باکتریگزارش دادند که ا

ن کـل را  ینـه و پـروتئ  ن دایدانه در غالف، وزن صد دانه، پروتئ
د. یا بهبود بخشیش داده و سطح برگ را در دو رقم از سویافزا

ش بـا هـدف   ین آزمـا یـ ن با توجه بـه مطالعـات فـوق، ا   یبنابرا
ک بر عملکـرد و  یولوژیو ب ییایمیکود ش یقیکاربرد تلف یبررس
 يا بــا هــدف کــاهش مصــرف کودهــایــعملکــرد لوب ياجــزا

 و اجرا شد. یطراح د در سطح مطلوبیو حفظ تول ییایمیش
 

 هامواد و روش
بر  ییایمیو ش یستیز يکودها یقیاثر کاربرد تلف یمنظور بررسبه

بـاقال)،  رگه قرمز پاچ یا (توده بومیعملکرد لوب يعملکرد و اجزا
کامـل   يهـا ه طـرح بلـوك  یـ ل بـر پا یصورت فاکتوربه یشیآزما

ــازمان   یتصــادف ــه تحــت پوشــش س ــرار در مزرع ــه تک ــا س  ب
جـان بـا   یالن واقـع در شهرسـتان اله  یاسـتان گـ   يرزجهاد کشاو

 در ینه بارنـدگ یشـ یر مـاه و ب یـ نه دمـا در ت یشیو ب ینه بارندگیکم
اجـرا شـد.    1392نه دمـا در بهمـن مـاه در سـال     یآبان ماه و کم

) شـامل  1مارها با توجـه بـه جـدول آزمـون خـاك (جـدول       یت
 120و  60تروژن خالص در سه سـطح ( ین ییایمیمصرف کود ش

ــیک ــار نل ــرف  یوگرم در هکت ــدون مص ــع اوره و ب ــروژن از منب  ت
) از منبـع سـوپر   5O2Pفسـفر (  ییایمیعنـوان شـاهد)، کـود شـ    به

لـوگرم در هکتـار و   یک 80و  40پـل در سـه سـطح (   یفسفات تر
شـامل   یسـت یکـود ز عنـوان شـاهد) و   بدون مصـرف فسـفر بـه   

Rhizobium legominozarum یتروژن مولکولیت کننده نی(تثب ،(
Bacillus subtilis  وPeseudumonas poetida يهـا کننـده (حل 

از مؤسسـه   CFU/g 810ت یر محلول) در تراکم جمعیفسفات غ
(اعمـال کـود    ه و در دو سـطح یـ قات خاك و آب کشور تهیتحق

 روش بـذرمال (روش  ) بـه  یسـت یو بدون کاربرد کـود ز  یستیز
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 خاك مزرعه ییایمیو ش یکیزیف يهایژگی. و1جدول 

 خاك بافت
 یکربن آل
(%) 

 یکیت الکتریهدا تهیدیاس
)1-dS m( 

 تروزن کلین
(%) 

 فسفر قابل جذب
)1-mg kg( 

 م قابل جذبیپتاس
)1-mg kg( 

 256 7/19 170/0 17/1 31/7 02/1 یلومیرس

 
) اجرا شد. کود شیمیایی نیتـروژن در  46سوماسگاران و هوبن) (

روز  45گـر آن  ید یمـ یاز آن قبل از کاشت و ن یمیدو مرحله (ن
ک مرحله قبل از کاشت یفسفر در  ییایمیبعد از کاشت)، کود ش

صـورت  بـه  یشـ یآزما يم در تمام واحدهایپتاس ییایمیو کود ش
لـوگرم  یک 150م به مقـدار  یاز منبع سولفات پتاس يکامل و مساو

و  يصورت جـو د. کشت بهین گردیدر هکتار قبل از کاشت تأم
متـر  یسانت 50ف یرمربع با فاصله ردبوته در مت 20پشته با تراکم 

ک متـر  یـ هـا  ن کـرت یمتر انجام شد. بـ یسانت 10ف یرد يو رو
 4×  5/2بـه ابعـاد    یشیآزما يفاصله در نظر گرفته شد. واحدها

 1392ور سـال  یو کشت در پنجم شهر يمتر 4ف یرد 5(متر) با 
بالفاصـله   يارین آبینخستپشته انجام شد.  يرو یصورت دستبه

در طول فصل رشد  یشت انجام شد و با شروع بارندگپس از ک
هرز در مراحل  يهانبود. کنترل علف يبعد يهاياریبه آب يازین

 5/2بنتـازون بـه نسـبت     یشـ یکش پس رومختلف رشد با علف
 ییانجـام شـد. برداشـت نهـا     ین دسـت یتر در هکتار و بـا وجـ  یل

ـ بـه مسـاحت    یآبـان مـاه از سـطح    30خ یمحصول در تار ک ی
ش صـفات ارتفـاع بوتـه،    ین آزمـا یبع صورت گرفت. در امترمر

، تعـداد  یجـانب  ن، تعداد شـاخه ین غالف از سطح زمیارتفاع اول
غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن صد دانه، عملکرد دانه 

ــروتئ ــورد ( یو درصــد پ ــتفاده از روش برادف ــا اس ــه ب ) 10ن دان
هـر کـرت، وزن   محاسبه عملکرد دانـه در   يشد. برا يریگاندازه

ر عملکرد دو مترمربـع  ین و مقادییزان رطوبت آنها تعیها و مدانه
ران در یـ سـاخت ا  ID.115در هر کرت برداشت و در آون مدل 

 د.یـ سـاعت خشـک گرد   48مـدت  وس بهیدرجه سلس 75 يدما
خشک شـده   يهان دانهیدست آوردن وزن صد دانه، از ببه يبرا

انتخـاب   یشیمار آزمایز هر تا یطور تصادفبه ییصدتا دو نمونه
) Sartorius research (R300S)حسـاس (  يو وزن آنها با ترازو

درصـد   13رطوبت  يو بر مبنا يریگگرم اندازهیلیم 1/0با دقت 
نسـخه   SASافـزار  ها با استفاده از نـرم داده هیتجز د.ین گردییتع
 انجام شد. Tukeyها با آزمون نیانگیسه میو مقا 2/9
 

 بحث ج وینتا
 ارتفاع بوته

ها نشان داد ارتفاع بوته در سطح احتمـال  انس دادهیه واریتجز
تـروژن، کـود فسـفر و    یکـود ن  يمارهایر تیتأثک درصد تحتی

کود فسـفر، کـود   × تروژن یکود ن يهاو برهمکنش یستیکود ز
و کـود   یسـت یکـود ز × ، کـود فسـفر   یسـت یکـود ز × تروژن ین
). 2قـرار گرفـت (جـدول     یستیکود ز× کود فسفر × تروژن ین

کـود  × کـود فسـفر   × تروژن ین برهمکنش کود نیانگیسه میمقا
ا متعلق بـه  یزان ارتفاع بوته لوبین میشترینشان داد که ب یستیز
لوگرم کـود  یک 80تروژن، یلوگرم کود نیک 60و  120 يمارهایت

کــه  )56/44و  76/43( یسـت یهمـراه کـاربرد کـود ز   فسـفر بـه  
ــانشــان در کــاهش مصــرف  یســتیز يدهــاکو ییدهنــده توان
). 3آنهاست، بود (جـدول   ییش کارآیو افزا ییایمیش يکودها

باعـث   یبرگ يهاهین الیش فاصلۀ بیش ارتفاع بوته با افزایافزا
ها و بهبود استفاده برگ ياندازهیو کاهش سا اندازهیاصالح سا

تـوان بـه   یاه را مـ یـ ش ارتفـاع گ ی). افـزا 19گـردد ( یاز نور م
هـا نسـبت داد کـه منـتج بـه      گرهانیر تعداد و طول مش دیافزا
اه بـه عناصـر   یـ گ ی). دسترسـ 45شود (یاه میش ارتفاع گیافزا
ـ از طر یکاف ییغذا م و بـزرگ شـدن   یتقسـ  ير بـر رو یق تـأث ی

) کـه  35باشـد ( یار مؤثر میش ارتفاع بوته بسیها در افزاسلول
ت جــذب و یـ ش قابلیبـا افــزا  یســتیز ين کودهـا ین بــیـ در ا
سـۀ  ی). مقا33کنند (ین امر کمک میبه ا ییعناصر غذا یمفراه

 به  یابیدست يصفت ارتفاع بوته نشان داد که برا يهانیانگیم
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ــاالتر بهتــرین ترکیــب تیمــاري   کیلــوگرم کــود  60ارتفــاع ب
همراه کاربرد کود زیسـتی  کیلوگرم کود فسفر به 80نیتروژن، 

تـروژن  یتر کود نمار ضمن مصرف کمین تی) بود. در ا56/44(
ق تـانوار و  یج تحقید. نتایز حاصل گردین ارتفاع بوته نیباالتر

مختلف کـود فسـفر و    يمارهای) با استفاده از ت47همکاران (
لوس در مـاش نشـان   یوم و باسـ یزوبیاز جنس را ییهايباکتر

ـ  یسـت یز يداد که برهمکنش فسـفر و کودهـا   دار بـود،  یمعن
لـوگرم در  یک 60همراه کاربرد  حیه تلقیح با مایکه تلقيطوربه

اه و یـ ن تعداد گـره در گ یجاد باالتریهکتار کود فسفر باعث ا
و همکـاران   يمسـار پشت ید. کاظمیش ارتفاع بوته گردیافزا

بـر   یسـت یو ز یفسـفره معـدن   يسه اثـر کودهـا  ی) در مقا36(
) گـزارش  .Vicia faba Lدو رقـم بـاقال (   یزراعـ  يهایژگیو

 یمختلف تنها کـود فسـفره معـدن    يهامارین تیدادند که در ب
ز یـ گر نین دیگذاشت. محقق يداریر معنیارتفاع بوته تأث يرو

نسبت به فسـفر   یگزارش کردند که ارتفاع باقال واکنش خوب
 ). 48و  1دهد (ینشان م

 

 نین غالف از سطح زمیارتفاع نخست
ن غـالف  یداد ارتفـاع نخسـت  انس نشانیه واریج جدول تجزینتا

دار یر معنیتأثک درصد تحتین در سطح احتمال یاز سطح زم
ن ی). ارتفـاع نخسـت  2قرار گرفت (جـدول   یشیآزما يمارهایت

ـ پ يشتریت بیزه اهمین در برداشت مکانیغالف از سطح زم دا ی
کـود فسـفر   × تروژن ین برهمکنش کود نیانگیسه میکند. مقایم

باعـث کـاهش    یسـت ی، مشخص نمود که کـود ز یستیکود ز× 
ن یش اندازه ارتفاع نخستیتروژن و افزاین ییایمیشمصرف کود 

 يسـه بـا مصـرف سـطوح بـاال     ین در مقایغالف از سطح زمـ 
ک شـده اسـت.   یـ ولوژیتروژن و فسفر بدون حضـور کـود ب  ین

ن یتـر ن مناسبیچنن صفت و همیا يبرا يمارین سطح تیبهتر
ن جهـت برداشـت   ین غالف از سـطح زمـ  یاندازه ارتفاع نخست

 لوگرمیک 80تروژن، یلوگرم کود نیک 60مار یت زه متعلق بهیمکان
متر) بـود  یسانت 86/28( یستیهمراه کاربرد کود زکود فسفر به

مختلـف کـود    يمارهایبا استفاده از ت یشی). در آزما3(جدول 

لوس در یوم و باسـ یـ زوبیاز جـنس را  ییهـا يفسفردار و باکتر
ـ یاه ماش مشخص گردیگ زان فسـفر و  یـ ن مید که برهمکنش ب

و  يح بـا بـاکتر  یکه تلقيطوردار بوده، بهیمعن یستیز يهاکود
ش تعـداد  یلوگرم در هکتار کود فسفر باعث افـزا یک 60کاربرد 

جـه ارتفـاع بوتـه و ارتفـاع     یگره شـده و در نت انیگره و طول م
). در پژوهش 46افت (یش ین افزاین غالف از سطح زمینخست

وم و یلیریپآزوسـ  يحاو یستیز ي) استفاده از کودها49( یوس
موجب فـراهم کـردن    ییایمیش يهمراه کودهاتروژنوباکتر بهین

دنبـال آن  ش رشد شده و بـه یاه و افزایاز گیمورد ن ییمواد غذا
ش ین افـزا ین غـالف از سـطح زمـ   یاه و ارتفاع نخستیارتفاع گ

) بـا کـاربرد سـطوح    29تالوت و همکـاران ( ينشان داد. مراد
ان یـ لوگرم در هکتـار ب یک 180تروژن از صفر تا یمختلف کود ن

ن ین غالف از سـطح زمـ  یکردند که ارتفاع بوته و ارتفاع تخست
زان بــود. بــا یــن میشــتریلــوگرم در هکتــار بیک 180در ســطح 

از مـواد   يشـتر یتـروژن، سـهم ب  یها بـه ن بوته یش دسترسیافزا
ش ارتفـاع بوتـه و در   یبه افـزا  یشیپرورده در مرحله رشد رو

ن اختصـاص  ین غالف از سطح زمـ یستش ارتفاع نخیادامه افزا
اثر پسـاب   یز در بررسی) ن18( یدونی). فر11داده شده است (

لـوگرم در هکتـار)   یک 160و  80تروژن (صفر، یه شده و نیتصف
تـروژن را  یدار نیر معنین تأثیریذرت ش یفیو ک یبر صفات کم

ن گـزارش  ین بالل از سطح زمـ یبر ارتفاع بوته و ارتفاع نخست
 نمود.

 

 ید شاخه جانبتعدا
ـ  یانس نشانگر ایه واریج تجزینتا دار اثـرات  ین بود که اثـر معن

ک یـ در سـطح احتمـال    یسـت یتروژن، فسـفر و کـود ز  یسادة ن
). 2قـرار گرفـت (جـدول     یجـانب  يهـا درصد بر تعداد شاخه

در سـطوح   یها نشـان داد تعـداد شـاخۀ جـانب    نیانگیسه میمقا
مـار  یبـود کـه بـا ت    )48/3مـار ( ین تیبهتـر  یستیمار زیت يباال

ـ  80/3) و فسفر (97/3تروژن (ین نداشـت.   يداری) تفـاوت معن
اه را یــگ یشــیرشــد رو ییعناصــر غــذا یفراهمــ) 4(جــدول 

ــزا ــزایــش داده و از طریاف ــ، ميش ســطح فتوســنتزیق اف  زان ی
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 وبیااثرات ساده کود نیتروژن، کود فسفر و کود زیستی بر تعداد شاخه جانبی ل مقایسه میانگین .4جدول 

 تیمار
 صفت مورد ارزیابی
 تعداد شاخه جانبی

 کود نیتروژن
 c58/2 بدون مصرف کود

 b33/3 کیلوگرم در هکتار 60
 a97/3 کیلوگرم در هکتار 120

 کود فسفر
 c80/2 بدون مصرف کود

 b27/3 کیلوگرم در هکتار 40
 a80/3 کیلوگرم در هکتار 80

 کود زیستی
 b11/3 بدون مصرف کود

 a48/3 با مصرف کود

 داري در سطح احتمال یک درصد درها با حروف مشترك در هر ستون، اختالف معنیمیانگین
 آزمون توکی با هم ندارند.                              

 
رد را، یگیقرار م یجانب يهاار جوانهیکه در اخت ییهاالتیاسم
 يهـا ونش هورمـ ینـد موجـب افـزا   ین فرایـ دهد، ایش میافزا

وجـود آمـدن   و بـه  یجـانب  يهـا ک رشـد جوانـه  یرشد و تحر
و همکـاران   ی). رونقـ 14شـود ( یشـتر مـ  یب یجانب يهاشاخه

ان داشتند که کاربرد فسفر تـا سـطح   یش خود بیآزما ی) ط39(
ش تعـداد  یلـوگرم در هکتـار، سـبب افـزا    یگـرم در ک یلیم 80

د. کـاربرد کـود فسـفر سـبب بهبـود      یـ گرد یجـانب  يهاشاخه
ــعالف ــنتزی ــگ يت فتوس ــزا ی ــا اف ــده و ب ــش تولیاه ش ــواد ی د م

ن مواد یش ایشتر شده و افزایب يارهیزان مواد ذخی، ميفتوسنتز
در  یجـانب  يهـا ش تعداد شـاخه یباعث افزا یشیدر مرحله رو

ر ی) تـأث 43). شاتا و همکاران (42و  15گردد (یکدو و ذرت م
اه یـ گ ینبجـا  يهـا ک بر تعداد شاخهیولوژیب يدار کودهایمعن

د یـ تروژنوبـاکتر قـادر بـه تول   یآفتابگردان را گـزارش کردنـد. ن  
بـوده و   یاهیـ گ يهايماریه بیه کلیبر عل یبات ضد قارچیترک

اه را جهـت  یاه شده و رشد گیه گیو بن یزنت جوانهیسبب تقو
 یمورت). گنان12دنبال داشت (د بهیجد یشیزا يهاد اندامیتول

م فـراهم  یل اثـرات مسـتق  یدلبه ) گزارش نمود که در واقع20(
 یشـ یسـاختار رو  يریگشکل ياز برایمورد ن ییبودن مواد غذا

ــ، منجــر بــه تولیشــیو زا بــاال و تعــداد  يانهید حجــم ســبزی

) در 41شتر شد. اما صـفاپور و همکـاران (  یب یفرع يهاشاخه
وم بـر عملکـرد   یـ زوبیزا و ریکوریح دوگانه مایر تلقیتأث یبررس

 یجـانب  يهـا ز گزارش دادند که تعداد شـاخه ا قرمیسه رقم لوب
 قرار نگرفت. يکود يمارهایر تیتأثتحت

 

 تعداد غالف در بوته
-دار برهمکنش عامـل یر معنیانگر تاثیها بانس دادهیوار تجزیه

ک درصد بر تعـداد غـالف در بوتـه    یدر سطح  یشیآزما يها
)، 3شـود (جـدول   یطورکـه مشـاهده مـ   ). همان2بود (جدول 
تـروژن و فسـفر بـدون حضـور کـود      ین يوح بـاال مصرف سط

 يهمـراه کودهـا  بـه  یسـت یسه با حضور کـود ز یدر مقا یستیز
ش تعـداد  یبـر افـزا   یر چنـدان یتـروژن و فسـفر تـأث   ین ییایمیش

همـراه بـا    یسـت یکـه از کـود ز  یغالف نداشته است. اما زمـان 
تنهـا باعـث   تروژن و فسفر استفاده شد، نـه ین ییایمیش يکودها

ن صفت در ین مقدار اید بلکه باالتریداد غالف گردش تعیافزا
د. یـ گرد یابیقابل دست ییایمیش يکودها از يترنییسطوح پا

ـ ا يبـرا  يمـار ین سطح تین بهتریبنابرا ن صـفت بـرهمکنش   ی
همـراه  لـوگرم فسـفر بـه   یک 40تـروژن،  یلـوگرم ن یک 60گانه سه

 ک بود.  یولوژیکاربرد کود ب
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 ينـد کـه کـاربرد کودهـا    ان کردی) ب24کومار و همکاران (
طـور  اه کنجد بـه یگ يرو ییایمیش يهمراه کودهاک بهیولوژیب

ش یتعداد کپسول در بوتـه و عملکـرد دانـه را افـزا     يداریمعن
وم و یـ زوبیرا يهـا يح بـاکتر یاثر تلق ی) در بررس7داد. آرگاو (

ا مشاهده نمود که تعداد غـالف در بوتـه   یسودوموناس در سو
طـور  وم و سودوموناس بهیزوبیرا يا باکترح بیتلق يمارهایدر ت
افت. فرزانا یش یح افزایعدم تلق يمارهاینسبت به ت يداریمعن

گـزارش   ینـ یزمبیاه سیگ يرو یک بررسی) در 17زا (یو راد
باعـث   یسـت یو ز ییایمیشـ  يکودهـا  یقـ یدادند که کاربرد تلف

صـورت کـه فسـفر باعـث     نین مبدأ و مقصد شده، بدیتوازن ب
 ییر عناصـر غـذا  ین سـا یده و تـأم یت مقصد گردیفش ظریافزا
ش یکودهـا باعـث افـزا    یقـ یق کاربرد تلفیهمراه فسفر از طربه

 زان مواد پرورده) شد.یش میقدرت منبع (افزا
 

 تعداد دانه در غالف
ش بـر  یآزما يهار برهمکنش عاملیانس تأثیه واریمطابق جدول تجز

ـ تعداد دانه در غالف در سـطح احتمـال    دار بـود  یعنـ ک درصـد م ی
 يها نشان داد کـه حضـور کودهـا   نیانگیسه میج مقای). نتا2(جدول 

تا نصـف حـداکثر    ییایمیش يک باعث کاهش مصرف کودهایولوژیب
ب یـ ن تعداد دانه در غـالف، در ترک یشتریاز آنها شده است. بیمورد ن

 یسـت یلـوگرم فسـفر و کـاربرد کـود ز    یک 40تـروژن،  یلوگرم نیک 60
لـوگرم  یک 80تـروژن،  یلوگرم نیک 60مار یکه با ت )74/3دست آمد (به

ـ ) و هم07/4( یستیفسفر و کاربرد کود ز لـوگرم کـود   یک 120ن یچن
 )94/3( یسـت یلـوگرم کـود فسـفر و کـاربرد کـود ز     یک 80تروژن، ین

مـار  ین تعداد دانه در غـالف در ت ینداشت و کمتر يداریتفاوت معن
 ).3 ) مشاهده شد (جدول73/0شاهد (

 

 نه در بوتهتعداد دا
دار یر معنـ یتـأث ش صفت تعداد دانه در بوتـه تحـت  ین آزمایدر ا

ک درصـد  یـ ها در سـطح احتمـال   ه اثرات ساده و برهمکنشیکل
مار از نظر کـاهش در مصـرف   ین تی). بهتر2قرار گرفت (جدول 

سـه  یبراساس مقا یستیز يق کودهایدر اثر تلف ییایمیش يکودها

لوگرم کود فسفر بـا  یک 40وژن، تریلوگرم کود نیک 60ن در یانگیم
لـوگرم کـود   یک 60مـار  یدست آمد، که با تبه یستیکاربرد کود ز

) و 5/27( یستیلوگرم کود فسفر با کاربرد کود زیک 80تروژن، ین
همـراه  لـوگرم کـود فسـفر بـه    یک 40تروژن، یلوگرم کود نیک 120

لوگرم کود یک 120مار ین تیچن) و هم50/27( یستیکاربرد کود ز
 یسـت یهمـراه اعمـال کـود ز   لوگرم کود فسفر بـه یک 80روژن، تین
ــ 66/24(  ن مقــدار تعــداد ینداشــت و کمتــر يداری) تفـاوت معن

د یــ) مشــاهده گرد41/1مــار شــاهد (یمــار تیدانــه در بوتــه در ت
 ).3(جدول 

ــداد  ــاران (ی ــ13ور و همک ــو ی) در بررس ــر س ــاهیاث  يه
اعالم کردند ا قرمز یعملکرد لوب يوم بر عملکرد و اجزایزوبیر

وم از نظـر تعـداد   یزوبیر يهاهین سویب يداریکه اختالف معن
 ی) در بررس40و همکاران ( یدانه در بوته وجود دارد. شفاعت

 يدر سـطوح مختلـف کودهـا    یسـت یز ياثر کـاربرد کودهـا  
تروژنه و فسفره بر صفات مرتبط با عملکـرد دانـه   ین ییایمیش

 ير متقابـل کودهـا  و اث یستیز يجو گزارش دادند که کودها
ــروژن و فســفر در ســطح احتمــال  ین ــت ــاوت ی ک درصــد تف

ـ از نظر تعداد دانه در بوتـه داشـتند. با   يداریمعن د در نظـر  ی
بـارور در هـر بوتـه را کنتـرل      يهـا کـه دانـه   یداشت عوامل

ــ ــد، ژنتیم ــیکنن ــا تغ یک ــییهســتند، ام ــه در فواصــل  یرات ک
ز یـ رخ دهد ندن دانه در بوته ممکن است یتا رس یافشانگرده

 یسـت یرگذار باشـد. کـود ز  یتواند در تعداد دانه در بوته تأثیم
ت جـذب عناصـر   یـ ش قابلیبا افزا ییایمیش يهمراه با کودها

ن کرده و در یاه را تأمیرشد گ يبرا ي، دو عنصر ضرورییغذا
ر قابل جذب را یست، فسفر غیکه فسفر قابل جذب ن یمناطق

 ). 33کند (یاه قابل جذب میگ يبرا
 

 وزن صد دانه
ها در سطح ه اثرات ساده و برهمکنشیوزن صد دانه در کل يبرا

 انس تفـاوت یـ ه واریـ ک درصـد مطـابق جـدول تجز   یـ احتمال 
 60مـار  ی). وزن صد دانه در ت2وجود داشت (جدول  يداریمعن

لوگرم کـود فسـفر بـا کـاربرد کـود      یک 80تروژن، یلوگرم کود نیک
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از نظـر کـاهش در مصـرف    دست آمد که گرم به 03/42 یستیز
مـار  ین تیبهتـر  یستیز يهمراه کاربرد کودهابه ییایمیش يکودها

 80تـروژن،  یلـوگرم کـود ن  یک 120مـار  یسـه بـا ت  یبوده و در مقا
گـرم)   30/42( یسـت یهمراه کاربرد کـود ز لوگرم کود فسفر بهیک

 04/36ن مقـدار آن در شـاهد (  ینداشت. کمتر يداریتفاوت معن
ر یتـأث ماً تحـت ی). وزن صد دانه مستق3ول گرم) حاصل شد (جد

ن مـواد  یـ اسـت. ا  یافشـان بعـد از گـرده   يان مواد فتوسـنتز یجر
ره یـ ا انتقال مجـدد مـواد ذخ  یاه و یگ يتوانند از فتوسنتز جاریم

ش ی). افـزا 3ن شوند (یها تأما غالفیها و ها، برگشده در ساقه
ه یـ توج ش طول دوره پر شـدن دانـه قابـل   یوزن صد دانه با افزا

اه یـ دهنده رشد گشیافزا يهاير باکتریانگر تأثیتواند بیبوده و م
ره شـده در طـول   یـ ذخ يش مقدار مـواد فتوسـنتز  یق افزایاز طر

ـ 4مدت پر شدن دانه باشـد (  ) نشـان  38و همکـاران (  ی). روزت
ـ تثب يک شـامل دو بـاکتر  یولوژیدادند که کاربرد کود ب کننـده  تی

شـه،  یتروژن، سـطح ر ین یستیت زیبتروژن به بذر گندم توان تثین
ش یها افزانیتامیو ید برخی، تولیینه آب و عناصر غذایجذب به

جـه  یت شـده و نت یاه تقویگ یفیو ک یجه رشد کمیافته که در نتی
 د. یان گردیش وزن صد دانه نمایصورت افزاآن به

 
 عملکرد دانه

جــز بـه  یشـ یآزما يمارهـا یانس، نشـان داد تمــام ت یـ ه واریـ تجز
و کـود   یسـت یکود ز× کود فسفر × تروژن یکود ن يهاکنشبرهم

بر عملکرد دانـه در سـطح    يداریاثر معن یستیکود ز ×تروژن ین
سـه  ی). مطـابق جـدول مقا  2ک درصد داشتند (جـدول  یاحتمال 

 تیمـار  د دانـه یتول يمار براین تیتر) مناسب5 ها (جدولنیانگیم
 1432ر (کیلــوگرم کــود فســف 40کیلــوگرم کــود نیتــروژن،  60

 80کیلـوگرم کـود نیتـروژن و    60کیلوگرم در هکتار) بود که بـا  
 40کیلوگرم کـود نیتـروژن و    120)، 1473کیلوگرم کود فسفر (
 80کیلوگرم کـود نیتـروژن،    120) و 1533کیلوگرم کود فسفر ( 
داري نداشت و کمترین تفاوت معنی )1556کیلوگرم کود فسفر (

کیلوگرم در  451ود شیمیایی (مقدار آن در تیمار بدون مصرف ک
هـا در  چنـین نتـایج مقایسـه میـانگین    هکتار) مشاهده شـد. هـم  

دهنده این مطلب است کود زیستی نشان× برهمکنش کود فسفر 
همـراه کـاربرد کـود زیسـتی     کیلوگرم کود فسفر بـه  40که تیمار 

کیلـوگرم در هکتـار) و    7/1437زان عملکـرد دانـه (  بیشترین میـ 
تیمار بدون مصرف کود فسـفر و کـود زیسـتی کمتـرین میـزان      

). 6(جـدول   کیلوگرم در هکتار) تولید شد 8/521عملکرد دانه (
منظور بررسی مقایسه کارآیی فسـفر بیولوژیـک و   در آزمایشی به

ك وهــوایی اراشــیمیایی در زراعــت آفتــابگردان در شــرایط آب
مشاهده شد که با تلفیـق فسـفر بیولوژیـک و فسـفات آمونیـوم      
صفات قطر طبق، وزن هزار دانه، تعداد دانه در طبق و عملکـرد  

 افـزایش یافـت کـه بـا توجـه بـه نتـایج       داري طور معنـی دانه به

کننـده  هـاي حـل  توان نتیجه گرفت که با مصـرف بـاکتري  آن می
 ش داد بـدون درصـد کـاه   50تـوان کـود فسـفر را تـا     فسفر می

داري ایجـاد شـود   آنکه در حصول عملکرد دانـه کـاهش معنـی   
کننـده   تثبیـت  وسـیله بـه  گندم تلقیح اثرات بررسی یک در). 30(

 فسـفات  کننـده هـاي حـل  و میکروارگانیسـم (ازتوباکتر) نیتروژن 
گرفـت. نتـایج    قـرار  بررسی مورد(سودوموناس و آسپرژیلوس) 

مصـرف   افزایش باعث توانندیم هامیکروارگانیسم این داد، نشان
 ).6عملکرد گردند ( افزایش نتیجه در و گیاه توسط غذایی مواد

 

 درصد پروتئین دانه
تـأثیر  با توجه به نتـایج تجزیـه واریـانس، پـروتئین دانـه تحـت      

) 29). مردان و کاظمی (2تیمارهاي کودي قرار نگرفت (جدول 
و منظــور کــاهش مصــرف کودهــاي شــیمیایی در آزمایشــی بــه

 جایگزینی آنها با کودهاي بیولوژیک گزارش دادند کـه بیشـترین  

میزان درصد پروتئین دانه در اثر تلقیح بذور سـویا بـا کودهـاي    
کیلوگرم در هکتـار کـود سـوپر     25بیولوژیک فسفات و مصرف 

ــه 15فســفات و  دســت آمــد. اردکــانی و کیلــوگرم کــود اوره ب
 انـه بـه عوامـل   ) گزارش کردنـد، مـواد پروتئینـی د   6همکاران (

ژنتیکی و محیطی مؤثر در رشدونمو مانند دمـا، میـزان نیتـروژن    
خاك، طول مدت روز و مدت زمان رسیدگی دانه بسـتگی دارد.  

) در تحقیق خود اظهار داشـتند میـزان   37رودریگز و همکاران (
 پروتئین در دانه یک صفت ژنتیکی است.
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 کود فسفر× برهمکنش کود نیتروژن . مقایسه میانگین عملکرد دانه لوبیا در 5جدول 

 صفت مورد ارزیابی تیمار 

 کود نیتروژن
 (kg/h) 

 کود فسفر 
(kg/h) 

 عملکرد دانه
 (kg/h) 

0 
0 e451 
40 cd1/707 
80 d9/625 

60 
0 c839 
40 a1432 
80 a1473 

 
120 

0 b1036 
40 a1533 

 80 a1556 

 داري در سطح احتمال یک درصد درا با حروف مشترك در هر ستون، اختالف معنیهمیانگین                             
 آزمون توکی با هم ندارند                        

 
 کود زیستی× مقایسه میانگین عملکرد دانه لوبیا در برهمکنش کود فسفر  .6جدول 

 صفت مورد ارزیابی تیمار             

 ملکرد دانهع کود زیستی (kg/h)کود فسفر 
(kg/h) 

 c8/521 بدون مصرف کود 0
 b1029 با مصرف کود 
 b4/970 بدون مصرف کود 40
 a1438 با مصرف کود 
 b1066 بدون مصرف کود 80
 b1371 با مصرف کود 

 د درداري در سطح احتمال یک درصها با حروف مشترك در هر ستون، اختالف معنینـمیانگی                             
 .ا هم ندارندب آزمون توکی                             

 
منظور بررسی مقایسه کـارآیی فسـفر   ). در آزمایشی به6(جدول 

بیولوژیـــک و شـــیمیایی در زراعـــت آفتـــابگردان در شـــرایط 
وهوایی اراك مشاهده شد که بـا تلفیـق فسـفر بیولوژیـک و     آب

 نه، تعداد دانـه در فسفات آمونیوم صفات قطر طبق، وزن هزار دا
افت که با توجـه  یش یافزا يداریطور معنطبق و عملکرد دانه به

 يهـا يجه گرفـت کـه بـا مصـرف بـاکتر     یتوان نتیج آن میبه نتا

 درصـد کـاهش داد   50توان کود فسفر را تـا  یکننده فسفر محل
جاد شود یا يداریبدون آنکه در حصول عملکرد دانه کاهش معن

ـ تثب لهیوسـ بـه  گندم حیتلق اثرات یبررس کی در). 30(  کننـده  تی
 فسـفات  کننـده حـل  هـاي میکروارگانیسـم  و(ازتوباکتر) نیتروژن 



 ... همراه كود زيستي بر عملكرد وتأثير كاربرد كودهاي نيتروژن، فسفر به
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 گرفـت. نتـایج   قـرار  بررسی مورد(سودوموناس و آسپرژیلوس) 
 مصـرف  افزایش باعث توانندمی هامیکروارگانیسم این داد، نشان
 ).6گردند ( عملکرد افزایش نتیجه در و گیاه توسط غذایی مواد

 

 درصد پروتئین دانه
تـأثیر  با توجه به نتـایج تجزیـه واریـانس، پـروتئین دانـه تحـت      

) 29). مردان و کاظمی (2تیمارهاي کودي قرار نگرفت (جدول 
منظــور کــاهش مصــرف کودهــاي شــیمیایی و در آزمایشــی بــه

 جایگزینی آنها با کودهاي بیولوژیک گزارش دادند کـه بیشـترین  

 نه در اثر تلقیح بذور سـویا بـا کودهـاي   میزان درصد پروتئین دا
کیلوگرم در هکتـار کـود سـوپر     25بیولوژیک فسفات و مصرف 

ــه 15فســفات و  دســت آمــد. اردکــانی و کیلــوگرم کــود اوره ب
 ئینـی دانـه بـه عوامـل    ت) گزارش کردنـد، مـواد پرو  6همکاران (

ژنتیکی و محیطی مؤثر در رشدونمو مانند دمـا، میـزان نیتـروژن    
دت روز و مدت زمان رسیدگی دانه بسـتگی دارد.  خاك، طول م

) در تحقیق خود اظهار داشـتند میـزان   37رودریگز و همکاران (
 پروتئین در دانه یک صفت ژنتیکی است.

 

 گیري نتیجه
ایـن تحقیـق، کـاهش عملکـرد دانـه در تیمـار        با توجه به نتایج

کیلـوگرم در   1438تلفیقی کود شیمیایی فسفره و کـود زیسـتی (  

ار) نسبت به باالترین سـطح تیمـار کـود شـیمیایی خـالص      هکت
 درصد بود کـه بـا توجـه بـه     8کیلوگرم در هکتار) فقط  1556(

ن ییار پاین کاهش عملکرد مقدار بسی، ایشیرات آزماییب تغیضر
عملکـرد شـامل    ين اجـزا یـ بود. عالوه بـر ا  یپوشو قابل چشم

داد دانه در صفات تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، تع
کـود  × تـروژن  یر برهمکنش کود نیتأثبوته و وزن صد دانه تحت

لـوگرم  یک 60قرار گرفت و عمدتاً مصـرف   یستیکود ز× فسفر 
 یسـت یهمـراه کـود ز  لـوگرم کـود فسـفر بـه    یک 40تروژن، یکود ن

گر بدون توجه به یش صفات مذکور شد. از طرف دیموجب افزا
مار ی، تییایمیش يهاکاهش مصرف کود یطیمحستیز يهاجنبه

 ییایمیشـ  يدر مصـرف کودهـا   ییجـو فوق امکان صرفه یقیتلف
 60تـروژن بـه مقـدار    یلوگرم در هکتار و نیک 40فسفره به مقدار 

ن یا يمت باالیلوگرم در هکتار را فراهم آورد که با توجه به قیک
ش سـود خـالص کشـاورزان خواهـد شـد.      یدو نهاده باعث افزا

مـار  یهبود صفات وابسـته بـه عملکـرد در ت   ن با توجه به بیبنابرا
 یستیز يان داشت که احتماالً استفاده از کودهایتوان بیم یقیتلف

فسفر سبب بهبـود جـذب و مصـرف کـود      ییایمیتوأم با کود ش
ن یـ الن، این منطقه از اسـتان گـ  یتاً در اید. نهایاه گردیفسفر در گ

فسـفر و   یسـت یز يامکان وجود خواهـد داشـت کـه از کودهـا    
فسـفره   ییایمیش يکاهش مصرف کودها يبرا یقیصورت تلفبه

 از دارد.ین يشتریقات بیسود جست که البته به تحق

 

  مورد استفاده منابع
1. Adamu, A., F. Assefa., A. H. Mariam and E. Bekele. 2001. Studies of rhizobium inoculation and fertilizer treatment 

on growth and production of faba bean (Vicia faba L.) in some yield depleted and yield sustained regions of Semien 
Shewa. Ethiopian Journal of Science 24(2): 197-211. 

2. Adhami A. and A. Ronaghi. 1999. Effect P and Zn on growth and chemical content in corn, bean, soybean and faba 
bean. In: Proceeding of the 6th Congress of Soil Science. University of Mashhad, Ferdowsi. pp: 240. (In Farsi). 

3. Ahmadi, M. and M. J. Bahrani. 2009. The Effect of different amounts of Nitrogen Fertilizer on Yield and Yield 
Components of Sesame Cultivars in Bushehr area. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural 
Resources 13(29): 123-131. (In Farsi). 

4. Akbari, P., A. Ghalavand and A. M. Modares. 2010. Effects of different nutrition systems (organic, chemical, 
integrated) and plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on yield and fatty acid composition of sunflower 
(Helianthus annuus L.). Iranian Journal of Food Science and Technology 7(3): 1-10. (In Farsi). 

5. Alam, S. M., A. Latif and Z. Iqbal. 2002. Wheat yield and phosphorus use efficiency as influenced by method of 
phosphorus and zinc application. Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research 45:117-119. 

6. Ardakani, M. R., D. Mazaheri and G. Noor Mohammadi. 2001. The effect of using Azospirillum, Mycorrhiza and 
Streptomyces with manure on yield and yield components of wheat. Journal of Agricultural Sciences 7(1): 1-15. (In 

http://www.google.com/url?q=http://www.springer.com/food%2Bscience/journal/13197&sa=U&ei=kTe4VN3qK8foUsOogpgN&ved=0CBQQFjAA&sig2=QA7gBhfKkRm-nRHxJwIfKg&usg=AFQjCNFuXsf8McoSMqH5d36WVXwvy5mg6w
http://www.google.com/url?q=http://www.pjsir.org/&sa=U&ei=_Te4VNuhBMy0UeCEhKAO&ved=0CBQQFjAA&sig2=spG4M2vqjw8tlkraradh-w&usg=AFQjCNEy4BYjHV0znuSBwKBaufp7H0hMuQ


 ۱۳۹۵ن زمستا/ بيست و دوم / شماره  ششم / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

58 

Farsi). 
7. Argaw A. 2012. Evaluation of co-inoculation of Bradyrhizobium japonicum and Phosphate solubilizing 

Pseudomonas spp. effect on soybean (Glycine max L. Merr.) in Assossa Area. Journal of Agricultural Science and 
Technology 14(1): 213-224. 

8. Babana, A. H. and H. Antoun. 2006. Effect of ti1emsi phosphate rock solubilizing microorganisms on phosphorus 
uptake and yield of field grown wheat (Triticum aestivum L.) in mail. Plant and soil 287(1- 2): 51-58. 

9. Bostick, W. M. N., V. B. Bado., A. Bationo., C. T. Solar., G. Hoogenboom and J. W. Jones. 2007. Soil carbon 
dynamics and crop residue yields of cropping systems in the Northern Guinea Savanna of Burkina Faso. Soil and 
Tillage Research 93: 138–151. 

10. Bradford, M. M. 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing 
the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry 72(1-2): 248-254. 

11. Bruns, H. A. and H. K. Abbas. 2005. Ultra– high plant population and nitrogen fertility effects on corn in the 
Mississippi valley. Agronomy Journal 97: 1136- 1140. 

12. Chen, J. 2006. The combined use of chemical and organic fertilizers and/or biofertilizer for crop growth and soil 
fertility. In: Proceeding of the International Workshop on Sustained Management of the Soil- Rhizosphere System 
for Efficient Crop Production and Fertilizer Use, Thailand. pp. 11.  

13. Dadivar, M., M. A. Khodshenas, J. Ghadbiklo and A. Ghadiri. 2012. The effect of Rhizobium strains on yield and 
yield components of red beans. Journal of Soil Researches 26(2): 185-193. (In Farsi). 

14. Danesh Shahraki, A., A. Kashani., M. Mesgar Bashi., M. Nabi Pour and M. Koohi Dehkordi. 2008. Effect of density 
and nitrogen usage on some agronomic traits of rapeseed. Journal of Research and Construction 79: 10-17. (In 
Farsi). 

15. Ebdali, R., M. R. Ardakani., D. Habibi and K. Kharazmi. 2006. Evaluate the effect of Mycorrhiza and phosphorus 
values at different levels of irrigation on yield and some morphological characteristics Popcorn. In: Proceeding of 
the 9th Congress of Crop Sciences, pp. 4. (In Farsi). 

16. Esmaeil, Y. and A. M. Patwardhan .2006. Physiological analysis of the growth and development of canola (Brassica 
nupus L.) under different chemical fertilizer application. Asian Journal of Plant Science 5: 745-752. 

17. Farzana, Y. and O. Radizah. 2005. Influence of rhizobacterial inoculation on growth of the sweet potato cultivar. 
Online Journal of Biological Sciences 1(3): 176-179. 

18. Fereydooni, M. J. 2010. Effect of urban wastewater on quality and quantity yield of sweet corn and some soil 
characteristics, MSc. Thesis, University of Yasooj, Iran.  

19. Ghorbani, M. H. and H. Harutyunian. Response growth and yield to plant density and row space under rainfed 
conditions in wheat. Electronic Journal of Crop Production 4(2): 139-154. (In Farsi). 

20. Gnanumutry, D. G. 1992. Spacing and nitrogen requirement of sesame. Indian Journal of Agronomy 37: 50-59. 
21. Jafari, A., M. Ardakani and H. R. Dorri. 2003. Characteristics of White Bean in Presence and Not Presence of 

Weeds. Final Report Project, Bean Research Station, Central Province, Iran. 
22. Jat, R. S. and I. P. S. Ahlawat. 2006. Direct and residual effect of vermicompost, biofertilizers and phosphorus on 

soil nutrient dynamics and productivity of chickpea-fodder maize sequence. Journal of Sustainable Agriculture 
28(1): 41-54. 

23. Kabirian, H. R., Y. Emam, M. T. Assad, H. Ghadiri and A. A. Kamgar- Haghighi. 1998. Effect of planting density 
on yield and yield components of triticale in comparison to barley. Iran Agricultural Research 17: 35-50. (In Farsi). 

24. Kumar, S., P. Pandey and D. K. Maheshvari. 2009. Reduction in dose of chemical fertilizers and growth 
enhancement of sesame (Sesamum indicum L.) with application of rhizospheric competent Pseudomonas aeruginosa 
LES4. European Journal of Soil Biology. 45(4): 334-340. 

25. Lopez-perez, A., E. Casanova, L. A. Chacon, P. M. Pazand and J. R. Guerrero. 1990. Residual effect of three 
phosphate rocks from Tachina (Venezuela) in a greenhouse experiment with maize (Zea mays L.) as indicator plant. 
Revista-Cientifica- UNET 4(1–2): 29–48.  

26. Malboobi, M. A. 1998. Abstracts of the Fifth Congress of Agronomy and Plant Breeding Sciences of Iran. Seed and 
Plant Improvement Research Institute. Iran. pp. 11. (In Farsi).  

27. Mardan, R. and S. Kazemi. 2011. Increase the efficiency of chemical fertilizers nitrogen and phosphorus with use of 
biological fertilizers in chickpea cultivar Kabuli. In: Proceding of the First National Conference New Topics on 
Agricultural. University of Saveh. pp. 1-5. (In Farsi). 

28. Mishra, A., K. Prasad and G. Rai. 2010. Effect of biofertilizer inoculations on growth and yield of dwarf field pea 
(Pisum sativum L.) in conjunction with different doses of chemical fertilizers. Agronomy Journal 9: 163-168. 

29. Moradi Telavat, M. R., S. A. Siadat, GH. Fathi, E. Zand and KH. Alamisaeid. 2009. Effect of nitrogen and herbicide 
levels on wheat (Triticum aestivum) competition ability against wild mustard (Sinapis arvensis). Electronic Journal 
of Crop Production 2(3): 135-150. (In Farsi). 

30. Moradi, M., H. Madani, M. A. Malboubi and R. Pilehvari Khomami. 2008. Comparison of biological and chemical 

http://www.google.com/search?safe=off&hl=en-IR&gbv=2&q=journal+of+sustainable+agriculture+issn&revid=1975594788&sa=X&ei=BTm4VLXIKMSqUezjgOgN&ved=0CEYQ1QIoAA
http://www.sciencedirect.com/science/journal/11645563
http://www.google.com/url?q=http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi%3Ffield%3Dissn%26query%3D0002-1962&sa=U&ei=Mjq4VLq9BMzvUMuvgIgJ&ved=0CCAQFjAC&sig2=TXz9MKDvx3yFXW0EKnAjEg&usg=AFQjCNHsSyjy64Gc30XWdyGb-yWUEleDrg


 ... همراه كود زيستي بر عملكرد وتأثير كاربرد كودهاي نيتروژن، فسفر به

59 

phosphorus efficiency of agriculture in climate Arak sunflower oil. New Findings in Agriculture 3(2): 168-178. (In 
Farsi). 

31. Olivera, M., C. Iribarne and C. Lluch. 2002. Effect of phosphorus on nodulation and N fixation by bean (Phaseolus 
vulgaris). In: Proceedings of the 15th International Meeting on Microbial Phosphate Solubilization. Salamanca 
University, Salamanca. pp: 55-75. 

32. Orhan, E., A. Esitken, S. Ercisli, M. Turan and F. Sahin. 2006. Effects of plant growth promoting rhizobacteria 
(PGPR) on yield, growth and nutrient contents in organically growing raspberry. Scientia Horticulturae 111: 38–43. 

33. Ortas, I. 2004. The effect of Mycorrhizal inoculation on forage and non-forage plant growth and nutrient uptake 
under field conditions. Options Méditerranéennes pp. 79: 463-469. 

34. Poshtmasari, H. K., H. Pirdashti and M. A. Bahmanyar. 2008. Comparison of mineral and biophasphate fertilizer 
effects on agromomical charactristics in tow faba bean (Vicia faba L.) cultivars. Journal of Science and Technology 
of Agriculture and Natural Resources 14(6): 37-48. (In Farsi). 

35. Rasi pour, L. and N. Asghar zadeh. 2007. Interaction of phosphate solubilizing bacteria Bradirhizobium japanicum, 
on growth indices, nodulation and absorption of some nutrients in soybean. The Journal of Science and Technology 
of Agriculture and Natural Resources 11(40): 53-63. (In Farsi). 

36. Pouryousef, M., D. Mazaheri, M. R. Chaiechi, A. Rahimi and A. Tavakoli. 2010. Effect of different soil fertilizing 
treatments on some of agro morphological traits and mucilage of isabgol (Plantago ovata Forsk). Electronic Journal 
of Crop Production 3: 193-213. (In Farsi). 

37. Rodriguez, D., J. Goudriaan, M. Oyarzabal and M. C. Pomar. 1996. Phosphorus nutrition and water stress tolerance 
in wheat plant. Journal of Plant Nutrition 19(1): 29-39. 

38. Rosety, D., R. Gaur and B. N. Johiri. 2006. Plant growth stage, fertilizer management and bio-inoculation of 
arbuscular mycorrhizal fungi and plant growth promoting rhizobacterial community structure in rained-fed wheat 
fields. Soil Biology and Biochemistry 38: 1111- 1112. 

39. Rounaghi, A., R. Chaker Al Hosseini and N. A. Karimian. 2002. Effect of phosphorus and iron on the growth and 
chemical composition of corn. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources 6(2): 
53-65. (In Farsi). 

40. Shafaati, F., M. A. Esmaieli, H. Pirdashti and A. Abasian. 2012. The effect of application bio-fertilizers at different 
levels of nitrogen and phosphorous fertilizers on seed yield related traits in barley (Hordeum vulgare). Iranian 
Journal of Water and Soil Researches 43(2): 185-193. (In Farsi).  

41. Safa Pour, M., M. R. Ardakani, F. Rajaei, SH. Kaghani and M. Teymouri. 2010. Effect of Mycorrhiza and 
Rhizobium inoculation dual on yeild of three varieties of beans (Phaseolus vulgaris L.). New Findings in 
Agriculture 5(1): 21-35. (In Farsi). 

42. Sajed, M. A., H. Hosseini Moghaddam, D. Yazdani and P. Ahmadi Avval. 2001. Effect of plastic cover soil, 
planting space and amount of fertilizer phosphorus and potassium on growth and seed and oil yield pharmaceutical 
pumpkin. In: Proceedings of the National Conference of Medicinal Plants of Iran, pp. 188. (In Farsi). 

43. Shata, S. M., A. Mahmoud and S. Siam S. 2007. Improving calcareous soil productivity by integrated effect of 
intercropping and fertilizer. Reacerch Journal of Agriculture and Biological Sciences 3(6): 733-739. 

44. Silispour, M. and A. Baniani. 1999. Feasibility of biological phosphate fertilizer on cotton crop in order to reduce 
the consumption of phosphorus fertilizers. In: Proceedings of the 6th Congress of Agronomy and Plant Breeding 
Sciences, pp. 469. (In Farsi). 

45. Somasegaran, P. and H. J. Hoben. 1994. Handbook for Rhizobia: Methods in Legume-Rhizobium Technology. 
Springer-Verlag. New York. 

46. Tanwar, S. P. S., G. L. Sharma and M. S. Chahar. 2002. Effects of phosphorus and biofertilizers on the growth and 
productivity of black gram. Annuals of Agricultural Research 23(3): 491-493. 

47. Turk, M. A. and A. R. M. Tawaha. 2002. Impact of seeding rate, seeding date, rate and method of phosphorus 
application in faba been (Vicia faba L. minor) in the absence of moisture stress. Biotechnology Agronomy and 
Society Environment Journal 6(3): 171-178. 

48. Singh, R. V. and S. P. S. Chauhan. 1994. Response of barley to the levels and sources of nitrogen with and without 
zinc in relation to yield and water use under dryland conditions. Bhartiya Krishi Anusandhan Patrika 6: 43-48. 

49. Vessey, J. K. 2003. Plant growth promoting Rhizobacterica as biofertilizers. Plant and Soil 255: 571-586. 
50. Zhang. H., T. C. Charles, B. Driscoll, T. Prithiviraj and D. L. Smith. 2002. Low temperature-tolerant 

Bradyrhizobium Japonicum strains allowing improved soybean yield in short-season. Agronomy Journal 94: 870-
875. 

 

http://www.google.com/url?q=http://cl.submission.scielo.org/index.php/jsspn&sa=U&ei=1jm4VNHXGYS9UaSugeAK&ved=0CB4QFjAB&sig2=d2TvP3ftq_YBuhUBR1aoGQ&usg=AFQjCNE531v1B4gMlV430PKIrM_nLqRLxA
http://www.google.com/url?q=http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi%3Ffield%3Dissn%26query%3D0002-1962&sa=U&ei=Mjq4VLq9BMzvUMuvgIgJ&ved=0CCAQFjAC&sig2=TXz9MKDvx3yFXW0EKnAjEg&usg=AFQjCNHsSyjy64Gc30XWdyGb-yWUEleDrg

	چكيده
	مقدمه

