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در  ادیقرمز رقم ص ایلوب یو زراع يفتوسنتز ییبر توانا ومیزوبیو ر تروژنیکود ن کنشبرهم

 شهرستان ازنا

  

  3اصالنیو حسن کاظم 2، نبی هداوند*1حسین پورهادیان

  

  )6/8/1399 رش:یخ پذی؛ تار 21/4/1399 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

و  تروژنین ییایمیمنظور اثر کود ش نیهم. بهدشویو عملکرد محصول م يفتوسنتز ییتوانا شیدر زراعت باعث افزا تروژنیکود ن يریکارگبه

تکرار در مرکز خدمات جهـاد   4با  یکامل تصادف يهادر قالب طرح بلوك اد،یقرمز رقم ص ایلوب یو زراع يفتوسنتز ییتوانا يریزوبیوم رو

 50و  30هکتـار اوره و ریزوبیـوم، ریزوبیـوم+    در لـوگرم یک 200و  100 صفر (شاهد)، يمارهایازنا با ت شهرستان يالمهدشهرك يکشاورز

ـ شاخص سطح برگ، م يرو يکود يمارهاینشان داد اثر ت شیآزما جیقرار گرفت. نتا یهکتار اوره مورد بررس در لوگرمیک و  ییکـارا  زان،ی

ـ  یدهاز گلو سهم انتقال مجدد، وزن خشک در مراحل قبل  ییکارا زان،یم ،يسهم فتوسنتز جار آن  يو عملکـرد دانـه و اجـزا    یدگیو رس

 یهمبسـتگ  بیضرا یداد. بررس شیرا افزا يجز سهم فتوسنتز جارمقدار تمام صفات فوق به ومیزوبیو ر ییایمیبود. مصرف کود ش داریمعن

 جـه یوجـود دارد. درنت  يدد رابطـه قـو  و سهم انتقال مج ییکارا زان،یو م يو سهم فتوسنتز جار ییکارا زان،یعملکرد دانه با م نینشان داد ب

  .افتیبه عملکرد مطلوب مورد نظر دست  اهیگ يفتوسنتز ییتوانا شیعالوه بر افزا تروژنیبا مصرف انواع کود ن توانیم

  

  

 و وزن خشک يانتقال مجدد، شاخص سطح برگ، عملکرد، فتوسنتز جار :يدیکل يهاواژه
  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  ، ایرانشگاه پیام نوردان يگروه کشاورز اریاستاد .1

 رانیتهران، ا ،يکشاورز وزارت جهاد ،یکارشناس ارشد باغبان .2

  رانیقم، ا ،يکشاورز کارشناس زراعت، سازمان جهاد .3

  hpoorhadian@yahoo.com :یکیمسئول مکاتبات: پست الکترون :*
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   مقدمه

مثبـت بـر    ری) با تأثPhaseolous vulgaris( ایلوب ژهیوحبوبات به

انسـان نقـش    ازیـ مـورد ن  یاهیگ نیپروتئ نیو تأم یتناوب زراع

 يدیـ کلداشتن نقش  لیدل). به14بشر دارد ( یدر زندگ ياارزنده

حصـول عملکـرد مطلـوب     اه،یرشد گ در تروژنیبودن ن ازیو پرن

ــابرا يادیــز یبســتگ ــه آن دارد. بن ــ هاســتفاد نیب ــرویب از آن  هی

 یطـ یمحسـت یو ز ياقتصاد يهاانیموجب ز ییایمیصورت شبه

. افـت یکود  نیا يبرا يترمناسب نیگزیجا یستیپس با دشویم

 تـروژن ین يبـرا  کیولوژیروش ب کیکه  یمولکول تروژنین تیتثب

ـ ا توانـد یاست م اهیاستفاده گ به فرم قابل ياتمسفر نقـش را   نی

ـ رامـروزه در برنامـه   لیـ دل نیهم) به26و  6کند ( فایا  يبـرا  يزی

 -ومیـ زوبیر یسـت یاسـتفاده از همز  ،داریپا يکشاورز يهاستمیس

  ).23( است یضرورت نوزیلگوم

فتوسـنتز   قیـ در دانـه خـود را از طر   شـده  رهیمواد ذخ اهانیگ

ـ ). ا21( کننـد یمـ  نیتـأم  يو انتقال مجدد مواد فتوسنتز يجار  نی

از  یعوامـل مختلفـ   ریتحـت تـأث   ،يارهیمواد ذخ کننده نیمنابع تأم

. چـرا  رنـد یگی) قرار مـ 13و  2( وژنترین ژهیوبه ییجمله مواد غذا

مـواد   عیـ و توز دیـ مـؤثر بـر تول   يذماده مغـ  نیترمهم تروژنیکه ن

ارتبـاط منبـع و    میرمسـتق یو غ میطـور مسـتق  بوده و بـه  يفتوسنتز

و باعـث توسـعه سـطح بـرگ،      دهـد یقرار م ریمخزن را تحت تأث

مـواد خشـک بـه     صیو تخص يکمک به حفظ بازده مواد فتوسنتز

و  ییایمیکــود شــ يریکـارگ ). بــه1( دشـو یمــ یشـ یزا يهــاانـدام 

سـطح بـرگ و وزن خشـک در     شیباعث افـزا  تروژنین ومیزوبیر

ــیمراحــل رو ــیو زا یش ــدر لوب یش ــز ( ای ــری) و د24و  20قرم  گ

ـ تول يرا بـرا  طی) شـده و شـرا  9رشد در نخـود (  يهاشاخص  دی

) سـهم مـواد   2. گـزارش شـده (  سـازد یفـراهم مـ   رتشیمحصول ب

درصد  9/87تا  5/6 نیدر عملکرد دانه ب یدهقبل از گل يفتوسنتز

. مطالعـه سـطوح   اسـت  تـروژن ین ریمختلف تحـت مقـاد   مدر ارقا

و مـدرن گنـدم نشـان داد وزن     یمیدر ارقام قـد  تروژنیمختلف ن

 تـروژن یمصـرف ن  شیبا افـزا  یدگیو رس یدهخشک در زمان گل

بودن  شتریب لیدلعملکرد دانه در ارقام مدرن به زیو ن افتی شیافزا

قبـل   يفتوسـنتز  وادماده خشک و سهم انتقال م جاییجابهراندمان 

  ).  2( ابدییبهبود م تروژنیبه دانه با استفاده از ن یدهگل

، 0( تـروژن ی) با مطالعـه چهـار سـطح ن   17( یو جماعت انیپناه

ــوگرمیک 210و  140، 70 ــار) رو ل ــدم در يدر هکت ــدیگن ــا  افتن ب

و سهم  يانتقال مجدد مواد فتوسنتز زانیم تروژنیمصرف ن شیافزا

. مجـدم و  افتی شیآن در عملکرد دانه کاهش و عملکرد دانه افزا

ذرت بـر   اهیـ در گ نیتـروژن  ریمقـاد  ریتـأث  افتندی) در13همکاران (

میــزان انتقــال مجــدد، کــارایی انتقــال مجــدد و فتوســنتز جــاري  

هم دار میــزان و ســمعنــی شیبــوده، امــا باعــث افــزا داررمعنــییغ

هـاي  دار سـهم ذخـایر بخـش   فتوسنتزي جـاري و کـاهش معنـی   

) بـا  12. مجـدم ( شـود یرویشی گیاهان در تولید عملکرد دانـه مـ  

در  تـروژن ین لوگرمیک 150و  120، 90 ،60مطالعه اثر چهار سطح 

 120تـا   60افـزایش مقـدار کـود نیتـروژن از      افـت یجـو در  اهیـ گ

د. شـ فتوسنتز جاري کیلوگرم موجب افزایش میزان انتقال مجدد و 

 تـروژن یاز تفاوت اثر مصرف کـود ن  ی) حاک16و  7، 3( هایبررس

 تروژنیمقدار مصرف ن شیبود. افزا يبر انتقال مجدد مواد فتوسنتز

و  3( دشـ  یافشاندر مرحله گرده شتریماده خشک ب دیمنجر به تول

 شیافـزا  يرا بـرا  یدهـ قبل گل وماسیالزم ب رهیذخ نیبنابرا ؛)16

بـه دانـه را    ي) و سهم انتقال مجدد مواد فتوسنتز16و  5، 3(ن زایم

). در مطالعـه  16و  3عملکـرد شـد (   شی) و سـبب افـزا  5فراهم (

در  يانتقال مجدد مـواد فتوسـنتز   نیترشی) ب4( انو همکار یبحران

 80در هکتـار نیتـروژن، در    لـوگرم یک 160و  80صفر،  ریمقاد نیب

مصـرف   شی) با افـزا 7وارد (م یدست آمد. اما در برخبه لوگرمیک

و در  افتیکاهش  يانتقال مجدد مواد فتوسنتز زانیم تروژنیکود ن

 تروژنیمصرف ن شیافزا باانتقال مجدد  یی) کارا7و  4اکثر موارد (

در اثـر   ياز کـاهش فتوسـنتز جـار    یکه احتماالً ناش افتیکاهش 

انتقال مجـدد مـاده    سمیو کاراتر شدن مکان تروژنیکمبود مصرف ن

اثر کودهاي آلی، بیولوژیـک و شـیمیایی    ی). بررس3( استخشک 

هـا و سـهم   ایر مرحله رویشـی، انتقـال مجـدد آن   در استفاده از ذخ

دار از معنـی  ی) حـاک 25سـاز در پرکـردن دانـه (   ذخیره يهابخش

بودن اثرات مصـرف کودهـاي مختلـف بـر انتقـال مجـدد سـاقه،        

. اسـت ه خشـک  انتقـال مجـدد مـاد    ییها، ماده خشک و کارابرگ

ــ ــه نیهمچن ــه1( گــرید يادر مطالع ــارگ) ب ــود ن يریک ــهیک  تروژن
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 زان،یـ م شیدر گنـدم موجـب افـزا    یسـت یو ز ییایمیصورت شـ به

 شیو افـزا  يو کاهش سهم فتوسـنتز جـار   يفتوسنتز جار ییکارا

  .دش يو سهم انتقال مجدد مواد فتوسنتز زانیم

ـ تثب بـراي  ومیـ زوبیو ر تروژنین ییایمیکود ش يریکارگبه  تی

ـ دلبه اهیگ ازیمورد ن تروژنین و سـطح   اهیـ در رشـد گ  شیافـزا  لی

تبـع آن  ) و بـه 26سـطح بـرگ (   شیکننده، باعـث افـزا   فتوسنتز

 اهیـ ) و مـاده خشـک کـل گ   20وزن خشک برگ، ساقه ( شیافزا

 شیافـزا  یشیو زا یشیصفات رو جهیو درنت دشوی) م11و  10(

 شیا باعـث افـزا  کودهـ  نیـ که مصرف ا يطور). به19( ابندییم

)، تعـداد گـره در   20و  19، 8و ارتفاع بوته ( یتعداد شاخه فرع

) 22و  19، 8دانـه (  صـد )، دانه در غالف و وزن 22و  19بوته (

دانه در بوته و در مترمربع و تعداد غالف در بوته و در مترمربـع  

. الزم به ذکر دشوی) م23و  15، 10( ه) و عملکرد دان20و  19(

 شی) افزا19و  18، 11ها (از مطالعه يادیتعداد ز است بر اساس

راستا هم ای شتریب وم،یزوبیر يریکارگدر صفات مختلف در اثر به

  .است تروژنین ییایمیبا مصرف کود ش

از محصوالت مهم لرستان از جمله شهرستان  یکیقرمز  ایلوب

آن منطقـه اثـر کـود     یمـ یاقل طیازنا است و تاکنون تحـت شـرا  

مختلـف   يهـا از جنبـه  تـروژن ی) نومیـ زوبی(ر یستیو ز ییایمیش

پـژوهش بـا هـدف     نیا نیپژوهش قرار نگرفته است بنابرا مورد

 يفتوسنتز ییبر توانا ومیزوبیو ر تروژنیکود ن کنشبرهم یبررس

  منطقه اجرا شد. نیدر ا ادیقرمز رقم ص ایلوب یو زراع

  

  هاو روش مواد

 6تکـرار و   4با  یدر قالب طرح بلوك کامل تصادف شیآزما نیا

ــاریت ــال  م ــاد  1388در س ــدمات جه ــز خ ــاورز در مرک  يکش

 29درجـه و   49 ییایـ شهرستان ازنا (طول جغراف يالمهدشهرك

متـر   1871و  قـه یدق 26درجـه و   33 ییایـ و عرض جغراف قهیدق

کـه   طـوري اجـرا شـد. بـه    رماهیت لی) در اواایارتفاع از سطح در

متـر  سـانتی  50 فیـ صـله رد در فا ادیقرمز رقم صـ  ایلوب هايبذر

متـر در  سـانتی  10 فیمتر به فاصله رد 7طول هایی بهپشته يرو

متر کشـت   4و عرض  9طول به ییهامتر در کرتسانتی 5عمق 

خـاك صـورت    شیبـر اسـاس آزمـا    ییعناصر غذا نیو تأم دش

ــت  ــو عمل )1(جــدول گرف ــر   اتی  اســاسکاشــت و داشــت ب

 200و  100شـامل صـفر،    مارهایانجام شد. ت یهاي زراعتوصیه

 50و  30در هکتار اوره و ریزوبیـوم تنهـا، ریزوبیـوم+     لوگرمیک

لیتر میلی 15با  یبذر مصرف لوگرمیدر هکتار اوره (هر ک لوگرمیک

 هیـ گرم از ما 7درصد شکر مرطوب شده و سپس  20از محلول 

هـم زده و پـس از خشـک    بـه  یخوبو به دشبه آن اضافه  حیتلق

بالفاصله اقدام به کشت شد) بودنـد. کـود    ه،یدر سا یشدن نسب

بـه هنگـام    یمـ یدر هکتـار ن  لوگرمیک 200و  100 ماریاوره در ت

 ي. بـرا دشـ دهـی مصـرف   بـه هنگـام گـل    گرید یمیکاشت و ن

 هیحاشـ  تیبوته با رعا 6 ،یشیرو يهامحاسبه وزن خشک اندام

از سطح  کیولوژیزیف یدگیو رس یدهگل رصدد 50در دو زمان 

و سـپس   دشـ  کیها از هم تفکبوته يرداشت شد و اجزاب نیزم

خشک شدند و  گرادیدرجه سانت 70ساعت در آون  72مدت به

. دندشـ  نیتـوز  01/0بـا دقـت    یشـ یآزما يبـا تـرازو   تیدرنها

هـا  بوتـه  نیمحاسبه شاخص سـطح بـرگ از همـ    يبرا نیهمچن

کش طول و عرض بـرگ  استفاده خط که با يطوربه داستفاده ش

  ا اندازه گرفته و از فرمول  ها رآن

  = سطح برگ 0/ 624+  583/0طول) × (عرض 

  ). 21د (شتعیین شاخص سطح برگ استفاده  براي

آن و  ییسـهم و کـارا   ،يفتوسـنتز جـار   زانیمحاسبه م يبرا

 يهـا از فرمول يو سهم انتقال مجدد مواد فتوسنتز ییکارا زان،یم

  ):14استفاده شد ( ریز

)ر مترمربع(گرم د يفتوسنتز جار=  

(گرم در مترمربع) عملکرد دانه –میزان انتقال مجدد ماده خشک به دانه    
 

 =کارایی فتوسنتز جاري (گرم در گرم)

دهی / میزان فتوسنتز جاريدرصد گل 50هاي رویشی در مرحله اندام  
 

 = سهم فتوسنتز جاري در عملکرد (درصد)

عملکرد دانه /×  فتوسنتز جاري  100 
 

ال مجدد (گرم در مترمربع)= میزان انتق  

دهیدرصد گل 50هاي رویشی در مرحله وزن خشک اندام -  

هاي رویشی در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکوزن خشک اندام  
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  شیآزمون خاك محل آزما جینتا. 1جدول 

 ماده آلی  نیتروژن  پتاسیم  فسفر  آهن  روي  منگنز  مس   بر 

)1-mg kg(  (درصد)  

09/0 2/0 3 925/0 025/2 6  305 04/0 45/0 

  

 = کارایی انتقال مجدد (گرم در گرم)
دهی / میزان انتقال مجدددرصد گل 50هاي رویشی در مرحله وزن خشک اندام  

 

 = سهم انتقال مجدد (درصد)

عملکرد دانه / میزان انتقال مجدد×  100  
 

گیري تعداد شاخه فرعی، ارتفاع ساقه اصلی و تعـداد  اندازه براي

ن، تعداد غالف، تعداد دانه در غالف و بوته و در مترمربـع  گره آ

بوته از هر فاصله ردیف بـا   10و وزن صد دانه و عملکرد بوته، 

رعایت حاشیه از هر کرت در مرحله رسـیدگی کامـل برداشـت    

 10محاسبه ارتفاع بوته،  براي. دعمل آمدنها بهگیريشد و اندازه

انتخاب و بـا   یطور تصادفهب کیولوژیزیف یدگیبوته در زمان رس

  گیري شد. بوته اندازه يتا انتها نیکش از سطح زمخط

مترمربع از هـر   2محاسبه عملکرد دانه در واحد سطح،  براي

شـد و  کرت با رعایت حاشیه در مرحله رسیدگی کامل برداشت 

. دش يریگصفت اندازه نیدانه از کاه و کلش ا يپس از جداساز

دار ، در صورت معنیSASافزار ماري با نرمآ هینتایج پس از تجز

قـرار   سهیهاي هر صفت، با آزمون دانکن مورد مقابودن میانگین

  گرفتند.

  

  و بحث ایجنت

  سطح برگ شاخص

 یدهـ بر شاخص سطح برگ در زمان گـل  يکود يمارهایت اثر

با مصـرف   ).2(جدول بود  داریدرصد معن 1در سطح احتمال 

کـه   يطـور . بـه افتی شیصفت افزا نیهر دو نوع کود مقدار ا

 نیمقدار ا نیبیشتر يدر هکتار دارا لوگرمیک 200 يکود ماریت

نشـان   شیدرصد نسبت به شاهد افـزا  72 زانیمصفت بود و به

ــ  ــاوت معن ــه تف ــ داریداد. البت ــایت نیب ــود يماره و  200 يک

ـ  لوگرمیک 50+ ومیزوبیر  50+ ومیـ زوبیو ر 100 نیدر هکتار، ب

هکتـار   لوگرمیک 30+  ومیزوبیر نیاوره و ب هکتار لوگرمیدر ک

 ي). مصـرف کودهـا  3(تنهـا وجـود نداشـت     ومیزوبیاوره و ر

مناسـب   طیشـرا  ییمواد غذا نیتأم لیدلبه ومیزوبیو ر ییایمیش

 نیده که اکرفراهم  یطیعوامل مح ریاز سا اهیاستفاده گ يرا برا

 شیو افـزا  هشـد سطح برگ و تعداد بـرگ   شیامر موجب افزا

و  15( گـر یص سطح برگ را سبب شده است. مطالعات دشاخ

سـطح   شیباعـث افـزا   تروژنینشان داد مصرف کود ن زی) ن20

شاخص سـطح بـرگ    شیموضوع افزا نیشده و ا اهیبرگ در گ

  دارد.  یرا در پ

  

  يجار فتوسنتز

در سـطح   يفتوسنتز جار يرو تروژنیمختلف کود ن يمارهایت اثر

) و با مصرف هر دو نـوع  2جدول بود ( داریدرصد معن 1احتمال 

 يطور. بهافتی شیصفت افزا نیمقدار ا ومیزوبیو ر ییایمیکود ش

ـ ترتبـه  يفتوسـنتز جـار   نیرتـ و کم نیبیشترکه   يمارهـا یدر ت بی

شاهد (عدم مصرف کـود)   واوره در هکتار  لوگرمیک 100مصرف 

کیلوگرم در هکتـار اوره   100و  200حاصل شد و مصرف مقدار 

کیلـــوگرم در هکتـــار اوره و  30و ریزوبیـــوم+ 50+و ریزوبیـــوم

ـ ترتریزوبیوم تنها نسبت به شاهد به ، 121، 95 شیباعـث افـزا   بی

ـ  ي. اما تفاوت آمارشددرصد  41و  107، 90  100 يمارهـا یت نیب

ــ لــوگرمیک 30+ ومیــزوبیهکتــار و ر راوره د لــوگرمیک  نیاوره و ب

اوره در  گرملـو یک 200و  30+  ومیزوبی، ر50+ومیزوبیر يمارهایت

نشـان   یهمبسـتگ  بیضرا ی. بررس)3(جدول هکتار مشاهده نشد 

و  زیـاد و شاخص سطح برگ رابطـه   يفتوسنتز جار زانیم نیداد ب

ــ ــ 66/0**( یمثبت ــود ش ) و 1( ییایمی) وجــود داشــت. مصــرف ک

شـاخص سـطح بـرگ و     شی) سبب افزا20( ومیزوبیر يریکارگبه

 اهیـ در گ يوسـنتز جـار  فت شیتبع آن سبب افـزا دوام آن شده و به

ــا. در پــــژوهشدشــــویمــــ ــندیگــــر  يهــ گــــزارش  زیــ
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) و 13)، ذرت (12در جـو (  تـروژن یمصرف کـود ن  شیشده افزا

  .شودیم يفتوسنتز جار شی) موجب افزا18( ایلوب

  

  در عملکرد دانه يفتوسنتز جار ییکارا

در عملکـرد دانـه    يفتوسنتز جـار  ییبر کارا يکود يمارهایاثر ت

) و مصـرف  2(جدول بود  داریدرصد معن یکدر سطح احتمال 

ـ ا شیباعث افزا ومیزوبیو ر ییایمیش يکودها صـفت نسـبت    نی

 لوگرمیک 30+ ومیزوبیو ر 100 يمارهایکه ت يطور. بهشدشاهد 

 يفتوسـنتز جـار   ییکارا نیکمترو شاهد  نیبیشتراوره در هکتار 

کیلـوگرم در   100و  200 مـار یودند و تدر عملکرد دانه را دارا ب

کیلوگرم در هکتـار   30و ریزوبیوم+ 50هکتار اوره و ریزوبیوم +

، 25 شیباعث افزا بیترتاوره و ریزوبیوم تنها نسبت به شاهد به

 يمارهـا یت نیب داری. اما تفاوت معنشددرصد  17و  64، 22، 64

+ ومیـ زوبیر يمارهایت نی، باوره لوگرمیک 30+  ومیزوبیو ر 100

و شــاهد  ومیــزوبیر نیاوره در هکتــار و بــ لــوگرمیک 200و  50

از  یحـاک  یهمبستگ بیضرا یابی). ارز3وجود نداشت (جدول 

ـ با م يفتوسنتز جار ییکارا نیارتباط باال و مثبت ب فتوسـنتز   زانی

) و دانه در بوتـه  61/0**)، تعداد غالف در بوته (82/0**( يجار

نشان دادند که مصرف کود باعث  هایهمبستگ نی) بود. ا47/0*(

غالف و دانـه   تر،شیب يفتوسنتز جار دیعالوه بر تول اهیشده که گ

کنـد و تـا    دیانواع کود تول يریکارگدر اثر به زین يترشیدر بوته ب

د. شــوفــراهم  يفتوســنتز جــار ییکــارا شیافــزا يبــرا طیشــرا

اثـر مصـرف انـواع کـود      ی) با بررسـ 18و همکاران ( انیدپورها

 افتنـد یدر يفتوسنتز جار ییمختلف آن بر کارا ریو مقاد تروژنین

ـ ا شیموجـب افـزا   تـروژن یمصـرف کـود ن   شیکاربرد و افزا  نی

  .دشویصفت م

  

  در عملکرد دانه يفتوسنتز جار سهم

در  يسهم مشارکت فتوسـنتز جـار   تروژنیبا مصرف انواع کود ن

 ریثتأ يداریطور معندرصد به یکعملکرد دانه در سطح احتمال 

 تـروژن یمصـرف کـود ن   شی). افـزا 2(جـدول  تحت قرار گرفت 

شـاهد و   يمارهـا یکـه ت  يطـور . بهشدصفت  نیباعث کاهش ا

و  نیترشیب يدارا بیترتاوره در هکتار به لوگرمیک 50+ومیزوبیر

در عملکرد دانه بودنـد.   يدرصد مشارکت فتوسنتز جار نیکمتر

ــال ت ــاریاعمــ ــار اور 100و  200 مــ ــوگرم در هکتــ ه و کیلــ

کیلـــوگرم در هکتـــار اوره و  30و ریزوبیـــوم+ 50ریزوبیـــوم+

ـ ترتریزوبیوم تنها نسبت به شاهد به ، 13، 31باعـث کـاهش    بی

. شد دانهدر عملکرد  يسهم فتوسنتز جار يدرصد 19و  10، 32

 لـوگرم یک 200 يمارهایت نیب ياز نظر آمار يداریاما تفاوت معن

ـ  لـوگرم یک 100و  30+ومیزوبیر نی، ب50+ومیزوبیو ر  نیاوره و ب

اوره در هکتـار وجـود نداشـت     لـوگرم یک 100تنهـا و   ومیزوبیر

ـ   یهمبسـتگ  بیضـرا  ی). بررسـ 3(جدول  سـهم   نینشـان داد ب

 یو منفــ يبوتــه رابطــه قــو درو تعــداد دانــه  يفتوســنتز جــار

 دیـ شـاهد تول  مـار یدر ت رسدینظر م) وجود داشت. به-77/0**(

 يهـا در انـدام  يارهیتا به مواد ذخ نبوده يااندازهدانه (مقصد) به

ـ پ یوابسـتگ  مارهـا یت ریاندازه سابه یشیرو کنـد و بـا کمـک     دای

شـده   نیدر دانـه تـأم   رهیـ ذخ يمواد الزم بـرا  ،يجار يفتوسنتز

 تروژنیسطوح مختلف ن ی) با بررس13است. مجدم و همکاران (

مقـدار   شیبـا افـزا   افتنـد یذرت در اهیـ گ يبر سهم فتوسنتز جار

ـ اییمـ  شیصفت افزا نیمقدار ا نتروژین مـاده   شیافـزا  هـا . آندی

 عامـل  را هـا پر شدن دانـه  یدر ط تروژنیخشک در اثر مصرف ن

 افتهیمخالف  جهینت نیا و انددانسته يسهم فتوسنتز جار شیافزا

ذرت  یشیآن به تفاوت رشد رو لیحاضر بود. احتماالً دل قیتحق

رشـد  داراي  یاهیـ گ دایرقم ص ایمرتبط است؛ چرا که لوب ایو لوب

نسـبت بـه    يتریو در زمان طوالن يترشینامحدود است و دانه ب

 کـردن پر ییتوانـا  يجـار  يفتوسـنتز  نیبنابرا کندیم دیذرت تول

ـ ا جهی. اما نتداردن را آن يهاکامل دانه  يهـا افتـه یبـا   قیـ تحق نی

  ) هماهنگ بود.18و همکاران ( انیپورهاد

  

  يانتقال مجدد مواد فتوسنتز زانیم

انتقال  زانیم يرو ومیزوبیو ر ییایمیش تروژنین يکودها مصرف

ـ   1در سطح احتمال  يمجدد مواد فتوسنتز بـود   داریدرصـد معن

. شـد صـفت نسـبت بـه شـاهد      نیا شی) و باعث افزا2(جدول 

اوره در هکتـار و شـاهد    لـوگرم یک 200 يمارهـا یکه ت يطوربه
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مجــدد در  قــالانت زانیــم نیتــرو کم نیترشــیب يدارا بیــترتبــه

کیلـوگرم در هکتـار اوره و    100و  200 مـار یمترمربع بودنـد. ت 

کیلـــوگرم در هکتـــار اوره و  30و ریزوبیـــوم+ 50ریزوبیـــوم+

، 322، 523 شیباعث افزا بیترتریزوبیوم تنها نسبت به شاهد به

ــا يدرصــد 234و  245، 516 ــا تشــدصــفت  نی ــای. ام  يماره

و  لـوگرم یک 100و  30+ومیزوبیر لوگرم،یک 200و  50+ومیزوبیر

اوره در هکتـار تفـاوت    لـوگرم یک 30+ومیزوبیتنها و ر ومیزوبیر

 تـروژن ی). مصرف کود ن3هم نداشتند (جدول  با يآمار داریمعن

 دیـ و تول اهیـ رشـد بهتـر گ   يمناسب برا طیشدن شرا ایباعث مه

 یشـ یرو يهـا در انـدام  يسـاز رهیذخ يبرا يمواد فتوسنتز شتریب

کـود   يریکـارگ عداد مقصـد (دانـه) بـا بـه    ت نیشده و همچن اهیگ

 يجـار  ي) و فتوسـنتز 20و  18، 9است ( افتهی شیافزا تروژنهین

انتقال مجـدد   طیامر شرا نیمواد به دانه را نکرده و ا دیکفاف تول

 یموضوع همبستگ نیا لیبه دانه را فراهم کرده است. دل شتریبو 

 یشیرو يهاوزن خشک اندام باانتقال مجدد  زانیو مثبت م زیاد

) 67/0**)، شاخص سطح برگ (96/0**( یدهتا زمان درصد گل

و  ی) و بحران12. در مطالعه مجدم (است) 90/0**و تعداد دانه (

 شیبه ماننـد مطالعـه حاضـر، افـزا     زی) ن3( یسروستان یطهماسب

هـا قبـل از   سـطح بـرگ   شیباعـث افـزا   تـروژن یمصرف کـود ن 

در سـاقه   يمـواد فتوسـنتز   ترشـ یب رهیآن ذخ تبعبهو  یافشانگرده

  داشت.  یانتقال مجدد را در پ زانیم شیشده و افزا

  

  يانتقال مجدد مواد فتوسنتز ییکارا

انتقال مجـدد مـواد    ییکارا يرو تروژنین يکود يمارهایت اعمال

). 2بـود (جـدول    داریدرصد معن 1در سطح احتمال  يفتوسنتز

 نیبیشـتر و  شـد صـفت   نیا شیانواع کود باعث افزا يریکارگبه

 200و  50+ومیـ زوبیر يمارهـا یانتقال مجـدد در ت  ییمقدار کارا

شاهد حاصل شـد. اعمـال    در نیکمتردر هکتار اوره و  لوگرمیک

و  50کیلــوگرم در هکتــار اوره و ریزوبیــوم+ 100و  200 مــاریت

کیلوگرم در هکتار اوره و ریزوبیوم تنها نسبت بـه   30ریزوبیوم+

 167و  167، 283، 217، 283 شیباعــث افــزا بیــترتشــاهد بــه

اوره در  لوگرمیک 200و  50+ومیزوبیر يمارهایت نی. بشددرصد 

 لـوگرم یک 100و  30+ومیزوبیتنها، ر ومیزوبیر يمارهایهکتار و ت

ـ  ). 3وجـود نداشـت (جـدول     يداریاوره در هکتار تفاوت معن

ـ تول شیباعـث افـزا   تـروژن یمصـرف کـود ن    مـاده خشــک در  دی

 يفتوسـنتز  يمقصـدها  جادیو ا یدهقبل از گلتا  بیشتر مترمربع

 يرا بـرا  طیشـد و شـرا   شـتر یوجود آمدن منبع بدر اثر به ادتریز

 شیکـه افـزا   کـرد  فـراهم  هـا انتقال مجدد به دانـه  زانیم شیافزا

انتقال مجـدد   ییانتقال مجدد را موجب شد. چرا که کارا ییکارا

 یشـ یرو يهـا با وزن خشک انـدام  یباال و مثبت یهمبستگ يدارا

) و تعـداد  98/0**انتقال مجدد ( زانی)، م89/0**(یدهتا زمان گل

) با مطالعه 18و همکاران ( انی) بود. پورهاد93/0**دانه در بوته (

 نیا يریکارگداشتند به انیب ومیزوبیو ر تروژنین ییایمیاثر کود ش

ـ شـود یانتقـال مجـدد مـ    ییکارا شینوع کودها باعث افزا  ی. ول

) تطـابق  7و  4( گـر ید يهـا پـژوهش  جیبا نتا شیآزما نیا جهینت

  نداشت.

  

  يانتقال مجدد فتوسنتز سهم

در  يسـهم انتقـال مجـدد فتوسـنتز     تروژنیمصرف انواع کود ن با

قرار گرفت  ریتحت تأث يداریمعن طوردرصد به 1سطح احتمال 

ــزوبیشــده در ر مقــدار حاصــل نیترشــی). ب2(جــدول   50+ومی

 مـار یدست آمـد. ت در شاهد به نیترره و کمدر هکتار او لوگرمیک

و  50+ریزوبیــــومکیلــــوگرم در هکتــــار اوره و  100و  200

کیلوگرم در هکتار اوره و ریزوبیوم تنها نسبت بـه   30ریزوبیوم+

درصـد   98و  53، 146، 69، 144 شیباعث افـزا  بیترتشاهد به

و  لـوگرم یک 200و  50+ومیـ زوبیر يمارهـا یت نی. اختالف بـ شد

ــایت ــزوبیر يماره ــوگرمیک 100و  30+ومی ــار و  ل اوره در هکت

ـ  لوگرمیک 100و  اتنه ومیزوبیر يمارهایت  داریدر هکتار اوره معن

 يریکـارگ و بـه  تروژنیمصرف کود ن شی). با افزا3نبود (جدول 

شده و باعث شده تا  دیتول يبیشترتعداد مقصد (دانه)  ومیزوبیر

نشـده و   لیـ تکم يردر دانه بـا فتوسـنتز جـا    ییمواد غذا رهیذخ

مواد در  نیو سهم ا شتریاز انتقال مجدد ب یبه مواد ناش یوابستگ

سهم انتقال مجدد با  نیکه ب ی. همبستگابدی شیافزا يسازرهیذخ

ـ )، م88/0**( یدهـ تا زمان گل ییهوا يهاوزن خشک اندام  زانی
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) و تعـداد  -1**( يجـار  ي)، سهم فتوسنتز98/0**انتقال مجدد (

سـهم انتقـال    شیافـزا  دی) وجود داشت مؤ90/0**( دانه در بوته

ـ بـود. ا  تـروژن یاثر مصـرف کـود ن   درمجدد در عملکرد دانه   نی

) انطباق داشت. امـا  18و همکاران ( انیپورهاد يهاافتهیبا  جهینت

 تروژنیمصرف کود ن شیبا افزا افتندی) در13مجدم و همکاران (

  .ابدییکاهش م يسهم انتقال مجدد فتوسنتز

  

  یشیو زا یشیخشک در مراحل رو وزن

 یشیقرمز در مراحل رو ایلوب ییهوا يهاوزن خشک اندام زانیم

در سـطح   ومیـ زوبیو ر ییایمیشـ  يبه مصـرف کودهـا   یشیو زا

). 4(جــدول نشــان داد  يداریواکــنش معنــدرصــد  1احتمــال 

در هکتـار   لـوگرم یک 200صفات با مصـرف   نیمقدار ا نیترشیب

دسـت  عدم مصرف کود (شاهد) بـه  ماریت آنها در نیتراوره و کم

 یشیاوره در هکتار وزن خشک رو لوگرمیک 200آمد و مصرف 

درصد نسبت بـه شـاهد    28و  57 زانیبه م بیترترا به یشیو زا

ـ  شیافزا  لـوگرم یک 200و  50+ومیـ زوبیر يمارهـا یت نیداد. اما ب

در هکتار اوره  لوگرمیک 100و  30+ومیزوبیر نیاوره در هکتار، ب

در هکتـار اوره   لـوگرم یک 30+ومیـ زوبیتنهـا و ر  ومیزوبیر نیبو 

کـود   نی). تـأم 5جـدول  وجود نداشـت (  يآمار داریتفاوت معن

از  نـه یباعـث اسـتفاده به   ومیـ زوبیو ر ییایمیش قیاز طر تروژنین

شده  اهیو آب توسط گ ییاز جمله نور، مواد غذا یطیمح طیشرا

ن خشک برگ ) و وز3آن شاخص سطح برگ (جدول  یو در پ

است.  هشدفوق را موجب  جهیو نت ابدییم شی) افزا20و ساقه (

 ومیـ زوبیو ر تـروژن ی) و ن9( ومیـ زوبیگزارش شده کاربرد کود ر

ـ لوب اهیـ گ یشیو زا یشیرو ياجزا شی) باعث افزا18( شـده و   ای

را در  اهیـ وزن خشک مـاده خشـک کـل گ    شیافزا لیدل نیهمبه

  دارد. یمراحل مختلف در پ

  

  بوته عارتفا

 1بر ارتفاع بوته در سـطح احتمـال    تروژنین يمصرف کودها اثر

). ارتفاع بوته بـا مصـرف انـواع و    4بود (جدول  داریدرصد معن

مقـدار   نیکمترو  نیبیشترکه  يطور. بهافتی شیمقدار کود افزا

کیلوگرم در هکتار اوره و شاهد حاصل  200 يمارهایت بیترتبه

کیلـوگرم در هکتـار اوره    100و  200 يمارهایت يریکارگ. بهشد

ــوم+ ــوم+ 50و ریزوبی ــار اوره و   30و ریزوبی ــوگرم در هکت کیل

، 15، 19 شیباعـث افـزا   بیریزوبیوم تنها نسبت به شاهد به ترت

ـ ). مه5(جـدول   شـد ارتفاع بوته  يدرصد 2و  12، 17 شـدن   ای

ـ تبع آن انجـام فتوسـنتز مناسـب و تول   و به ییمواد غذا  رهیشـ  دی

ـ تـا گ  شـود یم عثاپرورده ب بتوانـد رشـد مناسـب از جملـه      اهی

  ).20و  19، 8ارتفاع بوته داشته باشد ( شیافزا

  

  در بوته و در مترمربع یفرع شاخه

بر تعداد شـاخه   ومیزوبیو ر ییایمیش تروژنین يکاربرد کودها اثر

در بوتــه و در مترمربــع در ســطح احتمــال یــک درصــد  یفرعــ

 شیصـفات افـزا   نیـ کـود ا  ). با مصـرف 4دار بود (جدول معنی

تعـداد شـاخه فرعـی در بوتـه و در      نیکمترو  نیبیشترو  افتندی

اوره و شـاهد   هکتارکیلوگرم در  200ترتیب در تیمار مترمربع به

کیلـوگرم در هکتـار    100و  200 يمارهـا یحاصل شد. اعمـال ت 

کیلوگرم در هکتـار اوره و ریزوبیـوم    50و  30اوره و ریزوبیوم+

 3و  31، 35، 35، 61 شیباعث افزا بیترتشاهد بهتنها نسبت به 

کیلوگرم در هکتار  100. ولی بین تیمار شدصفات  نیا يدرصد

کیلـوگرم در هکتـار اوره و    50و  30اوره و ریزوبیوم همراه بـا  

داري وجـود نداشـت   تنها و شـاهد تفـاوت معنـی    ومیزوبیر نیب

 کـود  لهیوسـ مناسـب رشـد بـه    طی). فراهم شدن شـرا 5(جدول 

ـ ا لیـ دل یومیزوبیرو  ییایمیش . پژوهشـگران  اسـت موضـوع   نی

ـ ین يمصـرف انـواع کودهـا    افتندیدر زی) ن20و  8( گرید  یتروژن

از  اهیـ گ نـه یمناسب رشد و اسـتفاده به  طیباعث فراهم شدن شرا

فـراهم   یشـاخه فرعـ   شیافـزا  يبـرا  نـه یشـده و زم  طیشرا نیا

  د.شویم

  

  مربعدانه در غالف، در بوته و در متر تعداد

بر تعداد دانه در غالف، بوته و در مترمربع  تروژنیانواع کود ن اثر

با مصرف  ).6(جدول دار بود در سطح احتمال یک درصد معنی

ـ مقـدار ا  ومیـ زوبیو ر ییایمیدو نوع کود ش  شیصـفات افـزا   نی
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نهـا و  ت ومیـ زوبیر مـار یتعداد دانـه در غـالف در ت   نیبیشتر. افتی

در هکتار اوره حاصـل شـد.    لوگرمکی 50آن در ریزوبیوم+ نیکمتر

تعداد دانه در بوته و در مترمربـع در تیمـار    نیکمترو  نیبیشتراما 

 يمارهـا یکـه ت  يطـور دست آمد. بهکیلوگرم اوره و شاهد به 200

باعث کاهش  30کیلوگرم در هکتار اوره و ریزوبیوم+ 100و  200

و  رهکیلــوگرم در هکتــار او 50+ومیــزوبیو ر يدرصــد 7و  10، 4

دانـه در غـالف نسـبت بـه      زانیـ م يدرصد 33و  1ریزوبیوم تنها 

و  112، 92، 92، 116 بیترتبه مارهایت نیشاهد شدند، اما اعمال ا

داد.  شیافـزا  شـاهد در مترمربع نسبت بـه  را دانه  زانیدرصد م 68

پی  و زیستی باعث افزایش سطح برگ و در ییایمیمصرف کود ش

ده و باعـث  شآن جذب بیشتر نور خورشید و افزایش ماده خشک 

 يهـا افـزایش انـدام  بـراي  شده که گیاه بتواند مواد غذایی الزم را 

  ).19و  18در دسترس داشته باشد ( یشیزا

  

  در بوته و در مترمربع امین تعداد

بر  تروژنینشان داد اثر انواع و مقدار کود ن انسیوار هیتجز جینتا

در بوته و در مترمربع در سطح احتمـال یـک درصـد     امیتعداد ن

و تلقـیح بـذور    تروژنی). با مصرف کود ن6دار بود (جدول معنی

ـ باکتري ریزوبیوم مقدار ا لهیوسبه صـفات نسـبت بـه شـاهد      نی

 مـار یدر بوتـه و مترمربـع در ت   امیتعداد ن نیبیشترافزایش یافت. 

شـاهد  تیمـار  ر د نیکمتـر اوره در هکتار و  لوگرمیک 200 يکود

کیلوگرم در هکتار اوره و  100و  200 يمارهایحاصل شد. در ت

کیلــوگرم در هکتــار اوره و ریزوبیــوم تنهــا  30و  50ریزوبیــوم+

 نیدرصد ا 26و  106، 111، 114، 125 بیترتنسبت به شاهد به

ـ    دایـ پ شیصفات افـزا  و  100، 200 يمارهـا یت نیکردنـد. امـا ب

ـ کیلوگرم در هکتـ  50ریزوبیوم+ کیلـوگرم در   100 نیار اوره و ب

کیلـوگرم در هکتـار    30و ریزوبیـوم+  50هکتار اوره، ریزوبیوم+

در صفات تعداد دانه در بوتـه و در مترمربـع    ياوره تفاوت آمار

و  ییایمیشــ يکودهــا يریکــارگبــه .)7(جــدول مشــاهده نشــد 

شاخص سطح برگ، ماده خشک قبـل از   شیباعث افزا ومیزوبیر

ـ ا شیافـزا  شود،یم اهیگ يفتوسنتز ییو توانا یگلده صـفات   نی

فـراهم   اهیـ و پـر شـدن آن در گ   ترشیدانه ب دیتول يرا برا طیشرا

انـواع   يریکـارگ بـا بـه   زی) ن20و  19( گریدپژوهشگران . کندیم

 شیافـزا  ثباع تروژنیگزارش کردند مصرف کود ن تروژنیکود ن

  .دشویم ایدر بوته و در مترمربع در لوب امیتعداد ن

  

  گره در بوته تعداد

بر تعداد گـره در بوتـه در سـطح احتمـال      تروژنیانواع کود ن اثر

و  تـروژن ی). با مصرف کـود ن 6دار بود (جدول یک درصد معنی

ـ بـاکتري ریزوبیـوم ا   لهیوسبه رهاتلقیح بذ صـفت نسـبت بـه     نی

کــه تعــداد گــره در بوتــه در  يطــورشــاهد افــزایش یافــت. بــه

 30+یزوبیـوم رم در هکتـار اوره و ر کیلوگ 100و  200 يمارهایت

کیلوگرم در هکتار اوره و ریزوبیوم تنها نسـبت بـه شـاهد     50و 

(جـدول   افـت ی شیدرصد گره افـزا  1و  4، 15، 6، 14 بیترتبه

ـ  ییایمیبـه طریـق شـ    تـروژن ی). گزارش شده فراهم شـدن ن 7  ای

 يهـا افتـه ی). 8د (شـو باعث افـزایش رشـد رویشـی مـی     یستیز

تعداد گـره در بوتـه در    شیاز افزا یحاک زی) ن22و  19( گرانید

  .استمختلف  اهانیدر گ تروژنیاثر مصرف ن

  

  صد دانه وزن

و  تـروژن ین ییایمیشـ  يوزن صد دانه به مصرف کودهـا  واکنش

). 6بود (جـدول   داریدر سطح احتمال یک درصد معن ومیزوبیر

 باکتري ریزوبیـوم  لهیوسبه هاو تلقیح بذر تروژنیبا مصرف کود ن

کـه   يطـور صفت نسبت به شاهد افـزایش یافـت. بـه    نیمقدار ا

و کمتـرین   نیبیشـتر  يدارا بیترتتیمار ریزوبیوم تنها و شاهد به

درصد بود (جـدول   16ها ار وزن صد دانه بودند و تفاوت آنمقد

 ومیـ زوبیو ر تـروژن ی). چرا که اسـتفاده از تیمارهـاي کـودي ن   7

) 7ده (جـدول  شدانه بوته باعث افزایش تعداد  تروژنیهمراه نبه

در اثـر   ياجـه ینت نیدانه شده بود. چنـ  100و سبب کاهش وزن 

توســط  ایــدر لوب ومیــزوبیو ر تــروژنین ییایمیمصــرف کــود شــ

  ) حاصل شده است.19( گریدپژوهشگران 

  

  دانه در بوته و در واحد سطح عملکرد

 تـروژن ینوع و مقدار کود ن ریینشان داد که اثر تغ انسیوار هیتجز
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 1عملکرد دانه در بوته و در واحد سطح در سطح احتمـال   يرو

ـ مقـدار ا  نیکمتـر و  نیبیشتر). 6بود (جدول  داریدرصد معن  نی

اوره در هکتـار و   لـوگرم یک 200 يمارهـا یدر ت بیترتصفات به

 و 200کـارگیري  آمد. با بـه  تدسشاهد (عدم استفاده از کود) به

کیلـوگرم در   30و  50کیلوگرم اوره در هکتار و ریزوبیوم+ 100

و  127، 151، 149، 155ترتیـب  هکتار اوره و ریزوبیوم تنهـا بـه  

 55و  107، 130، 130، 136درصد عملکرد دانه در بوتـه و   68

درصد عملکرد دانه در واحد سـطح نسـبت بـه شـاهد افـزایش      

ــ  ــا ب ــت. ام ــایت نییاف ــزوبیر يماره  200و  100، 50و  30+ومی

ـ  لوگرمیک در عملکـرد بوتـه و    يداریاوره در هکتار تفاوت معن

و  100اوره در هکتـار،   لـوگرم یک 50+ومیـ زوبیر يمارهـا یت نیب

 لوگرمیک 50و  30+ومیزوبیر نیاوره در هکتار و ب لوگرمیک 200

در  ملکـرد اوره در هکتـار در ع  لـوگرم یک 100اوره در هکتار و 

 ی). بررســ7اشــت (جــدول وجــود ند يمترمربــع از نظــر آمــار

عملکرد دانه در واحد سطح بـا   نینشان داد ب یهمبستگ بیضرا

ــم ــار  زانی ــنتز ج ــارا90/0**( يفتوس ــار  یی)، ک ــنتز ج  يفتوس

انتقـال مجـدد    زانی)، م-64/0**( ي)، سهم فتوسنتز جار56/0**(

) و سـهم انتقـال مجـدد    86/0**انتقال مجدد ( ییکارا)، 83/0**(

کـه   اسـت  از آن یحـاک  یهمبسـتگ  نی) وجود داشت. ا64/0**(

کـه رشـد    شـود یباعـث مـ   ومیزوبیو ر ییایمیش يکاربرد کودها

 ابـد ی شیافزا یشیزا و تعداد اندام ردیمناسب صورت گ یشیرو

از  یدر دانه ناشـ  رهیذخ برايانتقال مواد  يبرا طیشرا نیو همچن

 18د (شـو فراهم  بیشتر يو انتقال مواد فتوسنتز يجار يفتوسنتز

عملکرد دانه در بوته و در مترمربع  شیموضوع افزا نی) و ا19و 

انواع کـود   يریکارگعملکرد دانه در اثر به شیشود. افزارا سبب 

) 8)، نخود (15و  10( ایدر لوب پژوهشگران گریتوسط د تروژنهین

  شده است. شگزار زی) ن26( ایو سو

  

 يریگجهینت

 یو زراعـ  یکیژولـو یزیف اتینشـان داد خصوصـ   قیتحق نیا جینتا

 ومیـ زوبیو ر ییایمیشـ  تـروژن یکاربرد کـود ن  ریقرمز تحت تأث ایلوب

عملکـرد   تـروژن یبا مصرف کـود ن  توانیم نی. بنابرارندیگیقرار م

و نقـش شـاخص سـطح بـرگ،      ایـ عملکرد دانه لوب يدانه و اجزا

و سـهم انتقـال    ییکـارا  زان،یـ و م يفتوسنتز جـار  ییو کارا زانیم

بـه عملکـرد    قیـ طر نیداد و به ا شینه را افزامجدد در عملکرد دا

 دسـت را بـه  يورحداکثر بهـره  یطیمح طیو از شرا دیمطلوب رس

  .آورد
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Abstract 

Using of nitrogen fertilizers may increase the photosynthesis and yield of crop plants. Hence, we investigated the effect 
of chemical nitrogen and rhizobium fertilizers on the photosynthesis and yield components of red beans (Sayad cultivar) 
in an experiment as a randomized complete block design with 4 replications in Al-Mahdi town, Azna, Iran. The 
treatments included zero (control), 100 and 200 kg ha-1 of urea and rhizobium, and rhizobium + 30 and 50 kg ha-1 of 
urea. The results of this experiment showed that the effect of fertilizer treatments was significant on leaf area index, 
level, efficiency and contribution of current photosynthesis, level, efficiency and contribution of remobilization, dry 
weight in pre-flowering and maturing stages and grain yield and its components. The chemical fertilizer and rhizobium 
application increased the amount of all the above traits except for the contribution of current photosynthesis. There was 
a strong correlation between grain yield and the level, efficiency and contribution of current photosynthesis and the 
level, efficiency and contribution of current of remobilization. The examined wide range of nitrogen fertilizers were 
potent to increase the photoassimilates production and, hence, yield and yield components of red bean in this region. 
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