
 
 

 صفات رشد و کیفیت لوبیا سبزاثر کود هاي زیستی و قارچ میکوریز آربوسکوالر بر عملکرد، 

Phaseolous vulgaris(  
 1آشوري، سعید 2

کننده فسفر به همراه باکتریهاي تثبیت کننده نیتروژن و همچنین قارچ هاي میکوریز 
ر به منظو. آربوسکوالر که در قالب کود هاي زیستی عرضه می گردند نقش مهمی در تامین نیاز غذایی گیاهان دارند

و ترکیب آنها بر عملکرد،  و قارچ هاي میکوریز آربوسکوالر
 در قالب طرح بلوك هاي کامل 1390-91آزمایشی در سال زراعی 

به صورت  2تیمار شامل قارچ هاي میکوریز آربوسکوالر، کود زیستی نیتروکارا و کود زیستی بارور
نتایج مورد . مزرعه تحقیقاتی خلعت پوشان دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز اجرا گردید

بررسی نشان داد که صفات عملکرد در واحد سطح، طول ساقه، تعداد ساقه جانبی، تعداد برگ، وزن خشک، درصد ماده 
تفاوت  TSSل کل، ویتامین ث و ، کلروفیbخشک، طول غالف، قطر غالف، تعداد دانه در غالف، شاخص کلروفیل، کلروفیل 

در بین تیمارهاي مورد بررسی تیمارهایی که به همراه کود زیستی نیتروکارا به کار رفته بودند 
، تعداد شاخه جانبی، در صد ماده خشک، تعداد )کیلوگرم در هکتار

هاي دهد که کاربرد ترکیبی کودهاي زیستی و قارچ

  صفات رشد و کیفیت قارچ میکوریز آربوسکوالر،
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کننده فسفر به همراه باکتریهاي تثبیت کننده نیتروژن و همچنین قارچ هاي میکوریز باکتري هاي حل 
آربوسکوالر که در قالب کود هاي زیستی عرضه می گردند نقش مهمی در تامین نیاز غذایی گیاهان دارند

و قارچ هاي میکوریز آربوسکوالر) N(، نیتروکارا )B(2بررسی اثر کود هاي زیستی بارور
آزمایشی در سال زراعی  ،Sunrayصفات رویشی و کیفی لوبیا سبز ژنوتیپ 

تیمار شامل قارچ هاي میکوریز آربوسکوالر، کود زیستی نیتروکارا و کود زیستی بارور شش
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Abstract 

       Phosphate solubilizing bacteria with nitrogen-fixing bacteria and also arbuscular mycorrhizal 

fungi which are provided in the form of bio-fertilizers have an important role in the nutrient supply 

of plants. In order to evaluate the effect of bio-fertilizer, barvar 2 (B), Nitrokara (N) and arbuscular 

mycorrhizal fungi and their combination on yield, growth characteristics and quality of green bean 

cv. Sunray a field experiment was carried out in a randomized complete block design with 6 

treatments and three replications in 2012. The results showed that the bean pod yield, stem length, 

number of lateral shoots, number of leaves, dry weight and dry matter content, pod length, pod  

diameter, number of seeds per pod, chlorophyll index, chlorophyll b, total chlorophyll, vitamin C 

and TSS were  significantly different. Among treatments plants inoculated with bio-fertilizers 

Nitrokara produced the highest pod yield (29006.67 kg/h), number of lateral branches, dry matter 

content, leaf number, dry weight, TSS and pod length. The results also showed that using of 

arbuscular mycorrhiza fungi in combination with bio-fertilizer is more effective than individual 

application of them. 
 

Keywords: Arbuscular mycorrhizal fungi, Bio-fertilizers, Green beans,Quality growth 

characteristics, Yield  

   

  مقدمه
 Phaseolous vulgaris(لوبیا سبز با نام علمی         

L. ( به عنوان یکی از  منابع تامین غذاي انسان داراي
و  B1 ،Cهاي در حد باال، فسفر، آهن، ویتامین پروتئین

نیتروژن و فسفر . باشدفیبر بوده که فاقد کلسترول می
از عناصر کلیدي در ساختمان بسیاري از ترکیبات 

امروزه . روندجودات و سلول هاي گیاهی بشمار میمو

میایی براي تغذیه گیاهان مقدار زیادي کود هاي شی
شود که عالوه بر تخریب مصرف مینیتروژنه و فسفاته 

که در . محیط زیست خطرات زیادي براي انسان ها دارد
این راستا کودهاي زیستی با تامین عناصر غذایی براي 

. کنندمی را در کشاورزي پایدار ایفا میگیاهان نقش مه
هاي زیستی در ریزوسفر باکتري هاي موجود در کود

تیجه دارند که در نریشه، مزایایی براي رشد گیاه در پی 
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این باکتري ها با . شودآن جذب مواد غذایی بیشتر می
سنتز انواع ویتامین ها و اسید هاي آمینه باعث افزایش 
رشد و کیفیت محصول شده و از طریق فرآیندهاي 

-جاد مقاومت سیستمیک در گیاهان میمختلف باعث ای

هاي محیطی شود گیاه تنشاین مقاومت باعث می. وندش
مانند عدم تهویه، آلودگی به عناصر سنگین، شوري، 

گري و (تنش خشکی، آفات و بیماري ها را تحمل نماید 
امروزه باکتري هاي حل کننده فسفات ). 2005همکاران 

در سطح وسیع به عنوان کود زیستی به منظور افزایش 
خان (شوندك استفاده میتولید و حفظ سالمت خا

شان داده است که استفاده تحقیقات ن). 2007وهمکاران 
-ل کننده فسفات باعث افزایش جوانهاز باکتري هاي ح

زنی، جذب عناصر، ارتفاع گیاه، تعداد شاخه، گره بندي، 
- شاهد می در مقایسه بازیست توده کل و عملکرد نخود 

از مهمترین آنها می  .)2005رودرش و همکاران (شود
 ،Pseudomonas ،Bacillusتوان به باکتر هاي 

Pantoea  وEnterobacter نیتروژن نیز . اشاره کرد
نقش مهمی در افزایش عملکرد لگوم ها دارد با این حال 
بررسی ها نشان داده که استفاده نامناسب از کود هاي 
نیتروژن در شرایط مزرعه یکی از عوامل محدود کننده 

باکتري ). 1993هندسون (عملکرد لوبیا در جهان است 
نیتروژن به صورت همیار با ریشه  هاي تثبیت کننده

گیاه باعث تثبیت نیتروژن مولکولی، تولید سیدروفور و 
از مهمترین این باکتري ها . شوندها میفیتوهورمون

، Azotobacter ،Azospirillumتوان به می
Rhizobium  وAzorhizobium که  اره کرداش

Azotobacter  ،نیتروژن را به صورت آزادزي
Rhizobium  وAzorhizobium به صورت همزیستی و

Azospirillum ثبیت تبه صورت همیاري نیتروژن را
متقابل  اثرات) 1999(ز و همکاران رودریگ. کنندمی

داري بین سویه هاي مختلف باکتري و رقم از نظر معنی
گره زایی، رشد گیاه، بیوماس و ترکیب شیره گیاهی 

همچنین تلقیح بذر با . آوند چوبی لوبیا مشاهده نمودند
سویه هاي مختلف باکتري اثر معنی داري بر بیوماس 

اندام هوایی، وزن خشک غالف و میزان غلظت نیتروژن 
یا در شرایط محیطی مناسب لوب .در آوند چوبی داشت

دهد ولی با باکتري همزیست واکنش نشان می به تلقیح
هستند یا اینکه تعداد اغلب خاك ها فاقد باکتري کارآمد 

-که استفاده از کود هاي زیستی می باشدآنها کم می

. تواند بهترین راهکار براي افزایش این باکتري ها باشد
مهم جامعه زیستی  قارچ هاي میکوریز نیز یکی از اجزاي

خاك هستند که با دیگر ریز جانداران در ریزوسفر اثر 
قارچ هاي میکوریز نیز ). 1999بون و رویر( متقابل دارند

باعث افزایش جذب عناصر غذایی، تغییر مورفولوژي 
از بروز برخی ریشه، افزایش جذب آب و جلوگیري 

آزکون و ). 2001آوگ (شوند بیماري هاي ریشه می
بیان داشتند که قارچ هاي میکوریز ) 1997(اتریش 

آربوسکوالر می توانند به عنوان یک عامل مهم جهت 
بهبود کمی و کیفی محصول بر حفظ سالمت گیاه موثر 

نشان داده است ) 1993(تحقیقات خالد و الخیدر . باشند
که گوجه فرنگی میکوریزي شده داراي ماده خشک، 

هاي بیشتري تعداد گره، شاخه هاي عمودي و برگ 
موت و . نسبت به گیاهان غیر میکوریزي بوده است

مشاهده نمودند که هرجا ریزوبیوم به ) 1987(همکاران 
همراه میکوریز ولگوم ها باشد، افزایش قابل توجهی در 
وزن خشک، محتواي نیتروژن و فسفر در گیاه وجود 

نشان دادند که گره، ) 2004(کوریش و همکاران. دارد
و جذب عناصر غذایی در باقال به طور  رشد، عملکرد

قابل توجهی توسط تلقیح ریزوبیوم با میکوریز افزایش 
 .یافته است

با توجه به ضرورت بهینه سازي مصرف 
کودهاي شیمیایی و اهمیت کودهاي زیستی در 
کشاورزي پایدار تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر 

بر  کودهاي زیستی و قارچ هاي میکوریز آربوسکوالر
 .لوبیا سبز انجام شد و کیفی صفات رویشی، عملکرد
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  هامواد و روش
-به منظور بررسی اثر کودهاي زیستی و قارچ

و صفات رویشی ، هاي میکوریز آربوسکوالر بر عملکرد
در  1390- 91لوبیا سبز، آزمایشی در سال زراعی کیفی 

 سهتیمار و  ششتصادفی با  لقالب طرح بلوکهاي کام
تکرار در ایستگاه آموزشی تحقیقاتی خلعت پوشان 
 - دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز واقع در جاده تبریز

باسمنج اجرا شد که تیمار هاي مورد نظر شامل کود 
هاي حاوي باکتري  (B)2زیستی بارور

Pseudomonas putida P13،Pantoea 

agglomerans P5کودزیستی نیتروکارا ،(N)   حاوي
و دو گونه قارچ میکوریز  Azorhizobiumباکتري 

 Glomus versiforme ،Glomus( 1آربوسکوالر

intraradices ( به  یکه به صورت منفرد و ترکیببود
بافت خاك محل . همراه شاهد بدون تیمار بکار گرفته شد

مورد آزمایش شنی لومی بوده و در زمره خاکهاي 
سبک محسوب می شود مشخصات فیزیکی و شیمیایی 

زمین . خاك در جدول شماره یک نشان داده شده است
مورد نظر پس از عملیات شخم و تسطیح به صورت 

ر آماده شد که این مت 3×4با اندازه کرت  جوي و پشته
. انجام شد1390آماده سازي و کاشت در خردادماه سال

 20سانتیمتر و فاصله بین دو بوته  50فاصله ردیف ها
سانتیمتر بود و  3- 5عمق کاشت حدود . سانتیمتر بود
جهت انجام عمل تلقیح . ردیف کشت شد 4در هر کرت 

 بذرها، ابتدا بذور درون کیسه هاي پالستیکی  قرار داده
شکر اضافه گردید  درصد 20شدند و به آنها محلول 

سپس به محتویات کیسه پالستیکی پودر کود زیستی 
و مایع کود زیستی نیتروکارا اضافه گردید و به  2بارور

سپس بذرهاي  تلقیح شده در . خوبی تکان داده شد
همچنین براي  .کاشته شدسایه خشک شد و بالفاصله 

مایه تلقیح قارچ میکوریز که تلقیح بذرهاي لوبیا سبز با 
شامل ریشه هاي میکوریزي سورگوم، ماسه، اسپور و 
                                                           

آزمایشگاه بیولوژي خاك گروه خاکشناسی دانشگاه تبریز تهیه از  -1
  .گردید

بذرها را با مایه تلقیح قارچ  بودهیف هاي قارچ میکوریز 
پس از کاشت،  .مخلوط نموده و کشت انجام شد

به صورت نشتی و ) خاك آب(بالفاصله آبیاري اولیه 
 روز جهت جلوگیري از سله سهآبیاري دوم با فاصله 

بندي و شکستن ساقه هاي جوانه زده انجام شد و 
. منظم هفته اي یک مرتبه انجام شد بطورسپس آبیاري 

عملیات سله شکنی، وجین و همچنین مبارزه با آفات و 
و پس  کنه هاي نباتی  در طول دوره رشد انجام گرفت

از تولید گل و تشکیل غالف، برداشت بصورت منظم هر 
ف هایی که به اندازه کافی رشد روز یک بار از غال چهار

صفات مورد ارزیابی در این  .کرده بودند انجام شد
طول ساقه، تعداد ساقه جانبی، آزمایش شامل عملکرد،

شاخص ،تعداد برگ، طول غالف، قطر غالف
کلروفیل کل،  ،bکلروفیل، aکلروفیلکلروفیل،

TSSو  وزن خشک، در غالف ،ویتامین ث، تعدادبذر
براي اندازه گیري عملکرد وقتی . درصد ماده خشک بود

غالفها به اندازه قابل فروش رسیدند برداشت و 
بالفاصله توزین گردیدند، شاخص کلروفیل در اوایل 

محتواي کلروفیل در مزرعه و  SPADگلدهی با دستگاه 
با ) 1949(نیز در همین موقع مطابق روش آرنون 

نانومتر  663و  645موج  دستگاه اسپکتوفتومتر در طول
در برگ ها bو  aبه ترتیب براي اندازه گیري کلروفیل 

روش تیتراسیون با  هویتامین ث باندازه گیري شد، 
، گیري شداندازه دي کلروفنل ایندوفنل 4و2محلول رنگی 

TSS ستگاه رفرکتومتر دیجیتالی اندازهبا استفاده از د-

عدد  10 دادتع گیري ماده خشکجهت اندازه .گیري شد
برداشت شده و پس از  از هر تیمار غالف بطور تصادفی

خشک و سانتیگراد درجه  80توزین در آون با دماي 
طول ساقه، تعداد ساقه جانبی و  صفات.توزین گردید

تعداد برگ در زمان ظهور اولین گلها اندازه گیري شد و 
، طول غالف و قطر در هر غالف تعدادبذرهاي شاخص 

از تیمارها ونه هاي به تصادف انتخاب شده غالف در نم
  .اندازه گیري شد
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اثر کودهاي زیستی و قارچ هاي میکوریز بر ویتامین ث  -1

، قارچ )B( 2، بارور)N(کود زیستی نیتروکارا . غالف لوبیا سبز
  )S(، شاهد )M(هاي میکوریز 

  )TSS1(مواد جامد محلول 
اثر کود هاي زیستی و قارچ میکوریز 

غالف TSSبر  درصد 1آربوسکوالر در سطح احتمال 
 TSSباالترین میزان ). 2جدول(معنی دار شدلوبیا سبز 

در تیمارهایی که به همراه کود زیستی نیتروکارا بکار 
ضرائب همبستگی . )2شکل ( رفته بودند مشاهده شد

، =R2)662**(با تعداد بذر در غالف TSSمحتواي کل 
، تعداد ساقه جانبی =R2)663**( طول غالف

66(R2= گی داردهمبست درصد5در سطح احتمال .
اي که بر روي تاثیر نیتروژن بر در مطالعه) 1991(

کمیت وکیفیت پیاز انجام داد اظهار داشت که افزایش 
مقدار نیتروژن تا سطح مشخصی باعث افزایش درصد 
مواد جامد محلول کل می شود، همچنین میزان هیدرات 
ز کربن تا سطح مشخصی روند افزایشی داشته است و ا

داري د میزان هیدرات کربن به طور معنیاین سطح به بع
کاسته می شود که مستقیما بر درصد مواد جامد محلول 

نتیجه این آزمایش نیز با تحقیق . کل پیاز موثر می باشد
در تیمارهایی  ،مطابقت دارد، بدین صورت)1991(باتال 

که نیتروکارا به عنوان تامین کننده نیتروژن بکار رفته، 
  .زایش مقدار ماده جامد محلول کل مشاهده شده است

  
                                                           
1 Total Soluble Solids 
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                                  .....       اثر کود هاي زیستی و قارچ میکوریز آربوسکوالر بر عملکرد،

 

ده ها با استفاده از نرم تجزیه و تحلیل دا
نمودار ها نیز با استفاده از نرم . انجام شد

 .رسم گردید

 

نشان می دهد ) 2جدول(نتایج تجزیه واریانس 
 کود هاي زیستی، در سطح حت تاثیرغلظت ویتامین ث ت
باالترین غلظت . باشدمعنی دار می درصد

و قارچ  2ویتامین ث در تیمار هاي کود زیستی بارور
وجود . ) 1شکل ( هاي میکوریز آربوسکوالر بدست آمد

فسفر کافی در محیط ریشه سبب توسعه سریع ریشه و 
استفاده بهتر گیاه از آب و دیگر مواد غذایی ضروري 

یابد نتیجه میزان ویتامین ث بهبود می می شود و در
بر اساس یافته هاي باگال و ). 1379خوگر و همکاران 

جذب افزایش با  ي میکوریزهاقارچ) 1989
فسفر در فعال ساختن آنزیم هایی که براي سنتز 
ویتامین ث الزم و ضروري می باشد نقش اساسی 

ه، فعالیت این آنزیم ها دارند و با افزایش فسفر جذب شد
نیز بیشتر شده و در نتیجه غلظت ویتامین ث در میوه 
گوجه فرنگی باال رفته است و یا استفاده گیاه از ذخایر 
عناصر کم مصرف خاك در جوار قارچ میکوریز در 
. افزایش ویتامین ث میوه گوجه فرنگی نقش داشته است
 شاید بتوان گفت قارچ از طریق افزایش سطح تماس

هاي خود، جذب مواد ریشه گیاه  با خاك به وسیله هیف
غذایی مورد نیاز و آب را باال برده و در نتیجه باعث 

در این آزمایش نیز قارچ . افزایش کیفیت میوه شده است
با افزایش فسفر  2بارورکود زیستی هاي میکوریز و 

قابل جذب براي گیاه باعث افزایش غلظت ویتامین ث در 
  . ده است

1شکل
غالف لوبیا سبز

  
مواد جامد محلول 

آربوسکوالر در سطح احتمال 
لوبیا سبز 

در تیمارهایی که به همراه کود زیستی نیتروکارا بکار 
رفته بودند مشاهده شد

محتواي کل 
طول غالف

)**662
(باتال 

کمیت وکیفیت پیاز انجام داد اظهار داشت که افزایش 
مقدار نیتروژن تا سطح مشخصی باعث افزایش درصد 
مواد جامد محلول کل می شود، همچنین میزان هیدرات 
کربن تا سطح مشخصی روند افزایشی داشته است و ا

این سطح به بع
کاسته می شود که مستقیما بر درصد مواد جامد محلول 

کل پیاز موثر می باشد
باتال 

که نیتروکارا به عنوان تامین کننده نیتروژن بکار رفته، 
زایش مقدار ماده جامد محلول کل مشاهده شده استاف

اثر کود هاي زیستی و قارچ میکوریز آربوسکوالر بر عملکرد،

تجزیه و تحلیل دا
انجام شدSPSSافزار

رسم گردید Excelافزار 
  

 نتایج و بحث

  ویتامین ث
نتایج تجزیه واریانس 

غلظت ویتامین ث ت
درصد 5احتمال

ویتامین ث در تیمار هاي کود زیستی بارور
هاي میکوریز آربوسکوالر بدست آمد

فسفر کافی در محیط ریشه سبب توسعه سریع ریشه و 
استفاده بهتر گیاه از آب و دیگر مواد غذایی ضروري 

می شود و در
خوگر و همکاران (

1989(همکاران 
فسفر در فعال ساختن آنزیم هایی که براي سنتز 
ویتامین ث الزم و ضروري می باشد نقش اساسی 

دارند و با افزایش فسفر جذب شد
نیز بیشتر شده و در نتیجه غلظت ویتامین ث در میوه 
گوجه فرنگی باال رفته است و یا استفاده گیاه از ذخایر 
عناصر کم مصرف خاك در جوار قارچ میکوریز در 
افزایش ویتامین ث میوه گوجه فرنگی نقش داشته است
شاید بتوان گفت قارچ از طریق افزایش سطح تماس

ریشه گیاه  با خاك به وسیله هیف
غذایی مورد نیاز و آب را باال برده و در نتیجه باعث 

افزایش کیفیت میوه شده است
هاي میکوریز و 

قابل جذب براي گیاه باعث افزایش غلظت ویتامین ث در 
ده استلوبیا سبز ش
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اثر کودهاي زیستی و قارچ هاي میکوریز بر کلروفیل  -3

(A) و کلروفیلb (B) کود زیستی نیتروکارا . در لوبیا سبز
N(2، بارور )B( قارچ هاي میکوریز ،)M( شاهد ،)S(  

  تعداد شاخه جانبی و تعداد برگ
اثر کودهاي زیستی بر تعداد شاخه جانبی و 

دار بود معنی درصد 5تعداد برگ در سطح احتمال 
بیشترین تعداد شاخه جانبی و تعداد برگ در ). 2جدول

کاربرد کودزیستی نیتروکارا و همچنین در ترکیب با 
کاظمی پشت . )4شکل ( بدست آمده است 2

نشان دادند که کودهاي ) 1386(ي و همکاران 
در گیاه باقال شاخه هاي فرعی  زیستی باعث افزایش

گزارش کردند که تعداد ) 2002(تارك و تاواها . شود
هاي فرعی در گیاه بطور معنی داري با کاربرد شاخه

  . یابدمقایسه با تیمار شاهد افزایش می کود فسفره در
نتایج این آزمایش با این یافته ها مطابقت دارد 
بطوري که کودهاي زیستی حاوي باکتري هاي حل 
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 TSSاثر کودهاي زیستی و قارچ هاي میکوریز بر 

، قارچ )B( 2، بارور)N(کود زیستی نیتروکارا .
  )S(، شاهد )M(هاي میکوریز 

  محتواي کلروفیل
اثر کودهاي ) 2جدول(بر اساس جدول تجزیه واریانس 

 aزیستی و قارچ هاي میکوریز آربوسکوالر بر کلروفیل 
و کل در سطح احتمال  bدار نبود ولی بر کلروفیل 

که بیشترین تاثیر را در افزایش . دار بودمعنی
 و کل، تیمار قارچ هاي میکوریزي داشت

 گزارش کردند که )2007(بلندنظر و همکاران 
تلقیح پیاز خوراکی با قارچ میکوریز گونه 

G.interaradices  اعث افزایش مقدار کلروفیل بb  می
کردند که  بیان) 2000(ته وهمکارانرهمچنین مو

کلنیزاسیون گندم با گونه هاي قارچ میکوریز موجب 
شرایط تنش خشکی افزایش مقدار کلروفیل به ویژه در 

یج حاصل از این آزمایش ها با نتااین یافته
  

3شکل
(A)کل 

)N

  
تعداد شاخه جانبی و تعداد برگ

تعداد برگ در سطح احتمال 
جدول(

کاربرد کودزیستی نیتروکارا و همچنین در ترکیب با 
2بارور
ي و همکاران رمسا

زیستی باعث افزایش
شودمی

شاخه
کود فسفره در

بطوري که کودهاي زیستی حاوي باکتري هاي حل 
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اثر کودهاي زیستی و قارچ هاي میکوریز بر  -2شکل
غالف لوبیا سبز

  
محتواي کلروفیل

بر اساس جدول تجزیه واریانس 
زیستی و قارچ هاي میکوریز آربوسکوالر بر کلروفیل 

دار نبود ولی بر کلروفیل معنی
معنی درصد 5

و کل، تیمار قارچ هاي میکوریزي داشت bکلروفیل 
بلندنظر و همکاران  .)3شکل (

تلقیح پیاز خوراکی با قارچ میکوریز گونه 
G.interaradices

همچنین مو. گردد
کلنیزاسیون گندم با گونه هاي قارچ میکوریز موجب 

افزایش مقدار کلروفیل به ویژه در 
این یافته. شودمی

  .مطابقت دارد
  
  

  

N+B N

a a



                                                                                         163   
 

 

. دهدباقال بطور معنی داري افزایش می دانه را در
نشان دادند که ) 1386(همچنین کاظمی پشت مساري 

کودهاي زیستی باعث افزایش طول غالف در گیاه باقال 
این یافته ها نیز با نتایج حاصل از این . می گردند

  .آزمایش مطابقت دارد
  

  

  
اثر کودهاي زیستی و قارچ هاي میکوریز برطول  -5شکل
کود زیستی . لوبیا سبز  (B) و تعداد دانه در غالف  (A)غالف

، شاهد )M(، قارچ هاي میکوریز )B( 2، بارور)N(نیتروکارا 
)S(  

  عملکرد
) 2جدول(نس بر اساس جدول تجزیه واریا

 درصد 5هاي زیستیدر سطح تاثیر کودعملکرد تحت 
رد در کاربرد ترکیبی و باالترین عملک. دار بود

ه ب) B( 2و بارور) N(هاي زیستی نیتروکارا منفرد کود
ضرائب همبستگی بین عملکرد با . )6شکل ( دست آمد

رابطه  درصد 5احتمال سطح در =R2)633**(تعداد برگ 
نشان دادند که ) 1998(گیلر و همکاران . مستقیم دارد
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فات و تثبیت کننده نیتروژن باعث افزایش تعداد 
  .اندجانبی و برگ گیاه لوبیا سبز شده

  

  
 تعدادشاخهاثر کودهاي زیستی و قارچ هاي میکوریز بر 

کود زیستی نیتروکارا . لوبیاسبز(B)تعداد برگ 
2 )B( قارچ هاي میکوریز ،)M( شاهد ،)S(  

  طول غالف وتعداد دانه در غالف
دهد نشان می) 2جدول(نتایج تجزیه واریانس 

- ت تاثیر کودحتعداد دانه در غالف ت طول غالف و

هاي زیستی  و قارچ هاي میکوریز آربوسکوالر در 
بطوري که با استفاده .قرار گرفتدرصد 5

هاي زیستی و قارچ هاي میکوریز آربوسکوالر 
داراي بیشترین طول غالف و تعداد دانه در غالف نسبت 

همبستگی بین  ضرائبهمچنین  .)5شکل ( به شاهد بودند
 5احتمال سطح در =R2)633**(ذربا تعداد ب

  .رابطه مستقیم دارد
نشان دادند که تعداد ) 2002(تارك و ناهاوا 

- تحت تاثیر مقادیر فسفر قرار میدانه در غالف باقال

گیرند و متذکر شدند که کاربرد کودهاي فسفره تعداد 

دانه را در
همچنین کاظمی پشت مساري 

کودهاي زیستی باعث افزایش طول غالف در گیاه باقال 
می گردند

آزمایش مطابقت دارد

شکل
غالف

نیتروکارا 

عملکرد

عملکرد تحت 
دار بودمعنی

منفرد کود
دست آمد

تعداد برگ 
مستقیم دارد
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اثر کود هاي زیستی و قارچ میکوریز آربوسکوالر بر عملکرد،

فات و تثبیت کننده نیتروژن باعث افزایش تعداد کننده فس
جانبی و برگ گیاه لوبیا سبز شده شاخه

  

اثر کودهاي زیستی و قارچ هاي میکوریز بر  -4شکل
تعداد برگ و  (A)جانبی

)N(2، بارور

  
طول غالف وتعداد دانه در غالف

نتایج تجزیه واریانس 
طول غالف وکه 

هاي زیستی  و قارچ هاي میکوریز آربوسکوالر در 
5سطح احتمال 

هاي زیستی و قارچ هاي میکوریز آربوسکوالر از کود
داراي بیشترین طول غالف و تعداد دانه در غالف نسبت 

به شاهد بودند
با تعداد ب طول غالف

رابطه مستقیم دارد درصد
تارك و ناهاوا 

دانه در غالف باقال
گیرند و متذکر شدند که کاربرد کودهاي فسفره تعداد 

N+B N

ab

N

a
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 (A)اثر کودهاي زیستی و قارچ هاي میکوریز بر وزن  -7

کود زیستی نیتروکارا . غالف لوبیا سبز  (B)و درصد ماده خشک
N(2، بارور )B( قارچ هاي میکوریز ،)M( شاهد ،)S(  

رشد و گزارش کرد که وضعیت مناسب ) 2001(
تولید ماده خشک با توانایی سیستم تثبیت بیولوژیکی 

آن را ناشی از  همبستگی مثبت دارد بطوري که می توان
. ها در جهت تثبیت بیولوژیکی دانستفعالیت مناسب گره
 گزارش کردند که تلقیح بذور) 2001(مانجی و همکاران 

 اثر مطلوبی بر افزایش کل ماده خشک می گذارد و
و تثبیت نیتروژن گردد زه و کیفیت بذر مطلوب تر می

این یافته ها با نتایج حاصل از . شوددر خاك بیشتر می
  .این آزمایش مطابقت دارد

  خاك مورد آزمایش
K 

)mg/kg(  
Sand 
(%)  

Loam 
(%)  

Clay 
(%)  

480  76  18  6  
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فسفر می تواند تثبیت بیولوژیکی نیتروژن و همچنین 
  .عملکرد در لوبیا را افزایش دهد

  
. اثر کودهاي زیستی و قارچ هاي میکوریز برعملکرد

، قارچ هاي میکوریز )B( 2، بارور)N(کود زیستی نیتروکارا 
)M (شاهد )S(  

نتایج این آزمایش نیز نشان می دهد که در 
گیاه لوبیا سبز توانایی تامین فسفر توسط باکتري هاي 

نسبت به قارچ هاي  2موجود در کود زیستی بارور
میکوریز آربوسکوالر بیشتر بوده است به طوري که 

زیستی نیتروکارا که حاوي  وقتی در ترکیب با کود
است Azorhizobiumن هاي تثبیت کننده نیتروژ

به کار رفتند، بیشترین عملکرد در استفاده ترکیبی با 
 . بدست آمد

  وزن و درصد ماده خشک
اثر کود هاي زیستی بر وزن و درصد ماده 

معنی دار  درصد 5خشک لوبیا سبز در سطح احتمال 
بدین صورت که تیمارهاي حاوي کود ). 

تاثیر را بر وزن و درصد زیستی نیتروکارا بیشترین 
  . )7شکل ( ماده خشک داشته است

7 شکل
و درصد ماده خشک

)N

(گیلر 
تولید ماده خشک با توانایی سیستم تثبیت بیولوژیکی 

همبستگی مثبت دارد بطوري که می توان
فعالیت مناسب گره
مانجی و همکاران 

اثر مطلوبی بر افزایش کل ماده خشک می گذارد و لوبیا
زه و کیفیت بذر مطلوب تر میاندا

در خاك بیشتر می
این آزمایش مطابقت دارد
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موجود در کود زیستی بارور
میکوریز آربوسکوالر بیشتر بوده است به طوري که 

وقتی در ترکیب با کود
هاي تثبیت کننده نیتروژباکتري

به کار رفتند، بیشترین عملکرد در استفاده ترکیبی با 
بدست آمد 2بارور

  
وزن و درصد ماده خشک

اثر کود هاي زیستی بر وزن و درصد ماده 
خشک لوبیا سبز در سطح احتمال 

). 2جدول(بود
زیستی نیتروکارا بیشترین 
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