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 چکیده

در مزرعه با بافتت  های کامل تصادفي با سه تکرار صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکبهتحقیق  این

تلقتی  بتذور بتا ازتوبتاکتر در     )ستح   دو در  کروکوکتوم ازتوباکتر فاکتورهای آزمایش شامل  .انجام شد تي لومسیلخاک 

 نیتتروژن کیلتوگرم   211و  511، 511، 11، 1ستح  )  پتن  در  کود نیتروژن ( وعدم تلقی باکتری در هر گرم و  511غلظت 

، (P≤ 0.05)پروتئین دانته   ،تعداد دانه در سنبلهعملکرد دانه، اثر ازتوباکتر بر صفات  .بودند( از منبع اوره در هکتارخالص 

دار بود. اثر نیتروژن بر تمام صفات به جز معني (P≤ 0.01)وزن هزار دانه  و ، تعداد سنبله در متر مربعشاخص کلروفیل

، (P≤ 0.05)کلروفیتل   شتاخص  ،بر صفات عملکرد دانهدو فاکتور . اثرمتقابل (P≤ 0.01) دار بودتعداد دانه در سنبله معني

عملکرد دانه در ترکیب کودی تلقتی    دار بود.معني (P≤ 0.01)ارتفاع بوته، تعداد سنبله در متر مربع و تعداد دانه در سنبله 

و  511داری بتا  د کته اختتالم معنتي   بوکیلوگرم در هکتار  9933 کیلوگرم در هکتار( برابر با 511با ازتوباکتر و نیتروژن )

درصدی عملکرد دانته در مقایسته    19/59افزایش  این ترکیب کودی سببنداشت. و تلقی  در هکتار نیتروژن  کیلوگرم 211

عملکرد دانه با وزن هزار دانته، تعتداد ستنبله در متتر مربتع،       شد.کیلوگرم نیتروژن در هکتار  511و مصرم با عدم تلقی  

 کیلتوگرم  511 مصرم ،در مجموع. شتدار دامعني شاخص سح  برگ و ارتفاع بوته همبستگي مثبت و ،شاخص کلروفیل

محیحتي  کاهش اثرات مخرب زیست ،دانهتواند منجر به حصول پتانسیل عملکرد تلقی  با ازتوباکتر مي و هکتار درنیتروژن 

 گردد.   جویي در مصرم کود نیتروژنهو صرفه
 

 لکرد دانهعم گندم، ،ریزسازوارهنیتروژن، تلقی ، ازتوباکتر،  :کلیدیهای واژه
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Abstract 

This research was carried out in a field factorial experiment based on randomized complete block 

design with three replications in a silty loam soil. Experimental factors were including two levels of 

Azotobacter chroococcum (seed inoculation with azotobacter at a concentration of 107 bacteria per gram and 

uninoculation) and five levels of nitrogen (0, 50, 100, 150 and 200 kg N.ha-1 from urea source). Azotobacter 

effect was significant on grain yield, number of grains per spike, grain protein content (P≤ 0.05), SPAD, 

number of spike per m2 and thousand grain weight (P≤ 0.01). Effect of nitrogen was significant on all of the 

traits except of number of grains per spike (P≤ 0.01). Interaction effect of two factors was significant on 

grain yield, SPAD (P≤ 0.05), plant hight, number of spike per m2 and number of grains per spike (P≤ 0.01). 

Grain yield was 4899 kg.ha-1 in combination of seed inoculation with azotobacter and nitrogen (100 kg.ha-1), 

which there was no significant differences with 150 and 200 kg N.ha-1. This fertilizer combination increased 

seed yield by 13.76%, compared to uninoculation and nitrogen (100 kg.ha-1). There were positive and 

significant correlation between grain yield and SPAD, number of spike per m2, number of grains per spike, 

thousand grains, plant hight and leaf area index (LAI). Overall, the inoculation with azotobacter bacteria and 

nitrogen (100 kg.ha-1) could achieve grain yield potential, reduce the adverse environmental impacts and 

save the N-fertilizer utilization.  
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 مقدمه

از کشورهای  یاریمردم در بس يگندم غذای اصل

 یازدرصد کالری مورد ن 21طوری که به ،باشدميجهان 

با توجته بته پتائین     (.2159)فائو  یدنمامي تأمینجهان را 

لیتتد محتتتا  افتتزایش تو ،عملکتترد گنتتدم در ایتترانبتتودن 

نژادی از جمله زراعي و بهگسترش تحقیقات در زمینه به

معرفتي ارقتام پرمحصتول و     ،افزایش پتانستیل عملکترد  

 .(2119خسروی ) استعملکرد افزایش عوامل موثر بر 

 ،یاهبرای رشد گ یازعناصر مورد ن یاناز م

 ها،ینپروتئشرکت در ساختار  دلیلبه  نیتروژن

از  یکنوکلئ یدهایاس و هایمکوآنز ،اسیدهای آمینه

در رشد، توسعه و باروری  یردرگ اصلي فاکتورهای

به تلف شدن از  یتروژنن یتبه علت حساس. است یاهگ

ه کم و ب یرعنصر در مقاد که این ضروری است ،خاک
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جکسون ) شود یاه مصرمدفعات در طول دوره رشد گ

در چند دهه گذشته گروهي از  (.5391و دابس 

ک در ریزوسفر، به عنوان های خاباکتری

اند شدهکننده رشد گیاه شناخته تحریکهای ریزسازواره

این . های زراعي را بهبود بخشندگونهتوانند رشد ميکه 

 صیاتخصو یهکه بر کل يعالوه بر اثرات مثبت عوامل

و  یحيمح یست، زیاقتصاد یاهجنبهد، از نخاک دار

 یلوب برامح یگزینيده و جابومثمر ثمر  یزن ياجتماع

(. 2119 )حاجي بلند و همکاران هستند یمیایيش یکودها

 تفراواني و وسع 5 هاازتوباکتر، هاباکتریدر میان این 

این گونه از  .دندارها کنندهتثبیتاز سایر  تریانتشار بیش

ها به دلیل توانایي تثبیت نیتروژن به صورت باکتری

نتیجه  سح  ریشه و در ریشه گیاهان، گسترشهمیار با 

 و افزایش جذب عناصر ضروری برای رشد گیاه

از  دارند. اهمیت فراوانيتوانایي انحالل فسفات معدني 

 یتروژنن تأمینعالوه بر  باکتری ینا یگرد یایمزا

 تنش و همچنین در مقابل گیاه به محافظت توانمي

یا و  9یومو فوزار 2یاالترنار یلاز قب زایماریبعوامل 

و صال  )علیخاني  رشد اشاره کردمواد محرک  یدتول

 (.2115 راستین

محالعات متعددی در زمینه کاربرد کودهای 

نیتروژنه کننده نیتروژن و همچنین کود بیولوژیک تثبیت

در  (2155)انجام شده است. ملکي و همکاران در گندم 

 ،همراه ازتوباکتر نیتروژن به کودنشان دادند که تحقیقي 

و یا  وژننیتر کاربردبه عملکرد بیشتری را نسبت 

 که دلیل آن را به اثرگذاری شتداازتوباکتر به تنهایي 

 جذب عناصر بر کود نیتروژن کنار در مثبت ازتوباکتر

 گیاه و تولید در آب توزیع بهبود میکرو، ماکرو و

. نسبت دادند گیاه رشد در مؤثر گیاهي هایهورمون

اوره، اثرات کود با بررسي  (2151)محمدی و همکاران 

های محرک رشد گیاه بر جذب باکتریمواد آلي و 

 در شرایط گلخانهرقم الوند نیتروژن و عملکرد گندم 

                                                 
1 - Azotobacter 
2 - Alternaria 
3 - Fusarium 

در سح  احتمال یک تیمارهای باکتری که  ندنشان داد

زني و جذب نیتروژن پنجه، بوته وزن خشکر بدرصد 

داشت. تیمارهای تلفیقي دو باکتری  دارمعنيتاثیر 

بهتر  1ازتوباکترکروکوکوم و 9نسآزوسپیریلیوم برازیل 

در ( 2159)صابر و همکاران . از هر کدام به تنهایي بود

کودهای بیولوژیک برهمکنش نشان دادند که تحقیقي 

ی با کودهای شیمیایي نیتروژنه و فسفره از دارمعني

نظر برخي صفات مهم نظیر کارایي کود نیتروژنه، 

صرم با م و فسفره و بازده نسبي زراعي داشتند

درصد  9/99کودهای بیولوژیک، عملکرد دانه به میزان 

خاصه  .شدنسبت به تیمار شاهد بدون تلقی  بیشتر 

در تحقیقي نشان دادند که ( 2155)سیرجاني و همکاران 

به  روی و بیشترین اجزا عملکرد با مصرم ازتوباکتر

به  و تقسیط کود نیتروژنهکیلوگرم در هکتار  11میزان 

 دو سوم در و ر مرحله ساقه رفتنیک سوم دصورت 

و  حیدری سیاه خلکي .دهي به دست آمدخوشهمرحله 

تلقی  بذر با که  ندنشان داد ( 2152)همکاران 

های محرک رشد عملکرد تک بوته، تعداد دانه در باکتری

دانه، ارتفاع بوته، طول سنبله، وزن سنبله، وزن صد 

ایشان دلیل این . دادافزایش را ریشه و درصد پروتئین 

 تولید نیتروژن، تثبیت همچون هایمکانیسمبه امر را 

، B هایمیناتوی و جیبرلین اکسین، نظیر هایيهورمون

نسبت  ریزوسفر در آلي اسیدهای و سیدروفورترش  

نشان دادند که  (2152)و همکاران  نمروری .دادند

کود دامي به  مربوط به تیمارگندم بیشترین عملکرد دانه 

کود  و کمترین آن مربوط به تیمار همراه کود زیستي

ناشي از ایشان دلیل این امر را . بود به تنهایي زیستي

های موجود در کودهای زیستي که باکتریاین دانستند 

لي در خاک به دلیل اینکه از ابتدای رشد با کمبود ماده آ

 تأمینمواجه بودند، نتوانستند عناصر مورد نیاز گیاه را 

آل خود نمایند و گیاه هم از نظر عملکرد به حد ایده

که کود تلفیقي )کود زیستي و کود نرسید، در حالي

                                                 
4 - Azospirillum brasilense. 
5 -  Azotobacter chroococcum 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=177625
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افزایش  ،دامي( ضمن بهبود فرآیندهای حیاتي خاک

ایجاد یک محیط کشت مناسب و فراهمي  ،باروری آن

ي موجب بهبود رشد و نمو گندم در مقایسه عناصر غذای

امیری و همکاران به تنهایي شد.  کود زیستيبا تیمار 

شامل کودهای بیولوژیک نشان دادند که  (2159)

 و کننده فسفات، بیوفسفر، نیتروکسینحلهای باکتری

در صفات  دارمعنينیتراژین منجر به بروز اختالفات 

یرزمیني و هوایي سح  برگ، حجم ریشه و طول اندام ز

در مجموع کاربرد کودهای بیولوژیک نقش و  گردید

 شت.های رشدی گندم داویژگيمفید و موثری در بهبود 

در تحقیقي نشان دادند  (2159)و همکاران  احمدی نژاد

مصرم توأم کودهای آلي و نیتروژن صفات زراعي، که 

عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و کارایي مصرم آب را 

در مقایسه با شاهد و کاربرد کودهای آلي و نیتروژن 

بیشترین عملکرد ، به طوری که افزایش دادتنهایي به

 تن کود دامي 91ک و عملکرد دانه گندم در تیمار بیولوژی

 به دلیل افزایش ،کیلوگرم اوره در هکتار 511 به اضافه

 تعدیل خاک، در آب نگهداری ظرفیت و نفوذ سرعت

 غذایي مواد جذب و ریشه رشد خاک، افزایش دمای

 مصرم با گیاه رشد افزایش و همچنین گیاه وسیلهبه

 (2159)ی و همکاران آزاد .مشاهده شد آلي، کودهای

بیشترین ارتفاع بوته، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار 

 شرایطدانه، تعداد سنبله در متر مربع و عملکرد دانه در 

به آزسپریلیوم و ازتوباکتر تلقی  با کودهای زیستي 

نشان دادند که  (2111)فصیحي و همکاران  .دست آمد

یولوژیک کود بو مصرم گندم  -توان از تناوب آیشمي

یلوگرم در هکتار کود شیمیایي ک 91به همراه  ازتوباکتین

و همکاران صادقي . نجاری نیتروژن استفاده نمود

ر با کود وتلقی  بذدر شرایط نشان دادند که  (2113)

زیستي نیتراژین، در سحوح پایین کود اوره عملکرد دانه 

نشان دادند ( 2112کادر و همکاران )گندم بهبود یافت. 

 را برای شرایط ریشه یبا توسعهمصرم ازتوباکتر که 

 خود به نوبه این که نمود فراهم غذایي عناصر جذب

، زنيپنجهافزایش  و در نتیجه فتوسنتز افزایش باعث

ی بارور و بهبود وزن هزار دانه هاپنجه افزایش تعداد

میزان بیشترین حقیقات مختلف، تدر همچنین  شد.

و اجزای صفات زراعي  ،وژیکعملکرد بیولدانه، عملکرد 

)آزادی و  521عملکرد دانه در گندم با مصرم مقادیر  

 591(، 2113)امام و همکاران  511(، 2159همکاران 

 و ( 2155حسیني و همکاران ، 2113)سوقي و همکاران 

)احمدی همزیان  در هکتارخالص کیلوگرم نیتروژن  211

  گزارش شده است.( 2151سفلي 

کود سحوح بررسي تاثیر اضر، هدم از تحقیق ح

نیتروژنه و کود زیستي ازتوباکتر بر برخي از 

های مربوط به عملکرد و اجزای مربوط به آن در ویژگي

سازی بهترین سح  کود و بهینهروشن گندم رقم 

نیتروژن در شرایط اسنفاده از کود زیستي ازتوباکتر 

 . بوددر این رقم 
 

 مواد و روش ها

در  5932-39اعتي  رز در فصتل  پژوهش حاضتر 

زمین زراعي واقع در منحقه جوزان استتان اصتفهان بته    

مبتني بتر دمتا و بتارش    با توجه به منحني  د.آم دراجرا 

 211تتا   511، منحقه مورد نظر با داشتتن  (آمبروترمیک)

ای گرم و ، جزء مناطق آب و هوایي مدیترانهيروز خشک

خشتک و بتتا داشتتتن زمستتان ستترد و تابستتتان گتترم و   

قبتل از   آیتد. ميشک جزء مناطق نیمه خشک به حساب خ

ختاک   متتری ستانتي  1-91ستازی زمتین، از عمتق    آماده

 گتل  روش بته  ختاک  pHو گردیتد   نمونه برداریمزرعه 

 روش الکتریکتي ختاک بته    (، هدایت5392لین اشباع )مک

و درصتد   متواد آلتي   (، تعیتین 5392گتل اشتباع )رود     

)پتی  و  تر  اسیوناکسید روش بهنیتروژن و فسفر خاک 

 سیلت ر ، درصدخاک ) تعیین بافت و (5332همکاران 

 .انجتام شتد   (5399کلوتته  ) هیدرومتری روش ( بهشن و

در   5نتای  حاصل از تجزیته ختاک مزرعته در جتدول     

در این تحقیق از گندم رقم روشن استفاده  گردیده است.

 شد.

http://journals.tabrizu.ac.ir/?_action=article&au=2687&_au=%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF++%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
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 تیمارها اجرای از قبل آزمایشی مزرعه خاك های ویژگی -1جدول 

 هدایت الکتریکي

 متر( بر زیمنس )دسي

 ر  سیلت شن روی آهن پتاسیم فسفر نیتروژن کربن آلي اسیدیته

 )%( گرم در کبلوگرم()میلي )%(

12/1 9/1 91/1 11/1 22 991 9/9 91/1 29 91 51 

 

 

میزان محلوب کود نیتروژنه مصرفي، بتر استا    

وژن کتل ختاک،   نتای  آزمون تجزیته ختاک، میتزان نیتتر    

درصتتد کتتربن آلتتي ختتاک و در نهایتتت پتانستتیل تولیتتد  

محصتتول در منحقتته بتترآورد گردیتتد. بنتتابراین میتتزان   

 211توصیه شده کود نیتتروژن در ایتن تحقیتق، معتادل     

آزمتایش بته صتورت     در هکتتار بتود.   نیتروژنکیلوگرم 

های کامتل تصتادفي   فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک

ام پتذیرفت. فاکتورهتای آزمایشتي    و با سته تکترار انجت   

ستح ( و   2عتدم تلقتی  بتا ازتوبتاکتر )در     و شامل تلقی  

از منبتع کتود اوره )حتاوی    همچنین استفاده از نیتروژن 

 %511و  %11، %11، %21، 1ستتتتح   1در  درصتتتتد( 99

، 1)به ترتیتب برابتر بتا     نیتروژن کود شده توصیه مقدار

ز ابتتتتود. ( کیلتتتتوگرم در هکتتتتتار 211و  511، 511، 11

کروکوکوم )با جمعیتت تقریبتي حتدود    ازتوباکتر  باکتری

پتتس از  در هتتر گتترم مایتته( استتتفاده شتتد. بتتاکتری 511

دار برگتردان گاورو شتدن، بوستیله گتاو آهتن     آبیاری و 

 1طتول کترت   د. و زمین یکنواخت گردیشخم پائیزه زده 

هر کرت شتامل  متر در نظر گرفته شد.  2/5 و عرض آن

ختط   2کته   ستانتي متتر بتود    21صله خط کاشت به فا 9

خط میاني  9عنوان حاشیه در نظر گرفته شد و بهکناری 

آن برای تعیین کلیه مراحل فنولوژیکي و صفات مختلتف  

    مورد استفاده قرار گرفت.

کتش تیترام بته    قتار  بذور پس از ضتدعفوني بتا   

شست و شو بتا   مرتبهسپس چندین و در هزار  2نسبت 

در کشت شتدند.   21/1/5932اریخ در ت آب مقحر استریل

و  گندم با ازتوباکتر بذورزني مایهبرای تیمارهای تلقی ، 

ه بت  افزایش چسبناکي یکنواخت ستح  آنهتا، تمتام بتذور    

ای گردان محفظهدر  درصد آب و شکر 21محلول  همراه

این غلظتت از شتکر مقتدار    . ریخته شدنددقیقه  1به مدت 

چستباننده   وان محلتول شده برای استفاده در به عنبهینه

اورو  و ) استتت کتته اثتتر منفتتي روی میکتتروب نتتدارد  

همزمان بتا چرخانتدن محفظته گتردان،      .(2155همکاران 

بته ظترم    511به  5به نسبت وزني ازتوباکتر مایه تلقی  

پتس از   بتذرها  در ادامته  .(5399رای و قتار  ) اضافه شد

تراکم کشتت  با در نظر گرفتن در زیر سایه،  خشک شدن

 9بوستتیله دستتت و در عمتتق   ،در مترمربتتع بوتتته 911

اولین مرحله آبیاری بالفاصله  .کاشته شدند متریسانتي

 .(2119 )کاندیل و همکتاران  صورت گرفتپس از کاشت 

تتنش  عتدم   یطدر شرا یشآزما ینا ،مقرر بود که از آنجا

، يآبت  یتاز در مراحل مختلتف بتا توجته بته ن     ،گیردانجام 

 و هتا یماریببارزه با آفات و و مبوسیله سیفون  یاریآب

انجتام   یدر مواقتع ضترور  و تنک کردن هرز  یعلف ها

در  عملیات برداشت با زرد شدن کامل ستنبله هتا   .گرفت

 صورت پذیرفت.   39 تیر 21

بتته  بوتتته 51در مرحلتته رستتیدگي فیزیولتتوژیکي، 

بتا   و طول ستنبله بوته ارتفاع صورت تصادفي انتخاب و 

گیتری  بترای انتدازه   د.محاستبه شت  متتری  کش میلتي خط

 ستح   نستبت  کننده(، که بیانLAIبرگ ) سح  شاخص

شده توسط گیاه استت، ابتتدا   اشغال زمین سح  به برگ

سح  برگ در زمتان گلتدهي محاستبه شتد.  بترای ایتن       

هتای انتختابي جتدا و ستپس     های بوتهمنظور، تمام برگ

 حستب  تترین نقحته( بتر   طول و عرض هر برگ )در پهن

عترض  × گیری و از رابحته طتول بترگ    ازهمتر اندسانتي

اووآری و ، ستتح  بتترگ محاستتبه شتتد )  11/1× بتترگ 

برگ با استفاده از رابحته   سح  (. شاخص5311جونس 

 :(5312واتسون ( برآورد شد )5)



 6931 تابستان/  7شماره  72نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                      شریفی، امیریوسفی                       691

 

GA                                (    5رابحه )

LA
LAI 

 

 گبر سح  بیانگر ترتیببه GAو  LAکه در آن، 

 است. هابرگ توسط شدهاشغال زمین و سح  هابوته

 متتترکلروفیتتل عتتددبعتتد از مرحلتته ستتنبله رفتتتن، 

(SPAD)   میتزان کلروفیتل بترگ    به عنوان شاخصتي از

انتدازه   59 -55در ساعت  SPAD-502پرچم با دستگاه 

 واحد در سنبله تعداد (.2112گیری شد )آینه و همکاران، 

 برداشتت  هتای  ستنبله  کتل  تعداد شمارش بواسحه سح 

تعتداد دانته در    گیتری شتد.  انتدازه  مربتع  متر یک از شده

 21سنبله با شتمارش تصتادفي میتانگین تعتداد دانته در      

 جهتت محاستبه عملکترد    محاسبه شد. سنبله از هر کرت

، تتوزین و بتر   برداشتت  متر مربتع  9 دانه محصول دانه،

وزن هتزار  تعیتین   .شتد درصد رطوبت تنظیم  59اسا  

پس از خشک نمودن بته  گندم ا شمارش هزار دانه دانه ب

آنهتتا بتتا  تتتوزین و درجتته 11ستتاعت در آون  99متتدت 

میتزان  از آنجاکته  انجام گردید.  1115/1ترازویي با دقت 

دانته   ي از درصتد پتروتئین  مناسب نیتروژن دانه شاخص

بتا استتفاده از دستتگاه     ، میزان کتل نیتتروژن دانته   است

تبدیل میزان نیتتروژن بته    برای کجدال اندازه گیری شد.

کلیمنتس مک) استفاده شد 2رابحه میزان پروتئین دانه از 

2111): 

    (2رابحه )

 1/1× غلظت پروتئین دانه = غلظت نیتروژن دانه           

 

و  SAS9.1با نرم افتزار   هاتجزیه آماری داده 

انجام گرفت. مقایسته   کسلرسم نمودارها با استفاده از ا

حتداقل اختتالم    آزمتون  بتا استتفاده از  هتا  هدادمیانگین 

صتتورت درصتتد  1 احتمتتال در ستتح ( LSDدار )معنتتي

 پذیرفت.

 

 نتایج و بحث

 تجزیه واریانس و بررسی روند تغییرات

نتای  تجزیته واریتانس نشتان داد کته اثتر کتود        

زیستي ازتوباکتر بر صفات عملکرد دانه، میزان کلروفیل 

مربتع، تعتداد دانته در    برگ پرچم، تعتداد ستنبله در متتر    

دار سنبله، وزن هزار دانه و درصد پتروتئین دانته معنتي   

بود. اثر کود نیتروژنه بر روی تمام صفات مورد محالعه 

دار بتود. اثتر متقابتل    به جز تعداد دانته در ستنبله معنتي   

ازتوباکتر و کود نیتروژنه بر صفات عملکرد دانه، ارتفتاع  

در متتر مربتع و    بوته، شتاخص کلروفیتل، تعتداد ستنبله    

بتترای (. 2دار بتتود )جتتدول تعتتداد دانتته در ستتنبله معنتتي

 کتتود نیتروژنتته × ازتوبتتاکتر صتتفاتي کتته اثتتر متقابتتل   

مجاز به بررستي اثترات اصتلي کتود     دار شده بود، معني

کود اثرات ساده باشیم و لذا نیتروژنه و کود زیستي نمي

متتورد کتتود زیستتتي در هتتر کتتدام از ستتحوح  نیتروژنتته

(، امتا بترای صتفات    2159 )شتریفي  قرار گرفتت بررسي 

شاخص سح  برگ، وزن هزار دانه و پروتئین دانته کته   

دار نشده بتود، اثتر اصتلي ازتوبتاکتر و     اثر متقابل معني

نتتتای  تجزیتته واریتتانس   .کتتود نیتتتروژن بررستتي شتتد 

جداگانه در شرایط عدم تلقی  و تلقی  نشتان داد کته اثتر    

رد دانه، ارتفتاع بوتته،   کود نیتروژن بر روی صفات عملک

تعتداد ستنبله در متتر مربتع و تعتداد        شاخص کلروفیل،

 (.  9دار بود )جدول دانه در سنبله معني

نیتتروژن بته عنتوان یتک     ر کتود  یدامقاز آنجا که 

فاکتور کمتي استت و در ایتن تحقیتق دارای بتیش از دو      

باشد، عالوه بر انجام مقایسه میانگین به عنوان سح  مي

بررستي  از روش پتس از تجزیته واریتانس،     هتای تجزیه

بترای تمتام صتفات متورد بررستي نیتتز       رونتد تغییترات  

ت اواکتتنش صتتف بتته توجیتته و تفستتیر استتتفاده شتتد و 

استتفاده از  بتا  کود نیتتروژن  گیری شده به سحوح اندازه

(. 2159شتتریفي اقتتدام گردیتتد )معادلتته رگرستتیوني یتتک 

بررسي روند تغییرات برای صفات شاخص سح  بترگ  

و درصد پروتئین دانه نشان داد کته رابحته خحتي بترای     

دار است، در حالیکه برای صفت وزن این دو صفت معني

هزار دانه عالوه بر رابحه خحتي، رابحته درجته دوم نیتز     

(. بررسي رونتد تغییترات صتفات    2دار بود )جدول معني

ارائه شتده استت.    9دار در جدول دارای اثر متقابل معني

دهتد کته در شترایط عتدم تلقتی  بترای       نتای  نشتان متي  
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صفات شاخص کلروفیتل و تعتداد ستنبله در متتر مربتع      

دار بود. بترای دو صتفت عملکترد    فقط رابحه خحي معني

دانه و ارتفاع بوته، عالوه بر رابحه خحتي، رابحته درجته    

دار بتود. همچنتین در شترایط عتدم تلقتی       دوم نیز معني

بر رابحه خحتي و  برای صفت تعداد دانه در سنبله عالوه 

دار بود. در شترایط  درجه دو، رابحه درجه سه نیز معني

تلقی  با استفاده از کود زیستي ازتوباکتر، بترای صتفات   

و تعداد دانه در سنبله فقط رابحه خحي  شاخص کلروفیل

کته بترای صتفات عملکترد دانته،      دار بود، در حتالي معني

بتر رابحته    ارتفاع بوته و تعداد سنبله در متر مربع عالوه

 دار بود.خحي، رابحه درجه دوم نیز معني

 

 تجزیه واریانس اثر تلقیح بذور با ازتوباکتر و اعمال کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکردنتایج  -2جدول 

 گندم رقم روشن

درجه  منابع تغییرات

 آزادی

 میانگین مربعات

 ارتفاع بوته عملکرد دانه
شاخص 

 سح  برگ

شاخص 

 یلکلروف

تعداد سنبله 

 در مترمربع

تعداد دانه 

 در سنبله

وزن هزار 

 دانه

 پروتئین

 % دانه

 ns9/91999 ns 2/1 ns 113/1 ns 93/1 ns 1/11 ns 99/1 ns 99/2 ns 53/1 2 تکرار

 ns 1/91 ns 151/1 ** 91/59 **1/93599 * 99/99 ** 19/592 ** 59/51 19/599911 * 5 کود ازتوباکتر

 ns 25/52 ** 11/91 ** 19/2 9/52991 ** 23/21 ** 199/1 ** 59/5999 ** 9/5112919 ** 9 کود نیتروژن 

 **9/95 **519/12 **99/92 **91392/12 **31/15 **1/513 **9993/91 **9193111/11 5 خحي

139/1 **292/99 **199291/53 5 2درجه   21/9  2391/19* 9/99** 19/55** 51/5 

15/5399 5 9درجه   91/99  159/1  11/2  51/399  15/9  92/9  19/5 

21/55 5 9درجه   91/5  159/1  99/1  12/935  13/2  29/9  59/1 

 ns 119/1 * 29/9 **5/9991 ** 99/15 ns 99/9 ns 93/1 1/599 ** 1/91399 * 9 اثرمتقابل 

 23/1 23/5 91/1 11/939 91/5 113/1 59/99 9/21991 59 خحای آزمایشي

ضریب 

 )%(تغییرات

 11/9 11/9 21/2 25/2 12/9 39/1 19/2 99/9 

ns باشد.مي  درصد 1و  5دار در سح  به ترتیب بیانگر اثرات معني **و  *دار، غیر معني 
 

 عملکرد دانه 

شتد، نتتای  تجزیته واریتانس     همانحور که اشاره 

دار بودن اثر کود زیستي ازتوبتاکتر، کتود   حاکي از معني

کترد دانته بتود    نیتروژنه و اثر متقابل دو فتاکتور بتر عمل  

هتتا و روابتتط  (، بنتتابراین مقایستته میتتانگین  2)جتتدول 

رگرسیوني در هتر ستح  تلقتی  و عتدم تلقتی  جداگانته       

نشتان داد کته در شترایط     هتا میانگینانجام شد. مقایسه 

عدم تلقی  بذور با ازتوباکتر، کمترین میزان عملکرد دانته  

در شرایط عتدم استتفاده از کتود نیتتروژن و بیشتترین      

ن آن در شرایط استفاده از کود نیتروژن بته میتزان   میزا

بنتدی ستحوح   کیلوگرم در هکتار حاصل شد. گتروه  211

با استتفاده از روش   از نظر عملکرد دانهفاکتور نیتروژن 

 11دار نشتان داد کته بتین صتفر و     حداقل اختالم معني

داری در هکتتار، اختتالم معنتي    کتود نیتتروژن  کیلوگرم 

کیلتوگرم   211و  511، 511بتین  وجود نداشت، همچنتین  

داری وجتتود در هکتتتار اختتتالم معنتتي  کتتود نیتتتروژن

نداشت. در شرایط تلقی  با استفاده از کود ازتوباکتر نیز 

بیشترین و کمترین مقدار عملکرد دانه مربوط به شترایط  

عدم استفاده از کود نیتروژن و استفاده از کود نیتروژن 

بتود. در شترایط تلقتی     کیلوگرم در هکتار  211به میزان 

کیلتتوگرم در هکتتتار اختتتالم  211و  511، 511نیتتز بتتین 

 (.  9 داری مالحظه نگردید )جدولمعني
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 هر سطح تلقیح و عدم تلقیح با ازتوباکتر بررسی روند تغییرات صفات مورد مطالعه تحت تأثیر کود نیتروژنه در -3 جدول

 رمنابع تغیی ازتوباکتر
رجه د

 آزادی

 مربعاتمیانگین 

 شاخص کلروفیل ارتفاع بوته عملکرد دانه
تعداد سنبله در 

 مترمربع

تعداد دانه 

 در سنبله

 ns9/93999 ns 91/55 ns 92/1 ns 91/99 ns 21/5 2 تکرار عدم تلقی 

 11/91 ** 3/5993 * 15/9 * 11/5991 ** 11/193939 ** 9 کود نیتروژن 

 **91/99 **1139/9 **25/99 **1599/9 **2111311/2 5 خحي

99/9 **129/13 *519292/11 5 2درجه   2/5991  12/13** 

 **ns 19/91 ns 1/99 ns 239/99 ns 91/9 91121/5 5 9درجه 

 ns 59/11 ns 1/39 ns 2/19 ns 9/95 ns 53191/1 5 9درجه 

 29/9 11/911 25/5 91/59 21/29952 59 خحای آزمایشي

 15/1 39/9 55/2 39/2 91/9  )%(ضریب تغییرات

 ns91/991 ns 91/55 ns 13/2 ns 91/21 ns 11/1 2 تکرار تلقی 

 99/21 ** 99/59511 * 19/29 * 11/131 ** 11/951135 ** 9 کود نیتروژن 

 **31/12 **1519/19 **99/91 **1599/9 **5595521/59 5 خحي

 ns 9191/12** 9/91 ns 9/99 **129/13 **952999/99 5 2درجه 

 ns 19/91 ns 5/51 ns 5292/39 ns 9/19 ns 92552/19 5 9درجه 

 ns 59/11 ns 1/119 ns 99/91 ns 1/91 ns 1933/22 5 9درجه 

 29/9 99/912 92/5 95/11 52/3132 59 خحای آزمایشي

 23/9 19/9 51/2 95/1 11/2  )%(تغییرات ضریب

ns باشد.درصد مي 1و  5دار در سح  ت معنياثرابه ترتیب بیانگر  **و  *دار، غیر معني 

 

 هر سطح تلقیح و عدم تلقیح با ازتوباکتر تحت تأثیر کود نیتروژنه در مطالعه مورد صفات میانگین مقایسه -4 جدول

  ازتوباکتر

 عملکرد دانه

)کیلوگرم در 

 هکتار(

 ارتفاع بوته

 متر()سانتي
 شاخص کلروفیل

تعداد سنبله 

 مربع در متر

ه تعداد دان

 در سنبله

1/9351 1 عدم تلقی  b 519d 11/11 c 91/911 b 99/99 b 

 11 1/9213 b 513dc 91/15 bc 91/913 b 11/99 b 

 511  1/9192 a 559c 11/15 bc 91/919 ab 99/99 a 

 511 1112/9a 599b 91/19 ab 91/999 a 99/91 a 

 211 1191/1a 511a 21/19 a 91/953 a 91/91 a 

 LSD 91/951 35/9 11/2 32/91  99/9  

1/9131 1 تلقی  c 551c 19/11 c 91/999 c 99/91 c 

 11 9/1991 b 521bc 91/15 c 91/915 b 91/95 ab 

 511  1/9933 ab 521b 31/19 b 11/991 b 99a 

 511 1/9311 a 591a 11/11 ab 11/193 a 99/91 ab 

 211 1/9399 a 599a 91/19 a 99/191 a 99bc 

 LSD 9/599 15/59 59/2 32/91 15/9 

 در ستح  ( LSDدار )حتداقل اختتالم معنتي    آزمتون  با استفاده ازدار بین تیمارها ابه در هر ستون نشان دهنده عدم اختالم معنيحروم مش

 است.درصد  1 احتمال
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از نکات حایز اهمیت در این محالعه این استت کته   

کیلوگرم نیتروژن در  511در شرایط تلقی  و استفاده از 

کیلتتوگرم در هکتتتار   1/9933هکتتتار عملکتتردی معتتادل  

کیلتوگرم   511و  11 ،1 حاصل شد که نسبت بته ستحوح  

در هکتار نیتروژن و عدم تلقی  بیشتر بود و با مصترم  

 در شتترایطکیلتتوگرم در هکتتتار نیتتتروژن و  211و  511

(. ایتن  9داری نداشتت )جتدول   تلقی  نیتز اختتالم معنتي   

 511ازتوبتاکتر و مصترم    استتفاده از دهد که نشان مي

مقتدار توصتیه شتده(     ٪11م نیتروژن در هکتار )کیلوگر

برای دستیابي بته پتانستیل عملکترد و از طرفتي کتاهش      

مناستب   کودهتای شتیمیایي  محیحي اثرات مخرب زیست

توان این ترکیب تیمتاری را بته عنتوان    ميبنابراین  .باشد

یک ترکیب مناسب با توجه به مزایای آن از لحاظ کاهش 

نمتود. در تحتابق بتا ایتن     مصرم کود نیتروژن استفاده 

نیز در تحقیق خود نشان  (2155)نتیجه ملکي و همکاران 

 21مربتوط بته   دانته  عملکترد  میتزان  بیشتترین  دادند که 

همتراه کتود   بته  کود نیتروژن مقدار توصیه شده درصد 

عملکرد دانه بیشتر از اختصاص یافتن  تولید شد.زیستي 

ي ناشتي  های زایشمواد فتوسنتزی بیشتر به سوی اندام

شود، که در تحقیق حاضر نیز افزایش عملکرد عمتدتا   مي

به دلیتل تعتداد بیشتتر دانته در ستنبله، تعتداد ستنبله در        

مترمربتتتع، وزن هتتتزار دانتتته بیشتتتتر و ایجتتتاد ستتتح  

( کتته در 9 فتوستتنتزی و کلروفیتتل بیشتتتر بتتود )جتتدول

تیمارهای حاوی درصتد بتارتری از نیتتروژن مشتاهده     

سووی و   و  (2155همکتتاران )همچنتتین حستتیني و شتتد. 

بیشترین عملکرد دانته  نشان دادند که  (9002)همکاران 

کیلتوگرم در   591استفاده از نیتروژن بته میتزان   مربوط 

بهبود عملکرد دانه گندم با مصرم نیتتروژن   .بودهکتار 

امام و همکتاران  توسط کیلوگرم در هکتار  511تا میزان 

  ( نیز گزارش شده است.5999)

دار بتتودن رابحتته درجتته دوم بتته معنتتي بتا توجتته 

بررسي عملکرد دانته تحتت   عملکرد دانه و کود نیتروژن، 

در هتر ستح  کتود    تأثیر مقادیر مختلتف کتود نیتتروژن    

انجام شد. این نتای  نشتان   5زیستي با استفاده از شکل 

و  31دهند که در شرایط عدم تلقی  و تلقی  به ترتیتب  مي

دانته بتا استتفاده از یتک     درصد از تغییترات عملکترد    31

شتود. از دیگتر   رابحه رگرسیوني درجته دو توجیته متي   

نکات حایز اهمیت در این شکل ایتن استت کته در ستح      

کیلوگرم در هکتتار کتود نیتروژنته، در     511و  11صفر، 

مقتدار عملکترد    ازتوبتاکتر،  شرایط تلقی  با کود زیستتي 

ا در دانه در مقایسه با شرایط عدم تلقی  بیشتر بتود، امت  

دیگر در شرایط عدم تلقی  مقدار عملکترد دانته   دو سح  

ایتن امتر نشتانگر    . تلقی  بیشتر بوددر مقایسه با شرایط 

کیلتتوگرم  511و  11ستتحوح صتتفر، ایتتن استتت کتته در  

در هکتار، تلقی  بذور با استفاده از کود زیستي  نیتروژن

 درصتدی  99/2و  19/59، 91/9افتزایش  ازتوباکتر سبب 

مقداری از نیتتروژن متورد   عبارتي بهشد و  عملکرد دانه

که است، اما زماني شده تأمین توسط ازتوباکترنیاز گیاه 

کیلوگرم در هکتتار استتفاده شتد،     211و  511از مقادیر 

تلقتتی  بتتا ازتوبتتاکتر ستتبب وجتتود بیشتتتر از حتتد نیتتاز   

بته  نیتروژن برای گیاه شد و در نتیجته از عملکترد دانته    

پتائین  کاسته شتد.   درصد 25/5و  99/1 به میزان ترتیب

و فاقتد   یتتروژن کود ن تحت مقادیر کم دانه بودن عملکرد

ي کود نیتروژن یتوان به پائین بودن کاراميازتوباکتر را 

در مرحلته مصترم    زدائتي نیتترات شوئي و آببه لحاظ 

هتا  بوتهکود نیتروژنه قبل از کاشت و مراحل اولیه رشد 

تلقتی  بتا ازتوبتاکتر، در    ، حال آنکه در شرایط نسبت داد

مراحل اولیه رشد، مقداری از نیتروژن متورد نیتاز گیتاه    

و  ستتیرجاني)خاصتته  گتترددمتتي تتتأمینتوستط بتتاکتری  

همچنتتین در تحتتابق بتتا نتتتای  تحقیتتق   (.2155همکتتاران 

گتزارش کردنتد کته     (2151)امیتری و همکتاران   حاضر، 

عملکرد دانه گندم تحت کتاربرد کتود ازتوبتاکتر افتزایش     

تحقیق مبنتي بتر   های این یافتهکه با  داشت،بل توجهي قا

بودن اثر کتود زیستتي ازتوبتاکتر تحتابق دارد.      دارمعني

( بیتتان کردنتتد کتته افتتزایش  2119)زتتتورک و همکتتاران ا
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میتتزان نیتتتروژن در ختتاک بتتا تتتأثیر منفتتي بتتر فعالیتتت  

ستبب کتاهش اثترات     نیتتروژن،  کننتده تثبیتهای باکتری

 نتای  ایتن تحقیتق  محابق با  ود، کهشميمفید این باکتری 

همچنین در تحابق با نتای  تحقیق حاضتر، نجتاری   است. 

   سووجانا و خاصوو  (،2113صتتادقي و همکتتاران )

 (2159)میرزاشتتاهي و همکتتاران (   9022همکوواران )

 در تیمارهایي که از کود زیستي نیتراژیننشان دادند که 

د اوره استتفاده شتد، در ستحوح پتایین کتو      یا ازتوباکتر

جتذب   ایشتان افتزایش   عملکرد دانته گنتدم بهبتود یافتت.    

 زیستتي  فراهمتي  افتزایش  از ناشتي  را غتذایي  عناصتر 

 و نیتتروژن  زیستي تثبیت طریق از خاک عناصر معدني

 تارهتای  افتزایش  نیتز  و پتاستیم  و فستفر  محلول کردن

 تنظتیم  تولیتد  دلیتل  بته  جانبي ریشه یا تشکیل و کشنده

 ستیتوکینین(  و جیبترلین  کستین، رشد گیتاه )ا  هایکننده

های بخصوص باکتری زیستي کودهای .نمودند ارزیابي

 رشتد  ننتده کتحریک عنوان به ازتوباکتر و آزوسپیریلوم

 تولیتد  بتا  مولکتولي،  نیتتروژن  تثبیتت  از غیتر  گیتاهي، 

 اکسین، مانند رشد کنندهتحریک مواد انواع ها وهورمون

 افتزایش  بتا  کته  شده ... و اسید بیوتیک پنتونتیک، اسید

 از غتذایي  جتذب عناصتر   و ریشته  کشنده تارهای تولید

و  )کنتدی  شتوند متي  کتود  کتارایي  بهبتود  ستبب  ختاک 

 همیتاری  دلیل به(. در مجموع این عوامل 2119همکاران 

 و رشتد  افتزایش  بترای  کتار  و ستاز  تترین مهم ریشه با

 نمو و رشد عوامل زیستي کودهای ند.سته دانه عملکرد

 رشد میزان و سرعت افزایش طریق از و کرده تقویت را

)زهیر و همکتاران   گردندمي عملکرد افزایش باعث نمو و

 (.  2113، رضواني بیدوکتي و همکاران 2119
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 رابطه بین عملکرد و سطح نیتروژن مصرفی در هر سطح استفاده ازازتوباکتر -1شکل 

 

 ارتفاع بوته

اثر بودن  دارمعنينتای  تجزیه واریانس حاکي از 

کود نیتروژن و اثر متقابل دو فاکتور بر ارتفاع بوته بتود  

هتا بتا روش حتداقل اختتالم     (. مقایسه میتانگین 2)جدول

بتا  و عتدم تلقتی    نشان داد که در شرایط تلقی   دارمعني

مربتوط بته زمتاني    بوته میزان ارتفاع ازتوباکتر، کمترین 
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بتتا  و ای استتتفاده نشتتدبتتود کتته از هتتین کتتود نیتروژنتته

به ارتفاع بوته افتزوده شتد،   زایش میزان کود نیتروژنه اف

که بیشترین ارتفتاع بوتته در شترایحي حاصتل     طوریه ب

کیلتتوگرم در  211شتتد کتته از کتتود نیتروژنتته بتته میتتزان 

در شترایط  برای صفت ارتفتاع بوتته   هکتار استفاده شد. 

کیلوگرم در هکتتار نیتتروژن    211و  511عدم تلقی ، بین 

وجود داشت و حتال آنکته در شترایط     دارمعنياختالم 

بین این دو سح  کود نیتروژنه داری تلقی  احتالم معني

استفاده از میتزان  این نتای  نشان داد که .  وجود نداشت

درصد ارتفاع بوته ها  91بهینه از کود نیتروژنه تا حدود 

این نتتای  در تحتابق بتا نتیجته      .(9جدول ) را افزایش داد

 (2151)ستتفلي و همکتتتاران   تحقیتتق احمتتدی همزیتتان   

باشد که نشان دادند بیشترین ارتفتاع بوتته در گنتدم    مي

کیلوگرم نیتتروژن در هکتتار    211در شرایط استفاده از 

 حاصل شد.  

در مجموع، در تمام سحوح کود نیتروژن بته جتز   

کیلوگرم در هکتتار، ارتفتاع بوتته در شترایط      211سح  

م تلقتی  بتود.   تلقی  بتا ازتوبتاکتر بیشتتر از شترایط عتد     

هتا بتا کتاربرد    بوتته بررسي روند تغییرات افزایش رشد 

دار بودن رابحته درجته دوم   کود نیتروژن حاکي از معني

در شترایط  در هر دو شرایط تلقتی  و عتدم تلقتی  بتود.     

افزایش میتزان نیتتروژن   با  ازتوباکتر، توسطتلقی  بذور 

 مواجه شتد، کاهش  باشیب افزایش ارتفاع بوته  ،در خاک

که در صورت عدم تلقتی ، هرچقتدر کته میتزان     حاليدر 

بتا  هتا نیتز   بوتته ارتفاع کود نیتروژن خاک افزایش یافت، 

افتزایش میتزان نیتتروژن و    شیب بیشتری افزایش یافت. 

در اختیار قرار گرفتن آن توسط گیاه به صورت مستتمر  

باعث های ازتوباکتر، یبا توجه به تثبیت آن توسط باکتر

توانتد  يمت شده که  گیاه يدوره رشد رویششدن  يطورن

تشکیل آسمیالت، اختصتاص آن بته ستاقه و در نهایتت     

 (.2119حستین و همکتاران   ) افتزایش دهتد  ارتفاع گیاه را 

 خصتوص بته کتافي،   غتذایي  عناصتر  بته  گیاه دسترسي

شتدن   بتزرگ  و تقستیم  روی بر تاثیر طریق از نیتروژن

 باشتد. متي  متوثر  بسیار بوته ارتفاع افزایش در هاسلول

 تلقی  ذرت گیاه ارتفاع بهبود علت (2111و همکاران ) وو

 غتذایي  عناصر جذب افزایش را زیستي با کودهای شده

. همچنتین کانتتدیل و  کردنتتد عنتوان  بهبتود فتوستتنتز  و

 نقتش  ازتوبتاکتر  کته  داشتتند ( اظهتار  2119همکتاران ) 

 اکسین نظیر رشد هورمونهای ترش  و تولید در ایویژه

 و رشد باعث نیتروژن تثبیت کنار در که دارد جیبرلین و

   .شودمي نیز  بوته ارتفاع افزایش و بهتر رسیدگي
 

 شاخص سطح برگ

کود نیتروژن بر شاخص سح  بترگ اثتر   کاربرد 

که اثر ازتوبتاکتر و اثتر متقابتل    ت، در حاليداش دارمعني

مقایسته میتانگین    .(2)جتدول   دار نبتود دو فاکتور معنتي 

تحتت تتأثیر ستحوح کتود نیتتروژن       شاخص سح  برگ

 ،با افزایش میزان نیتروژن در ختاک که بود حاکي از آن 

شتاخص ستتح  بترگ افتتزایش یافتت و بتتارترین میتتزان    

 211و  511شتتاخص ستتح  بتترگ مربتتوط بتته تیمتتار    

. (1)جتتدول  کیلتتوگرم در هکتتتار کتتود نیتتتروژن بتتود   

معني که هر بوته سح  بیشتری از واحد سح  را با بدین

بنابراین در شرایط بهتتری   و های خود پوشش دادهبرگ

کتاربرد   .ها قرار گرفتت کربوهیدراتو تولید از فتوسنتز 

نیتروژن منجر بته افتزایش شتاخص ستح  بترگ گنتدم       

باررفتن میزان تبخیر و تعتر   بنابراین به دلیل شود، مي

رشد و عملکرد بهتتر   ،کنندگي آنخنکبا توجه با تاثیر  و

 (.  2112)آینه و همکاران  دارد به دنبالگیاه را 
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 بر برخی از صفات مورد مطالعه نیتروژنهاثر کود  -5جدول 

 (%) دانه پروتئینمحتوی  )گرم( وزن هزار دانه شاخص سح  برگ  (کود نیتروژن )کیلوگرم در هکتار

1 9/51b 91/1d 55/19b 

11 9/51b 99/1c 55/91b 

511  9/29ab 91/1a 52/59b 

511 9/99a 91/99a 52/39a 

211 9/99a 91/99b 52/31a 

LSD 55/1 99/5 91/1 

 داربا استفاده از آزمون حداقل اختالم معنيدار بین تیمارها دهنده عدم اختالم معنينشانحروم مشابه در هر ستون 

 (LSD در سح  احتمال )است.درصد  1 

 

 همکتاران اموام    در تحابق با نتای  تحقیق حاضر، 

 شان داد د ک  افزایش  (2159و صابر و همکاران )( 2113)

کجلیگام در هکتار سوب  هببوید    250 جتا ژن مصافو تا مجزان 

مصرم بتیش از حتد   در مقابل  گادید. شاخص سطح هاگ

هتا، باعتث ستایه    برگ، به دلیل رشد بیش از حد نیتروژن

انداختن روی میانگره های پائین بوته شده و پنجه زنتي  

بنتابر  (. 2111)بحرانتي و طهماستبي    ایدنمميرا محدود 

ازتوبتاکتر منجتر    کاربرد( 2119بریک و گوسوامي )نظر 

 شتود متي شاخص سح  برگ گنتدم   دارمعنيبه افزایش 

  است. حاصل از این پژوهش مغایر هاییافتهکه با 

 

  شاخص کلروفیل

 غلظتت  بتا  گیتاه  برای جذب قابل نیتروژن میزان

 استت  مستقیم ارتباط دارای هادر برگ موجود کلروفیل

 برگ، کلروفیل گیری میزاناندازه با توانمي نتیجه در و

 متورد ارزیتابي   نیتروژن میزان نظر از را گیاه وضعیت

 و ماداکادزی محالعات (.2115دا  و پیپر )گرن داد قرار

 از استتفاده  کته  استت  داده ( نشتان 5333همکتاران ) 

 ابتزار  گیتاه  ژنمیتزان نیتترو   ارزیابي برای مترکلروفیل

 استت  عددی کلروفیل شاخصرود. مي شمار به مؤثری

 غلظت با عدد این و کندمي ارائه مترکلروفیل دستگاه که

 آن مزیتت  .دارد مستتقیم  رابحه گیاه های برگ کلروفیل

 از اطالعتاتي  ها،برگ تخریب بدون و سریع که است این

 ارائته  آنهتا  فتوستنتز  شتدت  و هابرگ کلروفیل وضعیت

 کلروفیتل  شتاخص  افتزایش  .(2159نژاد )احمدی دهديم

 بته  تتوان متي  را نیتتروژن  کتود  مصترم  اثر بر هابرگ

 هتر  ستاختمان  در نیتتروژن  اتتم  چهتار  داشتتن  شرکت

، 5333 همکتاران  و هتاولین ) داد نستبت  کلروفیتل  ملکول

کتته  شتتاخص کلروفیتتل بتترای صتتفت(. 2119 مارشتتنر

 گیتاه  گيستبزین  میتزان  و کلروفیتل  محتوای از معیاری

تلقی  بتذور بتا   نتای  تجزیه واریانس نشان داد که است، 

که در طوریه ، بتاثیرگذار بود این صفتازتوباکتر روی 

بتا   لقتی  بتذور  شرایط عدم استفاده از کود نیتتروژن و ت 

متر عدد بیشتری را در مقایسه کلروفیل قرائت، ازتوباکتر

میتزان   ظتاهرا   .(9 )جدول با شرایط عدم تلقی  نشان داد

نیتروژني که در ابتدای فصل رشد در اختیار بوته گنتدم  

گیترد، تتاثیر چنتداني بتر میتزان کلروفیتل بترگ        قرار مي

متداوم   تتأمین که ازتوباکتر قتادر بته   آنجایيندارد. لذا از 

، کاربرد یتا  استنیتروژن در طول فصل رشد برای گیاه 

عدم کاربرد آن نقش بسزایي بتر میتزان کلروفیتل بترگ     

مقایسه میانگین سحوح کود نیتروژن در هتر  م دارد. پرچ

در شرایط تلقتی  و عتدم   سح  کود زیستي نشان داد که 

 شاخص کلروفیلتلقی  با افزایش میزان کود نیتروژن بر 

 511افزوده شد، هرچند در شرایط عدم تلقی  بین ستح   

ی دارمعنتي در هکتتار اختتالم   نیتروژن کیلوگرم  211و 

در تحتتابق بتتا نتیجتته تحقیتتق  .(9)جتتدول  وجتود نداشتتت 

 یتتروژن کتود ن مصترم   حاضر، گزارش شده استت کته  

ی دارمعنتتيبتترگ پتترچم را بتته طتتور  یتتلمحتتتوای کلروف

 یتتروژن با توجه به نقش ستاختاری ن که  دهدميافزایش 
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 یشتتيافزا ینچنتت یتتل،کلروف یرولتتيهتتای تتراپحلقتتهدر 

 در یتل غلظت کلروف یشافزا ، بنابراینباشدمي یرپذیهتوج

)جان محمتدی و   را در پي داردمراکز واکنش فتوسنتزی 

 فراهمتي  افتزایش میتزان   بته  توجته  با(. 2151همکاران، 

 توستط  نیتتروژن  تثبیتت  از نیتتروژن ناشتي   عنصتر 

شرایط تلقی   در کلروفیل میزان کننده،تثبیتهای باکتری

در تمتام ستحوح    با ازتوباکتر در مقایسه بتا عتدم تلقتی    

 در کلروفیتل  میتزان  کمتترین  و بود کود نیتروژن بارتر

 دستتر   در کمبتود نیتتروژن   از ناشي نیز شاهد تیمار

تیمتاری  ترکیبات  نیز رشد دوره طول در باشد. مي گیاه

 از عالئمتي  فاقتد نیتتروژن یتا بتا مقتادیر کمتي از آن،      

 .دادند نشانرا  زردی و پریدگيرنگ

 

 تعداد سنبله در متر مربع

ن و اثتتر متقابتتل دو ، کتتود نیتتتروژازتوبتتاکتر اثتتر

بتود   دارمعنتي ستح    واحتد فاکتور بر تعتداد ستنبله در   

دهنتده نقتش ایتن عوامتل در بهبتود      ( که نشتان 2)جدول 

هتای  ستنبله و ها تعداد پنجهزایش زني و در نتیجه افپنجه

 یتز صتفت ن  یتن ا یتانگین م یسهمقا. شدباميحاصل از آن 

  بتا  در هر دو سح  تلقی  و عدم تلقتی آن بود که  یایگو

ازتوباکتر، کمترین تعداد سنبله در متر مربع مربتوط بته   

 هتای فاقتد نیتتروژن بتود. در شترایط عتدم تلقتی ،       کرت

( مربوط بته  91/999بیشترین تعداد سنبله در متر مربع )

و با افتزایش   کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود 511سح  

کیلتتوگرم در هکتتتار از تعتتداد  211میتتزان نیتتتروژن بتته 

، هر چند اختتالم آمتاری   متر مربع کاسته شد سنبله در

کیلتوگرم در هکتتار    511و  11، 1داری بین سحوح معني

این نتتای  در تحتابق بتا تحقیتق      .نیتروژن وجود نداشت

باشتد کته نشتان    متي ( 2113)نجاری صادقي و همکاران 

پنجته   تعتداد  روی ختاک  در نیتروژنه کود دادند زیادبود

 اوره کود شتند که با افزایشتأثیر منفي دارد و اظهار دا

 رسد کتاربرد مي نظر به یابد.مي کاهش کود تاثیر میزان

 و شاخ بیشتر رشد موجب شیمیایي کودهای حد از بیش

 زنتي پنجه و کاهش یقه منحقه به نور نفوذ کمبود و برگ

در شرایط تلقی  با ازتوباکتر، نیتز بیشتترین    .باشد شده

حي حاصل شتد کته از   در شرایتعداد سنبله در متر مربع 

در هکتتتار استتتفاده شتتد و بتتین نیتتتروژن کیلتتوگرم  511

کیلوگرم نیتروژن در هکتار اختتالم   211و  511سحوح 

از دیگر نکاتي که در این تحقیق  ی مالحظه نشد.دارمعني

کته در هتر ستح  کتود نیتتروژن      بتود  مشاهده شد ایتن  

گیاهتتان در معتترض تلقتتی  بتتا کتتود ازتوبتتاکتر از تعتتداد 

بیشتری در مقایسته بتا گیاهتان بتدون تلقتی       های هسنبل

 خاصو  تطواه  هوا یافتو     ایتن نتیجته در   برخوردار بودنتد.  

میرزاشتاهي و همکتاران   (   9022همکواران )    سوجانا و 

 افوزایش  سب  ازتیهاکتا  شان داد د مصاف است ک ( 2159)

در  همچنین. گادید گندم متاماهع در در سنبل  دار تعدادمعنو

بتا کتود    تحت تیمتار  یاهانگ  کود ازتوباکتر، هر دو سح

بتتدون مصتترم کتتود  یاهتتانبتتا گ یستتهدر مقا یتتتروژنن

کته   نمودنتد  یدتری تولیشبور رتعداد سنبله با ،یتروژنن

(، محمتدی و همکتاران   2159صابر و همکتاران ) با نتای  

( و خیتتاط و 2151(، جتتان محمتتدی و همکتتاران ) 2151)

حرانتتي و طهماستتبي ( همختتواني دارد. ب2159همکتتاران )

بته   کتود نیتتروژن  عدم کاربرد اعالم داشتند که ( 2119)

 ،شتد  در بوته تعداد پنجهیش افزاموجب  ،صورت تقسیط

تعتداد   یدر مراحل بعتد  یتروژنن تأمینعدم  دلیلبه  يول

 یبترت ینرفته و بد ینشده از ب یدتول یهاپنجهاز  یادیز

رار دادن قت . شدزمان برداشت کم  درتعداد سنبله بارور 

بتته زنتتده مانتتدن  در اختیتتار گنتتدم،  تتتدریجي نیتتتروژن

، کته بته نظتر    کنتد متي شتایاني  کمتک   یتدی تول یهتا پنجه

ازتوبتاکتر در تحقیتق حاضتر    رستد چنتین نقشتي را    مي

 را زیستي کودهای کاربرد مثبت اثرات اینداشته باشد. 

 واستحه  بته  غتذایي  مواد و آب جذب افزایش به توانمي

 تثبیتت  فرآینتد  بهبتود  همچنین و هاریشه بیشتر توسعه

 میتزان  افتزایش  ستبب  کته  داد نستبت  نیتتروژن  زیستي

 و مربع متر در سنبله تعداد افزایش نهایت در و فتوسنتز

 .شودمي گلدهي میزان
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 تعداد دانه در سنبله

نتای  تجزیه واریانس نشان داد که اثر ازتوبتاکتر  

دار بله معنتي و اثر متقابل دو فاکتور بر تعداد دانه در سن

دار نشدن اثر اصتلي کتود   معني وجود اب. (2جدول )بود 

بر تعداد دانته  اثر آن در هر سح  کود زیستي نیتروژن، 

(. نتتتای  مقایستته  9جتتدول بتتود ) دارمعنتتيدر ستتنبله 

های تعداد دانه در سنبله نشان داد که در شرایط میانگین

زمتاني  عدم تلقی  کمترین تعداد دانه در سنبله مربوط به 

ای استتفاده نشتد و بتین    بود که از هتین کتود نیتروژنته   

کیلتتوگرم نیتتتروژن در هکتتتار اختتتالم    11و  1ستتح  

و بیشترین تعداد دانه در سنبله  داری وجود نداشتمعني

کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصتل شتد،    211در سح  

کیلتتوگرم نیتتتروژن در  511و  511هرچنتتد بتتا ستتحوح  

در تحتابق بتا نتیجته    ری نداشتت.  داهکتار اختالم معنتي 

( نشان دادند که 2113سوقي و همکاران )تحقیق حاضر، 

بیشترین تعداد دانه در سنبله در شرایط استفاده از کتود  

کیلوگرم در هکتار حاصتل شتد.    591نیتروژنه به میزان 

کتته در پتتژوهش حاضتتر کتتود نیتتتروژن بتته  جتتایياز آن

ه شتد، اثتر   صورت یکجا و قبل از کاشت به زمین اضتاف 

آنتاگونیستي بین رشد رویشي و زایشي مشاهده گردیتد  

هتای بتار از وزن و انتدازه    غلظتت و کاربرد نیتروژن در 

در شرایط تلقی  نیز کمترین تعداد دانه در ها کاست. دانه

سنبله زماني بدست آمتد کته از کتود نیتتروژن استتفاده      

م کیلتوگر  511نشد و با افزایش میزان کود نیتروژنته تتا   

در هکتار بر تعتداد دانته در ستنبله افتزوده شتد و از آن      

داری در هر سنبله کاستته  طور معنيهپس از تعداد دانه ب

از نتای ، ستیدی و  بخش در تحابق با این (. 9جدول شد )

افتتزایش گتتزارش نمودنتتد کتته (، 2155)رضتتواني مقتتدم 

 511بتته بتتیش از  کتتود نیتروژنتته ستتحوح اعمتتال شتتده 

تعداد دانه در ستنبله  دار کاهش معني ،در هکتارکیلوگرم 

هتای حاصتل از   بوتهدر مجموع را به دنبال داشته است. 

تعتداد دانته کمتتری نستبت بته بتذور        نشتده تلقتی   بذور

هتای  گتزارش این نتتای  در تحتابق بتا     شده داشتند.تلقی 

تعتداد دانته در بوتته در    افتزایش   محققین دیگر مبني بتر 

بتتذور بتتا  ی تلقتتیتتا کتتاربرد کتتود نیتتتروژن و   یطشتترا

)آزادی و همکتتاران  باشتتدمتتي ازتوبتتاکتر یهتتایبتتاکتر

، ستتیدی و 2155، خاصتته ستتیرجاني و همکتتاران  2159

(. همچنین 2151، امیری و همکاران 2155رضواني مقدم 

در تحتتابق بتتا تتتأثیر مثبتتت کتتود زیستتتي ازتوبتتاکتر      

کیلتوگرم در هکتتار    511و  11، 1خصوص در سحوح به

( و 2155همکتتاران ) و یرجانيستت نیتتتروژن، خاصتته

 مصرم کهنشان دادند  ( 2159میرزاشاهي و همکاران )

 در سنبله در دانه تعداد دارمعني افزایش سبب ازتوباکتر

 در را زیستي کودهای توانایي موضوع این. گردید گندم

 که کندمي بیان شیمیایي کود مختلف سحوح از استفاده

 دانته  تعتداد  یایيشتیم  کتود  از معیني سح  در تواندمي

 کنتار  در استید  استتیک  اینتدول . کنتد  تولیتد  قبتولي  قابل

 از شودمي تولید زیستي کودهای توسط که سیتوکینین

 و بترگ  وزن افتزایش  و جتانبي  هتای ریشته  رشد طریق

 ختود  نوبته  به که شده پرورده مواد افزایش سبب ریشه

 هتای انتدام  ستهم  افتزایش  و رویشي رشد افزایش باعث

)باشتان و   گتردد مي سنبله در دانه تعداد ملهج از زایشي

 (.5331همکاران 

 

  وزن هزار دانه

بودن اثر  دارمعنينتای  تجزیه واریانس حاکي از 

 ، هرچنددوبکود نیتروژن و ازتوباکتر بر وزن هزار دانه 

نشتد   دارمعنتي اثرمتقابل این دو فاکتور از نظتر آمتاری   

د کتته ادشتتان هتتا ننتتتای  مقایستته میتتانگین . (2)جتتدول 

 511گترم( مربتوط بته     99/91بیشترین وزن هزار دانه )

، هرچنتتد اختتتالم  بتتودکیلتتوگرم نیتتتروژن در هکتتتار   

و بتتا نداشتتت کیلتتوگرم در هکتتتار  511داری بتتا معنتتي

کیلتوگرم در   211افزایش میتزان نیتتروژن مصترفي تتا     

ی از وزن هتزار دانته کاستته شتد     دارمعنتي هکتار بحور 

ی  مؤید وجتود رابحته درجته دو بتین     این نتا(. 1)جدول 

وزن هزار دانه و مقدار نیتتروژن مصترفي استت کته بتا      

استفاده از بررسي روند تغییرات نیز متورد تأییتد قترار    

خیتاط و همکتاران    ،در تحابق با نتیجه حاضر. بودگرفته 
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در تحقیي نشان دادنتد کته بیشتترین وزن هتزار     ( 2159)

وگرم نیتتتروژن کیلتت 591دانتته در شتترایط استتتفاده از   

هتا  نتیجه مقایسته میتانگین  خالص در هکتار بدست آمد. 

بیشترین وزن هزار دانه زماني حاصل شد  نشان داد که

که بذور قبل از کاشت با کتود زیستتي ازتوبتاکتر تلقتی      

درصتدی وزن   51و این تیمار سبب افتزایش  شده بودند 

 (. 9)جدول هزار دانه شد 

 

 ازتوباکتر بر برخی از صفات مورد مطالعهاثر تلقیح بذور با  -6جدول 

 (%) دانه پروتئینمحتوی  )گرم( وزن هزار دانه (کود نیتروژن )کیلوگرم در هکتار

 91/2a 59/51a تلقی 

 92/21b 55/13b عدم تلقی 

LSD 91/1 95/1 

 ن حداقل با استفاده از آزمودار بین تیمارها حروم مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم اختالم معني

 است. درصد 1( در سح  احتمال LSD)  داراختالم معني

 

رسد باکتری ازتوباکتر به دلیل نقشي ميبه نظر 

نیتروژن مورد نیاز بوته در طي فصل رشد  تأمینکه در 

و به خصوص مرحله رسیدگي دانه دارد، توانسته است 

مقداری از کمبود نیتروژن خاک را جبران نماید )جان 

 کودهای کاربردهمچنین (. 2151مکاران، محمدی و ه

 جذب برای را شرایط و شده ریشه توسعه باعث زیستي

 باعث خود نوبه به این که کنندمي فراهم غذایي عناصر

 دوران به گیاه کهزماني .گرددمي فتوسنتز افزایش

 به سنتزوفت از حاصل مواد ،گرددمي نزدیک رسیدگي

 کودهایگردد. مي منتقل ا(هدانه) زایشي هایاندام

 افزایش سبب عمل این تقویت و تسریع طریق از زیستي

 مثبت اثر نیز( 2119) ادریسشوند. مي دانه هزار وزن

 کرده تأیید گندم دانه هزار بروزن را ازتوباکتر باکتری

، در تحابق با تأثیر مثبت کود زیستي ازتوباکتر .است

 نشان دادند که (2155همکاران  و سیرجاني خاصه

 دار وزن هزاردانهمعني افزایش سبب ازتوباکتر مصرم

 در مناسب زیستي کود تیمارهای. گردید گندم در

 شرایط مراتب به شیمیایي شاهد تیمار با مقایسه

 داخل زیستي های فعالیت بهبود برای را تریمناسب

 توسط غذایي مواد جذب طریق از و کرده مهیا خاک

 .گردید دانه هزار وزن افزایش موجب ریشه

 دانه ینپروتئمحتوی 

اثر کود نتای  تجزیه واریانس نشان داد که 

در پروتئین دانه محتوی زیستي و کود نیتروژن بر 

مقایسه . (2)جدول دار بود درصد معني 5سح  احتمال 

ها نشان داد که کمترین میزان پروتئین دانه در میانگین

 ،1شرایط عدم مصرم کود نیتروژن بدست آمد و بین 

کیلوگرم نیتروژن در هکتار اختالم  511و  11

. بیشترین میزان (1)جدول  ی وجود نداشتدارمعني

پروتئین دانه در شرایحي حاصل شد که از کود 

کیلوگرم در هکتار استفاده شد  511نیتروژنه به میزان 

 کیلوگرم نیتروژن در هکتار 211و  511و بین سحوح 

پروتئین دانه ی محتوی از نظر دارمعنياختالم  نیز

در تحابق با نتای  تحقیق (. 1وجود نداشت )جدول 

در تحقیقي نشان دادند ( 2113حاضر، امام و همکاران )

کیلوگرم در  511که افزایش نیتروژن مصرفي تا میزان 

البته  هکتار سبب بهبود مقدار نیتروژن دانه گردید.

حسیني و همکاران برخالم نتای  تحقیق حاضر، 

تحقیقي نشان دادند که بیشترین درصد در  (2159)

 211پروتئین دانه در شرایحي حاصل شد که از 

وست و هکتار استفاده شد.  در نیتروژن کود کیلوگرم

دریافتند که کاربرد کود سرک نیتروژن  (5332کاسمن )

یابي به سحوح باری در اواخر فصل رشد در دست

حاکي از مقایسه میانگین . پروتئین دانه مؤثر بوده است



 6931 تابستان/  7شماره  72نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                      شریفی، امیریوسفی                       611

 

بذور تلقی  شده گیاهان حاصل از این موضوع است که 

بذور تلقی  گیاهان حاصل از در مقایسه با با ازتوباکتر، 

با  .برخوردار بودندمحتوای پروتئین بارتری از نشده 

کننده نیتروژن توجه به اینکه ازتوباکتر، باکتری تثبیت

باشد، ی اولیه تشکیل پروتئین ميو این عنصر مادهبوده 

احتمار  یکي از دریل افزایش درصد پروتئین با کاربرد 

است ازتوباکتر، تثبیت نیتروژن توسط این باکتری 

از آنجا که در پژوهش حاضر  .(5399)آلتمن و همکاران 

کاربرد کود نیتروژن به صورت تقسیحي صورت 

استفاده از کود زیستي چون به صورت مستمر نگرفت، 

کند، منجر به افزایش ه تثبیت مينیتروژن را برای گیا

. رئوفي و همکاران درصد پروتئین دانه شده است

بیشترین میزان پروتئین دانه در نشان دادند که ( 2151)

به صورت کامل مصرم کود نیتروژني  یتیمارترکیب 

کمترین و  دگردی حاصل کود زیستي ازتوباکتر همراهه ب

ي مصرم کود زیست یتیمارترکیب  درآن مقدار 

مشاهده شد و اعالم داشتند که ازتوباکتر به تنهایي 

تلقی  بذور بدون کاربرد نیتروژن تاثیری در افزایش 

 از نیتروژن که نکته این به توجه با .نیتروژن دانه ندارد

 پروتئین درصد در افزایش مؤثر عناصر مهمترین جمله

 کود افزایش کاربرد که رسدمي نظر به باشد،مي دانه

 در همچنین و دانه در عنصر این تجمع نیتروژن

 نهایت منجر داده باشد که در افزایش را های هوایياندام

 با نتیجه این .است شده هادانه پروتئین درصد بهبود به

 ساختمان اسیدهای در نیتروژن عنصر نقش به توجه

 نظر به بدیهي و معقول نتیجه یک ها پروتئین و آمینه

 .رسد مي

 
 

 تجزیه همبستگی

د که عملکرد دانه ادنتای  تجزیه همبستگي نشان 

با صفات وزن هزار دانه، تعداد سنبله در متر مربع، 

، شاخص سح  برگ و ارتفاع بوته کلروفیل شاخص

 اینکه به توجه با. داشتدار همبستگي مثبت و معني

 حتمار، ااشدمي عملکرد اجزا اثرات برآیند دانه عملکرد

 خوشه، در دانه تعداد یعني ردعملک اجزاء اثرات مجموع

 سبب مربع متر در خوشه تعداد و بوته در خوشه تعداد

 همکاران و مور مید. است شده عملکرد دارمعني افزایش

 گندم، دانه عملکرد افزایش که کردند گزارش( 5399)

 تعداد ،مربع متر در دانه تعداد افزایش از ناشي عمدتا 

. است خوشه رد دانه تعداد و مربع متر در خوشه

که به عنوان شاخصي از میزان  شاخص کلروفیل

 کلروفیل غلظت با باشد وها ميکلروفیل موجود در برگ

، با صفات درصد دارد مستقیم رابحه گیاه هایبرگ

پروتئین دانه، وزن هزار دانه، تعداد سنبله در متر مربع، 

شاخص سح  برگ، ارتفاع بوته و عملکرد دانه 

توان ميبنابراین . شتدار دامعنيهمبستگي مثبت و 

 افزایش سبب کلروفیل غلظت افزایشاظهار داشت که 

 که شودمي ها کربوهیدرات تولید و فتوسنتز شدت

 مترمربع، در سنبله تعداد دانه، هزار وزن افزایش سبب

 سنبله طول و بوته در برگ تعداد سنبله، در دانه تعداد

 افزایش سبب مذکور صفات افزایش(. 1 جدول) شودمي

این نتیجه در تحابق با نتیجه  .گرددمي دانه عملکرد

همچنین  باشد.مي( 2159نژاد و همکاران )تحقیق احمدی

رابحه مثبت مشاهده شده در این تحقیق بین عملکرد دانه 

و درصد پروتئین دانه با نتای  تحقیق احمدی همزیان 

 باشد.در تحابق مي( 2151سفلي )
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 ستگی بین صفات مورد مطالعههمب -7جدول 
وزن هزار   دانه پروتئین صفات

 دانه
تعداد دانه 

 در سنبله
تعداد سنبله 

 در مترمربع

شاخص 

 کلروفیل

شاخص 

 سح  برگ
 ارتفاع بوته

99/1 وزن هزار دانه **       
      95/1 *19/1 تعداد دانه در سنبله

تعداد سنبله در 

 مترمربع

31/1** 32/1** 11/1**     

    **39/1 99/1 **13/1 **91/1 اخص کلروفیلش

   *19/1 *19/1 99/1 *15/1 95/1 شاخص سح  برگ

  **99/1 *91/1 19/1 59/1 19/1 91/1 ارتفاع بوته

 **91/1 *12/1 *99/1 *99/1 92/1 *19/1 92/1 عملکرد دانه

 درصد 1و  5دار در سح  به ترتیب بیانگر اثرات معني **و  *       

 

 کلی گیرینتیجه

 کته  داد نشتان  آزمتایش  ایتن  نتتای   مجمتوع  در

 عملکرد بر داریمعني اثر نیتروژن کود مصرم افزایش

میتزان کلروفیتل   ، شاخص سح  برگ، ارتفتاع بوتته،   دانه

برگ پرچم، تعداد سنبله در متر مربع، وزن هزار دانته و  

اثرات کود نیتتروژن در   البته شت.دا درصد پروتئین دانه

عدم تلقی  با کود زیستي ازتوبتاکتر   هر دو سح  تلقی  و

، شاخص کلروفیلدانه، ارتفاع بوته، عملکرد برای صفات 

 یکستان تعداد سنبله در متر مربع و تعداد دانه در ستنبله  

 تلفیقي مصرمتوان نتیجه گرفت که در مجموع مي نبود.

ازتوبتاکتر   زیستتي  کتود  همراه بهنیتروژن  شمیایي کود

 جهتت  و داشتت  مورد محالعه صفات بر داریمعني تاثیر

 شتیمیایي  کودهای مصرمدانه  عملکرد حداکثرحصول 

 .شتود متي  توصتیه  زیستتي  کودهتای  از استفاده با توام

به همراه تلقی   هکتار درنیتروژن  کیلوگرم 511 مصرم

تواند منجتر  بذور با استفاده از کود زیستي ازتوباکتر مي

شتتان بتته حصتتول پتانستتیل عملکتترد گتتردد. ایتتن نتتتای  ن

دهد که کاربرد کود بیولوژیک ازتوباکتر زماني متوثر  مي

است که به همراه آن در حد نیاز کود شیمیایي نیتروژنه 

و بررستي رونتد    رگرستیون  تجزیته نیز مصرم شتود.  

تغییرات نشان داد کته در هتر دو شترایط تلقتی  و عتدم      

تلقی  بین عملکرد دانه و مقادیر مختلتف کتود نیتتروژن،    

کودهتای   جتایگزیني  دار بتود. وم معنتي رابحته درجته د  

شتیمیایي و کتاهش مصترم     کودهتای  جتای  به زیستي

 کودهتتای شتتیمیایي بتتا استتتفاده از کودهتتای زیستتتي، 

 زیست هایآلودگي کاهش و پایدار کشاورزی نویدبخش

 .باشدمي آینده در محیحي

  . 
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