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 چکیده

تی بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه لوبیا سفید در منطقه به منظور بررسی اثر تلفیقی کودهای آلی و زیس      

انجام شد.  6391در سال های کامل تصادفی با سه تکرار صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکبه آزمایشی نیاسر

 ، ترکیب نیتروکسین2-بارورکود زیستی فسفات شاهد، نیتروکسین، بصورت  ،فاکتور اول شامل چهار سطح کود زیستی

بود. صفاتی کمپوست ورمیو  ، کمپوست قارچگاوی کود دامیشاهد، شامل  چهار سطح کود آلی دوم فاکتور+ بارور و 

، درصد نیتروژن، مقدار بوته، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه، عملکرد دانه، تعداد روز تا رسیدگی بوتهمانند ارتفاع 

استفاده از نتایج نشان داد که نیتروژن مورد ارزیابی قرار گرفتند.  کارایی فیزیولوژیکی و بوتهفسفر جذب شده توسط 

اثر  شد.منجر صفات مورد ارزیابی اکثر به افزایش معنی دار  هابا عدم مصرف آن مقایسهدر و آلی زیستی  هایکود

، درصد بوتهگی متقابل کاربرد کودهای آلی و زیستی بر صفات تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه، تعداد روز تا رسید

که بیشترین کارایی طوری. بهبوددار کارایی فیزیولوژیکی نیتروژن معنی و بوتهنیتروژن، مقدار فسفر جذب شده توسط 

کیلوگرم دانه تولید شده به  22/0با میانگین گاوی فیزیولوژیکی نیتروژن به تیمار تلقیح با نیتروکسین + کود دامی 

اختصاص و کمترین مقدار آن با میانگین صفر به تیمار شاهد + شاهد ط بود مربوکیلوگرم نیتروژن مصرف شده 

مربوط به مصرف کود  کیلوگرم در هکتار 3093با نشان داد که بیشترین عملکرد دانه صفات مقایسه میانگین  .داشت

بنابراین د. بوکیلوگرم در هکتار( مربوط به عدم مصرف کود )شاهد(  2221کمپوست و کمترین عملکرد دانه )ورمی

 گردد.میلوبیا سفید مصرف توأم کودهای زیستی و آلی موجب بهبود کمی و کیفی صفات زراعی گیاه 

 

 
 کود زیستی، کود آلی، لوبیا سفید، عملکرد دانهکارایی نیتروژن،  های کلیدی:واژه
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Abstract 

In order to evaluate of nitrogen efficiency and grain yield of white bean under combined 

application of organic and biological fertilizers in Niasar region, a factorial experiment based on 

randomized complete block design with three replications was conducted in 2015. The first factor 

included four levels of biological fertilizer (control, inoculation with nitroxin, Barvar-2 and nitroxin 

+ Barvar-2) and second factor included four levels of organic fertilizer (control, farmyard manure, 

mushroom compost and vermicompost). In this study characteristics such as number of grains per 

plant, weight of 100 grains, grain yield, number of days to maturity, nitrogen percentage, amount of 

phosphor absorbed by plant and physiological efficiency of nitrogen were assessed. Results showed 

that the interaction effect of organic and bio-fertilizers was significant on number of grains per 

plant, grain yield, number of days to maturity, nitrogen percentage, amount of phosphor absorbed 

by plant and efficiency of nitrogen. The maximum nitrogen efficiency (0.25 kg.kg-1) was obtained 

by inoculation with Azotobacter + farmyard manure and the minimum of nitrogen efficiency 

(0kg.kg-1) by control+control. The maximum of grain yield (3083 kg.ha-1) were obtained by 

vermicompost and the minimum of grain yield (2524 kg.ha-1) by control treatment. Therefore, the 

combined application of organic and biological fertilizers, could improve the quantitative and 

qualitative traits of the Bean. 
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 مقدمه

 چند یا یک از کافی مقادیر شامل زیستی، کودهای

 با همراه باشند کهمی زیخاک مفید میکروارگانیسم گونه

 مثبتی نقش و شوندمی عرضه مناسبی دارنده نگه مواد

 شرایط بهبود و سبب داشته گیاهان غذایی نیاز رفع در

 تثبیت آزادزی هایباکتری ترینشوند. مهممی هاآن رشد

 در که هستند و آزوسپریلیوم ازتوباکتر نیتروژن کننده

 صورتبه و داشته حضور خاک ریزوسفر محیط
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-می استفاده خاک در آلی موجود بقایای از هتروتروف

 نیستند. خاصی گیاه هیچ با زندگی به محدود البته و کنند

 می مزبور باکتری دو هر شامل نیتروکسین زیستی کود

نیتروکسین  زیستیکود (. 2060مکاران باشد )احمد و ه

باشد که با های تثبیت کننده ازت میحاوی باکتری

برخورداری از باالترین تکنولوژی و براساس 

لطیفی ) گردداستانداردهای بین المللی تولید و عرضه می

نیتروکسین  زیستیکود  های موجود درباکتری(. 6999

جذب عناصر افزون بر تثبیت ازت هوا و متعادل کردن 

اصلی پرمصرف و ریزمغذی مورد نیاز گیاه با سنتز و 

های ترشح مواد محرک رشد گیاه نظیر انواع هورمون

های تنظیم کننده موجب رشد و توسعه ریشه و قسمت

هوایی گیاهان و حفاظت از گیاه در مقابل عوامل 

 گرددمی زیستیو غیر  زیستیهای زا و تنشبیماری

های انجام شده پژوهش ساسبرا(. 6991فلچیری )

های زیستی بیشترین نیتروکسین نسبت به سایر کود

تأثیر را روی وزن هزار دانه، وزن خشک گیاه و وزن 

انوشه و همکاران پیرسته اندام هوایی داشته است )

2060.)  

بوته  افزایش ارتفاع( 2061و همکاران )اعلمی میالنی 

 20به همراه کود زیستی نیتروکسین با مصرف لوبیا را 

سوپر فسفات گزارش کردند. درصد کود شیمیایی و بیو

های زیستی سبب کاربرد کوددر گیاه شنبلیله هم 

وزن هزار دانه تابع  ه است.افزایش وزن هزار دانه شد

ها و مین مواد پرورده برای مخزنأتوانایی گیاه در ت

باشد هرچه شرایط محیطی در زمان پر شدن دانه می

ن کمتر باشد، سهم هر مخزن از مواد تعداد مخاز

شده تر درشت هاو در نتیجه دانه یافتهپرورده افزایش 

چیانه و رضایی یابد )و وزن هزار دانه افزایش می

 (.2061همکاران 

ای در شش منطقه از نتایج یک آزمایش مزرعه

، در ماشک ویکتوریای استرالیا نشان داد که عملکرد دانه

)کارتر و  افزایش داشته است شده تمام تیمارهای تلقیح

تلقیح باقال با در خوزستان در تحقیقی  (.6991همکاران 

 ی عملکرد دانهدرصد 19تا  32کودهای زیستی موجب 

(. 2006)خسروی و همکاران  شدشاهد تیمار نسبت به 

با اعمال تیمار ورمی کمپوست بر  در تحقیقی دیگر

ثیر این کود أعملکرد گندم دریافتند که این صفت تحت ت

(. محققان با 2062گیرد )شهبازی و همکاران قرار می

بررسی تأثیر چند مایه تلقیح حاوی باکتری بر جذب 

عناصر غذایی در لوبیا دریافتند که میانگین فسفر جذب 

باشد به طوری که شده توسط گیاه معنی دار می

دست آمد باالترین میانگین از تیمارهای تلقیح به

 (.2060همکاران )مهرپویان و 

وجود کمپوست در خاک، از ابتدای  مشخص شد که

مراحل رشد گیاه به همراه آبیاری محدود، به دلیل 

افزایش رطوبت در دسترس گیاه، امکان رشد و افزایش 

 ادژقربانی نسازد )تدین و را فراهم مینخود گیاه ارتفاع 

( اظهار 2009) رضوانی مقدمسعید نژاد و (. 2062

های کمپوست، ورمی کمپوست، کود کود داشتند که

تعداد و ثیر مثبتی بر عملکرد أگاوی و کود گوسفندی ت

ولی بین این کودها . داردزیره سبز دانه در بوته 

 . شدداری مشاهده ناختالف معنی

( اظهار داشت که در بین سطوح 2009میرزاخانی )

مصرف نیتروژن و فسفر، بیشترین و کمترین مقدار 

و صفر  69/23یولوژیکی نیتروژن، با میانگین کارایی فیز

مصرف  نیتروژنکیلوگرم دانه تولید شده به کیلوگرم 

کیلوگرم  20شده به ترتیب مربوط به تیمارهای )مصرف

فسفر( و عدم مصرف کود بود. کیلوگرم  22نیتروژن + 

هدف از انجام های صورت گرفته، با توجه به بررسی

تلفیقی انواع آزمایش بررسی تأثیر مصرف این 

های زیستی با انواع کودهای آلی بر حاصلخیزکننده

 عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا سفید بود.  
 

  هامواد و روش

در شهر نیاسر از توابع 6391آزمایش در اسفند ماه 

عرض  باشهرستان کاشان واقع در استان اصفهان 

 9درجه و  26 دقیقه و طول 2درجه و 32جغرافیایی
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متر  6920را شد. ارتفاع منطقه از سطح دریا اج ،دقیقه

 ترتیببه سالیانه منطقهو دمای میانگین نزوالت  بوده و

. حداقل و حداکثر باشدمیدرجه  32و  میلی متر 610

 39و  -9به ترتیب هم انه یمطلق درجه حرارت سال

درجه سانتیگراد است. آزمایش به صورت فاکتوریل در 

مل تصادفی با سه تکرار های کاقالب طرح پایه بلوک

کود زیستی شامل اول چهار سطح فاکتور  .اجرا شد

کود زیستی نیتروکسین، تلقیح با ، (شاهدعدم مصرف )

، و کود زیستی 2-کود زیستی فسفات بارورتلقیح با 

فاکتور و  2-بارورکود زیستی فسفات نیتروکسین + 

عدم مصرف کود شامل آلی  دوم شامل چهار سطح کود

، گاوی کود دامیدر هکتار کیلوگرم  2120رف ، مصآلی

کیلوگرم در هکتار کمپوست قارچ و  9212مصرف 

کمپوست کود ورمیکیلوگرم در هکتار  1619مصرف 

و درصد نیتروژن  2، 1، 3، 2، 6ول ابا عنایت به جدبود. 

موجود در کودهای آلی حاصل از آنالیز آزمایشگاهی، 

مبنای مصرف سطوح و مقادیر مصرف کودهای آلی بر 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص در نظر گرفته  600

 شد.

 

 

 و میزان مصرف آنها نتایج آنالیز کودهای آلی -1جدول 

 مقدار مصرف درصد نیتروژن نوع کود
)1-(Kg.ha 

 2120 99/6 کود دامی

 9212 26/6 کمپوست قارچ

 1619 10/2 ورمی کمپوست

 

 

 اویگ نتایج آنالیز کود دامی -2جدول

  هدایت الکتریکی اسیدیته اشباع کربن آلیدرصد  نیتروژن کل نسبت کربن به ازت

(1-dS.m) 

22/26 26/6 01/21 91/9 11/9 

 

 

 کمپوست قارچ نالیزنتایج آ -3جدول

 هدایت الکتریکی اسیدیته اشباع کربن آلی ازت کل درصد نسبت کربن به ازت

(1-dS.m) 

21/69 99/6 22/30 96/9 92/9 

 

 

 کود ورمی کمپوست نالیزنتایج آ -4دولج

  روی

(ppm) 

  مس

(ppm) 

  آهن

(ppm) 

  منگنز

(ppm) 

  فسفر

(ppm) 

  پتاسیم

(ppm) 

  نیتروژن

(%) 
کربن 

 (%) آلی

مواد 

 (%) آلی

اسیدیته 

 خاک

 هدایت

 الکتریکی

(1-dS.m) 

6212 6/0 9/2613 1/192 23/930 93/6332 10/2 63/31 99/12 03/9 03/9 

 
 
 



 5                                                                   زیستی و آلی کودهای تلفیقی کاربرد تحت سفید لوبیا دانه عملکرد و نیتروژن کارایی بررسی

 

 رت شامل شش ردیف کاشت به طول پنج مترهر ک

ها های کاشت نیم متر، فاصله بوتهفاصله بین ردیف بود.

 3سانتیمتر و عمق کاشت بذر حدود  60روی ردیف

. تمامی مقادیر تعیین شده در نظر گرفته شدسانتیمتر 

کودهای آلی در زمان کشت به زمین داده شد. کودهای 

وش بذرمال و هم به رهم  در همین زمانزیستی نیز 

بصورت آغشته نمودن کودهای آلی مورد استفاده قرار 

 60 ،گرفت. برای تعیین صفات زراعی مورد بررسی

بوته از هر کرت آزمایشی با در نظر گرفتن حاشیه 

انتخاب و میانگین اعداد بدست آمده به عنوان مقدار 

کاشت در عددی صفت مورد مطالعه یادداشت شد. 

روش مکانیکی و با علف های هرز به مبارزه ،اسفند ماه

در انجام شد.  6392و برداشت در خرداد ماه با دست 

این آزمایش صفاتی مانند تعداد دانه در بوته، وزن صد 

، درصد بوتهدانه، عملکرد دانه، تعداد روز تا رسیدگی 

، مقدار فسفر )در آزمایشگاه به روش کجلدال( نیتروژن

شگاه به روش خاکستر )در آزمای بوتهجذب شده توسط 

)با استفاده از کارایی فیزیولوژیکی نیتروژن  و خشک(

 . گیری شدندرابطه زیر(، اندازه

 

عملکرد دانه کرت کود داده شده              –عملکرد دانه کرت شاهد                                                               

                         =  کارایی نیتروژن       

رم( نیتروژن جذب شده در کرت کود داده شده      )کیلوگرم بر کیلوگ –نیتروژن جذب شده در کرت شاهد                     

   
  (2001و مارینو و همکاران  2001)ونیال و جایانتی 

های لوبیای واقع بوته ،گیری عملکرد دانهبرای اندازه

ز هر کرت آزمایشی پس از مترمربع ا دودر مساحت 

برداشت و عملکرد  ،حذف نیم متر از ابتدا و انتهای کرت

دانه بر حسب کیلوگرم در هکتار محاسبه شد. کلیه 

   اطالعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار 

MSTAT-C مورد تجزیه واریانس قرار گرفت و در

ها بر اساس دار شدن، مقایسه میانگینصورت معنی

در سطح احتمال پنج درصد  ،چند دامنه ای دانکنآزمون 

 انجام شد. 

 

 هنتایج آزمایش خاک مزرع 5- جدول

 خاک عمق

(cm) 

 اسیدیته

 اشباع

 نیتروژن

 (%) کل

قابل  فسفر

 جذب
(ppm) 

پتاسیم قابل 

 جذب

(ppm) 

 (%رس ) (%سیلت ) (%) شن
 بافت

 

 لومی -شنی  20/9 90/20 90/90 9/291 99/63 09/0 01/9 30-0

 
 
 

 نتایج و بحث

 تعداد دانه در بوته

ثیر أتحت تطور معنی داری بهتعداد دانه در بوته 

 هایل کودبتیمارمصرف کودهای زیستی و اثر متقا

. بیشترین (1)جدول آلی قرار گرفت  هایزیستی و کود

تلقیح با تیمار  بهعدد(  13/39تعداد دانه در بوته )

 90/26) آنن کاربرد کود دامی و کمتری+ یتروکسین ن

کود + مصرف تیمار عدم مصرف کود زیستی  بهعدد( 

تعداد دانه در بوته تابعی  .(9مربوط بود )جدول ورمی 

تمامی این موارد تحت  و از تعداد غالف در بوته است

 مراحلتأثیر عوامل محیطی و نحوه رشد و نمو گیاه در 

رویشی و زایشی خصوصاٌ در مرحله گرده افشانی و 



 8931 پاییز/   9شماره  93نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                          عرب نیاسر، میرزاخانی                   6

 

رسد که بنابراین به نظر میباشد. نه میپر شدن دا

نیتروکسین سبب دامی و تلقیح با کود کاربرد توأم 

شده است، و در پی آن گیاه  حاصلخیزی خاکافزایش 

توانسته با جذب مقادیر بیشتری از عناصر غذایی و آب، 

به ویژه عنصر نیتروژن، نسبت به سایر تیمارها از رشد 

بتواند با و وردار گردد برخ ی و نمو زایشی بهتریشویر

را بهبود اجزای عملکرد  ،تولید کربوهیدرات بیشتر

 .بخشد

موجب کودهای زیستی کاربرد  در گیاه ذرت هم

-مطلوبافشانی، تطابق گردهرویشی، طول دوره افزایش 

شدن دانه و ، پرگیاه با عوامل محیطی گلدهیتر دوران 

تدین  (.2009)حمیدی و همکاران  ه استشدعملکرد دانه 

دند که تعداد دانه در نموگزارش  (2062) قربانی نژادو 

کمپوست قرار گرفت. کود ثیر تیمار أتحت تنخود بوته 

ثیر مثبت أواکنش تعداد دانه در بوته نشان دهنده ت

-میکمپوست بر تعداد ساقه و اندام های زایشی گیاه 

باشد. تفاوت در تعداد دانه در بوته می تواند به علت 

ثیر کمپوست أهای نخود تحت تبوتهرشد رویشی تداوم 

 . باشد

 

  وزن صد دانه

وزن صد دانه لوبیا تحت تأثیر هیچ یک از تیمارهای 

مقایسه در با این حال  (.1)جدول  آزمایشی قرار نگرفت

 96/21بیشترین وزن صد دانه با میانگین  ،اثرات متقابل

گرم مربوط به مصرف کود دامی + تلقیح توأم با 

و کمترین وزن صد دانه با  2-روکسین و بارورنیت

کمپوست + گرم به مصرف کود ورمی 96/22میانگین 

با توجه به (. 9)جدول  بودمربوط  2-تلقیح با بارور

اینکه صفت وزن صد دانه گیاهان تا حدود بسیار زیادی 

باشد و کمترین های ژنتیکی آنها میتحت تأثیر ویژگی

مساعد و نامساعد تولید  میزان نوسانات را در شرایط

دار تیمارهای مورد ، اثر غیرمعنیشودمتحمل می

 بینی بود.بررسی بر این صفت قابل پیش

 
 

 نتایج تجزیه واریانس خصوصیات زراعی لوبیا تحت تأثیر کودهای آلی و زیستی -6جدول 

درجه  منابع تغییر

 آزادی

 بوتهارتفاع 
 

تعداد دانه 

 در بوته

وزن صد 

 دانه

 دانه عملکرد

 

روز تا 

 رسیدگی

درصد 

 نیتروژن 

فسفر 

 جذب شده

 کارایی 

 نیتروژن

 90993/99ns 6/39** 0/002ns 0/039ns 0/000ns *61/33 **620/39 **219/61 2 تکرار

 **ns 690/21** 1/12ns 6232922/19** 33/16** 0/39** 9/26** 0/060 619/23 3 کودهای زیستی

 ** 23/39ns 0/29ns 999399/29** 0/09ns 0/31** 633/22** 0/063 **293/29 3 کودهای آلی

کود ×کود زیستی

 آلی

9 29/96ns 11/93* 3/60ns 999699/29** 0/29* 0/69** 62/12** 0/001 ** 

10/92 30 ی آزمایشخطا  69/69  90/3  91/99021  26/0  009/0  26/0  0006/0  

60/66 (%ضریب تغییرات )  21/62  99/9  61/66  13/0  90/2  20/06  69/9  

,  ns * ,**  می باشد به ترتیب غیر معنی دار، معنی دار در سطوح احتمال پنج و یک درصد. 

     

وزن صد دانه از مهمترین اجزای عملکرد بوده و تأثیر 

سزایی در عملکرد دارد )موسوی جنگلی همکاران به

(، مصرف 2060(. در مطالعه صیادی و همکاران )2001

-لید باالترین وزن صد دانه میکود زیستی باعث تو

شود علت افزایش وزن صد دانه در گیاه لوبیا شده 

تواند به این دلیل باشد که وقتی است. این افزایش می

گیاه در مرحله رشد رویشی خود قرار دارد، مواد 

ها انتقال داده و مازاد حاصل از فتوسنتز را به ریشه
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نتیجه  گردد. درها میموجب توسعه مطلوب تر ریشه

ها، شرایط برای جذب عناصر غذایی توسعه ریشه

شود که این به نوبه خود باعث افزایش بیشتر فراهم می

گردد. زمانی که گیاه به مرحله رسیدگی فتوسنتز می

گردد مواد حاصل از فتوسنتز را به مخزن نزدیک می

کند. کودهای حل کننده فسفات از ها منتقل میدانه

ت این عمل سبب افزایش وزن صد طریق تسریع و تقوی

  گردنددانه می

 

  عملکرد دانه

صفات نتایج حاصل از تجزیه واریانس بر اساس         

آلی و ، کودهای های زیستیکودتیمار  (، اثر1)جدول 

. مقایسه دار بودمعنیاین صفت بر اثر متقابل آنها 

عملکرد میانگین اثرات متقابل کودهای آلی و زیستی بر 

تیمار عدم مصرف کود آلی و کود شان داد که ن دانه

کمترین  کیلوگرم در هکتار 6199زیستی با میانگین 

عدم وجود  در شرایط (.9)جدول  عملکرد دانه را داشت

ظرفیت کاهش  دلیلبه  ،کودهای آلی در خاک زراعی

، افزایش تشکیل مواد غذاییکاهش تأمین  ،نگهداری آب

محیط اهش تهویه کمپلکس عناصر معدنی در خاک، ک

های هوایی و ... در روند رشد ریشه و اندامها ریشه

رشد گیاه در نهایت کاهش و  شدهاختالل ایجاد گیاه 

را به دنبال خواهد داشت.  (هاتولید کربوهیدرات)

تواند اجزای عملکرد مطلوبی ایجاد بنابراین گیاه نمی

 نماید و در نتیجه عملکرد دانه آن کاهش خواهد یافت. 

محققان گزارش نمودند که کاربرد ورمی کمپوست       

به طور معنی داری خصوصیات کمی و کیفی موز، 

و باعث  هلوبیا چشم بلبلی را بهبود بخشیدو کاساوا 

 ه استتسهیل جذب عناصر غذایی توسط گیاه شد

در ارزیابی تأثیر سایر (. 2009)پادماواتیما و کوماری 

غذایی در سه رقم های زیستی بر جذب عناصر کود

بر عملکرد اثر مثبتی لوبیا مشخص شد که کود زیستی 

در مجموع کاشت بذور پرایمینگ شده با  و داشتهدانه 

محصول نسبت  یدرصد 13 ، به بهبودانواع مایه تلقیح

 منجر شدکود( مصرف به شاهد )بدون تلقیح و بدون 

کمپوست کاربرد ورمی. (2060)مهر پویان و همکاران 

دار عملکرد دانه موجب افزایش معنیه نخود هم در گیا

 (. 2001)جت و اهلوات  شده است
 

  بوتهتعداد روز تا رسیدگی 

داری تحت تعداد روز تا رسیدگی گیاه به طور معنی

های زیستی و اثر متقابل کود تیمار مصرف کود تأثیر

مقایسه میانگین . (1قرار گرفت )جدول زیستی و آلی 

نشان داد های زیستی و کود های آلی اثرات متقابل کود

روز  666تا رسیدگی با میانگین  ترین تعداد روزیشبکه 

مصرف + زیستی  هایودتلقیح با کعدم تیمار به تعلق م

تا رسیدگی  کود ورمی کمپوست و کمترین تعداد روز

عدم تلقیح با به تیمار  تعلقمروز  609با میانگین 

-به نظر می بود. کمپوستورمیمصرف  +نیتروکسین 

رسد که هرگاه گیاه در هر یک از مراحل رشد و نمو 

خود با کمبودهایی از قبیل رطوبت، عناصر غذایی، 

گردد، به میای و ... مواجه رقابت درون و برون گونه

ناچار سرعت گذار خود را از هر یک از این مراحل 

دهد، تا بتواند سریعتر به مرحله گلدهی و افزایش می

که متضمن بقای نسل اوست، برسد. در نتیجه دهی دانه

های فتوسنتزی در هر رشد، توسعه و تولید فرآورده

مرحله نسبت به شرایط بهینه کاهش خواهد یافت. 

از طول دوره رشد و نمو گیاه  ″بنابراین مجموعا

 کاسته خواهد شد. 

در مورد تأثیر کاربرد کودهای  نتایج یک بررسی     

نشان داد خانواده حبوبات  انیاهبر گ یزیستی نیتروژن

در یونجه بوده  هابیشترین تأثیر این گونه کود که

به نحوی که بوته ها سریع تر به مرحله گلدهی  .است

)دی جیبالی  رسیدند و تعداد روز تا گلدهی کاهش یافت

تیمار در بررسی دیگری تأثیر (. 2060و همکاران 

ه مثبت گزارش شد ندمورمی کمپوست بر عملکرد گ

 (.2062است )شهبازی و همکاران 
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 روژنتدرصد نی

تحت تأثیر داری طور معنیبهدرصد نیتروزن دانه    

قرار گرفت آلی و اثر متقابل آنها  ،کودهای زیستیتیمار 

 مشخص شد ،مقایسه میانگین اثرات متقابلبا (. 1)جدول 

عدم تیمار مربوط به  (22/3)ن ژنیترو باالترین درصدکه 

مصرف کمپوست قارچ و کمترین  +کود زیستی تلقیح با 

عدم تلقیح با کود مربوط به تیمار  (199/2)آن  درصد

عدم تلقیح  (.9)جدول  دوکود دامی بزیستی + مصرف 

با نیتروکسین که توانایی تثبیت نیتروژن در خاک را 

کیلوگرم در هکتار کود  2120دارد و همچنین مصرف 

ن( در این آزمایش به دامی )نسبت باالی کربن به نیتروژ

های لوبیا کاهش مقدار جذب نیتروژن توسط ریشه

قابل توجهی از یک شده است. معموال هرگاه مقدار منجر 

ماده آلی نپوسیده به خاک اضافه گردد، بالفاصله 

ریزجانداران جهت تجزیه این منبع غذایی، اقدام به تکثیر 

در سریع جمعیت خود کرده و از منابع نیتروژن موجود 

نمایند و در نتیجه ما شاهد ماده آلی استفاده می

وضعیتی بنام فقر موقت نیتروژن در خاک خواهیم بود. 

این موضوع باعث کاهش دسترسی گیاه به منابع 

های نیتروژنی خاک شده و نهایتا درصد نیتروژن بافت

    گیاه کاهش خواهد یافت.  

 نوع و ( میزان2009قلی زاده و همکاران )به گزارش 

 هاینیتروژن اندام قدارممصرفی روی  نیتروژن کود

 سطح یک درصد در دارمعنی اختالفیونجه  گیاهی

کود  مصرف در گیاه گلرنگ نیز با .ه استایجاد نمود

دامی درصد نیتروژن جذب شده نسبت به تیمار شاهد 

با افزایش (. a 2061 )قنبری و همکاران افزایش یافت

، مقدار نیتروژن جذب روژنمیزان عرضه )کاربرد( نیت

)محسن نیا و جلیلیان  یافتخواهد شده نیز افزایش 

2062 .)  

 مقدار فسفر جذب شده توسط بوته

اثر تیمار کود زیستی، آلی و اثر متقابل آنها بر مقدار 

داری نشان فسفر جذب شده توسط بوته اختالف معنی

. مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمار کود زیستی و داد

آلی نشان داد که باالترین مقدار فسفر جذب شده توسط 

کیلوگرم در هکتار مربوط به  03/22بوته با میانگین 

تیمار تلقیح با نیتروکسین + مصرف کمپوست قارچ و 

کیلوگرم در  19/2کمترین میزان جذب فسفر با میانگین 

هکتار مربوط به تیمار عدم مصرف کودهای زیستی + 

توان گفت (. می9بود )جدول  عدم مصرف کودهای آلی

که وجود مقادیر قابل توجه فسفر در کود کمپوست 

قارچ، و همچنین قابل دسترس بودن مقادیر کافی از 

-نیتروژن در اثر فعالیت تثبیت نیتروژن توسط باکتری

های موجود در کود زیستی نیتروکسین، موجب رشد و 

 های هوایی لوبیاتوسعه مطلوب سیستم ریشه و اندام

ای در خاک و شده است. با گسترش سیستم ریشه

های ناشی از فعالیت سبزینه افزایش تولید کربوهیدرات

های فتوسنتزی بوته و صدور مقادیر کافی از اسیمیالت

به سمت ریشه ها، مجموعا شرایط ایده آلی برای جذب 

 بیشتر مواد غذایی )از جمله فسفر( از خاک فراهم است. 

أثیر چند مایه تلقیح حاوی محققان با بررسی ت

باکتری بر جذب عناصر غذایی در لوبیا دریافتند که 

دار می باشد میانگین فسفر جذب شده توسط گیاه معنی

که باالترین میانگین از تیمارهای تلقیح به دست طوریبه

(. در بررسی قنبری و 2060آمد )مهرپویان و همکاران 

دامی بر ( اثر مصرف سطوح کود b 2061همکاران )

دار مقدار فسفر جذب شده در سطح یک درصد معنی

که بیشترین و کمترین مقدار فسفر جذب طوریبود. به

کیلوگرم در هکتار به  20/1و  69/9شده با میانگین 

ترتیب مربوط به تیمار عدم مصرف کود دامی و 

 تن در هکتار کود دامی بود.   20مصرف 
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 صیات زراعی لوبیا تحت تأثیر کودهای آلی و زیستیمقایسه میانگین خصو -7جدول 

 بوتهارتفاع  تیمار
(cm) 

تعداد دانه 
 بوته در

وزن صد 
 (g) دانه

عملکرد دانه 
()1-(Kg.ha 

روز تا 
 رسیدگی

درصد 
 نیتروژن

 

فسفر جذب 
 شده 

)1-(Kg.ha 

کارایی 
فیزیولوژیکی 

نیتروژن 
)1-(Kg.ha 

هد
شا

 

b39/92  b-e33/29 21/02 ab 6199 e 9/660  دشاه  ab 2/990 h 19/2  f 0  

ab 20/99  de23/22 21/99 ab 3299 ab 03/660 کود دامی ab 199/2 i 63/33 cd 0/0131 h 

ab 13/99  e39/22 99/23 کمپوست قارچ  ab 2639 de 660 3/  ab 3/220 a 29/62  de 0/0901 d 

b 13/91 e90/26 29/22 ورمی کمپوست  ab 3301 ab 666/0 a 190/2 i 61/06 b 0/0133 h 

ین
س

وک
تر

نی
 

ab 99/90  ab13/32 39/22 شاهد  ab 3932 a 609/0 c 3/160 a-c 69/93 b 0/0191 r 

a 39/92  a13/39 31/21 کود دامی  ab 2962 bc 609/3 cd 3/290 c-e 60/21 e 0/2210 a 

ab 90/96 b-d90/36 91/22 کمپوست قارچ  ab 3639 b 609/3 cd 3/390 b-d 03/22 a 0/0910 c 

b 19/91 b-e03/29 90/21 ورمی کمپوست ab 2999 bc 609/0 d 120/3  ab 22/91 a 0121/0  i 

ور
ار

ب
-2 

ab 93/99 b-e29/29 30/22 شاهد ab 2210 d 609/9 cd 990/2 gh 19/9  f 0/0111 g 

ab 10/99 c-e30/21 26/21 کود دامی  ab 6990 de 609/0 c 929/2  gh 13/9  f 0/0900 e 

ab 30/93 b-e10/30 06/22 وست قارچکمپ  ab 2239 cd 609/0 c 3/290 a 61/99 b 0/0120 g 

 b 10/91  de19/21 22/96 b 2993 bc 609/0 d 3/210 de 62/19 bc 0/0910 c ورمی کمپوست

ور
ار

+ب
ین

س
وک

تر
نی

 

ab 23/96  de69/23 92/21 )شاهد(  ab 2322 d 660/0 b 3/390 b-d 69/01 b 0/0292 j 

ab 93/99 a-c90/33 21/96 a 3333 ab 3/660 د دامیکو  ab 010/3 fg 62/22 de 0/6010 b 

ab 93/99  b-e99/29 26/22 کمپوست قارچ  ab 2999 bc 660/0 b 099/3  fg 66/19 de 0/0323 k 

ab 19/99  b-e63/30 22/21 ورمی کمپوست  ab 3619 b 9/660  ab 200/3 ef 66/96de 0/0921 c 

 ندارند.  پنج درصدی که دارای حرف مشترک هستند، اختالف آماری معنی داری در آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال میانگین های

 

 

 کارایی فیزیولوژیکی نیتروژن

معنی دار ثیر أیکی نیتروژن تحت تژکارایی فیزیولو

 قرار گرفتو اثر متقابل آنها زیستی  ،کودهای آلیتیمار 

با کارایی فیزیولویکی نیتروژن ن باالتری. (1)جدول 

مربوط به تیمار کیلوگرم بر کیلوگرم  22/0میانگین 

رین تپایینکود دامی و مصرف  + نیتروکسینتلقیح با 

مربوط کیلوگرم بر کیلوگرم  صفربا میانگین آن مقدار 

 (شاهدلی و زیستی )آعدم مصرف کودهای  به تیمار

وژن در واقع کارایی فیزیولوژیکی نیتر .(9)جدول  بود

نشان دهنده میزان استفاده بهینه گیاه از مقدار عنصر 

باشد. های آن گیاه میغذایی جذب شده توسط ریشه

بنابراین صرف جذب مقدار معینی از یک عنصر غذایی 

تواند معیاری جهت تعیین میزان تأثیرگذاری یک یا نمی

چند تیمار باشد. در تیمار تلقیح با نیتروکسین + مصرف 

مقدار نیتروژن جذب شده  باال بودند دامی عالوه بر کو

ی، شرایط به رهای تیماسایر ترکیب نسبت بهاز خاک 

بیشترین استفاده و  ،ای بوده که گیاه توانسته استگونه

کاربری را از نیتروژن جذب شده داشته باشد. یعنی 

شرایط برای تولید مقدار بیشتری از مواد فتوسنتزی و 

 جزای عملکرد بیشتری فراهم شده است.   همچنین تولید ا

یک تحقیق که در آن ترکیبی از کودهای شیمیایی، در 

ه مورد بررسی قرار گرفتکه آلی، مرغی و گوسفندی 

، دامنه تغییرات کارایی فیزیولوژیکی نیتروژن بین بود

کیلوگرم دانه تولید شده به ازای  21/10تا  29/21

)کشایی  بودوگرم نیتروژن مصرف شده متغیر کیل

 یصفت کارایی فیزیولوژیک دیگر،در آزمایشی  (.2062

با  .نیتروژن تحت تأثیر مصرف کود دامی قرار گرفت

تن در هر  10به  20افزایش میزان مصرف کود دامی از 

به  10/9هکتار مقدار کارایی فیزیولوژیک نیتروژن از 

)قنبری و  کیلوگرم بر کیلوگرم افزایش یافت 26/9

 (.a 2061 همکاران
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 نتیجه گیری

های کاربرد کودکه  نشان دادنتایج این پژوهش 

ثر مثبتی در ا زیستی به خصوص کود نیتروکسین

تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه، تعداد روز تا افزایش 

، درصد نیتروژن، مقدار فسفر جذب شده بوتهرسیدگی 

 کارایی فیزیولوژیکی نیتروژن نشان داد. و بوتهتوسط 

عملکرد دانه، درصد نیتروژن و کارایی  نیز برلی کود آ

. بهبود بخشیددر لوبیا سفید را فیزیولوژیکی نیتروژن 

کاربرد همزمان کودهای آلی و زیستی  به دلیل اینکه

شود، موجب افزایش کمی و کیفی صفات زراعی گیاه می

 گردد.توصیه می براین مصرف آنهاانب
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