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 چکيده
 بوه  یشو يآزما ،لوبیواییتی  رقو   دو يیهووا  اندام و شهير اتیخصوص بر یستيز یکودها کاربرد ریتأث یبررس منظوربه
 مشهد یفردوس دانشگاه یکشاورز ۀدانشکد یقاتیتحق ۀگلخان در تکرار سه در یتصادف کامالً طرح ۀپاي بر فاکتوريل صورت

 ی)حواو  ®نیتروکسین (1 یستيز یکودها ماریت شش شامل اول فاکتور .شد انجام 1394سال در شدهرلکنت طيشرا در و
 کننوودهحوول یهووایبوواکتر ی)حوواو (PSB) ®وفسوو ریب (Azospirillum sp ،) 2و .Azotobacter spیهووایبوواکتر
 یسوت يز یکودهوا  از یمجموو   ،Rhizobium) ایو لوب ستيهمز یباکتر (Pseudomonas sp. ،) 3و .Bacillus spفس ات
 و شاهد ماریت (6 و هکتار در اوره کود لوگرمیک 60 (،5 وفس ریب و نیتروکسین یستيز یکودها بیترک (4 (،ایلوب ستيهمز

 شوه، ير قطور  شوه، ير سطح شه،ير خشک وزن که داد نشان جينتا .بود )21676 و (COS16ایلوب رق  دو شامل دوم فاکتور
 دانوه  تعوداد  و دربوتوه  غالف تعداد ارت اع، برگ، خشک وزن ،يیهوا اندام کل شکخ وزن شه،ير حج  شه،ير طول مجموع
 سطح شه،ير خشک وزن ص ات در 21676رق  .دادند نشان را یداریمعن اختالفات یشيآزما یمارهایت ریتأث تحت درغالف

 خشوک  وزن ص ات رد .داشتند یبهتر يیکارآ شهير طول مجموع و شهير حج  ص ات در COS16 رق  و شهيقطرر شه،ير
 یکوود  یمارهوا یت ريسا از وفس ریب شهير حج  ص ت در و نیتروکسین یستيز کود شهير طول مجموع شه،ير سطح شه،ير

 و ،COS16 رقو   و نیتروکسو ین تیموار  در غالف در دانه و غالف تعداد نيشتریب که داد نشان نتايج طورکلیبه بودند. برتر
 و .Azotobacter spیهایباکتر رسدیم نظر به ق،یتحق اين در آمد. دستبه 21676رق  و شاهد تیمار در زانیم نيکمتر

.Azospirillum sp تیو تثب در بوا   يیتوانوا  لیو دل به شوند،یم شامل را نیتروکسین یستيز کود اتيمحتو نيتریاصل که 
 نشوان  خود از 21676رق  در صبخصو یبررس مورد ص ات بر یمثبت اثرات اهیگ ازین مورد يیغذا  ناصر یفراهم و نیتروژن

 .داد
 

 نیتروکسین ک،يولوژیب یکودها حبوبات، وفس ر،یب :یديکل یها واژه
 

   1 قدمهم
 یازهوا ین نیتوأم  در کوه  یمهمو  گواه يجا بر  الوه حبوبات

 منواب   نيتور مهو   از یکو ي ،دارنود  جامعه درآمدک  اقشار يیغذا
 Phaseolus  لمی نام با لوبیا .باشندیم یاهیگ نیپروتئ نیتأم

vulgaris و نشاسووته  درصوود 62 پروتئین، درصد22 داشتن با 
 منبو   و جهوان  کشاورزی محصو ت ينترمه  از یربی درصد2

 را مناسووبی  پتانسویل و آيودمی حساب به پروتئین قیمتارزان

                                                           
 goldani@um.ac.ir :نويسنده مسئول*

 دارد جامعووه  غوذايی رژيو  نیواز موورد پوروتئین توأمین بورای
(Troeh & Loynachan, 2003.) 

 نامتعوادل  مصورف  بوا  همراه سطح واحد در تولید افزايش 
 Koocheki, 2008 &) شویمیايی  کودهوای  و هوا کوش آفوت 

Khaje Hosseini)، سووخت،  هوای انورژی  هزينه افزايش با ث 
 اسوت  شوده  محیطوی زيست من ی هایازتابب و راندمان کاهش

(Lund, 2007؛ Jury et al., 2010.)  جامعوه  جديود  گورايش 
 از اسوت اده  کواهش راستای در پايدار کشاورزی متس به جهانی
 زيسوتی  کودهای کاربرد همچنین و شیمیايی مختلف هاینهاده

 حاصلخیزی ح ظ و محصول تولید افزايش در ایويژه اهمیت از
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 ,.RezvaniMogaddam et al) اسوت  برخووردار  خاک پايدار

 در اموروزه  کوه  رشود  محورک  هوای باکتری ينترمه  از (.2010
 جوون  بووه توووانمووی انوود،گرفتووه قوورار توجووه مووورد رزیکشوواو

 گیاه همزيستی فوايد از .کرد اشاره وباکترنیتروژن و آزوسپیريلوم
 نظیور  گیواه  رشود  محورک  هوای هورمون تولید هاباکتری اين با

 سوویتوکینین جیبوورلین، (Saleh Rastin, 2001) اکسووین
(Bashan, 2005،) امینويتو  ماننود  فعال بیولوژيکی مواد ترشح

 ,Kader) بیووتین  و اسیدپنتوتینیک اسیدنیکوتینیک، ،B های

  ناصور  و آب جوذب  بهبوود  ای،ريشوه  سیسوت   توسعۀ (،2002
 بیولوژيوک  تثبیوت  و (Okon & Labandera, 1994) غوذايی 
 یکودهوا  مثبت اثرات است. (Esitken et al., 2010) نیتروژن

 و خواک  فلوور  و فون ،یکروبیم جوام  بیترک و گسترش بر یآل
 و شاخ و شهير خاک، داخل در یکیمتابول یندهايفرآ ديتشد زین

 ,Gliessman) اسوت  قرارگرفتوه  يیشناسوا  مورد اهانیگ برگ

1998; Wallace, 2001; Celik et al., 2004.)  از اسووت اده 
 مشوکالت بور غلبوه بورای پايودار حلویراه خواک، ريزموجودات

  ملکورد افوزايش و ذايیغ  ناصر تل ات از ناشی محیطیزيست
 فعلووی  هوایبومکشت در شیمیايی کودهای وجود  دم دلیل به
 در موجود خاکزی هایباکتری از انوا ی .رودمی شماربه آينده و

 در ،نماينود  تحريوک  را گیاهوان  رشود  تواننود موی  کوه  ريزوس ر
 شووند. موی  نامیوده  1گیواه  رشود  محورک  هایريزوباکتر اصطالح

Vinutha (2005) هوای گونه با ريحان گیاه تلقیح نمود گزارش 
 افوزايش  سوبب  گلوموو   قوار   و وباکترنیتروژن باکتری مختلف
 کواربرد  .شوود می گیاه اسان  میزان و رشد سر ت توده،زيست

  ملکوورد افووزايش سووبب ريحووان گیوواه روی باسوویلو  بوواکتری
 دو را گیواه  اسوان   میوزان  و شوده  ريحان تودهزيست و اسان 
 ,Banchio et al., 2009).) Kumar et al داد ايشافوز  برابور 

 در شواهد  به نسبت وباکترنیتروژن کاربرد کردند گزارش (2001)
 شواهد  به نسبت دانه  ملکرد در افزايش درصد6/12 با ث گندم
 بوا  زنوی مايوه  ،نامحققو  هوای آزموايش  نتوايج  به توجه با گرديد.
 رصود د70 تا 10 حدود در افزايشی متوسططور به وباکترنیتروژن

 داشوت  دنبوال بوه  را غوالت  ويوژه به مختلف، گیاهان  ملکرد در
(Idris 2003 ; Vessey 2003.) زيسوتی  کوود  تحقیقوی  در 

 اثور  بوالل  طوول  و ذرت رشودی  پارامترهوای  تموام  بر نیتروژنی
 بوا  نیتروژنوی  زيسوتی  کوود  آزموايش  ايون  در داشت. داریمعنی

 هووايی  هوای دامان رشد افزايش در نیتروژن  نصر جذب افزايش
 (.Rojas et al., 2001) داشووت ثریؤموو نقووش ذرت گیوواه

Murungu et al, (2004) گزارش ذرت روی ایمطالعه در نیز 
 بر نیز نیتروکسین زيستی کود با بذر بیوپراپمینگ اثر که کردند

                                                           
1 PGPR: Plant Growth Promoting Rhizobacteria 

 تحقیووق نتووايج .دارد مثبووت دارمعنووی اثوور بووالل طووول صوو ت
Sharma (2003) و وبوواکترنیتروژن زا اسووت اده کووه داد نشووان 

-معنوی  افوزايش  با ث برنج روی فس ات کنندهحل هایباکتری

 .شوود شوواهد تیمووار بووه نسووبت بوورنج دانووه1000وزن در داری
 وبووواکترنیتروژن حووواوی بیولوژيوووک کودهوووای اثووور همچنووین 
 تعوداد  بور  فس ر جذب کنندهتسهیل هایباکتری و وآزوسپريلوم

 ,.Celik et al) اسوت  شوده  گوزارش  نیوز  گندم سنبله در دانه

2004.)  
 محتوووای  و  ملکورد  بور  ريزوبیوومی  تلقیح اثورات بررسی

 داد نشان (.Cicer arietinum L) نخوود رقو  شش پوروتئین
 دانوه، 100وزن گیواه،  هور  ريزوبیوومی  هوای گوره  کول  تعوداد  که

 در داریمعنوی  طوور بوه  هوا دانوه  پوروتئین  محتووای  و  ملکورد
 .(Elsheik & Hadi, 1999) فوتيا افوزايش شواهد بوا مقايسه
 ريزوبیووم،  بوا  بوذر  مشووترک  تلقوویح  اثور بر لوبیا رشد افوزايش

 و (Stajkovic et al., 2011) باسووویلو  و سووودومونا 
 PGPR بوا  تلقیح اثر بر (.Zea mays L) ذرت  ملکرد افزايش
 محققوان  ديگور  مطالعوات  نتوايج  از باکتريوايی  نوژاد  شش حاوی

 ,.Gholami et al) باشدمی زيستی ایکوده کاربرد درخصوص

 یکودهوا  کواربرد  اثورات  یبررس هدف با حاضر تحقیق . (2009
 رقو   دو هووايی  انودام  و شهير اتیخصوص بر شیمیايی و زيستی

 .شد انجام 21676 و COS16لوبیاییتی
 

 هاروش و وادم

 بوور زيسووتی کودهووای کوواربرد تووأثیر بررسووی منظوووربووه
 بوه  آزمايشی ،لوبیاییتی رق  دو یهواي اندام و ريشه خصوصیات

 در تکورار  سوه  در یتصوادف  کوامالً  طرح پايه بر فاکتوريل صورت
 و مشوهد  یفردوس دانشگاه یکشاورز ۀدانشکد یقاتیتحق ۀگلخان
 در هوا گلودان  .شود  انجوام  1394سوال  در شدهکنترل طيشرا در

 درجووه25-27 )دمووای روشوونايی سووا ت16 شوورايط در گلخانووه
 و گوراد( سوانتی  درجوه 15-17) تواريکی   تسوا 8 و گراد(سانتی
 شدند. نگهداری درصد70نسبی رطوبت

 ارت واع  بوه  کیلووگرمی 6 هوای گلدان آزمايش، انجام جهت
 بوه  ترتیب به بادی ماسه و برگخاک خاک، حاوی مترسانتی30

 .(1 )جدول شد است اده درصد25 و 50 ،25 یهانسبت
 کاشته  دد هشت تراک  با مستقی  طوربه لوبیاییتی بذور

 تحقیقوات  ملوی  مرکوز  از آزموايش  در است اده مورد بذور شدند.
 بوه  بیولوژيوک  کودهوای  بوا  بذور تلقیح .شدند تهیه خمین لوبیا
 نووور از دور بووه (Kennedy et al., 2004) اسووتاندارد روش

 همزموان  ،2تولیدکننده شرکت هایتوصیه ر ايت نیز و مستقی 

                                                           
 آوری زيستی آسیاشرکت فن 2 
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 در دقیقوه 15 مدت به ذورب که صورت بدين ؛شد انجام کاشت با
 2-3 مرحلوه  در و سبزشودن  از پو   .شود  خیسانده تلقیح ماي 
 در و شوده  تُنوک  مرحلوه  دو طوی  گلدان هر هایگیاهچه برگی،
 .ماندنود  بواقی  هوا گلودان  در مثلثوی  آرايوش  بوا  بوتوه  سه نهايت

 یسوت يز یکودها ماریت شش :از بودند  بارت شيآزما یمارهایت
 .Azotobacter spیهایباکتر ی)حاو ®نیتروکسین (1 شامل

یبواکتر  ی)حواو  (PSB) ®وفس ریب (Azospirillum sp ،) 2و
 Pseudomonas و .Bacillus sp فسو ات  کننوده حول  یهوا 

sp.،) 3) ایوولوب سووتيهمز یبوواکتر (Rhizobium،  از یمجمووو 
 یسوت يز یکودهوا  بیو ترک (4 (،ایلوب ستيهمز یستيز یکودها

 (6 و هکتوار  در اوره کود گرملویک60 (،5 وفس ریب و نیتروکسین
 COS16هوای نام به ایلوب رق  دو شامل دوم  امل و شاهد ماریت
 از کيو هر یتجوار  یبنود بسته که است ذکر قابل .بود 21676 و

 یتور یل کيو  یهایبطر در و  يما صورت به شده نوان یکودها
 شودند.  آغشوته  ذکرشوده  یمارهایت به کاشت از قبل بذور و بود
 پاشیس  به اقدام مرحله سه در کنه و یدس   مگ کنترل برای
 بوا  ترتیوب  بوه  و ترکیبوی  صوورت  بوه  تاکامی و اويست سموم با

 مرحلوه  يوک  نیز و مرحله دو یط 1000 در 5/0 و 1 هاینسبت
 .شد است اده 1000 در 2 نسبت با پروتئو  کشکنه از

 

 

 آزمايش خاک شيميايی و فيزيکی خصوصيات برخی -1 جدول
Table 1. Some of physicochemical traits of experimental soil 

 

 فسفر
P 

 پتاسيم
K 

 نيتروژن
N 

آلی کربن  
OC 

SAR 
 کلسيم

Ca 

 سديم
Na 

 منيزيم
Mg 

PH 

 هدايت

 الکتريکی
Ec 

 نمونه
Sample 

ppm ppm % %   meq.l-1   dS/m  

12.5 209 0.142 0.71 5.8 10.0 15.3 12.2 7.3 2.3 Soil 
 
 

 مطالعه مورد صفات و یبردانمونه
 یریگاندازه و یریگنمونه و بود ارديبهشت15 کاشت تاريخ

 .شود  انجوام  شوهريور 5 در گلدان هر یهابوته نیانگیم از ص ات
 وزن و شوه ير سطح شه،يقطرر شه،ير طول مجموع شه،ير حج 
 گلودان،  از شهير استخراج از پ  که بودند یص ات شهير خشک
 مجمووع  و شهير سطح شه،ير طرق .شدند یریگاندازه و شستشو
  لووم  پژوهشوکده  1شوه ير اسوکن  دستگاه لهیوس به شهير طول

 روش بوه  حج  .شد یریگاندازه مشهد یفردوس دانشگاه یاهیگ
 از پوو  و مرحلووه نيآخوور در خشووک وزن و موودرج اسووتوانه
 نيتوز گرادیسانت درجه70یدما با آون در سا ت48 قرارگرفتن

 شوامل  نیوز  هووايی  هوای انودام  به مربوط ص ات .شد محاسبه و
 و بوته در غالف تعداد برگ، خشک وزن کل، خشک وزن ارت اع،
 گیریاندازه فصل انتهای در و مرحله دريک غالف در دانه تعداد

 .شد ثبت هرگلدان در موجود گیاه سه میانگین صورت به و
 افزارهوای نرم از است اده با برداری نمونه از حاصل هایداده

Ver. 9.1 SAS، Sigmaplot Ver.12 و Excel Ver. 11 
 هاداده میانگین يسهمقا .گرفت قرار آماری تحلیل و تجزيه مورد
 احتموال  سطح در و دانکن ایینددامنه آزمون از است اده با نیز
 .شد انجام درصد5

 

 

                                                           
1- Root scanner 

 بحث و جينتا
 شهير خشک وزن

 و درصد1 سطح در شهير خشک وزن نظر از ارقام اختالف
 (.2 )جودول  بوود  داریمعنو  درصود 5 سوطح  در یکود یمارهایت
 بوا  نیتروکسو ین بوه  مربووط  شوه ير خشک وزن زانیم نيشتریب
 یبواکتر  یکيولووژ یب کوود  بوه  مربووط  زانیم نيکمتر و گرم3/1

 بوا  21676رق  نیهمچن .(1 شکل) بود گرم 1 با ایلوب ستيهمز
 با COS16 رق  به نسبت یشتریب خشک وزن گرم2/1 نیانگیم
 ای،شوه ير ست یس ۀتوسع .داد اختصاص خود به گرم 1 نیانگیم

 Parvizi & Nabati (2004) يیغوذا   ناصر و آب جذب بهبود
 نينوو  یدرکشاورز یستيز یکودها یهاتیظرف از یاگوشه تنها
 و ريشوه  و گیواه  وزن تواننود موی  رشد محرک هاییباکتر .است

 دهنووود شيافوووزا اهوووانیگ در را نیتوووروژن جوووذب رانووودمان
(Dobbelaere et al., 2002). 

 Sokuhfar et al, (2008) خشوک  ۀمواد  داشوتند  اظهوار 
 بوا  حیتلقو  جوه ینت در ايسوو  يیهوا یهااندام خشک ۀماد و شهير

 Tajik .افوت ي شيافوزا  یداریمعنو  طوربه لوميریآزوسپ یباکتر

Khaveh et al, (2011) خشوک  وزن نيشتریب کردند گزارش 
 یبو یترک موار یت بوه  مربووط  یخشک تنش طيشرا در ايسو شهير

  نووان  Parsa et al, (2008) اسوت.  بووده  کيو ولوژیب یکودها
 طريوق  از ديازوتروف، هایباکتری حضور رسدمی نظر به داشتند
 اختصواص  و اهیو گ رشد افزايش با ث یاهیگ یهاهورمون تولید
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 یکودهوا  اثور  رسود یمو  نظور  بوه  .شودمی ريشه به بیشتر کربن
 و آلوی  مواده  محتووای  نظیور  خاک خصوصیات بهبود در یستيز

  ناصور  و پتاسوی   فسو ر،  نیتوروژن،   ناصور  دسترسوی  افزايش
 وزن شيافزا آن یپ در و اهیگ شهير ست یس توسعه در ريزمغذی
 .است بوده اثرگذار شهير خشک
 

  ريشه سطح
 سوطح  در کوودی  تیمارهوای  و ارقوام  بوین  موجود اختالف

 بوا  صو ت  نايو  در 21676رق  (.2 جدول) بود دارمعنی درصد1

 .بوود  مترمربو  سوانتی 30 بوا  COS16 از برتر مترمرب سانتی35
 نیتروکسین بیولوژيک کود تیمار در ريشه سطح میزان بیشترين

 اسوت  درحوالی  اين. (2 شکل) آمد دستبه مترمرب سانتی40 با
 کودهوای  .نداشوت  وجوود  ت اوتی کودی تیمارهای ساير بین که

  ناصور  فراهموی  سوبب  آن از حاصول  هورموونی  مواد و زيستی
 هوا ريشوه  سطح .شد مطالعه مورد گیاهان مناسب رشد و غذايی
 سبب و غذايی  ناصر به دسترسی فرآيند در تسري  از متأثر نیز

 .شد گیاه ایريشه سیست  گسترش

 
 ريشه حجم و تر وزن طول، مجموع قطر، سطح، خشک، وزن هایشاخص واريانس تجزيه -2 جدول

Table 2. Analysis of variance for dry weight, surface, diagonal, length and volume of root indices 
 

 شهير حجم

Root volume 

 شهير طول مجموع

Root sum length 

 شهير قطر

Root diagonal 

 شهير سطح

Root surface 

 شهير خشک وزن

Root dry weight 

 یآزاد درجه

df 

 رييتغ منابع
Source of variation 

 Replication تکرار 5 0.1 0.6 0.001 38.88 0.19

 Variety رق  1 **0.4 **3.84 **0.21 **2210.1 **10.02

 Fertilizer کود 5 *0.12 **1.13 *0.01 **420.4 **4.56

2.29ns 196.95ns 0.013ns 0.21ns 0.072ns 5 
 کود x رق 

Fertilizer×Variety 

 Error خطا 22 0.035 0.2 0.006 96.88 0.89

 Total کل 35 0.068 0.46 0.015 214.47 1.83

ns ، * درصد1 و درصد5 احتمال سطح در دارمعنی دار،غیرمعنی ترتیببه :** و  
ns, * and **: Non significant, significant at 5% and 1% levels of probability, respectively. 

 
 
 

 
Fertilizer treatments 

 

 لوبيا شهير خشک وزن بر یکود یرهامايت اثر -1 شکل

Fig. 1. The effect of fertilizer treatments on bean root dry weight 
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 لوبيا شهير سطح بر یکود یمارهايت اثر -2 شکل

Fig. 2. The effect of fertilizer treatments on bean root surface 
 

 شهير قطر
 یمارهایت در و درصد1 سطح در ارقام در شهير قطر ص ت

 بودنوود داریمعنوو یهووات وواوت یدارا درصوود5 سووطح در یکووود
 یدارا COS16 رقوو  بووا سووهيمقا در 21676رقوو  (.2 )جوودول

 در شوه ير قطور  نيشوتر یب کوه یدرحوال  بود، یقطورتر یهاشهير
 نيکمتور  ایو لوب سوت يهمز یبواکتر  و نیتروکسو ین یکود ماریت
 یتوانمنود  یتسو يز یکودهوا  (.3ل)شک بودند دارا را قطر زانیم
 توروزن ین و فسو ر  یوون  يیغوذا   ناصر موازنه جاديا در یاریبس

 و  یپتاسو  یوون  ی ناصور  جوذب  در آنها کاربرد اثرات و داشته
 ,.Mehrpouyan et al) اسوت  شوده  شوناخته  خواک  از فس ر

  یرمسووتقیغ اثوورات همووراه بووه ادشوودهي  ناصوور وجوود  .(2010
 یهوا تیو فعال ضومن  در دشوده یتول یهوا هورموون  و هوا نیتاميو

 و یسوولول رشوود در یمووؤثر نقووش یسووتيز یکودهووا يیايووباکتر
 آزمايشووی در طرفووی از .اسووت داشووته شووهير قطوور شيافووزا

Daneshian et al, (2010)  قطور  بوا ترين  کوه  دادنود  نشوان 
 بوه  نیتوروژن  کوود  درصود 25 مصرف از مترسانتی96/3 با ريشه
 دسوت  بوه  داموی(  کود مقدار )بیشترين دامی کود تن30 همراه
 و سولول  شودن بوزرگ  آلوی  کودهوای  داشوتند  اظهار هاآن آمد.

 د.نبخش می بهبود و تسري  را سلولی تقسی 

 

 
Fertilizer treatments 

 لوبيا شهير قطر بر یکود یمارهايت اثر -3 شکل
Fig. 3. The effect of fertilizer treatments on bean root diameter 
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 شهير طول مجموع
 سوطح  در یکوود  یمارهایت و ارقام در شهير طول مجموع

 COS16 رق  (.2 )جدول بود یداریمعن اختالف یدارا درصد1
 21676رقو   نسوبت  بوه  یتور ليطو یهاشهير متریسانت330 با

 شيافوزا  در را ریتوأث  نيشتریب نیتروکسین یستيز کود و داشت
 (2006) (.4)شوکل  داشوت  متور یسانت345 مقدار به شهير طول

Cardoso & Kuyper, کيووولوژیب کووود کووه کردنوود  نوووان 
 نظوام  کيو  لیتشوک  آن یپ در و شهير رشد سبب (يیزايکوری)م

 گوزارش  Jahan et al, (2010) .شوود یمو  آب جوذب  گسترده
 )گلوموو (  یبواکتر  ینوو   بوا  یکاغوذ پوست کدو حیتلق ندکرد
 Tilak شود.  شاهد گروه با سهيمقا در شهير طول شيافزا سبب

et al, (2005) ريشوه  رشد لوميریآزوسپ یباکتر داشتند ان نو 
 در Barea et al, (2002). داد افوزايش  مرواريودی  ارزن در را

  نووان  را یمشابه جينتا یمنی لف و ذرت روی بر خود تحقیق
 Narula et ؛Kapulnik et al, (1985) نظیر نیامحقق .کردند

al, (2000) و Ravi et al, (2001) بووا تلقوویح اثوور نیووز 
 کردنود  گزارش مثبت گندم در ريشه طول روی را وباکترننیتروژ

 وبواکتر نیتروژن توسط رشد محرک هایهورمون تولید به را آن و
 ,Fulchieri & Frioniو Sarige et al, (1992). دادند نسبت

 طوول  افوزايش  بور  مبنوی را  هايیگزارش ترتیب به نیز (1994)
 در موجوود  یهوا یبواکتر  .دادند ارائه ذرت و سورگوم هایريشه
 جوذب  کردنمتعادل و هوا تروژنین تیتثب بر  الوه یستيز کود

 و سواخت  بوا  اهیو گ ازیو موردن مصرفک  و پرمصرف یاصل  ناصر
 نوه یآم دهاییاس ترشح نیهمچن و اهیگ رشد محرک مواد ترشح
 و شوه ير رشود  و توسوعه  موجوب  هوا کیوتیبیآنت انواع و مختلف
 ,Fallahi et al (.Darzi et al., 2008) شووند یم يیهوا اندام

 توسوط  يیغوذا   ناصر جذب شيافزا که کردند گزارش (2009)
 و شوه ير رشود  شيافزا لیدل به ومیآزوسپرول با حیتلق اثر در اهیگ

 یبرخووو و هووواهورموووون اثوور  در کشووونده تارهوووای گسووترش 
 تيو نها در .باشود یم باکتری توسط دشدهیتول هایماکرومولکول

 یاهيثانو مواد دیتول کنار در ،یستيز یکودها یکنندگ یتنظ اثر
 یفضوا  هوا کیو وتیبیوآنتو  هانیتاميو ،یاهیگ یهاهورمون یون
 .آوردیم فراه  را شهير طول شيافزا یبرا یمناسب

 
Fertilizer treatments 

 لوبيا شهير طول مجموع بر یکود یمارهايت اثر -4 شکل
Fig. 4. The effect of fertilizer treatments on bean total root length 

 

 ريشه حجم
 یهووات وواوت یدارا درصوود1 سووطح در مارهووایت و ارقووام

 یهوواشووهير COS16 رقوو  (.2 )جوودول بودنوود یداریمعنوو
 یکود ماریت و (5)شکل داشت 21676رق  به نسبت یتر یحج
 اختصواص  خود به را حج  شيافزا در اثر نيشتریب زین وفس ریب

 Rezvan Beidokhti توسوط  دهشانجام قیتحق (.6 )شکل داد

et al., (2009) در کيولوژیب یکودها مثبت اثرات از یحاک زین 
 مختلووف یهوواگونووه .داشووت گنودم  یهوواشووهير حجوو  شيافوزا 

 سوازوکارهای  قيو طر از یسوت يز یکودهوا  در موجوود  يیايباکتر
 دیتول ها،کیوتیبیآنت سنتز دروفورها،یس دیتول جمله از یمختل 

 تیو تثب اه،یو گ توسوط  فس ر جذب شيافزا ،یاهیگ هایهورمون
  یتنظو  را اهیو گ در لنیاتو  مقدار که يیها يآنز سنتز و تروژنین
 Abdul Jaleel et) شوندیم اهیگ رشد کيتحر سبب کنند،یم

al., 2007). شوکل  به را خود تواندیم شهير بخش در نيا حال 
 .دهد نشان مرتبط یهاپارامتر ريسا و طول شه،ير حج  شيافزا

رقابلیغ و قابل  مده بخش دو به را خاک در شدهجذب فس ات
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 خواک  محلول در فس ات غلظت .کنندیم یبند یتقس دستر 
 گواه  هور  دارد. اهیگ رشد در يیسزابه یریتأث غلظت نيا ح ظ و

 فسو ات  مقودار  بوا  اهیو گ رشد ،نباشند محدودکننده  وامل ريسا
  است. مناسب شهير لهیوس به شدهجذب

 

 
Cultivars 

 شهير حجم بر ايلوب ماارق اثر -5 شکل

Fig. 5. The effect of treatment on bean varieties roots volume 

 
Fertilizer treatments 

 

 شهير حجم بر یکود یمارهايت اثر -6 شکل 
Fig. 6. Effect of treatment of fertilizers on root volume 

 
  کل خشک نوز

 سوطح  در خشوک  وزن نظور  از کودی تیمارهای و رق  اثر
 دارمعنوی  ت واوت  درصد5 سطح در نیز آنها متقابل اثر و درصد1
 بررسوی  در Mall & Patidar (2004) (.3 جدول) داد نشان را
 بیوان  سوورگوم  گیاه خصوصیات بر بیولوژيک و آلی کودهای اثر

 تأثیر دلیلبه فس ات هکنندحل و آزوسپريلیوم تیمار که داشتند
 هووايی  انودام  خشوک  وزن افوزايش  با وث  ،گیواه  رشد بر مثبت

 و کول  خشوک  وزن بیشوترين  بیوفسو ر  نیز ص ت دراين .شدند
 دادنود  اختصواص  خوود  بوه  را میزان کمترين همزيست باکتری

 بوا  شدهتلقیح COS16 رق  نیز متقابل اثرات درمورد .(7 شکل)
 همین و کل خشک وزن یزانم بیشترين بیوفس ر کودبیولوژيک

 داد اختصواص  خوود  بوه  را میزان کمترين ،کنترل تیمار در رق 
 نیوز  رازيانوه  گیاه در Rajaei et al, (2007) گزارش (.8 شکل)

 کواربرد  تیمار در بوته خشک وزن حداکثر که است آن از حاکی
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 رسود موی  نظربه ینین .آمد دستبه آزوسپريلیوم وباکتر،نیتروژن
 هوای فعالیوت  بهبوود  طريق از بیولوژيک کودهای از است اده که

 رشود  محورک  موواد  و هوا هورموون  انواع ترشح و خاک میکروبی
 نیوز  و (آلوی  اسویدهای  و بیووتین  اکسوین،  سویتوکینین،  نظیر)

 (Kartikian et al., 2007) غوذايی   ناصور  فراهموی  افوزايش 
 .گرددمی خشک ماده بهبود نهايت در و فتوسنتز افزايش سبب

 

 برگ خشک وزن
 ت واوت  درصود 1 سوطح  در یکود یمارهایت ص ت نيا در 
 موار یت بوه  مربووط  آن بیشوترين  (.3 )جدول داشتند یداریمعن
 شود  مشاهده ستيهمز یباکتر ماریت در آن کمترين و وفس ریب

 يیغوذا   نصور  نيتور مه  فس ر  نصر تروژنین از بعد .(9 )شکل
 در آن نقوش  نيتور مه  و بود اهیگ ازین مورد پرمصرف و یضرور
 .است یانرژ انتقال و دیتول نديفرآ

 در نيبنوابرا  دارد، نقوش  اهانیگ در یانرژ انتقال در فس ر
 بور   یرمسوتق یغ طوور بوه  و داشوته  نقش اهیگ یکیمتابول تیفعال

 یکودهوا  .گوذارد یم ریتأث قيطر نيا از مواد صیتخص و  ملکرد
 رشود  کيو تحر بوا  اساسواً  زیو ن توروژن ین کنندهتیتثب کيولوژیب
 وزن شيافوزا  موجبوات  برگ سطح شيافزا بر  الوه اهیگ یشيرو

 .Darzi et al., 2010)) آوردیم فراه  زین را برگ

 
 درغالف دانه تعداد و دربوته غالف تعداد ارتفاع، برگ، خشک وزن کل، خشک وزن هایشاخص واريانس تجزيه -3 جدول

Table 3. Analysis of variance total dry weight, leaf dry weight, height, number of pods per plant and the number of 

seeds per pod 

  

 درجه تغيير منابع

 آزادی
df 

 برگ خشک وزن کل خشک وزن
 ارتفاع

Height 

 غالف در دانه تعداد بوته در غالف تعداد

Source of 

variation 
Total dry 

weight 

Leaf dry 

weight 

Number of pods per 

plant 

The number of seeds per 

pod 

 Replication 2 0.01 0.004 121.33 0.77 0.33 تکرار

 **Variety 1 0.46** ns0.043 324** 3.36** 6.25 رق 

 **Fertilizer 5 0.33** 0.1** 122.35** 9.96** 18.25 کود

       

 *ns0.011 78.9** ns0.49 0.38 *0.11 5 کود × رق 

Fertilizer×Variety 
      

 Error 22 0.032 0.012 7.56 0.26 0.12 خطا

 Total 35 0.098 0.026 49.77 1.79 2.93 کل

ns  ، * درصد1 و درصد5 احتمال سطح در دارمعنی دار،غیرمعنی ترتیببه :** و  
respectively ,ignificant at 5% and 1% levels of probabilitysignificant, sNon  :** and ns, * 

 
 

 
Fertilizer treatments 

 لوبيا کل خشک وزن بر کودی تيمارهای اثر -7 شکل
Fig. 7. Effect of fertilizer treatments on Bean total dry weight 
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The interaction between fertilizer and cultivars 

 لوبيا کل خشک وزن بر رقم و کودی تيمارهای برهمکنش -8شکل
Fig. 8. Interaction of fertilizers and cultivar on bean total dry weight 

 

 
Fertilizer treatments 

 لوبيا برگ خشک وزن بر کودی تيمارهای اثر .9 شکل

Fig. 9. Effect of fertilizer treatments on bean leaf dry weight 
 

یمو  لیو کلروف یاصول  اجزای از یکي تروژنین که يیآنجا از
 موجوب   نصور  نيو ا از یکاف ريمقاد نیتأم رسدیم نظر به باشد،
 بورگ  کخشو  وزن و رشود  شيافزا جهینت در و لیکلروف شيافز
 .است دهيگرد

 
 بوته ارتفاع
 در متقابول  اثورات  و ارقوام  ،یکود یمارهایت ص ت نيا در
 (.3 )جودول  بودنود  داریمعنو  یهوا ت واوت  یدارا درصد1 سطح

 به مربوط آن نيکمتر و يیایمیش کود به مربوط ارت اع نيشتریب
 نسوبت  بیشتری ارت اع 21676رق  .(10 )شکل بود شاهد ماریت
 و يیایمیش کود زین متقابل اثرات مورد در و داشت COS16 به

 و شواهد  ماریت به مربوط ارت اع نيکمتر و نيشتریب 21676رق 
 Brik & Gosoami (.11 )شوکل  شود  حاصول  COS16 رقو  

 آزوسوپیريلوم  با گندم بذرهای تلقیح که کردند گزارش (2003)
 (2009) .داشوت  گندم سنبله طول و بوته ارت اع بر مثبتی تأثیر

Ardekani هوای باکتری کاربرد از ناشی گیاه ارت اع شيافزا نیز 
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 Makizadeh (2010) .کردنود  گزارش گندم در را رشد محرک
 کوود  یمارهوا یت ریتوأث  تحوت  ديشو اهیگ ارت اع که کرد گزارش

 سبب يیایمیش کود که آنجا از و گرفت قرار يیایمیش و یستيز
یمو  اهیو گ طوول  شيافزا آن تب  به و اهیگ یشيرو رشد شيافزا

، بوود  يیایمیش کود به مربوط اهیگ ارت اع زانیم نيشتریب ،گردد
 نیتروکسو ین یسوت يز کوود  موار یت بوا  موار یت نيو ا اثر که هریند

 .نبود داریمعن

 

 
Fertilizer treatments 

 لوبيا گياه ارتفاع بر کودی تيمارهای اثر -10 شکل
Fig. 10. Effect of fertilizer treatments on bean plant height 

 

 
The interaction between fertilizer and cultivars 

 لوبيا گياه ارتفاع بر رقم و کودی تيمارهای برهمکنش -11 شکل
Fig. 11. Interaction of fertilizers and cultivar on bean plant height 

 

 بوته در فغال تعداد
 غوالف  تعوداد  نظر از ایلوب ارقام و یکود یمارهایت اختالف

 نیتروکسو ین (.3 )جودول  بود داریمعن درصد1 سطح در بوته در

 کواهش(  درصود 50) نيکمتور  شواهد  و غوالف  زانیو م نيشتریب
 غووالف COS16 رقوو  .(12شووکل) داد نشووان را غووالف زانیووم

 یرو بور  یقو یتحق نتوايج  داشوت.  21676رق  نسبت به بیشتری
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  ملکرد یاجزا و  ملکرد بر يیایمیش و کيولوژیب یکودها نقش
 ریتوأث  کيو ولوژیب یکودهوا  بوا  نخوود  حیتلق داد نشان  يد نخود
 Solimane)داشت دانه100وزن و غالف تعداد یرو یداریمعن

& Asgharzadeh, 2010) يیتوانوا  لیدل به یستيز یکودها و 
 مرحلوه  در ،کخوا  در موجوود  نوامحلول  فس ر جذب شيافزا در

 .(Sterada et al, 2003) دارد ریتأث اهیگ یبارور و زايشی
 

 

 
Fertilizer treatments 

 

 لوبيا غالف تعداد بر کودی تيمارهای اثر -12 شکل
Fig. 12. Effect of fertilizer treatments on bean number of pods  

 

 
 

 
Fertilizer treatments 

 

 لوبيا غالف در دانه تعداد بر کودی تيمارهای اثر -13شکل
Fig. 13. Effect of fertilizer treatments on bean number of seeds per pod  
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The interaction between fertilizer and cultivars 

 لوبيا غالف در دانه تعداد بر کودی تيمارهای و رقم برهمکنش -14شکل

Fig. 14. Interaction of cultivars and fertilizer treatments on bean number of seeds per pod  
 

 غالف در دانه تعداد
 و درصد1 سطح در ارقام و یکود یمارهایت ص ت نيا در 
 نشوان  ار یداریمعن اختالف درصد5 سطح در آنها متقابل اثرات

 قوواتیتحق تویانسووت در (.14 و 13 هووایشووکل و 3 )جوودول ددا
 از اسوووت اده در ارییبسووو قووواتیتحق هندوسوووتان، کشووواورزی
 بورنج  و  د دال ذرت،  ،یبرس شبدر گندم، روی نيفس وباکتر

 تحوت  کوه  داد نشوان  جينتوا  .اسوت  شده انجام یزرا  طيشرا در
 انجوام  یزرا و  شيآزموا 37 تعوداد  کول  از مت اوت یزرا  طيشرا
 طوور به شاهد با سهيمقا در شيآزما10 در اهانیگ  ملکرد شده،

 .(Asadi Rahmane et al, 2005) داشوت  شيافزا یمحسوس
 رشود  کيو تحر بوا  زیو ن تروژنین کنندهتیتثب کيولوژیب کودهای

 اثور  در .آورندیم فراه  را درغالف دانه تعداد شيافزا نهیزم اهیگ
 در درغوالف  دانه تعداد نيشتریب ارقام و یکود یمارهایت متقابل
 و شوواهد در زانیووم نيکمتوور و COS16 نیتروکسووین تیمووار
 و 13 هوای ل)شوک  آمود  دستبه کاهش( درصد80) 21676رق 
 در 21676 نسوبت  بوه  بیشوتری  دانه تعداد COS16 رق  (.14

 داشت. خود هایغالف
 

 گيرینتيجه
 بور  آزموايش  موورد  کودهوای  ثیرأتو  کوه  داد نشوان  جينتوا  
 موورد  صو ات  در 21676رقو   هووايی  انودام  و ريشه اتخصوصی
 بوین  در و داشت بهتری واکنش COS16 رق  به نسبت بررسی
 بیوفسو ر  و نیتروکسو ین یسوت يز هایکود شدهاست اده کودهای

 بوه  .داد نشوان  خوود  از ص ات یکمّ رییتغ بر را اثر نيشتریب زین
 Azospirillum و .Azotobacter sp یهایباکتر رسدیم نظر

sp. شوامل  را نیتروکسو ین یستيز کود اتيمحتو نيتریاصل که 
 یفراهمو  و نیتوروژن  تیو تثب در بوا   يیتوانوا  لیدل به شوند،یم

 تولیود  ، یپتاسو  فسو ر،  همچوون  اهیو گ ازیو ن مورد يیغذا  ناصر
 جملوه  از هوا فیتوهورموون  سنتز آهن، سازیمحلول و سیدروفور
 نمو و رشد که هايیآنزي  سنتز و جیبرلین سیتوکینین، اکسین،

 موورد  صو ات  بور  یمثبت اثرات دهند،می قرار تأثیر تحت را گیاه
 نظور هبو  ولوی  .دادنود  نشوان  21676رقو   در خصووص هب یبررس
 غوذايی   ناصور  فراهمی در کودها ساير کمتر ثیرأت  لت رسدمی
 کودهوای  کوه یطوور بوه  ،باشود  بیشتر زمانی بازه به نیاز دلیلهب

 دوم سوال  در نیتوروژن  و فس ر مینتأ برای همزيستی از حاصل
   باشند.می م یدتر زرا ی گیاه برای بعد به
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Introduction 
Human as the greatest utilization of land resources without posterity note with the aim being to further 

develop the standard of living, and ultimately increase the health of the population is taken. So that in 2025 
the world population will reach over 8.3 billion people. Since the 1950s, the process was accelerated 
population growth, Agriculture provides food and supplies to people. The use of chemical fertilizers also as 
an agent to increase the amount of spread. Accordingly, applying the methods of sustainable agriculture and 
ecological agriculture to lead the world is required (Kochaki et al., 2005). Many studies suggest that the 
issue of excessive use of chemical fertilizers, crop yield has been faced with a significant drop (Khaje 
Hosseini & Koocheki, 2008). The reason for this decline is attributable to the lack of balance acidity of the 
soil; reduce soil biological activity, physico-chemical properties of soil loss (Kaushik & Garg, 2003; 
Adediran et al., 2004). Loss of biodiversity and groundwater and surface water (Brar et al., 2008) pollution 
and climate change cited. The use of biofertilizers in addition to economic benefits reduces environmental 
pollution, reduce production costs and improve product quality implications (Aseri et al., 2008). In addition 
legume plants are an important source of plant protein, which is important for low-income community. The 
positive effects of bio-fertilizers, especially in the root zone is the maintenance of water and food. The aim of 
this study is to investigate the effects of biological and chemical fertilizers on root and shoot characteristics 
pinto bean cultivars is COS16 and 21676. 

 

Materials & Methods 
In order to evaluate the effect of biofertilizers on root characteristics of two varieties of beans, an 

experiment was conducted on factorial arrangement base on completely randomized design with three 
replications as in research greenhouses College of Ferdowsi University of Mashhad in 2014. In this test we 
used pots was filled 1:1:1 relatively ratio with leaf compost, soil and sand. The first factor was two varities 
pinto bean (COS16 and 21676) and the second factor was six treatments of bio-fertilizers include 1) 
Nitroxin® (containing bacteria Azotobacter sp. And Azospirillum sp), 2) Bio - Phosphorus ® (PSB) 
(containing phosphate solubilizing bacteria Bacillus sp., And Pseudomonas sp.), 3) bacteria coexist beans 
(Rhizobium), total organic fertilizers symbiotic beans), 4) compound fertilizers Nitroxin and Bio-
Phosphorus, 5) 60 kg urea per hectare, and 6) control. Seeds was obtained from the National Research Center 
Beans Khomeini. Inoculating seeds with biofertilizers base on standard method (Kennedy et al., 2004) away 
from direct light and follow the manufacturer's recommendations, along with the planting was done. By 
watering each pot was half a liter bottles. At the end was measure all morphological roots and shoot traits. 

 

Results & Discussion 
Resulted of analysis variation showed that the highest and lowest root dry weight was achieved in 

nitroxin and symbiotic bacteria treatement respectively. The 21676 vareity root dry weight was more than 
the COS16 vareity. Nitroxin bio-fertilizer had the greatest impact on root length and COS16 variety was 
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longer than the 20676 variety. COS16 variety inoculated with bio-phosphorus fertilizer had the highest total 
dry weight. The COS16 variety was the lowest dry weight in control. The highest and lowest pods number 
recorderd in Nitroxin treatemnt and control, respectively. The highest umber of seeds per pod was in the 
treatment nitroxin and COS16, and the lowest in control and the 21676.  

 

Conclusion 
It seems that bacteria Azotobacter sp. and Azospirillum sp. which is the main contents are included 

nitroxin bio-fertilizer, high in nitrogen fixation ability and the availability of nutrients needed by plants such 
as phosphorus, potassium, iron-siderophore production and Mhlvlsazy, the synthesis of phytohormones such 
as auxin, cytokinin, gibberellin the synthesis of enzymes that affect plant growth and development, 
especially in the 21676 positive effects on the traits of their own. 
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