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 چکيده
 صژدمات  موجژ   زراعژی   بخژش  در ويژه   به کشاورزی تولیدات افزايش منظور به شیمیايی کودهای رويهیب مصرف

 بژر  نیتروژنژه  شژیمیايی  و بیولوژيک کودهای تأثیر بررسی منظوربه شود.می خاک حاصلخیزی در اختالل و محیطیزيست
 و تحقیقژات  مرکژز  اکباتژا   ايستگا  در 1393-1394 زراعی سال در تحقیقی عدس  هایژنوتیپ عملکرد اجزای و عملکرد
 کامژل  بلژوک  طژر   مبنای بر و فاکتوريل قال  در آزمايش اين شد. انجام همدا  استا  طبیعی منابع و کشاورزی آموزش
 بژه  نیتروژنژه  شژیمیايی  کژود  و ريزوچک نیتروکسین  سوپرنیتروپالس  شاهد  ) کودی تیمار پنج با تکرار چهار در تصادفی
 تژأثیر  کژودی  تیمژار  کژه  داد نشژا   تحقیژ   ايژن  نتايج شد. اجرا محلی( رقم کیمیا  و سوار)بیله رقم سه و رتر(استا عنوا 
 بوتژه   ارتفژا   بوتژه   در غژالف  تعژداد  دهژی  غالف درصد50 تا روز تعداد دهی گل درصد50 تا روز تعداد نظر از داریمعنی
 تژا  روز تعژداد  دهژی  گژل  درصژد 50 تژا  روز تعژداد  نظژر  از نیز طالعهم مورد ارقام داشت. دانه عملکرد و تولیدی ةتودزيست

 عملکژرد  و دانژه 100وز  غژالف   در دانژه  تعداد تولیدی  تودةزيست بوته  در غالف تعداد بوته  ارتفا  دهی غالف درصد50
 میژانگین  مقايسژه  نتايج نشد. دارمعنی بررسی مورد صفات در رقم×کود متقابل اثرات داشتند. آماری دارمعنی اختالف دانه

 مصرف )عدم شاهد تیمار به مربوط آ  کمترين و ريزوچک کود مصرف تیمار به مربوط دانه عملکرد بیشترين که داد نشا 
 عملکژرد  و بوتژه  ارتفا    تودزيست یدرصد49 و 16  29 افزايش موج  ترتی  به ريزوچک تیمار اين  بر افزو  بود. کود(
 تولیژد  محلژی  رقم عدس به نسبت باالتری عملکرد سواربیله رقم بررسی  مورد ارقام بین در شد. شاهد تیمار به نسبت دانه
  کرد.

 
 نیتروکسین شیمیايی  کود  دهیغالف سوپرنیتروپالس  ريزوچک  کليدی: هایواژه

 

  1 مقدمه
 فقیژر  مژردم  از بسژیاری  غژذايی  رژيژم  اصلی وجز حبوبات

 مرغوب پروتئین توجهقابل رمقادي زيرا  دهدمی تشکیل را جها 
 يژک  توانژد می غالت با ترکی  در محصوالت اين دانه در موجود

 & Parsa) نمايژژد فژژراهم غژژذايی ارزشژژمند زيسژژتی ترکیژژ 

Bagheri, 2008.) عژدس  ايژرا   در حبوبژات   بژین  در (Lens 

culinaris L.) کشتزير سطح نظر از نخود از پس گیا  دومین 
 حژدود  گیژا   ايژن  زيرکشژت  سژطح  است. اهمیت دارای تولید و

 کژل  از درصد16/1 معادل که است شد  برآورد هکتار هزار132
 سژطح  کژل  از درصژد 49/18 حژدود  و زراعژی  محصوالت سطح

 عژدس  ديژم  اراضژی  سهم میا  اين در و است حبوبات برداشت
 کشژور  در ديژم  شرايط در عدس عملکرد میزا  است. درصد95

 -Ministry of Jihad -e) اسژژت هکتژژار در کیلژژوگرم558

                                                            
 sabaghpour@yahoo.com نویسنده مسئول:*

Agriculture, 2016.) عملکژرد  بژود  پژايین  در زيادی عوامل 
 تژأمین  عدم عوامل  اين از يکی باشد.می مؤثر کشور در حبوبات

 که رسدمی نظر به است. کشاورزا  مزار  در مناس  غذايی نیاز
 شژرايط  بژا  بیشتری سازگاری حبوبات  ديگر به نسبت گیا  اين

 در موجژود  هژای محژدوديت  بژه  توجژه  با و داشته کشور اقلیمی
 مژورد  پژروتئین  از بخشژی  تواندمی حیوانی  هایپروتئین تأمین

  .(Sabaghpour, 2015) نمايد تامین را کشور نیاز
 کژه  هسژتند  خژاکزی  هایباکتری مفیدترين از هامريزوبیو

 بیولوژيژک  کژود  يژک  عنژوا   به جهانی سطح در آنها از استفاد 
 ديربژاز  از ایعلوفژه  لگژوم  گیاها  و بوباتح کشت در نیتروژنی
 که است قر  يک از بیش کهاين با است. بود  متداول و معمول
 مولکژولی  نیتژروژ   تثبیژت  در هژا ريزوبیژوم  مفید نقش شناخت

 مهژم  گژرو   اين هایتوانايی خصوص در متأسفانه ولی گذرد می
  اسژتفاد  لگوم گیاها  محدود  در جز به خاکزی هایباکتری از

 تلقژیح  پهوهشژی  در (.Vessy, 2003) است نشد  زيادی عملی
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 آهژن   جژذب  افژزايش  موج  آزوسپیريلوم باکتری با گندم بذر
 مقدار به ترتی  به پتاسیم و فسفر نیتروژ   مس  روی  منیزيم 

 Ardekani et) گرديژد  درصد20 و 14  17  21  18  20  16

al., 2000.) محرک هایباکتری با بذر تلقیح تأثیر بررسی نتايج 
 و عملکژرد  رشژد   هژای شژاخ   بر نیتروژ  کود تقسیط و رشد

 بژا  بژذر  تلقیح که داد نشا  تريتیکاله مورفولوژيک صفات برخی
 افژزايش  موجژ   کژودی   تقسژیط  و رشژد  محژرک  هایباکتری
 مورفولوژيژک  صژفات  و رشژدی  هژای شژاخ   بهبژود  و عملکرد
 تحقی  در .(Hasanzadeh & Seyedsharifii, 2014) گرديد
 شژیمیايی  کژود  بژا  بیولوژيژک  کودهژای  تلفیقی مصرف ديگری
 مژاد   تولیژد  بژر،   سژطح  شژاخ   گیا   ارتفا  افزايش موج 
 دوام شژاخ   نسبی  رشد سرعت محصول  رشد سرعت خشک 
 گرديژژد ذرت گیژژا  در بژژر، سژژطح نسژژبت و بژژر، سژژطح

(Eydizadeh et al., 2010). Moghimi & Yousefi 

 طريژ   از نیتروکسژین  بیولوژيژک  کود که دندکر اعالم (2013)
 افژزايش  در رشژد  محژرک  هایهورمو  تولید و نیتروژ  تثبیت

 نیز Shakeri et al, (2012) دارد. مثبتی تأثیر گلرنگ عملکرد
 بر داریمعنی اثر نیتروژ  شیمیايی کود افزايش که کردند بیا 

 اسژژید اولئیژژک  اسژژید درصژژدروغن  عملکژژرد دانژژه  عملکژژرد
 مطالعژژه در .داشژژت کنجژژد در آراشژژیديک اسژژید و ولنیژژکلین

 برتژری  موجژ   بژاکتری  هژای سژويه  با لوبیا انوا  تلقیح ديگری
 و درصژد  ريشژه   در گر  تعداد و وز  دانه  عملکرد چو  صفاتی

 گرديژژد تلقژژیح بژژدو  تیمژژار بژژه نسژژبت پژژروتئین عملکژژرد
(Mehrpoyan & Shirni Rad, 2011.) اثژرات  آزمايشژی  در 

 (.Cicer arietinum L) نخژود  رقژم  شش بر ريزوبیومی تلقیح
 هژای گژر   کژل  تعداد که شد گزارش و گرفت قرار بررسی مورد

 محتژژوی و دانژژه عملکژژرد  دانژژه100وز  گیژژا   هژژر ريزوبیژژومی
 شژاهد  تیمژار  بژا  مقايسژه  در داریمعنی طور به هادانه پروتئین
 .(Elsheik & Hadi, 1999) يافت افزايش
 و انسژا   تغذيژه  در عژدس  گیا  نقش و میتاه به توجه با
 ايژن  خژاک   و گیاهژا   روی بژر  بیولوژيژک  کودهای مفید اثرات

 شژیمیايی  و بیولوژيژک  کودهژای  تأثیر بررسی منظور به تحقی 
 شژدة اصژال   و محلی ارقام عملکرد اجزای و عملکرد بر نیتروژنه

 افژزايش  جهژت  بیولوژيژک  کژود  تژرين مناسژ   توصژیه  و عدس
 شد. اجرا سطح واحد در عملکرد

 

 هاروش و مواد
 و کشژاورزی  آمژوزش  و تحقیقژات  مرکژز  در آزمايش اين 
 طژژول بژژا اکباتژژا ( ا )ايسژژتگ همژژدا  اسژژتا  طبیعژژی منژژابع

 جغرافیژژايی عژژر  و شژژرقی دقیقژژه52 و درجژژه48 جغرافیژژايی
 دريژا  سطح از متر1671 ارتفا  با و شمالی دقیقه52 و درجه34
نیمه نو  از منطقه اقلیم گرديد. اجرا 1393-94 زراعی سال در

گژرم  در حرارتدرجه میانگین است. کوهستانی و ردس و خشک
 رد و گژراد سژانتی  درجژه 66/23 مژا   مرداد يعنی سال ما  ينتر

 میژانگین  و گرادسانتی درجه3/2 بهمن يعنی سال ما  سردترين
 درصد75 تا 65 که باشدمی مترمیلی2/298 آ  سالیانه بارندگی

 بارنژدگی  باشژد. مژی  بژرف  بصژورت  مژابقی  و بارا  صورتهب آ 
 صژورت  مژا   ارديبهشت اول نیمه تا ما  آبا  دوم نیمه از عمدتاً

 کاژژ خ از  ژژ مرک اینمونژه  ايشژژ مآز ماژنجا از لژقب گیرد.می
 و فیزيکی تمايشاآز ماژژ نجا تژژ جه و هژتهی نظر ردوژم هژعرمز

 تخصوصیا نتايج يد.دگر منتقژل  آب و خاک بخش به شیمیايی
  ت.ژسا  دژش ئهارا 1 ولجد در عهرمز کخا

 

 همدان اکباتان تحقيقات ایستگاه مزرعه خاک شيميایی و یفيزیک خصوصيات برخی -1 جدول
Table 1. Physicochemical characteristics of farm of Ekbatan research station on Hamedan 

 

 کل نيتروژن

 )درصد(

 جذب قابل فسفر

 گرم( کيلو بر رمگ )ميلی

 جذب قابل پتاسيم

 گرم( کيلو بر گرم )ميلی

 آلی کربن

 )درصد(

  الکتریکی هدایت

 برمتر( زیمنس )دسی

 شاخص

 واکنش
 بافت

Total 

Nitrogen (%) 

Available 
Phosphorous 

)1-(mg.kg 

Available Potassium 
)1-(mg.kg 

O.C. (%) 
EC  

)1-(dS.m 
pH Texture 

0.06 15.2 586 0.62 0.76 8.04 Clay loam 

 
 طژر   قالژ   در فاکتوريژل  آزمژايش  صژورت به تحقی  اين

 در 1393اسژفندما   در تکژرار  چهژار  با تصادفی کامل هایبلوک
 اجرا مزرعه در ديم شرايط در همدا  اکباتا  تحقیقاتی ايستگا 
 رقژم  فژاکتور  بود. متری چهار خط چهار شامل کرت هر گرديد.
 فژاکتور  و کیمیا رقم و سواربیله رقم محلی  تودة رقم يک شامل
 زيستی کود -2؛ کود( )بدو  شاهد -1 شامل سطح پنج در کود

؛ و ريزوچژک  -4؛ نیتروکسژین  زيستی کود -3؛ سوپرنیتروپالس
 اور ( منشاء با هکتار درکیلوگرم 20) نیتروژ  شیمیايی کود -5

 اسپور810 سوپرنیتروپالس بیولوژيک کود در باکتری غلظت بود.
 ( Bacillus subtilis) سوبتیلیس باسیلوس زند  سلول حاوی و

 و (fluorescens seudomonasP) فلورسژژنس سژژودوموناس

 گیاها  در آ  مصرف که است (spp Azospirillum) هایگونه
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 دنبژال  بژه  را عملکرد افزايش ارز  و گندم ذرت  مانند مختلفی
 حاوی نیتروکسین زيستی کود (.,Sharma 2004) است داشته

 ازتوبژژژاکتر نژژژو  از نیتژژژروژ  کننژژژد تثبیژژژت بژژژاکتری810

(Azotobacter) آزوسژژپريلیوم و (Azospirillum) کژژه اسژژت 

 غذايی عناصر جذب کرد متعادل و هوا نیتروژ  تثبیت بر عالو 
 گیژا   رشژد  محرک مواد ترشح و سنتز با مصرف کم و پرمصرف

 و رشژد  ب س مختلف آمینه اسیدهای ترشح نیز و اکسین مانند
 Pourakbar et) گردد می گیا  هوايی هایاندام و ريشه توسعه

1999 .,al.) جژژنس از هژژایبژژاکتری710 حژژاوی ريزوچژژک 
 از یباکتر810 و (putida Pseudomonas) پوتیدا سودوموناس

 است (Mesorhizobium ciceri) سیسری مزورايزوبیوم جنس

 اسژژت داشژژته نخژژود عملکژژرد افژژزايش بژژر مثبتژژی تژژأثیر کژژه
(Asgharzadeh et al., 2000). 

 پايداری با و پرمحصول رقمی کیمیا عدس شد اصال  رقم
 سرد معتدل گرمسیر نیمه مناط  در کشت جهت عملکرد باالی

 ,.Sabaghpour et al) شد معرفی 1388سال در کشور سرد و

دانژه  پرمحصول  رقمی که نیز سواربیله شد اصال  رقم (.2013
 Fusarium) فوزاريومی پهمردگی بیماری به متحمل و درشت

oxyporum f.sp. lentis) منژاط   در کشژت  جهژت  کژه  است 
 معرفژی  1391سژال  در کشور سرد و سرد معتدل گرمسیر نیمه
 (.Sabaghpour et al., 2017) شد

 اژژ ب   بانندژژ چس لوژژ محل اژب  دژشتهژغشآ از پس هاربذ
 از پژس  شژد  یحتلقژ  بذرهای .دژيدندگر طوژمخل تلقیحی د اژم

 نژژژدشد کشت یقژژژهدق15 از بعژژژد يهسژژژا در شژژژد خشژژژک
(Koutroubas et al., 2009). ايی یشیم کود مصرف تیمار در 

 کشت زما  در هکتار درکیلوگرم 44 میزا  به اور  نیتروژ  کود
 سژطحی   شخم يک از پس کاشت گرديد. اضافه مزرعه خاک به

 بژا  و متژر تیسژان 30 فاصژله  به کشت خطوط ايجاد و سیکلوتیلر
 مناسژ   رطوبژت  بژا  ديژم  شژرايط  در مترمربع در بوته30 تراکم
  گرفت. انجام 25/12/1393 تاريخ در مزرعه

 صفات از هرزهایعلف کنترل بر عالو  نمو و رشد طول در
 تعژداد  دهژی  غالف تا روز تعداد دهی گل درصد50 تا روز تعداد
 هژر  در دانژه  عملکرد شد. برداریيادداشت کامل  رسید  تا روز

 انتهژای  و ابتژدا  از متژر سانتی25 و کناری خط دو حذف با کرت
 برداشژت  مترمربژع 10/2 سژطح  در وسژطی  خژط  دو از کرت هر

شاخه تعداد بوته  ارتفا  صفات از برداریيادداشت برای و گرديد
 تعژداد  بوته  در غالف تعداد فرعی  هایشاخه تعداد اصلی  های
 صژورت هبژ  انتخژابی  بوتژه  پژنج  از انژه د100وز  و غالف در دانه

 گیژا    تژودة زيسژت  گیژری انداز  جهت گرديد. استفاد  تصادفی
 گژراد سانتی درجه76 دمای در آو  در را ها(ريشه جز)به هابوته

 بژرداری يادداشژت  و وز  سژپس  و خشژک  سژاعت 48 مژدت  به
 .SAS. Verو EXCEL افزارنرم از استفاد  با نهايت در گرديد.

 گرفتنژد   قژرار  تحلیژل  و تجزيژه  مژورد  آزمژايش  ایهداد   9.1
 در دانکژن  آزمژو   از اسژتفاد   بژا  هژا میانگین و ترسیم نمودارها

 شدند. مقايسه درصد5 احتمال سطح
 

 بحث و نتایج
 سطح در داریمعنی تأثیر عدس گیا  کودی مديريت تیمار

 داشژت.  دهژی گژل  درصژد 50 تا روز تعداد صفت روی بر درصد1
 دهژی گژل  درصژد 50 تژا  روز تعژداد  نظر از نیز سیبرر مورد ارقام

 خصژوص  در رقژم ×کود متقابل اثرات داشتند. داریمعنی اختالف
 تیمار میانگین مقايسه نتايج (.2 )جدول نشد دارمعنی صفت اين

 موجژ   نیتروکسژین  بیولوژيژک  کود مصرف که داد نشا  کودی
 روز تعژداد  نظر از ارقام مقايسه (.2)جدول شد دهیگل در خیرأت
 مرحلژه  به زودتر کیمیا رقم که داد نشا  نیز گلدهی درصد50 تا

 مشژابهی  پژهوهش  در (.3)جژدول  است رسید  گلدهیدرصد 50
 سژاير  از دهژی زودگژل  و عملکژرد  بژاالی  پايژداری  بژا  کیمیا رقم

 ,.Sabaghpour et al) بژود  متمژايز  بررسژی  مورد هایژنوتیپ

 ارقژام  ساير از رتردي همدا  محلی رقم فعلی آزمايش در (.2013
 تحقیقژژژات نتژژژايج (.3)جژژژدول رسژژژید گلژژژدهی مرحلژژژه بژژژه

Khodarahmi et al, (2013) وSolemani & 

Asgharzadeh (2010) دارمعنژی  تأثیر از حاکی نخود گیا  در 
  بود. دهیگل درصد50 تا روز تعداد بر مزوريزوبیوم باکتری

 احتمژال  )سژطح  داریمعنژی  تژأثیر  کژودی  مديريت تیمار
 داشت. بندیغالف درصد50 تا روز تعداد صفت روی بر (رصدد1

غالف درصد50 تا روز تعداد نظر از استفاد  مورد ارقام همچنین
 داشژتند.  داریمعنژی  اخژتالف  درصژد 1 احتمال سطح در بندی
 نشژد  دارمعنژی  صژفت  ايژن  مژورد  در رقژم ×کژود  متقابژل  اثرات

 مصژژرف کژژه داد نشژژا  میژژانگین مقايسژژه نتژژايج (.2)جژژدول
غژالف  مرحلژه  وارد ديرتژر  ارقام تمامی تا شد باعث نیتروکسین

 کیمیا رقم نیز بررسی مورد ارقام بین در (.3)جدول شوند بندی
 (.3)جژدول  شژد  بنژدی غژالف  مرحلژه  وارد ارقژام  ساير از زودتر

 شژژد ارقژژام دهژژیغژژالف زود موجژژ  سژژوپرنیتروپالس مصژژرف
 شژرايط  در کشژور  در عژدس  درصد97 کهاين به نظر (.3)جدول

 عوامژل  از يکژی  فصژل  آخر خشکی تنش و گرددمی کشت ديم
 ,Sabaghpour) است سطح واحد در عملکرد کاهش در اصلی

 تژنش  خسژارت  میژزا   توانژد مژی  هژا ژنوتیپ زودرسی ( 2015
 داد نشژا   پهوهشژی  نتژايج  دهژد.  کژاهش  را فصل آخر خشکی

 تنسب  بودند کرد  رشد نیتروژ  تثبیت شرايط در که لوبیاهايی
 بژه  بژود   شد  تهیه غیرآلی طري  از هاآ  نیتروژ  که آنهايی به

 تحقیقژی  در (.Lodeiro et al., 2000) بودنژد  ترمقاوم خشکی
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 دهیغالف تاريخ بر داریمعنی تأثیر ريزوبیوم باکتری هایسوش
 دهژی غالف تا روز تعداد بیشترين کهطوریبه  داشت لوبیاچیتی

 بژه  مربژوط  آ  کمتژرين  و Rb 116 سژويه  با ازتوباکتر تلقیح با
  (.Afshari et al., 2013) بود آزوسپیرم رشد محرک باکتری

 احتمژال  سژطح  در داریمعنژی  تأثیر کودی مديريت تیمار
 نظژر  از بررسژی  مژورد  ارقژام  داشت. بوته ارتفا  روی بر درصد1

 داریمعنژژی اخژژتالف درصژژد1 احتمژژال سژژطح در بوتژژه ارتفژژا 
 دارمعنژی  بوتژه  ارتفژا   روی بژر  رقم×کود متقابل اثرات داشتند.

 بژه  نسژبت  ثژابتی  العمژل عکژس  ارقژام  که دهدمی نشا  و نبود
 مربوط بوته ارتفا  بیشترين (.2)جدول داشتند کودی تیمارهای

 ريزوچژک  مصرف کهطوریبه  (3 )جدول بود ريزوچک تیمار به
 شژاهد  تیمژار  بژه  نسژبت  بوته ارتفا  یدرصد16 افزايش موج 

 بژا  (.3 )جژدول  بود شاهد تیمار مربوط بوته ارتفا  ينکمتر شد.
 برداشژت  امکژا   عژدس   شژد  اصژال   ارقژام  بوته ارتفا  افزايش
 بیشژترين  (.Sabaghpour, 2006) شودمی فراهم بهتر مکانیز 
 نظژر  بژه  کژه  (2)شژکل  بژود  سواربیله رقم به مربوط بوته ارتفا 

 رويش دور  و یژنتیک هایويهگی با تواندمی پديد  اين رسدمی
 در بوتژه  ارتفژا   بژاالترين  .باشژد  توجیه قابل هم به نسبت ارقام
 تواندمی که آمد دستهب ريزوچک مصرف به مربوط کودی تیمار

 موجبژات  کژه  باشژد  گیا  با ريزوبیوم مناس  همزيستی دلیلهب
 افژزايش  بوتژه  ارتفژا   و کرد  فراهم را غذايی مواد بیشتر جذب

 اولین فاصله زيادشد  طري  از عدس رتفا ا افزايش است. يافته
-Majnoon) شژود مژی  پژذير امکژا   خژاک  سژطح  از بارور گر 

Hosseini, 2008.) بیولوژيژک  کژود  کاربرد مشابهی تحقی  در 
 شژد  کنجژد  گیژا   در بوتژه  ارتفژا   افژزايش  موج  نیتروکسین

(Sajadinik et al., 2011; Kumar et al., 2009.) 
Khodarahmi et al, (2013) و Afshari et al, (2013) 

 در بوتژه  ارتفژا   روی بژر  باکتری هایسوش دارمعنی تأثیر عدم
 Sharmanتحقیقژژات کردنژژد. گژژزارش را لوبیژژاچیتی و نخژژود

 طوربه سوپرنیتروپالس بیولوژيک کود که داد نشا  نیز (2004)
 داد. افزايش را ذرت گیا  ارتفا  داریمعنی

 تعداد رسید   تا روز تعداد صفات بر کودی مديريت تیمار
 نداشژت  داریمعنژی  تأثیر فرعی هایشاخه تعداد و اصلی شاخه

 اخژتالف  صژفات  اين مورد در نیز بررسی مورد ارقام (.2 )جدول
 بررسژی  ايژن  نتژايج  همچنژین  (.2 )جژدول  نداشتند داریمعنی
 (.2 )جدول نبود دارمعنی صفات اين متقابل اثرات که داد نشا 

Khodarahmi et al, (2013) هژای سوش دارمعنی تأثیر عدم 
 گژزارش  را نخود گیا  در را رسید  تا روز تعداد روی بر باکتری
 داریمعنژی  تأثیر Afshari et al, (2013) کهدرصورتی  کردند
 در رسژید   تژا  روز تعژداد  روی بژر  ريزوبیوم باکتری هایسوش

  .کردند مشاهد  را لوبیاچیتی
 

 
 

 عدس ارقام در عملکرد یاجزا و عملکرد بر نيتروژنه شيميایی و زیستی کودهای انواع مصرف تأثير ریانسوا تجزیه -2 دولج 

Table 2. Analysis of variance for using effect of different biological and chemical nitrogen fertilizers on yield and yield 

components in lentil cultivar 
  

Mean of squares 
 مربعات ميانگين

  
 تعداد

 ثانویه هایشاخه

 تعداد

 بوته در غالف

 تعداد 

 غالف در دانه

  تودةزیست

 هوایی اندام
 دانه عملکرد  دانه100وزن

Source of 

variation 

 تغييرات منابع

df 
Lateral branches 

No. 
 No. Pod

1- plant 
Seed No. 

1-pod 
Biomass 

100 seed 

weight  
Seed yield 

Block بلوک ns0.31 ns0.64 ns0.02 ns0.01 ns20.56 20506.84 

Fertilizer کود ns0.67 **26.04 ns0.01 **0.65 ns4.47 **174625.53 

Cultivar رقم ns0.06 **7.95 *0.02 **0.14 *72.65 **31215.41 

Fertilizer × 

cultivar  
 ns0.80 ns0.70 ns0.01 ns0.01 ns1.94 ns11.9818  رقم×کود

Error 5940.31 21.38 0.02 0.01 1.02 0.42 خطا 

Coefficient 

variation (%)  

 تغییرات ضري 

 )درصد(
16.23 8.08 6.46 6.53 8.93 9.79 

ns ، *درصد1 و درصد5 سطح در دارمعنی و دارمعنیغیر ترتی به :**و  
ns, * and **: Non-significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively  
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 عدس ارقام در عملکرد اجزای و عملکرد بر نيتروژنه شيميایی و زیستی کودهای انواع مصرف تأثير واریانس تجزیه -2 دولج ادامه

Continue of Table 2. Analysis of variance for using effect of different biological and chemical nitrogen fertilizers on 

yield and yield components in lentil cultivar 
 

Mean of squares 
 مربعات ميانگين

  
 درجه

 آزادی

  تا روز

 دهیگل درصد50

 تا روز

 دهیغالف

 تا روز

 رسيدن
  بوته ارتفاع

 تعداد 

 اوليه هایشاخه

Source of 

variation 
 df تغييرات منابع

Days to 50% 

flowering 
Days to 

podding  
Days to 

maturity 
Plant height  

Main 

branches No. 

Block 3 بلوک ns1.13 ns2.31 *6.47 ns1.05 ns0.07 

Fertilizer 56.37** 76.94** 4 کود ns0.29 **14.70 ns0.06 

Cultivar 12.05** 8.52* 2 رقم ns2.60 **35.94 ns0.05 

Fertilizer × 

cultivar  
 ns90.8 ns3.36 ns1.95 ns1.63 ns0.04 8  رقم×کود

Error 0.07 1.18 1.99 2.11 1.82 42 خطا 

Coefficient 

variation  
 11.70 5.62 1.49 2.17 2.24 - تغییرات ضري 

ns ، *درصد1 و درصد5 سطح در دارمعنیو  دارمعنیغیر ترتی به :**و  
ns, * and **: Non-significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively  

 
  عدس ارقام عملکرد یاجزا بر نيتروژنه شيميایی و زیستی کودهای انواع مصرف تأثير ميانگين مقایسه نتایج -3 جدول

Table 3. Mean comparison for using effect of different biological and chemical nitrogen fertilizers on yield components 

in lentil cultivar  

 انهد100وزن

 )گرم(

 تودةزیست

 توليدی

 در )گرم

 مترمربع(

 دانهتعداد 

 غالف در

 بوته ارتفاع

 متر( )سانتی

 غالفتعداد 

 بوته در

  تا روز

 دهیغالف

 روزتا

 درصد50

 دهیگل

 تغييرات منبع 

100 Seed 

weight (g) 
Biomass 
( g.m-2) 

Seed No. 
1-pod 

Plant height 
(cm) 

 No. Pod
1- plant 

Days to 

podding 

Days to 

50% 

flowering  
 Source of Variation 

 Fertilizer کود       

a51.76 c 170 ab 0.99 d17.73 c 10.96 c 66.08 c59.33 شاهد Control 

a 51.38 c178 a 1.04 c 18.77 c 11.14 c 65.00 c 58.25 پالس نیترو سوپر Super Nitro Plus 

a 51.72 a 222 ab 1.01 ab 20.10 a 14.10 a 70.50 a 64.08 نیتروکسین Nitroxin 

a 52.80 a 219 ab 1.02 a 20.53 a 13.89 b 67.58 b 61.83 چک ريزو Rhizocheck 

a 51.24 b 197 b 0.97 bc19.28 b 12.44 c 65.83 c 58.33 20 20 هکتار در ازتکیلوگرم kg N2/ha 

 Cultivar رقم       

a 53.09 b 188 a 1.04 c 17.92 b 11.80 a 67.80 a 61.10 محلی شاهد Local check 

a 52.66 a 203 b 0.99 a 20.60 a 13.01 ab 66.95 b 60.15 سواربیله Bilesevar 

49.59 b 201 a 0.99 b 19.33 b 12.70 a 66.25 b 59.85 b کیمیا Kimia 

  ندارند. درصد5 احتمال سطح در داریمعنی تفاوت دانکن آزمو  اساس بر رک مشت حرف يک حداقل دارای هایمیانگین
Similar letters in each column show non-significant difference at 5% level of probability using DMRT. 

 
 احتمژال  سژطح  در داریمعنژی  تأثیر کودی مديريت تیمار

 بژا  ارقژام  اسژت.  تهداشژ  بوتژه  در غژالف  تعژداد  روی بر درصد1
 اخژژتالف بوتژژه در غژژالف تعژژداد نظژژر از درصژژد99 احتمژژال

 صژفت  اين خصوص در رقم×کود متقابل اثر داشتند. داریمعنی
 نیتروکسژین  تیمار که داد نشا  نتايج (.1 )جدول نشد دارمعنی

 بوته در غالف تعداد کمترين شاهد تیمار و بیشترين ريزوچک و
 ترتیژ  به ريزوچک و نیتروکسین مصرف کهطوریبه  داشتند را

 بژه  نسبت بوته در غالف تعداد یدرصد28 و 37 افزايش موج 
 مربوط بوته در غالف تعداد بیشترين (.3)جدول شد شاهد تیمار

 (.2 )جدول شد ديد  محلی رقم در آ  کمترين و سواربیله رقم
 ريزوچژک  و نیتروکسژین  در موجود هایباکتری رسدمی نظر به
 را نخژژود  گیا ایبر وژ نیتر همیافر میژژزا  شژژه ري محژژیط در
 که شتهدا  گیا شدر بر مثبتی رتأثی طري  ينا از و داد  يشافزا

 Sherifiست.ا  شد بوتژژژه در غژژژالف ادتعد يشافزا به منجر

 از بوتژژه در غژژالف تعژژداد بیشژژترين کژژه کژژرد گژژزارش (2013)
 ناي نتايج با که آمد دستهب نخود گیا  در ريزوچک کود مصرف
 Solemani & Asgharzadeh (2010) دارد. مطابقژت  تحقی 
 در کیلژوگرم 25 مصژرف  بژا  همژرا   باکتری تلقیح کردند گزارش
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 به نسبت بوته در غالف تعداد روی نخود گیا  در سولفات هکتار
 کژه درصژورتی  ايجژاد نمژود    افژزايش  درصد50 ترتی  به شاهد

Khodarahmi et al, (2013) هژای وشس دارمعنی تأثیر عدم 
 گژزارش  را نخژود  گیژا   در بوتژه  در غالف تعداد روی بر باکتری

 افژزايش  بژر  داریمعنی تأثیر ريزوبیوم مختلف هایسويه .ندکرد
 Afshari et) اسژت  داشژته  لوبیژاچیتی  در بوته در غالف تعداد

al., 2013).  تحقیژ   اسژاس  بژر Sajadinik et al, (2011) 
 کنجژد  در کپسژول  دادتعژ  دارمعنژی  افزايش موج  نیتروکسین

  شد.
 غژالف  در دانه تعداد بر آماری نظر از کودی مديريت تیمار

 سژطح  در صژفت  اين حیث از ارقام اما نداشت  داریمعنی تأثیر
 متقابژل  اثژرات  داشژتند.  داریمعنژی  اخژتالف  درصژد 5 احتمال

 آمژژاری نظژژر از غژژالف در دانژژه تعژژداد روی بژژر نیژژز رقژژم×کژژود
 گژزارش  Sabaghpour (1997) .(2 )جژدول  نبژود  داریمعنی
 عوامژل  تژأثیر  تحژت  نخژود  گیا  در غالف در دانه تعداد که کرد

 & Faraji و Khodarahmi et al, (2013) اسژت.  ژنتیکژی 

Arzanesh (2013) هژای سژوش  دارمعنی تأثیر عدم ترتی  به 
 در دانژه  تعژداد  و نخژود  در غژالف  در دانه تعداد روی بر باکتری

 Khandan کژه  صژورتی  در کردنژد.  رشگژزا  را کلژزا  خورجین

Bejandi et al, (2010) بژر  ريزوبیژوم  بژا  تلقیح دارمعنی تأثیر 
 کردند. گزارش را نخود در غالف در دانه تعداد روی

 تژأثیر  کژودی  مژديريت  تیمژار  تحقیژ   اين نتايج براساس
 تژودة زيسژت  وز  صژفت  روی بژر  درصژد 1 سطح در داریمعنی
 سژطح  در  تژود زيسژت  تولیژد  رنظژ  از ارقژام  است. داشته عدس

 در رقژم ×کود متقابل اثرات داشتند. داریمعنی اختالف درصد1
 ريزوچژک  و نیتروکسژین  (.2 )جژدول  نشژد  دارمعنی صفت اين

 شژاهد  بژه  نسژبت  هژوايی  انژدام  ةتودزيست تولید افزايش باعث
 ترتیژ   بژه  ريزوچک و نیتروکسین مصرف کهطوریبه  گرديدند
 بژه  نسژبت   تژود زيسژت  تولید یرصدد29 و 36 افزايش موج 
 کمتژژرين و بیشژژترين (.3)جژژدول شژژد آزمژژايش شژژاهد تیمژژار
 بژود  محلژی  رقم و سواربیله رقم به مربوط ترتی  به تود زيست
 يژا  و گیا  رشد کنند تحريک ترکیبات ترشح و تولید (.3)جدول
 در ريزجانژدارا   توسژط  رشژد  کننژد  تنظیم هایهورمو  برخی
 از .دهد قرار تأثیر تحت را گیاها  عملکرد و درش تواندمی خاک
 نیتژروژ   کننژد  تثبیژت  بژاکتری  دو شامل نیتروکسین که آنجا

 امکژا   بژذر  بژا  آنها تلقیح با  باشدمی ازتوباکتر( و )آزوسپیريلوم
 شودمی فراهم غذايی عناصر ديگر و نیتروژ  از گیاهچه استفاد 

 در کنژد. مژی  رشد یغذاي عناصر نظر از بهتری شرايط در گیا  و
 را گیژژا  بیومژژاس باسژژیلوس  بژژا سژژبز نخژژود تلقژژیح پهوهشژژی

 Sajadinik (.Yousry et al., 1978) داد افزايش درصد9/10

et al, (2011)  نیتروکسین زيستی کود با تلقیح که کردند بیا 

 است کرد  ايجاد کنجد بیولوژيک عملکرد در داریمعنی افزايش
 گیژا   اختیژار  در کژافی  نیتروژ  که هنگامی که داشتند اظهار و

 گیژا   سژريع  رشژد  بژه  عنصر اين که شودمی موج   گیرد قرار
 عملکرد افزايش کرد گزارش Subba Rao (1988) .کند کمک

 بژا  گنژدم  بذور تلقیح اثر در درصد1 احتمال سطح در بیولوژيک
  شد. موج  را نیتروژ  کنند تثبیت هایباکتری

 داریمعنژی  تژأثیر  دانژه 100ز و بژر  کودی مديريت تیمار
 اخژتالف  دانژه 100وز  نظر از درصد95 احتمال با ارقام نداشت.
 کژه  داد نشژا   بررسژی  ايژن  نتايج همچنین داشتند. داریمعنی
 نبژود  دارمعنژی  صفت اين بر آزمايشی فاکتورهای متقابل اثرات

 توسژژط ريزوبیژژوم بژژا تلقژژیح دارمعنژژی تژژأثیر عژژدم (.2 )جژژدول
Khandan Bejandi et al, (2010) و Afshari et al 

 و نخژژود گیژژا  در دانژژه100وز  روی بژژر ترتیژژ بژژه  (2013)
 Solemani & Asgharzadeh اسژت.  شد  گزارش لوبیاچیتی

 مصرف با همرا  مزوريزوبیوم با تلقیح که کردند گزارش (2010)
 گرديد نخود دانه100وز  دارمعنی افزايش موج  روی سولفات

 کژاربرد  .يافژت  افژزايش  درصژد 6 شاهد به بتنس دانه100وز  و
 کژاربرد  و (Sajadinik et al., 2011) کنجژد  در نیتروکسژین 

 (Gupta & Samnotra, 2004) کلزا در آزوسپیريلوم توباکتراز
  گرديد. دانه1000وز  افزايش موج 

 داریمعنی تأثیر دانه عملکرد روی بر کودی مديريت تیمار
 بژا  ارقژام  (.2 )جژدول  سژت ا داشژته  درصژد 1 احتمال سطح در

 داریمعنژژی اخژژتالف دانژژه عملکژژرد نظژژر از درصژژد99 احتمژژال
 رايطشژ  در مختلژف  هژای ژنوتیژپ  در عملکژرد  تفژاوت  داشتند.
 باشژد مژی  ژنتیکژی  اثژرات  تژأثیر  دهنژد  نشژا   يکسا  محیطی

Saxena & King, 1987).) روی بژر  رقژم ×کژود  متقابل اثرات 
 دانژه  عملکژرد  بیشژترين  (.2 )جدول نبود دارمعنی دانه عملکرد
 دانه عملکرد کمترين و (کیلوگرم916) ريزوچک تیمار به مربوط

 بژین  در (.1 )شکل گرديد تولید (کیلوگرم615 ) شاهد تیمار در
 سژوار بیلژه  رقژم  از دانژه  عملکرد بیشترين نیز بررسی مورد ارقام

کیلوگرم 756) محلی رقم از کمترين و هکتار( درکیلوگرم 832)
 از آمد دستهب نتايج براساس (.2 )شکل آمد دستبه هکتار( در
 را عملکرد افزايش در تأثیر بیشترين ريزوچک تیمار تحقی  اين

 عملکژرد  درصژد 49 اسژت  شژد   باعژث  کهطوریهب  است داشته
 رشژد  محژرک  هایباکتری نمايد. تولید شاهد به نسبت بیشتری

 ایمالحظهقابل ديرمقا تولید با نیتروژ   زيستی تیتثب بر عالو 
 اکسژین   انژوا   ويژه   بژه  رشژد  کننژد  تحريژک  هژای هورمو  از

 تحژت  را ا هژ گیا عملکژرد  و نمژو  و رشد سیتوکنین و جیبرلین
 Zahir et (.Karimi & Siddique, 1991) دهندمی قرار تأثیر

al, (2009) محژرک  هژای سژويه  کلیژه  با تلقیح کردند گزارش 
 ,El- Habbasha et al شژد.  گندم عملکرد افزايش باعث رشد
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 شدر توسعه موج  وژ نیتر فراهمی که کردند گزارش (2007)
 در و شژد  ،بر سطح بیشتر دوام و شگستر شاخه  تولید  ساقه

 & Solemani شد. کنجد در نهدا دعملکر يشافزا سب  نهايت

Asgharzadeh (2010) با همرا  باکتری تلقیح کردند گزارش 
 عملکژرد  بژاالترين  روی  سژولفات  رهکتا در کیلوگرم25 مصرف

 بژه  شاهد تیمار به نسبت آ  میزا  که نمود تولید نخود در دانه
 Afshari et al, (2013) داد. نشژا   افزايش درصد7/48 ترتی 

 بژه  ازتوبژاکتر  بژاکتری  هژای سژويه  تلقیح از را عملکرد بیشترين
 موجژ   کژه  آورد دستهب لوبیاچیتی در Rb116 باکتری همرا 

 در بود. تلقیح بدو  تیمار به نسبت یدرصد80 عملکرد افزايش
 توانسژت  بژاکتری  هژای سويه با لوبیا انوا  تلقیح ديگری تحقی 

 بژدو   و تلقژیح  )بدو  شاهد به نسبت را دانه عملکرد درصد43
 (.Mehrpoyan & Shirni Rad, 2011) دهژد  افژزايش  کژود( 
سژوش  داد نشژا   Khodarahmi et al, (2013) تحقی  نتايج
 داشژته  داریمعنی تأثیر نخود دانه عملکرد روی بر باکتری های

 Ghasemzadeh-Ganjehie & Asgharzadeh اسژژژت.

 ريزوبیژژومی سژژويه تلقیحژژی تیمژژار کردنژژد گژژزارش (2013)
(SWRI12)  نخژژود در عملکژژرد یدرصژژد25 افژژزايش موجژژ 

 بژاالترين  Sherifi (2013) شژد.  تلقژیح  فاقژد  تیمژار  به نسبت
 گژزارش  ريزوچژک  کژودی  تیمژار  در را نخود انهد عملکرد مقدار
 يگرد ایمطالعه در دارد. مطابقژت  تحقی  اين نتايج با که کردند

 دبرراژژژک هژژژک دژژژش خ ژژژمش فرنگژژیدوژژژنخ  اژژژگی روی بر
 با مقايسه در را نهدا دعملکر صددر35  شدر کمحر یهایباکتر

 نظر به .(Mishra et al., 2010) داد يشازژژژژفا اهدژژژژش
 تثبیت يیآرکا و ارمقد يشافزا با ريزوچک يستیز دوک دژسرمی

  گیا شدر ةتحريککنند یهاريزوبژاکتری  و وژ نیتر کژيژبیولو
 وژ نیتر  چو مهمی یمغذ عناصر به  گیا سترسید يشازژفا با
 باعث بوتژژه ارتفژژا  و بوتژژه در غژژالف تعژژداد يشافزا و فرژژژفس و
 است. گرديد  عدس در هژندا درژعملک يشافزا

 

 

 
 

 دانه عملکرد نظر از کودی تيمارهای ميانگين مقایسه -1 شکل

Fig. 1. Mean comparison of different fertilizers for grain yield 

  ندارند. درصد5 احتمال سطح در داریمعنی تفاوت دانکن آزمو  اساس بر مشترک  حرف يک حداقل دارای هایمیانگین
Similar letters in each column show non-significant difference at 5% level of probability using DMRT. 

 



 

47 

 1398نيمة اول ، 1ة، شمار10/ جلدايرانهاي حبوبات پژوهش .../تأثير مصرف کودهای ؛و همکارانپور صباغ

 

 دانه عملکرد نظر از هارقم ميانگين مقایسه -2 شکل
Fig. 2. Mean comparison of different cultivars for grain yield 

  ندارند. %5 احتمال سطح در داریمعنی تفاوت دانکن آزمو  اساس بر مشترک  حرف يک حداقل دارای هایمیانگین
Similar letters in each column show non-significant difference at 5% level of probability using DMRT 

 

 گيرینتيجه
 ريزوچژک  مصرف از عدس عملکرد باالترين تحقی  اين در

 احتمژاالً  ريزوچژک  بیولوژيک کود آمد. دستهب سواربیله رقم در
 قابلیت و غذايی عناصر فراهمی و فتوستز فعالیت يشافزا موج 
 تثبیژت  توا  احتماالً سواربیله رقم طرفی از و شد  بیشتر جذب

 بژاالتری  ژنتیکژی  پتانسژیل  از ضژمناً  و داشته بیشتری نیتروژ 

 لژذا  کنژد.  تولید بیشتری عملکرد است توانسته و بود  برخوردار
 سژوار بیلژه  قژم ر از همدا  در عدس کشت برای شودمی توصیه

بژه  بیولوژيژک  کودهژای  از اسژتفاد   کهاين ضمن شود  استفاد 
 و داشژته  برتژری  شژیمیايی  کودهژای  بر ريزوچک کود خصوص
 شد. خواهد عملکرد باالترين تولید موج 
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Introduction 
Excessive application of chemical fertilizers for increasing agricultural production, particularly in the 

agricultural sector, causing environmental damage and disturbance in soil fertility. Lentil is one of the most 
important pulse crop in rainfed area which is grown on 132,000 hectares in 2014-15 cropping season in Iran. 
Major lentil areas (95%) are planted in rain fed condition and are grown in rotation with cereals mainly 
wheat and barley. Mean productivity of lentil 558 kg ha-1 in 2014-15 cropping season in Iran. One of the 
reason for low lentil productivity in Iran, is unfavorable fertilization in lentil farms. Currently biologic 
fertilizers as an alternative option for chemical fertilizer to enhance to soil fertility in the stable agricultural 
production are considered. Rhizosphere beneficial bacteria are commonly called plant growth promoting 
rhizobacteria (PGPR) and have been under researchers focus for many years. PGPRs can stimulate plant 
growth through different mechanisms. Solubilization of inorganic phosphate is a characteristic has been 
frequently used for screening these bacteria. The objective of present study was to investigate the effect of 
biological and chemical nitrogen fertilizers on yield and yield components of lentil (Lens culinaris L.) 
cultivars. 
 

Material & Methods  
An experiment was carried out in factorial based on randomized complete block design with four 

replications and five levels of fertilizer treatments (without consumption the fertilizer, Super Nitro Plus, 
Nitroxin, Rhizocheck and 20 kg nutrition fertilizer per hectare) and three lentil varieties (Kimia, Bilesevar 
and local check) in Ekbatan Research Station of Hamedan during 2014-2015. During vegetative and 
reproductive phases, weeds were controlled and data were recorded on days to flowering, days to podding 
days to maturity, plant height, number of primary branches per plant, number of secondary branches per 
plant, biomass, number of pods per plant, number of seeds per pod, 100-seed weight, and seed yield. Data 
were analyzed using the SAS. Ver. 9.1 and figures drew were prepared by EXCEL and means compared by 
using DMRT at the 5% and 1% level.  

 

Results & Discussion 
The results of present research showed that fertilizer treatment was significant effects on days to 

flowering, days to poding, plant height, pod number per plant, biomass and seed yield. But fertilizer 
treatment had not significant effects days to maturity, number of primary branches per plant, number of 
secondary branches per plant and number of seeds per pod. Also the results showed that the cultivars had 
significant difference on days to flowering, days to poding, plant height, biomass, number of pods per plant, 
number of seeds per pod, 100-seed weight, and seed yield. Varieties had not significance different on days to 
maturity, number of primary branches per plant, number of secondary branches per plant. Interaction of 
fertilizer × variety on all characters was not significant. Mean comparison showed that the highest and lowest 
yield belong to Rhizocheck and check respectively. The utilization of Rhizocheck had been in caused 29, 16, 
28 and 49 percent higher biomass, plant height, number of pods per plant and seed yield than check 
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respectively. Also the results indicated that Bilesevar variety produced the significant and higher grain yield 
(832 kg/ha) than check. Bilesevar variety had the highest biomass, plant height, number of seeds per pod, 
and grain yield. Most of studies have reported that using biological fertilizers have been affected grain yield 
of chickpea, wheat, seasame and bean. According to this study results, it is recommended to inoculate 
Rhizocheck on Bilesevar variety for planting under rainfed condition of Hamedan region. 

 

Conclusions 
One of the most important factor for soil fertility is microorganism ability for production. The result of 

present study showed the highest productivity obtained from Rhizochick application and Bilesevar improved 
lentil variety produced the highest grain yield. Rhizochick may enhance photosynthesis and enhancing 
availability of nutritional elements. Therefore grain yield have been increased. Generally, PGPR promote 
plant growth directly by either facilitating resource acquisition (nitrogen, phosphorus, essential element) or 
modulating plant hormone level. The reduction chemical application will affect decreasing environment 
contamination which is one of the important factor for stability. Therefore it is recommended to plant 
Bilesevar improved lentil variety with Rhizochick inoculation in Hamedan region.  
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