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 چكيده

، ایط دیمشر تحت نخود روتئین دانهپو میزان  عملکرد اجزای ،عملکرد بر شیمیایي آلي و کودهای تأثیر بررسي منظوربه

در سه تکرار و هشت تیمار  های کامل تصادفي بادر قالب طرح بلوك شهرستان نقده -آذربایجان غربي واقع در ایمزرعهدر آزمایشي 

 2 بارور اته)فسف زیستي از کود شیمیایي، استفاده کود % 111 از شامل استفاده آزمایشي . تیمارهایاجرا شد 1311-12سال زراعي 

 کود شیمیایي + کود دامي، کود % 111کود شیمیایي + کود زیستي،  %01 از کود دامي، تیمارهای تلفیقي استفاده (،ازتو باکتر+ 

 تیمارها نتایج نشان داد کهیستي + کود دامي و تیمار شاهد )عدم استفاده از کود( بود. کود شیمیایي + ز %01، یستي + کود داميز

روتئین پدرصد  و دانه ، عملکردزیستيعملکرد  وزن هزار دانه، ،نیام در دانه تعداد بوته، در یامن تعداد بوته، ارتفاع بر داریمعني اثر

اجزای  بهبود سببتلفیقي  کاربرد .نداشت وجود مختلف تیمارهای بین داریمعني اختالف شاخص برداشت نظر از داشتند، وليدانه 

 روتئینپکیلوگرم در هکتار( و  111) دانه عملکرد بیشترین شاهد گردید. روتئین دانه نسبت به تیمارپعملکرد، عملکرد دانه و درصد 

 روتئینپکیلوگرم در هکتار( و  071) عملکرد دانه کمترین یستي + کود دامي وزکود شیمیایي +  % 01تیمار  درصد( در 22) دانه

که استفاده از  شودچنین استنباط مي تحقیق از نتایج این .آمد دستتیمار شاهد )عدم استفاده از کود( به در درصد( 0/11) دانه

 شیمیایي کودهای روتئین دانه و کاهش مصرفپ ،دلیل افزایش قابل مالحضه عملکرد دانهبهروش تغذیه تلفیقي تحت شرایط دیم 

 گردد.توصیه مي آزمایش مورد منطقه در

 

 پایدار ، کشاورزیدانه عملکرد ،سودوموناسروتئین، پ، ازتوباکتر :كليدي هايواژه
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 مقدمه

 شیمیایي هایکود رویهبي مصرف اخیر دهه چند در

 کشاورزی، مشکالت محصوالت عملکرد افزایش جهت

وجود هب محیطي زیست و اقتصادی هایجنبه از را بسیاری

اعمال  مشکل، این رفع هایراه از یکي است. آورده

 کشاورزی مدت دراز اصول از استفاده بر مبتني کارهایيراه

 ,Ayneband) باشدمي زراعي هایبوم نظام کولوژیك درا

 تغذیههای شیوه مؤثرترین از آليکودهای  استفاده از .(2014

 و زیست محیط با هماهنگ افزایش عملکرد، جهت در گیاه

 & Van Loon) استاکولوژیك  کشاورزی اهداف به نیل

Glik, 2004). طریق بهبود از را خاك کیفیت ،آلي مواد 

 فعالیت بیولوژیکي و غذایي مواد نگهداری خاك، نساختما

 . (Ghosh et al., 2002)دهدمي افزایش

های های زیستي موجب کاهش مصرف کودمصرف کود 

 کامأل صورتيبه غذایي تأمین عناصر بر عالوهشیمیایي شده و 

حفظ محیط به کمك، گیاهان طبیعي تغذیه با متناسب

زی و عملکرد بیشتر و های کشاورخیزی زمینحاصلزیست، 

عالوه بر  .,Rai and Gaur)  (1988 انجامدبهتر گیاهان مي

-کم آبي، بیماری شرایطاین باعث افزایش مقاومت گیاهان به

 دنشوميها و آفات شده و باعث رشد بیشتر محصول 

(Mohammadi & Sohrabi., 2012).  نتایج تحقیقات

 شیمیایي ي وآل کودهای که با مصرف داده است نشانقبلي 

گیاه  رشد برای آل ایده و مناسب شرایط تلفیقي صورتبه

های آلي با کودهای شود و کاربرد تلفیقي کودمي فراهم

رد کمي و ک، عملدضمن کاهش هزینه تولیتواند شیمیایي مي

 ;Hamzeyi et al., 2014) افزایش دهدنیز کیفي گیاهان را 

Seyed Sharifi et al., 2014). 

 باکتری حل نوع دو حاوی ،2 فسفاته بارور يزیست کود

 سودوموناسو  1لنتوس باسیلوس هایگونه از فسفات کننده

فسفاتاز  اسید و آلي اسیدهای ترشح با که باشدمي 2پوتیدا

 که کلسیم مناطقي در ویژهه)ب نامحلول خاك قادرند فسفر

جذب گیاه تبدیل  باشد( را به فرم محلول قابل باال خاك

                                                           
1 -Bacillus lentus 

2 -Pseudomonas putida 

 (LAD)برگ  سطح افزایش دوام با کود این نینکند. همچ

فتوسنتز بیشتر  انرژی خورشیدی و از سبب استفاده بهینه

و به  شودمي گیاه به عملکرد باالتر نتیجه منجر درشده و 

 با واجهم در آب جذب بهبود وای دلیل توسعه سیستم ریشه

 Alijani et) دارد موثرتری نقش نیز تنش کم آبي شرایط

al., 2011.)  

 اختیاری هایکننده ثبیتت از 3ازتوباکتر زیستي کود

توانایي  گیاه ریشه محیط در بوده که نیتروژن مولکولي

 مانند اسید فعال بیولوژیکي مواد مقداری ترشح و ساخت

-، اکسینBبیوتین، ویتامینهای پنتوتنیك، اسید نیکوتینیك،

ای یشهر سیستم توسعة در که دارند را غیره و هاجیبرلین ها،

 عناصر و آب جذب با بهبوددارند و  مؤثری و مفید نقش

 و زراعي گیاهان عملکرد نیتروژن، تثبیت بیولوژیکي و غذایي

دهد. مي تاثیرقرار تحت را خاك هایویژگي همچنین

 عوامل ضد ترکیبات تولید به قادر همچنین ازتوباکتر

د دار قشن نیز هابیماری با مقابله و در بوده گیاهي بیماریزای
(Shata et al., 2007).  

در  (Piraste et al., 2010) انوشه و همکاران پیرسته

 نیتروکسین اگروهیومیك، زیستي کودهای اثر بررسي مقایسه

 از تثبیت کننده نیتروژن هایباکتری از مجموعهای )حاوی

و حل کننده فسفات از  ازتوباکترو  4آزوسپیرلیومجنس 

 با کمپوست ورمي و بسوپرچاذ (،سودوموناسجنس 

 بر پتاسیم( و فسفر )نیتروژن، متداول شیمیایي کودهای

 دریافتند که استفاده آفتابگردان روغن درصد و عملکرد رشد،

 بر غلبه رطوبت برای محدودیت شرایط در زیستي کودهای از

احمدی فرد و  .باشد مفید تواندمي خشکي تنش منفي اثرات

 تأثیر در مطالعه (Ahad-fard et al., 2011) همکاران

 عملکرد اجزای و عملکرد بر کوددهي مختلف هایروش

 کاربرد آباد بیان کردند که با خرم اقلیمي شرایط عدس در

 کیلوگرم 01 همراه به 2 بارور فسفر زیستي کود گرم 70

و اجزای  عملکرد تریپل بیشترینفسفات سوپر شیمیایي کود

 گردید.  حاصل منطقه شرایط در عملکرد

                                                           
3 - Azotobacter 

4 -Azospirillum 
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 (Hasanpour et al., 2011) پور و همکاران حسن

ای مجموعه)سوپرنیتروپالس زیستي  کودگزارش کردند که 

بر  (آزوسپیریلومو  باسیلوس ،سودوموناسهای از باکتری

 یشافزا باعث و داشت داریمعني تأثیر کنجد دانه عملکرد

 تیمار شاهد )عدم کاربرد( به نسبت دانه عملکرد درصدی 11

 کامل جایگزینيتحقیق دیگری مشخص شد که  در شد.

های ای از باکتریمجموعه) زیستي کود با شیمیایي کودهای

 موجب کاهش( آزوسپیریلومو  باسیلوس، سودوموناس

 زیستي کودهای  تلفیقي کاربرد اما شد، ایدانه ذرت عملکرد

 کودهای مصرف  عملکرد، بیشترین تولید ضمن شیمیایي و

خرم  .(Shaharoona et al., 2006) ادد کاهش را شیمیایي

گزارش کردند ( et al., 2009 Khoramdel)دل و همکاران 

 اجزای دارمعني افزایش به منجر زیستي کودهای با تلقیحکه 

 گردیدگیاه سیاهدانه  زیستي عملکرد و دانه عملکرد عملکرد،

 میکوریزا و آزوسپیریلوم ترکیبي تیمار میان این در و

 داشتند. مطالعه مورد صفات ایش افز در را رتاثی بیشترین

 حبوبات سرما سایر از بیشتر خشکي به نخود مقاومت

 کاهش عوامل ترینمهم از یکي کمبود آب است، ولي دوست

 شودمي محسوب گیاه این در عملکرد

 (et al., 2006 Kashiwagi) .غالب سطح  اینکه به توجه با

 قرار خشك نیمه و خشك اقلیم در ایران زیر کشت نخود در

 کشت دیم صورتبه ایران در آن درصد 11از  و بیش دارد

 ناشي منفي اثرات تواندآلي مي کودهای از استفاده شود.مي

-و منجر به دهد کاهش در شرایط دیم را خشکي تنش از

 کمبود آنجایي که. از شودو آب  بهبود جذب عناصر غذایي

استان  ن از جملهمناطق ایرا هایزاردیم اغلببارندگي در

 خشکي وقوع تنش به منجر شهرستان نقده -آذربایجان غربي

بنابراین یابد. مي کاهش گیاه عملکرد شرایط این در شود،مي

تلفیق  آلي و کودهای مقایسه و کاربرد تحقیق، این از هدف

-مي (بدون آبیاری) دیم شرایط در شیمیایي کودهای آنها با

 مناسبي کودی توصیهبه تواندمي آزمایش این نتایج .باشد

مصرف  که آیا گرددمشخص شود و  کشاورزان منجر برای

-تلفیقي این کود و کاربرد شیمیایي دامي و ،زیستي هایکود

 افزایش باعث موثری طوربه است قادر در گیاه نخود ها

 گردد.)دیم(  آب محدودیت شرایط دراین گیاه  عملکرد

 هامواد و روش

و  2-بارور اتهزیستي )فسف کودهای ثیرتأ بررسي منظوربه

 بر ((NPK و شیمیایي )کود گاوی( (، داميباکتر ازتو

در ، آزمایشي نخود در شرایط دیم عملکرد اجزای و عملکرد

با  شهرستان نقده -آذربایجان غربي استان واقع در ایمزرعه

و  07و َ 31ْ و عرض جغرافیایي 24و َ 40ْ طول جغرافیایي

های بلوك طرح قالب دردریا،  سطح از رمت 1321ارتفاع 

زراعي  درسال تیمار هشت و تکرار سه با تصادفي کامل

های متوسط دما و بارندگي میانگین شد. اجرا 1311 -1312

 41/12سالیانه در طي یك دوره ده ساله به ترتیب برابر 

 ماه یك متر گزارش شده است.میلي 323گراد و درجه سانتي

 و تهیه خاك نمونة آزمایش محل اجرای از کاشت، از قبل

 های کرت در طرح، اساس نقشه بر کودی تیمارهای سپس

 خاك آنالیز نتایج. گردید مخلوط خاك با و اعمال نظر مورد

و  1 شماره جدول در آزمایش و کود دامي مورد استفاده در

، درجه حرارت و رطوبت نسبي هوا متوسط بارندگي

 شده آورده 2در جدول  شهرستان نقده در سال آزمایش

  .است
 آزمون اساس بر دامي، و شیمیایي تیمارهای کود اعمال

کود  کیلوگرم 101 و اوره کود کیلوگرم 41مقدار به خاك

برای تیمار  کاشت از قبل تماماً تریپل در هکتار فسفات سوپر

در تیمار کودی  اعمال گردید.مورد نظرشیمیایي  111%

 شد.ي نصف این مقادیر اعمال شیمیایي و زیست %01تلفیقي 

 پتاسیم کود از جذب، قابل مقدار پتاسیم بودن باال علتبه

در  تن 11پوسیده ) از کود دامي کامالً . استفادهنشد استفاده

 هایتکر زمین به سازی آماده عملیات با همزمانهکتار( نیز 

  گردید. مخلوط خاك با کامالً اضافه و نظر مورد

 کود % 111 از شامل استفاده آزمایشي تیمارهای

ازتو +  2-بارور اته)فسف زیستي از کود شیمیایي، استفاده
کود  %01 از کود دامي، تیمارهای تلفیقي استفاده(، باکتر

کود شیمیایي + کود دامي،  % 111شیمیایي + کود زیستي، 

یستي +  کود شیمیایي + ز %01یستي + کود دامي و  کود ز

 استفاده از کود( بود. )عدم کود دامي و تیمار شاهد
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 و كود دامی آزمایشی مزرعه خاك شيميایی و فيزیكی خصوصيات -1 جدول
Table 1- Physical and chemical properties of the soil and manure 

 خاك بافت

Soil texture 
 اسیدیته

(pH) 

 هدایت الکتریکي

زیمنس بر )دسي

 متر(
3EC × 10  

(dS/m) 

 )%( اده آليم
Organic 

matter 
)%( 

نیتروژن کل  

 )درصد(

%T. N 

 

 فسفر قابل جذب

)میلي گرم بر کیلو 

 گرم(
P available  

(mg/kg) 

 پتاسیم قابل جذب

 )میلي گرم بر کیلو گرم(
 K available  

(mg/kg) 

 

 رس سیلتي

Silty clay 

7.9 0.83 0.98 0.14 10.5 407  

  

 

اميکود د 1.12 0.99 1.28 18.6 6.3 7.1 -   

Manure 

 
  1332، درجه حرارت و رطوبت نسبی هوا شهرستان نقده در سالمتوسط بارندگی  -2 جدول

Table 2-Mean precipitation, temperature and relative humidity  of Naghade in 2013 

های سالماه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردبیهشت فروردین  

Mar Apr May Jun Jul Agu Sep Oct Nov Dec Jan Feb Months 

 میزان بارندگي 33.1 39.1 41.8 63.7 91.4 9.9 5.7 0.5 2.9 16 25.1 47.3

 متر()میلي
Precipitation 

(mm) 

 

 

(mm) 

 

  هوا درجه حرارت 6.9 5.2 0.3- 4.8 11.1 16.6 21.3 25.3 23.4 19.6 11.7 7.6

 گراد()سانتي
Temperature 

(˚C) 
  رطوبت نسبي هوا 55 62 57 72 68 45 45 36 44 46 55 51

)%( 
Relative humidity 

)%( 

  

 زیستي کود با کشت از قبلیك ساعت نخود  گیاه بذر

ازتو و های حل کننده فسفات( باکتری) 2 -بارور هفسفات
 نسبتهای با( های تثبیت کننده نیتروژن)حاوی باکتری باکتر

 دستورالعمل بر اساس و (هکتار رد گرم 111) مشخص

فعال در هر  و زنده باکتری عدد 111که شامل  شده توصیه

 محتوی که صورت این به شدند. تلقیح زیستيگرم کود 

 پوشش یك تا اسپری شدند بذرها روی مخلوط و آب بسته با

 بذرها سپس و شود ها تشکیلآن سطح روی یکنواخت کامال

 اشت صورت گرفت.خشك شدند و عملیات ک سایه در

 خاك و 1311 سال پائیز در اولیه ورزی خاك عملیات

 بذر شد. انجام بعد سال ماه فروردین اوایل ثانویه در ورزی

سازمان  از که بود ILC 482 الیننخود  مورد استفاده

هر واحد آزمایشي شامل  .شده بود تهیه دیم مراغه تحقیقات

-پشته و یجو روشبه طول چهار متربه هشت ردیف کاشت

سانتي متر روی  1 و هاردیف سانتیمتر بین 41فاصله با ای،

ماه سال فروردین  ششتاریخ صورت دستي در به هاردیف

 با باکتری کاشت از قبل نخودبذور  شد. انجام 1312

-علف عملیات وجین .گردید آغشته 1لگومینوزاروم یزوبیومر

 زوم انجامل هنگام در و دستي صورتبه مرتب طوربه هرز های

 در طول دوره رشددلیل بارندگي( و در زمان کاشت )به .شد

 صورت نگرفت.هیچ گونه آبیاری )آزمایش در شرایط دیم( 

 تصادفي طوربه در پایان فصل رشد، ابتدا از هر کرت

 نیامتعداد  ،ارتفاع بوته ي نظیرصفات و بوته انتخاب 11 تعداد

                                                           
1 - Rhizobium leguminozarum   
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 گیری اندازه دانه رهزا وزنو  نیامدر  دانه تعداد، در بوته

متر  نیم و کناری ردیف دو نهایي، تعیین عملکرد . برایشدند

و مابقي  حذف حاشیه اثر عنوانهب کرت و انتهای هر از ابتدا

درصد  14های آنها جدا و با رطوبت ها برداشت و دانهبوته

تا درجه سانتیگراد  71 دمایها در تعیین گردید. سپس بوته

 سپس و آون قرار گرفتند درون ثابت ماندن وزن خشك

در  عملکرد زیستيتوزین شدند. بدین ترتیب  بذور ه باهمرا

 میزان واحد سطح برای هر واحد آزمایشي تعیین گردید

با  و محاسبه نمونه نیتروژن میزان روی از دانه نخود پروتئین

 میزان گیری اندازه باد. ش تعیین لدالجک روش استفاده از

 در نیتروژن درصد ضرب حاصل از وتئینپر میزان ،نیتروژن

معادله  اساس بر برداشت شاخص .آمد دستهب 20/1 عدد

  شد: محاسبه (1)

   HI= GY/BY × 100(    1معادله )

دانه و  عملکرد GYبرداشت،  شاخص HI فرمول این در که

BY باشد.مي عملکرد زیستي 

 نرم افزار از استفاده با آزمایش از حاصل هایداده

 SPSS 16مقایسه و گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد 

 سطح در دانکن ایچنددامنه آزمون از با استفاده هامیانگین

 گرفت. انجام درصد نجپ احتمال

 بحث و نتایج

 کود بر ارتفاع نوع واریانس اثر تجزیه نتایج به توجه با

دانه، عملکرد در نیام،  دانه تعداد، در بوته نیامتعداد  ،بوته

و  (≥11/1p) دارمعني دانه پروتئین و درصد رد زیستيعملک

 .(3)جدولدار بود معنيغیرشاخص برداشت بر 

 ارتفاع بوته 

از تیمار شاهد متر( سانتي 11/24نخود ) ارتفاعکمترین 

 متر( درسانتي 33/31آن ) بیشترین و )عدم مصرف کود(

 به ؛+ دامي به دست آمدشیمیایي کود %01تلفیقي تیمار

داد.  نشان افزایش درصد 30به تیمار شاهد  نسبت که طوری

کود  % 111کود شیمیایي + کود زیستي و  %01تیمارهای 

داری با تیمار شیمیایي + کود دامي اختالف معني

-(. به4)جدول نشان ندادند + داميشیمیایي کود %01تلفیقي

 ضمن شیمیایي، و آلي کود رسد که افزودن همزماننظر مي

 )آبشویي، هدر روی نیتروژن گیاه، مورد نیاز ژننیترو تأمین

 فرآیند دلیلبه سپس یافته و کاهش تثبیت( یا شدن متصاعد

 قابل شکلبه تدریجي صورتبه نیتروژن مجددا شدن، معدني

 در گیاه رویشي رشد افزایش و سبب آمده در گیاه جذب

 شودمي گیاه رشد دوره طول

 (Djilan and Mourad et al., 2013.) پتاسیم عالوه به 

گیاه و فسفر از طریق توسعه سیستم  افزایش تحمل در

 ,Evans) دارد مثبت نقش ای در شرایط کم آبي نیزریشه

 از . تلفیق کود زیستي و شیمیایي دارای رتبه دوم (1993

 بود. بوته ارتفاع نظر

 کودهای کاربرد نتیجه در گیاه افزایش ارتفاع محققان

 و آب بهتر جذب و ریشه توسعه یشافزا از ناشي را زیستي

غذایي و تولید  مواد تنظیم کننده رشد از جمله  مواد

 کنعاني  (Vessey, 2003).دانند مي هااکسین و جیبرلین

در بررسي  (Kanani Alvar et al., 2013) و همکاران الوار

 اوی)حنیتراژین  و 2بارور زیستي فسفاته کودهای اثر

جنس  از تثبیت کننده نیتروژن هایباکتری از هایيمجموعه

و حل کننده فسفات از جنس  ازتوباکترو  1آزوسپیرلیوم

 برخي از و عملکرد ( و کود شیمایي نیتروژن برسودوموناس

شرایط دیم گزارش  در بهاره جو رقم مورفولوژیکي دو صفات

 111 از مصرف بوته ارتفاع میانگین کردند که بیشترین

کود به همراه  اوره کوددرصد 01 کاربرد و اوره کود درصد

 ارتفاع گیاه کهطوریيبه آمد؛ دستبه 2 بارور فسفات زیستي

 به شاهد نسبت درصد 11 و 12 ترتیب به تیمار دو این در

در  (Nazeri et al., 2010)ناظری و همکاران  بود. بیشتر

 زیستي کود ترکیبات توام که کاربرد دادند لوبیا سفید نشان

 تریپل سوپرفسفات کود شیمیایي با روی حاویگرانوله  فسفر

  شد. ارتفاع بوته دارسبب افزایش معني

                                                           
1 -Azospirillum 
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 .شيميایی آلی و كودهاي تأثير نخود تحت روتئين دانهپ و ميزان عملكرد اجزاي ،عملكرد )ميانگين مربعات(واریانس تجزیه -3 جدول

Table 3- Analysis of variance (mean of squares) for yield, yield components and seed protein content of chickpea affected by organic and chemical fertilizers. 

 

 پروتئین دانه

Seed 

protein 

شاخص 

 برداشت

Harvest 

index 

 عملکرد دانه

Seed yield 

 زیستيعملکرد 

Biological yield 

 وزن هزار دانه

1000-seed  

weight 

 

تعداد دانه در 

 نیام

Number of 

seed per 

pod 

تعداد نیام در 

 بوته

Number of 

pod per 

plant 

 ارتفاع بوته

Plant hight 

درجه 

 آزادی

df 

 منابع تغییرات

SOV 

 

 

19.8** 182.7 ** 232230 ns 246573.29** 670.16ns 0.06 ns 9.62ns 2.92ns 2 
 تکرار

Replication 

 12.54** 4.88 ns 36582 ** 400817.42** 4303.24** 0.12** 84.3 ** 68.84** 7 
 تیمار

Treatment 

1.99 17.11 4166.65 319377.76 678.73 0.02 7 8.47 14 
 خطا

Error 

7.24 12.21 8.59 7.94 9.20 12 8.2 8.89 - 
 )%( ضریب تغییرات

CV (%) 

 درصد 1به ترتیب غیرمعني دار و معني دار در سطح احتمال  nsو  ** 

** and ns: are significant at 1% probability levels and non-significant, respectively. 
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 .شيميایی آلی وكودهاي  تأثير تحت نخود عملكرد اجزاي و عملكرد ميانگين مقایسه -4جدول 

Table 4- Mean comparisons for yield and yield components of chickpea affected by organic and chemical fertilizers. 

 

 تیمارها

Treatment 

 ارتفاع بوته

 متر()سانتی

Plant 

hight 
(cm) 

 تعداد نیام در بوته

Number of 

pod per plant 

 تعداد دانه در نیام

Number of seed 

per pod 

 وزن هزار دانه

 )گرم(

1000-seed  

weight 
(g) 

 زیستی عملکرد

 )کیلوگرم در هکتار(

Biological yield 

(Kg/ha) 

 عملکرد دانه

)کیلوگرم در 

 هکتار(

Seed yield 

(Kg/ha) 

 پروتئیندرصد 

 دانه
Protein  

percentage 

of seed 
 

 شاهد 
 Control 

24.66 c 24.33 d 1 c 220 d 1666.67 c 570 c 16.58 c 

 کود شیمیایي 
Chemical fertilizer 

31.76 b 30.67 c 1.45 ab 280.67 b 2202.67 b 713 c 19 bc 

 زیستي کود

Biofertilizer 

30 b 31.40 c 1.40 ab 270 bc 2192.67 b 700 b 19 bc 

 کود دامي  

Manure 

28.66 bc 26d 1.13 c 230.66 cd 1933.bc 693 b 16.75 c 

 %01کود شیمیایي + کود زیستي

Biofertilizer50% +  Chemical fertilizer  

33.36 a 37.67 a 1.70 a 340.33 a 2683.32 a 863.33 a 21.66 ab 

 کود شیمیایي + کود دامي

Chemical fertilizer +Manur 

38.32 a 36.33 ab 1.43 ab 290 b 2530 a 849 a 21.16 ab 

 کود زیستي + کود دامي

Manure +  Biofertilizer  

31 b 32.67 bc 1.47 a 280.40 bc 2150 b 723 b 19.60 ab 

 + کود دامي %50زیستي کودکود شیمیایي +

Chemical fertilizer + Biofertilizer 50%+ Manur   

37 a 39 a 1.53 a 310 ab 2600 a 900 a 22 a 

  .درصد دارند پنج احتمال سطح در داریمعني اختالف دانکن آزمون اساس ستون، بر هر در متفاوت حروف با هایمیانگین             

Means with different letters in each column, according to Duncan test a significant difference in the level of five percent. 
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کودهای زیستي  در تحقیقي دیگر مشخص شد که کاربرد

گوگرد(  و فسفر نیتروژن، کننده تامین های)حاوی باکتری

درصدی ارتفاع بوته زیره سبز نسبت به  30سبب افزایش 

-مکي (.Rezaei-chiyaneh et al., 2014) تیمار شاهد شد

در گیاه  (Makizadeh et al., 2012)و همکاران  زاده

بوته  ارتفاع نمودند که بیشترین و کمترین ریحان نیز گزارش

 و ازتوباکتر )حاویزیستي کود تلفیق تیمار به ترتیب مربوطبه

  شیمیایي و تیمار شاهد بود. کود درصد 01 ( +آزوسپیریلوم

مشخص شد که در شرایط  گاوزبانگیاه  در تحقیق دیگردر 

شیمیایي  کودهای درصد 01 تلفیقي آب مصرف کمبود تنش

 Karami)بخشید  بهبود را گیاه ارتفاع نیتروکسین زیستي +

et al., 2010.) 

 

 در بوته تعداد نيام

عدد( در تیمار تلفیقي  31نیام در بوته ) تعداد بیشترین

آمد  دستبه ميکود شیمیایي + کود زیستي+ کود دا 01%

-اختالف معني زیستيکود شیمیایي + کود  %01تیمار که با 

عدد(  33/24تعداد نیام در بوته ) داری را نشان نداد. کمترین

 (. 4دست آمد )جدولتیمار شاهد به از

 کاربرد از ناشي هایباکتر رسد که وجودنظر ميچنین به

 انمیز ریشه محیط در 2-و فسفر بارور ازتو باکترکود 

خاك  در موجود نامحلول فسفر نیتروژن و جذب فراهمي

 را و باروری زایشي مرحله خصوص درگیاه نخود به برای

 مواد اختصاص و گیاه رشد و باعث بهبود داده افزایش

اثرات هم  نیام شده است.  تولید به بیشتری فتوسنتزی

 دیگری عامل نیز یکدیگر روی بر هاباکتری متقابل افزایي

است. از طرفي،  گیاه نخود نیام در تولید میزان فزایشبرای ا

فیزیکي و حفظ  شرایط با بهبود خاك به کود آلي افزودن

و جذب بهتر و  هابه افزایش فعالیت باکتری رطوبت خاك

 ,.leithy et al)  (2006کندکمك مي بیشتر عناصر غذایي

  موثر باشد. گیاه نیام و عملکرد در تولید تواندکه این مي

 باشد،مي عملکرد اجزای مهم از یکي گیاه در نیام تعداد

 طرف از و دانه بوده تعداد برگیرنده در یك طرف از نیام زیرا

 هادانه برای نیاز مورد زیتفتوسن مواد کننده تامین دیگر

 افزایش به بیشتر اغلب منجر نیام که تعدادطوریبه .باشدمي

دیگری نیز دریافتند  نامحقق. شودعملکرد نهایي گیاهان مي

 در بوته نیام تعداد زیستي سبب افزایش که استفاده از کود

 رخزادی .(et al., 2006 Kashiwagi)در گیاه لوبیا گردید 

 که کردند گزارش (Rakhzadi et al., 2008) همکاران و

 باعث سودوموناس و ازتوباکتر هایباکتری نخود با بذور تلقیح

 همکارانجهان و  بوته شد. در الفغ تعداد دارمعني افزایش

(Jahan et al., 2013b) دریافتند که استفاده از  در کنجد

ای از مجموعه) نیتروکسین، بیوفسفر زیستيهای کود

-باکتری حاوی) ( و بیوسولفورهای حل کننده فسفاتباکتری

دار تعداد سبب افزایش معني( تیوباسیلوس جنس از هایي

که  مشخص شد دیگری تحقیقدر  غالف در بوته گردید.

 کودتلفیقي  تیمار در لوبیا در بوته نیام تعداد بیشترین

 کود شیمیایي با روی گرانوله حاوی فسفر زیستي

-هدرصد ب 70 شیمیایي مصرف کود با تریپل سوپرفسفات

 .(Nazeri et al., 2010) آمد دست

 

 تعداد دانه در نيام

ترین تعداد ها نشان داد که بیشمقایسه میانگین تیمار

عدد( مربوط به تیمار تلفیقي کود  71/1دانه در نیام )

عدد(  1شیمیایي و کمترین مقدار آن )کود  %01زیستي+ 

 توانمي کلي بیان . در(4)جدول مربوط به تیمار شاهد بود

 فرایندهای در که غذایي عناصر مدوام حضور که گفت

ژن و نیترو مانند) دارند کلیدی نقش گیاه زایشي رویشي و

 قابل میزانبه را نخود گیاه عملکرد اجزای تواندمي ،(فسفر

 در افزایش این در تغییرات با این حال .دنافزایش ده توجهي

 دارای و زیستي و کود دامي چشمگیرتر کود حضور

 باشد.بهتری مي عملکردی مشخصات

نتایج تحقیقات مختلف نشان داده که کاربرد تلفیقي  

ایي سبب افزایش تعداد دانه گردیده کودهای زیستي و شیمی

تعداد در یك تحقیق مشخص شد که عنوان مثال به است.

 کودهای +فسفر شیمیایي کود کاربرد با دانه در سنبله گندم

و  سودوموناس جنس از هایيباکتری حاوی) زیستي

زیستي  تنهایي کودهای به کاربرد با مقایسه در (تیوباسیلوس

 داشت داریيمعن برتری کود شیمیایي و

 (Rashidi et al., 2011).  در تحقیق دیگر مشخص شد که

 زیستي کود ترکیبي بیشترین تعداد دانه در نیام لوبیا از تیمار
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 ,.Nazeri et al) کود شیمیایي حاصل شد درصد 70 با

در  (Akbari et al., 2009)اکبری و همکاران  (.2010

در طبق  بررسي خود دریافتند که باالترین تعداد دانه

کود  صد در 01+ داميکود  درصد 01آفتابگردان در تیمار 

 .دست آمدبه اوره شیمیایي

 

 وزن هزار دانه

کود زیستي و کود دامي سبب  حضور کود شیمیایي در

 بیشترینکه طوریبه ؛وزن هزار دانه شد دارمعني افزایش

 %01تلفیقي کود زیستي+ وزن هزار دانه مربوط به تیمار 

گرم بود و پس از آن تیمار  33/341با متوسط شیمیایي 

 با + کود داميزیستي کود شیمیایي + کود %01تلفیقي 

 تیمار و در رتبه بعدی قرار گرفت گرم 33/311 متوسط

وزن میزان  کمترین دارایگرم  17/221متوسط  شاهد با

  .(4)جدول بود دانه هزار

با بهبود رشد  خصوص در شرایط کم آبيبه کود زیستي

علت افزایش ریشه و افزایش آسیمیالسیون مواد فتوسنتزی به

سطح برگ و افزایش ظرفیت فتوسنتزی در دوره قبل از 

س از گلدهي با انتقال مجدد پتواند در مرحله گلدهي، مي

را بهبود دانه  این مواد فتوسنتزی از منبع به مخزن وزن هزار

مي با ، کود دااز طرفي .(Jahan et al., 2013a,b) ببخشد

ها و جذب حفظ آب محیط مناسبي را برای فعالیت باکتری

 .(Sceffer et al., 2013)کند های شیمیایي فراهم ميکود

 کود ای ومختلف تغذیه هایسیستم کاربرد در بررسي تأثیر

 زیستي در گیاه آفتابگردان مشخص شد که باالترین وزن

دست آمد بهو شیمیایي  دامي دانه از تیمار تلفیقي کود هزار
(Akbari et al., 2009.)  

 ,.Alami- Milani et al) و همکاران میالنياعلمي

ترکیب  زیستي در کودهای کاربرد بررسي اثرات در (2014

 لوبیا دانه عملکرد و اجزای عملکرد شیمیایي بر کودهای با

 درصد 01 که باالترین وزن هزار دانه از تیمار دریافتندچیتي 

 همراهبهتریپل  سوپرفسفات و اوره شیمیایي کودهای

ای از مجموعه)بیوسوپرفسفات  ونیتروکسین  زیستي کودهای

قاسمي و . دست آمدبه (های حل کننده فسفاتباکتری

، بهاری ایدانه در ذرت (Ghasemi et al., 2011)همکاران 

 ,Bahari Saravi & Pirdashti) ساروی و پیر دشتي

ردند که وزن هزار دانه گیاهان گزارش ک نیزدر گندم  (2012

 یابد.مي افزایش مصرف نوع کود تاثیر تحتمذکور 

 

 زیستیعملكرد 

 %01که تیمار کاربرد توام  داد نشان هامیانگین مقایسه

کیلوگرم در هکتار  2113با  زیستي+ کود شیمیایيکود 

اما از نظر آماری ، را تولید کردند زیستيباالترین عملکرد 

کود شیمیایي + کود  %01های اری با تیمارداختالف معني

کود شیمیایي + کود دامي  % 111و  + کود داميزیستي

کیلوگرم در هکتار  17/1111نشان نداد. تیمار شاهد نیز با 

 .(4)جدول خود اختصاص دادبه را زیستيکمترین عملکرد 

رورده پو کاهش تولید مواد  د آب سبب کاهش فتوسنتزکمبو

های زایشي دامهای رویشي و انکاهش اندام و در نتیجه باعث

 زیستيتواند منجر به کاهش عملکرد ميشود که نهایتا مي

 گردد گیاه در شرایط محدودیت آب )دیم(
 (et al., 2007 Mandal).  

دلیل بهرسد که تحت چنین شرایطي نظر ميچنین به

یستي روی روابط آبي گیاه های دامي و زتاثیر مثبت کود

 و افزایش ساختن دسترس قابل و موادغذایي میزبان، چرخه

سبب  توانستهتلفیقي  تغذیه تیمارعناصر غذایي  جذب

 ,Mohammadi & Sohrabi) گردد زیستيافزایش عملکرد 

 ،مورفولوژی که داد نشاننتیجه تحقیق حاضر  .(2012

 کودهای يقتلفی تغذیه طي نخود عملکرد یاجزا و عملکرد

 اند،هشد استفاده تنهایيبه که زمانينسبت به شیمیایي و آلي

 توانست تغذیه تلفیقي کردند. بنابراین ایجاد نتیجه بهتری

 .دهد قرار تأثیر تحت را بر عملکرد مؤثر هایمشخصه تمامي

در تحقیق دیگر مشخص شد که کاربرد تلفیقي کود زیستي 

ژن ضمن افزایش عملکرد با کود شیمیایي نیترونیتروکسین 

 نیتروژن کود مصرف توجهي طور قابلگیاه آنیسون به زیستي

 .(Hamzei & Najari, 2014) داد کاهش نیز را

 Shoghi Kalkhoran et) کلخوران و همکاران شوقي

al., 2010)  که باالترین  اظهار کردنددر آزمایش خود

کود درصد  01آفتابگردان از تیمار تلفیقي  زیستي عملکرد

کرمي و همکاران  حاصل شد.شیمیایي  درصد کود 01آلي+ 
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(Karami et al., 2011) پور و همکاران ، ابراهیمدر گاوزبان 

(Ebrahimpour et al., 2012) رضواني ای، در ذرت دانه

 ,.Rezvani Moghaddam et al) و همکاران  مقدم

دریافتند که استفاده از کودهای زیستي  نیز در کنجد (2014

گیاهان مذکور گردید که  زیستيو آلي موجب بهبود عملکرد 

 با نتیجه آزمایش حاضر مطابقت دارد.

 

 ملکرد دانهع

کیلوگرم در هکتار( از تیمار  071کمترین عملکرد دانه )

کیلوگرم در  111بیشترین مقدار عملکرد دانه )و  شاهد

 شیمیایي + کود %01 کودهکتار( مربوط به تیمار کاربرد توام 

با اختالف معني داری  + کود دامي بود کهیستيز

کود  % 111کود شیمیایي + کود زیستي و  %01تیمارهای

نشان دهنده  حاصل نشد که شیمیایي + کود دامي

 بهترین نحو بر یکدیگر است )جدول برهمکنش این مواد به

4 .) 

 و گیاه در عناصر غذایي تداوم حضور برای زیستي کود

 منبع جبران و تولید عملیات آغاز شیمیایي برای کودهای

با توجه باشند. مي خود خاص اهمیت خاك دارای در کودی

آزمایش در شرایط بدون آبیاری )دیم( صورت اینکه  به

دامي در کنار  وجود کودرسد که نظر ميچنین به ،گرفت

 حفظ رطوبت بر عالوه های کود زیستي و شیمیایي،تیمار

گیاه  برای غذایي عناصر دسترسي قابلیت افزایش و خاك

 انواع از استفاده نتیجه در و هاآسیمیالت تولید افزایش سبب

عملکرد  سبب افزایش فتوسنتزی، تولیدات افزایش با کود،

 ,Singh & Ramesh).  2000) گردید گیاه نهایي

 سازی آزاد و میکروبي، آنزیمي همچنین، افزایش فعالیت

 خواص اصالح ك،خا در کلوئیدهای موجود غذایي عناصر

 در نتیجه و آب، نگهداری ظرفیت خاك، افزایش فیزیکي

 عملکرد در افزایش دالیل دیگر از تواندمي آن بهتر تهویه

  et al., 2008)  .(Gryndlerدباش تلفیقي تغذیه هایروش

 ,.Hasanpour et al) پور و همکاران در بررسي حسن

اوی )حسوپرنیتروپالس زیستي مشخص شد که کود (2011

بر  نیتروژن و حل کننده فسفات(تثبیت کننده های باکتری

 تقریباً افزایش باعث و داشت داریمعني تأثیر دانه عملکرد

 عدم حالت به نسبت دانه گیاه کنجد عملکرد درصدی 11

 روش بررسي اثرات با دیگر ایمطالعه نتایج .شد مصرف

 از هایباکتری از هایمجموع حاوی) زیستي کودهای مصرف

 با ترکیب در( سودوموناسو  باسیلوس و آزوسپیرلیومجنس 

 ای نشان داد، بیشترینذرت دانه تولید بر شیمیایي کودهای

 زیستي کود شیمیایي + کود درصد 01 تیمار از دانه عملکرد

 شیمیایي کودهای کامل که جایگزینيطوریبه ؛دست آمدبه

د ش ایدانه ذرت عملکرد موجب کاهش زیستي کود با
(Ebrahimpour et al., 2012.)  

 ,.Seyed Sharifi et al) شریفي و همکاران سید

 اوی)ح زیستي کودهای تلفیقي اثر در مطالعه (2014

جنس  از تثبیت کننده نیتروژن هایباکتری از هایمجموع

و حل کننده فسفات از جنس  ازتوباکترو  آزوسپیرلیوم

 کارایي بر یایيشیم و ( و کود شیمایي نیتروژنسودوموناس

جو  دانه رشد به صفات وابسته و دانه عملکرد کود، مصرف

بذر  تلقیح نیتروژنه و کود بهینه با تقسیط اظهار داشتند که

 داری افزایش یافت.طور معنيجو بهعملکرد دانه  ازتوباکتر با

 ،در آفتابگردان (Akbari et al., 2009) اکبری و همکاران

در  (Sajadi Nik et al., 2011) سجادی نیك و همکاران

در  (Ghasemi et al., 2011) کنجد، قاسمي و همکاران

 در (Jahan et al., 2013b) همکارانجهان و  و ایدانه ذرت

 کنجد نیز به نتایج مشابهي دست یافتند.

 

 دانه پروتئين

تیمار کاربرد توام  درصد( در 22)دانه  بیشترین پروتئین

 شد، مشاهده+ کود دامي تيزیسشیمیایي + کود  %01کود 

همراه به زیستي کود مصرف تیمار و تیمار بین این چند هر

 پروتئیندرصد  11/21 میانگین با شیمیایي کود درصد 01

 نشان نتایج(. 4)جدول نشد داری مشاهدهمعني اختالف دانه

دار معني افزایش نیز سبب کودی تیمارهای سایر داد

 (. 4شاهد شدند )جدولار تیم به دانه نخود نسبت پروتئین

 طریق از کودها تلفیقي مصرف با که رسدنظر ميبه

 دامي، کود وجود علتبه نیتروژن هدرروی جلوگیری از

 میزان لذا و گرفته قرار گیاه اختیار در نیتروژن بیشتری

 بیشتر تیمارها سایر به نسبت تلفیقي تیمارهای پروتئین در

کودهای  نقش هب نیز مختلف تحقیقات در. بوده است
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 شده اشاره گیاهان دانه افزایش پروتئین در آلي و شیمیایي

 Shoghi Kalekhoran) کلخوران و همکاران شوقي. است

et al., 2008) 01گزارش کردند که تیمار تغذیه تلفیقي 

در آفتابگردان شیمیایي  درصد کود 01کود آلي+  درصد

 سایربه  پروتئین دانه نسبت دار میزانسبب افزایش معني

 (Nazeri et al., 2010)اظری و همکاران نتیمارها گردید. 

 زیستي کود از استفاده که تیمارگزارش کردند سفید  لوبیا در

 را دانه میزان پروتئین بیشترین شیمیایيکود  درصد 01 +

 و جداگانه در تحقیقي دیگر مشخص شد که تلقیح داشت.

 به نسبت نیتروژن تثبیت کننده باکتری باسویا  بذور تلفیقي

 فسفات کننده حل باکتری با یافته تلقیح و نیافته تلقیح بذور

ی بیشتردانه  پروتئین درصد و پروتئینعملکرد  دانه، عملکرد

رشیدی و  .(Shir Jenaghard & Raie, 2014)تولید کرد 

 گزارش کردند که تلفیق (Rashidi et al., 2011) همکاران

 پروتیئن میزان افزایش موجب شیمیایي و زیستي کودهای

 ,.Jahan et al) جهان و همکارانگردید.  گندم نان دانه

 و همکاران سجادی نیكپوست کاغذی و  در کدو (2008

(Sajadi Nik et al., 2011) نیز به نتایج مشابهي  در کنجد

 دست یافتند که با نتیجه آزمایش حاضر مطابقت  دارد.

 

 نتيجه گيري

 بارندگي کمبود با توجه بهنتایج آزمایش نشان داد 

کود  کاربرد مثبت اثر وایران  مناطق هایزار دیم دراغلب

 کیفیت بهبود خاك، در حفظ رطوبت دامي و زیستي

 زی وخاك هایفعالیت میکروارگانیزم ،خاك فیزیکوشیمیایي

توان برای غذایي مي عناصر دسترسي قابلیت افزایش

از روش تغذیه  در شرایط دیم مناسب عملکردبه دستیابي

رسد تأثیر مي نظرهب از طرفي، .نمود استفاده تلفیقي

و دانه  عملکرد کودی بر عملکرد، اجزای مختلف تیمارهای

ی باال پذیری کود خاصیت دلیلهب پروتئین دانه نخود احتماالً

استفاده از  که گرفت نتیجه توانبنابراین مي باشد. این گیاه

تواند دیم تا حدودی ميروش تغذیه تلفیقي تحت شرایط 

 افزایش سبباثرات مخرب تنش کم آبي را کاهش دهد و 

 .گرددنخود  گیاه عملکرد قبول قابل
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Abstract  
In order to evaluate the effects of organic and chemical fertilizers on yield and yield components of 

chickpea (Cicer arietinum L.), a field experiment was conducted based on randomized complete block 

design with three replications and eight treatments at the farm located in West Azerbaijan province - 

Nagadeh, Iran during growing reason of 2012-2013. Treatments included application of 100% chemical 

fertilizer, biofertilizer, manure fertilizer, 50% chemical fertilizer+ biofertilizer, 100% chemical fertilizer+ 

manure fertilizer, biofertilizer+ manure fertilizer, 50% chemical fertilizer+ biofertilizer+ manure fertilizer 

and control (without any fertilizer). The results showed that the effects of treatments on plant height, 

number of pods per plant, number of seeds per pod, 1000 seed weight, biological yield, seed yield and 

presentage of protein were significant. But the harvest index had not significant difference, compared with 

all other treatments. The yield components, seed yield and presentage of protein were enhanced by 
integrated application of fertilizer, compared with control treatment. The highest yield of seed (900 kg/ha) 

and presentage of protein (22%) were obtained from 50% chemical fertilizer+ biofertilizer+ manure 

fertilizer and the lowest yield of seed (570 kg/ha) and presentage of protein (16.5%) belonged to control 

treatment(without any fertilizer), respectively. According to results of this investigation it seems that the 

use of integrated application under dry farming coditions had positive effects to a significant increase of 

seed yield, seed protein and reduce the use of chemical fertilizers in the recommended test area. 
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