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  چکیده

هاي آزادزي تثبیت کننده مقایسه اثر سطوح مختلف کود زیستی شامل باکتري هدف از این پژوهش
گیاه  رشد محرك هايباکتريصورت تلفیقی، به همراه به تنهایی یا به ازتوباکتر  و لومآزوسپیرینیتروژن 

و  رشد هايویژگی بر پنج سطح کود نیتروژنه  در ترکیب با سابتیلیس باسیلوس و فلورسنس سودوموناس
وژن و مقادیر مختلف کود نیتر کود زیستی شامل فاکتوریل، صورتآزمایش به .بود گندم گیاه يعملکرد

 تعداد تعداد سنبله، در پایان دوره رشد گیاه صفات .شد انجام تکرار سه با تصادفی کامال طرح قالب در
 نتایج .گیري شداندازهو درصد نیتروژن دانه  عملکرد کاه ،نسبت وزن دانه به کاه عملکرد گیاه، دانه،

 ، آزوسپیریلوم ،ازتوباکتر حاوي زیستی کود را تأثیر بیشترین زیستی، کود اصلی نشان داد در اثر
درصد مقادیر صفات نیتروژن  3/23و  5/26، 5/22، 8داشته، و به ترتیب  سابتیلیس باسیلوس و سودوموناس

در اثر اصلی کود  .دانه، تعداد سنبله، عملکرد کاه و عملکرد گیاه را نسبت به گیاه شاهد افزایش داد
بیشترین کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص  100 يشیمیایی بر صفات مورد بررسی اگر چه سطح کود

 در. کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص نشان نداد 75سطح کود مقدار را داشته ولی تفاوت معنی داري با 
 سابتیلیس باسیلوس سودوموناس و  ، آزوسپیریلوم ،ازتوباکتر زیستی حاوي کود کنش برهم متقابل هم اثر

، 25باالترین مقادیر را به خود اختصاص داد و توانست به ترتیب  هکتار در خالص نیتروژن کیلوگرم 75 با
درصد صفات تعداد دانه، تعداد سنبله، نیتروژن دانه، عملکرد کاه و عملکرد  6/92و  6/100، 5/53، 4/100

  .گیاه را نسبت به گیاه شاهد افزایش دهد
  

  ندمگ عملکردکود زیستی، هاي محرك رشد، ریزوباکتري :هاکلیدواژه
  

  مقدمه
 زمانهم کشاورزي محصوالت تولید افزایش به نیاز

 کشور  ايتوسعه هايبرنامه همچنین و جمعیت رشد با

 ،شیمیایی کودهاي بیشتر مصرف اخیر، هايسال در

 وجود این با .است داشته دنبال به را نیتروژنی بویژه

 را هایینگرانی هاي ناشی از مصرف این کودهاآلودگی

 بهداشت و صنعت زیست، محیط شاورزي،ک بخش در

 کودها نوع این مصرف اگرچه. است آورده وجودهب

 ،دارد ضرورت غذائی عناصر از برخی کامل رفع براي
 شیمیائی به کودهاي مصرف کاهش جهت توانمی ولی

، 1دوبرمن(نمود  استفاده زیستی کودهاي از مکمل عنوان
 از ادهاستف اهمیتتوجه به درك  با امروزه .)2006

                                                        
1- Dobermann 
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 تولید و خاك خیزيحاصل بهبود در زیستی کودهاي

 این کاربرد و تولید کشاورزي، محصوالت پایدار

 کشورهاي از بسیاري و پیدا کرده بیشتري توسعه کودها

 مصرف و تولید به اقدام توسعه حال در و یافته توسعه

کودهاي ). 2002 ،1کنایان( اندنموده زیستی کودهاي
اي شامل انواع مختلف دهدر حقیقت ما زیستی

که  )2006، 3؛ چن2003، 2وسی( هستند ریزموجودات
غیرقابل دسترس  شکلتوانایی تبدیل عناصر غذایی را از 

داشته  زیستیقابل دسترس طی فرآیندهاي  شکلبه 
و منجربه  )2004، 4؛ راجنداران و دواراج2003سی، و(

 ندگرداي و جوانه زنی بهتر بذور میتوسعه سیستم ریشه
 باشدمی پرمصرفنیتروژن یکی از عناصر ). 2006چن، (

به  ؛عنصر بیش از سایر عناصر است و نیاز گیاه به این
ها در تولید کودهاي ترین میکروارگانیزمرایج همین دلیل

تثبیت کننده نیتروژن  هايمیکروارگانیزم  زیستی
هاي تثبیت کننده از جمله باکتري. هستند مولکولی هوا

باشان و (هستند  آزوسپیریلومو  ازتوباکتر، نیتروژن
این  زیستیکه در ترکیب کودهاي  )1997، 5هولگوین

 6باهو و ایلیاسنتایج بررسی . اندتحقیق به کار برده شده

به گیاه  آزوسپیریلوم باکترينشان داد با تلقیح   )2010(
  به طور  سنبله تعداد و بارور هاي پنجه تعداد گندم
 )2010( 7همکاران و ارزانش .یافت شافزای داريمعنی
 افزایش بر را آزوسپیریلوم باکتريهاي  جدایه تأثیر

کردند  بررسی خشکی تنش شرایط تحت گندم عملکرد
 افزایش باعث هاجدایه این تلقیحکه نتایج نشان داد 

، سنبله تعداد افزایش خشکی، تنش به گیاهان تحمل
 گندم گیاهان دعملکر افزایشو  سنبله هر در دانه تعداد

وسیله باکتري هافزایش عملکرد گیاه گندم ب. گردید
گزارش شده است ن نیز اتوسط سایر محقق ریلومیآزوسپ

                                                        
1- Kannayan 
2- Vessey 
3- Chen 
4- Rajendran and Devaraj 
5- Bashan and Holguin 
6- Ilyas and Baho 
7- Arzanesh  et al. 

). 2011، 9؛ پیسینین و همکاران2008، 8زریتا و کانیگیا(
تلقیح نشان داد ) 2002( 10پژوهش کادر و همکاران نتایج

 درصد 18با بذر گندم به تنهایی  ازتوباکتر باکتري
ید و ابوز .افزایش در عملکرد دانه و کاه داشت

نیز بیان کردند تلقیح دانه گندم با ) 2003( 11همکاران
کیفیت و باعث افزایش قابل توجه در عملکرد  ازتوباکتر

ها از قبیل هاي مختلفی از باکتريجنس .گرددمی دانه
، آرتروباکتر، ازتوباکتر، ریلومیآزوسپ، سودوموناس

به عنوان باکتري هاي محرك .... و  ومریزوبی، باسیلوس
نتایج  ).2005، 12ابآگامبردی(رشد گیاه گزارش شده اند 
تلقیح  که نشان داد) 2011( 13بررسی حمیدي و همکاران

، ریلوم لیپوفرومیآزوسپهاي ترکیبی گیاه ذرت با باکتري
موجب  سودوموناس فلورسنسو  یلنسزریلوم برایآزوسپ

میالنی و کلهر هاجرم. شد گیاهافزایش وزن خشک 
 با جو و گندم بذور همزمان تلقیح بیان کردند) 1386(

 عملکرد افزایش با آزوسپیریلوم و ازتوباکتر يحاو کود
 .وژن اثر مثبت بر افزایش آن داردکه نیتر بود همراه دانه

نشان داد تلقیح ) 2012( 14تحقیقات براسینی و همکاران
آزوسپیریلوم ي گیاه ذرت با زادمایه مایع حاوي باکتر

باعث افزایش وزن خشک گیاه و عملکرد دانه برازیلنس 
 15بررسی جاراك و همکاران. در مقایسه با شاهد شد

هاي نشان داد تلقیح ترکیبی گیاه ذرت با باکتري) 2012(
ازتوباکتر و  باسیلوس، سودوموناس فلورسنس

 .دار عملکرد گیاه گردیدباعث افزایش معنی کومکوکرو
 هاي محرك رشد گیاهباکتري اي عملکرديهمکانیسم

، روابط نیتروژنها، تثبیت شامل توان تولید فیتوهورمون
هاي کردن فسفاتها و حل آنتاگونیستی با فیتوپاتوژن

                                                        
8- Zorita and Canigia 
9- Piccinin et al. 
10- Kader et al. 
11- Abou-Zeid et al. 
12- Egamberdiyeba 
13- Hamidi et al. 
14- Braccini et al. 
15 - Jarak et al 
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توان کلونیزه  ،)2009، 1لوگتنبرگ و کامیلوا( غیرمحلول
شدن، برقراري ارتباط با گیاهان، افزایش بیوماس 

، 2و همکاران یهآدسمو( شدبامحصول و رشد ریشه می
ترین یکی از قدیمی ترین و پر ارزش گندم). 2009

گیاهان روي زمین است که بیش از هر محصول دیگري 
با توجه به رشد ). 1384خدابنده، (شود  در دنیا کشت می

جمعیت و افزایش نیاز به این محصول پر مصرف جهانی 
ت و افزایش میزان تولید از طریق افزایش سطح زیر کش

  مقدار عملکرد محصول در واحد سطح امکان پذیر 
مقایسه اثر کود زیستی  ،پژوهشهدف از این . باشدمی

هاي آزادزي تثبیت کننده نیتروژن و ترکیبی باکتري
به تنهایی، به  ازتوباکتر و  ریلومیآزوسپمحرك رشد گیاه 

 سودوموناس شاملگیاه  رشد محرك هايباکتريهمراه 
پنج   و در ترکیب باسابتیلیس  وسباسیل و فلورسنس

 گیاه يو عملکرد رشد هايویژگی بر سطح کود نیتروژنه
  .بود گندم

  هامواد و روش
گلخانه پژوهشی دانشکده  در 1391آزمایش در سال 

کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، واقع در 
دقیقه  56درجه و  50ماهدشت کرج با طول جغرافیایی 

دقیقه شمالی  45درجه و  35فیایی شرقی و عرض جغرا
ژوهش پ .متر از سطح دریا انجام پذیرفت 1312در ارتفاع 

 تصادفی الطرح کام قالب در فاکتوریل صورتبه حاضر
: ها شامل ترکیبی از دو فاکتورتیمار .شد اجرا تکرار 3 با

 :T1، زیستیبدون کود : T0(سطح  4کود زیستی در 
  با جمعیتزوسپیریلوم آ و ازتوباکتر حاوي زیستی کود
، لیتر مایه تلقیحمیلی هر در باکتري هر از زنده سلول 106
T2: با  آزوسپیریلوم و ازتوباکتر حاوي زیستی کود

لیتر سلول زنده از هر باکتري در هر میلی 108 جمعیت
 و ازتوباکتر حاوي زیستی کود: T3مایه تلقیح، 

 شامل رشد محرك هايباکتري و  آزوسپیریلوم

                                                        
1- Lugtenberg and Kamilova 
2 - Adesemoye et al. 

 سلول 108  با جمعیت سابتیلیس باسیلوس و دوموناسسو
کود و  )مایه تلقیح لیترمیلی هر در باکتري هر از زنده

کیلوگرم  صفر :N0( سطح  5نیتروژنه در  شیمیایی
: N1 ،)عدم مصرف نیتروژن(نیتروژن خالص در هکتار 

کیلوگرم  N2: 50کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار،  25
کیلوگرم نیتروژن  N3: 75ار، نیتروژن خالص در هکت

کیلوگرم نیتروژن خالص در  N4: 100خالص در هکتار، 
اي نمونه برداري از براي انجام آزمون گلخانه. بود) هکتار
بعد از هوا . انجام گرفت خاك سانتیمتري 0-30 عمق

هاي بافت خاك، پتاسیم قابل ویژگیخشک شدن  
، 3کسونکونز و دی() استات آمونیوم نرمال(استفاده 

1986(، pH ،قابلیت هدایت الکتریکی )4اسپارکس ،
کربنات ، ، نیتروژن کل خاك به روش کجلدال)1996

فسفر قابل  و کلسیم، ماده آلی به روش والکی بالك
کارتر و (گیري گردید اندازه جذب به روش اولسن

گندم رقم در این  پژوهش از گیاه  .)2008 ،5گریگوریج
اراي کیفیت نانوایی متوسط و دپائیزه،  یگندم ،1 کرج

قبل از کاربرد کودهاي . گردیداستفاده  نیمه زودرس
الکل  از با استفاده ،مذکور بذرهاي پوك جداسازي شده

درصد  1 سدیم ثانیه و هیپوکلریت 30درصد به مدت  96
سپس به . دقیقه ضد عفونی سطحی شدند 2به مدت 

مقطر  هیپوکلریت، بذرها با استفاده از آب حذفمنظور 
و بذور سالم جهت کشت را ه بار شستشو شد 10استریل 
ساعت خیسانده تا جوانه زده و آماده تلقیح با  24به مدت 

 در آزمایش تیمارهاي اعمال براي. گردد زیستیکود 
 میزان به مایع زیستی کودهاي از کدام هر، کاشت زمان

. )1998، 6باشان( لیتر روي هر بذر ریخته شدیک میلی
چهار و نیم  گلدان هر گندم در بذر 30 تعداد به کشت

 شده محاسبه(  اوره کود سوم یک. گرفت انجامکیلویی 
ها گلدان به کاشت شروع در) خالص نیتروژن اساس بر

مانده کود اوره هفته سوم بعد از دو سوم باقی .شداضافه 
                                                        
3- Kunze and Dixon 
4- Sparks 
5- Carter and Gregorich 
6- Bashan 
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صورت محلول اضافه کشت و همراه با آب آبیاري به
که پتاسیم موجود در خاك در حد با توجه به این. گردید

براي تامین . بود از کود پتاسیمی استفاده نشدمیمطلوب 
میلی گرم در هر 14(فسفر کافی براي رشد گندم 

استفاده  تریپلنیز از کود سوپر فسفات ) کیلوگرم خاك
به منظور آبیاري گیاه ابتدا ظرفیت زراعی خاك . گردید

و رطوبت  ردید،وسیله دستگاه پرشر پلیت تعیین گهب
 ظرفیت زراعی% 70حدود  در با آب مقطر هاگلدان

)FC (آبیاري  براي سپس. رسانیده شد صورت وزنیبه
 با توجه به ها را وزن کرده وگلدان صورت روزانههب

) FC( ظرفیت زراعی% 70ه کمبود رطوبت نسبت ب
 .در حدود آبیاري .آبیاري با آب مقطر صورت پذیرفت

 تعداد گلدان ها تنک شده و در هرلدانپس از دو هفته گ
بعد از . نمونه کامل تا پایان دوره کشت حفظ گردید 10

-فاکتور تعداد سنبله اندازه) سه ماه(گیاه  پایان دوره رشد

گرم ( کاه عملکرددانه به کاه، وزن  فاکتورهاي. گیري شد
 بعد و تعداد دانه) گرم بر گلدان(کل  عملکرد ،)بر گلدان

نیتروژن دانه نیز با  .گردید اندازه گیري شدن خشک از
 گیري شداندازه) دال کجل سیستم( تقطیر و هضم روش 

 از استفاده با هامیانگین مقایسه ).1988، 1و همکاران پیج(
 انجام %1 احتمال سطح در دانکن ايدامنه چند آزمون
   .گرفت

   

  و بحث نتایج
جدول (نتایج حاصل از تجزیه خاك گویاي آن است 

تر از یننیتروژن و فسفر پایپرمصرف دو عنصر که میزان ) 1
خاك  pH .محدوده نرمال براي رشد گیاه گندم است

شوري خاك متوسط و درصد . نزدیک به قلیایی است
بافت خاك سنگین است که . ین استیماده آلی خاك پا

شرایط کلی خاك  .براي کشت گندم مناسب می باشد
به خودي خود  خاکی که کشت در چنین دهدنشان می

رسد به نظر می ولی ؛نخواهد داشت پینتیجه مطلوبی در 

                                                        
1- Page et al. 

کود  و هم زیستیاعمال تیمارها که هم شامل کود 
اي نتیجه قابل مالحظهتواند شیمیایی نیتروژنه است می

  .باشد درپی داشته
نتایج حاصل از تجزیه واریانس در مورد صفات 

و عدم مصرف  گویاي این است که بین تیمارهاي مصرف
و همچنین بین سطوح کود ) Aفاکتور ( زیستیکود 

داري در سطح اختالف معنی) Bفاکتور (شیمیایی نیتروژنه 
همچنین اثر متقابل تیمارهاي کود . وجود دارد% 1احتمال 
-دار میمعنی% 1و سطوح کود شیمیایی در سطح  زیستی

  ).2جدول(باشد 
یستی بر روي صفات اثر اصلی کود ز نتایج مقایسه میانگین

در فاکتورهاي که ) 3جدول (مورد بررسی نشان داد 
گرم بر (، عملکرد کل )گرم بر گلدان(عملکرد کاه 

، درصد نیتروژن دانه و تعداد سنبله کودهاي زیستی )گلدان
T3  ،T2  وT1  بیشترین مقدار را داشته و اگرچه تفاوت

رف کود با هم نداشتند ولی با تیمار عدم مص را داريمعنی
در مورد صفت . داري نشان دادندزیستی تفاوت معنی

تعداد دانه کمترین مقدار مربوط به تیمار عدم مصرف کود 
مشاهده گردید  T3زیستی و بیشترین در مورد کود زیستی 

) T2و  T1(و تفاوت بین این تیمار و سایر کودهاي زیستی 
ن بیشتری نسبت وزن دانه به کاهدر مورد . دار بودمعنی

مقدار را تیمار عدم مصرف کود دارا بود و همچنین با 
داري در اختالف معنی )T3و  T1 T2,(هرسه کود زیستی 

توان گفت بنابراین با توجه به نتایج می. نشان داد% 1سطح 
 ازتوباکتر، حاوي زیستی کود( T3کود زیستی 

بهترین  )سابتیلیس باسیلوس و سودوموناس، آزوسپیریلوم
ر افزایش مقدار صفات مورد بررسی بوده کود زیستی د

در مورد اثر اصلی کود شیمیایی نیتروژنه، ). 3جدول(است 
ها در اثر متقابل عدم مصرف کود زیستی با مقایسه میانگین

دهد که نشان می) 4جدول (پنج سطح کود نیتروژنه 
گرم بر (صفات تعداد دانه، تعداد سنبله، عملکرد گیاه 

به ترتیب با افزایش ) گرم بر گلدان( و عملکرد کاه) گلدان
 که باالترین طوريبه ؛یابندیـروژنه افزایش مـمیزان کود نیت
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  و شیمیایی تجزیه خاك نتایج فیزیکی - 1جدول

نیتروژن  ویژگی
 )درصد(

  ماده آلی pH بافت خاك قابل دسترس پتاسیم قابل دسترس فسفر
 )درصد(

  هدایت الکتریکی
(dS/m) 

  ادلکربنات کلسیم مع
  (mg/kg) )درصد(

 9 1/3 78/0 64/7 لوم رسی 270 8 08/0 مقدار

  
  تجزیه واریانس اثر تیمارها بر صفات اندازه گیري شده- 2جدول

  نیتروژن دانه تعداد سنبله تعداد دانه نسبت وزن دانه به کاه عملکرد گیاه عملکرد کاه درجه آزادي تغییرات منابع

A09/65 3  فاکتور ** 82/189 ** 037/0 ** 7/2248 ** 468/3 ** 070/0 ** 
B42/117 4 فاکتور ** 82/660 ** 011/0 ** 8/16105 ** 204/14 ** 949/0 ** 

AB 12 52/4 ** 44/12 ** 005/0 ** 0/156 ** 394/2 ** 030/0 ** 
25/0 40 خطا  177/0  001/0  97/4  054/0  002/0  

35/2 99/0  22/2   تغییراتضریب   41/0 84/3  05/1  
  اثر متقابل  کود زیستی و کود شیمیایی =ABکود شیمیایی نیتروژنه    =B فاکتور کود زیستی  =A  فاکتور

اثر اصلی باکتري بر میانگین صفات بررسی شده  - 3جدول  

سنبلهتعداد   عملکرد گیاه درصد نیتروژن دانه 
)گرم بر گلدان(گرم   

 عملکرد کاه
)گرم بر گلدان(گرم   

نسبت وزن دانه  تعداد دانه
 به کاه

 تیمار

 800/4 b  859/1 b  74/34 b  36/15 b  73/455 c  262/1 a T0 

 653/5 a  955/1 a  03/41 a  00/19 a  46/475 b  152/1 b T1 

 607/5 a  971/1 a  08/41 a  70/18 a  2/475 b  179/1 b T2 

 887/5 a  007/2 a  84/42 a  64/19 a  9/484 a  170/1 b T3 
  .باشدمی 05/0در سطح احتمال داري حروف مشابه نشان دهنده هدم معنی

اثر اصلی کود شیمیایی نیتروژنه بر میانگین صفات بررسی شده - 4جدول  

سنبلهتعداد   عملکرد گیاه درصد نیتروژن دانه 
)گرم بر گلدان(گرم   

 عملکرد کاه
)گرم بر گلدان(گرم   

 تیمار نسبت وزن دانه به کاه تعداد دانه

 950/3 c  612/1 d  56/30 d  93/13 d  8/430 d  191/1 ab N0 

 825/4 b  767/1 c  63/34 c  09/16 c  8/443 c  149/1 b N1 

 467/5 b  882/1 b  99/39 b  25/18 b  6/469 b  192/1 ab N2 

 533/6 a  243/2 a  33/46 a  72/20 a  1/507 a  232/1 a N3 

 658/6 a  235/2 a  10/48 a  87/21 a  8/512 a  189/1 ab N4 
  .باشدمی 05/0داري در سطح احتمال معنیحروف مشابه نشان دهنده هدم 
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کیلوگرم نیتروژن در هکتار و  100مقدار با کاربرد 
  مقدار در تیمار عدم مصرف کود نیتروژنه کمترین 

تیمارهاي کاربرد . مشاهده شد) کیلوگرم نیتروژن 0(
کیلوگرم کود نیتروژنه به  )N1و  N3 ،N2( 25و  75،50

  قرار  N4تیمار لحاظ این صفت به ترتیب بعد از 
از نظر آماري در یک  N4و  N3تیمارهاي . گیرندمی

با % 1داري در سطح گروه قرارگرفته و اختالف معنی
نیز اختالف  N2و  N1دو تیمار . دیگر تیمارها دارند

داشته و در  N0با یکدیگر و با % 1داري در سطح معنی
در مورد صفت  .گیرندسه گروه آماري مختلف قرار می

نیتروژن دانه بیشترین مقدار را به ترتیب تیمارهاي  درصد
N3  وN4  دارا بودند که تفاوت معنی داري را با سایر

در مورد صفت نسبت . نشان دادند% 1تیمارها در سطح 
وزن دانه به کاه نتایج نشان داد که بیشترین مقدار مربوط 

کیلوگرم نیتروژن بوده ولی تفاوت معنی  75به مصرف 
 ).4جدول( .نشان نداد N4و  N2  ،N0مارهاي داري با تی

ها در مورد اثر متقابل کود زیستی و مقایسه میانگین
در مورد که نشان داد ) 5جدول(کود شیمیایی نیتروژن 

کمترین مقدار را ) گرم بر گلدان(صفت عملکرد کاه 
داري با سایر تیمارها داشته و تفاوت معنی  T0N0 تیمار

به ترتیب  د و بیشترین مقدار رادرصد نشان دا 1در سطح 
 T3N3 ,T3N4 ,T1N3 ,T1N4 ,T2N4,تیمارهاي 

T2N3   وT0N4   1داري در سطح داشته که تفاوت معنی 
ها در اثر متقابل مقایسه میانگین. درصد با هم نشان ندادند

هر یک از کودهاي زیستی با پنج سطح کود نیتروژنه 
عدم مصرف  گر آن است که در مورد اثر متقابلنشان

گرم بر (کود زیستی با پنج سطح نیتروژنه وزن کاه 
به ترتیب با افزایش میزان نیتروژن افزایش یافته ) گلدان

نتایج معرف آن است که مصرف کودهاي زیستی .  است
)T1 ,T2   وT3 ( نسبت به عدم مصرف کود زیستی
و افزایش مقدار کود نیتروژنه منجر به افزایش ) شاهد(

البته . گندم گردیده است) گرم بر گلدان( عملکرد کاه
گرم (افزایش عملکرد کاه  T3  و T1در مورد تیمارهاي 

کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه بوده  75تا  )بر گلدان
افزایش عملکرد  T2و  T0ولی در مورد تیمارهاي  ،است
کیلوگرم در هکتار کود  100تا  )گرم بر گلدان(کاه 

براین استفاده همزمان کود زیستی بنا. نیتروژنه بوده است
و کود نیتروژنه باعث شده میزان مصرف کود نیتروژنه به 
طور قابل توجهی کاهش یابد و با وجود کاهش مصرف 

بهتر است . کود نیتروژنه میزان تولید افزایش داشته است
کودزیستی ( T3N3که به لحاظ صرفه اقتصادي تیمار 

 باسیلوس و سسودومونا، آزوسپیریلوم ازتوباکتر،
عنوان بهترین مورد هب) کیلوگرم نیتروژن 75با  سابتیلیس

تلقیح  بیان کردند) 1988( 1ورائراي و گ. استفاده گردد
متوسط  آزوسپیریلوم و ازتوباکترهمزمان بذر گندم با 

درصد نسبت به شاهد تلقیح نشده  6/12عملکرد کاه را 
دند تلقیح بیان کر) 2010( 2توران و همکاران .افزایش داد

و دو گونه  وملرییآزوسپهمزمان بذر گندم با باکتري 
به طور قابل توجهی باعث افزایش عملکرد کاه،  باسیلوس

کادر و همکاران  .گرددمی دانه و عملکرد گیاه تعداد
با بذر  ازتوباکترنیز بیان کردند تلقیح باکتري ) 2002(

دانه و  تعداددرصد افزایش در  18گندم به تنهایی 
که باکتري همراه با کود کاه داشته، درحالیملکرد ع

دانه و میزان  تعدادنیتروژنه باعث افزایش قابل توجه 
مقایسه  .گرددنیتروژن جذب شده توسط گیاه می

ها در رابطه با اثر متقابل کود زیستی و کود میانگین
جدول ( شیمیایی نیتروژنه در مورد نسبت وزن دانه به کاه

که باالترین نسبت وزن دانه به کاه در  گویاي آن است) 5
اثر متقابل عدم مصرف کود زیستی و عدم مصرف کود 

در  T0N2و  T0N3که با تیمارهاي  )T0N0( نیتروژنه
یک گروه آماري قرارگرفته و با تیمارهاي دیگر تفاوت 

دهد بدست آمده، و نشان می% 1داري در سطح معنی
 25با  T0تی کمترین میزان در اثر متقابل کود زیس

، T1N2با تیمارهاي ( کیلوگرم نیتروژن در هکتار
T3N0 ،T2N0 ،T2N1 ،T3N1  وT1N0  در یک گروه

                                                        
1- Rai and Gaur 
2- Turan et al. 
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داري در که اختالف معنیحال آن ؛آماري قرارگرفته
حاصل گردیده است ) با تیمارهاي دیگر دارد% 1سطح 

در ارتباط با اثر متقابل هر یک از سطوح کود ). 5 جدول(
تیمار کود زیستی نتایج گویاي آن است که  4نیتروژنه با 

در اثر متقابل عدم مصرف نیتروژن با تیمارهاي کود 
زیستی بیشترین نسبت وزن دانه به کاه در مورد عدم 
مصرف کود زیستی و کمترین آن براي کود زیستی سوم 

 و سودوموناس، آزوسپیریلوم ازتوباکتر،زیستی  کود(
به دست  )نیتروژنکیلوگرم  75با  سابتیلیس باسیلوس

، T1هاي تیمارهاي اثر متقابل با مایه تلقیح. آمده است
T2  وT3 گرفته و  به ترتیب در یک گروه آماري قرار

تفاوت % 1تنها با تیمار عدم مصرف کود زیستی در سطح 
بنابراین در شرایط عدم کاربرد نیتروژن با . دار دارندمعنی

نسبت وزن دانه به ها افزایش تعداد و نوع میکروارگانیسم
  تر کاه کاهش یافته و وزن دانه و کاه به هم نزدیک

تغییرات میزان نسبت وزن دانه به کاه ). 5جدول(گردد می
با ثابت در نظر گرفتن وزن کاه، با افزایش وزن دانه 

. یابدافزایش یافته و با کاهش آن تبعاً کاهش می
تیجه درصورت ثابت ماندن وزن دانه تغییرات وزن کاه ن

عکس خواهد داشت و طبیعتاً با ثابت ماندن هر دو فاکتور 
بنابراین . ؛وزن دانه و وزن کاه تغییري نخواهد کرد

داري عواملی که وزن دانه و یا وزن کلش را به طور معنی
در . دار خواهند داشتتغییر دهند، بر این صفت اثر معنی

ا پنج مورد تعداد دانه اثر متقابل تیمارهاي کود زیستی ب
بیشترین تعداد دانه  که دهدسطح کود نیتروژنه نشان می

 ازتوباکتر، حاوي زیستی کود( T3N3در تیمار 
 75با  سابتیلیس باسیلوس و سودوموناس، آزوسپیریلوم

حاصل گردیده که با اثر ) کیلوگرم نیتروژن در هکتار
 100( کود نیتروژنه 4متقابل همین کود زیستی و سطح 

؛ داري نداشتهتفاوت معنی) ن در هکتارکیلوگرم نیتروژ
. باشدمتفاوت می% 1با سایر تیمارها در سطح احتمال  ولی

کمترین تعداد دانه در اثر متقابل عدم مصرف کود 
گردد که نیتروژنه و عدم مصرف کود زیستی مشاهده می

). 5 جدول(باشد متفاوت می% 1با دیگر تیمارها درسطح 

لعه اثر متقابل هر یک از ها در مطامقایسه میانگین
تیمارهاي کود زیستی با پنج سطح کود نیتروژنه نشان 

سطح  5دهد در اثر متقابل مصرف کود زیستی با می
نیتروژن تعداد دانه به ترتیب با افزایش میزان نیتروژن تا 

همچنین . یابدکیلوگرم در هکتار ، افزایش می 75سطح 
ی همراه با کود گویاي آن است که استفاده از کود زیست

شیمیایی باعث شده در هر یک از سطوح کود نیتروژنه 
تعداد دانه بیشتر و حتی در مقایسه با سطوح باالتر کود 

تري نیتروژنه بدون مصرف کود زیستی شرایط مطلوب
داشته باشیم، به این معنی که هر سه کود زیستی بکار رفته 
 به میزان زیادي باعث کاهش مصرف کود نیتروژنه،

توران و همکاران . ضمن حفظ نتیجه گردیده است
هاي بیان کردند تلقیح بذر گندم با باکتري) 2010(

صورت تلفیقی و به تنهایی یا به باسیلوسو  آزوسپریلیوم
یا در ترکیب با کود شیمیایی نیتروژنه به طور قابل 

افزایش تعداد دانه . دهدتوجهی تعداد دانه را افزایش می
تواند ناشی از اثر می آزوسپیریلومدر سنبله در اثر کاربرد 

آن بر طول سنبله باشد که تا حدودي توانسته مقدار آن را 
 و ارزانش ).1380اردکانی و همکاران، (افزایش دهد 

 آزوسپیریلوم باکتري هايجدایه تأثیر )2010( همکاران

 خشکی تنش شرایط تحت گندم عملکرد افزایش بر را

 هاجدایه این تلقیحکردند که نتایج نشان داد  بررسی

 خشکی، تنش به گندم گیاهان تحمل افزایش باعث

 وزن افزایش سنبله، هر در دانه تعداد تولید افزایش

کادر و  . بود شده شاهد گیاهان به نسبت گیاه خشک
نیز بیان کردند تلقیح بذر گندم با ) 2002(همکاران 
کیلوگرم  192و همزمان مصرف  ازتوباکترباکتري 

نیتروژن در هکتار نسبت به عدم مصرف نیتروژن و تلقیح 
مقایسه  .داري بر تعداد دانه دارداثر معنی ازتوباکتربا 

ر متقابل کود زیستی و کود هاي مربوط به اثمیانگین
دهد که بیشترین تعداد نیتروژنه بر تعداد سنبله نشان می

 حاوي زیستی کود(سنبله از اثر متقابل کود زیستی سوم 
 باسیلوس و سودوموناس، آزوسپیریلوم ازتوباکتر،
کیلوگرم  100(کود نیتروزنه  4با سطح   )سابتیلیس
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کیلوگرم  75( کود نیتروژنه 3و سطح ) نیتروژن در هکتار
 حاصل گردیده، که با اثرات متقابل) نیتروژن در هکتار

T1N3 ،T2N3 ،T2N4 ،T1N4  و T0N4  در یک گروه
 در ؛داري ندارندآماري قرار گرفته و تفاوت معنی

  که با اثرات متقابل دیگر تیمارها اختالف صورتی
کمترین تعداد . دهدنشان می% 1داري در سطح معنی

متقابل عدم کاربرد کود زیستی و عدم اثر در سنبله 
به دست آمده که اثرات  )T0N0( کاربرد کود نیتروژنه

با آن در یک گروه  T2N0 و T0N1 ،T1N0متقابل 
اثرات متقابل دیگر تیمارها با . آماري قرارگرفته است

T0N0   دهند داري نشان میتفاوت معنی% 1در سطح
ارهاي کود بررسی اثر متقابل هریک از تیم). 5جدول(

دهد که در اثر زیستی با پنچ سطح کود نیتروژنه نشان می
متقابل عدم مصرف کود زیستی و سطوح کود نیتروژنه 
تعداد سنبله به ترتیب با افزایش میزان کود نیتروژنه 

 100( 4سطح  لذا بیشترین تعداد سنبله در ؛یابدافزایش می
ارها در کود نیتروژنه که با دیگر تیم) کیلوگرم نیتروژن

داري دارد،  حاصل گردیده و تفاوت معنی% 1سطح 
  کمترین آن در عدم کاربرد کود نیتروژنه به دست 

بررسی اثر متقابل هریک از تیمارهاي کود . آیدمی
دهد که در اثر زیستی با پنج سطح کود نیتروژنه نشان می

متقابل مصرف کود زیستی و سطوح کود نیتروژنه تعداد 
کیلوگرم  75ب با افزایش نیتروژن تا سطح سنبله به ترتی

ها نشان یابد مقایسه میانگیننیتروژن در هکتار  افزایش می
دهد که کاربرد همزمان کود زیستی و کود شیمیایی می

اي میزان مصرف کود شیمیایی را به طور قابل مالحظه
که با استفاده از مایه تلقیح، دهد، به طوريکاهش می

تر کود نیتروژنه نسبت به عدم ینیطوح پاتعداد سنبله در س
مصرف کود زیستی در سطوح باالتر کود نیتروژنه، 

بنابراین  ؛دهدنشان می را میزانی معادل و حتی بیشتر
از نظر تعداد سنبله اثر متقابل این کود  ترین فاکتورمناسب

). 5جدول(کیلوگرم نیتروژن در هکتار است  75زیستی با 
تلقیح با که بیان کرد ) 1983( 1و همکاران کاپولینک

                                                        
1- Kapulink et al. 

، عالوه برکاهش مصرف کود نیتروژنه در آزوسپیریلوم
سبب رشد بهتر گیاه تلقیح شده و  ،درصد 35تا  30حد 

ن اهمچنین محقق. گرددافزایش مقدار محصول آن می
هاي ریزوسفري محرك رشد گیاه باکتريکه بیان کردند 

همچنین از  از طریق کنترل زیستی بیمارگرهاي گیاهی و
طریق افزایش رشد ریشه و اندام هوایی موجب بهبود 

 یهآدسمو؛ 1999، 2کلوپر و همکاران(شوند رشد گیاه می
ها در مورد اثر متقابل مقایسه میانگین). 2009و همکاران، 

دهد که باالترین کود زیستی و کود نیتروژن نشان می
 کود(درصد نیتروژن دانه در اثر متقابل کود زیستی سوم 

 و سودوموناس، آزوسپیریلوم ازتوباکتر، حاوي زیستی
کیلوگرم نیتروژن  75( 3و سطح ) سابتیلیس باسیلوس

به دست آمده،  )T3N3( کود نیتروژنه) خالص درهکتار
، T3N4، T2N3، T1N3 ،T2N4 متقابلکه با اثرات 

T1N4 داري در دریک گروه قرارگرفته و تفاوت معنی
درصد نیتروژن در عدم کاربرد کمترین . ندارند% 1سطح 

گردد، که تمام کود زیستی و کود نیتروژنه مشاهده می
تفاوت % 1اثرات متقابل دیگر با آن در سطح احتمال 

دهد که همچنین نشان می ؛)5جدول(داري دارند معنی
کاربرد همزمان کود زیستی و کود نیتروژنه باعث شده 

اي حظهمیزان مصرف کود شیمیایی به طور قابل مال
که درصد نیتروژن دانه در سطوح طوريبه ؛کاهش یابد

برابر از نظر کود نیتروژنه با کاربرد کود زیستی بخصوص 
، ازتوباکترکود زیستی حاوي (در مورد کود زیستی سوم 

افزایش ) سابتیلیس باسیلوسو  سودوموناس، آزوسپیریلوم
با  تر کود نیتروژنهینیدر بیشتر موارد سطوح پا. یابدمی

حتی بیشتر  کاربرد کود زیستی درصد نیتروژن برابر و
نسبت به سطوح باالتر کود نیتروژنه بدون کاربرد کود 

اثر متقابل در رابطه با عدم مصرف  .دهدزیستی نتیجه می
 که دهدکود زیستی و پنج سطح کود نیتروژنه نشان می

 100درصد نیتروژن دانه با افزایش نیتروژن خالص تا 
بنابراین بیشترین . یابددر هکتار افزایش می کیلوگرم

کیلوگرم نیتروژن خالص  100( 4نیتروژن دانه در سطح 
                                                        
2- Kloepper et al. 
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کیلوگرم  75( 3کود نیتروژنه که با سطح ) در هکتار
از نظر آماري اختالف ) نیتروژن خالص در هکتار

اثر متقابل ). 5جدول(گردد داري ندارد مشاهده میمعنی
و پنج سطح کود ) T3و  T1 ،T2( کودهاي زیستی

دانه با افزایش  نیتروژندرصد که دهد نیتروژنه نشان می
و . یابدکیلوگرم درهکتار افزایش می 75ه تا نیتروژنکود 

ه با نیتروژنکود )  نیتروژنکیلوگرم  100( 4در سطح 
یابد، این دو اثر کاهش می 3تفاوت کمی نسبت به سطح 

ا با اثرات ام ؛متقابل در یک گروه آماري قرارگرفته
داري در تفاوت معنی نیتروژنمتقابل دیگر و عدم کاربرد 

هاي ه در ردیفنیتروژنکود  1و  2سطوح . دارد% 1سطح 
با عدم کاربرد  گیرند؛ ولیمیبعد و در یک گروه قرار 

نشان را % 1داري در سطح ه تفاوت معنینیتروژنکود 
باکتري هاي محرك رشد گیاه ). 5 جدول(دهند می
ت کننده نیتروژن و حل کننده فسفات محتوي عناصر تثبی

تلقیح  بخشد وهاي مختلف گیاه را بهبود میدر قسمت
با مصرف کود  باسیلوسو دوگونه  ریلومیآزوسپهمزمان 

اوره، محتوي نیتروژن در دانه، کاه و برگ را به طور 
 .)2010توران و همکاران، (دهد داري افزایش میمعنی

باکتري محرك رشد گیاه و مصرف  تلقیح بذر گندم با
داري بر محتوي همزمان کود شیمیایی نیتروژنه اثر معنی

 ،1جواد اختر و همکاران( نیتروژن دانه و کاه گندم داشت
2009 .(  

تیمار کود  4ها درخصوص اثر متقابل مقایسه میانگین
زیستی با پنج سطح کود نیتروژنه در مورد عملکرد گیاه 

گرم بر (الترین عملکرد کل گویاي آن است که با
کود زیستی (در اثر متقابل کود زیستی سوم  )گلدان
 باسیلوسو  سودوموناس، آزوسپیریلوم، ازتوباکترحاوي 

کیلوگرم نیتروژن خالص در  75( 3با سطح ) سابتیلیس
کود نیتروژنه حاصل گردیده، که با اثر متقابل ) هکتار

کیلوگرم  100(کود نیتروژنه  4همین کود زیستی و سطح 
در یک گروه آماري قرار ) نیتروژن خالص در هکتار

                                                        
1- Javed Akhtar et al. 

داري در سطح با دیگر تیمارها تفاوت معنی ولی ؛گرفته
کمترین میزان عملکرد گیاه . دهدنشان می% 1احتمال 

نیز در مورد عدم کاربرد کود زیستی و  )گرم بر گلدان(
که تمام اثرات متقابل . گرددکود نیتروژنه مالحظه می

با آن % 1داري در سطح احتمال تر از آن تفاوت معنیباال
ها در اثر متقابل هر یک مقایسه میانگین). 1شکل (دارند 

از کودهاي زیستی با پنج سطح کود نیتروژنه نشان 
در مورد اثر متقابل تیمار عدم مصرف کود که دهد می

گرم بر (عملکرد گیاه  ،زیستی با سطوح کود نیتروژنه
 100یب با افزایش میزان نیتروژن تا به ترت )گلدان

ولی در مورد اثر  ؛یابدکیلوگرم در هکتار افزایش می
 ،متقابل تیمار مصرف کود زیستی با سطوح کود نیتروژنه

به ترتیب با افزایش میزان  )گرم بر گلدان(عملکرد گیاه 
 ؛دکنمیپیدا کیلوگرم در هکتار افزایش  75نیتروژن تا 

یابیم که استفاده از کود در می 1همچنین بر اساس شکل 
در هر است تا زیستی همراه با کود شیمیایی باعث شده 

یک از سطوح کود نیتروژنه میزان تولید بیشتر و حتی در 
مقایسه با سطوح باالتر کود نیتروژنه بدون مصرف کود 

به این معنی که  ؛تري داشته باشیمزیستی شرایط مطلوب
به میزان زیادي باعث هر سه کود زیستی بکار رفته 

کاهش مصرف کود نیتروژنه، ضمن حفظ نتیجه گردیده 
  . است
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  کود زیستی و کود شیمیایی نیتروژنه بر صفات مورد  بررسی متقابلمقایسه میانگین اثر  - 5جدول 

  عملکرد کاه تیمار
 )گرم بر گلدان(

دانه نیتروژندرصد  تعداد دانه نسبت وزن دانه به کاه تعداد سنبله  

T0N0  21/11 i 333/3  h 330/1 a 0/414  j 513/1  h 
T0N1  30/13 h 967/3  gh 203/1  cd 3/426  i 690/1  fg 
T0N2  37/14 gh 500/4  eg 290/1 ab 7/449  fg 800/1  e 
T0N3  78/16 e 667/5  cd 297/1  ab 7/479  de 113/2  c 
T0N4  15/21 ab 533/6  ab 190/1  cd 0/509 c 177/2  bc 
T1N0  34/14 gh 967/3  gh 160/1 ce 3/433  hi 623/1  g 
T1N1  26/17 de 000/5  df 093/1  e 0/449 fg 777/1  ef 
T1N2  75/19 bc 900/5 bc 123/1  de 7/474  de 877/1  de 
T1N3  86/21 a 833/6  a 200/1  cd 7/510  c 263/2  ab  
T1N4  79/21 a 567/6 ab 183/1  cd 7/509  c 233/2  ab 
T2N0  79/14 fh 100/4 gh 143/1  de 7/434  hi 617/1  g 
T2N1  65/16 ef 067/5  df 147/1  cde 7/445  fg 807/1  de 
T2N2  07/19 cd 433/5  cd 173/1  cd 0/472 e 907/1  d 
T2N3  32/21 ab 767/6  ab 227/1  bc 7/512  bc 273/2  a 
T2N4  67/21 ab 667/6  ab 203/1  cd 0/511 c 250/2 ab 
T3N0  40/15 eg 400/4  fg 130/1 de 3/441  gh 693/1  fg 
T3N1  17/17 de 267/5  ce 153/1  ce 3/454  f 797/1  e 
T3N2  82/19 bc 033/6  bc 183/1 cd 0/482 d 943/1  d 
T3N3  91/22 a 867/6  a 203/1  cd 3/525  a 323/2  a 
T3N4  88/22 a 867/6  a 180/1 cd 3/521  ab 280/2  a 

  .باشدمی 05/0داري در سطح احتمال حروف مشابه نشان دهنده هدم معنی
  

  
   ها در اثرات متقابل کود زیستی وکود شیمیایی بر عملکرد گیاهمقایسه میانگین -1شکل
  )باشدمی 05/0داري در سطح احتمال حروف مشابه نشان دهنده هدم معنی(
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گندم  )گرم بر گلدان(از آنجایی که عملکرد گیاه 
 تعدادتقریباً نزدیک به مجموع ) بخش هوایی گیاه گندم(

دار بودن است، معنی )گرم بر گلدان(دانه و عملکرد کاه 
تیمارها به تنهایی و نیز اثر متقابل تیمارها بر این  اصلی اثر

 عدادتاثر تیمارها بر  را داريتواند پیرو معنیصفت می
گیاهان  افزایش عملکرد در. دانه و عملکرد کاه باشد

عمدتاً مربوط به تولید مواد  آزوسپیریلومتلقیح شده با 
محرك رشد، همچنین میزان جذب عناصر غذایی توسط 

، 1و همکاران پریرا( گیاه تلقیح شده با این باکتري است
نشان داد تلقیح گندم و ذرت با ) 1978( 2ونجاگ). 1988
و هم عملکرد %) 50-20(هم بخش هوایی گیاه  اکترازتوب
بررسی جاراك و . دهدافزایش می%) 30-19(را 

تلقیح ترکیبی گیاه ذرت با  که نشان داد) 2012(همکاران 
و  باسیلوس، سودوموناس فلورسنسهاي باکتري

باعث افزایش معنی دار عملکرد گیاه  ازتوباکتر کروکوم
 همکارانش در سال و در تحقیقی که توسط توران. شد

انجام گرفت، در شرایط استفاده مطلق از کود  )2010(
خالص در هکتار و  نیتروژنکیلوگرم  80نیتروژنه به میزان 

به تبع آن در شرایط تلقیح همزمان بذر گندم با 
دانه،  تعدادبیشترین  باسیلوسو دو گونه  آزوسپیریلوم

  .کاه و گیاه حاصل گردیدعملکرد 
  

  نتیجه گیري
توان دریافت که استفاده از کود توجه به نتایج می با

زیستی در همه فاکتورها به غیر از نسبت دانه به کاه باعث 
، به شودمیین آمدن میزان مصرف کود شیمیایی یپا

بخصوص مایه تلقیح هر سه کود زیستی که کاربرد طوري
، آزوسپیریلوم، ازتوباکترکود زیستی حاوي ( سوم

گرم بر ( عملکرد کاه) سابتیلیس وسباسیلو  سودوموناس
  )گرم بر گلدان( ، عملکرد گیاه%)5/26( )گلدان

و %) 6(، تعداد دانه %)5/22(، تعداد سنبله %)3/23(
باالتري نسبت به عدم مصرف کود %) 8(نیتروژن دانه 

همچنین نتایج . نشان دهدرا زیستی در سطوح یکسان 
                                                        
1- Pereira et al. 
2- Jagnow 

 100میزان کود شیمیایی  اصلینشان داد اگرچه در اثر 
کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه منجر به بهترین نتایج 

 75تفاوت معنی داري با تیمار  است؛ ولی هگردید
در اثر . لوگرم نیتروژن خالص در هکتار نشان ندادیک

کیلوگرم  75متقابل کود شیمیایی و کود زیستی تیمار 
کود نیتروژنه به همراه کود زیستی بیشترین مقدار را در 

، 25و توانست به ترتیب ر صفات مورد بررسی داشت اکث
درصد صفات تعداد دانه،  6/92و  6/100، 5/53، 4/100

تعداد سنبله، نیتروژن دانه عملکرد کاه و عملکرد گیاه را 
دهد این مطلب نشان می. نسبت به گیاه شاهد افزایش دهد

که استفاده همزمان از کود زیستی و کود نیتروژنه باعث 
 آزمایشی .گرددزان کود نیتروژنه مصرفی میکاهش می

 هايباکتري اثر روي بر) 2009( همکاران و یزدانی که
کاهش  در گیاه رشد محرك و فسفات کننده حل

 انجام ذرت کشت در فسفره و نیتروژنه کودهاي مصرف
 افزاینده هايباکتري با گیاه تلقیح که داد نشان دادند،

 افزایش سبب فسفات هکنند حل هايباکتري و گیاه رشد
کودهاي  کود مصرف و کارایی زراعی بازده دار معنی

نتایج همچنین گویاي آن است  .گردید فسفره و نیتروژنی
، اثر باشدمیتر کود زیستی که از نظر نوع باکتري متنوع

بیشتري بر فاکتورهاي مطالعاتی و در مجموع بر تولید در 
مثبت حاصل و  با توجه به نتایج. واحد سطح داشته است

بر خالف  زیستینظر گرفتن این که کودهاي  با در
کودهاي شیمیایی نیتروژنه دوستدار و سازگار با محیط 

  تر زیست بوده و از نظر اقتصادي نیز بسیار به صرفه
گردد در کنار عرضه کودهاي باشند، توصیه میمی

شیمیایی، کودهاي زیستی نیز به مصرف کننده عرضه 
  .گردد
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