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 چکيده
دهاي بيولوژيک به عنوان جايگزين يا کاهش مصرف کودهاي شيميايي در توليد محصوالت زراعي با استفاده از کو

تامين عناصر . هايي را به دنبال دارد هاي اکولوژيک و اقتصادي مزيتمکمل کودهاي شيميايي پر مصرف از جنبه

هاي گياهي، تشديد غذايي به صورت کامالّ متناسب با تغذيه طبيعي گياهان، کمک به تنوع زيستي، مقاومت به بيماري

هاي غير قابل تجديد ملي از جمله آب و خاک از مزاياي استفاده از حفظ و حمايت از سرمايههاي حياتي و فعاليت

هاي مختلف کوددهي بر درصد پروتئين، فسفر و عملکرد به منظور بررسي تاثير روش. باشدکودهاي بيولوژيک مي

تصادفي در سه تکرار با هاي کامل در قالب طرح بلوک 88-88، آزمايشي در سال زراعي دانه عدس رقم گچساران

و ( کيلوگرم در هکتار =C1=199 ,C2=109 C3 ,09)کاربرد تيمار شيميايي در سطوح مختلف کود سوپر فسفات تريپل 

تيمار تلفيقي  و( هکتار در گرم =20B1=  ,09, B2= 80 B3 ) 2-تيمار بيولوژيکي درسه سطح کود زيستي فسفر بارور

و تيمار شاهد  I1=(C1+B1), I2=(C1+B2), I3=(C1+B3), I4=(C2+B1), I5=(C2+B2), I6=(C2+B3)شامل

(C0B0) دار بود، بيشترين و نتايج نشان داد اثر تيمارهاي مختلف بر عملکرد دانه در سطح احتمال يک درصد معني. اجرا گرديد

کود  هکتار در کيلوگرم 09+ 2 -کود بيولوژيک فسفر بارور هکتار درگرم  I3 (80کمترين عملکرد دانه به ترتيب از تيمار 

هاي مختلف کوددهي همچنين اثر روش. کيلوگرم در هکتار به دست آمد 1/280و شاهد با  6/442با ( شيميايي سوپر فسفات تريپل

 I5دار بود، بيشترين و کمترين ميزان درصد فسفر دانه به ترتيب به تيمار درصد معني 0بر ميزان درصد فسفر دانه در سطح احتمال 

درصد و  30/9با ( کود شيميايي سوپر فسفات تريپل هکتار در کيلوگرم 199 + 2 -گرم در هکتار کود بيولوژيک فسفر بارور 09)

. داري وجود نداشتولي از نظر درصد پروتئين دانه بين تيمارهاي مختلف، اختالف معني. درصد مربوط بود 26/9تيمار شاهد با 

وددهي تلفيقي به دليل افزايش ميزان عملکرد و درصد فسفر دانه و کاهش مصرف کود بنابر نتايج حاصل، استفاده از روش ک

 .تواند راهي به سوي دستيابي به اهداف کشاورزي پايدار باشدشيميايي سوپر فسفات تريپل مي

 پروتئین، فسفر كوددهي، عملکرد، های روش، (.Lens culinaris Medic)عدس : کليدي هاي واژه
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 مقدمه
محدودیت و كمبوود   وبا توجه به رشد روز افزون جمعیت 

ن حیووواني، اهمیووت منووابپ پووروتئین  یوواهي  منووابپ پووروتئی

خصوصاً حبوبات درتأمین پروتئین مورد نیاز انسان و نقوش  

عودس یکوي از   . آن در تنظیم جیوره ذویایي آشوکار اسوت    

-حبوبات اصلي در كشورهای در حال توسعه است كه موي 

تواند به همراه ذالت به عنوان مکمو  ذویایي بوه ویوره در     

در كشور (. 22) نجانده شود الگوی ذیای اقشار كم درآمد 

ما از دیرباز تاكنون همواره حبوبات پس از ذالت به عنووان  

در  (.6)دومین منبپ مهم ذویایي موردم مطورو بووده اسوت      

 Lens culinaris)ایووران در بووین حبوبووات، عوودس   

Medic.)     پس از نخود از نظر سطح زیور كشوت و تولیود

افووزون بووه موووازات افووزایش روز   (.23)مقووام دوم دارد 

نیاز به ذیا به ویره محصوالت  جمعیت بر روی كره زمین،

افوزایش تولیودات كشواورزی    . یابود كشاورزی افزایش مي

برای رفپ نیاز ذیایي بشور از رریوا افوزایش سوطح زیور      

امکوان پوییر اسوت    سطح  كشت و افزایش تولید در واحد

محدودیت اراضي مستعد و قاب  كشت سوب   شوته   (. 2)

سوطح   افوزایش عملکورد در واحود   هوا بوه   تا بیشوتر نگواه  

كشواورزی كوه در   معطوف  ردد و عمالً توسوعه اراضوي   

بودیهي   .باشود حال حاضر زیر كشت هستند، مقدور نموي 

هوای اساسوي افوزایش عملکورد     است كوه یکوي از مفلفوه   

هوا و مخصوصواً كودهوای    محصوالت، مصرف بهینه نهاده

 (.96) شیمیایي است

باشد و رد نیاز  یاهان ميفسفر یکي از عناصر اصلي مو

با این . ترین عناصر در تولید محصول استیکي از مهم

رویه كودهای متاسفانه مصرف ذیر اصولي و بي، وجود

 شیمیایي فسفره تأثیر زیان باری بر جامعه تحمی  نموده

حبوبات نیز از جمله  یاهاني هستند كه به (. 91)است 

كه محدودیت  مقدار زیادی فسفر نیاز دارند به روری

های مقدار فسفر موج  كاهش تعداد و میزان تأثیر باكتری

كمبود ذلظت فسفر قاب  جیب (. 1) ردد  ره ریشه مي

شود تا برای رفپ كمبود های زراعي باعث ميدر خاک

عنصر مورد نیاز  یاه، فسفر را به صورت كودهای 

این كار بخش . شیمیایي فسفردار به خاک اضافه كنیم

های تولید محصوالت كشاورزی را از هزینه ایعمده

در عم ، درصد باالیي از كود فسفره . شودشام  مي

های آزاد خاک پیوند خورده و به صورت مصرفي با یون

 (.22)آیند ذیر محلول وذیر قاب  جیب در مي

تولید و كاربرد كودهای شیمیایي عوالوه بور صورف انور ی     

هوا عوالوه بور    رویوه آن باشد و مصرف بوي بر ميزیاد، هزینه

مضوورات اقتصووادی، صوودمات جبووران ناپووییری بوور محووی  

تخریوو ، كوواهش قوودرت . زیسووت وارد خواهوود سوواخت

های بارز باروری و به هم خوردن تعادل زیستي خاک نمونه

 (.91)شوند آلود ي محی  زیست محسوب مي

ای به رور كلي، كودهای زیستي به مواد حاصولخیز كننوده  

هوای  حاوی تعداد كافي از ریزسوازواره  شود كهارالق مي

موي ... هوا و  هوا، اكتینومیسوت  ها، قوار  مفید مانند باكتری

ها به رور ربیعي و بوا تنووب بسویار    این ریزسازواره. باشند

ها وجود دارند و باعث بهبود كیفیوت بافوت   زیاد در خاک

هوا از  ربیعي بوودن آن . شوندمي خاک و باروری بیشتر آن

مصرف كودهای شیمیایي از سوی دیگر  یك سو و كاهش

موج  بکار یری این نس  جدیود از كودهوا در راسوتای    

 در ایون ارتبوا ، بکوار یری   . اسوت  توسعه پایدار  شوته 

(PSB)های ح  كننده فسفات باكتری
برای بهبود جیب  9

فسفر و كاهش مصرف كودهای شیمیایي فسوفره یکوي از   

موورد نیواز    راهکارهای اساسي برای جبران كمبوود فسوفر  

 (.29) یاهان است 

نتایج تحقیقات  سترده در زمینه كاربرد كودهوای زیسوتي   

در راستای كاهش مصرف كودهای شیمیایي حواكي از آن  

-است كه كاربرد صرف كودهای زیستي بوه تنهوایي نموي   

كنود و از ررفوي مصورف     توأمین تواند نیاز ذیایي  یاه را 

افوزایش   كودهای شیمیایي در دسترس هر چنود موجبوات  

عملکرد را در كوتاه مدت به دنبال خواهد داشوت ولوي از   

 .توان چشم پوشیدها نمياثرات مخرب زیست محیطي آن

استفاده كامو  از منوابپ ذویایي  یواهي تجدیود شوونده و       

ربیعي با منشأ آلي و بیولو یکي به همراه كواربرد بهینوه از   
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كودهای شیمیایي اهمیت زیادی در جهت حفظ باروری و 

های بیولو یکي، ظرفیت تعوادل و   ساختمان خاک، فعالیت

نگهووداری آب در خوواک و در نهایووت اصووالو سوواختار   

ای اخیور سوازمان   ه در سال. یزیکي و شیمیایي خاک داردف

هوای  خوار و بار كشاورزی جهاني رورو توسوعه سیسوتم   

تلفیقي مواد ذیایي  یاه را برای كشورهای در حال توسعه 

توان ضمن  روشي كه به كمك آن مي پیشنهاد نموده است،

حفظ پایداری باروری خاک و ارمینان از تولیود محصوول   

های اكولو یکي، اجتمواعي و   در سطوو مورد نیاز از جنبه

در ایون ارتبوا  تلفیوا كواربرد     . اقتصادی قاب  قبول باشود 

كودهای شیمیایي به همراه منابپ آلي و بیولوو یکي نتوایج   

محصوالت كشاورزی  دمان تولیدمطلوبي را در افزایش ران

توانود راهوي بوه سووی زراعوت       داشته است، كه خوود موي  

هوای   سیسوتم  .ار انیك و در نهایت كشاورزی پایودار باشود  

ای تلفیقي، اكثر نیازهای ذیایي  یاه را توأمین كورده و    تغییه

كارآئي جیب مواد ذیایي توس  محصول را زیواد كورده و   

 (.91)دهد  افزایش ميراندمان انر ی در واحد سطح را 

 زارش كردند در شرای  تنش ( 2002)آرپانا و همکاران 

خشکي و با استفاده از تیمارهای مختلف كود فسفره و 

عملکرد دانه های ح  كننده فسفات، باالترین  باكتری

های ح  كننده فسفات  از تیمار حاوی باكتری عدس

 در آزمایشي با( 2002)ام  وهمکاران (. 22)حاص  شد 

های ح  كننده  تیمارهای مختلف كود فسفره و باكتری

فسفات در سویا باالترین میزان عملکرد و اجزای عملکرد 

كیلو رم در هکتار كود فسفره همراه با  12در تیمار واجد 

های ح  كننده فسفات به دست آمد  تلقیح بیر با باكتری

(31.) 

 در آزمایشي به منظور( 9332)توحیدی مقدم و همکاران 

ها با  كاهش مصرف كودهای شیمیایي و جایگزیني آن

كودهای بیولو یك  زارش دادند كه بیشترین عملکرد 

دانه، عملکرد پروتئین، درصد فسفر دانه و ارتفاب  یاه در 

فسفاته و مصرف  اثر تلقیح بیر سویا با كودهای بیولو یك

كیلو رم  92كیلو رم در هکتار كود سوپر فسفات و  22

 (.1)ه دست آمد كود اوره ب

 30 وزارش كردنود كواربرد    ( 2001)الگیزاوی و همکاران 

هوای حو     كیلو رم در هکتار كود فسفره همراه با بواكتری 

هایي مانند درصد پروتئین، نیترو ن،  كننده فسفات شاخص

فسفر و جیب عناصر ذیایي نیتورو ن، فسوفر و همینوین    

اه، وزن ارتفاب  یاه، تعداد شاخه فرعي، تعداد ذالف در  ی

هزار دانه، عملکرد دانه، عملکورد مواده خشوك كو  را در     

 (.21)دهد   یاه زراعي باقال افزایش مي

در این تحقیا با هدف به كار یری اص  ثبات عملکرد  لیا

در كشاورزی پایدار و تضومین سوالمت منوابپ زیسوتي از     

جمله خاک به عنوان یك سرمایه عظیم ملي، بر آن شودیم  

هي شیمیایي محض، بیولو یکي محض های كوددكه روش

بوه  . و تلفیقي از این دو را در سطوو مختلف به كار بوریم 

 2-بوارور  فسفر روری كه سطوو مختلف كود بیولو یکي

همراه با كود شیمیایي سووپر فسوفات تری و  بوه صوورت      

بررسووي توواثیر سووطوو مختلووف كووود  بووه منظووورتلفیقووي 

از كوود   ردر آزادسوازی فسوف   2 -بیولو یکي فسفر بوارور 

توواثیر سووطوو  شوویمیایي سوووپر فسووفات تری وو  و متقووابالًً

فات تری   دربهبود فعالیت مختلف كود شیمیایي سوپر فس

ترین  های ح  كننده فسفات در نتیجه تعیین مناس  باكتری

و نیز مقایسه  2-میزان مصرف كود بیولو یکي فسفر بارور

 آن با مصرف این كود به عنوان روش كووددهي شویمیایي  

هوا بور    عدس به كار برده شود و اثورات آن  محض در  یاه

 .عملکرد، درصد پروتئین و فسفر دانه عدس ارزیابي شود

 

 ها مواد و روش
در مزرعووه  9331-33ایوون آزمووایش در سووال زراعووي 

تحقیقوواتي دانشووکده كشوواورزی دانشووگاه لرسووتان در 

 –جواده خورم آبواد     92شهرستان خرم آباد، كیلوومتر  

دقیقوه   22درجوه و   23ول جغرافیوایي  اندیمشك با ر

دقیقه شمالي، ارتفواب   21درجه و  33شرقي و عرض 

 متر و با متوس  بارند ي سالیانه 9922از سطح دریا 

درجوه   3/91میلیمتر و متوس  دمای سوالیانه   06/220

بور اسواس ضورای     )و اقلیم نیموه خشوك   سانتیگراد 

در قال  رورو بلووک هوای كامو       (ره  دمارتن و آمبر
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خواک مزرعوه   . تصادفي با سوه تکورار انجوام  ردیود    

آزمایشوووي دارای بافوووت لوووومي رسوووي و اسووویدیته  

تیمارهای آزمایشي عبارت (. 9جدول )بود  33/1برابر

سه سطح كود شیمیایي سوپر فسفات تری و   : بودند از

(C2,C1  و(C3      920و  900، 20بووه ترتیوو  شووام 

كیلو رم در هکتار و سوه سوطح كوود زیسوتي فسوفر      

و  20، 22بوه ترتیو  شوام      B3)وB1  B2,) 2-اروربو 

   وووورم در هکتووووار و شووووش سووووطح تلفیقووووي 12
I1=(C1+B1),I2=(C1+B2), I3=(C1+B3), I4=(C2+B1), 

I5=(C2+B2), I6=(C2+B3)  و تیمووار شوواهد 00BC .

كیلوو رم در هکتوار كوود     920قاب  ذكر است كه مصرف 

 -ود بیولو یکي فسفر بارورسوپر فسفات تری   همراه با ك

 (.2جدول )باشد مرسوم نمي 2

 

 (غلظت عناصر بر حسب قسمت در میلیون)مورد آزمایش  نتایج آزمون خاك قبل از اجرای آزمایش در منطقه -1جدول 

مشخصات 

 نمونه
 عمق 

cm 

 هدايت

 الکتريکي

310Ec 
mmho/cm  

 

 واکنش

کل 

 اشباع 

pH 

درصد 

 آهک

T.N.V 

درصدکر

 بن آلي

O.C. 

فسفر 

 قابل

 جذب

P(av). 

ppm 

پتاسيم 

قابل 

 جذب

K(av). 

ppm 

درصد 

 شن 

Sand 

درصد 

 الي

Silt 

درصد 

 رس

Clay 

بافت 

 خاک

منطقه 

 بدرآباد
20-0 32/0 33/1 6/21 69/0 3/90 222 22% 23% 23% S.L 

 

بر اساس فسفر قابل  2 -بارور سفرفمیزان مصرف کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل به همراه کود زیستی  -2جدول 

 (1831نام،  بی)دسترس 

مقدار فسفر خاک  ميزان

(ppm) 

سوپرفسفات تريپل  (شده کود هکتارمقدار توصيه

 کيلوگرم بر)

مقدار مورد نياز کود سوپرفسفات به 

  2 -بارور فسفر همراه کود

 (کيلوگرم بر هکتار)

 12 -990 920- 220 0- 2 بسيار کم

 20 -10 900 -930 2- 90 کم

 22 -20 20- 900 90- 92 متوسط

 0-22 0 -20 92- 20 زياد

 0 0 و باالتر 20 بسيار زياد

 

عملیات آماده سوازی بسوتر شوام  شوخم، دیسوك و      

هور بلووک   . تسطیح و مرزبندی قب  از كاشت انجام  رفوت 

متور   2متور عورض و    2/9كرت به ابعاد  93آزمایشي دارای 

 22 ردیووف كشووت بووا فاصووله 6رووول و هوور كوورت دارای 

متور، فاصوله بوین     2/9ا هوا  ت فاصله بین كور . سانتیمتری بود

سوانتیمتر   2ها روی ردیوف   متر و فاصله بین بوته 3ها  بلوک

 200میزان بیر با توجه به تراكم مناسو   . در نظر  رفته شد

كیلو رم  992درصد،  16و با قوه نامیه( 9)بوته در متر مربپ 

پس از انجام تجزیه فیزیکوي و  . فته شددر هکتار در نظر  ر

شیمیایي خاک محو  آزموایش و مشوخص شودن وضویعت      

 92حاصلخیزی خاک مزرعه آزمایشي و بر حس  نیاز  یواه  

بوه عنووان شوروب    ( 93)كیلو رم در هکتار كود نیترو ن دار 

عملیوات كاشوت در   . كننده قب  از كاشت به مزرعه داده شد

ام كاشت ابتدا بویرها بوا   هنگ. انجام  رفت 9331اسفند  92

ربوا محاسوبات    2-فسفر بارور مقادیر معین از كود زیستي

های آذشته و بویر  انجام  رفته در هر كرت به رور جدا انه
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هوای مربوروه كشوت     ت هر تیمار به صورت دسوتي در كور  

نحوه اعمال تیمارهای بیولو یك به رور كلي بودین   . ردید

ننده فسوفر موورد   های ح  ك صورت بود كه میکروار انیسم

نظر ابتدا از آزمایشگاه بیولو ی شركت زیسوت فنواور سوبز    

در تیمارهای تلقیحي پس از ریخوتن بویور موورد    . تهیه شد

 30نیاز هر كرت در داخ  یوك كیسوه پلوي اتیلنوي، مقودار      

درصد به بیور داخ  كیسه اضوافه   20لیتر محلول شکر میلي

 30برای مودت  شد آنگاه كیسه حاوی بیر و ماده چسباننده 

شد تا سوطح  به شدت تکان داده 2ثانیه با دستگاه تکان دهنده

كلیه بیرها به رور یکنواخت چسوبناک شود پوس از آن بوه     

مقدار معین از مایه تلقیح ربوا محاسوبات انجوام  رفتوه در     

كرت به بیرهای چسبناک اضافه شد تا حدی كه ك  سوطح  

ارمینوان از   ثانیوه تکوان دادن و   22پس از . بیر پوشانده شد

چسبیدن یکنواخت مایه تلقیح به بیرها، بیرهای آذشوته بوه   

مایه تلقیح بر روی ورقه آلومینیومي تمیز در زیر سوایه پهون   

شد، تا بیور خشك  شته س س به سورعت نسوبت كاشوت    

 (.92)بیور اقدام شد 

حاوی باكتری هایي از جنس  2-كود زیستي فسفر بارور

كه با استفاده از دو  باشدباسیلوس و سودوموناس مي

سازوكار ترشح اسیدهای آلي و آنزیم فسفاتاز، فسفر معدني 

نامحلول خاک را به شک  معدني قاب  ح  و جیب برای 

مقادیر معین از كود فسفره معدني (. 3) یاه در مي آورند 

های مربوره سوپر فسفات تری   نیز هنگام كاشت در كرت

در رول دوره . فتبه صورت نواری و كنار بیر قرار  ر

های الزم از قبی  مبارزه با آفات و رشد محصول مراقبت

برداشت . های فني انجام شدامراض بر اساس دستورالعم 

حیف )پس از حیف اثر حاشیه  9333خرداد  93نهایي در 

ردیف كشت ، از چهار (دو ردیف كشت كناری در هر كرت

 هر وس  یفرد چهار از پایان، در .باقي مانده انجام  ردید

 نمونه یك در مساحتي به اندازه یك مترمربپ كرت آزمایشي

 ایپارچه هایكیسه داخ  و شد برداشت برصورت كف به

 هر محتوای به منظور محاسبه عملکرد دانه،.  رفت قرار

  اه  ردد، آن جدا كاه از دانه تا شد كوبیده ایپارچه كیسه

                                                 
 
 Shaker 

 جدا انه صورت به (اقتصادی عملکرد)ای دانه محصول

 .شد توزین

محتوی پروتئین خام دانه عدس، با كاربرد سیستم تجزیه 

و میزان فسفر دانه نیز با   یری شداندازه NIR  6500كننده

  (.33) تعیین  ردید 3روش ریف سنجي نوری جیب اتمي

تجزیه و تحلی  آماری كلیه صفات ررو به وسیله نرم افزار 

MSTAT- C رد بررسي و مقایسه میانگین صفات مو

 . توس  آزمون چند دامنه ای دانکن انجام  رفت

 

 نتايج و بحث 
نتوایج تجزیوه واریوانس نشوان داد كووه      :عملکررد دانره  

عملکرد دانوه در سوطح احتموال یوك درصود تحوت تواثیر        

بررسوي مقایسوه   (. 3جودول  )تیمارهای كوودی قرار رفوت   

میانگین تیمارهای مختلف كودی نشوان داد كوه بیشوترین و    

 در ورم   I3(12 ن عملکرد دانه به ترتیو  بوه تیموار    كمتری

 در كیلوو رم  20+ 2 -كود بیولو یوك فسوفر بوارور    هکتار

و شاهد  6/222با ( كود شیمیایي سوپر فسفات تری   هکتار

 (.2جدول )كیلو رم در هکتار مربو  بوده است  9/211با 

                                                 
3
 Atomic absorption spectrophotometer  
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 وتئین و فسفر دانه عدستجزیه واریانس اثر نوع کود بر عملکرد دانه، میزان پر -8جدول 
 

ns ،** درصد احتمال 0و  1به ترتيب عدم معني دار و معني دار در سطوح  * و  

را در اكثور صوفات موورد     I3 دلی  برتوری تیموار تلفیقوي   

توان این  ونه تفسیر كرد كه كود زیستي فسوفر  بررسي مي

به همراه مقادیر معیني كوود شویمیایي فسوفردار،     2 -بارور

 باعووووث بیشووووترین افووووزایش عملکوووورد محصووووول   

در صووورتي كوه ربووا  ( 2)بوور اسواس جودول   .  وردد موي 

باشد،  ppm 92آزمایش خاک، فسفر قاب  جیب باالتر از 

اما ا ور فسوفر   . كود شیمیایي فسفردار بایستي حیف شود

باشود بایود میوزان     ppm 92تر از قاب  جیب خاک پایین

مصرف كود شیمیایي فسفردار به نصف مقدار توصیه شده 

 (.2)توس  آزمایشگاه كاهش یابد 

بر اساس نتایج آزمون خواک میوزان فسوفر مزرعوه محو       

بنوابراین مطوابا بوا    (. 9جودول )بود  ppm 3/90آزمایش 

میزان كوود سووپر فسوفات تری و  موورد نیواز       ( 2)جدول 

كه در صوورت  . كیلو رم در هکتار است 20 -900حدود 

بایست به میوزان  مي 2 -استفاده از كود زیستي فسفر بارور

همان رور كه ذكور  . ر هکتار تقلی  یابدكیلو رم د 22 -20

یعني مصورف   I3شد بیشترین عملکرد دانه متعلا به تیمار 

 20و  2 -زیسووتي فسووفر بووارور  وورم در هکتووار كووود 12

كیلو رم در هکتار سوپر فسفات تری   است كه با مطالو   

 .ذكر شده مطابقت دارد

 وزارش كردنود در دسوترس بوودن     ( 2002)ترک وتاواها 

ت، باعوث زودرسوي محصوول، كیفیوت بواالتر      یون فسوفا 

محصول، افزایش سرعت نمو از سبز شدن تا آذاز  لدهي 

و  رده افشاني شده، در نتیجه عملکرد محصوول افوزایش   

اظهووار داشووتند ( 9336)راثووي پووور و همکوواران . یابوودمووي

های ح  كننده فسفات با انحالل فسفات، میکرواور انیسم

دهنود  اختیار  یاه قورار موي   مقادیر زیادی فسفر محلول در

خاک با افوزایش جویب آن    افزایش فسفر قاب  جیب در 

 . توس   یاه همراه خواهد بود

 زارش دادند كوه در دسوترس   ( 9116)آراجو و همکاران 

بودن فسفر بیشتر توس  كوددهي، باعوث افوزایش تثبیوت    

شاه   .یابد نیترو ن در لوبیا شده و عملکرد دانه افزایش مي

علت افزایش عملکرد دانوه در نخوود   ( 2009)ران و همکا

هوای حو  كننوده فسوفات نسوبت      فرنگي را به اثر باكتری

هوای  داشتند مصرف فسفر و تلقیح بواكتری  ظهارو ا دادند

ح  كننده فسفات از رریا تأثیر بر كارایي مصورف فسوفر   

 . یاردبر عملکرد سویا تأثیر مي

ي تواننود   وزارش داد كودهوای تلفیقوي مو    ( 9332)لشني 

شورای   ( پر مصورف )عالوه بر تامین عناصر اصلي ذیایي 

هم فوراهم  ( كم مصرف)را برای جیب عناصر ریز مغیی 

نمایند و این مسئله مي تواند عالوه بر افزایش رشد و نمو 

رویشووي  یوواه، از جملووه توسووعه ریشووه موجوو  افووزایش 

های زایشي شود كه با نتایج آزمایش حاضر مطابقوت   اندام

 .دارد

به دلی  تأثیر فسفر در پر شودن دانوه و نیوز اثور كودهوای      

بیولو یك در افزایش جیب فسفر، این افزایش عملکرد را 

هوای حو  كننوده فسوفات در     توان به توانوایي بواكتری  مي

افزایش فسفر از منوابپ نوامحلول جهوت افوزایش سوطوو      

فسفر در  یاه تا یك حد مناس  برای رشد مطلوب و هوم  

. های خاک نسوبت داد د بر میکرواور انیسمچنین تأثیر كو

 منابع تغييرات
درجه 

 آزادي

 (MS ) مربعات  ميانگين

 فسفر دانه پروتئين دانه عملکرد دانه

 ns296/2 **099/0 266/323 2 بلوک

 ns603/2 261/1616** 92 تيمار
*002/0 

 002/0 312/3 020/9311 22 خطاي آزمايشي

 32/99 06/3 21/90 - ضريب تغييرات
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تیمارهای سیستم كوددهي تلفیقي در مقایسه با تیمارهوای  

هوا بوه مراتو  شورای  بهتوری بورای بهبوود        سایر سیسوتم 

های میکروبي مفید در خاک مهیا كردند و از رریا فعالیت

جیب مطلوب عناصر ذیایي توس  ریشه عدس، موجو   

هووای رتووری سیسووتمب. افووزایش رشوود و عملکوورد شوودند 

ح  كننده فسوفات   هایبیانگر نیاز باكتری كوددهي تلفیقي

به كود سوپر فسوفات تری و  بورای دسوتیابي بوه فعالیوت       

باشد و ضرورت اسوتفاده از سیسوتم كووددهي    مطلوب مي

افوزایش   .كنود تلفیقي كود زیستي و شویمیایي را بیوان موي   

بوا   قابلیت دسترسي  یاه به فسفر و سایر عناصور ذویایي،  

كاربرد توأم كودهای بیولو یك و شیمیایي و جیب بیشوتر  

ها توس   یاه باعث افوزایش رشود، سوطح بورد و در     آن

نتیجه افزایش فتوسنتز شده و از عوام  افزایش عملکرد و 

صفات مرفولو یك در تیمارهای سیستم كوددهي تلفیقوي  

 .شودمحسوب مي

ایسوه  نشوان داد در مق ( 2جودول  )نتایج مقایسات  روهي 

های كوددهي موورد  سیستم كوددهي شاهد با سایر سیستم

دار بررسي، عملکرد دانه در سطح احتمال یك درصد معني

توان نتیجوه  رفوت كوه كواربرد كوود فسوفره بوه        مي. شد

صورت شویمیایي، بیولو یوك و تلفیقوي نسوبت بوه عودم       

-كاربرد كود فسفره باعث افزایش عملکرد دانه عدس موي 

صرف كود فسفره برای  یاه عدس جهوت  بنابراین م. شود

همینوین  . باشود افزایش عملکورد دانوه قابو  توصویه موي     

نسبت به مصرف كود  2 -مصرف كود زیستي فسفر بارور

شیمیایي سوپر فسفات تری و  عملکورد دانوه را بوه روور      

كاربرد . داری در سطح احتمال پنج درصد افزایش دادمعني

كوود شویمیایي سووپر    و  2 -بارور فسفرتلفیقي كود زیستي 

فسفات تری   نیز نسوبت بوه كواربرد كوود زیسوتي فسوفر       

و كود شیمیایي سوپر فسفات تری   هر یوك بوه    2 -بارور

داری در سطح احتمال تنهایي عملکرد دانه را به رور معني

 .یك درصد افزایش داد

بررسووي همبسووتگي صووفات درتیمارهووای كووودی وجووود  

میزان پروتئین  د دانه ودار بین عملکرهمبستگي مثبت معني

میزان فسفر دانه را در سوطح احتموال یوك درصود      دانه و

 (.6جدول )نشان داد 

دهد كه بین تیمارهوای  نتایج نشان مي: ميزان پروتئين دانه

كودی مورد مطالعه از نظر درصد پروتئین دانوه، اخوتالف   

بررسووي مقایسووه (. 3جوودول )داری وجووود نوودارد معنووي

د، حوداكثر میوزان پوروتئین دانوه برابور      ها نشان دامیانگین

كود  هکتار در رم  I5 (20درصد مربو  به تیمار  63/26

 هکتوار  در كیلوو رم  900 + 2 -بیولو یك فسوفر بوارور  

باشود كوه اخوتالف    مي( كود شیمیایي سوپر فسفات تری  

اهد دارد هر چند با سایر تیمارهوا در  داری با تیمار شمعني

 2/22حداق  پروتئین دانه برابور بوا   . یك  روه قرار  رفت

این موضوب مفید (. 2)درصد از تیمار شاهد به دست آمد 

های ح  كننده فسفات به حوداقلي از مصورف   نیاز باكتری

ایوون . باشوودفسووفر بوورای انجووام فرآینوودهای معمووول مووي

مناس  از كود فسفره فعالیت  ها بدون وجود مقدار باكتری

 .بهینه را نخواهد داشت

 زارش كرد مواد پروتئینوي دانوه بوه عوامو      ( 9336)بنایي

 نتیکي و محیطي مفثر در رشد و نموو ماننود دموا، میوزان     

ازت خاک، رول مدت روز، مودت زموان رسوید ي دانوه     

اما روبرت و همکاران اظهوار داشوتند میوزان    . بستگي دارد

 .نه یك صفت  نتیکي استپروتئین در دا

 وووزارش كردنووود  ( 9311)شووویراني راد و همکووواران  

های ح  كننده فسفات باعث بهبود رشد و میکروار انیسم

توسعه سیسوتم رشود  یواه شوده و جویب آب و عناصور       

در نتیجه میزان فتوسنتز و تولید . بخشندذیایي را بهبود مي

سوب   مواد حاص  از فتوسنتز افزایش یافته و این موضوب 

از آنجوایي كوه   .  وردد باال رفتن وزن خشك ك   یواه موي  

مقدار ازت ك   یاه با وزن خشوك كو   یواه همبسوتگي     

یابود  مثبت دارد، لیا مقدار ازت ك   یاه نیوز افوزایش موي   

(93 .) 

 زارش كردنود كواهش در   ( 9361)ساالردیني و مجتهدی 

ناشي از میزان فسفر ذیور كوافي، روی    RNAشدن ساخته

موارازو و همکواران   .  ویارد دن پروتئین تأثیر موي شساخته
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 زارش كردند میزان پروتئین بویر نخوود فرنگوي    ( 9111)

 .یابدبا افزایش كود فسفره افزایش مي

 وزارش كردنود كواربرد كوود     ( 2002)حسین و همکاران 

فسفره میزان پروتئین و فسفر بیر عدس را نسبت به عودم  

چنود تفواوت بوین     دهد هور كاربرد كود فسفره افزایش مي

الگیوزاوی و   .دار نبوود سطوو مختلف كوود فسوفره معنوي   

كیلوو رم در   30كواربرد   زارش كردنود  ( 2001)همکاران 

های حو  كننوده فسوفات    هکتار كود فسفره همراه با باكتری

درصد پروتئین و فسفر بیور را در  یاه زراعي باقال افزایش 

 .دهدمي

ت آلي از پوروتئین توا   نیترو ن یکي از اجزای اصلي تركیبا

سووهم تثبیووت زیسووتي نیتوورو ن در (. 92)نوكلئیووك اسووت 

الیوور  . فراهم ساختن ازت برای  یاهان قاب  مالحظه است

هوای   زارش كردند یکي از مکانیسوم ( 2002)و همکاران 

هوای حو  كننوده    احتمالي این اسوت كوه میکروار انیسوم   

سوفر  فسفات با انحالل فسفات نامحلول و افزایش مقدار ف

در دسترس برای باكتری هم زیست، باعث افزایش تثبیوت  

ای و در نتیجه افزایش رشد  یاه های ریشهنیترو ن در  ره

و به خصوص بخوش هووایي آن شوده اسوت زیورا بورای       

تثبیت نیترو ن انر ی فراوان مورد نیاز است كه بوا وجوود   

 نیتورو ن (. 33)شود فراوان تأمین مي ATPفسفر كافي و 

الزم سوواختماني اسوویدهای آمینووه، آمیوودها،   یووك جووز   

(. 92)باشود  ها ميها، نوكلئوتیدها و نوكلئوپروتئین پروتئین

بنابراین فراهمي فسفر با تأثیر مثبوت برتثبیوت ازت سوب     

 .شودافزایش پروتئین نیز مي

نتایج مقایسات  روهي نشان داد، صوفت میوزان پوروتئین    

توان مي. دار شديدانه تنها در مقایسات سوم و چهارم معن

این  ونه استنبا  كرد كه كاربرد تلفیقي كود زیستي فسفر 

و كود شیمیایي سوپر فسفات تری و  نسوبت بوه     2 -بارور

و كود شویمیایي سووپر    2 -كاربرد كود زیستي فسفر بارور

فسفات تری   هر یك به تنهایي میزان پروتئین دانوه را بوه   

 (.2لجدو)داری افزایش داده است رور معني

دهود كوه بوین تیمارهوای     نتایج نشان مي: ميزان فسفر دانه

داری كودی مورد مطالعه از نظر میزان فسفر اختالف معني

. (3جوودول)در سووطح احتمووال پوونج درصوود وجووود دارد  

هوا نشوان داد كوه بیشوترین     همینین نتایج مقایسه میانگین

بود  I5 درصد مربو  به تیمار  31/0میزان فسفر دانه برابر 

دار نشوان داد و بوا   كه فق  با تیمار شواهد اخوتالف معنوي   

سایر تیمارها در یك  وروه قورار  رفوت كمتورین میوزان      

 (.2جدول )فسفر دانه از تیمار شاهد به دست آمد 

 زارش كردند مصرف فسفر بور  ( 9339)تاجیك و ثواقبي 

كوه بوا   . داری نودارد درصد پروتئین دانه  ندم تأثیر معنوي 

اوكواز و همکواران   . ضور مطابقوت نودارد   نتایج تحقیوا حا 

 ووزارش كردنوود فسووفر سیسووتم ریشووه عوودس را ( 9112)

دهد و توانایي ریشوه را بورای جویب بیشوتر      سترش مي

بخشد، در نتیجه میوزان ایون   ازت، فسفر و پتاس بهبود مي

 .یابدعناصر با كاربرد كود فسفره افزایش مي

مقودار    زارش كردند با افزایش( 9112)جین و همکاران 

مصرف كود فسفره، مقدار فسفر بیر عودس افوزایش موي   

 زارش كردند در اثور  ( 9112)رودریگوز و همکاران . یابد

داری در عملکوورد كوواربرد سووودوموناس افووزایش معنووي  

بیولو یك همراه بوا افوزایش تجموپ فسوفر و نیتورو ن در      

 . ندم مشاهده شده است

ربرد  ووزارش كردنوود كووه كووا( 2001)میتووال و همکوواران 

های ح  كننده فسفر، در افوزایش جویب فسوفر و    باكتری

درصود   21بوه رووری كوه    . نیترو ن تأثیر به سوزایي دارد 

درصود افوزایش در    93افزایش میوزان فسوفر در سواقه و    

 .ذلظت فسفر دانه مشاهده شد

های ح  كننوده فسوفات بوا فوراهم نموودن سوطح       باكتری

ایي اضافي برای جیب، سب  افزایش جویب عناصور ذوی   

ویره فسفر شده و به این ترتی ، تولید موواد فتوسونتزی   به

ایون موضووب سوب  بهبوود رشود و      . دهنود را افزایش مي

بنووابراین . افووزایش وزن خشووك كوو   یوواه  ردیووده اسووت

افزایش وزن خشك ك   یاه از یك سو و افزایش ذلظوت  

فسفر  یاه از سوی دیگر موج  افزایش مقدار ك  فسوفر  

وجوود كوود شویمیایي سووپر فسوفات       . یاه  ردیده است

 های ح  كننده فسفات باعث شوده تری   همراه با باكتری

های مختلف از جمله تولیود  های میكور با مکانیسمباكتری
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اسیدهای آلي از كود شیمیایي سوپر فسفات تری  ، فسوفر  

منود شوده   آزاد كنند كه  یاه عدس از فسفر آزاد شده بهره

 .است

نشان داد صفت میوزان  ( 2جدول )ي نتایج مقایسات  روه

فسفر دانه در مقایسوه سیسوتم كووددهي شواهد بوا سوایر       

های كوددهي مورد بررسي، در سطح احتموال یوك   سیستم

تووان ایون  ونوه اسوتنبا      بنابراین مي. دار شددرصد معني

كرد كه كاربرد كود شیمیایي سووپر فسوفات تری و ، كوود     

شویمیایي سووپر    و یوا كواربرد كوود    2-زیستي فسفر بارور

میزان  2-فسفات تری   به همراه كود زیستي فسفات بارور

داری نسبت به عدم كاربرد كوود  فسفر دانه را به رور معني

بین سیستم كوددهي بیولو یك و سیسوتم  . دهدافزایش مي

-كوددهي شیمیایي از نظر میزان فسفر دانه اختالف معنوي 

د زیسوتي  همینوین كواربرد تلفیقوي كوو    . داری وجود دارد

و كود شیمیایي سوپر فسوفات تری و  نیوز     2 -فسفر بارور

و كوود   2 -نسبت بوه كواربرد كوود زیسوتي فسوفر بوارور      

شیمیایي سوپر فسفات تری   هور یوك بوه تنهوایي میوزان      

 .داری افزایش داده استفسفر دانه را به رور معني

 نتيجه گيري 
به رور كلوي نتوایج نشوان داد كوه افوزایش كودهوای       

از ررفوي  . یي عملکرد را چندان افزایش نداده اسوت شیمیا

توانود نیواز   كاربرد صرف كودهای زیستي به تنهوایي نموي  

در مقاب  كاربرد كود بیولو یوك  ذیایي  یاه را تامین كند، 

به همراه مقادیر كمتر كود شیمیایي سووپر   2 -فسفر بارور

كموي و كیفوي عودس     فسفات تری   سب  بهبود عملکرد

بووه روووری كووه بیشووترین عملکوورد دانووه .  ردیووده اسووت

به  2 - رم در هکتار كود زیستي فسفر بارور 12ازمصرف 

كود شیمیایي سوپر فسفات  هکتار در كیلو رم 20همراه 

تری   و بیشترین میزان پروتئین و فسوفر دانوه از مصورف    

بوه   2 -كوود بیولو یوك فسوفر بوارور     هکتار در رم  20

شوویمیایي سوووپر  كووود هکتووار در كیلووو رم 900همووراه 

بنابراین با توجوه بوه اثورات    . فسفات تری   حاص   ردید

مخرب زیست محیطي كودهوای شویمیایي، بوه كوار یری     

های كوددهي تلفیقي ضمن كاهش مصرف كودهوای  روش

تواند راهگشای تضمین شیمیایي و حفظ محی  زیست مي

 و ثبات عملکرد در كشاورزی پایدار باشد

 انگین اثر تیمارهای کودی بر صفات مورد بررسی به روش دانکنمقایسه ی می -4جدول 
 

 تيمارهاي کودي

 

 عملکرد دانه

(Kg/ha) 

 پروتئين دانه

(%) 

 فسفردانه

(%) 

 e  21/9 b 2/22 b 26/0 شاهد

C1 de 231/1 ab 9/23 ab 39/0 

C2 de 390/1 ab 1/23  ab 32/0 

C3 de 320/2  ab 32/23  ab 32/0 

B1 Bcde 329/2 ab 33/23 ab 33/0 

B2 abcde 320/3 ab 13/23  a 32/0 

B3 abcde 363/6 ab 03/22 ab 33/0 

I1 abcde 363/6 ab 21/22 a 32/0 

I2 abc 290/3 ab 36/22 a 32/0 

I3 a 222/6 a 2/26 a 31/0 

I4 abcd 319/1  a31/26 a 31/0 

I5 ab 233/2 a 63/26 a 31/0 

I6 abcd 316/2 ab 20/22 a 36/0 

دهنده عدم وجود تفاوت معني دار مي باشدحروف مشابه در هر ستون نشان
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B0 =  2 -بارور فسفربدون مصرف كود زیستي  

B1 =  2 -بارور فسفر رم در هکتار كود زیستي  22مصرف  

B2=  2 - رم در هکتار كود زیستي فسفر بارور 20مصرف  

B3=  2 -ور رم در هکتار كود زیستي فسفر بار 12مصرف  

C0=   بدون مصرف كود شیمیایي سوپر فسفات تری 

C1=  كیلو رم در هکتار كود شیمیایي سوپر فسفات تری   20مصرف  

C2=  كیلو رم در هکتار كود شیمیایي سوپر فسفات تری   900مصرف 

C3=  كیلو رم در هکتار كود شیمیایي سوپر فسفات تری   920مصرف 

 

I1=(C1+B1), I2=(C1+B2), I3=(C1+B3) 

I4=(C2+B1), I5=(C2+B2), I6=(C2+B3)  

 نتایج برخی مقایسات گروهی -1جدول

 نوع مقايسات عملکرد دانه پروتئين دانه دانه فسفر

F value F value F value  

**89/13 ns620/3 **64/10 Q1 

ns88/9 ns300/9 *822/0 Q2 

**121/19 **03/8 **388/38 Q3 

*493/4 *083/4 **880/11 Q4 

 

Q1 :های تغییه شیمیایي، بیولو یك و تلفیقيبا سیستم در مقایسه سیستم تغییه شاهد 

Q2 : سیستم تغییه شیمیایي در مقایسه با سیستم تغییه بیولو یك 

Q3 :سیستم تغییه شیمیایي در مقایسه با سیستم تغییه تلفیقي 

Q4: سیستم تغییه بیولو یك در مقایسه با سیستم تغییه تلفیقي 

 .مستق  نیستند Q4و Q3 باQ2 مستق  ولي مقایساتQ2 و Q1اب  ذكر است مقایسات ق

 جدول همبستگی صفات مورد بررسی در تیمارهای کودی مورد مطالعه -6جدول 

 

 

 

 فسفر دانه دانه پروتئين عملکرد دانه  

   9 عملکرد دانه 

  9 621/0** دانه پروتئين 

 9 233/0 292/0** فسفر دانه 
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Abstract 

Reduction of chemical fertilizer consumption in the production of agricultural products, 

using bio-fertilizers as a suitable substitution or complementary for chemical fertilizers has 

privileges from ecology and economical aspects. The advantages of applying of bio-fertilizer 

are providing plant with different nutrients in accordance to the natural ability of plant, 

enhancing and improving soil biodiversity, resistance to plant diseases, developing biological 

activities, conservation and supporting the non- renewable natural resources such as ground 

water and soil. In this study, the effect of different fertilizing methods on protein percentage and 

phosphorus and grain yield of lentil (Lens culinaris cv. Gachsaran) were evaluated in the research 

field of College of Agriculture, Lorestan University, Iran in 2009. The experiment was conducted 

on basis of a randomized completely block design with three replications. Treatments included three 

levels of chemical fertilizer of super phosphate triple [50 (C1), 100 (C2), 150 (C3) kg/ha
-1
], three 

levels of phosphatic biofertilizer Barvar-2 [25 (B1), 50 (B2), 75(B3) g/ha
-1
], six levels of integrated 

fertilizer [I1= (C1+ B1), I2= (C1+B2), I3= (C1+B3), I4= (C2+B1), I5= (C2+B2), I6= (C2+B3)] and control 

treatment (C0B0) Results showed that the effect of various treatments on grain yield was significant 

(P<0.01), and the maximum (I3) and minimum (control) corresponding values were equal to 442.6 

and 279.1 kg/ha
-1
, respectively. The effects of different treatments on the percentage of seed 

phosphorus were significant (P<0.05), and the maximum (I5) and minimum (control) corresponding 

values were equal to 0.39% and 0.26%, respectively. The percentage of seed crude protein in the 

lentil was not significantly affected. The results showed that use of integrated fertilizing method 

increased grain yield and the percentage of grain phosphorus, on the other hand this method 

decreased application rate of chemical fertilizer of super phosphate triple, so integrated fertilizing 

method could be means to achieve the goals of sustainable agriculture. 
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