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 چکيده
رشد و  محدودکنندهمحیطی و های زيستترين عوامل آلودگیامروزه مصرف نامتعادل کودهای شیمیايی يکی از مهم

. در اين راستا استفاده از پتانسیل حمايتی ريزجانداران خاکزی در جهتت ههوتود حاختلییزی    استلکرد گیاهان زراعی عم
اثر هررسی  هدف هااين آزمايش  .است گرفته قرار توجه مورد اخیر هایسال طیخاک و تولید پايدار محصوالت کشاورزی، 

کامل تصادفی ها چهار  فاکتوريل در قالب طرح هلوک خورتهه، اقرمزلوهیکودهای زيستی هر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام 
 هتتایهتتا گونتته )شتتهر لرستتتان اجتترا شتتد. عوامتتل شتتامل تلقتتی     در منطقتته هیتتران  1395تکتترار در ستتال زراعتتی  

Glomus etunicatum, G. Intraradices, G. mossea ) هتتا)زنتتی در دو ستتط  )تلقتتی  و هتتدون تلقتتی (، مايتته 
Azotobacter chroococcum Strain 15 )شتهر،  تتوده هیتران  ) لوهیتاقرمز زنی( و ارقام و عدم مايه زنیدر دو سط  )مايه

، شاخص هرداشت دانه100وزنتعداد غالف در هوته،  هر ارقام اختر و گلی( هودند. نتايج نشان داد که اثر ازتوهاکتر و میکوريزا
توده و شاخص هرداشت ارقام ، عملکرد زيستدانه100وزنانه در غالف، میکوريزا و رقم، هر تعداد د هو همچنین اثر دو جانو

درخد نستوت هته    5/24و  4/12زنی ازتوهاکتر و تلقی  میکوريزا عملکرد دانه را هه ترتیب . مايهی هودافزايشدار و معنیلوهیا 
 شتهر هته ترتیتب   ر و توده هیرانشاهد افزايش دادند. هیشترين عملکرد دانه در رقم گلی هه دست آمد که نسوت هه رقم اخت

که همیاری قارچ میکوريزا و ازتوهاکتر، دارای اثر افزايشتی   دادهای آزمايش نشان درخد افزايش داشت. يافته1/51و  2/45
 سازگار درنظرگرفته شوند.های زراعی هومتوان در جهت تولید پايدار اين محصول در نظامو می استهر عملکرد گیاه لوهیا 

 
 ییزی خاک، کودهای زيستی، همیاریحاخل ،تولید پايدارگان کليدی: واژه 

 

 1  مقدمه
و نیتاز   کشتت قاهتل امروزه ها توجه هه محدودهودن اراضتی  

ی هتا نظتام هتوم یدشتده در  تولاکثر جوامع هه افزايش محصوالت 
ويتهه  مصترف نامتعتادل کودهتای شتیمیايی هته      ،کشاورزیرايج 

(. Sabori et al., 2005) را شتاهد هستتیم  نیتترونن و فستفر   
(، فستفر  Nهررسی میزان مصرف کودهای شتیمیايی نیتترونن )  

(5O2Pو پتاس )یم (O2K)  2014حاکی از آن است که در ستال ،
، 5/85متوسط کل مصرف اين کودها در سراسر جهان هه ترتیب 

کیلوگرم در هکتار هوده است کته ايتن میتزان در     4/20و  2/33
و  1/28، 7/31ب افزايشتی معتادل   هه ترتی 2000مقايسه ها سال

 (.FAO, 2015درخد داشته است )12
غذايی محصوالت  امنیت از طرفی افزايش سالمت و تأمین

ی کشتاورزی در جهتت حفتو پويتايی     هتا نظامهومیدشده در تول
از اهمیتت  لتونيکی  وی زراعی هر اساس اخول اکهانظامهوممناهع 

                                                           
 khavari.hadi@gmail.com.2006 نویسنده مسئول:*

هتای  رويته نهتاده  مصرف نامتعادل و هتی  هرخوردار است. ایويهه
ی زراعتی  هتا نظتام هتوم شیمیايی )کود و سم( هاعث ناپايداری در 

محیطتی  يستت زناپذير اقتصادی و شده است و پیامدهای جوران
استت   شتده شناختهها در کشاورزی در سراسر جهان مصرف آن

(Abbott & Murphy, 2007; Azarmi & Malakouti, 

تولیتد پايتدار در    (. کشاورزی پايتدار هتا رويکترد حصتول    2014
هتای  و سازگاری ها محیط، هر کاهش و يا حذف نهتاده  درازمدت

شیمیايی در جهت تولیتد محصتوالت کشتاورزی متکتی استت.      
داخلتی   چرخته يی آهدف اخلی کشتاورزی پايتدار افتزايش کتار    

عنوان عناخر غذايی خاک و استفاده از کودهای زيستی و آلی هه
هتت ههوتود و پايتداری    جايگزين هرای کودهای شتیمیايی در ج 

وری مناسب از مناهع خاک و عملکرد دانه و کیفیت ها حفو ههره
 ,Azarmi & Malakouti) استت ی زراعتی  هتا نظامهومآب در 

2014.) 
ای هتا جمعیتت   کودهای زيستتی حتاوی متواد نگهدارنتده    

ختورت  متراکم يک يا چند ريزجانداران مفیتد ختاکزی و يتا هته    

http://dx.doi.org/10.22067/ijpr.v9i2.62663
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منظتور ههوتود   هاشند که هته یمدات فرآورده متاهولیک اين موجو
یتاز گیتاه   موردنحاخلییزی خاک و عرضه مناسب عناخر غذايی 

رونتد و رويکترد جهتانی در    متی  کارههدر يک نظام زراعی پايدار 
کتارگیری ايتن   تولید محصوالت کشاورزی هه سمت تولیتد و هته  

 ,.Amirabadi et al) استت هتای زراعتی   ريزجانداران در نظام

2009; Parvizi et al., 2014هتتای (. محققتتان در پتتهوهش
توجه هیشتر هه مديريت خاک و ههتره ها اند که زيادی نشان داده

-گیری از پتانسیل حمايتی ريزجانداران از گیاهان در خاک می

آن پويتايی عناختر    هه دنوالتوان تنوع زيستی، تأمین سالمت و 
عتی  خاک را افزايش داد، لذا هرای رسیدن هته يتک سیستتم زرا   

هايی که عالوه هر تتأمین نیازهتای گیتاه،    پايدار، استفاده از نهاده
های اکولونيکی سیستم را ههوتود هیشتند و اثترات منفتی     جنوه

-ضروری هه نظر می ،های شیمیايی را کاهش دهندمصرف نهاده

 (.Kizilkaya, 2008; Koocheki et al., 2015رسد )
های هه گونه انتومی ريزجانداران مفید خاکزی اين ازجمله
 Arbuscularمیکتتتتوريزا آرهستتتتکوالر ) قتتتتارچ میتلتتتت 

Mycorrhizal) محترک رشتد گیتاه )    هتای هتاکتری  وPlant 

Growth-Promoting Rhizobacteria: PGPRويتتهه ( هتته
 ( اشتاره Azotobacter chroococcum) ازتوهاکتر کروکوکتوم 

 ,.Kokalis-Burelle et al., 2002; Lekberg et alنمتود ) 

ريزجانتداران   تترين مهم آرهسکوالر از های میکوريزا(. قارچ2013
هتای میتلت  گیتاهی    درختد از گونته  90 هتا  همزيستت  خاکزی
( هتا نتام   Monophyletic phylumراستته )  يک هه که هستند
 Schussler etهاشتند ) متعلق متی  Glomero mycota علمی

al., 2001 .)متعلتتتق هتتته ختتتانواده  ازتوهتتتاکتر کروکوکتتتوم
Azotobacteracea خاکزی -های آزادزیترين هاکتریو از مهم

ی مولکتول هاشد کته عتالوه هتر تثویتت نیتترونن      و هتروتروف می
موجود در اتمستفر از طريتق افتزايش تحترک و قاهلیتت جتذب       

ها موجب ههوود شرايط تغذيه عناخر غذايی و تولید فیتوهورمون
 ,Mrkovacki & Milicشتود ) متی و رشتد گیاهتان زراعتی    

مفیتد   نقتش  شتده انجام ایهای مزرعه(. در اغلب پهوهش2001
(، .Triticum aestivum Lاين ريز جانتداران هتر گیتاه گنتدم )    

 Helianthus annuus(، آفتتاهگردان ) .Zea mays Lذرت )

L.( گلرنتتب ههتتاره ،)Carthamus tinctorius L. کنجتتد ،)
(Sesamum indicum L.( هرنج ،)Oryza sativa L.و لوهیا ) ،

 یزراعت  یاهتان گکمی و کیفتی  رشد و عملکرد  ههووددر راهطه ها 
 ,.Ardakani et al., 2015; Biari et alاستت )  شده گزارش

2011; Aghababaei et al., 2012; Rezvani 
Moghaddam et al., 2015; Koocheki et al., 2015; 
Ardakani et al., 2012; Ramana et al., 2010; 

Yadegari and Rahmani, 2010.) 

 Phaseolus vulgarisدانه حووهات شتامل گیتاه لوهیتا )   

L.( نیود ،)Cicer arietinum L. ( متاش ،)Vigna radiate 

L. Wilczek ( عتدس ،)Lens esculenta Moench  هتاقال ،)
(Vicia faba L.( و خلر )Lathyrus sativus L. جايگاه مهم )

غتذايی   نيتم ای در ستود غتذايی دارنتد و جتزل اختلی ر     و عمده
شوند. حووهات عالوه هر قاهلیت هسیاری از مردم دنیا محسوب می

 مانندانوارداری مناسب، يک منوع غنی از پروتیین و مواد مغذی 
ويتامین، نشاسته، روغن و متواد معتدنی هستتند. لوهیتا يکتی از      

دارای هتاالترين   ترين گیاهان زراعی اين ختانواده استت کته   مهم
 ;Mcclean et al., 2004) استت د کشتت و عملکتر  زير ستط  

FAO, 2012.) 
ارزياهی میزان همیاری قارچ میکتوريزا   هاهدفاين آزمايش 

هتا هتر   هتا گیتاه لوهیتا و اثتر آن     ازتوهاکتر کروکوکومآرهسکوالر و 
هتای  نستوت هته روش   لوهیتاقرمز عملکرد و اجزای عملکرد ارقام 

 و حتی رايج کاشت اين گیاه در شرايط آب و هوايی لرستان طرا
 شد. اجرا

 

 هامواد و روش 
واقتع   ایدر مزرعه 1394-95 یدر سال زراع يشآزما ينا 
 جهدر33 فیايیاجغر ضعر شهر استان لرستان هامنطقه هیراندر 
 قیقهد31و  جهدر48فیايیاجغر لطوو  شمالی قیقهد40و 

، هتتا میتتانگین هارنتتدگی   يارد سط از  متر1653 عتفاو ار شرقی
طلق ساالنه هته ترتیتب   نه و کمینه دمای ممتر و هیشیمیلی583
ختورت  هه يشآزما هه اجرا درآمد.گراد درجه سانتی-7/0و  6/36

تکرار اجترا  ها چهار  یکامل تصادف قالب طرح هلوکدر  يلفاکتور
قتارچ  سته گونته   هتا  هتذر   ی شامل تلقت  یهررس مورد عوامل. شد
 .M( Glomus etunicatum, Gآرهستتتکوالر  یکتتتوريزام

mossea. G ices,Intrarad1سط  )تلقی  دو  ( درm   و هتدون
 A ازتوهتتاکتر کروکوکتتوم زنتتی هتتا هتتاکتری  (، مايتته2mتلقتتی  

(Azotobacter chroococcum Strain 15  در دو ستتط )
شتامل تتوده    لوهیتاقرمز ( و ارقتام  2aزنی و عدم مايه a 1زنی)مايه
هوته (، اختر )فرم 1Vشهر )فرم هوته رونده و رشد نامحدود هیران

 Light Red آن ايستتتاده، رشتتد محتتدود و کتتالس تجتتارتی 

Kidney 2V   ( و گلی )فرم هوته رونده، رشد نامحتدود و کتالس
 يشآزما یمحل اجرا ( هودند. زمینRed Mexican 3Vتجاری 

تتتا  11نتتور طویعتتی و درجتته حتترارت  در زمتتان تلقتتی  دارای 
 هتود. قوتل از   آيتش قوتل   یدر سال زراعگراد و درجه سانتی24

 یمیايیو شت  یزيکتی ف یاتخصوخت  یتین جهتت تع  يشانجام آزما
ختاک محتل    متتری یسانت60تا  30و  30خاک از عمق خفر تا 

ختاک محتل انجتام     یاتانجام شد. خصوخ یهردارنمونه يشآزما
 آورده شده است. 1در جدول  يشآزما
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 صيات فيزیکی و شيميایی خاك مزرعهخصو - 1جدول 
Table 1. Soil physical and chemical characteristics of experimental field 

 

 عمق

Depth 
(cm) 

 اسيدیته
pH 

هدایت 

 الکتریکی
EC 

)1-(ds.m 

کربن 

 آلی
O.C 

 نيتروژن

N 
 فسفر

P 
 پتاسيم

K 
 آهن
Fe 

 منگنز

Mg 
 روی

Zn 
 مس

Cu 
 شن

Sand 
 الی
Silt 

 رس
Clay بافت خاك 

Soil Texture 
)%( )%( )1-(mg.kg  )%(  

 سیلت رسی لوم 37 58 5 0.84 0.97 6.12 3.47 210 4.6 0.08 0.98 0.63 7.65 0-30

30-60 7.71 0.58 0.73 0.07 2.4 150 2.81 4.54 0.92 0.55 7 58 35 
Silt Clay 

Loam 

 
قطعته  100هتا پتانستیل   آرهستکوالر   یکوريزام يستیکود ز

 Glomusمیتلت  )  یهتا گونهتکثیر )پروپاگول( در هر گرم، از 

etunicatum, G. Intraradices, G. mosseaی( ها نام تجار 
(، هنیتان )دانتش  يتان وار یشتازفناور پيستاز شرکت ز يکوروتما

 Azotobacter chroococcumازتوهاکتر کروکوکتوم )  یهاکتر

strain 155 × 810) یت( ها تراکم جمع CFU    هر گترم هته ازای
ختاک و آب کشتور )هیتش     یقتات از مؤسسه تحقلیتر( هر میلی

و  یقاتتحق يساز پرد یالوهارقام خاک( و هذور  یولونیه یقاتقتح
 .يدگرد یههروجرد تهشهرستان  یعیو مناهع طو یآموزش کشاورز

 يتای از مزا گیتری هستر کاشت و ههتره  یسازمنظور آمادههه
 یزپاي دردار موردنظر توسط گاوآهن هرگردان ینزم یزه،يشیم پا
 ینشدن زمت ا و گاوروشدن هوو پس از مساعد هاريک 1394سال

 شتیم زده شتتد.  هتار يتک  1395متاه ستال  يوهشتت در اواختر ارد 
 هتا  هتا و پشتته  یمتتر و جتو   5/2×5ها اهعتاد   يشیآزما واحدهای
 يشتی آزما یواحتدها  ینشد. فاختله هت   يجادا مترسانتی50عرض
منظور کاشت هه .شد درنظرگرفته متر دو هاهلوک ینمتر و ه يک

 یشپ یاریآه یالوه یاهگ زنیجوانهحساس  يطهذور ها توجه هه شرا
 ین،روز ها گاوروشدن زم پنجاز کاشت انجام شد. پس از گذشت 

(، یکتار )نتم  کتاری یرمهه روش ه 1395خرداد14 يخهذور در تار
 يت  متتر هتا فاختله رد    ها طول پنج یدر خطوط یخورت دستهه
و ها تراکم  متریسانت پنج ي رد یرو هاهفاخله هوت متر،یسانت50
ختاک   متتری یستانت  شتش تا  پنجهوته در مترمرهع در عمق 40

 یتزان آرهستکوالر هته م   یکتوريزا قتارچ م  ی تلقت  متاده  کشت شد.
ختورت کته پتس از     ينهه ا ؛در هکتار استفاده شد یلوگرمک100
در طتول ختط    ی شتده از متاده تلقت   مقدار مشتیص یار ش يجادا

ستسس  و شتد   يیتته هذور ر يرز مترییکاشت و ها عمق دو سانت
 يعمتا  ی تلقت يته هتا ما  زنتی مايته . پوشتانده شتد  آن ها خاک  یور

زنتی  مايته منظتور  هته  .يدانجام گرد يهدر سا ازتوهاکتر کروکوکوم
یتاز محاستوه و در داختل    موردنقول از کاشت میزان هذر  ،هذرها

هتا   یشتتر ه یچسوندگظروف پالستیکی ريیته شد. سسس هرای 
لیتر هه میلی20ت هه نسو یخمغ عرهها مايع  ی،هاکتر هایسلول

تلقی  متايع هته نستوت    مايه .آغشته شدندازای هر کیلوگرم هذر 

لیتر هرای هر کیلوگرم هذر اضتافه شتد و هترای تکمیتل     میلی50
پتس از  يتت هتذرها   درنهاطور کامتل میلتوش شتد و    زنی ههمايه

آهیاری  کشت شدند. یشدن نسوها خشک یقهدق30گذشت مدت
راحل رشتد و نمتو هتر استاس     ها روش نشتی )فارويی( در طی م

مترمکعتب  54طقه و نیاز زراعی گیاه ها حجتم  شرايط اقلیمی من
لیتر در ثانیته هتا موتتور پمت  آب     15در يک ساعت ها دهی آب 

اينچ گازوئیلی ساخت کمستانی روهتین ستوهارو کشتور ناپتن      سه
 کامتل  استتقرار  و هاپس از خروج جوانه یاریآه انجام شد. اولین

هتر   یتاری آه یمراحل هعتد و وز پس از کاشت ر14در  هاگیاهچه
انجام شد. میانگین حجم آب مصترفی در طتی    هاريکروز  هفت

ب )قول از دوره رشد و نمو  ارقام لوهیا ها احتساب مرحله خاک آ
مکعتتب در هکتتتار و میتتانگین متر2/16918کاشتتت( در حتتدود 

هود. هتا توجته   مرحله 16 تعداد دفعات آهیاری تا پايان فصل رشد
هترز  هتای موتارزه هتا علت     یدر کشاورز يداراهداف توسعه پاهه 
و در  یشروع گلتده  زدر دو مرحله قول ا یدست ینخورت وجهه

در مراحتل رشتد    همچنین. شد انجام هاکامل هوته یزمان گلده
 کتش قتارچ  و کششامل آفت یمیايینهاده ش گونههیچ از هاهوته

ول هتتا فصتتل رشتتد، هرداشتتت محصتت  يتتانپا در .نشتتد استتتفاده
از  متریسانت50و ی)حذف دو خط کنار یهحاش درنظرگرفتن اثر

مترمرهع انجتام   پنج سط  در هاهر خط کاشت( هوته يینهاال و پا
اجتزای  شتد.   یتری گو عملکرد دانه انتدازه توده و عملکرد زيست
غتالف،   تعتداد دانته در  شامل تعداد غالف در هوته، عملکرد لوهیا 

تعتداد   یدانته هتا انتیتاب تصتادف    100وزن، تعداد دانته در هوتته  
 یتین تع يشتی از هتر واحتد آزما  متتر طتولی(   سانتی 50)هوته 10

همچنتتین هتترای محاستتوه شتتاخص هرداشتتت از نستتوت  شتتدند.
استتفاده   100عملکرد دانه هه عملکرد هیولتونيکی ضترهدر عتدد   

 يته تجز SAS Ver 9. 1. 3 افتزار ها استتفاده از نترم  ها شد. داده
هتا   یزن یموردهررس هاییمارت یانگینم يسهو مقا يانس گرديدوار

دانکن در سط  احتمال پتنج درختد انجتام     ایآزمون چنددامنه
استتفاده   Excel 2016 افتزار نترم و هرای رسم نمودارهتا از   شد

 گرديد.
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 نتایج و بحث
اثر ازتوهاکتر، میکوريزا و رقم در سط  احتمال يک درختد  

سط  احتمال پنج درخد هر و اثر متقاهل ازتوهاکتر و میکوريزا در 
 (.2دار گرديد )جدول تعداد غالف در هوته معنی
ها نشان داد که هیشترين تعداد غتالف در  مقايسه میانگین

اختتر   هوته در رقم گلی و کمترين تعداد غالف در هوتته در رقتم  
(. همچنین مقايسه میانگین اثتر متقاهتل   3مشاهده شد )جدول 

د که تعداد غالف در هوته در تیمتار  ازتوهاکتر و میکوريزا نشان دا
زنی زنی ازتوهاکتر و تلقی  میکوريزا نسوت هه تیمار عدم مايهمايه

درختدی داشتت   7/41هدون تلقی  میکوريزا افزايش ازتوهاکتر و 

رستد کتارهرد تتوکم کودهتای زيستتی از      متی  هه نظر(. 4)جدول 
 و آب هتا، جتذب ههینته   طريق تقويت و ههوود استقرار گیاهچته 

هتا و افتزايش   هیشتتر ريشته   یتوستعه  یواستطه هته  غذايی وادم
فرآينتد گلتدهی و افتزايش تتوان      يی فتوسنتز، سوب ههوودآکار

را نسوت هه تیمار عدم  تولید در گیاه شده و تعداد غالف در هوته
داری طتور معنتی  زنی ازتوهاکتر در هدون تلقی  میکوريزا هته مايه

ر محققان در راهطه ها افتزايش  ديگ يجنتاها  که افزايش داده است
 ( و.Cicer arietinum L) تعداد غالف در هوته هر گیتاه نیتود  

 ;Rokhzadi et al., 2008مطاهقتتت دارد )گیتتاه لوهیتتا  

Mahmoud et al., 2010; Nazeri et al., 2010.) 

 
 لوبياقرمزبر عملکرد و اجزای عملکرد  (V( و رقم )M(، ميکوریزا )Aتجزیه واریانس )ميانگين مربعات( اثر ازتوباکتر ) -2جدول 

Table 2. Analysis of Variance (mean square) the effect of (A) Azotobacter, (M) Mycorrhiza and (V) Cultivar on yield 

and yield components of Red Bean Cultivars 

منابع 

 تغيير
S.O.V 

درجه 

 آزادی
df 

تعداد غالف در 

 بوته

Number of Pod 

per plant 

 تعداد دانه در غالف

Number of seed 

per pod 

 تعداد دانه در بوته

Number of seed 

per plant 

 دانه100وزن

100 Seed 

weight 

 عملکرد دانه

Seed 

yield 

عملکرد 

 تودهزیست

Biological 

yield 

شاخص 

 برداشت

Harvest 

index 
Block 3 ns2.52  ns0.269  ns239  ns6.83  ns 26935 ns466603  ns10.3  

A 1 **78.4  **5.16  **8638  ns2.71  **619845  *2973677  ns8.40  

M 1 **144  **12.5  ** 17753 **147  2169257 
** 

**7286003  **74.6  

V 2 **272  **9.45  **11796  **491  3493215 
** 

**16731439  **464  

A*M 1 *0.024  ns0.056  ns198  **56.24  ns151727  ns34859  *33.4  

A*V 2 ns15.2  ns0.202  ns274  ns8.69  ns75924  ns265259  ns10.6  

M*V 2 ns16.0  *1.00  ns105  *18.5  ns120541  *28518  *23.9  

A*M*V 2 ns2.83  ns0.249  ns112  ns2.58  *1673  ns248925  ns16.7  

Error 33 7.90 0.267 237 4.80 95415 677341 6.79 

C.V (%) - 16.1 12.3 18.7 6.43 15.8 13.6 8.09 

**, *, ns: درخد و يک درخددار در سط  احتمال پنج دار، معنیهه ترتیب غیرمعنی 

A ،M  وV  لوهیاقرمز، میکوريزا آرهسکوالر و ارقام ازتوهاکتر کروکوکومهه ترتیب 
ns: non significant; *: significant at P≤0.05; **: significant at P≤0.01 
A, M and V: Azotobacter chroococcum, Arbuscular Mycorrhiza and Red Bean Cultivars, respectively 

 
ين اجزای عملکرد لوهیتا  ترمهمتعداد دانه در غالف يکی از 

. ها توجه هه نتايج جتدول تجزيته واريتانس اثتر ازتوهتاکتر،      است
  احتمتال يتک درختد و اثتر متقاهتل      میکوريزا و رقتم در ستط  

میکوريزا در رقم در سط  احتمال پنج درخد هر تعتداد دانته در   
(. مقايسته میتانگین تیمارهتا    2دار گرديتد )جتدول   غالف معنی

زنتی ازتوهتاکتر تفتاوت    زنتی و عتدم مايته   نشان داد که هین مايه
کته تعتداد دانته در غتالف در     ینحتو هه ،داری وجود داشتمعنی
زنی هود درخد هیشتر از عدم مايه1/17زنی ها ازتوهاکتر ايهتیمار م
زنتی هتذر ارقتام لوهیتا هتا      رستد کته مايته   (. هه نظر می3)جدول 

های فتوسنتزکننده و ازتوهاکتر از طريق ههوود رشد، توسعه اندام
همچنین میزان کلروفیتل هترس ستوب اختصتاش هیشتتر متواد       

ث افتزايش طتول   های زايشی شتده کته هاعت   فتوسنتزی هه اندام
مقايستته  یجتته تعتتداد دانتته در غتتالف شتتده استتت.درنتغتتالف و 

هتتا نشتتان داد کتته تلقتتی  هتتا کتتود زيستتتی میکتتوريزا  میتتانگین
دار تعداد دانه در غالف گیاه لوهیتا  سوب افزايش معنی آرهسکوالر

که تعداد دانه در غالف در تیمار تلقی  میکوريزا در ینحوهه ،شد
درختدی  1/40ر هتدون تلقتی ، افتزايش    ه تیمارقم اختر نسوت ه
هتا نشتان داد کته    (. همچنین مقايسه میتانگین 4داشت )جدول 

شتهر  توده هیران تعداد دانه در غالف در تیمار تلقی  میکوريزا در
و رقم گلی نسوت هه تیمار هدون تلقی  میکوريزا در توده هیتران 

 درخد افزايش نشان داد6/21و  3/20و رقم گلی هه ترتیب  شهر
تتوان  افزايش تعداد دانته در غتالف متی    در خصوش(. 4)جدول 

نمتودن  هیان داشت که همزيستی ها میکوريزا آرهسکوالر ها فراهم
های گیتاه، هاعتث ههوتود    آب کافی هرای رشد و توسعه ههتر اندام

یجه تولید تعداد هیشتر دانته  درنتگلدهی و تشکیل غالف هارور و 
داری نیز اختالف معنتی  مطالعه مورددر غالف شد. در هین ارقام 
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کته هیشتترين   یطتور هه ،تعداد دانه در غالف وجود داشت ازنظر
-تعداد دانه در غالف در رقم اختر و کمترين آن در تتوده هیتران  

(. پهوهشگران گزارش کردند که در 4شهر هه دست آمد )جدول 
شده ها کود زيستتی میکتوريزا نیتز تفتاوت     هین ارقام هرنج تلقی 

اری هتته لحتتاد تعتتداد دانتته در خوشتته وجتتود دارد     دمعنتتی
(Ardakani et al., 2012)  ديگر محققان نیز گزارش نمودنتد .

ها تی  رشدی متفاوت، هه لحتاد تعتداد دانته     لوهیاقرمزکه ارقام 
 Ardakani etهاشتند ) داری متی در غالف دارای اختالف معنی

al., 2011.که ها نتايج اين آزمايش مطاهقت دارد ) 
( نشان داد که اثر 2يج حاخل از تجزيه واريانس )جدول نتا

ازتوهاکتر، میکوريزا و رقم در سط  احتمال يک درخد هر تعتداد  
دار گرديد. مقايسه میتانگین نتتايج نشتان داد    دانه در هوته معنی

نظتر اثتر آن روی    زنتی، از زنی ازتوهاکتر و عدم مايهکه هین مايه
که تعتداد  طوریهه ،مشاهده شد تعداد دانه در هوته تفاوت زيادی

زنتی،  زنی ازتوهاکتر نسوت هه عدم مايهدانه در هوته در تیمار مايه
رسد تثویتت  (. هه نظر می3درخدی داشت )جدول 1/39افزايش 

زنی ها ازتوهاکتر سوب ههوتود رشتد   زيستی نیترونن ناشی از مايه
گیاه و اختصاش مواد فتوستنتزی هیشتتری هته رشتد زايشتی و      

توانتد در  که اين افتزايش تعتداد دانته متی     د دانه شده استتولی
دهتد  های متعدد نشان متی عملکرد گیاه مؤثر واقع شود. هررسی

که کارهرد کودهای زيستی حاوی ازتوهاکتر سوب افزايش تعتداد  
 ,.Leithy et al., 2006; Rashidi et alدانه گرديتده استت )  

2012; Rezaei-chiyaneh et al., 2015.) 
يستته میتتانگین نتتتايج نشتتان داد کتته تلقتتی  هتتا قتتارچ  مقا

دار تعتداد دانته در هوتته    میکوريزا آرهسکوالر هاعث افزايش معنی
 ،در مقايسه ها تیمتار شتاهد )هتدون تلقتی ( شتد      لوهیاقرمزارقام 
که تعداد دانه در هوته در تیمار تلقی  ها قارچ نسوت هته  طوریهه

درختدی را نشتان داد   2/61دار تیمار هدون تلقی ، افزايش معنی
(. استتتفاده از کتتود زيستتتی میکتتوريزا آرهستتکوالر هتتا 3)جتتدول 

ای دسترستی هته عناختر    افزايش ستط  جتذب سیستتم ريشته    
ضروری )فسفر و نیترونن( را هرای رشد مطلوب گیاه را تستهیل  

که افزايش تعداد دانه در هوته در تیمار تلقتی  میکتوريزا    کندمی
خصوخیات خاک و افزايش دسترسی هته   تواند ناشی از ههوودمی

عناخر نیترونن، فسفر، پتاسیم و همچنین عناختر ريزمغتذی از   
نتايج مشاههی توسط ساير در اين راهطه  طريق توسعه ريشه هاشد.

 ,.Mahmoud et alشده استت ) محققان در گیاه لوهیا گزارش

(. همچنین مقايسه میانگین نتايج نشان داد کته در هتین   2010
نظر تعداد دانته در هوتته تفتاوت زيتادی      موردمطالعه نیز ازارقام 

شتهر هته ترتیتب    که رقم گلی و توده هیراننحویهه شد،مشاهده 
هیشترين و کمترين تعداد دانه در هوته را داشتند. تعداد دانته در  

شهر و طور تقريوی حد واسط توده هیرانهوته در رقم اختر نیز هه

گلی ها توجه هه فرم هوتته رونتده و   (. رقم 3رقم گلی هود )جدول 
رشد نامحدودهودن نسوت هه رقم اختر هتا فترم هوتته ايستتاده و     

توان رشد محدود توانست تعداد دانه هیشتری تولید نمايد که می
اين اختالف را هه پتانسیل تولید غالف هیشتر ارقام رونده نسوت 

هیتران  رونده و ايستاده نسوت داد. در متورد تتوده   هه ارقام نیمه
شهر ها فرم هوته رونده و رشدنامحدود نیز اين اختالف تولید دانه 

شتده نستوت هته    توان هه پتانسیل تولید ههتر ارقام اختالح را می
 ,Abo-Ghalia & Khalafallahهای محلی نستوت داد ) توده

( .Oryza sativa L(. در يتک هررستی هتر گیتاه هترنج )     2008
 نامهی رقم در هارور گلچه دادتع و خوشه در دانه تعداد هیشترين

کمترين تعتداد دانته در   و  92/87و  14/112ترتیب ها تعداد هه 
هته ترتیتب هتا     خوشه و تعداد گلچه هارور در رقم طارم هاشتمی 

که ها نتتايج ايتن آزمتايش     مدآدست  هه 55/81و  86/74مقدار 
 (.Ardakani et al., 2012)مطاهقت دارد 

ه واريانس اثر میکوريزا، رقم و ها توجه هه نتايج جدول تجزي
اثر متقاهل ازتوهاکتر و میکوريزا در سط  احتمال يتک درختد و   
اثر متقاهل میکوريزا و رقتم در ستط  احتمتال پتنج درختد هتر       

(. مقايستته میتتانگین 2دار گرديتتد )جتتدول معنتتی دانتته100وزن
زنی ازتوهاکتر در تلقی  میکوريزا و تیمارها نشان داد که هین مايه

زنی ازتوهاکتر در هدون تلقتی  میکتوريزا تفتاوت معنتی    مايهعدم 
یتا افتزايش   گیاه لوه دانه100وزنکه یطورهه ،داری وجود داشت

(. مقايستته میتتانگین تیمارهتتا  4درختتدی داشتتت )جتتدول  12
داری هین ستطوح میتلت  اثتر    وجود اختالف معنی دهندهنشان

یتا هتود،   گیتاه لوه  دانته 100وزنمیکوريزا و رقم هر روی  دوجانوه
در تیمار تلقتی  میکتوريزا در    دانه100وزنکه هیشترين یطورهه

تتوده   در رقم اختر و کمترين آن در تیمار هدون تلقی  میکوريزا
رستد کته کتارهرد    می هه نظر(. 4شهر مشاهده شد )جدول هیران

توکم کودهای زيستتی میکتوريزا و ازتوهتاکتر توانستت از طريتق      
هندی زمینه را هترای  در مرحله دانهافزايش میزان کلروفیل هرس 

هتا(  دوام فتوسنتز و تیصیص ههتر مواد فتوسنتزی )آستیمیالت 
ب افتزايش وزن دانته   که اين موضوع موج نمايدها فراهم هه دانه

ن نیز در هررسی اثر کودهای زيستی هتر گیتاه   شده است. محققا
( و گیاه لوهیا نتايج مشاههی در راهطه .Vigna radiate Lماش )

 ;Asad et al., 2004انتد ) ها افزايش وزن دانه گتزارش نمتوده  

Yadegari et al., 2008.) 
اثتر ازتوهتاکتر،    ،ها توجه هه نتايج جتدول تجزيته واريتانس   

میکوريزا و رقتم در ستط  احتمتال يتک درختد و اثتر متقاهتل        
ازتوهاکتر در میکوريزا در رقم هر عملکرد دانته در ستط     گانهسه

(. مقايسه میانگین 2دار گرديد )جدول معنیاحتمال پنج درخد 
ازتوهتاکتر  زنتی هتا   زنی و عدم مايهتیمارها نشان داد که هین مايه

داری هه لحاد افتزايش عملکترد دانته تفتاوت معنتی      کروکوکوم
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زنی ازتوهتاکتر  که عملکرد دانه در تیمار مايهیطورهه ،وجود دارد
خدی نشتان داد  در4/12زنی، افزايش نسوت هه شرايط عدم مايه

(. همچنین مقايسه میانگین تیمارها نشان داد که هین 3)جدول 
داری تلقی  ها میکوريزا آرهسکوالر و هدون تلقی  نیز تفاوت معنی

کته عملکترد دانته در تیمتار تلقتی  هتا       ینحتو هته  ،وجود داشتت 
ه شترايط هتدون تلقتی ، افتزايش     میکوريزا آرهسکوالر نستوت هت  

(. مقايسته میتانگین تیمارهتای    3درخدی داشت )جتدول  5/24
داری را در ( تفاوت معنتی 3ی در اين آزمايش )جدول موردهررس

کته  یطتور هته هین ارقام لوهیا هه لحاد عملکرد دانته نشتان داد.   
هیشترين عملکرد دانه در رقم گلی هه دست آمد کته نستوت هته    

درختد  1/51و  2/45 شتهر هته ترتیتب   رقم اختتر و تتوده هیتران   
ترين عملکترد دانته از   (. همچنین پايین3جدول افزايش داشت )

شهر هه دست آمد کته در مقايسته هتا رقتم اختتر در      توده هیران
حتتدود چهتتار درختتد کتتاهش تولیتتد اقتصتتادی را نشتتان داد    

هتای میتلت    (. عملکرد دانه در گیاه لوهیا تاهع فعالیت3)جدول
 هه دستت فیزيولونيک است و هیشترين عملکرد دانه در شرايطی 

آيتتد کتته تعتتداد غتتالف در گیتتاه، تعتتداد دانتته در غتتالف و  متتی
دانته در حتداکثر مقتتدار ختود هاشتتد. در خصتوش اثتتر     100وزن

توان هیان داشت کته ايتن ريزجانتداران    می ازتوهاکتر و میکوريزا
توانند از طريق افزايش جذب عناخر غذايی )فسفر و خاکزی می

کتته  دشتتوندر گیتتاه  فتوستتنتزيی آنیتتترونن( ستتوب ههوتتود کتتار
یجه موجب ههوود رشد و هه دنوال آن افتزايش در عملکترد   درنت

(. نتايج ايتن  Behl et al., 2006شود )دانه و اجزال عملکرد می
آن است که افزايش عملکرد دانه در تیمتار   دهندهنشانآزمايش 

تواند هه دلیل همیتاری  زنی ها ازتوهاکتر میتلقی  میکوريزا و مايه
اند از طريق ههوود یاه لوهیا هاشد که توانستهاين ريزجانداران ها گ

داری عملکرد دانه گردد. عملکرد، سوب افزايش معنی یدر اجزا
تتوان  در خصوش تفاوت هین عملکرد دانه در ارقام لوهیا نیز متی 

)گلی و اختر( از پتانسیل تولیتد   شدهاخالحهیان داشت که ارقام 
شهر( لی )توده هیرانهای محهاالتری نسوت هه ارقام هومی و توده

تواند دلیل اخلی اين تفاوت در عملکترد دانته   هرخوردارند که می
در هین اين ارقام هاشد. در راهطه ها اختالف عملکرد دانه در هتین  

توان هیتان داشتت کته ايتن     اختر و گلی نیز می شدهاخالحارقام 
هتا )گلتی   تواند هه دلیل تفاوت در فترم رويشتی هوتته   تفاوت می
و رشد نامحدود( و )اختر ايستاده و رشتدمحدود( در ايتن   رونده 

نتتايج مشتاههی    شتده انجامای های مزرعهارقام هاشد. در پهوهش
گلرنب  گیاهن هر گیاه ذرت، گیاه آفتاهگردان، اتوسط ديگر محقق
 يشدر افتزا  يستیز یکودها يندر راهطه ها نقش او گیاه کنجد، 
 ,.Biari et alاست ) شدهگزارش یزراع یاهانرشد و عملکرد گ

2011; Aghababaei et al., 2012; Rezvani 

Moghaddam et al., 2015; Koocheki et al., 2015.) 

اثتر ازتوهتاکتر در    ،ها توجه هه نتايج جدول تجزيه واريتانس 
درخد، اثر میکوريزا و رقم در سط  احتمتال  سط  احتمال پنج 

  احتمتال پتنج   يک درخد و اثر متقاهل میکوريزا و رقم در ستط 
دار گرديتتد گیتتاه لوهیتتا معنتتی تتتودهيستتتعملکتترد زدرختتد هتتر 
هتا   زنتی يته ما کته  داد نشتان  میتانگین  مقايسته  نتايج(. 2)جدول
ارقتام   تودهيستعملکرد زداری در سوب افزايش معنی ازتوهاکتر

عملکترد  زنی شد. هیشترين های عدم مايهلوهیا در مقايسه ها هوته
مشتاهده گرديتد کته     ازتوهتاکتر هتا   زنیيهمادر تیمار  تودهيستز

درختدی  6/8زنی ها ازتوهتاکتر، افتزايش   نسوت هه تیمار عدم مايه
عنتوان يکتی از مهتم   هته  ازتوهاکتر کروکوکوم(. 3داشت )جدول 
ی از طريتق قاهلیتت تثویتت    ختاکز -هتای آزادزی تترين هتاکتری  

های گیاهی سوب تحريتک  زيستی نیترونن و تولید فیتوهورمون
افزايش جذب مواد غذايی و کارايی فتوسنتز در گیتاه متی  رشد، 

توانستت از طريتق توستعه     ازتوهاکتر کروکوکومزنی ها شود. مايه
های فعال در هوته موجب افتزايش  شاخسار و افزايش تعداد هرس

توده در گیاه لوهیتا گتردد. نتتايج پتهوهش    رشد و عملکرد زيست
ازتوهتاکتر  هته   در خصوش پاسخ گیاهتان زراعتی   شدهانجامهای 

هتای رشتد و عملکترد    افتزايش ويهگتی   دهنتده نشان کروکوکوم
(، گیتاه  .Hordeum vulgare Lتوده گیاه گندم و جتو ) زيست
که ها نتايج اين  است ( و گیاه ذرت .Brassica napus Lکلزا )

 Baris et al, 2014; Ebrahimi etآزمتايش مطاهقتت دارد )  

al., 2007; Zahir et al., 2005.) 
 تتوده يستت عملکرد زهررسی اثر متقاهل میکوريزا و رقم هر 

ارقام لوهیا نشان داد که تلقی  ها کود زيستی میکوريزا آرهسکوالر 
در  یتتالوهارقتتام  تتتودهيستتتعملکتترد زداری را در تفتتاوت معنتتی
های هدون تلقی  ايتن گیتاه نشتان داد. هیشتترين     مقايسه ها هوته
میکتوريزا در رقتم گلتی و     در تیمتار تلقتی   توده يستعملکرد ز
در  یکوريزام ی تلقهدون  یمارتوده در تيستعملکرد زترين پايین
(. همزيستتتی میکتتوريزايی هتتا ارقتتام 4اختتتر هتتود )جتتدول رقتتم 

شهر، ارقام اختر و گلی( ستوب  )توده هیران موردمطالعه لوهیاقرمز
توده نسوت هه تیمار هدون تلقی  دار عملکرد زيستافزايش معنی

و  15، 4/13ستتکوالر هتته ترتیتتب کتتود زيستتتی میکتتوريزا آرههتتا 
(. تلقی  ها میکوريزا آرهسکوالر ستوب  4درخد شد )جدول 2/13

تتوده ارقتام لوهیتا شتد. در خصتوش اثتر       افزايش عملکرد زيست
تتوده ارقتام لوهیتا، متی    همزيستی میکوريزايی هر عملکرد زيست

هتا و  ريشته توان هیان داشت که اين راهطه از طريق ههوود رشتد  
زايی توانسته است از طريق افتزايش ستط    افزايش میزان کلونی
شتده  یلتشتک هتای  ای و نفوذ ههتر میسلیومجذب سیستم ريشه

 & Mazidدسترس آن هرای گیتاه ) یرقاهلغهای قارچ در هیش

Khan, 2014)       ،موجب ههوتود رشتد، توستعه هیومتاس گیتاهی
تتوده  زيستت  یجته افتزايش عملکترد   درنتافزايش ماده خشک و 
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هتای غیتر میکتوريزايی    های میکوريزايی در مقايسه ها هوتته هوته
اند که کودهتای  های میتل  نشان داده. پهوهشگرددگیاه لوهیا 

داری زيستی حاوی قارچ میکوريزا آرهسکوالر اثر مثوتت و معنتی  
توده گیاهان زراعتی  های رشد و افزايش عملکرد زيستهر ويهگی
 ;Pezeshkpour et al., 2014; Jeiriaei et al., 2014دارد )

Valadabadi & Aliabadi Farahani, 2013.) 
کننده نسوت توزيع مواد فتوستنتزی  یانهشاخص هرداشت 

. استتوده گیاهان زراعی هین عملکرد اقتصادی و عملکرد زيست
( اثتر  2از تجزيه واريانس )جتدول   آمدهدستههها توجه هه نتايج 

ستط  احتمتال يتک درختد و اثتر متقاهتل       میکوريزا و رقتم در  
ازتوهاکتر در میکوريزا و میکوريزا در رقم در سط  احتمال پتنج  

 میتانگین  مقايسه نتايجدار شد. معنی شاخص هرداشتدرخد هر 

زنی ازتوهاکتر در تلقتی  میکتوريزا   هین اثر توکم مايه که داد نشان
یکتوريزا  زنی ازتوهتاکتر در هتدون تلقتی  م   آرهسکوالر و عدم مايه
کته شتاخص   ینحوهه ،داری وجود داشتآرهسکوالر تفاوت معنی

تلقتتی  میکتتوريزا  زنتتی ازتوهتتاکتر درهرداشتتت در تیمتتار مايتته 
(. کتارهرد تتوکم   3درخد افزايش يافت )جتدول  6/10آرهسکوالر، 

يش شتاخص  کودهای زيستی میکتوريزا و ازتوهتاکتر ستوب افتزا    
ش ايتن ريزجانتداران   نقت  دهندهنشان که هرداشت ارقام لوهیا شد

هتای  يی توزيع و انتقال آستیمیالت آمفید خاکزی در تقويت کار
(Assimilate )ويتهه انتدام  های گیاه ههدر هین اندام شدهساخته

رستد تعامتل هتین میکتوريزا     متی  هته نظتر  های اقتصادی است. 
هاعث افزايش توان فتوستنتزی   کروکوکومازتوهاکتر آرهسکوالر و 

ها )مواد فتوسنتزی( هه میتازن  اش آسیمیالتگیاه لوهیا و اختص
طور که شاخص هرداشت را ههاست  ها( شده ای گیاه )دانهذخیره
(. Kennedy & Tchan, 1992داری افزايش داده استت ) معنی

هتتای میکتتوريزا کتتارگیری قتتارچدر راهطتته هتتا نقتتش مثوتتت هتته
های محرک رشد گیاهی هر افزايش عملکرد آرهسکوالر و هاکتری

توسط  یمشاهه يجنتاتصادی و شاخص هرداشت گیاهان زراعی اق
شتده   گتزارش گیاه لوهیتا   ديگر محققان هر گیاه روغنی گلرنب و

 Dahmardeh etکه ها نتايج اين آزمايش مطاهقتت دارد )  است

al., 2016; Ardakani et al., 2011.) 
نشان داد که تلقی  ها کتود زيستتی    نتايج مقايسه میانگین

دار شاخص هرداشتت در  سوب افزايش معنی آرهسکوالر میکوريزا
ارقام گیاه لوهیا شد. هیشترين افزايش شاخص هرداشت در تیمتار  

ه تیمتار  تلقی  میکوريزا در رقم گلی مشاهده شد کته نستوت هت   
(. شتاخص  4درخدی داشت )جتدول  7/11هدون تلقی ، افزايش 
د زيستتی  شهر و رقم اختر نیز ها تلقی  کوهرداشت در توده هیران

داری را در مقايسه ها تیمار هتدون  میکوريزا تفاوت مثوت و معنی
 تلقی  نشان داد. شاخص هرداشت در تیمار تلقتی  میکتوريزا در  

ی  میکوريزا شهر و رقم اختر نسوت هه تیمار هدون تلقتوده هیران
 (.  4درخد افزايش نشان داد )جدول 6/9و  8/15هه ترتیب 

 
 
 

 لوبياقرمزعملکرد و اجزای عملکرد ارقام  ( برV( و رقم )M(، ميکوریزا )Aگين اثر اصلی ازتوباکتر )مقایسه ميان -3جدول 
Table 3. Mean comparisons of main effects of (A) Azotobacter, (M) Mycorrhiza and (V) Cultivars on yield and yield 

components of Red Bean cultivars 
 

 تيمار
Treatment 

تعداد غالف در 

 بوته

Number of 

Pod per 

plant 

تعداد دانه در 

 غالف

Number of 

seed per 

pod 

تعداد دانه در 

 بوته

Number of 

seed per plant 

 وزن صد دانه

100 Seed 

weight (gr) 

 عملکرد دانه

ield ySeed 

)1-(kg.ha 

 تودهعملکرد زیست

Biological yield 

)1-(kg.ha 

شاخص برداشت 

 ()درصد

Harvest index 

(%) 

1A a18.7  a4.51  a95.4  a34.2  a2058  a6281  a32.6  

2A a16.1  b3.85  b68.5  a33.7  a1831  a5783  a31.7  

        

1M a19.1  a4.69  a101.2  a35.7  a2157  a6422  a33.4  

2M b15.7  b3.67  b62.7  b32.2  b1732  b5643  a30.9  

        

1V b6.2 1 b3.30  c56.5  c29.5  b1643  b6242  b26.0  

2V c14.0  a4.73  b78.8  a40.2  b1709  c4921  a34.8  

3V a22.0  a4.51  a110.6  b32.2  a2483  a6934  a35.7  

 .ندارند يکديگر ها داریعنیم اختالف درخد پنج احتمال سط  در آماری نظر از مشترک حروف دارای هایمیانگین تیمار هر هرای و ستون هر در

1A  2وA کروکوکوم ازتوهاکترزنی ها زنی و عدم مايههه ترتیب مايه 

1M  2وM دون تلقی  ها میکوريزا آرهسکوالرهه ترتیب تلقی  و ه 

1V ،2V  3وV شهر، ارقام اختر و گلیهه ترتیب توده هیران 
Means in each column and for each treatment followed by similar letter(s) have not significantly different at 5% probability level. 

, respectivelychroococcum Azotobacter, with and without apply 2and A 1A 
, respectivelyArbuscular Mycorrhiza, with and without apply 2and M 1M 

and Goli variety, respectively arietyvr, Akhtar hahSeiran B, landrace 3and V 2, V1V  
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 لوبياقرمزعملکرد و اجزای عملکرد ارقام  ها برمقایسه ميانگين اثر متقابل دوجانبه عامل -4جدول 
Table 4. Mean comparison of two factors interaction effect on yield and yield components of Red Bean cultivars 

 

 ارتيم

Treatment 

 در غالف تعداد

 بوته

Number of 

Pod per 

plant 

 دانه تعداد

 غالف در

Number of 

seed per 

pod 

 در دانه تعداد

 بوته

Number of 

seed per 

plant 

 دانه صد وزن

100 Seed 

weight (gr) 

 دانه عملکرد

ield ySeed 

)1-(kg.ha 

-عملکرد زیست

 توده

Biological yield 

)1-(kg.ha 

 شاخص

برداشت 

 )درصد(

Harvest 

index (%) 

1M1A a20.4  a5.05  a116  a37.1  a2327  a6698  a34.7  

2M1A ab16.9  bc3.96  b74.1  b31.4  b1790  ab5865  a30.5  

1M2A ab17.8  b4.33  b85.7  ab34.4  ab1988  ab6146  a32.2  

2M2A b14.4  c3.37  c51.4  ab33.1  b1675  b5421  a3 31. 

        

1V1A b18.3  bc3.51  bc68.4  c29.2  b1793  ab6513  b27.2  

2V1A c14.2  a5.16  b89.0  a40.2  b1743  c5032  a34.5  

3V1A a23.5  ab4.86  a128.7  b33.3  a2639  a7299  a36.1  

1V2A c14.0  d3.10  c44.6  c29.8  b1492  b5970  b24.7  

2V2A c13.8  bc4.30  bc68.5  a40.2  b1675  c4811  a35.2  

3V2A ab20.5  bc4.16  b92.5  bc31.2  a2327  ab6569  a35.3  

        

1V1M b18.3  bc3.61  cd73.1  d30.1  c1866  ab6634  c27.9  

2V1M c14.6  a5.52  b98.3  a42.3  c1830  cd5267  ab34.7  

3V1M a24.4  a4.95  a132  c34.9  a777 2 a7365  a37.7  

1V2M c14.0  c3.00  e40.0  d29.0  d1420  bc5850  d24.0  

2V2M c13.4  a3.94  de59.3  b38.1  cd1588  d4575  ab35.0  

3V2M b19.5  b4.07  bc88.9  d29.6  b2189  ab6503  b33.7  

 .ندارند يکديگر ها داریمعنی اختالف درخد پنج احتمال سط  در ماریآ نظر از مشترک حروف دارای هایمیانگین تیمار هر هرای و ستون هر در

1A  2وA کروکوکوم ازتوهاکترزنی ها زنی و عدم مايههه ترتیب مايه 

1M  2وM دون تلقی  ها میکوريزا آرهسکوالرهه ترتیب تلقی  و ه 

1V ،2V  3وV شهر، ارقام اختر و گلیهه ترتیب توده هیران 
Means in each column and for each treatment followed by similar letter(s) have not significantly different at 5% probability level. 

, respectivelychroococcum Azotobacter, with and without apply 2and A 1A 
, respectivelyArbuscular Mycorrhiza, with and without apply 2and M 1M 

and Goli variety, respectively arietyvhahr, Akhtar Seiran B, landrace 3and V 2, V1V  
 

رسد که همزيستی میکوريزايی از طريق توسعه هه نظر می
و  شودمیيی فتوسنتز آهای فتوسنتزکننده سوب تداوم کاراندام

ها تقويت تولید و ذخیره مواد فتوسنتزی ستوب حمايتت هرچته    
یاهتتان میکتتوريزايی هتترای تولیتتد دانتته هتتا ذختتاير   هیشتتتر از گ

آندوسسرمی هیشتر شده است که شتاخص هرداشتت را در ارقتام    
 & Kennedyچشتمگیری افتزايش داده استت )    هته نحتو  لوهیا 

Tchan, 1992; Ortas, 2003ن گزارش نمودنتد کته   ا(. محقق
همزيستی میکوريزايی ستوب افتزايش شتاخص هرداشتت گیتاه      

است که هتا نتتايج ايتن آزمتايش مطاهقتت      شده  2گندم رقم آذر
 (.Pirdashti et al., 2012دارد )
 

 گيریيجهنت
آزمايش نشان داد که عملکترد و   اين ازآمده دستههنتايج 

 شتده کارهردهههتحت تأثیر عوامل  لوهیاقرمزاجزای عملکرد ارقام 
رستد کته کتارهرد کودهتای زيستتی      قرار گرفتند. هته نظتر متی   

هتا و شاخستار،   اکتر از طريق رشتد ههتتر ريشته   میکوريزا و ازتوه
سوب تعادل هین نمو رويشی و زايشی گیاه لوهیا شد و هتا ههوتود   

غالف، تعتداد دانته در    تعداد دانه درغالف در هوته، خفات تعداد 
، توانست عملکرد اقتصادی را در ارقام لوهیتا  دانه100وزنو  هوته

عتدم مصترف   چشمگیری ههوود هیشد. در اين آزمتايش   هه نحو
ويهه نیترونن و فسفر سوب کتاهش معنتی  کودهای شیمیايی هه

ی شتد کته همیتاری کودهتای زيستتی      هررست  متورد دار خفات 
يجادشتده  اای توانست اين کاهش را که هه دلیل شترايط تغذيته  

زيستی میکوريزا و  کودهای مؤثر نقش وجود هاجوران کند.  ،هود
اثتر متقاهتل    ،ام لوهیتا و اجزای عملکترد ارقت   عملکرد هر ازتوهاکتر

ازتوهاکتر و میکوريزا هر تعداد دانه در غالف، تعداد دانه در هوتته،  
توده و عملکرد دانه ارقتام لوهیتا، اختتالف معنتی    عملکرد زيست

را توسعه ستط  جتذب    توان دلیل آنداری را نشان نداد که می
ها از طريق افزايش میزان کلونیزاسیون ريشه در گیاه لوهیا ريشه
هه اين ختورت کته کتارهرد تتوکم ازتوهتاکتر و میکتوريزا        ؛دانست

توانست حجم تارهای کشنده ريشه را در مقايسه ها تیمتار عتدم   
کارهرد اين ريزجانداران افزايش دهد، اما هه دلیل کموود عناختر  

ها، رونتد  نشدن نیاز غذايی هوتهغذايی در خاک مزرعه و  هرآورده
 اين خفات نشان داد. اثتر متقاهتل  داری را هر يکسان و غیرمعنی
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نظتر تتأثیر هتر اجتزای      از گانه ازتوهاکتر، میکوريزا و رقم نیز سه
 موضوع اينداری را نشان نداد. عملکرد گیاه لوهیا اختالف معنی

 هتین  رقاهتت  ای وگونته دلیل افزايش رقاهت درونهه ممکن است

ستنتزی  ها و مواد فتوکرهوهیدرات دريافت هرای ريزجانداراناين 
ستوب ايجتاد رونتد     نهايت در و هاشدتولیدشده توسط گیاه لوهیا 

 زراعتی  گیاه عملکردگانه هر اجزای دار اثر سهيکسان و غیرمعنی

تواند سوب کاهش غلظتت عناختر   شد که در مواقعی اين امر می
های هوايی گیاه و در نتیجه کتاهش عملکترد   مصرف در اندامکم

اثر دوگانته و   تأثیر عدمکه  رسدیم نظر ههگیاهان زراعی گردد. 
دلیتتل هتتا ارقتام متورد مطالعتته هته    ريزجانتداران  گانته ايتتن سته 

 انتدک  فراهمتی و  آزمتايش  انجام محل خاک پايین حاخلییزی
-در اين خصوش متی . هاشد هودههرای گیاه لوهیا  خاک آلی ماده

اين ريزجانداران  ها زراعی گیاهان هذر تلقی توان هیان داشت که 
 هستتر  و محیطی شرايط که است تأثیرگذار زمانی اکزیمفید خ

 هتا هوتته  رشتد  محتیط  در آلتی  مواد فراهمیهه لحاد  نیز خاک

تا هتوان هه عملکترد متورد انتظتار دسترستی پیتدا       هاشد مناسب
شتهر هته کتارهرد    کرد. در خصوش واکتنش تتوده محلتی هیتران    

شتود کته عملکترد و اجتزای     کودهای زيستی نیز مشتیص متی  
شهر تحت تأثیر عوامل زراعی و تغذيته هتا   هیران در تودهعملکرد 

داری را نشان نداد. در اين راهطته  کودهای زيستی اختالف معنی
شهر هیشتتر از عوامتل   توان هیان داشت که توده محلی هیرانمی

شده اختر و گلتی  پذيرد و نسوت هه ارقام اخالحننتیکی تأثیر می
در نتیجته هتا    ؛دهتد ن متی ای نشاپاسخ کمتری هه شرايط تغذيه

توجه هه اختالف ننتیکی، پتانستیل کودپتذيری و هتازده هیشتتر     
ها در ارقتام  اقتصادی از طريق اختصاش مواد فتوسنتزی هه دانه
شتهر، چنتین   پرمحصول اختر و گلی نسوت هه توده محلی هیران

کتارگیری ايتن   ی هته طتورکل هته هاشد. ای دور از انتظار نمینتیجه
 اجتزای  شرايط مناستب را هترای ههوتود عملکترد و    ريزجانداران 

عملکرد گیاه لوهیا فراهم نمود که ها توجه هه اهداف تولید پايدار 
در زراعت اين گیاه و همچنین در جهت کاهش مصرف کودهای 

قترار   متدنظر توانتد  ی زراعی پايتدار، متی  هانظامهومشیمیايی در 
 گیرد.
 

 سپاسگزاری
 یقتات حقتؤسسته  م يتزان همته عز همکاری از  وسیلهينهد

( و همچنتین  خاک یولونیه یقاتهیش تحقکشور ) خاک و آب
عضتتو و  محتتترم یاردانشتت) یدکتتتر فرهتتاد رجتتال یجنتتاب آقتتا

 یته ارزنتده ختود در ته   هایيیکه هاراهنما (ؤسسهم علمییئته
 یاند، قتدردان پهوهش نقش مؤثری داشته ينلوازم و انجام ا، مواد
 .نمايیمیم
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Introduction 
Nowadays, in conventional farming systems, due to the limited amount of cultivated land and the need 

for most of communities to increase the production of agricultural products, unbalanced fertilizers, especially 
nitrogen and phosphorus, have been consumed. The study of nitrogen (N), phosphorus (P2O5) and potassium 
(K2O) fertilizers use in 2014 indicates that the average total consumption of these fertilizers worldwide is 
85.5, 2.3 and 20.4 (kg. ha-1), an increase of 31.7, 28.1 and 12% respectively compared to 2000. On the other 
hand, increasing the health and security of food products produced in agricultural systems is essential for 
maintaining the dynamism of ecosystem resources based on ecological principles. Unbalanced consumption 
and excessive demand for chemical inputs (fertilizers and pesticides) have caused instability in farmland 
systems and the irreparable economic and environmental consequences of their consumption in agriculture 
all over the world. Sustainable agriculture relies on the reduction or elimination of chemical inputs for 
agricultural production, with the aim of achieving long-term sustainable production and adaptation to the 
environment. The main objective of sustainable agriculture is to increase the efficiency of the internal cycle 
of soil nutrients and the use of organic and organic fertilizers as an alternative to chemical fertilizers in order 
to improve the stability of grain yield and quality, while maintaining the proper utilization of soil and water 
resources in agricultural ecosystems. Researchers have shown that more attention to soil management and 
the beneficial potential of microorganisms from plant to soil can enhance biodiversity, health and, 
consequently, the dynamics of soil elements. So, in order to achieve a sustainable agricultural system, it is 
necessary to use inputs that improve plant ecological aspects in addition to meeting plant needs and reduce 
the negative effects of chemical inputs. 

 

Materials & Methods 
This experiment was conducted as factorial layout based on a randomized complete block design with 

four replications during growing season of 2016 at the experimental field of Beiranshahr city of 
Khorramabad in Lorestan Province, Iran (48° 31' E, 33° 40' N and 1653m above the sea level). Before 
conducting the experiment to determine the physical and chemical properties of soil samples were collected 
from 0-30 and 30-60 cm depth of soil. During this experiment effects of three factors were studied: 1. 
Inoculation with Arbuscular Mycorrhizal M (Glomus etunicatum, G. Intraradices, G. mossea) in tow levels 
(M1= inoculation, M2= no inoculation), 2. Inoculation with Azotobacter chroococcum (strain 15) A, in tow 
levels (A1= inoculation, A2= no inoculation) and 3. Different Cultivars of Red Bean (Phaseolus vulgaris L.) 
in three levels (V1: Beiranshahr landrace, V2: Akhtar and V3: Goli varieties). The seeds were inoculated with 
mentioned biological compounds before culturing. Traits such as: number of pods per plant, seeds per pod, 
number of seeds per plant, 100 seed weight, seed yield, biological yield and harvest index were measured. 

 

Results & Discussion 
The results showed that the effect of Azotobacter and Mycorrhiza, number of pods per plant, 100 seed 

weight, harvest index in the red bean cultivars were significantly increased, and as well as the effect of the 
Mycorrhiza and cultivars, the number of seeds per pod, 100 seed weight, biological yield and harvest index 
Bean cultivars were significantly increased. Azotobacter and Mycorrhizal inoculation, 12.4 and 24.5 percent, 
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respectively Bean plant yield was increased compared to control treatment. The highest grain yield in Goli 
varieties were compared to the 45.2 and 51.1 percent, Akhtar varieties and Beiranshhr landrace, respectively. 

 

Conclusions 
Obtained results of this experiment showed that the yield and yield components of Red Bean cultivars 

were influenced by applied treatments.  It seems that the use of biological fertilizers (Mycorrhizal and 
Azotobacter) through better root and shoot growth, the balance between vegetative and reproductive 
development and improvement of bean pods per plant, seeds per pod, number of seeds per plant and 100 
seed weight, could bean cultivars to significantly increase of economic performance. In this experiment, 
avoiding the use of chemical fertilizers, especially nitrogen and phosphorus was reduced traits significantly. 
That biological fertilizers cooperative could this decrease was caused by created nutritional, compensation. 
In general, the use of these microorganism’s favorable conditions for improving the yield and yield 
components of Bean plant provides. Generally, the application of these microorganisms provided the best 
conditions for improving the yield and yield components of bean plants, which, in view of the objectives of 
sustainable production of this plant, as well as to reduce the use of fertilizers in stable indigenous agricultural 
systems, could be used to be placed. 
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