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 چنیذُ

بز  استَبامتزآسهایص بِ هٌظَر بزرسی تأثیز مَد سیستی ایي . باال بَدى ػولنزد هٌَط بِ تَلیذ هادُ خطل سیاد در ٍاحذ سطح هی باضذ

 .ضذ در داًطنذُ مطاٍرسی داًطگاُ لزستاى اجزا 1384سال در رقن گٌذم آبی چوزاى ٍ پیطتاس  دٍ رًٍذ تجوغ هادُ خطل ملضاخص 

ػَاهل تیوارّا ضاهل  .آسهایص بِ صَرت اسپلیت پالت در قالب طزح بلَك ّای ماهل تصادفی در چْار تنزار هَرد آسهایص قزار گزفت

، هصزف مَد سیستی (NC)ارتٌذ اس ػذم هصزف مَد سیستی ٍضیویاییٍ ػَاهل فزػی ػب (V2)ٍ پیطتاس  (V1)اصلی دٍ رقن گٌذم چوزاى

 120، هصزف (N1)میلَگزم مَد اٍرُ بِ ّوزاُ مَد سیستی استَبامتز   60، هصزف (N0)استَ بامتز بِ تٌْایی بذٍى هصزف مَد اٍرُ 

ى ًتایج ًطا .بَد(N3) اُ مَد سیستی استَبامتزمیلَگزم مَد اٍرُ بِ ّوز 180، هصزف (N2)میلَگزم مَد اٍرُ بِ ّوزاُ مَد سیستی استَبامتز

رقن پیطتاس  ًسبت بِ رقن چوزاى مَد پذیزی بیطتزی  بِ طَری مِ  مِ رًٍذ تجوغ هادُ خطل در طَل دٍرُ رضذگٌذم هتفاٍت است داد

ی ًیش بزرسی ضذُ مِ رًٍذ تجوغ هادُ خطل در سطَح هختلف مَد. ٍ در ًتیجِ هادُ خطل بیطتزی در ٍاحذ سطح تَلیذ مزدُ است  دارد

اٍرُ در هقایسِ با هقذار مَد هصزفی ًتایج هثبت ٍ قابل قبَلی را در تجوغ هادُ خطل ًسبت بِ  Kg/ha 120+ تیوار ماربزد استَبامتز 

هجوَع اٍرُ اس ًظز ػذدی اختالف جشئی با ایي تیوار داضت  ٍلی در  Kg/ha 180+ سایز تیوارّا ًطاى داد، ّز چٌذ مِ تیوار استَبامتز 

گزم در  75/2575رٍس پس اس ماضت بِ  185ّز دٍ تیوار رًٍذ ینساًی را در تجوغ هادُ خطل دًبال ًوَدُ اًذ، در تیوار هادُ خطل در 

 .گزم در هتز هزبغ رسیذُ بَد 06/2502اٍرُ در ّویي سهاى با اًذمی فاصلِ بِ  Kg/ha 120+ هتزهزبغ رسیذ ٍ در تیوار استَبامتز 

 

 .گٌذم، استَبامتز، هادُ خطل :ملیذیٍاصگاى 

 
 هقذهِ

درفذ اس مبلزی هَرد ًیبس هزدم مؾَرهبى را تبهیي  55درفذ پزٍتئیي ٍ 45گٌذم ينی اس هحقَالت اعتزاتضيل مؾَر ثَدُ ٍثبلغ ثز 

است  (. 1377خبدهی، )میلَگزم هی ثبؽذ  150هی مٌذ ٍدر حقیقت غذای افلی هزدم را تؾنیل هی دّذ ٍهقزف عزاًِ آى ثبلغ ثز 

ينی اس هْوتزيي ػٌبفز در تزمیجبت آلی هی ثبؽذ مِ مبرثزد هْن آى در عبختوبى اعیذّبی ًَملئیل ٍآهیٌَاعیذّب هی ثبؽذ ٍحذٍد 

تب  22غالت ثزای تَلیذ يل تي داًِ، ًیبس ثِ جذة (.  1993لیٌذثلٌذ ٍ گَرئَ، )درفذ ٍسى خؾل گیبّبى را تؾنیل هی دّذ  5تب  5/0

ثَدُ ٍ ثزای گیبّبى ػبلی، غیز قبثل  N2اهب ايي ػٌقز در ؽزايط طجیؼی ثِ فَرت گبس ( 1380خغزٍی، )ًذ میلَگزم است دار 25

اعتفبدُ هی ثبؽذ ثذيي جْت ثِ هٌظَر تأهیي ًیتزٍصى هَرد ًیبس گیبّبى، هقبديز سيبدی مَد ًیتزٍصًِ ثِ فَرت ؽیویبيی هقزف هی 
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اهب ثؼضی هینزٍارگبًیغوْب ٍجَد دارًذ مِ .  هحیطی را ًیش ثِ ٍجَد هی آٍرد ؽَد مِ ػالٍُ ثز ّشيٌِ عٌگیي، هؾنالت ػذيذُ سيغت

 (.1377فبلح راعتیي، )ثِ فَرت آساد يب ّوشيغت هی تَاًٌذ ًیتزٍصى هَلنَلی َّا را ثِ فزم قبثل اعتفبدُ ثزای گیبّبى تغییز دٌّذ 

دٍ رقن گٌذم آثی چوزاى ٍ  رًٍذ تجوغ هبدُ خؾل ملبخـ ثز ؽ استَثبمتزتأثیز مَد سيغتی ارسيبثی ثِ هٌظَر ّذف اس ايي آسهبيؼ 

 .اًجبم ؽذپیؾتبس 

 

 ّا هَاد ٍ رٍش

در دٍ رقن گٌذم آثی چوزاى ٍ پیؾتبس  رًٍذ تجوغ هبدُ خؾل ملثز ؽبخـ  استَثبمتزآسهبيؼ ثِ هٌظَر ثزرعی تأثیز مَد سيغتی ايي  

ّبی مبهل تقبدفی  آسهبيؼ ثِ فَرت اعپلیت پالت در قبلت طزح ثلَك .ؽذ در داًؾنذُ مؾبٍرسی داًؾگبُ لزعتبى اجزا 1384پبيیش عبل 

 ػَاهل فزػی ػجبرتٌذ اسٍ  (V2)ٍ پیؾتبس  (V1)ػَاهل افلی دٍ رقن گٌذم چوزاىتیوبرّب ؽبهل . در چْبر تنزار هَرد آسهبيؼ قزار گزفت

میلَگزم  60هقزف ، (N0)هقزف مَد اٍرُ هقزف مَد سيغتی استَ ثبمتز ثِ تٌْبيی ثذٍى ، (NC)ػذم هقزف مَد سيغتی ٍؽیویبيی

 180هقزف ، (N2)میلَگزم مَد اٍرُ ثِ ّوزاُ مَد سيغتی استَثبمتز 120هقزف ، (N1)مَد اٍرُ ثِ ّوزاُ مَد سيغتی استَثبمتز  

 5يب  2ّبی  هزحلِ اس رديف 7در  (TDM)هبدُ خؾل مل جْت تؼییي . ثَد(N3) میلَگزم مَد اٍرُ ثِ ّوزاُ مَد سيغتی استَثبمتز

عپظ ايي ًوًَِ ّب ثِ . ثَتِ هَجَد در يل راعتب اًتخبة ؽذُ ٍ اس سهیي مف ثز ؽذًذ 10در ّز مزت پظ اس حذف تأثیز حبؽیِ، 

 تجشيِ ٍاريبًظ ملیِ ففبت هَرد ثزرعی ثِ ٍعیلِ ًزم افشار. ؽذ هحبعجِ TDM، آسهبيؾگبُ هٌتقل ؽذُ ٍ پظ اس تؼییي ٍسى خؾل

درفذ  1هیبًگیي ففبت هَرد ثزرعی تَعط آسهَى چٌذ داهٌِ ای داًني در عطح . جبم گزفتاً SAS,Excel ٍ MSTATC ّبی

 .درفذ هقبيغِ گزديذ 5ٍ 
 

  ًتایج ٍ بحث

 (TDM)هادُ خطل مل 

ينی اس ؽبخـ ّبی . ًتبيج حبفل اس ايي آسهبيؼ ًؾبى هی دّذ مِ رًٍذ تجوغ هبدُ خؾل در طَل دٍرُ رؽذگٌذم هتفبٍت اعت

نزد، خقَفبً هبدُ خؾل گیبّبى سراػی، ارتفبع ثَتِ هی ثبؽذ، يؼٌی ثب افشايؼ هقزف مَد هیشاى ارتفبع ثَتِ ًیش هْن در تؼییي ػول

ًغجت ثِ رقن چوزاى ( 2ؽنل)در ايي ثزرعی رقن پیؾتبس . افشايؼ هی يبثذ، ٍ در ًتیجِ ػولنزد ثیَلَصينی گیبُ ًیش ثیؾتز خَاّذ ثَد

رًٍذ تجوغ هبدُ خؾل در .  ًتیجِ هبدُ خؾل ثیؾتزی در ٍاحذ عطح تَلیذ مزدُ اعتمَد پذيزی ثیؾتزی دارد، ٍ در ( 2ؽنل)

اٍرُ در  Kg/ha 120+ تیوبر مبرثزد استَثبمتز .  آهذُ اعت 5تب  1عطَح هختلف مَدی ًیش ثزرعی ؽذُ مِ ًتبيج آى در ؽنل ّبی 

، ّز چٌذ مِ (2ؽنل )ًغجت ثِ عبيز تیوبرّب ًؾبى داد  هقبيغِ ثب هقذار مَد هقزفی ًتبيج هثجت ٍ قبثل قجَلی را در تجوغ هبدُ خؾل

ٍلی در هجوَع ّز دٍ تیوبر رًٍذ ( 3ؽنل )اٍرُ اس ًظز ػذدی اختالف جشئی ثب ايي تیوبر داؽت  Kg/ha 180+ تیوبر استَثبمتز 

گزم در هتزهزثغ رعیذ  75/2575رٍس پظ اس مبؽت ثِ  185ينغبًی را در تجوغ هبدُ خؾل دًجبل ًوَدُ اًذ، در تیوبر هبدُ خؾل در 

گزم در هتز هزثغ رعیذُ ثَد، مِ هقذار هٌبعجی  06/2502اٍرُ در ّویي سهبى ثب اًذمی فبفلِ ثِ  Kg/ha 120+ ٍ در تیوبر استَثبمتز 

 .وبر هی ثبؽذثزای ايي تیوبر در هقبيغِ ثب عبيز تیوبرّب ٍ ًیش ثب در ًظز گزفتي هقذار مَد هقزفی در ايي تی
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 .هبدُ خؾل تجوؼی در رقن چوزاى -1ؽنل 

 
 .هادُ خطل تجوؼی در رقن پیطتاس -2ضنل 

رًٍذ تجوغ هبدُ خؾل در تیوبر ؽبّذ ثِ دلیل ػذم هقزف ّز گًَِ مَدی قبثل پیؼ ثیٌی ثَد ٍ ًغجت ثِ عبيز تیوبرّب هقذار ثغیبر 

 .گزم در هتز هزثغ ثَد 52/1091س پظ اس مبؽت رٍ 185موتزی ثَد ٍ حذامثز هبدُ خؾل در ايي تیوبر در 

 
 .رًٍذ تجوغ هادُ خطل در تیوار ضاّذ -3ضنل 

 
 .رًٍذ تجوغ هادُ خطل در تیوار ماربزداستَبامتز -4ضنل 
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 اٍرُ Kg/ha 60+ استَثبمتز رًٍذ تجوغ هبدُ خؾل در تیوبر مبرثزد  -5ؽنل 

 
 اٍرُ Kg/ha 120+ َثبمتز استرًٍذ تجوغ هبدُ خؾل در تیوبر مبرثزد  -6ؽنل 

 
 .اٍرُ Kg/ha 180+ استَثبمتز رًٍذ تجوغ هبدُ خؾل در تیوبر مبرثزد  -7ؽنل 

ًغجت ثِ عبيز عطَح مَدی در رًٍذ تجوغ هبدُ خؾل ٍ در هقبيغِ ثب ( 3ؽنل ) اٍرُ Kg/ha 120+ تیوبر مبرثزد استَثبمتز تأثیز 

ثیي تیوبرّبی .  در جبی دٍم قزار دارد( 4ؽنل ) اٍرُ Kg/ha 180+ ستَثبمتز تیوبر مبرثزد اتیوبر ؽبّذ ثیؾتز ثَدُ اعت ٍ عپظ 

اس ًظز رًٍذ هبدُ خؾل تجوؼی اختالف هؼٌی داری ( 2ٍ  1)ؽنل ّبی )اٍرُ ٍ استَثبمتز ثِ تٌْبيی  Kg/ha 60+ استَثبمتز مبرثزد 

ِ ًظز هی رعذ، تجوغ هبدُ خؾل در ايي تیوبر در اٍرُ هطلَة تز ث Kg/ha 60+ هؾبّذُ هی ؽَد ٍ ايي رًٍذ در تیوبر استَثبمتز 

گزم در  04/1837گزم در هتز هزثغ رعیذُ اعت در حبلی مِ در تیوبر مَد سيغتی در ّویي سهبى  45/1987رٍس پظ اس مبؽت ثِ  185

 .ؽذهتزهزثغ هی ثبؽذ ٍ ايي هَضَع هَيذ ًیبس استَثبمتز ثِ حذاقلی اس است ثزای اًجبم فزآيٌذ ّبی هؼوَل هی ثب
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Abstract 

 

To High performance depends on dry matter production per unit area is high. Azotobacter bio-

fertilizer experiment to investigate the effect on the index, total dry matter accumulation and 

leading Chamran wheat cultivars in 2005 was conducted in the Faculty of Agriculture, Lorestan 

University. Experiment, a split-plot randomized complete block design with four replicates were 

tested. Treatments consisted of two main factors Chamran cultivars (V1) and leading (V2) and sub-

agents include non-biological chemical fertilizer (NC), bio-fertilizer Aztv bacteria alone without the 

use of urea fertilizer (N0), 60 kg of urea fertilizer with Azotobacter bio-fertilizer (N1), 120 kg of 

urea fertilizer with Azotobacter bio-fertilizer (N2), Azotobacter bio-fertilizer consumption with 180 

kg nitrogen (N3) respectively. Results showed that the dry matter accumulation during different 

Rshdgndm the leading figure of the figure is more flexible and thus Chamran manure dry matter 

production per unit area is greater. The dry matter accumulation in different fertilizer treatments 

also investigated the use Azotobacter + Kg / ha 120 urea fertilizer consumption in comparison with 

the positive and satisfactory results in the accumulation of dry matter than the other treatments 

showed that the treatment of Azotobacter + Kg / ha 180 was treated with urea, the number of minor 

differences in total dry matter accumulation followed the same trend in both treatments have, in the 

treatment of dry matter in grams per square meter was 185 days after planting to 2575.75 and 

treatment Azotobacter + Kg / ha 120 g of urea in the same time, with little space to 2502.06 m was 

reached.
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