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   چکيده
 آزمايشیی  داخلی، یمیکوريزاشبه و آرباسکوالر میکوريزای ريزوبیوم، با نخود یهاژنوتیپ بذور تلقیح بررسی منظوربه

 دانشگاه کشاورزی دانشکده تحقیقاتی مزرعه در تکرار سه در تصادفی کامل یهابلوک طرح قالب در پالتاسپیلت صورتبه
 ،Glomus mosseae آرباسیکوالر  )میکیوريزای  میکیوريزايی  سیحح  سه شامل اصلی فاکتور آمد. در اجرابه مشهد فردوسی

 يجنتیا  بیود.  نخیود  ژنوتییپ 9 شامل فرعی فاکتور و قارچ( مصرف عدم و  Piriformospora indicaداخلی یمیکوريزاشبه
 در غیالف  تعداد و برداشت شاخص بیولوژيک، عملکرد دانه، عملکرد افزايش باعث یدارمعنی طوربه میکوريزا که داد نشان
 یهیا ژنوتیپ بین در نشد. دارمعنی دانههزار وزن و غالف در دانه تعداد صفات روی بر میکوريزا سحوح اثر لکن گرديد. بوته
 MCC537 ژنوتییپ  بیه  بوتیه  در غیالف  تعیداد  و بیولوژيیک  عملکیرد  دانه، عملکرد بیشترين تحقیق، اين در بررسی مورد

 برداشیت  شاخص بیشترين یدارمعنی طوربه مشترکاً MCC392 و MCC80، MCC537 یهاژنوتیپ و داشت اختصاص
 غیالف  در دانیه  تعیداد  نظر از اما ،داشت اختصاص MCC392 ژنوتیپ به نیز دانههزار وزن بیشترين دادند. نشان خود از را

 نخیود  یهیا ژنوتییپ  و میکیوريزا  متقابیل  اثیرات  بررسی در نشد. مشاهده محالعه مورد یهاژنوتیپ بین یدارمعنی اختالف
 بیشیترين  و MCC537 ژنوتیپ با همراه میکوريزا ترکیب به بیولوژيک عملکرد و دانه عملکرد بیشترين که گرديد مالحظه
  داشت. تعلق MCC80 نوتیپژ و میکوريزا ترکیب به برداشت شاخص
 

 گانهسه همزيستی و نخود آرباسکوالر، میکوريزای داخلی، یمیکوريزاشبه کليدی: هایواژه
 

   1 مقدمه

 در کیه  است جهانی محصول دومین نخود حبوبات، بین در 
 تولییدی  و هکتار میلیون7/10 از بیش سححی با جهان کشور48

 درصید( 24-22) بیاال  تئینپرو درصد با تن میلیون هشت از بیش
 حبوبیات  بیین  در نخود ايران، در (.FAO, 2009) شودمی کشت

 اختصیاص  خیود بیه  را هکتار(641000) زيرکشت سحح بیشترين
 و آبیی  نخیود  عملکیرد  مییانگین  که است درحالی اين است. داده
 هکتیار  در کیلیوگرم 500 و 1000 حیدود  در ترتییب به کشور ديم

 عملکیییرد نظیییر از و (Alimadadi et al., 2005) بیییوده
 ايیین تولیدکننییده کشییور48 میییان در (هکتییار در کیلییوگرم400)

 باشید میی  دارا را رتبیه  آخیرين  تانزانییا  کشیور  همیراه به محصول،
(Ganjeali et al., 2005.) هیزار 20 از بیش وجود ديگر، طرف از 

                                                            
    parsa@um.ac.ir، 09155174195 تلفن همراه: نویسنده مسئول: *

 3ايکريسیت  و 2ايکیاردا  تحقیقیاتی  مراکز در نخود مختلف ژنوتیپ
(Zare Mehrjerdi et al., 2005) گزينشیی  برنامة طراحی لزوم 
 را مختلیف  محیحی شرايط برای گزينیبه جهت مناسب يیآکار با

   .دهدمی جلوه ضروری
 گییاه  عملکیرد  افیزايش  در بتواند احتماالً که عواملی از يکی

 یهیا قیارچ  است. میکوريزا قارچ با آن یزيستهم باشد، مؤثر نخود
 توانندمی گیاه ایريشه سیستم هتوسع تحريک واسحةبه میکوريزا

 کییهآن ضییمن باشییند. مییؤثر آن غییذايی مییواد جییذ  افییزايش در
هبی  نقیش  گییاه  بیرای  فسیفر  زيستی تأمین در میکوريزا یهاقارچ

-وزيکیوالر  )يیا  داخلیی  میکوريزاهیای  ،هیا آن بین از دارند. سزايی

 در انید، يافتیه  شیهرت  4هیا VAM بیه  اختصاربه که آرباسکوالرها(

                                                            
2 Icarda  
3 Icrisat  
4 Vesicular Arbuscular Mycorrhiza  
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موفیق  هیا لگوم جمله از زراعی گیاهان ريشه با همزيستی ریبرقرا
 شید  تثبییت  کیربن  دريافیت  بیا  نییز  هیا آن کیه چیرا  ،انید بوده تر

میی  در گییاه  برای جذ قابل فرم به را غذايی عناصر فتوسنتزی،
 ,Koocheki et al., 2005; Shrimant Shridhar) آورنیید

ايین  از قبیل  وبیوم،ريز باکتری و میکوريزا قارچ همچنین (.2005
 محییط  در کننید،  ايجیاد  همزيسیتی  میزبیان،  گییاه  با هريک که

 گذارنید میی  تیأثیر  هیم  روی بیر  مستقیماً میزبان گیاه ريزوسفری
(Ford Denison & Toby Kiers, 2011.)  در کلیونی  ايجیاد 

 ريزوبییوم  زايیی گیره  برای را شرايط میکوريزا قارچ توسط هاريشه
 شیرايط  ايجیاد  در هیم  میکوريزاها ديگر تعباربه .کندمی مساعد
 در هیم  و ريشیه  روی بیر  ريزوبییومی  هیای گره تولید برای مساعد
 یهیا باکتری در موجود نیتروژناز آنزيم برای فسفر بیشتر فراهمی
 نیتروژن بهتر جذ  در هاريزوبیوم مقابل، در دارند. نقش ريزوبیوم

 اسییدهای  همیی فرا و آمینیه  اسیدهای بیشتر سنتز آن دنبالبه و
 ايین  اجیزای  تمیام  البتیه  دارنید.  نقیش  میکوريزاها نیازمورد آمینه

 عمیل  خیود  محلیو   حید  در بايستی ،گانهسه همزيستی سیستم
 تقريبیاً  میکیوريزا  یهیا قارچ و هاريزوبیوم مشارکت کهچرا نمايند.
 اجیزای  ترکییب  بهترين الزاماً است ممکن اما دارند، وجود همیشه

 Koocheki et al., 2005; Ford) نباشید  فیراهم  همزيسیتی 

Denison & Toby Kiers, 2011; Diouf et al., 2003.)   
 بییه جديییداً )کییه هییاVAM کییه انییدداده نشییان محالعییات

AMFهیا زيگومايسیت  گیروه  از عمومیاً  انید( شیده  گیذاری نام 1ها 
 ,.Asadi Rahmani et al., 2007; Sing et al) هسیتند 

 نیام  بیا  هیا بازيديومايسیت  از جديید  نیة گو يیک  اخیراً اما (.2000
Piriformospora indica همانند که شده شناسايی AMF هیا 

 خیود،  هایگروههم ساير برخالف و باشدمی اندوفیت و کرده عمل
 ,.Verma et al) کنید میی  پیدا نفوذ میزبان گیاه ريشه داخل به

 زنیی  داخلی یمیکوريزاشبه آن به اصحالحاً دلیلهمینبه .(1998
 خیالف  بیر  کیه  است آن P. indica سوية اصلی مزيت گويند.می

AMF،محییط  در راحتیی بیه  و بیوده  اختییاری  زيستهم يک ها 
 مصینوعی  هایمحیط در کشت قابلیت و شودمی تکثیر آزمايشگاه

 & Verma et al., 1998; Kari Dolatabadi) دارد را

Mohammadi Goltapeh, 2010.) هیدف  بیا  حاضر تحقیق لذا 
 یهیا قیارچ  بیا  نخیود  مختلیف  یهیا ژنوتیپ بذور تلقیح اثر بررسی
AMF روی بییر آن تییأثیر ارزيییابی و داخلییی یمیکییوريزاشییبه و 
   گرديد. انجام نخود عملکرد اجزای و عملکرد

 

 هاروش و مواد
 تحقیقییاتی مزرعییه در1392-93زراعییی سییال در آزمییايش

سیپیلت ا صیورت بیه  مشهد فردوسی دانشگاه کشاورزی دانشکده
                                                            
1 Arbuscular Mycorrhizal Fungi   

 کامیل  یهیا بلیوک  طیرح  قالیب  در شیده( ردخُ یهاکرت) پالت
 سیه  شیامل  اصیلی  فیاکتور  آمد. در اجرابه تکرار سه در تصادفی
 ،AMF Glomus mosseae )میکیوريزای  میکیوريزايی  سیحح 
 عییدم و  Piriformospora indicaداخلییی یمیکییوريزاشییبه

 سییل پتان بیا  نخود ژنوتیپ9 شامل فرعی فاکتور و قارچ( مصرف
 روی بیر  شدهانجام محالعات طی هاژنوتیپ اين بود. باال عملکرد

 دانشیگاه  گییاهی  علوم پژوهشکده بذر بانک به متعلق پالسمژرم
 از قبیل  (.1 )جیدول  انید شده معرفی و گزينش مشهد، فردوسی

 ی،متیر سیانتی 30 عمق در مزرعه خاک از کاشت، عملیات انجام
 میاکرو  عناصر ،EC آلی، ماده درصد ، pHمقادير و بردارینمونه

(N، P و K) میکرو عناصر و (Fe،Zn ، Cu، و Mn) همچنین و 
 محیل  خیاک  بافیت  (.2 )جیدول  شیدند  تعییین  خاک بافت نوع

 کیودی  توصییه  اسیا   بیر  بیود.  لیومی  سییلت  نیوع  از آزمايش
 حید  در خیاک  پتاسییم  و فسیفر  عناصیر  مقدار خاک آزمايشگاه

 پتاسیه  و فسیفره  کودهای فمصر به نیازی و داشت قرار متعادل
 هکتییار در اوره کییود کیلییوگرم40 کاشییت، از قبییل لکیین، نبییود.

 افیزايش  جهیت  دامیی  کیود  هکتار در تن20 و استارتر عنوانبه
 سیازی آمیاده  عملیات انجام از پس شد. استفاده خاک آلی کربن
 ،پشیته  و جیوی  ايجیاد  و تسیحیح  ديسیک،  ،شیخم  شامل زمین
 انجیام  پشته وسط در 1392 سال ماهسفندا 20 تاريخ در کاشت
50 رديیف  بین فاصلة  و مترسانتی10 رديف روی فاصلة گرديد.
 رديف دو که شد منظور رديف پنج کرت هر در و بود مترسانتی
 هر در و بود متر5/7 هاکرت طول بودند. حاشیه عنوانبه کناری
 متیر سیانتی  پینج  عمیق  در دسیتی  صیورت به بذر عدد75 رديف
 درصد، پنج سديمِ هیپوکلريت محلول با ابتدا بذور گرديد. کشت

 کیردن آلوده جهت شدند. شسته مقحر آ  با سپس و عفونیضد
 تجیاری  تلقییح  مايیه  ،2نخود زيستهم ريزوبیوم باکتری به بذور
 شد تهیه تهران آسیای مهر فناوریزيست شرکت از باکتری اين

 صیورت بیه  کت،شیر  ايین  توسیط  شیده توصییه  روش با محابق و
 قیرار  اسیتفاده  میورد  تیمارهیا  کلیه برای يکسان طوربه بذرمال،
آلیوده  منظوربه (.Izadi darbandi & Akram, 2010) گرفت
 از قیارچ  ايین  ،mosseae Glomus قارچ به مزرعه خاک کردن

 روش بیا  محیابق  و تهییه  همیدان  ارگانیک پزشکیگیاه کلینیک
 تیمارهای در بذور، کاشت از قبل شرکت، اين توسط شدهتوصیه
 )در میذکور  قیارچ  میسیلیوم به آلوده خاک از گرم30 نظر مورد
 قرارگییری  محل در داشت( وجود اسپور عدد120 خاک گرم هر
 تلقیح جهت و (Kamaei, 2014) شد ريخته پشته روی بر بذر

 زد جوانیه  بذور ، Piriformospora indicaقارچ به نخود بذور

                                                            
2  Mesorhizobium ciceri  
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 و شیده  ورغوطیه  قیارچ،  اين حاوی ماية حیطم در نخود روز  دو
  (.Harrach, 2009) گرفتند قرار کشت مورد سپس

 تکثییر،  جهیت  اينديکا پیريفورموسپورا قارچ کشت محیط
KCl g/l; 120 3NaNO ) میاکرو  عناصر لیترمیلی5/12 شامل

g/l 30.4 4PO2KH g/l; 10.4 O2.7H4MgSO g/l; 10.4،) 
g/l; 22.0 O2.7H4ZnSO ) ومیکیر  عناصیر  لیتیر میلی 625/0

 O2.7H4FeSO g/l; 5.0 O2.4H2MnCl g/l; 11.0 3BO3H

5.0 g/l،) عصیاره  گیرم 25/0 پپتون، گرم75/0 گلوکز، گرم پنج 
 کیه  بود آگار گرم75/1 و موالر2CaCl  2لیترمیلی25/0 مخمر،

  pHشیدند.  رسیانیده  لیتیر  يیک  حجیم  به مقحرآ  با مواد، اين
 جهیت  سپس و رسید 5/6 به KOH از استفاده با کشت محیط
 محیط ادامه، در گرديد. اتوکالو ساعت يک مدتبه شدناستريل
 دما، شدنکم از پس و شد داده قرار گرمآ  حمام درون کشت،

 g/l0.05) تیأمین وي لیتیر میلیی 25/0 میکروفیلتیر،  از استفاده با
 آن بییه پیروکسییین( g/l0.01 و ريبییوفالوين g/l0.25 بیییوتین،

 از لیتیر میلیی 20 ،ديیش پتیری  هیر  داخل انتها در گرديد. ضافها

شیبانه  يیک  مدتبه هاديشپتری و ريخته حاضر، کشتِ محیط
 محییط  شدنآماده از پس شدند. گذاشته کنار حرکت بدون روز

 تلقیح هاپلیت روی بر اينديکا پیريفورموسپورا قارچ جامد، کشت
 شیدند  منتقیل  خانیه گرم به قارچ تکثیر و رشد جهت هاپتری و
(Kumar et al., 2011; Namvar, 2014.) 

 هایتاريخ در وجین عملیات مرتبهسه رشد، فصل طول در
سم عملیات مرتبه2 و خردادماه چهار و ماه ارديبهشت23 و 17

 غلظیت  بیا  هلیوتیس کرم با مبارزه جهت ديازينون سم با پاشی
 يکسان طوربه هماارديبهشت30 و 24 هایتاريخ در هزار در يک
 تیمارهیا  کلییة  بیرای  پیذيرفت.  صورت آزمايشی یهاکرت برای

 دهیغالف و گلدهی شروع کاشت، از پس مرحلة سه در آبیاری
 کیرت  هر میانی رديف سه از بوته سه که )هنگامی گرديد انجام

 سیه  از بوتیه  سیه  کیه  زمانی و گلدهی شروع بودند، رفته لگُ به
 دهیغالف شروع بودند، شده فغال دارای کرت هر میانی رديف
 .(IBPGR. ICRISAT. & ICARDA., 1993) گرديد تلقی

 

 آزمایش در استفاده مورد نخود یهاژنوتيپ مشخصات -1 جدول

Table 1. Traits of chickpea genotypes used in experiment 
 گياهی پژوهشکده بذر دربانک کدشناسه

Identifying code in seed bank of 

plant Institute 

 ژنوتيپ نام و منشا

Origin and name of genotype 
 منبع

Reference 

MCC1 80 ،5311 ايران – Iran, 5311 Ganjeali et al., 2011(a) 

MCC 358 ،کرج رقم ايران – Iran, Karaj cultivar Ganjeali & Bagheri, 2010 

MCC 361 ،جم رقم ايران - Iran, Jam cultivar Ganjeali & Bagheri, 2010 

MCC 392 ،کرمانشاه بومی توده ايران - Iran, native lot of 

Kermanshah 
Ganjeali et al., 2011(a) 

MCC 427 ،بجنورد بومی توده ايران - Iran, native lot of 

Bojnurd 
Ganjeali et al., 2011(b) 

MCC 537 
 Iran, native lot of - گناباد بومی توده ايران،

Gonabad 
Ganjeali et al., 2011(a) 

MCC 693 ايران - Iran  
 علوم پژوهشکده بذر بانک مسئول ؛1393 ح. )پرسا، شخصی مذاکرات

 مشهد( فردوسی دانشگاه گیاهی

MCC 696 ايران - Iran  Abrishamchi et al., 2012 

MCC 950 ،هاشم رقم ايران - Iran, Hashem cultivar Mansoorifar et al., 2012 

 
 آزمایش محل خاک مشخصات -2 جدول

Table 2. Traits of soil of experiment location  

 رس

(%)  
Clay 

(%) 

 سيلت

)%( 
Silt 

(%) 

 شن

)%( 
Sand 

(%) 

 ماده

 آلی

)%( 
OC 

(%) 

 منگنز

(امپیپی)  

Mn 

(ppm) 

 روی

(امپیپی)  

Zn 

(ppm) 

  مس

(امپیپی)  

Cu 

(ppm) 

 آهن

(امپیپی)  

Fe 

(ppm) 

 پتاسيم

(امپیپی)  

K 

(ppm) 

  فسفر

(امپیپی)  

P 

(ppm) 

 نيتروژن

(امپیپی)  

N 

(ppm) 

-هدایت

 الکتریکی

-زیمنس )دسی 

 برمتر(
EC 

(dS m-1) 

هاسيدیت  

pH 

5.53 65.34 29.13 0.87 17.152 1.410 1.516 7.620 413 38 0.0861 4.26 7.29 

                                                            
1 Mashhad Chickpea Collection   
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 برداشت کرت هر از وتهب10 تعداد رشد، دوره انتهای در
 در شاخه تعداد صفات آزمايشگاه به هاآن انتقال از پس و شد

 دانههزار وزن و غالف در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد بوته،
 هیر  پیايینی  نیمیه  در (.Ehyaee, 2010) شیدند  یگیراندازه
 از پس هابوته بود، يافته اختصاص عملکرد ارزيابی به که کرت
 جداسیازی  و کوبییدن  از پیس  و شیده  برداشت حاشیه حذف
 یگیراندازه تفکیک به دانه عملکرد و بوته خشک ماده ،هادانه
 شیايان  گرديید.  محاسیبه  برداشت شاخص ترتیببدين و شده
 ،1393 خردادماه31 تاريخ در MCC80 ژنوتیپ که است ذکر

 ،MCC358، MCC361 MCC392 یهیییییاژنوتییییییپ
MCC693، MCC696، MCC427 و MCC950 تاريخ در 

 هشیتم  تیاريخ  در MCC537 ژنوتییپ  و 1393 تیرماه ششم
  شدند. برداشت آماده 1393 تیرماه

 بیا  مربوطیه  هیای گیراف  رسیم  و هاداده تحلیل و تجزيه
 صییورت MSTAT-C و EXCEL افزارهییاینییرم از اسییتفاده
 دانکین  آزمیون  از اسیتفاده  با نیز میانگین مقايسات پذيرفت.

  شد. انجام
 

  بحث و نتایج
  دانه عملکرد

 بیر  (p<0.01) یدارمعنیی  بسییار  تأثیر میکروارگانیسم
 در که ترتیببدين (.3 )جدول داشت نخود دانه عملکرد روی

 طیور بیه  دانیه  عملکیرد  میکیوريزا  و ريزوبییوم  تیماری ترکیب
 مقايسه در تیمار اين و بود ديگر تیمار دو از بیشتر یدارمعنی

 همییراهبییه ريزوبیییوم و تنهییايی()بییه ريزوبیییوم تیمییار دو بییا
 مییزان بیه  ترتییب بیه  را دانیه  عملکیرد  داخلی یمیکوريزاشبه
)به ريزوبیوم تیمار دو اما داد. افزايش درصد48/12 و 24/17

 ايین  از داخلیی،  یمیکیوريزا شبه همراهبه ريزوبیوم و تنهايی(
 نظیر بیه  (.1 )شیکل  گرفتنید  قیرار  آمیاری  گیروه  يیک  در نظر
 تیمیار  دو با مقايسه در میکوريزا و ريزوبیوم مارتی که رسدمی

 تیر موفیق  نخیود  گییاه  برای غذايی مواد و آ  جذ  در ديگر
 ظرفییت  افیزايش  خیود  موضیوع،  ايین  کیه  اسیت  کیرده  عمل

 بیه  فتوسینتزی  هایفراورده بهتر تخصیص و گیاه فتوسنتزی
 ,Solaiman et al دارد. همیراه بیه  را نخیود  یهیا دانه سمت

 کییاربرد کییه گرفتنیید نتیجییه تحقیقاتشییان رد نیییز (2005)
 نخیود،  گییاه  بیرای  آرباسیکوالر  میکوريزای با همراه ريزوبیوم

 تنهای کاربرد با مقايسه در گره خشک وزن افزايش واسحةبه
 گردد. عملکرد افزايش به منجر تواندمی ريزوبیوم
 درصديک سحح در دانه عملکرد بر نخود یهاژنوتیپ اثر

 با MCC537 ژنوتیپ کهیطوربه ،(3 )جدول گرديد دارمعنی
 را دانیه  عملکرد بیشترين هکتار در دانه کیلوگرم2340 تولید

 بییا MCC427 ژنوتیییپ آن از پییس و داد اختصییاص خییودبییه
 از گرفیت.  قیرار  بعدی رتبه در هکتار در دانه کیلوگرم 2094

 ،MCC358، MCC361 یهیییا ژنوتییییپ  ديگیییر،  طیییرف 
MCC696 و MCC950 میورد  یهیا ژنوتیپ ايرس به نسبت 

 ،1052 ،1045 تولیید  بیا  ترتییب بیه  تحقییق،  اين در بررسی
 عملکردهیا  ترينپايین هکتار در دانه کیلوگرم1087 و 1135

 بیین  موجیود  هیای تفیاوت  (.2)شیکل  دادنید  نشیان  خود از را
 بیه  تحقییق،  ايین  در بررسیی  میورد  یهاژنوتیپ دانة عملکرد
 داده نسیبت  هاژنوتیپ اين تولید پتانسیل مختلف هایقابلیت

 روی بیر  خود محالعات در نیز ,Nezami et al (2012) .شد
 دانشیگاه  بذر بانک نخود پالسمژرم مجموعه از بخشی ارزيابی

 نظییر از را ایمالحظییهقابییل هییایتفییاوت مشییهد، فردوسییی
 بییین فیزيولییوژيکی و مورفولییوژيکی زراعییی، خصوصیییات

 در کیه یطیور بیه  ؛کردنید  گیزارش  بررسیی  مورد یهاژنوتیپ
 ژنوتیپ(49) هاژنوتیپ درصد67 دانة عملکرد هاآن تحقیقات

4000 از بیش ژنوتیپ، در و هکتار در کیلوگرم2000 از بیش
 ژنتیکی منابع از استفاده نامحقق اين بود. هکتار در کیلوگرم

 برتر یهاژنوتیپ شناسايی منظوربه اصالحی کارهای در نخود
  دند.نمو توصیه را نخود

 بیر  نخیود  یهیا ژنوتیپ و زيستی کود سحوح متقابل اثر
 (.3 )جدول گرديد دارمعنی درصد يک سحح در دانه عملکرد

 ريزوبییوم  مصیرف -MCC537 ژنوتیپ ترکیب کهترتیببدين
 هکتیار  در کیلیوگرم 2730 دانیة  عملکرد با میکوريزا، همراهبه
 داد نشیان  خیود  از را عملکیرد  بیشیترين  یدارمعنیی  طیور به

 در هیا ژنوتییپ  کلییة  عملکیرد  تقريباً کلی طوربه (.4 )جدول
 از بیشییتر میکییوريزا و ريزوبیییوم تلفیقییی مصییرف تیمییار

 و تنهايی()به ريزوبیوم مصرف تیمارهای در هاآن عملکردهای
 ايین  بیود.  داخلیی  یمیکیوريزا شبه و ريزوبیوم تلفیقی مصرف
 نخیود،  گییاه  گانیة سیه  همزيستی موفقیت بازگوکنند  نتايج،

 تیأمین  در میکیوريزا  بهتیر  نقیش  نییز  و میکیوريزا  و ريزوبیوم
 بیین  هیا آن تیر مناسیب  توزيع و گیاه نیاز مورد غذايی عناصر
 تیمیار  دو بیا  مقايسیه  در نخود مخازن و فتوسنتزی هایاندام

 Zaidi et al, (2003) راسیتا،  همیین  در باشیند. میی  ديگیر 
 همیییراهبیییه مريزوبییییو از اسیییتفاده کیییه نمودنییید گیییزارش

-میکیوريزای  قیارچ  و فسیفات  کنند حل هایمیکروارگانیسم

 شیود میی  ريزوبیوم گره خشک وزن افزايش باعث آرباسکوالر،
 داشته همراهبه را نخود دانة عملکرد افزايش تواندمی خود که

 باشد.
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 مطالعه مورد صفات مربعات( )ميانگين واریانس تجزیه -3 جدول

Table 3. Analysis of variance for studied traits 
 

 شاخص

 برداشت
Harvest 

index 

 عملکرد

 بيولوژیک
Biological 

yield 

هزار وزن   

 دانه

Weight of 

1000 seed  

  تعداددانه

غالف در  

No. of seeds 

per pod 

  تعدادغالف

بوته در  

No. of pods 

per plant 

 تعدادشاخه

بوته در   

No. of branches 

per plant 

کردعمل  

 دانه

Seed 

 yield 

 درجه

 آزادی

df 

تغيير منابع  

S.O.V 

 تکرار 2 9236.764 0.111 0.605 0.346 409.086 45182.248 0.052
Replication  

17.582 ** 2894592.7 ** 48.457 ns 0.160 ns 28.012 ** 0.259 ns 602275.90 ** 2 
زيستی کود  

Biological 

fertilizer (A) 

الف خحای 4 11537.389 1.037 0.309 0.346 312.790 7677.342 0.818  

E (a) 

326.88 ** 5833002.9 ** 19363.03 ** 0.160 ns 86.725 ** 33.694 ** 2313273.1 ** 8 ژنوتیپ 
Genotype (B) 

15.135 ** 322594.32 ** 45.221 ns 0.063 ns 8.401 ns 0.245 ns 72262.674 ** 16 ژنوتیپ*کودزيستی 
A * B 

1.360 23121.252 382.264 0.290  7.727 1.201 15762.227 48 
   خحای

E (b) 

- - - - - - - 80 
 کل

Total 

)%( تغییراتضريب - 8.29 11.08 11.04 39.66 8.38 3.21 3.68  

CV (%) 
  دارمعنیغیر :ns ؛درصد يک سحح در دارمعنی **:

**: significant in 1% level; ns: non-significant           
 

    
 

 
 نخود دانة عملکرد بر زیستی کود سطوح اثر -1 شکل

 .ندارند يکديگر با درصديک سحح در یدارمعنی اختالف دانکن آزمون اسا  بر هستند، مشترک حرف يک حداقل دارای که یيهامیانگین 

Fig. 1. Effects of biological fertilizer on seed yield of chickpea 
 Means that have a least common letter, have not significantly different together based on Multiple Range Test at 1%. 
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 نخود دانة عملکرد بر ژنوتيپ اثر -2 شکل

 .ندارند يکديگر با رصدديک سحح در یدارمعنی اختالف دانکن آزمون اسا  بر هستند، مشترک حرف يک حداقل دارای که یيهامیانگین

Fig. 2. Effects of genotype on seed yield of chickpea 
 Means that have a least common letter, have not significantly different together based on Multiple Range Test at 1%. 

 

  مطالعه ردمو صفات روی بر نخود یهاژنوتيپ و زیستی کود متقابل اثرات -4 جدول

Table 4. Intractions of Biological fertilizer and chickpea genotypes on studied traits 

)درصد( برداشتشاخص  

HI 

(%) 

 عملکردبيولوژیک

درهکتار()کيلوگرم  

Biological yield  

(Kg ha-1) 

 عملکرددانه

درهکتار()کيلوگرم  

Seed yield  

(Kg ha-1) 

 (MCC) ژنوتيپ

Genotype 
زیستی کود  

Biological fertilizer 

26.15 hi 4340 ijkl 1134 ijk 696  

23.00 jk 4026 klmn 925 kl 358  

22.01 k 3979 lmno 876 kl 361  

30.23 f 4530 hij 1370 ghij 693 ريزوبیوم  
25.17 hij 4329 ijkl 790 l 950 Rhizobium 
37.14 cd 5132 ef 1907 de 392  

38.77 abc 3837 no 1488 gh 80  

36.70 cd 5330 de 1957 cde 427  

37.99 bcd 5486 cde 2085 bcde 537  

26.64 gh 4455 ij 1187 hijk 696  

28.96 fg 4429 ij 1285 hij 358  

27.71 fgh 4278 ijklm 1185 hijk 361 +ريزوبیوم  

29.10 fg 4912 fg 1431 ghi 693 میکوريزا 
25.67 hij 4366 ijk 1124 ijk 950 Rhizobium+ 
40.39 ab 5823 c 2352 b 392 Myccorihza 
40.92 a 3947 mno 1615 fg 80  

33.74 e 6596 b 2226 bc 427  

38.02 bcd 7180 a 2730 a 537  

25.68 hij 4220 jklm 1085 jkl 696  

23.62 ijk 3925 mno 924 kl 358 +ريزوبیوم 

27.87 fgh 3926 mno 1094 jkl 361 یمیکوريزاشبه   

29.81 f 4613 ghi 1375 ghij 693 داخلی 
29.60 f 4550 hij 1347 ghij 950 Rhizobium+ 

37.32 cd 4866 fgh 1817 ef 392 Like - endo  
35.66 de 3650 o 1302 hij 80 myccorhiza 
39.16 abc 5359 de 2099 bcde 427  

38.82 abc 5674 cd 2203 bcd 537  

 ندارند. يکديگر با درصد يک درسحح یدارمعنی اختالف دانکن آزمون براسا  هستند، مشترک حرف يک حداقل دارای که يیهامیانگین

Means that have a least common letter, have not significantly different together based on Multiple Range Test at 1%. 



 

115 

 1396 دومنيمة ، 2ة، شمار8/ جلدايرانهاي حبوبات پژوهش .../بررسی اثر تلقيح بذور  ؛و همکارانارشدی 

   بيولوژیک عملکرد
 در نخیود  بیولوژيیک  عملکیرد  بیر  زيسیتی  کود سحوح اثر

 در که ترتیببدين (.3 )جدول گرديد دارمعنی درصد يک سحح
 یدارمعنی طوربه بیولوژيک عملکرد میکوريزا و ريزوبیوم ترکیب
 تیمیار  دو بیا  مقايسه در تیمار اين و بود ديگر تیمار دو از بیشتر
 میکیوريزای شبه همراهبه ريزوبیوم و تنهايی()به ريزوبیوم مصرف
33/11 و 88/11 مییزان به ترتیببه را بیولوژيک عملکرد داخلی
 و تنهايی()به ريزوبیوم مصرف تیمار دو لکن، داد. افزايش درصد

 يیک  در نظیر  ايین  از داخلیی،  میکوريزایشبه همراهبه ريزوبیوم
دسیت بیه  نتیايج  به توجه با (.3 )شکل گرفتند قرار آماری گروه
 خشیک  وزن افیزايش  روی بر میکوريزا قارچ مثبت تأثیر زا آمده
 نظیر به منحقی نخود بیولوژيک عملکرد بر آن تأثیر هوايی، اندام
 همزيسیتی  کیه  شودمی استنباط چنین بهتر، عبارتبه .رسدمی

 نیییز و غییذايیمییواد و آ  جییذ  بییر بهتییری تییأثیر میکییوريزايی
 بیوما  افزايش موجب موضوع اين و داشته نخود گیاه فتوسنتز

 اين است. گرديده نخود گیاه بیولوژيک عملکرد نهايت در و بوته
 Rezvani et al, (2009)، Darzi et هیای يافتیه  بیا  نتیايج 

al,(2008) و Gupta et al, (2002) میکوريزا اثر ترتیببه که 
 نعنیاع  و رازيانیه  يونجیه،  گیاهیان  بیولوژيیک  عملکرد روی بر را

  است. هنگاهم کردند، بررسی
 سیحح  در آن بیولوژيیک  عملکیرد  بر نخود یهاژنوتیپ اثر

 ژنوتییپ  کیه یطیور بیه  (.3 )جیدول  گرديد دارمعنی درصد يک
MCC537 هکتییار در خشییک مییاده کیلییوگرم6113 تولییید بییا 

 آن از پس و داد اختصاص خودبه را بیولوژيک عملکرد بیشترين

 در رهکتیا  در خشک ماده کیلوگرم5762 با MCC427 ژنوتیپ
 نسیبت  MCC80 ژنوتیپ ديگر، طرف از گرفت. قرار بعدی رتبه

3811 تولید با تحقیق، اين در بررسی مورد یهاژنوتیپ ساير به
 را بیولوژيیک  عملکرد ترينپايین هکتار در خشک ماده کیلوگرم

 کیه  داد نشیان  محالعیه  ايین  نتیايج  (.4 )شکل داد نشان خود از
 نظیر  از تیوجهی قابیل  یهیا تفیاوت  نخیود،  مختلیف  یهاژنوتیپ
 دارند. يکديگر با بیولوژيک عملکرد و خشک ماده تولید پتانسیل

 نخیود  یهیا ژنوتیپ و زيستی کود سحوح متقابل اثر اين،ربَعالوه
 دارمعنیی  درصید  يیک  سیحح  در آن بیولوژيیک  عملکرد روی بر

 ترکیب در بیولوژيک عملکرد که ترتیببدين (.3 )جدول گرديد
 همیراه بیه  ريزوبییوم  کیود  مصیرف  با همراه MCC537 ژنوتیپ

 بییود تیمارهییا سییاير از بیشییتر یدارمعنییی طییوربییه میکییوريزا
 هیا ژنوتیپ کلیة بیولوژيک عملکرد تقريباً کلی طوربه (.4)جدول

 از بیشییتر میکییوريزا و ريزوبیییوم تلفیقییی مصییرف تیمییار در
)بیه  ريزوبییوم  مصرف تیمارهای در هاآن بیولوژيک عملکردهای

 بود. داخلی میکوريزایشبه و ريزوبیوم تلفیقی مصرف و ايی(تنه
 ايین  در بررسی مورد همزيستی رابحة سه در که رسدمی نظربه

+نخیود  و میکیوريزا +ريزوبییوم +نخیود  ريزوبییوم، +)نخود تحقیق
 گییاه  گانةسه همزيستی رابحة داخلی( میکوريزایشبه+ريزوبیوم

 نقیش  میکوريزا و کرده عمل ترموفق میکوريزا و ريزوبیوم نخود،
 تیر مناسب توزيع و گیاه نیازمورد غذايی عناصر تأمین در بهتری

 تیمیار  دو بیا  مقايسیه  در نخیود  فتوسینتزی  هایاندام بین هاآن
  است. داشته ديگر

 
 

 
 نخود بيولوژیک عملکرد بر زیستی کود سطوح اثر -3 شکل

 .ندارند يکديگر با درصد يک سحح در یدارمعنی اختالف دانکن آزمون اسا  بر هستند، شترکم حرف يک حداقل دارای که یيهامیانگین 

Fig. 3. Effects of biological fertilizer on biological yield of chickpea  
Means that have a least common letter, have not significantly different together based on Multiple Range Test at 1%. 
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 نخود بيولوژیک عملکرد بر ژنوتيپ سطوح اثر -4 شکل

 .ندارند يکديگر با درصد يک سحح در یدارمعنی اختالف دانکن آزمون اسا  بر هستند، مشترک حرف يک حداقل دارای که یيهامیانگین 
Fig. 4. Effects of genotype on biological yield of chickpea 

 Means that have a least common letter, have not significantly different together based on Multiple Range Test at 1%. 

 
     برداشت شاخص
 سیحح  در نخیود  برداشیت  شاخص بر زيستی کود سحوح اثر

 تیمیار  در کیه  ترتییب بدين (.3 )جدول گرديد دارمعنی درصد يک
 از بیشیتر  یدارمعنیی  طوربه برداشت شاخص میکوريزا و ريزوبیوم

)بیه  ريزوبیوم تیمار دو با مقايسه در تیمار اين و بود ديگر تیمار دو
 شیاخص  داخلیی  یمیکیوريزا شیبه  همیراه بیه  ريزوبییوم  و تنهايی(
 داد. افیزايش  درصید 24/1 و 79/4 مییزان بیه  ترتییب بیه  را برداشت

 همییراهبییه ريزوبیییوم تیمییار در برداشییت شییاخص همچنییین
 درصید 59/3 مییزان بیه  و یدارمعنی طوربه داخلی یزامیکوريشبه

 بیه  توجیه  بیا  (.5 )شیکل  بیود  (تنهیايی به) ريزوبیوم تیمار از بیشتر
 و ريزوبییوم  تیمیار  در بیولوژيیک  عملکیرد  و دانیه  عملکیرد  افزايش

 نظیر بیه  منحقیی  تیمیار  اين در برداشت شاخص افزايش میکوريزا،
 که شودمی استنباط نینچ پژوهش، اين نتايج تفسیر از و رسدمی

مسیالمت  رابحة يک میکوريزا، و ريزوبیوم نخود، گانةسه همزيستی
 سیحح  ارتقیای  و عملکیرد  افیزايش  در تواندمی که بوده موفق آمیزِ
 اثیرات  بررسیی  در کیه ايین  ديگیر  توضییح  باشید.  مؤثر نخود تولید

 یامیکیوريز شبه همراهبه ريزوبیوم و (تنهايیبه) ريزوبیوم تیمارهای
 گرديید  مالحظه نخود، بیولوژيک و دانه عملکردهای روی بر داخلی

 از و نیدارد  وجود تیمارها اين اثربخشی بین یدارمعنی اختالف که
 لکین،  .گیرندمی قرار آماری کال  يک در صفت، دو هر منظر، اين

نشان برداشت، شاخص روی بر صفات اين میانگین مقايسات نتايج
 بیر  داخلیی  یمیکیوريزا شیبه  همراهبه وبیومريز تیمار برتری دهند 
 کیه  اسیت  آن مبیین  موضیوع  ايین  بود. (تنهايیبه) ريزوبیوم تیمار

 تیأثیر  داخلیی،  یمیکوريزاشبه و ريزوبیوم نخود، گانةسه همزيستی
 و هیا غیالف  سیمت  بیه  فتوسینتزی  هیای فیراورده  توزيع در بهتری

 زانمیی  کیه  هرچنید  دارد؛ نخیود  گییری شیکل  حیال  در یهیا دانه
 .باشییدمییین میکییوريزا و ريزوبیییوم تیمییار انییداز  بییه آن اثربخشییی

Jamshidi et al,  (2011) بررسیی  روی بیر  خود محالعات در نیز 
 رشییدی خصوصیییات بییر  indica Piriformospora قییارچ اثییر

 ايین  تحیت  گیاهان در را برداشت شاخص دارمعنی افزايش رازيانه،
   کردند. گزارش تیمار

 يیک  سیحح  در آن برداشیت  شاخص بر نخود یهاژنوتیپ اثر
 MCC80 ژنوتییپ  کیه یطوربه (.3 )جدول گرديد دارمعنی درصد

 خییودبییه را برداشییت شییاخص بیشییترين درصیید،45/38 مقییدار بییا
 و MCC537 یهیا ژنوتییپ  بیا  ژنوتییپ  ايین  البتیه  داد. اختصاص

MCC392 ژنوتییپ  هاآن از پس و گرفت قرار آماری گروه يک در 
MCC427 گرفیت.  قرار بعدی رتبه در 53/36 برداشت شاخص با 

 یهیا ژنوتیپ ساير با مقايسه در MCC358 ژنوتیپ ديگر، طرف از
 تیرين پیايین  درصید 19/25 مقیدار  بیا  تحقیق، اين در بررسی مورد

 بیا  ژنوتییپ  ايین  کیه  هرچند داد. نشان خود از را برداشت شاخص
 نداشت یدارمعنی اختالف MCC392 و MCC537 یهاژنوتیپ
 یهیا ژنوتییپ  و زيستی کود سحوح متقابل اثر همچنین (.6 )شکل
 دارمعنیی  درصید  يیک  سحح در آن برداشت شاخص روی بر نخود

-MCC80 ژنوتییپ  ترکییب  کیه  صیورت بدين (.3 )جدول گرديد
 داد. نشیان  را برداشت شاخص بیشترين میکوريزا همراهبه ريزوبیوم
 ريزوبییوم -MCC392 ژنوتییپ  تیمارهیای  با تیمار اين که هرچند

 ژنوتیپ (،تنهايیبه) ريزوبیوم-MCC80 ژنوتیپ میکوريزا، همراهبه
MCC427-و داخلیی  یمیکیوريزا شیبه  همیراه به ريزوبیوم مصرف 

 در داخلیی  یمیکیوريزا شبه همراهبه ريزوبیوم-MCC537 ژنوتیپ
 تولیید  کیه  رسید می نظربه (.4 )جدول گرفت قرار آماری گروه يک
 در دانیه  عملکیرد  نیاچیز  کاهش حال عین در و کمتر خشک ماده

 سییبب میکییوريزا همییراهبییه ريزوبیییوم-MCC80 ژنوتیییپ ترکیییب
 دنبیال بیه  و بیولوژيیک  عملکرد به اقتصادی عملکرد نسبت افزايش

   است. شده تیمار اين برداشت شاخص افزايش آن
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 نخود برداشت شاخص بر زیستی کود سطوح اثر -5 شکل

 .ندارند يکديگر با درصد يک سحح در یدارمعنی اختالف دانکن آزمون اسا  بر هستند، مشترک حرف يک حداقل دارای که یيهایانگینم 

Fig. 5. Effects of biological fertilizer on harvest index of chickpea 
 Means that have a least common letter, have not significantly different together based on Multiple Range Test at 1%. 

 

 

 

 

 
 نخود برداشت شاخص بر ژنوتيپ سطوح اثر -6 شکل

 .ندارند يکديگر با درصد يک سحح در یدارمعنی اختالف دانکن آزمون اسا  بر هستند، مشترک حرف يک حداقل دارای که یيهامیانگین 
Fig. 6. Effects of genotype on harvest index of chickpea 

Means that have a least common letter, have not significantly different together based on Multiple Range Test at 1%. 

 
    عملکرد اجزای
    بوته در غالف تعداد

 در نخیود  بوتیة  در غیالف  تعیداد  بر زيستی کود سحوح اثر
 در که ترتیببدين (.3 )جدول گرديد دارمعنی درصد يک سحح
 یدارمعنی طوربه بوته در غالف تعداد میکوريزا و ريزوبیوم تیمار
 تیمیار  دو بیا  مقايسه در تیمار اين و بود ديگر تیمار دو از بیشتر

 داخلیی  یمیکوريزاشبه همراهبه ريزوبیوم و (تنهايیبه) ريزوبیوم
 درصید 81/3 و 78/7 مییزان بیه  ترتییب به را بوته در غالف تعداد

 ريزوبییوم  تیمیار  در بوتیه  در غیالف  تعداد همچنین داد. زايشاف
 مییزان بیه  و یدارمعنیی  طیور به داخلی یمیکوريزاشبه همراهبه

 (.7 )شیکل  بیود  (تنهايیبه) ريزوبیوم تیمار از بیشتر درصد12/4

 تنهیا  بوتیه  در غیالف  تعداد صفت نخود، عملکرد اجزای بین در
 نظربه و گرفت قرار زيستی کود سحوح تأثیر تحت که بود جزئی

 پیذيری انعحاف از ديگر اجزای با مقايسه در جزء اين که رسدمی
 باشیید. برخییوردار محیحییی شییرايط نوسییانات برابییر در بییاالتری
 عناصیر  و رطوبت تأمین که است آن از حاکی علمیهای گزارش
 تعیداد  فراوانی در عوامل ترينمهم هاپاتوژن وجود عدم و غذايی
 ,.Ghalavand et al) هستند نخود در هادانه اروریب و هاغالف

 ريزوبییوم  تلفیقی مصرف که گرددمی تفسیر چنین لذا (.2012
 برای الزم غذايی مواد تأمین واسحةبه تواندمی میکوريزا همراهبه

 مؤثر بوته در غالف بیشتر تعداد گیریشکل در زايشی واحدهای
  باشد.
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 سیحح  در آن بوتة در غالف تعداد بر نخود یهاژنوتیپ اثر
 بیین  در کیه  یطیور بیه  ،(3 )جیدول  گرديد دارمعنی درصد يک

 و بیشییترين MCC537 ژنوتیییپ بررسییی، مییورد یهییاژنوتیییپ
 خیود بیه  را بوتیه  در غیالف  تعیداد  ينکمتر MCC358 ژنوتیپ

 و MCC427 بیا  MCC537 ژنوتیپ بین البته دادند. اختصاص
 ،MCC696 یاهییژنوتیییپ بییا MCC358 ژنوتیییپ بییین نیییز

MCC693، MCC361 و MCC392 یدارمعنیییی اخیییتالف 
 بیین  در کیه  انید داده نشیان  تحقیقیات  (.8 )شکل نشد مشاهده

 دانیه  تعیداد  و بوتیه  در غالف تعداد صفات نخود، عملکرد اجزای
 و محیحیی  شیرايط  و هستند عملکرد اجزای متغیرترين بوته در

 & Tadayyon) دارنید  هیا آن روی بر یدارمعنی تأثیر ژنوتیپ

Ghorbaninejad, 2012.) ژنوتیییییپ پییییژوهش، ايیییین در 
MCC537 ژنوتیپ آن از پس و MCC427 ساير با مقايسه در 

 و دادنید  نشان خود از را بیشتری بوتة در غالف تعداد هاژنوتیپ
 تولید برای باالتری پتانسیل از هاژنوتیپ اين که آيدمیبر چنین
  ند.باش برخوردار بوته در غالف تعداد

 

 
 نخود بوتة در غالف تعداد بر زیستی کود سطوح اثر -7 شکل

 .ندارند يکديگر با درصد يک سحح در یدارمعنی اختالف دانکن آزمون اسا  بر هستند، مشترک حرف يک حداقل دارای که یيهامیانگین

Fig. 7. Effects of biological fertilizer on No. of pods in plant of chickpea 
 Means that have a least common letter, have not significantly different together based on Multiple Range Test at 1%. 

 

 

 
 نخود بوتة در غالف تعداد بر ژنوتيپ اثر -8 شکل

 .ندارند يکديگر با درصد يک حسح در یدارمعنی اختالف دانکن آزمون اسا  بر هستند، مشترک حرف يک حداقل دارای که یيهامیانگین 
Fig. 8. Effects of genotype on No. of pods in plant of chickpea 

 Means that have a least common letter, have not significantly different together based on Multiple Range Test at 1%. 

 
   غالف در دانه تعداد

 نخیود  غیالف  در دانیه  دتعیدا  بیر  زيسیتی  کیود  سحوح اثر
 یهیا ژنوتییپ  اثیر  همچنین (.9 شکل و 3 )جدول نشد دارمعنی
 و 3 )جیدول  نگرديد دارمعنی غالف در دانه تعداد روی بر نخود

 و زيسیتی  کیود  سیحوح  متقابیل  اثیر  ايین،  ربَی عالوه (.10 شکل
 دارمعنیی  غیالف  در دانیه  تعیداد  صفت بر نیز نخود یهاژنوتیپ

 دانیه  تعیداد  خصوصیت که رسدمی نظربه (.4 و 3 )جداول نشد
 اثییرات )ماننیید محیحییی شییرايط تییأثیر تحییت کمتییر غییالف، در
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 میورد  یهیا ژنوتییپ  کیه ايین  الاقیل  يا گیردمی قرار (همزيستی
 ژنتیکیی  تنیوع  دارای غیالف  در دانه تعداد صفت نظر از بررسی،
 نشیده  آن کشیف  بیه  موفیق  واريیانس  تجزيه که هستند ظريفی
 نخود یهاژنوتیپ که شودمی استنباط چنین موع،مج در است.
 غیالف،  در دانیه  تعداد تولید نظر از تحقیق اين در بررسی مورد

 Farshadfar & Javadi دارند. يکديگر با مشابهی هایپتانسیل

Niya (2012) نظیر  از را نخیود  ژنوتییپ 19 خیود  محالعات در 
 اثیر  که کردند گزارش نیز هاآن کردند. بررسی خشکی به تحمل
 نخیود  غالف در دانه تعداد روی بر خشکی تنش مختلف سحوح
 دارمعنیی  رغیم علیی  نییز  هاژنوتیپ بین اختالف و نشد دارمعنی
 قرار آماری کال  يک در آن ژنوتیپ18 که بود ایگونهبه شدن،

  گرفتند.
 

 
 نخود غالف در دانه تعداد بر زیستی کود سطوح اثر -9 شکل

 .ندارند يکديگر با درصد پنج سحح در یدارمعنی اختالف دانکن آزمون اسا  بر هستند، مشترک حرف يک حداقل دارای که یيهامیانگین 

Fig. 9. Effects of biological fertilizer on No. of seeds in pod of chickpea 
 Means that have a least common letter, have not significantly different together based on Multiple Range Test at 5%. 

 
 

 
 نخود غالف در دانه تعداد بر ژنوتيپ اثر -10 شکل

 .ندارند يکديگر با درصد پنج سحح در یدارمعنی اختالف دانکن آزمون اسا  بر هستند، مشترک حرف يک حداقل دارای که یيهامیانگین 
Fig. 10. Effects of genotype on No. of seeds in pod of chickpea 

 Means that have a least common letter, have not significantly different together based on Multiple Range Test at 5%. 

 
   دانههزار وزن

 نشید  دارمعنی نخود دانة هزار وزن بر زيستی کود سحوح اثر
 دانیة هیزار  وزن بر نخود یهاژنوتیپ اثر اما ،(11 شکل و 3 )جدول

 وزن بیشترين (.3 )جدول گرديد دارمعنی درصد يک سحح در آن
 دانههزار وزن کمترين و بود MCC392 ژنوتیپ به مربوط دانههزار

 دادنید  نشیان  خیود  از MCC80 و MCC361 یهیا ژنوتیپ نیز را
 ژنوتییپ  کیه  شیود میی  مالحظیه  8شیکل  بیه  توجه با (.12 )شکل

MCC392 کیه  اسیت  یيهیا ژنوتیپ از بوته در غالف دتعدا نظر از 
 ژنوتییپ  همیین  امیا  اسیت؛  کیرده  تولیید  را غیالف  تعداد کمترين

 پديیده  اين و است داده اختصاص خودبه را دانههزار وزن بیشترين
 قیرار  دوم رتبیه  در عملکیرد  نظر از ژنوتیپ اين تا است شده سبب
 عملکیرد  اجیزای  بودنپیذير جبیران  بازگوکنند  موضوع اين بگیرد.
 و نخیود  یهیا ژنوتییپ  اصالح برای که است آن مبین و بوده نخود

 گرفیت.  کمیک  خصوصیاتی چنین از توانمی هاآن عملکرد ارتقای
19 نییز  Farshadfar & Javadi Niya (2012) تحقیقیات  در

 ژنوتییپ  بیین،  ايین  در کیه  گرفیت  قرار ارزيابی مورد نخود ژنوتیپ
Flip-99-26C صید  وزن بیشیترين  یدارمعنی طوربه گرم3/39 با 

 کرد. تولید را دانه
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 نخود دانههزار وزن بر زیستی کود سطوح اثر -11 شکل

 .ندارند يکديگر با درصد پنج سحح در یدارمعنی اختالف دانکن آزمون اسا  بر هستند، مشترک حرف يک حداقل دارای که یيهامیانگین

Fig. 11. Effects of biological fertilizer on weight of 1000 seeds of chickpea 
 Means that have a least common letter, have not significantly different together based on Multiple Range Test at 5%. 

 

 

 

 
 نخود دانههزار وزن بر ژنوتيپ اثر -12 شکل

 .ندارند يکديگر با درصد يک سحح در یدارمعنی اختالف دانکن آزمون اسا  بر هستند، مشترک حرف يک حداقل دارای که یيهامیانگین 

Fig. 12. 1000 seeds weight of chickpea genotypes 
Means that have a least common letter, have not significantly different together based on Multiple Range Test at 1%. 

 
    بوته در شاخه تعداد

 نشد دارمعنی نخود شاخه تعداد بر زيستی کود حسحو اثر
 در آن شیاخه  تعیداد  بیر  نخیود  یهیا ژنوتییپ  اثر اما ،(3 )جدول
 کیه  صیورت بیدين  (.3 )جدول گرديد دارمعنی درصد يک سحح

 و بیود  MCC537 ژنوتییپ  بیه  مربیوط  شیاخه  تعیداد  بیشترين
 داد. نشیان  خیود  از MCC358 ژنوتیپ را شاخه تعداد کمترين
 و MCC427 یهیییاژنوتییییپ بیییا MCC537 نوتییییپژ البتیییه

MCC392 گرفییت قییرار آمییاری گییروه يییک در منظییر ايیین از 
 نامحیدود  رشیدی  تییپ  دارای نخیود  کیه آنجیايی  از (.13)شکل

 بوته در بیشتر شاخه تعداد وجود که رسدمی نظربه لذا ،باشدمی
 دهنید، میی  ادامیه  خیود  رشید  بیه  نییز  زايشی رشد زمان در که

 گیردد.  بوته در بیشتر غالف تعداد گیریشکل به رمنج تواندمی
Sedaghat Khahi et al, (2012)  بیر  خیود  محالعیات  در نییز 

 درصیید18 کردنیید گییزارش نخییود مختلییف یهییاژنوتیییپ روی
9 از بییش  هیا ژنوتیپ درصد15 و شاخه پنج از کمتر هاژنوتیپ
 از کیه  یيهیا ژنوتییپ  نمودنید  بیان هاآن داشتند. بوته در شاخه

 بیشیتری  رشد فصل طول بودند، برخوردار بیشتری شاخه عدادت
 تعیداد  در را هیا ژنوتیپ اين برتری جهت، همینبه و داشتند هم

 از بهتر استفاده و بیشتر رشد دوره طول داشتن به بیشتر شاخه
  دادند. نسبت محیحی شرايط

 



 

121 

 1396 دومنيمة ، 2ة، شمار8/ جلدايرانهاي حبوبات پژوهش .../بررسی اثر تلقيح بذور  ؛و همکارانارشدی 

 

 

 
 نخود بوته در شاخه تعداد بر ژنوتيپ اثر -13 شکل

 .ندارند يکديگر با درصد يک سحح در یدارمعنی اختالف دانکن آزمون اسا  بر هستند، مشترک حرف يک حداقل دارای که یيهامیانگین 
Fig. 13. Effects of genotype on No. of beranches in plant of chickpea 

Means that have a least common letter, have not significantly different together based on Multiple Range Test at 1%. 
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Introduction 

 In Iran, among pluses, chickpea has been allocated the most area under cultivation. However, the yield 

average of water and dry chickpea is 1000 and 500 kg per hectare, respectively and among the producer 

countries of this product, the yield average is low. One of the factors which could be effective in increasing 

yield of chickpea is its symbiosis with the mycorrhizal fungi. Mycorrhizal fungi because of stimulating the 

development of the root system of plants can affect food absorption. In addition to, mycorrhizal fungi 

specially provide biological phosphorus absorption for plants involved. Among them, the endo myccorihza 

(or Vesicular Arbuscular Mycorrhiza) that abbreviated VAM, in creation of symbiosis with the roots of 

chickpea have been more successful. The mycorrhizal fungi and rhizobium bacteria before create symbiosis 

with host plant, directly affect the overlay in rhizosphere environment of host plant. Studies have shown that 

the VAMs (which are newly named AMF1) are generally belong to Zigomaycota groups and ecto-myccorihza 

are mainly to Basidiomaycota. However recently a new species of Basidiomaycota has been identified with 

name of Piriformospora indica that acts as AMF and is an entophyte fungus. That is why it is called to be 

like-endo myccorihza. However, the Triplet symbiosis of chickpea, mycorrhiza and rhizobium and also 

chickpea genotypes response to this symbiosis should be examined. 

 

Materials & Methods 

 In order to investigate the inolulation of kabuli seeds of chickpea genotypes with arbuscular mycorrhiza 

and like-endo mycorhiza, an experiment was conducted in 2014, in split plot by arrangement of two - factors 

with a randomized complete block design and three replications in research field at Faculty of Agriculture, 

Ferdowsi University of Mashhad. Main plots were consisted of three levels of mycorhiza (arbuscular 

mycorhiza of Glomus mosseae, like-endo mycorhiza of Piriformospora indica and non - used mycorhiza) 

and sub plots were consisted of nine genotypes of chickpea: MCC 80, MCC 358, MCC 361, MCC 392, 

MCC 427, MCC 537, MCC 693, MCC 696 and MCC 950. (These genotypes had good yield potentials and 

selection and presented in the studies on germplasm from the Institute of Plant Sciences, Ferdowsi 

University of Mashhad seed bank). All seeds of genotypes were infected to the symbiotic rhizobium bacteria 

of chickpea.  
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Results & Discussion 

 The results indicated that mycorrhiza significantly increased seed and biological yield, harvest index 

and number of pods per plant. The effect of mycorrhiza was not significant on number of seeds in pod and 

weight of 1000 seeds. Among the genotypes in this study, the highest seed and biological yield and number 

of pods per plant was dedicated to genotype MCC 537. Genotypes MCC 80, MCC 537 and MCC 392 

showed highest harvest index significantly. The highest weight of 1000 seeds was assigned to the genotype 

of MCC 392. There was not significant differences between genotypes due to the number of seeds per pod. 

In the study the interactions effects was observed between mycorrhizal and chickpea genotypes that the 

highest seed and biological yield belonged to the factor of arbuscular mycorrhiza-MCC 537 genotype and the 

highest harvest index belonged to the factor of arbuscular mycorrhiza-MCC 80 genotype. 

 

Conclusion 

 Application of dual inoculation of mycorrhiza and rhizobium could improve the uptake of yield and 

yield components in chickpea genotypes. Application of like-endo mycorrhiza had not significant effect on 

seed production and yield components on chickpea. In a general conclusion, among the studied genotypes, 

MCC 537 and MCC 427 were better than the others. 
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