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 چکيده
 Cicer arietinum) خفود ن مختلف   کاشت هایتاريخ در نیتروژن زيستی و شیمیايی کود تأثیر بررسی منظوربه

L.) در تکفرار  سفه  بفا  تصادفی کامل بلوك طرح قالب در فاکتوريل صورتبه 1394-95 زراعی سال در آزمايشی آزاد، رقم 

 زيسفتی  کفود  ماه(،بهمن13 و ید15) سطح دو در کاشت تاريخ .شد انجام گنبدکاووس دانشگاه کشاورزی دانشکده مزرعه
ن در چهار سطح )صفرر،  نیتروژ شیمیايی کود و (تلقیح عدم و مزورايزوبیوم زيستی کود با تلقیح) سطح دو در مزورايزوبیوم

 تعفداد  بوتفه،  ارترفا   بفر  کاشفت  تاريخ عامل که داد نشان نتايج د.بو اوره( منشأ با هکتار در وژننیتر کیلوگرم60و  40، 20
 دی15 تفاريخ  در هفا آن مقفدار  و بود گذارتأثیر بیولوژيک عملکرد و دانه عملکرد بوته، رد دانه و غالف تعداد بوته، در ساقه
 زيسفتی  کفود  و نیتفروژن  کفود  عامفل  تفأثیر  تحفت  لوژيفک بیو عملکفرد  و دانفه  عملکفرد  بوتفه،  در غالف تعداد بود. بیشتر

مصفرف   تیمارهفای  داد. قفرار  تفأثیر  تحفت  نیفز  را بوتفه  در دانفه  تعداد مزورايزوبیوم زيستی کود .گرفتند قرار مزورايزوبیوم
 .دادنفد  اختصفا   خفود  بفه  را صفرات  مقفدار  بیشترين مزورايزوبیوم زيستی کود با تلقیح و هکتار در نیتروژن کیلوگرم60

 هکتفار  در نیتفروژن  کیلفوگرم 60 مصفرف  با بود. ماه بهمن13بیشتر از  درصد8/16 ماهدی15عملکرد دانه در تاريخ کاشت 
 .داد اففزايش  درصفد 48/7 را دانفه  عملکفرد  بفاکتری  با تلقیح يافت. افزايش مصرف عدم به نسبت درصد57/9 دانه عملکرد
 بفرای  نیتروژن و محیطی منابع از استراده برای بهتری فرصت زودتر کاشت و باکتری با تلقیح ،نیتروژن از استراده بنابراين
 د.ش دانه عملکرد آن دنبال به و رويشی رشد افزايش موجب کهیطوربه ،دکر فراهم گیاه

 

  مزورايزوبیوم زودتر، کاشت بیولوژيک، عملکرد بوته، ارترا  :هايدواژهکل
 

   1 مقدمه

 هایلگوم ترينمهم زا يکی (.Cicer arietinum L) خودن

 بعفد  اهمیفت  نظر از و باشدمی آسیا جنوب در )حبوبات( ایدانه
 نخففودفرنگی و (Phaseolus vulgaris L). سففبز لوبیففا از
(Pisum sativum L.) تنهفا نه گیاه اين د.دار قرار سوم رتبه در 

 باشفد مفی  مرید نیز خاك سالمت برای بلکه انسان سالمت برای
(Ahmad et al., 2005.) نفو   به زيادی حد تا محصول افزايش 

 آزادسفازی  اسفت.  وابسته ،گیردمی قرار استراده مورد که کودی
 مترففاوت زيسففتی و آلففی ،شففیمیايی کودهففای از غففذايی مففواد
 خفا   معايفب  و مزايفا  دارای کفود  نو  هر حال،اين با ؛باشدمی
 خفاك  حاصفلخیزی  و محصفول  رشفد  موجفب  که باشدمی خود
 از گیاهفان  نیفاز  مفورد  نیتروژن تأمین برای زهامرو .شودمی

                                                           
 farima_doaei@yahoo.com نویسنده مسئول:*

 برای ابزاری عنوانبه که شودمی استراده شیمیايی کودهای
 مطففرح سففطح واحففد در عملکففرد حففداک ر بففه دسففتیابی

 کفود  از ازحفد بفیش  اسفتراده  امفروزه  کفه  صورتی در .باشندمی
 کیریفت  و عملکفرد  کفاهش  مانند مشکالتی بروز باعث شیمیايی
 ,Chen) اسفت  گرديفده  خاك و آب منابع دگیآلو و محصوالت

 را کودهفا  ايفن  مصفرف  بتواند که کارهايیراه پیداکردن (،2006
 مبففانی از اسففتراده رسففد.مففی نظففر بففه ضففروری ،دهففد کففاهش
 رففع  هایراه از يکی زراعی هاینظامبوم در اکولوژيک یکشاورز
 تفأمین  بفر  عالوه تا ،باشدمی مخاطرات اين کاهش و مشکل اين

 در کشففاورزی یهففاسففامانه پايففداری بففه گیففاه، فعلففی نیازهففای
 راهکارهای  وجز زيستی کود از استراده شود. منجر نیز درازمدت
 باشد.می اهداف اين به دستیابی

 نیففاز از بخشففی يففا تمففام هسففتند قففادر یاهففانگ از برخففی
 نتیجفه  در نیتفروژن  زيسفتی  ت بیفت  طريف   از را خود نیتروژنی

http://dx.doi.org/10.22067/ijpr.v8i2.48451
file:///E:/phd/chickpea%20%20%20PHD/analysis%20%202/مقاله/95%20%208%2010.docx%23چنن
file:///E:/phd/chickpea%20%20%20PHD/analysis%20%202/مقاله/95%20%208%2010.docx%23چنن
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 گیاهفان  رو،ازايفن  کننفد.  تفأمین  همزيست هایباکتری با تعامل
 از کننفده، غیرت بیفت  گیاهفان  بفه  نسفبت  نیتروژن کنندهت بیت
 ;Ladha et al., 2000) باشندمی برخوردار رقابتی بزرگ امتیاز

Franche et al., 2009.) همزيسففت، هففایبففاکتری جملففه از 
 بفاکتری  بفا  نخفود  گیفاه  ،بفین  ايفن  در که باشندمی هارايزوبیوم

Mesorhizobium کنفد می برقرار همزيستی رابطه (Laranjo 

et al., 2012). شفراي   بفودن نامناسفب  بفه  توجفه  بفا  ،هرحالبه 
 جمعیفت  ،هفا کفش علف   و سفموم  از استراده و اقلیمی و محیطی
 & Ahemad) اسفت  يافتففه کففاهش ريزوسفرری  هففایبفاکتری 

Saghir Khan, 2010.) بفا  نخفود  گیفاه  بفذر  تلقفیح  بررسی در 
 کفه  شفد  گزارش نیتروژن شیمیايی هایکود مصرف و رايزوبیوم
 در اوره کیلفوگرم 70 تفا  50 بفین  نیتروژن شیمیايی کود مصرف
 و توسفعه  رشفد،  هبفود ب به تواندمی کنندهشرو  عنوان به هکتار
 کنفد  کمفک  شفده تلقیح نخود کل عملکرد و فیزيولوژيک صرات

(Namvar et al., 2013.) دارمعنففی اثففر ديگففر، بررسففی در 
 نخفود  گیفاه  تودهيستز و بوته عملکرد بر مزورايزوبیوم از استراده
 Kashfi et al, (2011) (.Biabani et al., 2011) شد گزارش
 نیتفروژن،  )پايفه(  آغفازگر  کفود  مقفدار  يشافزا با که کردند بیان
 بیولوژيفک،  عملکفرد  دانفه،  عملکفرد  ماننفد  نخفود  تاصر برخی
 بوتفه  در غفالف  تعفداد  و غفالف  در دانه تعداد برداشت، شاخص
 گیفاه  نمفو  و رشفد  نیتفروژن،  بر عالوه يافت. داریمعنی افزايش
 قفرار  نیفز  کاشفت  تفاريخ  جملفه  از محیطفی  عوامفل  تأثیر تحت
 گیرد.می

 و قفدرت  تعیفین  در اصفلی  عوامفل  از يکفی  کاشفت  تاريخ
 رطوبت( و )دما مختل  محیطی شراي  برابر در محصول توانايی
 نمفو  و رشفد  روی محیطفی  شفراي   ثربودنؤم دلیل به باشد.می
 مهفم  مزرعفه  در گیاهان برای مناسب کشت تاريخ انتخاب ،گیاه
 ,Sokhtesaraee et al .(Said et al., 2012) باشففدمففی

 نیتفروژن  و کاشفت  تاريخ متقابل اثر که کردند گزارش (2013)
 شفاخه  در غفالف  تعفداد  اصفلی،  سفاقه  در غالف تعداد اتصر بر

 دارمعنفی  (Glycine max) سفويا  بوتفه  در غالف تعداد و فرعی
 طفول  یلدل به موقعبه کاشت تاريخ در که کردند بیان هاآن شد.
 دانفه  عملکرد کرد،عمل اجزای افزايش و مناسب نمو و رشد دوره

 سفرك  کفود  نوبفت  يفک  حداقل دادن همچنین و يافت افزايش
 گزارشفی  در باشفد.  داشفته  دانه عملکرد بر م بتی تأثیر توانست
 اواخفر  کاشت هایتاريخ در نخود دانه عملکرد که شد بیان ديگر
 اواخفر  کاشفت  تفاريخ  بفه  نسفبت  زمسفتان  اواس  و اوايل پايیز،

 ,.López-Bellido et al) بفود  بیشتر درصد80 تا 50 زمستان

 زايشفی  و رويشفی  مرحله ترشدنطوالنی ،امر اين علت .(2008
 اوايفل  در کاشفت  کفه  شد بیان نیز ديگر پژوهشی در شد. اعالم

 مفاده  عملکفرد  کفاهش  باعفث  زمسفتان  اواخر به نسبت زمستان

 (.Horn et al., 1996) شد نخود گیاه در دانه عملکرد و خشک
 در غفالف  تعفداد  کفه  داد نشفان  Naseri et al, (2011) نتايج
 تفاريخ  در برداشفت  شفاخص  و دانفه  عملکرد دانه،100وزن بوته،
 داریمعنفی  طفور بفه  مفاه بهمفن 17 بفه  نسبت ماه آبان28 کشت
 فصفل  ابتفدای  در زودتر رشد و استقرار امر اين علت بود. بیشتر
 مسفاعد  شفراي   از بیشفتر  اسفتراده  سفبب  کفه  شد عنوان رشد

 فصفل  اواخفر  در حرارتی و رطوبتی تنش تأثیر اهشک و محیطی
 شد. رشد

 نیتفروژن  مفديريت  و حبوبات بین در نخود اهمیت به نظر
 بفرای  کفافی  نیتفروژن  تأمین منظوربه زراعی هایاکوسیستم در

 سففویهبفف حرکففت و دانففه کیریففت و عملکففرد محصففول، رشففد
 از نیتفروژن  کفود  جفايگزين  منفابع  اسفتراده  بفا  پايدار کشاورزی

 کفود  مفديريت  بررسفی  هدف با پژوهش اين زيستی، کود ملهج
 ربف  مختلف   کاشفت  هایتاريخ در نیتروژن زيستی و شیمیايی
 گنبفدکاووس  منطقفه  در زراعی نخود عملکرد اجزای و عملکرد
 شد. انجام

 

 هاروش و مواد

 زيسففتی و شففیمیايی کففود مففديريت بررسففی منظففوربففه
 Cicer) خففودن بففر مختلفف  کاشففت هففایتففاريخ در نیتففروژن

arietinum L.) مزرعفه  در 1394-95 زراعفی  سال در آزمايشی 

 با گنبدکاووس دانشگاه کشاورزی دانشکده تحقیقاتی و آموزشی
 جغرافیايی عرض و شرقی دقیقه11 و درجه55 جغرافیايی طول
 از منطقفه  ارترفا   .درآمفد  اجفرا  به شمالی دقیقه15 و درجه37

 کفوپن،  هفوايی  و آب بندیتقسیم اساس بر و متر46 دريا سطح
 آزمففايش اسففت. خشففکنیمففه و گففرم ایمديترانففه اقلففیم دارای
 سفه  بفا  تصفادفی  کامفل  بلوك طرح قالب در فاکتوريل صورتبه

  .بود تکرار
 مرکفز  از طفرح  ايفن  در اسفتراده  مفورد  نخود آزاد رقم بذر
 تفاريخ  ،آزمفايش  ايفن  در گرديفد.  تهیفه  گنبفدکاووس  تحقیقات
 زيسففتی کففود ه،مففابهمففن13 و مففاهید15 سففطح دو در کاشففت

 و مزورايزوبیفوم  زيسفتی  کود با تلقیح سطح دو در مزورايزوبیوم
 ،0 شفامل  سفطح  چهفار  در نیتروژن شیمیايی کود و تلقیح عدم
 اوره منشفأ  بفا  هکتفار  در خفالص  نیتروژن کیلوگرم60 و 40 ،20
   بود.

 SWRI14 شففدهسففازیخففالص سففويه تحقیفف  ايففن در
 گرديد. تهیه ايران آب و خاك تحقیقات سسهؤم از مزورايزوبیوم

 روز پفنج  مدت به باکتری کلنی نظر، مورد سويه تک یر منظوربه
 درجفه  28±1 دمفای  بفا  انکوبفاتور  در 1YAM کشت محی  در

                                                           
1 Yeast Mannitol Agar 
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 سوسپانسففیون تهیففه بففرای شففد. داده کشففت گففرادسففانتی
 محفی   روی رشفديافته  کلنی تلقیح، مايه عنوانبه مزورايزوبیوم

 مفوردنظر  غلظفت  شد. آوریجمع شدهاستريل آب  توس کشت
 غلظفت  تعیین برای بود. لیترمیلی هر در سلول 910 تلقیح برای
 مففو طففول در ريزوبیففومی سوسپانسففیون جففذب نظففر، مففورد
 .بود 607/0 حدود که شد قرائت نانومتر600

 عم  از مزرعه خاك از گیرینمونه آزمايش، اجرای از قبل
 میفانگین  میفزان  (.1 جفدول ) شفد  نجفام ا متفر سانتی30 تا صرر

 طی در گنبدکاووس سینوپتیک ايستگاه ماهانه دمای و بارندگی
 است. شده آورده 2 جدول در گیاه رشد دوره

 

 گنبدکاووس دانشگاه مزرعه خاک شيمياییفيزیکو خصوصيات -1 جدول
Table 1. Physicochemical characteristics of farm soil of Gonbad Kavous University 

 

 بافت
 

Texture 

()درصد کل نيتروژن  

Total Nitrogen )%( 

 بر گرم)ميلی فسفر

 کيلوگرم(

Phosphorous (mg.kg-1) 

 رب گرم)ميلی پتاسيم

  کيلوگرم(
Potassium (mg.kg-1) 

()درصد آلی کربن  
O. C. 

(%) 

 الکتریکی هدایت

متر( بر زیمنس)دسی  
EC 

(dS.m-1) 

 اسيدیته
pH 

میلو سیلتی  
Loam Silty 

0.11 21.2 504 1.11 1.2 7.92 

 

 گنبدکاووس سينوپتيک ایستگاه در ماهانه بارندگی و حرارتدرجه ميانگين -2 جدول
Table 2. The mean monthly of temperature and rainfall in synoptic stations of Gonbad Kavous 

 

 دی 

Des-Jan 

 بهمن
Jan-Feb 

 اسفند
Feb-Mar 

نفروردی  

Mar- Apr 
 اردیبهشت
Apr-May  

 خرداد

May-Jun 
C( گراد()سانتی حرارتدرجه

o( Temperature 11.5 8.2 12.8 15.2 22.1 27.0 
 متر()میلی بارندگی

Precipitation (mm)  
43.1 49.4 52.1 65.1 27.8 42.8 

 
 شخم عملیات نو  دو از کاشت بستر سازیآماده منظور به

 رديف   پفنج  دارای کرت هر طرح اين در شد. استراده ديسک و
 بفین  فاصفله  بفود.  متفر سفانتی 25 رديف   فاصفله  به متری شش
 و متفر 5/1 هفا بلفوك  بفین  فاصله و متر يک بلوك هر در هاکرت
 شفد.  درنظرگرفتفه  متفر سفانتی 12 حدود ردي  روی بوته فاصله
 بفذر  دو کپفه  هفر  در نخود، بذور شدن سبز از اطمینان منظوربه
 تا شد تنک برگیچهار مرحله در اضافی گیاهچه و دش داده قرار
 وجفین  برسفد.  مترمربفع  در بوتفه 33 خفود،  اصلی تراکم به گیاه
 منظفور  بفه  شفد.  انجام نوبت دو در دستی روش به هرزهایعل 

 از سوسپانسففیونی ،مزورايزوبیففوم زيسففتی کففود بففا بففذور تلقففیح
 مشفخص  غلظفت  بفا  درصفد  چهار شکر و آب محلول در باکتری

 شفد.  ترکیفب  بفذور  با و گرديد تهیه لیترمیلی هر در سلول910
 ترکیفب  درصفد  چهفار  شکر و آب محلول با نیز تلقیح عدم بذور
 ديگفر  نیم و کاشت زمان در نیمی مرحله، دو در اوره کود شدند.
 توجفه  بفا  بارندگی از قبل دانه پرشدن مرحله در سرك صورتبه
 اسفتراده  نخفود  گیفاه  و بفاکتری  بین همزيستی رابطه کاهش به
 فصفل  طول در مناسب هایبارش به توجه با بررسی اين در شد.
 رشفد،  فصفل  انتهفای  در .شفد  انجفام  ديم صورت به کشت رشد

 در برداشفت  هفا، غالف شدنخشک و هابوته زردشدن با همزمان
 کاشفت  تفاريخ  دو بفرای  ترتیفب به خردادماه دهم و چهارم تاريخ
 .شد انجام ماهبهمن13 و ماهدی15

 صفورت بفه  کفرت  هر از بوته10 ،عملکرد اجزای تعیین برای
 در غالف تعداد ،بوته در ساقه تعداد بوته، ارترا  و انتخاب تصادفی
 و بیولوژيففک عملکففرد دانففه،100وزن بوتففه، در دانففه تعففداد بوتففه،
 حفذف  بفا  ،دانفه  عملکرد تعیین برای شد. تعیین برداشت شاخص
 شفد  برداشفت  وسف   رديف   سفه  از مترمربفع  نیم و دو ها،حاشیه

   بود(. شده درنظرگرفته رشد هایشاخص برای مترمربع25/1)
 SAS Ver. 9.1.3 آمفاری  افزارنرم با هاداده تحلیل و تجزيه

 ترفاوت  حفداقل  آزمفون  از هفا میفانگین  مقايسفه  بفرای  شد. انجام
 شد. استراده درصد پنج احتمال سطح در (LSD) دارمعنی

 

 بحث و نتایج
 احتمفال  سفطح  در بوته در ساقه تعداد بر کاشت يختار اثر

 در دانفه  تعفداد  ،بوته در غالف تعداد ،بوته ارترا  بر و درصد پنج
 يفک  احتمفال  سفطح  در بیولوژيک عملکرد و دانه عملکرد ،بوته
 در غفالف  تعفداد  بر نیتروژن اثر (.3 )جدول شد دارمعنی درصد
 پفنج  احتمفال  سفطح  در بیولوژيک عملکرد و دانه عملکرد ،بوته
 اثفر  ،3 جفدول  بفه  توجفه  بفا  (.3 )جفدول  شفد  دارمعنفی  درصد

 درصفد  پنج احتمال سطح در بیولوژيک عملکرد بر مزورايزوبیوم
 در دانفه  عملکفرد  و بوته در دانه تعداد ،بوته در غالف تعداد بر و

 مفورد  در متقابفل  اثفر  شفد.  دارمعنفی  درصد يک احتمال سطح
 (.3 جدول) شدن دارمعنی صرات از کدامیچه



 

31 

 1398نيمة اول ، 1ة، شمار10/ جلدايرانهاي حبوبات پژوهش .../بررسی عملکرد ؛و همکاراندعائی 

 
  دانه،100وزن ،بوته در دانه تعداد ،بوته در غالف تعداد اصلی، ساقه تعداد بوته، ارتفاع مربعات( )ميانگين واریانس تجزیه -3 جدول

 مزورایزوبيوم و نيتروژن کاشت، تاریخ تأثير تحت زراعی نخود برداشت شاخص و بيولوژیک عملکرد ،دانه عملکرد

Table 3. Analysis of variation (mean squares) for effect of plant height, number of branch, number of pod per plant, 

number of seed per plant, 100 seed weight, seed yield, biological yield and harvest index in chickpea under planting 

date, nitrogen and Mesorhizobium 
 
 

 شاخص

 داشتبر
Harvest 

index 

 عملکرد

 بيولوژیک
Biological 

 yield 

 عملکرد

 دانه
Seed 

yield 

 دانه100وزن
100 seed 

weight 

 بوته در دانه تعداد
Number of seed 

 per plant 

 بوته در غالف تعداد
Number of pod 

per plant  

 ساقه تعداد

 اصلی
Number of 

main branch  

 ارتفاع

 بوته
Plant 

height 

 درجه

 آزادی
df 

 تغييرات منابع
S.O.V. 

ns 5.810 ns 451724 ns 62009 ns 0.088 ns 3.194 ns 6.007 ns 0.345 ns4.668 2 
 بلوك 
 Block  

ns 15.36 24640435** 4440225** 7.045 386.2** 405** 0.747* 703.5** 1 
 کاشت تاريخ

 Planting date  

ns 3.924 1325295* 276031* ns 0.050 ns 3.163 29.23* ns 0.217 ns 6.020 3 
  نیتروژن 

Nitrogen 

ns 16.65 2183253* 805749** ns 4.569 160.4** 38.36** ns 0.153 ns 7.552 1 
  مزورايزوبیوم

Mesorhizobium  
ns 2.383 ns 306887 ns 97358 ns 0.983 ns 18.86 ns 16.34 ns 0.027 ns 4.500 3 P*N 
ns 0.105 ns 44713 ns 93201 ns 1.350 ns 0.076 ns 0.036 ns 0.176 ns 0.795 1 P*M 
ns 1.282 ns 129359 ns 53230 ns 0.566 ns 4.198 ns 2.876 ns 0.100 ns 5.950 3 N*M 
ns 4.413 ns 158674 ns 101285 ns 0.235 ns 11.03 ns 4.778 ns 0.053 ns 2.280 3 P *N*M 

  Errorخطا 30  5.016 0.165  8.516  .9414  1.790  93024  354282  4.585

6.087 6.329 9.197 4.923 10.440 9.117 8.160 3.665  

 تغییرات ضريب

 (درصد)

(%)CV 

ns، * درصد يک و پنج احتمال سطح در دارمعنی داری،معنی عدم ترتیببه :** و 

P، N و M مزورايزوبیوم و نیتروژن کاشت، تاريخ ترتیب:به 

ns, * &**: no Significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively  

P, N & M: planting date, Nitrogen and Mesorhizobium, respectively 

 
 
 بوته در ساقه تعداد و بوته ارتفاع
 بوتفه  در ساقه تعداد و ارترا  بیشترين ،4 جدول به توجه با
 مفاه دی در دمفا  باالبودن به نظر بود. اول کاشت تاريخ به مربوط
 از بعفد  مفاه دی15 کاشفت  تفاريخ  (2 )جدول ماهبهمن به نسبت
 تفاريخ  و گراد(سانتی درجه4/12 دمای متوس  )با روز20 حدود
 دمفای  متوسف   )بفا  روز25 حفدود  از بعفد  مفاه بهمفن 13 کاشت
 رشفد  دوره شفدن طفوالنی  کفرد.  سفبز  گفراد( سانتی درجه97/9

 تفاريخ  وز،ر100 )حفدود  ماهدی15 کاشت تاريخ در گیاه رويشی
 مفاه بهمفن 13 کاشفت  تفاريخ  بفه  نسفبت  (25/1/1395 دهیگل

 نیفاز  تفأمین  دلیل به (7/2/1395 دهیگل تاريخ روز،85 )حدود
 بوتفه  در شاخه تعداد و بوته ارترا  افزايش به منجر گیاه حرارتی
 ففروردين  ماه در دما افزايش به توجه با رتردي کاشت تاريخ شد.

 مفاه دی15 در گیفاه  کاشفت  شد. طی ترسريع آن رشدی مراحل
 غفذايی  مفواد  و یبارندگ از زودتر استقرار دلیل به گیاه شد باعث

 در مخصوصفا   مناسفب  دمفای  همچنفین  و کند استراده یخوببه
 در سفاقه  تعفداد  و بوته رترا ا افزايش به منجر رويشی رشد دوره
   شد. بوته

 Goldani & Rezvani Moghaddam (2007) نتفايج 
 تفاريخ  در بوتفه  در شفاخه  تعفداد  و بوته ارترا  که ادد نشان نیز

 Sokhtesaraee et بفود.  دوم کاشت تاريخ از بیشتر اول کاشت

al., ( 2013) (2007) و Goldani & Rezvani 

Moghaddam یفل دل بفه  کاشفت  در خیرأتف  بفا  که معتقدند نیز 
 تسفريع  گیفاه  نمو و رشد حرارت،درجه افزايش با گیاه شدنمواجه
هبف  ،کنفد مفی  طفی  را تریکوتاه رويشی رشد دوره گیاه و شودمی

 و ارترفا   ،رشفد  ،رويشفی  دوره کفاهش  موجب عمل اين کهطوری
 شود.می بوته در شاخه تعداد
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 ژیکبيولو عملکرد و دانه عملکرد ،بوته در دانه تعداد ،بوته در غالف تعداد بوته، در ساقه تعداد بوته، ارتفاع ميانگين مقایسه -4 جدول

 مزورایزوبيوم و نيتروژن کاشت، هایتاریخ تأثير تحت زراعی نخود
Table 4. Comparison of means of plant height, number of branch, number of pod per plant, number of seed per plant, 

seed yield and biological yield in chickpea under planting data, nitrogen and Mesorhizobium 

بيولوژیک عملکرد  

هکتار( در )کيلوگرم  
Biological yield (kg/ha) 

دانه عملکرد  

ر(هکتا در )کيلوگرم  
Seed yield 

(kg/ha) 

 در دانه تعداد

 بوته
Number of 

seed per plant 

 در غالف تعداد

 بوته
Number of 

pod per plant 

 اصلی ساقه تعداد
Number of 

main branch 

بوته ارتفاع  

متر()سانتی  

Plant height 

(cm) 

 

کاشت تاريخ      planting data 

10120 a 3620 a 39.85 a 34.91 a 5.10 a 64.94 a 
 ماهدی15

4 Jan.  

8687 b 3012 b 34.18 b 29.10 b 4.85 b 57.28 b 
 ماهبهمن13

1 Feb. 
هکتار( در )کیلوگرم نیتروژن      Nitrogen (kg/ha( 

9075 b 3146 b - 30.48 c - - 0 

9242 b 3227 ab - 30.58 bc - - 20 

9452 ab 3402 a - 33.18 ab - - 40 

9845 a 3479 a - 33.51 a - - 60 

 Mesorhizobium مزورايزوبیوم    

9190 b 3186 b 35.18 b 31.11 b - - شاهد Control  

9617 a 3445 a 38.84 a 32.90 a - - مزورايزوبیوم 
Mesorhizobium 

 ندارند. داریمعنی تراوت ددرص پنج احتمال سطح در LSD آزمون اساس بر مشترك حرف يک حداقل دارای هاییانگینم ستون، هر در

 For each column, values marked with the same letter are no significantly different at the P≤ 0.05 level according LSD. 
 
 

 بوته رد غالف تعداد
 کاشفت  تفاريخ  بفه  ربفوط م بوتفه  در غفالف  تعداد رينتبیش

 کاشفت  تفاريخ  بفه  نسفبت  مفاه بهمفن 13 تفاريخ  بفود.  ماهدی15
 را بوتفه  در غفالف  تعفداد  در درصفدی 64/16 کفاهش  ماهدی15
 علفت  بفه  گیفاه  رشفد  دوره شفدن طفوالنی  (.4 )جدول داد نشان
 تفاريخ  در گیفاه  خفوب  رشفد  و رشفد  دوره طول در پايین دمای
 شفاخه  تعفداد  و گیاه طول افزايش به منجر که ماهدی15 کاشت
 بفا  داد. اففزايش  را بوتفه  در غالف تعداد (،4 )جدول شد بوته در

 بفا  بوتفه  در غفالف  تعفداد  دارمعنی و م بت همبستگی به توجه

 تعفداد  اففزايش  بفرای  نیفز  شراي  (،5 جدول ،r=72/0**) ارترا 
 شد. فراهم بوته در غالف
(2010)Kobrayi et al,  زودهنگفام  کشفت  که معتقدند 
 رطوبتی مساعد شراي  و فصل آخر خشکی از فرار علت به نخود
 گفردد.  هفا غالف تعداد افزايش به منجر تواندمی فصل ابتدای در

 (2011) و ,López-Bellido et al (2008) بررسففی نتففايج
Naseri et al, گیاه رشد دوره طول کاهش با که داد نشان نیز، 

 .فتيا کاهش بوته در غالف دتعدا

 

  دانه عملکرد ،بوته در دانه تعداد ،بوته در غالف تعداد بوته، ارتفاع بوته، در اصلی ساقه تعداد بين همبستگی بضرای -5 جدول

 نخود بيولوژیک عملکرد و

Table 5. Correlation coefficients among number of branch, plant height, number of pod per plant, number of seed per 

plant, seed yield and biological yield in chickpea 
 

 بيولوژیک عملکرد
Biological yield 

6 

 دانه عملکرد
Seed yield 

5 

 بوته در دانه تعداد
Number of seed 

 per plant 
4 

 بوته در غالف تعداد
Number of pod per 

plant  
3 

 بوته ارتفاع
Plant height 

2 

 اصلی ساقه تعداد
Number of 

main branch 
1 

 هاصفت
Traits 

     1 1 
    1 ns 0.21 2 
   1 0.72** 0.33** 3 
  1 0.92** 0.65** ns 0.24 4 
 1 0.95** 0.93** 0.72** ns 0.27 5 
1 0.92** 0.85** 0.88** 0.72** 0.47** 6 

ns ،* درصدپنج و يک  ر در سطح احتمالداداری، معنیترتیب عدم معنی: به** و 
ns, * &**: no Significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively
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 و بیشفترين  نیتفروژن  هکتفار  در کیلوگرم60 مصرف تیمار
 بفا  (.4 )جفدول  داشفتند  را بوتفه  در غالف تعداد کمترين ،شاهد
 و ارترفا   نظیر ژيکیمورفولو صرات افزايش با ،4 جدول به توجه
 در غفالف  تعفداد  نیتفروژن،  مصفرف  با گیاه در اصلی ساقه تعداد
 م بت اثر به نیز Lawlor et al, (2001) يافت. افزايش نیز بوته
 انفدام  بهبفود  طريف   از دانه عملکرد اجزای روی نیتروژن تأمین
  ,Namvar et al(2011) بررسفی  نتفايج  داشفت.  اشاره رويشی
 نیتفروژن  کفود  مصفرف  به نخود گیاه دارمعنی پاسخ از نشان نیز
 غفالف  تعفداد  بیشفترين  کهیطوربه ،بود بوته در غالف تعداد در
 مشفابهی  نتیجه شد. حاصل اوره کیلوگرم100 مصرف با بوته در

 شد. گزارش نخود گیاه در نیز Amany (2007) توس 
 تولیفد  بیشفتری  غفالف  تعفداد  مزورايزوبیوم با بذر تلقیح با
 عوامفل  از يکفی  غفذايی  مفواد  کهاين به توجه با (.4 ل)جدو شد
 & Koocheki) است عملکرد اجزای افزايش يا کاهش در مؤثر

Sarmadnia, 2013) غذايی مواد و نیتروژن باکتری، با تلقیح و 
 تفأمین  رسدمی نظر به لذا ،دهدمی قرار گیاه اختیار در بیشتری
 هفای گفل  تعفداد  افزايش باعث زيستی ت بیت طري  از نیتروژن
 (2011) شفد.  بوتفه  در غفالف  تعفداد  اففزايش  نتیجه در و بارور

Biabani et al, (2013) وNamvar et al,  کردند گزارش هم 
 شد. بوته در غالف تعداد افزايش باعث رايزوبیوم با تلقیح که

 
 بوته در دانه تعداد
 مفاه، بهمفن 13 تفاريخ  بفه  نسفبت  مفاه دی15 کاشت تاريخ 
 بفه  نظفر  (.4 جدول) داشت همراهبه را بوته در انهد67/5 افزايش

 در دانفه  تعفداد  بفا  بوتفه  در غالف تعداد و ارترا  بین همبستگی
 بفا  رشفد  دوره ترشفدن کوتفاه  رسفد مفی  نظفر به (،5 )جدول بوته

 باعفث  (4 جدول) بوته در غالف تعداد و گیاه هوايی اندام کاهش
 ,Sokhtesaraee et al (2013) شد. بوته در دانه تعداد کاهش

 علفت  را رويشفی  دوره کفاهش  نیفز  ,Kobrayi et al (2010) و
 در ترتیفب  بفه  کاشفت  در تأخیر با بوته در دانه تعداد بودنپايین
 کردند. اعالم نخود و سويا گیاه

 داد اففزايش  را بوتفه  در دانفه  تعفداد  يزوبیفوم مزورا مصرف
 ایاجفز  همفه  روی نیتروژن تأمین کهاين به توجه با (.4 )جدول
 گفذارد مفی  تفأثیر  رويشفی  انفدام  بهبفود  طريف   از دانفه  عملکرد

(Lawlor et al., 2001) باعث تلقیح انجام نیز پژوهش اين در 
 تیمارهففای بففین اخففتالف هرچنففد ،شففد رويشففی انففدام بهبففود

 عوامل از يکی همچنین، (.4 )جدول نبود دارمعنی مزورايزوبیوم
 افزايشبا  است. بوته در غالف تعداد بوته، در دانه تعداد در مؤثر
 بوتفه  در دانفه  تعداد ،مزورايزوبیوم مصرف با بوته در غالف تعداد
 تعفداد  بین دارمعنی و م بت رابطه (.4 )جدول يافت افزايش هم

 ايفن  يفد ؤم نیفز  (r=92/0**) بوتفه  در دانه تعداد و بوته در غالف
 نتفايج  بفا  همسفو  آزمفايش  ايفن  نتفايج  (.5 )جفدول  است نتیجه

(2008)Togay et al,  (2011) وBiabani et al,  مفورد  در 
   بود. نخود گیاه در رايزوبیوم تلقیح با بوته در دانه تعداد افزايش
 

 دانه عملکرد
 کاشت تاريخ از دانه عملکرد بیشترين ،4 جدول به توجه با
 مفاه بهمفن 13 کاشفت  تاريخ کهطوریبه ،آمد دستبه ماهدی15

 .داشفت  مفاه دی15 کاشت ريختا به نسبت درصدی8/16 کاهش
 روی بر تأثیر با دما مانند محیطی عوامل کاشت، تاريخ تأثیر تحت
 در ایکننفده یفین تع نقش گیاه رشد دوره طول و گیاه نمو سرعت
 ,.Lawlor et al) دارنفد  دانفه  عملکفرد  يفت درنها و گیفاه  انفدازه 

 کاشفت  تفاريخ  م بفت  اثفر  به توجه با نیز پژوهش اين در .(2001
 دمفای  بفا  شفدن مواجفه  دلیل به رشد دوره طول بر ماهدی اواس 
 تعفداد  بوتفه،  در سفاقه  تعفداد  بوته، ارترا  همچون صراتی و کمتر
 همبسفتگی  وجفود  بفه  نظفر  و بوتفه  در دانه تعداد و بوته در غالف
 (،r=72/0**) بوتفه  ارترفا   بفا  دانفه  عملکرد بین دارمعنی و م بت
 (r=95/0**) بوته در دانه عدادت و (r=93/0**) بوته در غالف تعداد
 يافت. افزايش دانه عملکرد (،5 )جدول مطالعه اين در

 باشفد مفی  نکته اين يدمؤ نیز 1 شکل در موجود هایرابطه
 اسفتراده  برای بیشتری فرصت ماه،دی15 تاريخ در کاشت با که
 واحفد  هفر  بفا  کفه یطفور بفه  ،شفد  فراهم نیتروژن مانند منابع از

 و 87/6 دانفففه عملکفففرد ،یتفففروژنن کفففود مصفففرف اففففزايش
 بهمففن13 و دی15 کاشفت  تففاريخ در یفب ترتبففه کیلفوگرم 76/4

 عملکفرد  بهتفر  واکفنش  دهنفده نشان بیشتر شیب يافت. افزايش
 .باشدمی اول کاشت تاريخ به دانه

(2008)López-Bellido et al,  ترشففدنطففوالنی نیففز 
 لیلفی د را دانه( رسیدگی و دانه )پرشدن زايشی و رويشی مرحله

 و اوايفل  پفايیز،  اواخر کاشت هایتاريخ در دانه بیشتر عملکرد بر
 .دانسفتند  زمسفتان  اواخر کاشت تاريخ به نسبت زمستان اواس 
 عوامففل از را بوتففه در غففالف تعففداد افففزايش همچنففین هففاآن
 Kobrayi(2010) .نمودند بیان عملکرد افزايش روی گذارتأثیر

et al, بفین  داریمعنف  و م بفت  همبسفتگی  وجفود  که معتقدند 
 کفه  اسفت  آن دهنفده نشفان  دانه عملکرد و بوته در غالف تعداد
 تعفداد  در تغییر طري  از را نهايی عملکرد تواندیم کاشت تاريخ
 Soleimani et بررسی در .دهد قرار تأثیر تحت بوته در غالف

al, (2010) اففزايش  بفه  منجفر  بوتفه  در غفالف  تعفداد  افزايش 
   شد. دانه عملکرد
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 هکتفار(  در کیلفوگرم  60) نیتفروژن  مصرف میزان باالترين
 ،شفد  شفاهد  بفه  نسبت دانه عملکرد یدرصد57/9 يشافزا باعث
 داریمعنفی  اخفتالف  هکتفار  در کیلوگرم40 مصرف تیمار با ولی
 در دانفه  تعفداد  تفأثیر  تحت بوته عملکرد (.4 )جدول نداد نشان
 در دانفه  تعفداد  (.Lawlor et al., 2001) است دانه وزن و بوته
 غفالف  در دانفه  تعداد و بوته در غالف تعداد تأثیر تحت هم بوته
 و غفالف  تعفداد  نظیر زايشی اندام تعداد کهاين به توجه با است.
 يافتنفد  اففزايش  دارمعنفی  طفور هب نیتروژن مصرف با دانه تعداد
 عملکفرد  افزايش در یمؤثر عامل که رسدمی نظر به (،4 )جدول
 بفا  پفژوهش  ايفن  در نیز غالف در دانه تعداد و دانه100نوز بود.

 هفا داده کفه  يافت افزايش مصرف عدم به نسبت نیتروژن مصرف
 بفه  توجه با ،طرفی از است. نشده آورده داریمعنی عدم دلیل به
 عفدم  و گیفاه  کفم  رشفد  یفل دل بفه  رشفد  اولیه مراحل در کهاين

 نیتفروژن  ت بیفت  میفزان  بفاکتری،  بفا  همزيسفتی  رابطه تشکیل
شفرو   عنفوان به نیتروژن کود از توانمی ،رسدمی نظربه ناکافی
 بفرای  الزم کربوهیفدرات  ینتفأم  و رويشی رشد بهبود در کننده
 گیفاه  عملکفرد  اففزايش  همچنفین  و بفاکتری  بفه  گیفاه  از انتقال

 ، ,Sokhtesaraee et al(2013) نمففففود. اسففففتراده
(2008)Caliskan et al, ، (2011) Kashfi et al, (2011) و 

Namvar et al, نیتفروژن  سفرك  و پايه کود کردند گزارش نیز 
 شود.می عملکرد و اولیه رشد بهبود به منجر

 باعفث  گیاهفان  برای نیتروژن کافی مکمل ینتأم هرحالبه
 قفادر  گیفاه  حالت اين در که شودمی گیاه توسعه و رشد افزايش

 شفود می بیشتر هدان عملکرد درنهايت و عملکرد اجزای تولید به
(Namvar et al., 2011.) 

 یدرصفد 48/7 اففزايش  باعفث  مزورايزبیفوم  باکتری تلقیح
 بفه  توجفه  بفا  (.4 )جفدول  شد تلقیح عدم به نسبت دانه عملکرد
 در غالف تعداد بر داریمعنی اثر مزورايزوبیوم با تلقیح ،4 جدول
 شفمار هبف  عملکفرد  اجفزای  از کفه - بوتفه  در دانفه  تعفداد  و بوتفه 
 Giri & Joshi داشفت.  دانفه  عملکفرد  آن تبفع  بفه  و -روندمی

 در هفا رايزوبیفوم  بهینفه  جمعیفت  از اطمینان برای نیز (2010)
 امفری  را رايزوبیفوم  مؤثر هایسويه با لگوم بذور تلقیح ريزوسرر،
 کفه  کردنفد  گفزارش   ,Togay et al(2008) دانسفتند.  ضروری
 در ايزوبیومر با لقیحت تأثیر تحت یتوجهقابل طوربه دانه عملکرد

 در دانفه  عملکفرد  کفه یطفور به ،گرفت قرار آزمايش سال دو هر
 پفژوهش  نتفايج  ياففت.  اففزايش  يزوبیفوم ار بفا  بفذر  تلقفیح  تیمار

(2013) Verma et al, از اسفففتراده کفففه داد نشفففان نیفففز 
 افزايش موجب موجب آن از استراده عدم به نسبت مزورايزوبیوم

 را هفا رايزوبیوم با تلقیح Romdhane (2007) .شد دانه عملکرد
 دانست. ضروری نخود عملکرد افزايش برای

 
 بيولوژیک عملکرد

 بفر  کاشفت  تفاريخ  تفأثیر  از حفاکی  هاداده میانگین مقايسه
 بیولوژيفک  عملکفرد  ،4 جدول به توجه با بود. بیولوژيک عملکرد

 بفه  نسفبت  یدرصفد 16/14 اففزايش  ماه،دی15 کاشت تاريخ در
 تفاريخ  در دمفا  بفودن مطلفوب  داشفت.  ماهبهمن13 کاشت تاريخ
 درنتیجفه  و رشفد  دوره طفول  افزايش به منجر ماهدی15 کاشت
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 اففزايش  باعفث  نهايفت  در و شفد  زايشی و رويشی صرات بهبود
 Kobrayi et(2010) تحقیقفات  نتفايج  .شد بیولوژيک عملکرد

al,  و Naseri et al, (2011) بیولوژيک عملکرد داد نشان نیز 
 Naseri et al, (2011) .گرففت  قفرار  کاشفت  تاريخ أثیرت تحت
 همچنفین  و رويشفی  رشفد  دوره طفول  اففزايش  که کردند بیان

 تفاريخ  در بیولوژيفک  عملکرد افزايش باعث هابوته خوب استقرار
 شد. زودتر کاشت

 بیولوژيفک  عملکفرد  افزايش باعث نیتروژن مصرف افزايش
 کیلوگرم40 و 60 مصرف بین دارییمعن تراوت حال اين با ،شد
 از يکفی  عنفوان بفه  نیتفروژن  (.4 )جدول نداشت وجود هکتار در

 ،اسففت شففده شففناخته گیففاه توسففعه و رشففد در مهففم عناصففر
 بفر  نیتفروژن  م بفت  تفأثیر  هفا بررسی از بسیاری در کهیطوربه

 مفاده  وزن نتیجفه  در و بفرگ  سفطح  ساقه، تعداد ارترا ، افزايش
 & Soleimani) اسففت شففده گففزارش هففوايی انففدام خشففک

Asgharzadeh, 2010 Walley et al., 2004;.) 
 اففزايش  باعث مزورايزوبیوم با تلقیح ،4 جدول به توجه با 
 عدم تیمار به نسبت هکتار در کیلوگرم427 مقداربه خشک ماده

 و ,Togay et al (2008) بررسفففی تفففايجن .شفففد تلقفففیح
(2010)Salimi et al,  بفر  یفوم ايزوبر بفا  تلقفیح  کفه  داد نشان 

 بفاکتری  نقفش  به توجه با .داشت م بت تأثیر بیولوژيک عملکرد
 گیفاه،  یفاز ن مفورد  نیتروژن ینتأم و نیتروژن ت بیت در رايزوبیوم
 و کفاه  وزن افزايش گیاه، رويشی رشد افزايش باعث آن با تلقیح
 ,.Noroozi et al., 2011; Biabani et al) گیاهی تودهزيست

2011; Verma et al., 2013) دانففه عملکففرد افففزايش و 

 نیفز  بیولوژيفک  عملکفرد  صرات، اين همراه به که شد (4)جدول
   يافت. افزايش
 

 گيرینتيجه
 کاشفت  تفاريخ  در عملکفرد  کفه  داد نشفان  آزمفايش  نتايج

 تلقفیح  و نیتفروژن  کود هکتار در کیلوگرم60 مصرف ماه،دی15
 عدم ماه،بهمن13 کاشت تاريخ به نسبت مزورايزوبیوم باکتری با

 و 57/9 ،8/16 ترتیفب بفه  تلقفیح  عفدم  و شفیمیايی  کود مصرف
 کفود  و نیتفروژن  کفود  از اسفتراده  داشفت.  افزايش درصد48/7

 نیاز مورد نیتروژن از بخشی ینتأم یلدل به مزورايزوبیوم زيستی
 رشفد  دوره طفول  یفل دل بفه  زودتر کاشت تاريخ همچنین و گیاه
 نیتفروژن  و محیطی عمناب از استراده برای بهتری فرصت ،بیشتر
 بوتفه،  ارترفا   اففزايش  موجب کهیطوربه ،دکر فراهم گیاه برای
 و بوته در غالف تعداد نظیر عملکرد اجزای و بوته در ساقه تعداد
 اففزايش  گیفاه  عملکرد نیز آن دنبال به و شد بوته در دانه تعداد
 سففال در مشففابهی اثففر يبففا تقر نیتففروژن و مزورايزوبیففوم يافففت.
 مصفرف  عفدم  دلیفل  بفه  تلقفیح  صورت اين در داشتند. آزمايش
 اثفر  بعفد  هفای سفال  در اسفت  ممکن اما ،بود ترمطلوب نیتروژن
 تفوان مفی  مشفکل  کفل  در لذا ،باشد رايزوبیوم از بیشتر نیتروژن
 توانمی آزمايش سال برای فق  و دانست مناسب را تلقیح فق 
 ترادهاسف  روی بیشفتر  یاتکفا  است بهتر گرفت. نتیجه چنینينا

 در خصوصفا   اسفت  الزم رويفن ازا باشفد.  داخلی منابع حداک ری
 تفاريخ  بفارش،  نظیفر  داخلی منابع از گیریبهره برای مدي کشت
 رشفد  دوره طفول  در گیفاه  بفرای  را مناسفبی  شراي  که کاشتی
  .شود انتخاب ،کندمی فراهم
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Introduction 
Chickpea (Cicer arietinum L.) is commonly the most important food seed legume in South Asia. 

Nitrogen is generally a major limiting nutrient for the growth of many plants in many environments. Some 
plants are able to provide all or part of its nitrogen demand through biological nitrogen fixation as a result of 
interaction with symbiotic bacteria. Mesorhizobium have a symbiotic association with chickpea. Planting 
date is one of the important factors which determine the ability of the crop to stand against different 
environmental conditions (air, temperature and humidity) in the field, when environmental conditions are 
conductive for growth and development. Results obtained from other studies clearly have indicated that N 
application and Rhizobium inoculation had significant effects on yield and yield components. The greatest 
values of plant height, number of primary and secondary branches, number of pods per plant, number of 
grains per plant, seed yield and biological yield were obtained from the highest level of N fertilizer (100 kg. 
ha-1 urea) and Rhizobium Inoculation. López-Bellido et al, (2008) reported that early planting date improved 
chickpea yield. 

 

Materials & Methods 
A field experiment was conducted on experimental farm of the Gonbad Kavous University during the 

growing season of 2015-2016. The experimental layout was factorial based on RCBD with three replications 
and three factors. Nitrogen was in four levels (no application, application of 20, 40 and 60 kg nitrogen ha-1). 
Planting dates was in two levels (4th of January and 1st of February) and Mesorhizobium biological fertilizer 
was in two levels (inoculation with Mesorhizobium and no inoculation). Half of nitrogen was used at 
planting and the other half was used during grain filling stage. Seeds in inoculation treatments were 
inoculated with Mesorhizobium, strain SWRI14, which were obtained from the Soil and Fertilizer Research 
Institute, Tehran. The OD’s were adjusted so that the cell concentration was 109 CFU ml-1. Plots (1.5 m × 6 
m) were designed as 5 rows per plot. To determine the yield components, 10 plants were selected and traits 
like plant height, branch numbers, number of pods per plant, number of seeds per plant, 100-seed weight, 
biological yield and harvest index were recorded or calculated. Seed yield was obtained by removing of two 
border lines and 0.5 m of each sides of three middle rows. Comparison of means was performed by LSD test 
for 5% probability level by using SAS statistical software version 9.1.3. 

 

Results & Discussion  
The results showed that planting date had significant effect on traits of number of stems per plant at the 

level of 5%, however for plant height, number of pods per plant, number of seeds per plant, seed yield and 
biological yield were significant at the level of 1%. These traits were higher planting date of 4 Jan. Number 
of pods per plant, seed yield and biological yield were significantly affected by nitrogen at 5% level. The 
greatest values of this trait were obtained from application of 60 kg.ha-1 of nitrogen fertilizer but did not have 
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significant differences with 40 kg.ha-1 of nitrogen fertilizer. Mesorhizobium influenced the number of pods 
per plant, number of seeds per plant and seed yield at level of 1% and biological yield at the level of 5%. 
Mesorhizobium inoculation increased all traits. The interaction effects of factors were not significant for any 
of the traits. It seems that based on the correlation between these traits with seed yield, yield components had 
a positive and decisive role on seed yield 

 

Conclusion 
The results showed that application of nitrogen fertilizer and Mesorhizobium biofertilizer due to the 

supply of part of required nitrogen of plant, and also early planting date due to more growth period, provided 
better opportunities for capturing the environmental resources and nitrogen. As a result, first planting date, 
use of nitrogen and Mesorhizobium inoculation increased plant growth and seed yield in this study. 
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