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 چکيده
 صدمات بروز موجب راعی،ز بخش در ويژه به کشاورزی تولیدات افزايش منظور به شیمیايی کودهای رويهبی مصرف

 يیایمیش   و کي  ولوژیب یکودها تأثیر یبررس منظور به قیتحق نيا .شودیم خاک یزیحاصلخ در اختالل و یطیمحزيست
 آم وزش  ق ات، یتحق مرک ز  اکبات ا   ستگاهيا در ميد طيشرا در نخود شدهاصالح ارقام عملکرد یاجزا و عملکرد بر تروژنهین

 م ار یت پ ن   با تکرار چهار در یتصادف کامل یهابلوک طرح قالب در ليفاکتور صورت به ا همد یعیطب بعمنا و یکشاورز
 ،آزاد) ش ده اص الح  رقم سه و (اوره منشأ با تروژ ین يیایمیش کود و زوچکير ن،یتروکسین تروپالس،یسوپرن شاهد،) یکود
 س ط   در یداریمعن تأثیر یکود ماریت هک داد نشا  قیتحق نيا  ينتا .شد اجرا 1391-92یزراع سال در (آرما  و هاشم

 شاخص برگ، سط  شاخص ،یدهگل درصد50 تا روز تعداد نظر از ارقام .داشت دانه عملکرد و برداشت شاخص بر درصد1
 یبررس   م ورد  صفات رقم×کود متقابل اثرات .داشتند یآمار داریمعن اختالف دانه عملکرد و غالف در دانه تعداد برداشت،

 ک ود  اي ن  از اس تفاده  و دي  گرد حاص ل  زوچ ک ير یستيز کود با نخود بذور  یتلق با دانه عملکرد نيشتریب .دنش داریمعن
 58 آزاد رق م  .شد شاهد تیمار به نسبت دانه عملکرد و برداشت شاخص یدرصد26 و 39 يشافزا موجب یبترت به زيستی

 نش ا   یقتحق ينا نتاي  همچنین .بود برخوردار هاشم و آرما  ارقام به نسبت یشتریب برگ سط  شاخص ازدرصد 116 و
 ی د تول هاش م  و آرم ا   ارق ام  از ب یش  یبترت بهدرصد 133 و 44 که بود آزاد رقم به مربوط دانه عملکرد بیشترين که داد

 یکوده ا  مص رف  عملک رد،  اف زايش  ب ر  ع الوه  يزوچک،ر زيستی کود با آ  بذور ی تلق و آزاد رقم از استفاده با لذا .داشت
 .يافت خواهد کاهش نخود در یمیايیش

 
 Cicer arietinum نیتروکسین، سوپرنیتروپالس، ريزوچک، :کليدی هایهواژ

 

   1 مقدمه
 و پ روتیین  از غنی گیاهی منابع ترينمهم از يکی حبوبات

 بس یار  نق ش  و دنرومی شمار به انسا  غذايی مهم منبع دومین
 که کشورهايی در و هداشت انسا  تغذيه در غالت با همراه مهمی

 اهمی ت  حبوب ات  هس تند،  غ ذايی  فق ر  در کیفی و یکمّ نظر از
 جه ا   فقی ر  م ردم  غ ذايی  رژي م  اص لی  ج ز   و داشته ایويژه

 از نامناس ب  ش رايط  در نخ ود  رش د  قابلیت د.نگردمی محسوب
 ج ز   ب ه  گی اه  اي ن  ک ه  شده موجب رطوبت و حاصلخیزی نظر

 ش مال  و آسیا غرب هند، هقار شبه در زراعی هاینظام از مهمی
 (.Rupela & Saxena. 1987) گردد تبديل آفريقا

 زيرکش ت،  س ط   نظ ر  از نخ ود  ايرا  در حبوبات، بین در
 اي ن  زيرکش ت  س ط   و است برخوردار بیشتری اهمیت و تولید
 مع ادل  ک ه  اس ت  ش ده  ب رآورد  هکت ار  ه زار 463 ح دود  گیاه

                                                           
 sabaghpour@yahoo.com نویسنده مسئول: *

 ازدرص د  65 حدود و زراعی محصوالت سط  کل ازدرصد 07/4
 اراض ی  س هم  می ا   اي ن  در و است حبوبات برداشت سط  کل
 دي م  ش رايط  در نخود عملکرد میزا  است. درصد98 نخود ديم
-Ministry of Jihad) اس ت  هکتار در کیلوگرم402 کشور در

e-Agriculture, 2016.) عملک رد  بود پايین در زيادی عوامل 
 نی از  ت أمین  ع دم  ،عوام ل  اي ن  از يکی .باشدمی مؤثر کشور در

 اين که رسدمی نظر به .است کشاورزا  مزارع در مناسب غذايی
 ش رايط  ب ا  بیش تری  س ازگاری  حبوب ات،  ديگ ر  ب ه  نسبت گیاه

 در موج ود  ه ای مح دوديت  ب ه  توج ه  با و داشته کشور اقلیمی
 موردنیاز پروتیین از بخشی تواندمی حیوانی، هایپروتیین تأمین
 ه ای س ال  در .(Sabaghpour, 2015) نماي د  مینأت   را کشور
 س موم  و ک ود  ک اهش  و تن اوب  در بقوالت گنجاند  لزوم اخیر

 در .است گرفته قرار کارشناسا  و محققا  توجه مورد شیمیايی
 ورزیکشا ضیارا در شیمیايی یهادهنها فمصر خیرا ههد چند

 کیفیت فتا جمله از ایهعديد محیطیيستز تمعضال موجب

http://dx.doi.org/10.22067/ijpr.v8i2.48451


 

50 

 1398 دومنيمة ، 2ة، شمار10/ جلدايرانهاي حبوبات پژوهش .../اثر کودهای بيولوژیک ؛و همکارانپور صباغ

 ا میز کاهش و ورزیکشا تمحصوال آب، منابع گیدلوآ
  (.Sharman, 2004) است گرديده هاکخا یحاصلخیز
 از يک  ی ،ستند   ه قلیايی ت  اًعمد که رکشو یهاکخا در

 است. نیتروژ  صحی  مديريت پايدار کشاورزی اساسی هایپايه
 زراع ی  ه ای سیس تم  در ش ده تثبی ت  نیتروژ درصد 80 معادل
 ج ن   از ه ايی گون ه  ب ا  ملگو گیاها  بین همزيستی به مربوط

 ريزوبی        ومب        رادی ، (Rhizobium) ريزوبی        وم
(Bradyrhizobium)، مزوريزوبی      وم (Mezorhizobium)، 

 آزوريزوبی        وم و (Sinorhizobium) س        ینوريزوبیوم
(Azorhizobium) دارای ريزوبی وم  مختل    هایگونه باشد.می 

 ه ای ب اکتری  (.Stephan, 2000) هستند تخصصی یهاآ میزب
 آزوس      میريلوم (،Azotobacter) ازتوب      اکتر ن ج      

(Azospirillum) س  ودوموناس  و (Pseudomonas) مه  م  از
 ب ر  ع الوه  ک ه  باش ند م ی  گی اه  رش د  محرک هایباکتری ترين
 تولی د  ب ا  خ اک،  فس فر  کرد  محلول و نیتروژ  زيستی تثبیت
 وي ژه  ب ه  رش د  کنندهتحريک هایهورمو  مالحظه قابل مقادير
 عملک رد  و نم و  و رش د  س یتوکنین،  و جیب رلین  ،اکس ین  انواع

 ,.Zahir et al) دهن د م ی  ق رار ت أثیر   تح ت  را زراعی گیاها 

 مبیوويزر کافی ادتعد ،مناطق از ی   برخ یا هکا خ در .(2004
 ة   ماي اس  ت نی  از و ن  دارد دجوو وژ نیتر يستیز تثبیت ایبر
 ,Asgharzadeh) شوند انتخاب بیشتری دقت با هگیا و ی  تلق

& SalehRastin, 2000.) عنوا  به بیولوژيک، هایکود کاربرد 
 اف  زايش ب  رای ش  یمیايی، کوده  ای ب  رای ج  ايگزين یاگزين  ه

 مط رح  پاي دار  کشاورزی محصوالت تولید در خاک حاصلخیزی
 در بیولوژي  ک کوده  ای از اس  تفاده (.Diaz, 2009) ان  دش  ده
 ناپ ذير اباجتن   ض رورتی  غذايی، عناصر لحاظ از فقیر هایخاک
 اي ن  اس ت.  ش ده  درنظرگرفت ه  خ اک  کیف ی  ارزش حفظ برای
 از دارن د.  ت وجهی  قابل مزايای شیمیايی مواد مقايسه در کودها
 نک رده،  تولی د  میکروب ی  و س می  م واد  غذايی چرخه در جمله
 خصوص یات  اص الح  باع    و داش ته  خودیهخودب تکثیر قابلیت
 (.Oliveira et al., 2008) ش وند می خاک شیمیايی و فیزيکی
 مختل    ان واع  ش امل  ایم اده  حقیق ت  در بیولوژي ک  کودهای

 تب ديل  توان ايی  ک ه  (Chen, 2006) بوده آزادزی ريزموجودات
 دس ترس  ف رم  به دسترسغیرقابل فرم از را اصلی غذايی عناصر
 ,Rajendran & Devaraj) دارن د  بیولوژيکی فرآيندهای طی

 ک ه  داد نش ا   نخ ود  رق م  ش ش  یرو بر مطالعه نتاي  (.2004
 و در عملک ،دانه100وز  ه،گیا هر بیومیويزر یهاهگر کل ادتعد
 هدا ش ا ب مقايسه در داریمعنی ربهطو نههادا تیینوپر ایمحتو
 ا ب دنخو وربذ تلقی  (.(Elsheik & Hadi, 1999 يافت افزايش

 به نسبت خشکی تنش يطاشر در مو   بیويزرا یا   هیاکتر   ب
 ب      موج ،يطار      ش ین    هم ت    تح ی     تلق معد رتیما

 Romdhane et) شد ه   ندا در   عملک داری   معن يشاز   فا

al., 2009) .  حدود نستاتو تلقی  مايه انواع با لوبیا وربذ تلقی 
 و بد و ی    تلق و د ب) اهد ش ه ب بت نس را لمحصو صددر43
 نت  اي  (.Mehrpouyan et al., 2011) د   هد يشافزا (دکو

 ک ود  ک اربرد  ب ا  ک ه  داد نش ا   ایعلوف ه  ذرت روی ب ر  تحقیق
 داد بهب ود  را عملک رد  ت وا  م ی  اوره، ک ود  و نیت راژين  زيستی

(Mirshekari et al., 2009.)ب ا  هم راه  مزوريزوبی وم  تلقی  با 
 نظ ر  از تیماره ا  بین در داریمعنی هایتفاوت روی کود مصرف

 2010) ش  د مش  اهده بیولوژي  ک و دان  ه عملک  رد اف  زايش

Solemani & Asgharzadeh,.) ش  یمیايی ک  ود ک  اربرد 
 Sesamum indicum) کنج د  گی اه  در نیتروکسین و نیتروژ 

L.) ياب  د اف  زايش داریمعن  ی ط  ورب  ه عملک  رد ش  د موج  ب 
(Shakeri et al., 2012.)  

 مزورايزوبی  وم نژاده  ای ش  امل نخ  ود در م  ؤثر ريزوبی  وم
 نخود برای اغلب که است (Mesorhizobium ciceri)سیسری

 ص ورت  ک م  خیل ی  معم والً  ه ا آ  جداسازی و بوده اختصاصی
 نخ ود  همزيستی (.Elhadi & Elsheikh, 1999) است گرفته

 تثبی ت  موج ب  تواندمی مناسب محیطی شرايط در ريزوبیوم با
 شود زراعی فصل طول در هکتار در کیلوگرم176 تا هوا نیتروژ 

(Rupela & Saxena. 1987.) هاشم ارقام (Sabaghpour et 

al., 2005،)  آرم  ا (Sabaghpour et al., 2006) آزاد و 
(Sabaghpour et al., 2010) ب ه  مقاومت و پرمحصولی ضمن 

 برداش ت  جه ت  ايس تاده  بوت ه  تی    دارای ،زدگ ی برق بیماری
 معرف ی  کش ور  ديم مناطق در کشت برای که باشندمی مکانیزه
 و انس ا   تغذيه در نخود گیاه نقش و اهمیت به توجه با اند.شده
 اي ن  خ اک،  و گیاه ا   روی ب ر  بیولوژي ک  کودهای مفید اثرات
 ش یمیايی  و بیولوژي ک  کوده ای تأثیر  بررسی منظور به یقتحق

 و نخ ود ش ده  اص الح  ارقام عملکرد اجزای و عملکرد بر نیتروژنه
 واح د  در عملک رد  اف زايش  جه ت  مناس ب  کودی تیمار یهتوص
 شد. اجراشده اصالح ارقام برای سط 

 

 هاروش و مواد

 و بیولوژي ک  کوده ای تأثیر  بررسی منظور به یققتح اين 
ش ده  اصالح ارقام عملکرد اجزای و عملکرد بر نیتروژنه شیمیايی
 تحقیق  ات مرک  ز اکبات  ا  ايس  تگاه در دي  م ش  رايط در نخ  ود

 جغرافی  ايی مختص  ات ب  ا هم  دا  طبیع  ی من  ايع و کش  اورزی
 ط ول  دقیقه48 و درجه31 و رقیش عرض دقیقه48 و درجه51

نیم ه  اقل یم  دارای ک ه  دري ا  سط  از متر1671 ارتفاع و شمالی
 بلندم   دت س   الیانه ب   ارش می   زا  و کوهس   تانی و خش  ک 

 اینمون ه  ايش   مآز ما   نجا از ل   قب شد. اجرا متر،میلی2/298
 ما   نجا ت   جه و ه   تهی نظر ردو   م ه   عرمز کا خ از ب مرک
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و  منتق   ل آب و خ   اک بخش به يیشیمیا و فیزيکی تمايشاآز
  .(1 ولجدنتاي  آ  ثبت گرديد )

 ه ای بلوک طرح قالب در فاکتوريل صورت به آزمايش اين
 اکبات ا   تحقیق اتی  ايس تگاه  در تک رار  چه ار  ب ا  تصادفی کامل

  م    اه دراس    فند مزرع    ه در دي    م ش    رايط در هم    دا 
 ارق ام  ش امل  رق م  ف اکتور  گردي د.  اج را  1391-92زراعی سال
 س ط   پ ن   در ک ود  ف اکتور  و آرم ا   و هاشم ،آزادة شدحاصال

، نیتروکس  ین، س  وپرنیتروپالس، ک  ود( )ب  دو  ش  اهد ش  امل
 ب ا  هکت ار  در کیل وگرم 20) نیت روژ   شیمیايی کود و ريزوچک
ته   غشآ از پ  هاربذ .(Sabaghpour, 2015) ب ود  اوره(منشأ 

 طو   مخل تلقیحی دها   م ا   ب ه،بانند   چس لو   محل ا   ب  د ش
 بع د  يهس ا  در شد خشک از پ  شدهی تلق بذرهای .د يدندگر
 ک ود  .(Koutroubas et al., 2009) ن د شد کشت یقهدق15 از

 خاک به کشت زما  در هکتار در کیلوگرم20 میزا  به نیتروژ 
 و س  طحی ش  خم ي  ک از پ    کاش  ت گردي  د. اض  افه مزرع  ه

 ه ر  گرف ت.  انج ام  مزرعه رطوبت مناسب شرايط در سیکلوتیلر،
 خط وط  فواصل بود. متریچهار خط چهار شامل آزمايشی احدو
 ب  ود مت  رس  انتی10 ،30 ترتی  ب ب  ه خط  وط روی ه  ابوت  ه و
(Sabaghpour, 2015.)  

 س ودوموناس  ج ن   از ه ای ب اکتری 710 حاوی ريزوچک
 سیسری مزورايزوبیوم810 و (putida Pseudomonas) پوتیدا

(Mesorhizobium ciceri) اف زايش  ب ر  مثبتیتأثیر  که است 

 ,Asgharzadeh & SalehRastin) است داشته نخود عملکرد

 س  وپرنیتروپالس بیولوژي  ک ک  ود در ب  اکتری غلظ  ت (.2000
Bacillus ) س  وبتیلی  باس  یلوس زن  ده س  لول و اس  مور810

subtilis،) فلورس    ن  س    ودوموناس ( seudomonasP

fluorescens) ه ای گون ه  و (spp Azospirillum)  ک ه  اس ت 

 افزايش ارز  و گندم ذرت، مانند مختلفی گیاها  در آ  مصرف
 ک ود  (.Sharman, 2004) اس ت  داش ته  دنب ال  ب ه  را عملکرد

 کنن  دهتثبی  ت ه  ایب  اکتری810 ح  اوی نیتروکس  ین زيس  تی

 آزوس     مريلیوم و (Azotobacter) ازتوب     اکتر نیت     روژ 

(Azospirillum) و ه وا  نیت روژ   تثبی ت  ب ر  ع الوه  ک ه  است 

 ب ا  مص رف، ک م  و پرمص رف  غ ذايی  عناص ر  بجذ کرد متعادل
 ترش    نی ز  و اکسین مانند گیاه رشد محرک مواد ترش  و سنتز

 ه ای ان دام  و ريشه توسعه و رشد سبب مختل  آمینه اسیدهای
 (.Pourakbar et al., 1999) گردد می ذرت گیاه هوايی

 ب ه  نس بت  یپرمحص ول  ضمن هاشم نخودشده اصالح رقم
 ب ه  مقاوم ت  یتخصوص   ب ا  ک ه  است میرق یناول ی،محل ارقام

 يس تاده ا بوت ه  ی ت و (Ascochyta rabiei) زدگیبرق یماریب
 گلستا  استا  در کشت یبرا ،است یزهمکان برداشت مناسب که
 رق م  (.Sabaghpour et al., 2005) شد یمعرف 1376سال در

 بوته ی ت زدگی،برق بیماری به متحمل ضمن آرما شده اصالح
 کشت برای که هاشم رقم از تردرشت دانه و حصولپرم يستاده،ا

 در کش  ور معت  دل و س  رد معت  دل گرمس  یر،نیم  ه من  اطق در
 رق م  (.Sabaghpour et al., 2006) ش د  یمعرف   1383س ال 
 بوت ه  ی   ت ی،زدگبرق یماریب به متحمل ضمن آزاد شدهاصالح

 یب را  آرم ا   و هاشم رقم از تردرشت دانه و پرمحصول ايستاده،
 در کش ور  معتدل و سرد معتدل گرمسیر،یمهن مناطق رد کشت
 (.Sabaghpour et al., 2010) شد یمعرف 1387 سال

 ص فات  ،ه رز هایعل  کنترل بر عالوه نمو و رشد طول در
 کام ل،  رس ید   ت ا  روز تع داد  ده ی، گلدرصد 50 تا روز تعداد
 ش اخص  غ الف،  در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد بوته، ارتفاع

 ب ا  ش د.  ب رداری يادداشت دانه عملکرد و دانه100وز  داشت،بر
 مقايس ه  و واري ان   تجزيه SAS Ver. 9.1 افزارنرم از استفاده
 EXCEL اف زار ن رم  از اس تفاده  ب ا  نمودارها و انجام هامیانگین
 دانک ن  ایچنددامن ه  آزمو  از استفاده با هامیانگین شد. ترسیم

 دند.ش مقايسهدرصد 5 احتمال سط  در

 
 خاک شيمياییفيزیکو خصوصيات -1 جدول

Table 1. Physical and chemical characteristics of soil 
 

 کل نيتروژن

 )درصد(
Total 

nitrogen 

(%) 

 فسفر

 کيلوگرم( بر گرم )ميلی
Phosphorous 

)1-(mg.kg 

 پتاسيم

 گرم( کيلو بر گرم )ميلی
Potassium 

)1-(mg.kg 

 آلی کربن

 )درصد(
O.C. (%) 

  الکتریکی هدایت

 برمتر( زیمنس )دسی
EC  

)1-(dS.m 

 شاخص

 واکنش
pH 

 عمق
Depth 

 بافت
Texture 

0.06 15.2 586 0.62 0.76 8.04 0-30 Clay loam 
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 بحث و نتایج

 دهیگل تا روز تعداد
 ص فت  بر داریمعنیتأثیر  نخود گیاه کودی مديريت تیمار

 تع داد  نظ ر  از برررسی وردم ارقام نداشت. دهیگل تا روز تعداد
 س ط   در آم اری  دار معن ی  اخ تالف  ده ی گل درصد50 تا روز

 ب  ا تحقی  ق اي  ن نت  اي  (.2 )ج  دول داش  تند درص  د1 احتم  ال
 & Solemaniو Khodarahmi et al, (2013) ه ای گ زارش 

Asgharzadeh (2010) و مزوريزوبی  وم ه  ایب  اکتری از ک  ه 
 متف اوت  بودن د،  ک رده  استفاده نخود ارقام روی بر سودوموناس

 بیولوژي ک  ک ود  ک ه  نم ود  مشاهدهShahbazi (2015) است.
 ب ا  ش د.  ع دس  گی اه  در ده ی گل در خیرأت موجب نیتروکسین

 گ ل  ه ا، ب رگ  ظه ور  (Rhizobacteria) ريزوب اکتر  از استفاده
 گ رده  دوره ط ول  و ش ده  تس ريع  کاکل و گرده هایدانه تاجی،
 ذرت گی اه  در دانه پرشد  و دهیگل تطابق دهی،کاکل افشانی،
 روز تعداد نظر از ارقام مقايسه .(,Hamidi 2015) يافت افزايش

 رق م  و زودت ر  آرم ا   رق م  که داد نشا  نیز گلدهیدرصد 50 تا
 رس ید  گل دهی  مرحل ه  ب ه  آزاد و آرم ا   ارق ام  از ديرت ر  هاشم
 آزاد و آرم ا   ارق ام  که شد مشاهده ديگر تحقیقی در (.1)شکل

 مواج ه  بیش تری  خش کی  ت نش  با بهار فصل در که مناطقی در
 ت ر مناس ب  هاش م  رق م  با مقايسه در زودرسی دلیل به هستند،
 اين در رقم×کود متقابل اثرات (.Sabaghpour, 2015) هستند
 اث رات  دارب ود  معن ی  ع دم  (.2 )ج دول  نش د  دارمعن ی  صفت
 در ارق ام  تغیی رات  رون د  ک ه  اس ت  اين بیانگر رقم×کود متقابل
 اس ت.  ب وده  يکس ا   ده ی گ ل  ت ا  روز تع داد  در ک ودی  تیمار

Shahbazi (2015)ک  ود متقاب  ل اث  رات داریمعن  ی ع  دم 
 گ زارش  را ع دس  در ده ی گ ل  ت ا  روز تعداد در رقم×بیولوژيک

 نمود.
 

 برگ سطح شاخص
 ص فت  بر داریمعنیتأثیر  نخود گیاه کودی مديريت تیمار
 س تی يز ک ود  ک اربرد  (.2 )ج دول  نداش ت  برگ سط  شاخص
 ک ود(  مصرف )بدو  شاهد تیمار به نسبت اوره کود حضور بدو 
 نداش ت  لوبی ا  ب رگ  س ط   ش اخص  روی ب ر  یداریمعن   تأثیر
(Saber et al., 2015)(2010) ک ه رص ورتی ، د Suliman & 

Bajwaسمونادوو     س تی     يسز دو     ک ثیر   أت بررسی با 
 (.Helianthus annuus L) دا ابگر     فتآ ها     گی ر     ب

 يستیز دکو رتیما در هگیا یهاگبر ه    ک کردن   د مش   اهده
 يشافزا داریمعنی رطوب ه  شیمیايی دو   ک را   تیم ا   ب ه مقايس
 مانیز اکلز در گبر سط  شاخص دارمعنی يشافزا ست.ا يافته
 هشد دهبر رکا به يستیز یهادکو با أمتو نهوژنیتر یهادکو که
 ارق ام  (.Yasari & Patwardhan, 2007) ش د  مشاهده ،نددبو

 آزاد رق م  داش تند.  داریمعنی تفاوت برگ سط  شاخص نظر از
 س ط   شاخص کمترين بود. برگ سط  شاخص باالترين حاوی
 و 58 بی  ترت ب  ه آزاد رق م  .ب  ود هاش م  رق  م ب ه  مرب  وط ب رگ 
 آرما  ارقام به نسبت تریشیب برگ سط  شاخص از درصد116
 ی شاخص گ،ر ب سط  يشافزا (.2 )شکل بود برخوردار هاشم و
 آ  توسعه و دمیشو بمحسو ها   گی ی   يشرو د شر يشاز فا از
 & Nezarat). دارد يیاسز به ش   نق دعملکر و تولید يشافزا در

Gholami, 2008) یفتوسنتز ظرفیت گ،بر سط  يشافزا ا میز 
 (.Yasari & Patwardhan, 2007) میکند تعیین را هگیا
 ها   گی ی يشرو د شر يشاز فا از ی شاخص گ،ر ب سط  يشافزا

 ش نق دعملکر و تولید يشافزا در آ  توسعه و دشومی بمحسو
 دیتول احتماالً (Nezarat & Gholami, 2008). دارد يیاسزبه

 شاخص نيباالتر بود دارا لیدل به ،آزاد رقم شتریب دانه عملکرد
 (.7 )شکل است بوده یفتوستز ظرفیت و برگ سط 

 

 برداشت شاخص
 سط  در داریمعنیتأثیر  نخود گیاه ودیک مديريت تیمار
 (.2 )ج دول  داش ت  برداش ت  شاخص صفت بر درصد5 احتمال
 شاخص روی بر آزوسمیريلوم رشد محرک باکتری دارمعنیتأثیر 

 & Faraji) ش  د مش  اهده کل  زا ه  ایژنوتی    در برداش  ت

Arzanesh, 2013.) س ط   در برداش ت  ش اخص  نظ ر  از ارقام 
 متقاب ل  اث رات  داش تند.  دارین ی مع اخ تالف  درص د 1 احتمال
معن ی  ع دم  (.2 )ج دول  نش د  دارمعنی صفت اين در رقم×کود

 ث ابتی  رون د  ارقام دهدمی نشا  رقم×کود متقابل اثرات داربود 
 مقايس ه  نتاي  داشتند. برداشت شاخص در کودی تیمارهای در

 ب ر ت أثیر   بیشترين ريزوچک زيستی کود که داد نشا  میانگین
 ش اخص  یدرص د 39 يشاف زا  موجب و داشت شتبردا شاخص
 ارق ام  مقايس ه  (.3 )ش کل  ش د  ش اهد  تیمار به نسبت برداشت
 ترتی ب  ب ه  برداش ت  ش اخص  کمترين و بیشترين که داد نشا 
 آزاد رقم برداشت شاخص مقدار بود. هاشم و آزاد رقم به مربوط

 ب ود  هاش م  و آرم ا   ارق ام  از ب یش درصد 155 و 37 ترتیب به
 ي ا  و گیاه رشد کنندهتحريک ترکیبات ترش  و تولید (.4 )شکل
 در ريزجان دارا   توس ط  رش د  کنن ده تنظیم هایهورمو  برخی
 ده د  ق رار ت أثیر   تحت را گیاها  عملکرد و رشد تواندمی خاک

(Yousry et al., 1978.) ت  أثیر  نیتروکس  ین زيس  تی ک  ود
 Sajadi Nik) نداشت کنجد در برداشت شاخص بر داریمعنی

et al., 2011.) أثیر   ت اه   گی در ود  موج روژ   نیت دار  مق 
 ,Bairley) دارد ويا     س ت     برداش اخص   ش در ی   مثبت

 ه   ب ر   منج شاهد( )تیمار اکتری    ب اربرد    ک دم    ع (.1988
 & Bremer) ش د  ع دس  اه گی در ت برداش اخص ش اهش ک

Kessel, 1990.)  
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 نخود ارقام در عملکرد اجزاء و عملکرد بر نيتروژنه شيميایی و زیستی کودهای انواع مصرف تأثير واریانس تجزیه -2دولج

Table 2. Analysis of variance for using effect of different biological and chemical nitrogen fertilizers on yield and yield 

components on chickpea cultivars 
 

  
Mean of square 

 ميانگين مربعات

منابع 

 تغييرات

Source of 

variation 

درجه 

 آزادی

df 

 تا روز تعداد

 دهیگل

Days No. to 

flowering 

stage 

 تا روز تعداد

 رسيدگی

Days No. to 

maturity 

stage 

 ارتفاع

  بوته

Plant 

height  

 غالف تعداد

 بوته در

Pod No. 
1- plant 

تعداد دانه 

 در غالف

Seed No. 
1-pod 

  شاخص

 طح برگس

Leaf 

area 

index 

شاخص 

 برداشت
Harvest 

index 

 دانه 100وزن
100-

Seed 

weight 

 عملکرد دانه

Seed yield 

Block 

 بلوک
3 762.91** ns143.31 208.83** ns 22.62 2.23* 452.10** ns 99.03 242.24** 820.5 ns 

Fertilizer 

 کود
4 ns 23.13 ns 1.9 ns 11.45 ns 19.81 ns 0.75 ns 3.56 198.35* ns 5.51 23790.5** 

Cultivar 

 رقم
2 567.02** ns 75.42 ns 51.74 ns 72.6 2.31* 2619.5** 3339.6** ns 56.21 608097.5** 

Fertilizer

×cultivar 

 رقم×کود
8 ns 6.04 ns 2.94 ns 5.33 ns 25.43 ns 0.17 ns 39.26 ns 53.26 ns 1.28 1199.0 ns 

Error 

 خطا
42 67.21 71.34 43.95 44.97 0.61 41.48 65.47 46.93 1904.0 

Coefficient 

variation  
 ضريب

 تغییرات

- 6.23 8.51 5.32 4.60 2.70 2.16 6.64 4.19 5.31 

ns ،* درصد 1 و درصد5 احتمال سط  در دارمعنی دار،غیرمعنی ترتیببه :** و 
ns, * and **: Non-significant, significant at 5% and 1% probability levels respectively  

 

 دانه100وزن
 داریمعن ی ت أثیر   دان ه 100وز  ب ر  کودی مديريت تیمار
 داریمعن  ی اخ  تالف دان  ه100وز  نظ  ر از نی  ز ارق  ام نداش  ت.
 متقاب ل  اثرات که داد نشا  بررسی اين نتاي  همچنین نداشتند.

 تلق ی   دارمعن ی ثیر تأ عدم (.2 )جدول نبود دارمعنی صفت اين
 و Khandan Bejandi et al, (2010) توس ط  ريزوبی وم  ب ا 

Shahbazi (2015) گی اه  در دان ه 100وز  روی ب ر  ترتی ب  به 
 (2010) ک  ه ص  ورتی در گردي  د. گ  زارش ع  دس و نخ  ود

Solemani & Asgharzadeh ب ا  تلق ی   ک ه  کردن د  گ زارش 
 شاف زاي  موج ب  روی س ولفات  مص رف  ب ا  هم راه  مزوريزوبیوم

درص د  6 ش اهد  ب ه  نسبت و گرديد نخود دانه100وز  دارمعنی
 کردن د  گ زارش Faraji & Arzanesh (2013) ياف ت.  افزايش
 دانه1000وز  افزايش در مثبتی نقش رشد محرک هایباکتری

 کسینونیتر با کنج د  ربذ تلقی  داش تند.  کل زا  ه ای ژنوتی  در
 ش د  نجدک نهدا1000وز  در یصددر7 دارمعنی يشافزا موجب

(Sajadi Nik et al., 2011.)  
 

 بوته ارتفاع

 بوته ارتفاع صفت بر داریمعنیتأثیر  کودی مديريت تیمار
 داریمعن ی  اخ تالف  بوت ه  ارتفاع نظر از ارقام همچنین نداشت.
 روی ب ر  ک ودی  تیم ار  دارمعنیتأثیر  عدم (.2 )جدول نداشتند

 ,Khodarahmi et al نت اي   ب ا  آزم ايش  اي ن  در بوت ه  ارتفاع

 از ک ه  et al, (2014) Hamzeiبا  و مطابقت نخود در (2013)
ت أثیر   و نم ود  اس تفاده  نخ ود  گیاه روی بر مزوريزوبیوم باکتری
 اس ت.  متف اوت  ،نمود گزارش بوته ارتفاع روی بر را آ  دارمعنی
 ع دس  بوت ه  ارتفاع روی بر ريزوچک زيستی کود دارمعنیتأثیر 

 .(Shahbazi, 2015) شد مشاهده
 

 غالف در دانه تعداد
 ص فت  ب ر  کودی تیمارهای که داد نشا  تحقیق اين نتاي 

 (.2)ج  دول نداش  ت داریمعن  یت  أثیر  غ  الف در دان  ه تع  داد
Sabaghpour (1997) در غالف در دانه تعداد که کرد گزارش 

 ک ه  داد نش ا   نت اي   است. ژنتیکی اثراتتأثیر  تحت نخود گیاه
 درص د 5 احتم ال  س ط   در غ الف  در ن ه دا تع داد  نظر از ارقام

 هایسوش دارمعنیتأثیر  عدم (.5 )شکل دارند دارمعنی اختالف
 نخ   ود گی   اه در غ   الف در دان   ه تع   داد روی ب   ر ب   اکتری

(Khodarahmi et al., 2013،) کلزا (Faraji & Arzanesh, 

ش  ده اس  ت،   گ  زارشShahbazi, 2015) ع  دس و (2013
 دان ه  تعداد روی بر ريزوبیوم با تلقی  دارمعنیتأثیر  کهدرصورتی

 Khandan Bejandi et al, (2010) توسط نخود در غالف در
 است. شده گزارش
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Days to 

flowering 

(Day) 

 دانه عملکرد

 داریمعن ی  ت أثیر  دان ه  عملکرد روی بر کودی مديريت تیمار
 احتم ال  ب ا  ارق ام  (.2 )ج دول  داش ت  درص د 1 احتم ال  سط  در
 تف اوت  داش تند.  دارین ی مع اختالف دانه عملکرد نظر ازدرصد 99

نش ا   يکس ا   محیط ی  رايطش در مختل  هایژنوتی  در عملکرد
 (.Saxena & King, 1987) باش د م ی  ژنتیکی اثراتتأثیر  دهنده
 )ج دول  نب ود  دارمعنی دانه عملکرد روی بر رقم×کود متقابل اثرات
 ک ه  اس ت  اي ن  بیانگر رقم×کود متقابل اثرات داربود معنی عدم (.1

 اس ت.  ب وده  يکسا  کودی تیمارهای در ارقام عملکرد تغییرات روند
 زيس تی  کود با نخود بذور تلقی  که داد نشا  میانگین مقايسه نتاي 
 ک ه طوریبه ،(6 )شکل کرد تولید را دانه عملکرد بیشترين يزوچکر

 ب ه  نس بت  یدرصد26 عملکرد افزايش موجب ريزوچک از استفاده
 تشديد با ندامیتو يزوچکر زيستی کود االًاحتم شد. آزمايش شاهد
 عملک  رد بر مثبتی تأثیر ،عناصر ج  ذب يشافزا و یفتوسنتز فعالیت

 ربسیا نقش بر وهعال بیومیويزر یهایباکتر .باشد شتهدا نهدا
 بجذ در بهتر تأثیر با ننداتویم    وژ ،نیتر تثبیت در دخو همیتابا

 وندش       گیاها دعملکر يشافزا موج     ب وریضر عناصر ساير
(Mehrpouyan et al., 2011.) تلقیحی رتیما SWRI12 

 دو   نم تولید نخ  ود در را يکژبیولو دعملکر و نهدا دعملکر باالترين
 شتدا عملک رد  يشافزا صددر13 تا 77 شاهد رتیما ه ب بت نس ه ک
(Ghasemzadeh-Ganjehie & Asgharzadeh, 2013.) ب  ا 

 نخ ود  دان ه  عملک رد  کان ادا  ساسکاچوا  در نخود ريزوبیومی تلقی 
 (2013) تحقی ق  نتاي  (.Stephan, 2000) يافت افزايشدرصد 36

Khodarahmi et al,  روی ب  ر ب  اکتری ه  ایس  وش داد نش  ا 
 & Solemani (2010) .داشت داریمعنیتأثیر  نخود دانه عملکرد

Asgharzadeh مش اهده  روی ک ود  مصرف و مزوريزوبیوم تلقی  با 
 تلق ی   ياف ت.  اف زايش  داریمعن ی  ط ور هب   دانه عملکرد که کردند

 اف زايش  س بب  آزسمريلیوم و ازتوباکتر با ارز  و ذرت گندم، گیاها 
 .(Rai & Gaur, 1999) ش  د عملک  رد یدرص  د15 ت  ا 10
(2006)Rosety et al,   آفت ابگردا   دان ه  عملک رد  کردن د  اع الم 

 .داش ت  اف زايش  درص د 9 تلق ی   ب دو   تیم ار  به نسبت شدهتلقی 
 زيس تی  ک ود  ک اربرد  داد نشا  ایعلوفه ذرت روی بر تحقیق ي نتا

 بخش   د بهب   ود را عملک   رد توان   دم   ی اوره، ک   ود و نیت   راژين
(2009 .,al et Mirshekari.) (2006) ,al et Hamidiب  ا 

 عملک رد  که نمودند مشاهده رايزوباکتر مختل  هایسويه از استفاده
 نش ا   گندم در هابررسی  نتاي يافت. افزايش ایعلوفه ذرت گیاه در
 عملک رد  بر داریمعنیتأثیر  بیولوژيکی کودهای تغذيه اثرات که داد
   (.Subba Rao, 1988) داشت دانه

 آزاد رق م  ک ه  داد نشا  یبررس ينا در یانگینم يسهمقا نتاي 
 و 44 رق م  اي ن  ک ه یبهط ور  ک رد،  تولی د  را دانه عملکرد بیشترين
 ی د تول هاش م  و آرم ا   ارق ام  به نسبت یشتریب عملکرددرصد 133
 احتم االً  تحقی ق  اي ن  در دان ه  عملک رد  تغیی رات  (.7 )ش کل  نمود
 آ  فراهم ی  و نیت روژ   تثبی ت  ت وا   می زا   در اختالف به مربوط
 مح رک  ه ای باکتری .است بوده مختل  کودهای توسط گیاه برای
مالحظ ه قاب ل  مقادير تولید با نیتروژ ، زيستی تیتثب بر عالوه رشد
 اکس ین،  ان واع  وي ژه  ب ه  رش د  کنن ده تحري ک  ه ای هورمو  از ای

 ثیرأت   تح ت  را ا هگیا عملکرد و نمو و رشد سیتوکنین و جیبرلین
 زيس تی  کوده ای  (.Karimi & Siddique, 1991) دهندمی قرار
 ب ه  کم ک  ريش ه،  س ط   گسترش نیتروژ ، زيستی تثبیت توا  با

 رش د  رش د،  ه ای و هورم تولید و غذايی عناصر و آب بهینه جذب
 ص ورت  ب ه  آ  نتیج ه  ک ه  دن  کنم ی  تقويت را گیاه کیفی و کمی

   .گرددمی نمايا  عملکرد افزايش

 

  
 نخود ارقام دهیگل تا روز تعداد ميانگين مقایسه -1 شکل

Fig. 1. Mean comparison for day number to flowering for chickpea varieties 
 .ندارنددرصد 5در سط  احتمال  یداراساس آزمو  دانکن تفاوت معنی بر مشترک، حرف کي لحداق دارای یهامیانگین

Similar letters in each column show non-significant difference at 5% level of probability using DMRT 
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 نخود ارقام برگ سطح شاخص ميانگين مقایسه -2 شکل

Fig. 2. Mean comparison for leaf area indexn for chickpea varieties 
 .ندارنددرصد 5در سط  احتمال  یداراساس آزمو  دانکن تفاوت معنی بر مشترک، حرف کي حداقل دارای یهامیانگین

Similar letters in each column show non-significant difference at 5% level of probability using DMRT 
 

 

 
  کودی تيمارهای در نخود برداشت شاخص ميانگين مقایسه -3 شکل 

Fig. 3. Mean comparison for chickpea harvest index for fertilizer treatments  
 .ندارنددرصد 5در سط  احتمال  یداراساس آزمو  دانکن تفاوت معنی بر مشترک، حرف کي حداقل دارای یهامیانگین

Similar letters in each column show non-significant difference at 5% level of probability using DMRT 

 

 
  نخود ارقام برداشت شاخص ميانگين مقایسه -4 شکل

Fig. 4. Mean comparison for harvest index for chickpea varieties 
 .ندارنددرصد 5در سط  احتمال  یدارمعنی اساس آزمو  دانکن تفاوت بر مشترک، حرف کي حداقل دارای یهامیانگین

Similar letters in each column show non-significant difference at 5% level of probability using DMRT 
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 نخود ارقام غالف در دانه تعداد ميانگين مقایسه -5 شکل

Fig. 5. Mean comparison for number of seed per pod for chickpea varieties 
 .ندارنددرصد 5در سط  احتمال  یداراساس آزمو  دانکن تفاوت معنی بر مشترک، حرف کي حداقل دارای یهامیانگین

Similar letters in each column show non-significant difference at 5% level of probability using DMRT 

  

 
  کودی تيمارهای در خودن دانه عملکرد ميانگين مقایسه -6 شکل

Fig. 6. Mean comparison for seed yield for fertilizer treatments 
 .ندارنددرصد 5در سط  احتمال  یداراساس آزمو  دانکن تفاوت معنی بر مشترک، حرف کي حداقل دارای یهامیانگین

Similar letters in each column show non-significant difference at 5% level of probability using DMRT 

 
 

 
  نخود ارقام دانه عملکرد ميانگين مقایسه -7 شکل

Fig. 7. Mean comparison for seed yield for chickpea varieties  
 .ندارنددرصد 5در سط  احتمال  یداراساس آزمو  دانکن تفاوت معنی بر مشترک، حرف کي حداقل دارای یهامیانگین

Similar letters in each column show non-significant difference at 5% level of probability using DMRT 
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 گيرینتيجه
 مق دار  ب االترين  ک ه  داد نشا  تحقیق اين از حاصل نتاي 
 ب االترين  و ريزوچ ک  مص رف  از ک ودی  تیم ار  در دانه عملکرد
 گردي د.  ص ل حا آزاد رق م  از ارق ام  ب ین  در دان ه  عملکرد مقدار
 فعالیت تشديد با اس ت  توانس ته  يزوچ ک ر زيستی کود احتماالً
 نهدا عمک  رد بر مثبتی تأثیر ،عناصر ج  ذب يشافزا و یفتوسنتز

 زیساآزاد و تولید در ا   همانیز   گوارمیکر ايی   ناتو باشد. شتهدا
 ملاعو ت  رينمه  م از يکی هگیا د   شر کر   مح یمتابولیتها
 کوده     ای از اس     تفاده د.میشو بمحسو کخا یحاصلخیز
قاب ل  مقادير تولید با ،نیتروژ  زيستی تثبیت بر عالوه بیولوژيک

 ان واع  وي ژه  ب ه ) رش د  کنندهتحريک هایهورمو  از ایمالحظه
 گیاه ا   عملک رد  و نمو و رشد ،(سیتوکنین و جیبرلین اکسین،
 اف زايش  ضمن ترتیب اين به و دهدمی قرارتأثیر  تحت را زراعی

 ک اهش  چش مگیری  ط ور هب شیمیايی کودهای مصرف عملکرد،
 ک اهش  و پاي دار  کش اورزی  راس تای  در امر اين و يافت خواهد
 اي ن  نت اي   ب ه  توج ه  ب ا  باش د. م ی  زيستمحیط حفظ آلودگی
 بیولوژي ک  کود با آ  بذور تلقی  و آزاد نخود رقم کشت تحقیق،

 ش رايط  در س ط   واح د  در عملکرد باالترين احتماالً ريزوچک،
   کرد. خواهد تولید مدا ه ديم

 
 

 منابع
1. Asgharzadeh, A., and Saleh Rastin, N. 2000. Investigation of potential of symbiosis nitrogen fixation of 

indigenous Mesorhizobium ciceri with two varieties of Cicer arietinum in Iran. Soil and Water Journal 

12(43): 7-33. (In Persian). 

2. Bairley, L.D. 1988. Influence of single strains a commercial mixture of Bradyrhizobium japonicum on 
growth, nitrogen accumulation and nodulation of two early maturing soybean cultivars. Candian Journal 
Plant Science 68: 411-418. 

3. Bremer, E., and Kessel, C.V. 1990. Selection of Rhizobium leguminosarum strains for lentil under 
growth room and field conditions. Plant and Soil 121: 47-56. 

4. Chen, J. 2006. The combined use of chemical and organic fertilizers and/or biofertilizer for crop growth 
and soil fertility. International Workshop on Sustained Management of the Soil-Rhizosphere System for 
Efficient Crop Production and Fertilizer Use. 16-30. Thailand, 11 pp. 

5. Diaz, M., Virginia, M., and Canigia, F. 2009. Field performance of a liquid formulation of Azospirillum 
brasilensilense on dryland wheat productivity. European Journal of Soil Biology 45 (1): 3-11. 

6. Elhadi, E.A., and Elsheikh, E.A.E. 1999. Effect of Rhizobium inoculation nitrogen fertilizater on yield 
and protein content of six chickpea (Cicer arietinum L.) cultivars in marginal soils under irrigation. 
Nutrient Cycling in Agroecosystems 54: 57-63. 

7. Elsheikh, E.A.E., and Hadi, E.A. 1999. Effect of Rhizobium inoculation and nitrogen fertilization on 
yield and protein content of six chickpea (Cicer arietinum L.) cultivars in marginal soils under 
irrigation. Nutrient Cycling in Agroecosystems 54: 57-63. 

8. Faraji, A., and Arzanesh, M.H. 2013. Response of two canola genotypes to plant growth promoter 
bacteria (Azospirillum spp): seed yield and its components, dry matter and harvest index. Seed and Plant 
Production Journal 29(1): 17-29. URL: http:// sppi.sp[[.ir/article-1-324-fa.html. (In Persian). 

9. Ghasemzadeh-Ganjehie, M. and Asgharzadeh, A. 2013. Effects of rhizobiums sush inoculation and 
fertilizer on yield and yield components of chickpea (Cicer arietinum) in Khorasan-Razavi. Irainain 
Journal of Pulses Research 4(1): 51-58. (In Persian).  

10. Hamidi, A., Ghalavand, A., Dehghan Shoar, M., Malakoti, M.J., Asgharzadeh, A., and Chogan, R. 
2006. The effects of application of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on the yield of fodder 
maize (Zea mays L). Pajouhesh and Sazandgi 4: 16-22. (In Persian). 

11. Hamzei, J., Najjari, S., Sadeghi, F., and Seyedi, M. 2014. Effect of foliar application of nano-iron 
chelate and inoculation with mesorhizobium bacteria on root nodulation, growth and yield of chickpea 
under rainfed conditions. Iranian Journal of Pulses Research 5(2): 9-18  (In Persian). 

12. Karimi, M., and Siddique, K. 1991. Crop growth and relative growth rates of old and modern wheat 
cultivars. Australian Journal of Agriculture Research 42: 13-20. 

13. Khandan Bejandi, T., Seyed Sharifi, R., Sedghi, M., Asgari Zakaria, R., Namvar, A., and Jafari 
Moghaddam, M. 2010. Effect of plant density, rhizobia and microelements on yield and some of morph 
physiological characteristics of chickpea. Electronic Journal of Crop Production 3(1): 139-157. 

14. Khodarahmi, M., Sabaghpour, S.H., and Farnia, A. 2013. Effect of different strains of Rhizobium on 
seed yield and its components of improved chickpea (Cicer arietinum L.) Cultivars. Seed and Plant 
Journal Production 29(3): 403-412. (In Persian). 



 

58 

 1398 دومنيمة ، 2ة، شمار10/ جلدايرانهاي حبوبات پژوهش .../اثر کودهای بيولوژیک ؛و همکارانپور صباغ

15. Koutroubas, S.D., Parageorgiou, M., and Fotiadis, S. 2009. Growth and nitrogen dynamics of spring 
chickpea genotypes in a Mediterranean-type climate. Journal of Agriculture Science 147: 445-458. 

16. Mehrpouyan, M., Noormohammadi, Gh., Mirhadi, M.J., Heidari Sharifabad, H., and Shirani Rad, A.H. 
2011. Effect of some inoculants containing Rhizobium legominosarum; bv. Phaseoli on nutrients 
elements uptake in three cultivars of common bean. Irainain Journal of Pulses Research 1(2): 1-10. (In 
Persian). 

17. Ministry of Jihad-e-Agriculture. 2016. Agricultural Statistics for Agronomy, 2014-15. Department of 
Statistics and Information. 163 pp. (In Persian).  

18. Mirshekari, B., Baser, S., and Javanshir, A. 2009. Effect of seed inoculation with nitragin and different 
levels of urea on physiological traits and biologic yield of maize, cv. 704 grown in cold and semi-arid 
regions. New Finding in Agriculture 3(4): 403-411. (In Persian). 

19. Nezarat, S., and Gholami, A. 2008. Evaluation of Azospirillum and Pseudomonas on maize growth. 2nd 
National Congress of Ecological Agriculture in Iran, pp. 2037-2049. (In Persian). 

20. Oliveira, C.A., Alves, M.C., Marriel, I.E., Gomes, E.A., Scotti, M.R., Carneiro, N.P., Guimaraes, C.T., 
Schaffert, R.E., and Sa, N.M. 2008. Phosphate solubilizing microorganisms isolated from rhizosphere of 
maize cultivated in an oxisol of the Brazilian Cerrado Biome. Soil Biology and Biochemistry 3 (1): 6-24   

21. Pourakbar, L., Khayami, M., and Jelil, Kh. 1999. The interaction of Cu and EDTA on K+ leakageand 
some metals content in root and shoot of Maize (Zea mays L.) seedlings. Journal of Sacience of Tarbiet 
Molalm 8(2)  121-132. (In Persian). 

22. Rai, S.N., and Gaur, A.C. 1999. Characterization of Azotobacter spp. and effect of Azotobacter and 
Azospirilium as inoculant on the yield and N-up tke of wheat crop. Plant and Soil 109: 131-134. 

23. Rajendran, K., and Devaraj, P. 2004. Biomass and nutrient distribution and their retur of Casuarina 
equisetifolia inoculated with biofertilizer in farm land. Biomass and Bienergy 26: 235-249. 

24. Romdhane, S.B., Trabelsib, M., Elarbi, M., Lajudie, P., and Mhamdia, R. 2009. The diversity of 
rhizobia nodulating chickpea (Cicer arietinum) under water deficiency as a source of more efficient 
inoculants. Soil Biology & Biochemistry 41: 2568-2572. 

25. Rosety, D., Gaurand, R., and Juhri, N. 2006. Plant growth stage, fertilizer management and bio-
inoculation of arbascular mycorrizal fungi and plant growth promoting rhizobacteria affect rhizobacteria 
community structure in rain-fed wheat field. Soil Biology & Biochemistry 38: 1111-1120. 

26. Rupela, O.P., and Saxena, M.C. 1987. Nodulation and Nitrogen Fixation in Chickpea. In: M.C. Saxena 
and K.B. Singh (Eds.). The Chickpea. 191-206 pp., CAB International, Wallingford, Oxon.  

27. Sabaghpour. S.H. 1997. Genetic of Chickpea. Nasher, 54 pp. (In Persian). 
28. Sabaghpour, S.H., Malhotra, R.S., and Banayi, T. 2005. Registration of Hashem Kabuli chickpea. Crop 

Science 45: 6. 
29. Sabaghpour. S.H., Malhotra, R.S., Sarparast, R., Safikhani, M., Alizadeh, S.H., Jahangeri, A. and 

Khalaf, G. 2006. Registration of ‘Arman’- A Kabuli chickpea cultivar. Crop Science 46: 2704-2705. 
30. Sabaghpour S.H., Safikhani, M., Pezeshkpour, P., Jahangiri, A., Sarparast, R., and Karami, I. 2010. 

Azad, A new chickpea cultivar for dryland moderate and semi warm climate of Iran. Seed and Plant 
Improvement Journal 26 (2): 293-296. URL: http://spij.spii.ir/article-1-456-fa.html. (In Persian). 

31. Sabaghpour, S.H. 2015. Strategic Framework for Food Legume Research. Chap & Entesharat 
Organization, 412 pp  (In Persian). 

32. Saberi, H., Mosenabadi, Gh., Majidian, M., and Ehteshami, S.M. 2015. Integrated application of 
biological and chemical fertilizers on bean (Phaseolus vulgaris) under Rasht climate conditions. Iranian 
Journal of Pulses Research 6(1): 21-31. (In Persian). 

33. Sajadi Nik., R., Yadavi, A., Balouchim, H.R., and Farajee, H. 2011. Effect of chemical (urea), organic 
(vermicompost) and biological (nitroxin) fertilizers on quantity and quality yield of sesame (Sesamum 
indicum L.). Sustainable Agriculture and Production Science 21(2): 87-101. (In Persian). 

34. Saxena, P.K., and King, J. 1987. Morphogenesis in Lentil plant regeneration from callus on Lens 
culinaris Medik via somatic embryogenesis. Plant Sciences 52: 223-227. 

35. Shahbazi, H.O. 2015. The effect of biological and chemical nitrogen fertilizers on yield and yield 
components of lentil genotypes. MSc. Thesis, Faculty of Agriculture, Department of Agronomy and 
Breeding. Azad University, Savah Branch, Iran, 128 pp. (In Persian). 

36. Shakeri, E., Amini Dehaghi, M., and Modares Sanavi, S. 2012. Effect of chemical fertilizer and 
biofertilizer on seed yield, its components, oil and protein percent in sesame varietes. Sustainable 
Agriculture and Production Science 22(1): 71-85. (In Persian). 

37. Sharman, A.K. 2004. Biofertilizers for Sustainable Agriculture. Agrobios. India. 

http://spij.spii.ir/article-1-456-fa.html


 

59 

 1398 دومنيمة ، 2ة، شمار10/ جلدايرانهاي حبوبات پژوهش .../اثر کودهای بيولوژیک ؛و همکارانپور صباغ

38. Solemani, R., and Asgharzadeh, A. 2010. Effects of Mesorrhizobium inoculation and fertilizer 
application on yield and yield components of rainfed chickpea. Iranian Journal of Pulses Research 1(1): 
1-8. (In Persian).

39. Stephan, K.B. 2000. Evaluation of Granular Rhizobium Inoculant for Chickpea. PhD. Thesis, University 
of Saskatchewan, Canada. 

40. Subba Rao, N.S. 1988. Biofertilizers in Agriculture. Oxford and IBH Publishing Co. New Delhi India. 
41. Suliman, R., and Bajwa, R. 2010. Appraisal of two Pseudomonas species as a biofertilizer for sunflower 

(Helianthus annuus L.). International Journal of Biology and Biotechnol 7(1,2): 49-52.
42. Yasari, E., and Patwardhan, A.M. 2007. Effects of Aztobacter and Azospirillium inoculations and 

chemical fertilizers on growth and productivity of Canola. Asia Journal of Plant Science 6(1): 77-82. 
43. Yousry, M., Kabesh, O.M., and Saber, M.S. 1978. Manganese availability in a calcareous soil as a result 

of phosphate fertilization and inoculation with Phosphobacterin. African Journal of Agricultural Science 
5(2): 1386-1392. 

44. Zahir, A.Z., Arshad, M., and Frankenberger, W.F. 2004. Plant growth promoting rhizobacteria: 
applications and perspectives in agriculture. Advances in Agronomy 81: 97-168. 



 

60 

 1398 دومنيمة ، 2ة، شمار10/ جلدايرانهاي حبوبات پژوهش .../اثر کودهای بيولوژیک ؛و همکارانپور صباغ

Iranian Journal of Pulses Research 
Vol. 10, No. 2, 2019, p. 49-61 (Research Article) 

 

 

The effect of biological and chemical nitrogen fertilizer on yield and 

yield components of improved chickpea varieties under rainfed 

conditions 
 

Sabaghpour1*, S.H., Sherifi2, A. & Aradatmand Asli 3, D. 

 

1. Professor, Agricultural and Natural Resources Research and Education of Center of Hamedan Province,  

Hamedan, Iran  

2. MSc. Student Department of Agronomy and Plant Breeding, Islamic Azad University of Saveh, Iran,  

3. Assistants Professor Department of Agronomy, Payame Noor University, Tehran, Iran, eradatmand_d@yahoo.com 
 

Received: 10 June 2017 
Accepted: 23 January 2018 

 

DOI: 10.22067/ijpr.v10i2.59163 

 

Inroduction 
Excessive use of chemical fertilizers for increasing agricultural production causing environmental 

damage and disturbance in the soil fertility. Currently, biological approaches for improving crop production 
are gaining strong status among agronomists and environmentalists following integrated plant nutrient 
management system. Chickpea is the most important pulse crop which is grown on 463,000 hectares in Iran. 
Major chickpea areas (98%) are planted under rainfed condition and are grown in rotation with cereals 
mainly wheat and barley. Mean productivity of chickpea 402 kg/ha in 2014-15 cropping season in Iran. One 
of the reason for low chickpea productivity in Iran, is unsuitable using nutrition in chickpea farms. Currently 
biologic fertilizers as an alternative option for chemical fertilizer to enhance to soil fertility in the stable 
agricultural production are considered. Rhizosphere beneficial bacteria are commonly called plant growth 
promoting rhizobacteria (PGPR) and have been under researchers focus for many years. PGPRs can 
stimulate plant growth through different mechanisms. Solubilization of inorganic phosphate is a 
characteristic has been frequently used for screening these bacteria. The objective of present study was to 
investigate the effect of biological and chemical nitrogen fertilizers on yield and yield components of 

improved chickpea varieties. 
 

Materials & Methods  
An experiment was carried out in factorial based on a randomized complete block design with four 

replications and five fertilizers treatments (control, Super Nitro Plus, Nitroxin, Rhizocheck and 30 kg 
nutrition fertilizer per hectare) and three chickpea varieties (Azad, Hashem and Arman) in Ekbatan Research 
Station of Hamedan under rain-fed condition during 2012-2013. Rhizocheck had 107 bacteries from 
Pseudomonas putida and 108 Mesorhizobium cicero and Super Nitro Plus included 108 Bacillus subtilis, 
pseudomonas fluorescens and different species of Azospirillum. Also Nitroxin covered 108 nitrogen fixing 
bacteries such as Azotobacter and Azospirillum. During vegetative and reproductive phases, weeds were 
controlled and data were recorded on days to flowering, days to maturity, plant height, harvest index, number 
pods per plant, number of seeds per pod, 100-seed weight, and seed yield. Data were analyzed using the 
SAS. Ver. 9.1 and figures were drawn by EXCEL and means compared by using DMRT at the 5% 
probability level.  

 

Results & Discussion 
The results showed that fertilizer had significant effects on harvest index and seed yield at 1% level of 

probability. But fertilizer treatment had not significant effects on days to flowering, days to maturity, leaf 
area index, plant height, pods number per plant, seeds number per pod and 100-seed weight. Also the results 
showed that varieties showed significant difference for days to flowering, leaf area index, harvest index, 
seeds  number per pod, and seed yield. Varieties had not significance different on days to maturity, plant 
height, number of pod per plant and 100-seed weight. Interaction of fertilizer × variety on all characters was 
not significant. The result of mean comparison showed that the highest seed yield has been produced by 
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Rhizochick consumption. The utilization of Rhizocheck had result in 39 and 26 percent higher harvest index 
and seed yield than control, respectively. Azad variety had the highest leaf area index, harvest index and seed 
yield. The lowest leaf area index, harvest index and seed yield was observed on Hashem variety. Stephan 
(2000) reported that 36 percent seed yield increased due to rhizobium inoculation on chickpea seed. 
Maximum seed yield was achieved in Azad variety with Mesorhizobium of SWRI-15 which produced 151 
percent higher than check. Rhizobium inoculation in comparison with no inocultion on chickpea seed under 
drought stress condition increased seed yield. Most of scientists reported that using biological fertilizers have 
been effected on seed yield in comparison with check on lentil, sunflower, wheat, corn and pearl millet.  

 

 Conclusion 
One of the most important factors for soil fertility is microorganism ability for production and plant 

growth promoting. The result of present study showed the highest productivity obtained from Rhizochick 
consumption. Azad improved chickpea variety produced the highest seed yield. Rhizochick may cause 
photosynthesis intensive activity and enhancing availability elements. Therefore seed yield have been 
increased. Generally, PGPR promote plant growth directly by either facilitating resource acquisition 
(nitrogen, phosphorus, essential element) or modulating plant hormone level. The reduction chemical 
consumption will affect decreasing environment contamination which is one of the important factors for 
stability agriculture. Therefore Azad improved chickpea variety with Rhizochick inoculation in Hamaden 
province is recommended. 
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