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چکيده
مصرف بیرويه کودهای شیمیايی به منظور افزايش تولیدات کشاورزی به ويژه در بخش زراعی ،موجب بروز صدمات
زيستمحیطی و اختالل در حاصلخیزی خاک میشود .اين تحقیق به منظور بررسی تأثیر کودهای بیولوژي ک و ش یمیايی
نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام اصالحشده نخود در شرايط ديم در ايستگاه اکبات ا مرک ز تحقیق ات ،آم وزش
کشاورزی و منابع طبیعی همدا به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار با پ ن تیم ار
کودی (شاهد ،سوپرنیتروپالس ،نیتروکسین ،ريزوچک و کود شیمیايی نیتروژ با منشأ اوره) و سه رقم اص الحش ده (آزاد،
هاشم و آرما ) در سال زراعی 1391-92اجرا شد .نتاي اين تحقیق نشا داد که تیمار کودی تأثیر معنیداری در س ط
1درصد بر شاخص برداشت و عملکرد دانه داشت .ارقام از نظر تعداد روز تا 50درصد گلدهی ،شاخص سط برگ ،شاخص
برداشت ،تعداد دانه در غالف و عملکرد دانه اختالف معنیدار آماری داشتند .اثرات متقابل کود×رقم صفات م ورد بررس ی
معنیدار نشد .بیشترين عملکرد دانه با تلقی بذور نخود با کود زيستی ريزوچ ک حاص ل گردي د و اس تفاده از اي ن ک ود
زيستی به ترتیب موجب افزايش  39و 26درصدی شاخص برداشت و عملکرد دانه نسبت به تیمار شاهد شد .رق م آزاد 58
و 116درصد از شاخص سط برگ بیشتری نسبت به ارقام آرما و هاشم برخوردار بود .همچنین نتاي اين تحقیق نش ا
داد که بیشترين عملکرد دانه مربوط به رقم آزاد بود که  44و 133درصد به ترتیب ب یش از ارق ام آرم ا و هاش م تولی د
داشت .لذا با استفاده از رقم آزاد و تلقی بذور آ با کود زيستی ريزوچک ،ع الوه ب ر اف زايش عملک رد ،مص رف کوده ای
شیمیايی در نخود کاهش خواهد يافت.
واژههای کليدی :ريزوچک ،سوپرنیتروپالس ،نیتروکسینCicer arietinum ،

4/07درصد از کل سط محصوالت زراعی و حدود 65درص د از
کل سط برداشت حبوبات است و در اي ن می ا س هم اراض ی
ديم نخود 98درصد است .میزا عملکرد نخود در ش رايط دي م
در کشور 402کیلوگرم در هکتار اس ت (Ministry of Jihad-
 .)e-Agriculture, 2016عوامل زيادی در پايینبود عملک رد
در کشور مؤثر میباشد .يکی از اي ن عوام ل ،ع دم ت أمین نی از
غذايی مناسب در مزارع کشاورزا است .به نظر میرسد که اين
گیاه نسبت ب ه ديگ ر حبوب ات ،س ازگاری بیش تری ب ا ش رايط
اقلیمی کشور داشته و با توج ه ب ه مح دوديته ای موج ود در
تأمین پروتیینهای حیوانی ،میتواند بخشی از پروتیین موردنیاز
کشور را ت أمین نماي د ( .)Sabaghpour, 2015در س اله ای
اخیر لزوم گنجاند بقوالت در تن اوب و ک اهش ک ود و س موم
شیمیايی مورد توجه محققا و کارشناسا قرار گرفته است .در
چند دهه اخیر مصرف نهادههای شیمیايی در اراضی کشاورزی
موجب معﻀالت زيستمحیطی عديده ای از جمله افت کیفیت

1

مقدمه
حبوبات يکی از مهمترين منابع گیاهی غنی از پ روتیین و
دومین منبع مهم غذايی انسا به شمار میروند و نق ش بس یار
مهمی همراه با غالت در تغذيه انسا داشته و در کشورهايی که
از نظر کمّی و کیفی در فق ر غ ذايی هس تند ،حبوب ات اهمی ت
ويژهای داشته و ج ز اص لی رژي م غ ذايی م ردم فقی ر جه ا
محسوب میگردند .قابلیت رش د نخ ود در ش رايط نامناس ب از
نظر حاصلخیزی و رطوبت موجب شده ک ه اي ن گی اه ب ه ج ز
مهمی از نظامهای زراعی در شبه قاره هند ،غرب آسیا و ش مال
آفريقا تبديل گردد (.)Rupela & Saxena. 1987
در بین حبوبات ،در ايرا نخ ود از نظ ر س ط زيرکش ت،
تولید و اهمیت بیشتری برخوردار است و س ط زيرکش ت اي ن
گیاه ح دود 463ه زار هکت ار ب رآورد ش ده اس ت ک ه مع ادل
* نویسنده مسئولsabaghpour@yahoo.com :
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اف زايش معن یدار عملک رد دان ه شد (Romdhane et
) . al., 2009تلقی بذور لوبیا با انواع مايه تلقی توانست حدود

آلودگی منابع آب ،محصوالت کشاورزی و کاهش میزا
حاصلخیزی خاکها گرديده است (.)Sharman, 2004
در خاکهای کشور که عمدت اً قلیايی ه ستند ،يک ی از
پايههای اساسی کشاورزی پايدار مديريت صحی نیتروژ است.
معادل 80درصد نیتروژ تثبی تش ده در سیس تمه ای زراع ی
مربوط به همزيستی بین گیاها لگوم ب ا گون هه ايی از ج ن
وم
رادیريزوبی
وم ( ، )Rhizobiumب
ريزوبی
وم (،)Mezorhizobium
( ،)Bradyrhizobiumمزوريزوبی
وم
ینوريزوبیوم ( )Sinorhizobiumو آزوريزوبی
س
( )Azorhizobiumمیباشد .گونههای مختل ريزوبی وم دارای
میزبآ های تخصصی هستند ( .)Stephan, 2000ب اکتریه ای
میريلوم
اکتر ( ،)Azotobacterآزوس
ن ازتوب
ج
( )Azospirillumو س ودوموناس ( )Pseudomonasاز مه م
ترين باکتریهای محرک رش د گی اه م یباش ند ک ه ع الوه ب ر
تثبیت زيستی نیتروژ و محلول کرد فس فر خ اک ،ب ا تولی د
مقادير قابل مالحظه هورمو های تحريککننده رش د ب ه وي ژه
انواع اکس ین ،جیب رلین و س یتوکنین ،رش د و نم و و عملک رد
گیاها زراعی را تح ت ت أثیر ق رار م یدهن د ( Zahir et al.,
 .)2004در خ اکه ای برخ ی از مناطق ،تعداد کافی ريزوبیوم
برای تثبیت زيستی نیتروژ وجود ن دارد و نی از اس ت ماي ﺔ
تلق ی و گیاه با دقت بیشتری انتخاب شوند ( Asgharzadeh,
 .)& SalehRastin, 2000کاربرد کودهای بیولوژيک ،به عنوا
گزين های ج ايگزين ب رای کوده ای ش یمیايی ،ب رای اف زايش
حاصلخیزی خاک در تولید محصوالت کشاورزی پاي دار مط رح
ش دهان د ( .)Diaz, 2009اس تفاده از کوده ای بیولوژي ک در
خاکهای فقیر از لحاظ عناصر غذايی ،ض رورتی اجتن ابناپ ذير
برای حفظ ارزش کیف ی خ اک درنظرگرفت ه ش ده اس ت .اي ن
کودها در مقايسه مواد شیمیايی مزايای قابل ت وجهی دارن د .از
جمله در چرخه غذايی م واد س می و میکروب ی تولی د نک رده،
قابلیت تکثیر خودبهخودی داش ته و باع اص الح خصوص یات
فیزيکی و شیمیايی خاک میش وند (.)Oliveira et al., 2008
کودهای بیولوژي ک در حقیق ت م ادهای ش امل ان واع مختل
ريزموجودات آزادزی بوده ( )Chen, 2006ک ه توان ايی تب ديل
عناصر غذايی اصلی را از فرم غیرقابلدسترس به ف رم دس ترس
طی فرآيندهای بیولوژيکی دارن د ( Rajendran & Devaraj,
 .)2004نتاي مطالعه بر روی ش ش رق م نخ ود نش ا داد ک ه
تعداد کل گرههای ريزوبیومی هر گیاه ،وز 100دانه ،عملک رد و
محتوای پروتیین دانهها بهطور معنیداری در مقايسه ب ا ش اهد
افزايش يافت ) .)Elsheik & Hadi, 1999تلقی بذور نخود ب ا
ب اکتریه ای رايزوبی وم در شرايط تنش خشکی نسبت به
ب
رايط ،موج
تیمار عدم تلق ی تح ت هم ین ش

43درصد محصول را نس بت ب ه ش اهد (ب دو تلق ی و بدو
کود) افزايش ده د ( .)Mehrpouyan et al., 2011نت اي
تحقیق ب ر روی ذرت علوف های نش ا داد ک ه ب ا ک اربرد ک ود
زيستی نیت راژين و ک ود اوره ،م یت وا عملک رد را بهب ود داد
( .)Mirshekari et al., 2009با تلقی مزوريزوبی وم هم راه ب ا
مصرف کود روی تفاوتهای معنیداری در بین تیماره ا از نظ ر
اف زايش عملک رد دان ه و بیولوژي ک مش اهده ش د ( 2010
 .)Solemani & Asgharzadeh,ک اربرد ک ود ش یمیايی
نیتروژ و نیتروکسین در گی اه کنج د ( Sesamum indicum
 )L.موج ب ش د عملک رد ب هط ور معن یداری اف زايش ياب د
(.)Shakeri et al., 2012
ريزوبی وم م ؤثر در نخ ود ش امل نژاده ای مزورايزوبی وم
سیسری( )Mesorhizobium ciceriاست که اغلب برای نخود
اختصاصی بوده و جداسازی آ ه ا معم والً خیل ی ک م ص ورت
گرفته است ( .)Elhadi & Elsheikh, 1999همزيستی نخ ود
با ريزوبیوم در شرايط محیطی مناسب میتواند موج ب تثبی ت
نیتروژ هوا تا 176کیلوگرم در هکتار در طول فصل زراعی شود
( .)Rupela & Saxena. 1987ارقام هاشم ( Sabaghpour et
 ،)al., 2005آرم ا ( )Sabaghpour et al., 2006و آزاد
( )Sabaghpour et al., 2010ضمن پرمحصولی و مقاومت ب ه
بیماری برقزدگ ی ،دارای تی بوت ه ايس تاده جه ت برداش ت
مکانیزه میباشند که برای کشت در مناطق ديم کش ور معرف ی
شدهاند .با توجه به اهمیت و نقش گیاه نخود در تغذيه انس ا و
اثرات مفید کودهای بیولوژي ک ب ر روی گیاه ا و خ اک ،اي ن
تحقیق به منظور بررسی تأثیر کوده ای بیولوژي ک و ش یمیايی
نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام اص الحش ده نخ ود و
توصیه تیمار کودی مناس ب جه ت اف زايش عملک رد در واح د
سط برای ارقام اصالحشده اجرا شد.
مواد و روشها
اين تحقیق به منظور بررسی تأثیر کوده ای بیولوژي ک و
شیمیايی نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام اصالحش ده
نخ ود در ش رايط دي م در ايس تگاه اکبات ا مرک ز تحقیق ات
کش اورزی و من ايع طبیع ی هم دا ب ا مختص ات جغرافی ايی
51درجه و 48دقیقه عرض شرقی و 31درجه و 48دقیقه ط ول
شمالی و ارتفاع 1671متر از سط دري ا ک ه دارای اقل یم نیم ه
خش ک و کوهس تانی و می زا ب ارش س الیانه بلندم دت
298/2میلیمتر ،اجرا شد .قب ل از انج ام آزم ايش نمون های
مرک ب از خ اک مزرع ه م ورد نظر تهی ه و جه ت انج ام
50
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زيس تی نیتروکس ین ح اوی 108ب اکتریه ای تثبی تکنن ده
نیت روژ ازتوب اکتر ( )Azotobacterو آزوس مريلیوم

آزمايشات فیزيکی و شیمیايی به بخش خ اک و آب منتق ل و
نتاي آ ثبت گرديد (جدول .)1
اين آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوکه ای
کامل تصادفی ب ا چه ار تک رار در ايس تگاه تحقیق اتی اکبات ا
هم دا در ش رايط دي م در مزرع ه دراس فند م اه
سال زراعی 1391-92اج را گردي د .ف اکتور رق م ش امل ارق ام
اصالح شدة آزاد ،هاشم و آرم ا و ف اکتور ک ود در پ ن س ط
ش امل ش اهد (ب دو ک ود) ،س وپرنیتروپالس ،نیتروکس ین،
ريزوچک و کود شیمیايی نیت روژ (20کیل وگرم در هکت ار ب ا
منشأ اوره) ب ود ( .)Sabaghpour, 2015بذرها پ از آغش ته
ش د ب ا محل ول چس باننده ،ب ا م اده تلقیحی مخل وط
گرديدن د .بذرهای تلقی شده پ از خشکشد در س ايه بع د
از 15دقیقه کشت شدن د ) .(Koutroubas et al., 2009ک ود
نیتروژ به میزا 20کیلوگرم در هکتار در زما کشت به خاک
از ي ک ش خم س طحی و
مزرع ه اض افه گردي د .کاش ت پ
سیکلوتیلر ،در شرايط مناسب رطوبت مزرعه انج ام گرف ت .ه ر
واحد آزمايشی شامل چهار خط چهارمتری بود .فواصل خط وط
و بوت هه ا روی خط وط ب ه ترتی ب 10 ،30س انتیمت ر ب ود
(.)Sabaghpour, 2015
ريزوچک حاوی 107ب اکتریه ای از ج ن س ودوموناس
پوتیدا ( )Pseudomonas putidaو 108مزورايزوبیوم سیسری
( )Mesorhizobium ciceriاست که تأثیر مثبتی ب ر اف زايش

( )Azospirillumاست ک ه ع الوه ب ر تثبی ت نیت روژ ه وا و
متعادلکرد جذب عناص ر غ ذايی پرمص رف و ک ممص رف ،ب ا
سنتز و ترش مواد محرک رشد گیاه مانند اکسین و نی ز ترش
اسیدهای آمینه مختل سبب رشد و توسعه ريشه و ان دامه ای
هوايی گیاه ذرت می گردد (.)Pourakbar et al., 1999
رقم اصالح شده نخود هاشم ضمن پرمحص ولی نس بت ب ه
ارقام محلی ،اولین رقمی است ک ه ب ا خصوص یت مقاوم ت ب ه
بیماری برقزدگی ( )Ascochyta rabieiو تی بوت ه ايس تاده
که مناسب برداشت مکانیزه است ،برای کشت در استا گلستا
در سال 1376معرفی شد ( .)Sabaghpour et al., 2005رق م
اصالح شده آرما ضمن متحمل به بیماری برقزدگی ،تی بوته
ايستاده ،پرمحصول و دانه درشتتر از رقم هاشم که برای کشت
در من اطق نیم هگرمس یر ،معت دل س رد و معت دل کش ور در
س ال 1383معرف ی ش د ( .)Sabaghpour et al., 2006رق م
اصالح شده آزاد ضمن متحمل به بیماری برقزدگی ،تی بوت ه
ايستاده ،پرمحصول و دانه درشتتر از رقم هاشم و آرم ا ب رای
کشت در مناطق نیمه گرمسیر ،معتدل سرد و معتدل کش ور در
سال  1387معرفی شد (.)Sabaghpour et al., 2010
در طول رشد و نمو عالوه بر کنترل عل هایه رز ،ص فات
تعداد روز تا 50درصد گلده ی ،تع داد روز ت ا رس ید کام ل،
ارتفاع بوته ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غ الف ،ش اخص
برداشت ،وز 100دانه و عملکرد دانه يادداشتب رداری ش د .ب ا
استفاده از نرمافزار  SAS Ver. 9.1تجزيه واري ان و مقايس ه
میانگین ها انجام و نمودارها ب ا اس تفاده از ن رماف زار EXCEL
ترسیم شد .میانگینها با استفاده از آزمو چنددامن های دانک ن
در سط احتمال 5درصد مقايسه شدند.

عملکرد نخود داشته است ( Asgharzadeh & SalehRastin,
 .)2000غلظ ت ب اکتری در ک ود بیولوژي ک س وپرنیتروپالس
108اس مور و س لول زن ده باس یلوس س وبتیلی ( Bacillus

 ،)subtilisس ودوموناس فلورس ن

(

Pseudomonas

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

جدول  -1خصوصيات فيزیکوشيميایی خاک
Table 1. Physical and chemical characteristics of soil
نيتروژن کل

فسفر

پتاسيم

کربن آلی

هدایت الکتریکی

شاخص

(درصد)
Total
nitrogen
)(%

(ميلی گرم بر کيلوگرم)
Phosphorous
)(mg.kg-1

(ميلی گرم بر کيلو گرم)
Potassium
)(mg.kg-1

(درصد)
)O.C. (%

(دسی زیمنس برمتر)
EC
)(dS.m-1

واکنش
pH

0.06

15.2

586

0.62

0.76

8.04
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عمق
Depth

بافت
Texture

0-30

Clay loam
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از نظر شاخص سط برگ تفاوت معنیداری داش تند .رق م آزاد
حاوی باالترين شاخص سط برگ بود .کمترين شاخص س ط
ب رگ مرب وط ب ه رق م هاش م ب ود .رق م آزاد ب ه ترتی ب  58و
116درصد از شاخص سط برگ بیشتری نسبت به ارقام آرما
و هاشم برخوردار بود (شکل  .)2افزايش سط ب رگ ،شاخص ی
از اف زايش رش د رويش ی گی اه محسوب میشود و توسعه آ
در افزايش تولید و عملکرد نق ش به سزايی دارد & .(Nezarat
) Gholami, 2008میزا افزايش سط برگ ،ظرفیت فتوسنتزی
گیاه را تعیین میکند (.)Yasari & Patwardhan, 2007
افزايش سط ب رگ ،شاخص ی از اف زايش رش د رويش ی گی اه
محسوب میشود و توسعه آ در افزايش تولید و عملکرد نق ش
بهسزايی دارد ) .(Nezarat & Gholami, 2008احتماالً تولید
عملکرد دانه بیشتر رقم آزاد ،به دلیل دارابود باالترين شاخص
سط برگ و ظرفیت فتوستزی بوده است (شکل .)7

نتایج و بحث
تعداد روز تا گلدهی

تیمار مديريت کودی گیاه نخود تأثیر معنیداری بر ص فت
تعداد روز تا گلدهی نداشت .ارقام مورد برررسی از نظ ر تع داد
روز تا 50درصد گلده ی اخ تالف معن ی دار آم اری در س ط
احتم ال 1درص د داش تند (ج دول  .)2نت اي اي ن تحقی ق ب ا
گ زارشه ای ) Khodarahmi et al, (2013و & Solemani
) Asgharzadeh (2010ک ه از ب اکتریه ای مزوريزوبی وم و
سودوموناس بر روی ارقام نخود استفاده ک رده بودن د ،متف اوت
است Shahbazi (2015) .مشاهده نم ود ک ه ک ود بیولوژي ک
نیتروکسین موجب تأخیر در گلده ی در گی اه ع دس ش د .ب ا
استفاده از ريزوب اکتر ( )Rhizobacteriaظه ور ب رگه ا ،گ ل
تاجی ،دانههای گرده و کاکل تس ريع ش ده و ط ول دوره گ رده
افشانی ،کاکلدهی ،تطابق گلدهی و پرشد دانه در گی اه ذرت
افزايش يافت ( .)Hamidi, 2015مقايسه ارقام از نظر تعداد روز
تا 50درصد گلدهی نیز نشا داد که رق م آرم ا زودت ر و رق م
هاشم ديرت ر از ارق ام آرم ا و آزاد ب ه مرحل ه گل دهی رس ید
(شکل .)1در تحقیقی ديگر مشاهده شد که ارق ام آرم ا و آزاد
در مناطقی که در فصل بهار با ت نش خش کی بیش تری مواج ه
هستند ،به دلیل زودرسی در مقايسه با رق م هاش م مناس بت ر
هستند ( .)Sabaghpour, 2015اثرات متقابل کود×رقم در اين
صفت معن یدار نش د (ج دول  .)2ع دم معن یدارب ود اث رات
متقابل کود×رقم بیانگر اين اس ت ک ه رون د تغیی رات ارق ام در
تیمار ک ودی در تع داد روز ت ا گ لده ی يکس ا ب وده اس ت.
) Shahbazi (2015ع دم معن یداری اث رات متقاب ل ک ود
بیولوژيک×رقم در تعداد روز ت ا گ لده ی در ع دس را گ زارش
نمود.

شاخص برداشت

تیمار مديريت کودی گیاه نخود تأثیر معنیداری در سط
احتمال 5درصد بر صفت شاخص برداش ت داش ت (ج دول .)2
تأثیر معنیدار باکتری محرک رشد آزوسمیريلوم بر روی شاخص
برداش ت در ژنوتی ه ای کل زا مش اهده ش د ( & Faraji
 .)Arzanesh, 2013ارقام از نظ ر ش اخص برداش ت در س ط
احتمال 1درص د اخ تالف معن یداری داش تند .اث رات متقاب ل
کود×رقم در اين صفت معنیدار نش د (ج دول  .)2ع دم معن ی
داربود اثرات متقابل کود×رقم نشا میدهد ارقام رون د ث ابتی
در تیمارهای کودی در شاخص برداشت داشتند .نتاي مقايس ه
میانگین نشا داد که کود زيستی ريزوچک بیشترين ت أثیر ب ر
شاخص برداشت داشت و موجب اف زايش 39درص دی ش اخص
برداشت نسبت به تیمار ش اهد ش د (ش کل  .)3مقايس ه ارق ام
نشا داد که بیشترين و کمترين ش اخص برداش ت ب ه ترتی ب
مربوط به رقم آزاد و هاشم بود .مقدار شاخص برداشت رقم آزاد
به ترتیب  37و 155درصد ب یش از ارق ام آرم ا و هاش م ب ود
(شکل  .)4تولید و ترش ترکیبات تحريککننده رشد گیاه و ي ا
برخی هورمو های تنظیمکنن ده رش د توس ط ريزجان دارا در
خاک میتواند رشد و عملکرد گیاها را تحت ت أثیر ق رار ده د
( .)Yousry et al., 1978ک ود زيس تی نیتروکس ین ت أثیر
معنیداری بر شاخص برداشت در کنجد نداشت ( Sajadi Nik
 .)et al., 2011مق دار نیت روژ موج ود در گی اه ت أثیر
مثبت ی در ش اخص برداش ت س ويا دارد ( Bairley,
 .)1988ع دم ک اربرد ب اکتری (تیمار شاهد) منج ر ب ه
ک اهش ش اخص برداش ت در گی اه ع دس ش د ( & Bremer
.)Kessel, 1990

شاخص سطح برگ

تیمار مديريت کودی گیاه نخود تأثیر معنیداری بر ص فت
شاخص سط برگ نداش ت (ج دول  .)2ک اربرد ک ود زيس تی
بدو حﻀور کود اوره نسبت به تیمار شاهد (بدو مصرف ک ود)
تأثیر معن یداری ب ر روی ش اخص س ط ب رگ لوبی ا نداش ت
( ،)Saber et al., 2015درص ورتیک ه (Suliman & )2010
 Bajwaبا بررسی ت أثیر ک ود زيس تی س ودوموناس
ب ر گی اه آفت ابگردا ()Helianthus annuus L.
مش اهده کردن د ک ه برگهای گیاه در تیمار کود زيستی
مقايس ه ب ا تیم ار ک ود شیمیايی ب هطور معنیداری افزايش
يافته است .افزايش معنیدار شاخص سط برگ در کلزا زمانی
که کودهای نیتروژنه توأم با کودهای زيستی به کار برده شده
بودند ،مشاهده ش د ( .)Yasari & Patwardhan, 2007ارق ام
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جدول -2تجزیه واریانس تأثير مصرف انواع کودهای زیستی و شيميایی نيتروژنه بر عملکرد و اجزاء عملکرد در ارقام نخود
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
شاخص

شاخص

تعداد روز تا

تعداد روز تا

رسيدگی

گلدهی
Days No. to
flowering
stage

3

سطح برگ

تعداد دانه

تعداد غالف

ارتفاع

در غالف
Seed No.
pod-1

در بوته

بوته

Pod No.
plant -1

Plant
height

Days No. to
maturity
stage

*2.23

22.62 ns

**208.83

143.31ns

**762.91

19.81 ns

11.45 ns

1.9 ns

23.13 ns

4

51.74 ns

75.42 ns

**567.02

2

2.94 ns

6.04 ns

8

67.21

42

6.23

-

عملکرد دانه
Seed yield

وزن100دانه
100Seed
weight

برداشت
Harvest
index

820.5 ns

**242.24

99.03 ns

**452.10

**23790.5

5.51 ns

*198.35

3.56 ns

0.75 ns

**608097.5

56.21 ns

**3339.6

**2619.5

*2.31

72.6 ns

1199.0 ns

1.28 ns

53.26 ns

39.26 ns

0.17 ns

25.43 ns

5.33 ns

1904.0

46.93

65.47

41.48

0.61

44.97

43.95

71.34

5.31

4.19

6.64

2.16

2.70

4.60

5.32

8.51

Leaf
area
index

درجه
آزادی
df

منابع
تغييرات
Source of
variation
Block
بلوک
Fertilizer
کود
Cultivar
رقم
Fertilizer
×cultivar
کود×رقم
Error
خطا
Coefficient
variation
ضريب
تغییرات

 * ،nsو ** :بهترتیب غیرمعنیدار ،معنیدار در سط احتمال 5درصد و 1درصد
ns, * and **: Non-significant, significant at 5% and 1% probability levels respectively

ارتفاع بوت ه در اي ن آزم ايش ب ا نت اي Khodarahmi et al,
) (2013در نخود مطابقت و با ) Hamzei et al, (2014ک ه از

وزن100دانه

تیمار مديريت کودی ب ر وز 100دان ه ت أثیر معن ی داری
نداش ت .ارق ام نی ز از نظ ر وز 100دان ه اخ تالف معن یداری
نداشتند .همچنین نتاي اين بررسی نشا داد که اثرات متقاب ل
اين صفت معنیدار نبود (جدول  .)2عدم تأثیر معن یدار تلق ی
ب ا ريزوبی وم توس ط ( Khandan Bejandi et al, (2010و
) Shahbazi (2015به ترتی ب ب ر روی وز 100دان ه در گی اه
نخ ود و ع دس گ زارش گردي د .در ص ورتی ک ه ()2010
 Solemani & Asgharzadehگ زارش کردن د ک ه تلق ی ب ا
مزوريزوبیوم هم راه ب ا مص رف س ولفات روی موج ب اف زايش
معنیدار وز 100دانه نخود گرديد و نسبت ب ه ش اهد 6درص د
افزايش ياف ت Faraji & Arzanesh )2013( .گ زارش کردن د
باکتریهای محرک رشد نقش مثبتی در افزايش وز 1000دانه
در ژنوتی ه ای کل زا داش تند .تلقی بذر کنج د با نیتروکسین
موجب افزايش معنیدار 7درصدی در وز 1000دانه کنجد ش د
(.)Sajadi Nik et al., 2011

باکتری مزوريزوبیوم بر روی گیاه نخ ود اس تفاده نم ود و ت أثیر
معنیدار آ را بر روی ارتفاع بوته گزارش نمود ،متف اوت اس ت.
تأثیر معنیدار کود زيستی ريزوچک بر روی ارتفاع بوت ه ع دس
مشاهده شد (.)Shahbazi, 2015
تعداد دانه در غالف

نتاي اين تحقیق نشا داد که تیمارهای کودی ب ر ص فت
تع داد دان ه در غ الف ت أثیر معن یداری نداش ت (ج دول.)2
) Sabaghpour (1997گزارش کرد که تعداد دانه در غالف در
گیاه نخود تحت تأثیر اثرات ژنتیکی است .نت اي نش ا داد ک ه
ارقام از نظر تع داد دان ه در غ الف در س ط احتم ال 5درص د
اختالف معنیدار دارند (شکل  .)5عدم تأثیر معنیدار سوشهای
ب اکتری ب ر روی تع داد دان ه در غ الف در گی اه نخ ود
( ،)Khodarahmi et al., 2013کلزا ( Faraji & Arzanesh,
 )2013و ع دس ( Shahbazi, 2015گ زارش ش ده اس ت،
درصورتیکه تأثیر معنیدار تلقی با ريزوبیوم بر روی تعداد دان ه
در غالف در نخود توسط (Khandan Bejandi et al, (2010
گزارش شده است.

ارتفاع بوته

تیمار مديريت کودی تأثیر معنیداری بر صفت ارتفاع بوته
نداشت .همچنین ارقام از نظر ارتفاع بوت ه اخ تالف معن یداری
نداشتند (جدول  .)2عدم تأثیر معنیدار تیم ار ک ودی ب ر روی
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گیاها گندم ،ذرت و ارز با ازتوباکتر و آزسمريلیوم س بب اف زايش
 10ت ا 15درص دی عملک رد ش د (.)Rai & Gaur, 1999
( Rosety et al, )2006اع الم کردن د عملک رد دان ه آفت ابگردا
تلقی شده نسبت به تیم ار ب دو تلق ی 9درص د اف زايش داش ت.
نتاي تحقیق بر روی ذرت علوفهای نشا داد ک اربرد ک ود زيس تی
نیت راژين و ک ود اوره ،م یتوان د عملک رد را بهب ود بخش د
( Hamidi et al, )2006( .)Mirshekari et al., 2009ب ا
استفاده از سويههای مختل رايزوباکتر مشاهده نمودند که عملک رد
در گیاه ذرت علوفهای افزايش يافت .نتاي بررسیها در گندم نش ا
داد که اثرات تغذيه کودهای بیولوژيکی تأثیر معنیداری بر عملک رد
دانه داشت (.)Subba Rao, 1988
نتاي مقايسه میانگین در اين بررسی نشا داد ک ه رق م آزاد
بیشترين عملکرد دانه را تولی د ک رد ،بهط وریک ه اي ن رق م  44و
133درصد عملکرد بیشتری نسبت به ارق ام آرم ا و هاش م تولی د
نمود (ش کل  .)7تغیی رات عملک رد دان ه در اي ن تحقی ق احتم االً
مربوط به اختالف در می زا ت وا تثبی ت نیت روژ و فراهم ی آ
برای گیاه توسط کودهای مختل بوده است .باکتریه ای مح رک
رشد عالوه بر تثبیت زيستی نیتروژ  ،با تولید مقادير قاب لمالحظ ه
ای از هورمو ه ای تحري ککنن ده رش د ب ه وي ژه ان واع اکس ین،
جیبرلین و سیتوکنین رشد و نمو و عملکرد گیاها را تح ت ت أثیر
قرار میدهند ( .)Karimi & Siddique, 1991کوده ای زيس تی
با توا تثبیت زيستی نیتروژ  ،گسترش س ط ريش ه ،کم ک ب ه
جذب بهینه آب و عناصر غذايی و تولید هورمو ه ای رش د ،رش د
کمی و کیفی گیاه را تقويت م یکنن د ک ه نتیج ه آ ب ه ص ورت
افزايش عملکرد نمايا میگردد.

عملکرد دانه

تیمار مديريت کودی بر روی عملکرد دان ه ت أثیر معن یداری
در سط احتم ال 1درص د داش ت (ج دول  .)2ارق ام ب ا احتم ال
99درصد از نظر عملکرد دانه اختالف معن یداری داش تند .تف اوت
عملکرد در ژنوتی های مختل در شرايط محیط ی يکس ا نش ا
دهنده تأثیر اثرات ژنتیکی م یباش د (.)Saxena & King, 1987
اثرات متقابل کود×رقم بر روی عملکرد دانه معنیدار نب ود (ج دول
 .)1عدم معنیداربود اثرات متقابل کود×رقم بیانگر اي ن اس ت ک ه
روند تغییرات عملکرد ارقام در تیمارهای کودی يکسا ب وده اس ت.
نتاي مقايسه میانگین نشا داد که تلقی بذور نخود با کود زيس تی
ريزوچک بیشترين عملکرد دانه را تولید کرد (شکل  ،)6بهطوریک ه
استفاده از ريزوچک موجب افزايش عملکرد 26درصدی نس بت ب ه
شاهد آزمايش شد .احتماالً کود زيستی ريزوچک میتواند با تشديد
فعالیت فتوسنتزی و افزايش ج ذب عناصر ،تأثیر مثبتی بر عملک رد
دانه داشته باشد .باکتریهای ريزوبیومی عالوه بر نقش بسیار
بااهمیت خود در تثبیت نیتروژ  ،م یتوانند با تأثیر بهتر در جذب
ساير عناصر ضروری موج ب افزايش عملکرد گیاها ش وند
( .)Mehrpouyan et al., 2011تیمار تلقیحی SWRI12
باالترين عملکرد دانه و عملکرد بیولوژيک را در نخ ود تولید نم ود
ک ه نس بت ب ه تیمار شاهد  77تا 13درصد افزايش عملک رد داشت
( .)Ghasemzadeh-Ganjehie & Asgharzadeh, 2013ب ا
تلقی ريزوبیومی نخود در ساسکاچوا کان ادا عملک رد دان ه نخ ود
36درصد افزايش يافت ( .)Stephan, 2000نتاي تحقی ق ()2013
 Khodarahmi et al,نش ا داد س وشه ای ب اکتری ب ر روی
عملکرد دانه نخود تأثیر معنیداری داشتSolemani & )2010( .
 Asgharzadehبا تلقی مزوريزوبیوم و مصرف ک ود روی مش اهده
کردند که عملکرد دانه ب هط ور معن یداری اف زايش ياف ت .تلق ی

Days to
flowering
)(Day

شکل  -1مقایسه ميانگين تعداد روز تا گلدهی ارقام نخود
Fig. 1. Mean comparison for day number to flowering for chickpea varieties
میانگینهای دارای حداقل يک حرف مشترک ،بر اساس آزمو دانکن تفاوت معنیداری در سط احتمال 5درصد ندارند.
Similar letters in each column show non-significant difference at 5% level of probability using DMRT
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Leaf
area
index

 مقایسه ميانگين شاخص سطح برگ ارقام نخود-2 شکل
Fig. 2. Mean comparison for leaf area indexn for chickpea varieties
.درصد ندارند5  بر اساس آزمو دانکن تفاوت معنیداری در سط احتمال،میانگینهای دارای حداقل يک حرف مشترک
Similar letters in each column show non-significant difference at 5% level of probability using DMRT

Harvest
index%

 مقایسه ميانگين شاخص برداشت نخود در تيمارهای کودی-3 شکل
Fig. 3. Mean comparison for chickpea harvest index for fertilizer treatments
.درصد ندارند5  بر اساس آزمو دانکن تفاوت معنیداری در سط احتمال،میانگینهای دارای حداقل يک حرف مشترک
Similar letters in each column show non-significant difference at 5% level of probability using DMRT

Harvest
index%

 مقایسه ميانگين شاخص برداشت ارقام نخود-4 شکل
Fig. 4. Mean comparison for harvest index for chickpea varieties
.درصد ندارند5  بر اساس آزمو دانکن تفاوت معنیداری در سط احتمال،میانگینهای دارای حداقل يک حرف مشترک
Similar letters in each column show non-significant difference at 5% level of probability using DMRT

55

1398  نيمة دوم،2 شمارة،10 جلد/ پژوهشهاي حبوبات ايران/...صباغپور و همکاران؛ اثر کودهای بيولوژیک

Number
of seeds
per pod

 مقایسه ميانگين تعداد دانه در غالف ارقام نخود-5 شکل
Fig. 5. Mean comparison for number of seed per pod for chickpea varieties
.درصد ندارند5  بر اساس آزمو دانکن تفاوت معنیداری در سط احتمال،میانگینهای دارای حداقل يک حرف مشترک
Similar letters in each column show non-significant difference at 5% level of probability using DMRT

Seed
yield
(Kg.ha-1)

 مقایسه ميانگين عملکرد دانه نخود در تيمارهای کودی-6 شکل
Fig. 6. Mean comparison for seed yield for fertilizer treatments
.درصد ندارند5  بر اساس آزمو دانکن تفاوت معنیداری در سط احتمال،میانگینهای دارای حداقل يک حرف مشترک
Similar letters in each column show non-significant difference at 5% level of probability using DMRT

Seed yield
(Kg.ha-1)

 مقایسه ميانگين عملکرد دانه ارقام نخود-7 شکل
Fig. 7. Mean comparison for seed yield for chickpea varieties
.درصد ندارند5  بر اساس آزمو دانکن تفاوت معنیداری در سط احتمال،میانگینهای دارای حداقل يک حرف مشترک
Similar letters in each column show non-significant difference at 5% level of probability using DMRT

56

1398  نيمة دوم،2 شمارة،10 جلد/ پژوهشهاي حبوبات ايران/...صباغپور و همکاران؛ اثر کودهای بيولوژیک

مالحظهای از هورمو های تحريککننده رش د (ب ه وي ژه ان واع
 رشد و نمو و عملک رد گیاه ا،) جیبرلین و سیتوکنین،اکسین
زراعی را تحت تأثیر قرار میدهد و به اين ترتیب ضمن اف زايش
 مصرف کودهای شیمیايی بهط ور چش مگیری ک اهش،عملکرد
خواهد يافت و اين امر در راس تای کش اورزی پاي دار و ک اهش
 ب ا توج ه ب ه نت اي اي ن.آلودگی حفظ محیطزيست م یباش د
 کشت رقم نخود آزاد و تلقی بذور آ با کود بیولوژي ک،تحقیق
 احتماالً باالترين عملکرد در واح د س ط در ش رايط،ريزوچک
.ديم همدا تولید خواهد کرد
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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
* Corresponding Author: sabaghpour@yahoo.com
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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.
Keywords: Chickpea, Cicer arietinum, Nitroxin, Rhizochick, Super Nitro Plus
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