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ارزیابی عملکرد و کیفیت دانة سویا متأثر از تلقیح مضاعف با کود زیستی بارور2
و ریزوبیوم ژاپونیکوم در شرایط هیدرو-اسمو پرایمینگ
حمید عباسدخت ،*1سلمان سلمانزاده 2و احمد غالمی
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 2 ،1و  .3دانشیار ،دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و دانشیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکدة کشاورزی،
دانشگاه صنعتی شاهرود
(تاریخ دریافت - 1333/2/22 :تاریخ تصویب)1331/5/13 :

چکیده
به منظور بررسی تأثیر هیدرو -اسمو پرایمینگ و زیستپرایمینگ (کاربرد کود زیستی بارور 2و
تلقیح با ریزوبیوم ژاپونیکوم) بر رشد و عملکرد سویا رقم  ،DPXآزمایشی به صورت فاکتوریل و
در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در دانشگاه صنعتی شاهرود در خرداد سال
 1331انجام شد .کود زیستی بارور 2در دو سطح مصرف و بدون کاربرد ،باکتری ریزوبیوم
ژاپونیکوم در دو سطح تلقیح و بدون تلقیح بذر و پرایمینگ در سه سطح شامل بدون پرایمینگ،
هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ با استفاده از پلیاتیلن گلیکول 0111اعمال شد .نتایج نشان داد
اثر متقابل کاربرد کود زیستی بارور 2و ریزوبیوم بر صفات شمار غالف در بوته ،شمار دانه در
بوته و درصد روغن تأثیر مثبت و معنیداری داشت .همچنین اثر متقابل کاربرد کود زیستی
بارور 2و پرایمینگ تنها بر صفت شمار غالف در بوته مثبت و معنیدار بود .مقایسة عملکرد دانه
در سطوح مختلف کاربرد کود زیستی بارور 2نشان داد که با کاربرد کود زیستی بارور 2عملکرد
نیز افزایش یافت ،بهطوریکه باالترین میزان عملکرد مربوط به سطح کاربرد کاربرد کود زیستی
بارور 2به میزان  2932/2کیلوگرم در هکتار بود .تلقیح بذر با ریزوبیوم ژاپونیکوم بهطور
معنیداری عملکرد را افزایش داد ،بهطوریکه تیمار تلقیح بذر با باکتری ریزوبیوم با تولید
 2302/2کیلوگرم در هکتار بهترین تیمار بود.
واژههای کلیدی :پرایمینگ ،تلقیح بذر ،ویژگیهای رشد.
مقدمه
امروزه در جهان با آشکار شدن زيانهاي مرگبار سموم
دفع آفات گیاهی و کودهاي شیمیايی ،مردم از
کشاورزي متکی به مواد شیمیايی فاصله گرفته و به
کشاورزي زيستی که بر پاية کاربرد کودهاي زيستی و
دفاع طبیعی گیاهان در برابر آفتهاست روي آوردهاند.
امروزه ريزجانداران حلکنندة فسفات در سطوح
گسترده به عنوان کود زيستی به منظور افزايش تولید
وحفظ سالمت خاک استفاده میشوند ( Khan et al.,
* تلفن73411094400 :

 .)2007در کشورهاي توسعهيافته ،قابلیت کودهاي
ارگانیک بهويژه کودهاي زيستی (بیولوژيک) بهطور
گستردهاي درک شده است .ارزش کودهاي زيستی به
دلیل سه خاصیت مهم آنها شامل نقش تغذيهاي و
شیمیايی (از نظر ريزجانداران خاک) ،ويژگیهاي
فیزيکی و نیز بهبود ويژگیهاي زيستی است .کودهاي
زيستی متشکل از باکتريها و همچنین قارچهاي
سودمندي هستند که هريک به منظور خاصی مانند
تثبیت نیتروژن و رهاسازي يونهاي فسفات ،پتاسیم و
E-mail: habbasdokht@yahoo.com
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آهن از ترکیبات نامحلول ،جذب ديگر عناصر ،کاهش
بیماريها و بهبود ساختمان خاک و در نتیجه تحريک
بیشتر رشد گیاه و افزايش کمّی و کیفی محصول
میشوند .خاکهاي ايران به علت کشت و کار
پیدرپی ،فقر مواد تغذيهاي و غیرقابل دسترس بودن
عناصر غذايی ،به کودهاي زيستی پاسخ مثبت داده و
تأثیر آنها در رشد و عملکرد گیاه مشاهده میشود
( .)Sharifi & Haghnia, 2008کود زيستی فسفاته
بارور 1دو نوع باکتري حلکنندة فسفات از گونههاي
باسیلوس لنتوس (سوية  )P5و سودوموناس پوتیدا
(سوية  )P13دارد که به ترتیب با استفاده از دو
سازوکار ترشح اسیدهاي آلی و اسید فسفاتاز موجب
تجزية ترکیبات فسفرة نامحلول و در نتیجه قابل جذب
شدن آنها براي گیاه میشود .يکی از هدفهاي اصلی
در زراعت حبوبات ،ايجاد شرايط مطلوب براي رشد
ريزوبیوم و حفظ محیطی است که در آن تثبیت
زيستی نیتروژن به بیشینه برسد .در برخی بررسیها
توانايی تثبیت زيستی در تأمین نیتروژن مورد نیاز
سويا تا  31درصد نیز گزارش شده است ( & Keryser
 .)Li, 1992تلقیح پوششی بذر سويا با باکتري
 Rhizobium japonicumبر گرهبندي و تثبیت نیتروژن
و افزايش عملکرد مؤثر است (.)Lombardo, 1991
باکتريهاي تثبیتکنندة نیتروژن در گیاهان خانوادة
بقوالت ارزش شايان مالحظهاي در افزايش دانه و
بعضی عاملهاي کمّی و کیفی دارند .سويا که جزو
خانوادة بقوالت است از اين قاعده مستثنا نبوده و
بررسی در مورد باکتريهاي همزيست با سويا زمینة
مساعدي را براي دستیابی به افزايش محصول دانه
ايجاد میکند .توانايی گیاه سويا در همزيستی با
باکتريهاي تثبیتکنندة نیتروژن موجب شده که اين
گیاه اتکاي کمتري به منابع نیتروژن خاک داشته باشد
بهطوريکه میزان پروتئین دانه در گیاهان همزيست با
باکتري  47درصد بیشتر از گیاهان بدون باکتري بوده
است ( .)Krishnan et al., 2000به باور محققان
درصورتیکه همزيستی در اين گیاه به کارايی باال رسانده
شود ،سويا از جمله لگومهايی است که به کود نیتروژنی
پاسخ مثبت نشان نمیدهد (.)Keyser & Li, 1992
میزان نیتروژن تثبیتشده توسط سويا متغیر بوده و به

عاملهاي خاکی و محیطی ،سوية باکتري مورد استفاده و
رقم سوياي کشتشده بستگی دارد ( Keyser & Li,
 .)1992بیشینه میزان تثبیت نیتروژن را  190کیلوگرم در
هکتار در سال عنوان کردهاند (.)Majnounhoseini, 1997
در برخی بررسیها توانايی اين همزيستی در تأمین
نیتروژن مورد نیاز سويا تا  31درصد نیز گزارش شده
است (Bambara & Ndakidemi .)Lambardo, 1991
) (2010در بررسیهايی که روي لوبیا انجام دادند ،به اين
نتیجه رسیدند ،تلقیح با باکتري ريزوبیوم موجب افزايش
معنیدار وزن خشک گیاه و شمار غالف نسبت به تیمار
شاهد شده است .تحقیقات چندي گوياي تأثیر مثبت
کودهاي زيستی نیتروژندار بر عملکرد دانة سويا بوده
است ( ;Wandile et al., 2005; Wandhkar et al., 2005
 .)Kanase et al., 2006در کنار توجه به جذب عناصر
غذايی ،بهبودکیفیت بذر نیز اهمیت ويژهاي دارد.
ازجمله روشهاي افزايش کیفیت بذر ،پرايمینگ آن
است .پرايمینگ ،قرار دادن بذر پیش از کاشت در يک
محلول با قابلیت آبی مشخص براي جذب آب و انجام
بعضی مراحل پیش از جوانهزنی است .در روش
هیدروپرايمینگ به بذر اجازه داده میشود ،که به
اندازة کافی آب جذب کرده بدون اينکه ريشهچه ظاهر
شود .اسموپرايمینگ فرايندي است که موجب کنترل
جذب آب به وسیلة بذرهاي تحت تأثیر محلول اسمزي
که محتواي اسمزي متنوعی دارند ،مانند پلیاتیلن
گلیکول يا امالح مختلف ديگر میشود .قابلیت اسمزي
محلول میزان جذب آب بهوسیلة بذرها را تنظیم
میکند (.)Abbasdokht & Edalatpishe, 2013
گیاهچههاي سبزشده از بذرهاي پرايمشده با آب
نسبت به گیاهچههاي سبزشده از بذرهاي بدون پرايم
سرعت سبز شدن بیشتري داشته و رشد آنها با قوت
بیشتري انجام میگیرد (.)Saglam et al., 2010
 (2013) Abbasdokht & Edalatpisheنیز گزارش
کردند که پرايم کردن بذر ،زمان رسیدن به مرحلة
خودپروري (اتوتروفی) را کوتاهتر میکند و موجب
افزايش رقابت گیاه ذرت نسبت به علف هرز شده و در
نهايت موجب افزايش عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه
زراعی میشود .علت تسريع جوانهزنی در بذرهاي
پرايمشده میتواند ناشی از افزايش فعالیت آنزيمهاي
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تجزيهکننده مانند آلفا -آمیالز ،افزايش سطح شدت
جريان (شارژ) انرژي زيستی در قالب افزايش میزان
 ،ATPافزايش ساخت (سنتز)  RNAو  ،DNAافزايش
شمار و در عین حال ارتقاء عملکرد میتوکندريها باشد
( .)Afzal et al., 2002در بذرهاي پرايمشده ،عملکرد و
ساختار غشاء ياختهاي در مقايسه با بذرهاي شاهد در
وضعیت مطلوبتري است .اين موضوع با بررسی
هدايت الکتريکی عصارة بذري قابل بررسی است،
بهطوريکه تراوش سوختوسازگر (متابولیت)هاي
درونياختهاي از غشاي بذرهاي پرايمشده کمتر بوده و
در نتیجة آن هدايت الکتريکی عصارة اين بذرها نیز
کمتر است ( .)Harris & Mottram, 2004در پی
اعمال تیمارهاي پیش از کاشت بذر روي ذرت شیرين،
مدت زمان الزم براي رسیدن به  17درصد جوانهزنی،
طول ريشهچه و میانگین زمان ظهور گیاهچه ،به طور
معنیداري بهبود يافت .افزون بر اين ،يکنواختی
جوانهزنی و سبز شده از زراعت اين بذرها نیز در
وضعیت مطلوب و شايان پذيرشی بود ( & Parera
 .)Cantlife, 1991در واقع گیاه حاصله از بذرهاي
پرايمشده در مقايسه با گیاهان بهوجودآمده از بذرهاي
تیمارنشده در زمان کوتاهتري نظام ريشهاي خود را
گسترش داده و با جذب مطلوبتر آب و مواد غذايی و
تولید بخشهاي سبز نورساخت (فتوسنتز)کننده به
مرحلة خودپروري میرسند .همچنین از آنجا که بین
زيستتوده و ذخاير غذايی موجود در پیکرة گیاه با
تخصیص و توان زايشی ،ارتباطی تنگاتنگ برقرار است،
بر اين پايه به شرط محدوديت نداشتن مخزن،
محصول دانه در مقايسه با تیمار شاهد افزايش خواهد
يافت ( .)Finnerty et al., 1992بر پاية گزارش Clark
 (2001) et al.اسموپرايمینگ بذر کلزا سبب افزايش
شايان مالحظة شمار غالفهاي حاوي دانه میشود.
يکی از نتايج بسیار متداولی که از پرايمینگ بذر
بهدست میآيد زودرسی و يا پیشاندازي دورههايی
خاص از چرخة حیاتی گیاه ،مانند آغاز گلدهی،
دانهبندي ،پرشدن دانهها ،پنجهزنی و غیره است که
اين موضوع به ويژه در اراضی مناطق خشک که با
کمبود آب روبهرو هستند بسیار اهمیت میيابد
( .)Parera & Cantlife, 1994اين تحقیق به منظور
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بهدست آوردن ترکیب مناسب کود زيستی و پرايمینگ
براي سويا در شرايط آب و هوايی شاهرود اجرا شد.
مواد و روشها
اين آزمايش به صورت فاکتوريل و در قالب طرح
بلوکهاي کامل تصادفی با چهار تکرار در خرداد
4937در محل مزرعة تحقیقاتی دانشگاه صنعتی
شاهرود اجرا شد .عامل کود زيستی بارور 1در دو سطح
کاربرد و بدون کاربرد و تلقیح بذر با ريزوبیوم
ژاپونیکوم در دو سطح تلقیح بذر و بدون تلقیح
بهعنوان روشهاي مختلف زيستپرايمینگ و عامل
هیدرو-اسمو پرايمینگ در سه سطح شامل
هیدروپرايمینگ ،اسمو پرايمینگ و عامل شاهد (بدون
پرايمینگ) اعمال شد .پیش از عملیات آمادهسازي و
اجراي نقشة آزمايش ،به منظور تعیین بافت خاک و
وضعیت عناصر غذايی از جمله نیتروژن ،فسفر و
پتاسیم از عمق  7–97سانتیمتري در ده نقطه از
خاک مزرعه نمونهبرداري صورت گرفت .به همین
منظور ناحیة کشت را به صورت مشبک فرض کرده و
از هر نقطه معادل  4کیلوگرم خاک جدا شده ،سپس
نمونههاي گردآوريشده روي هم ريخته شد و به
صورت مخروطی درآمد و هر بار قسمتی از خاک
جمعشدة اطراف مخروط حذف شد .در نهايت يک
نمونة  4کیلوگرمی که در برگیرندة کل نمونهها بود به
آزمايشگاه منتقل شد .نتايج تجزية شیمیايی خاک در
جدول  4نشان داده شده است .با توجه به تجزية
مکانیکی و درصد هريک از اجزاي خاک ،بافت خاک از
نوع لومی تعیین شد.
جدول  .4نتايج آزمون خاک مزرعه
عاملهاي مورد تجزيه
قابلیت هدايت الکتريکی (دسیزيمنس بر مترمربع)
اسیديتة خاک ()pH
درصد کربن آلی
درصد مواد آلی
کلسیم قابل جذب ()meq/l
منیزيم قابل جذب ()meq/l
نیتروژن قابل جذب ()ppm
فسفر قابل جذب ()ppm
پتاسیم قابل جذب ()ppm

نتیجة آزمون
7/43
0/33
7/43
7/99
99
11
7/76
47
446
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براي انجام هیدروپرايمینگ ،بذرها به مدت 8
ساعت درون  4/1لیترآب مقطر قرار داده شدند .براي
انجام اسموپرايمینگ در آغاز در آزمايشگاه با استفاده
از پلیاتیلن گلیکول4 4777محلول مورد نظر تهیه شد.
به اين منظور  977گرم از مادة پلیاتیلن
گلیکول 4777را در  4لیتر آب مقطر ريخته و تا
هنگامیکه ذرات به کلی در محلول حل شوند هم زده
شد ،سپس يک سوم بذر سويا رقم  DPXدرون محلول
ريخته شد و در دستگاه ژرمیناتور با دماي  11درجة
سلسیوس به مدت  48ساعت نگهداري شد ( Michel
 .)& Kaufman, 1973بذرها پس از اين مدت کشت
شدند .هر کرت شامل چهار خط کاشت به طول  4متر،
فاصلة خطوط کاشت  17سانتیمتر ،فاصلة بوتهها روي
خطوط کاشت  47سانتیمتر بود .بین هر کرت  4متر
و بین هر بلوک  1متر فاصله در نظر گرفته شد .همة
عملیات داشت در طول دورة رشد و نمو برابر معمول
اجرا شد .کاربرد کود زيستی بارور 477( 1گرم در
هکتار) و عمل تلقیح بذرها با باکتري ريزوبیوم
ژاپونیکوم متناسب با تیمارهاي مورد نظر يک ساعت
پیش از کاشت به صورت بذرمال با توجه به شرايط
خواستهشده در کاتالوگهاي مربوطه در سايه انجام
گرفت .صفات مورد بررسی شامل شمار غالف در بوته،
شمار دانه در بوته ،شمار دانه در غالف (شمار  97بوته
از هر کرت) ،وزن هزاردانه ،عملکرد دانه (سطح 1
مترمربع) ،درصد پروتئین ،درصد روغن و عملکرد
زيستتوده (سطح  1مترمربع) بود .براي اندازهگیري
درصد پروتئین و درصد روغن به ترتیب از روش
کجدال و روش سوکسله استفاده شد .تجزيه و تحلیل
دادههاي بهدستآمده با استفاده از نرمافزارهاي آماري
 MSTAT-Cو  SASو مقايسة میانگینها با استفاده از
آزمون  LSDدر سطح احتمال  1درصد انجام شد.
نتایج و بحث
بنابر جدول تجزية واريانس (جدول  )1اثر متقابل کود
زيستی بارور 1و باکتري ريزوبیوم ژاپونیکوم در سطح 1
درصد معنیدار بود و تیمار کاربرد کود زيستی بارور1

)1. PEG (6000

و تلقیح بذر با ريزوبیوم ژاپونیکوم با تولید 69/71
غالف در بوته بهترين تیمار بود (شکل .)1در تلقیح بذر
با ريزوبیوم ،بین گیاهانی که براي آنها از کود زيستی
بارور 1استفاده شده بود و آنهايی که بدون اين کود
زيستی بودند اختالف معنیداري مالحظه نشد ،ضمن
اينکه بین اين تیمارها با تیمار بدون تلقیح بذر با
ريزوبیوم و کاربرد کود زيستی بارور 1اختالف شايان
مالحظهاي وجود نداشت .باکتريهاي جنس
سودوموناس به دلیل تولید مواد مؤثر در رشد همانند
ويتامینها میتوانند بهطور غیرمستقیم بر رشد باکتري
ريزوبیوم مؤثر باشند ( .)Halt et al., 1994از آنجا که
فسفر بیشترين تأثیر را بر گلدهی گیاه سويا دارد و
رابطة بین شمار غالفهاي تولیدکنندة بذر با شمار
گلهايی که به غالف تبديل میشود ثابت شده است،
بنابراين در تیمارهاي که در آنها از باکتريهاي
آزادکنندة فسفر استفاده شد ،بیشترين شمار غالف در
گیاه تشکیل شد ( (2002) Zhang .)Wilcox, 1974به
اين نتیجه رسید که باکتري ريزوبیوم ژاپونیکوم موجب
افزايش معنیدار شمار غالف در سويا میشود .نتايج
تجزية واريانس (جدول  )1نشان داد که اثر متقابل
کاربرد کود زيستی بارور 1و پرايمینگ بر صفت شمار
غالف در بوته در سطح  1درصد معنیدار بود .مقايسة
میانگین شمار غالف در بوته (شکل )9نشان داد که در
کل ،تیمارهاي استفاده از کود زيستی بارور 1و
پرايمینگ بذر بر صفت شمار غالف در بوته اثر مثبتی
داشت .هرچند بین اين تیمار با تیمار اسموپرايمینگ و
بدون کاربرد کود زيستی بارور 1اختالف معنیداري
مشاهده نشد(2012) Abbasdokht & Edalatpisheh .
اظهار داشتند که پرايمینگ بذر بهطور معنیداري
سبب افزايش عملکرد و اجزاي عملکرد بذر ذرت شد.
بنابر جدول تجزية واريانس (جدول  )1اثر متقابل
کاربرد باکتري ريزوبیوم ژاپونیکوم و پرايمینگ بر
صفت شمار غالف در بوته معنیدار نبود .بنابر جدول
تجزية واريانس (جدول  )1اثر متقابل کاربرد کود
زيستی بارور 1و باکتري ريزوبیوم ژاپونیکوم و
پرايمینگ بر صفت شمار غالف در بوته معنیدار
نشد.
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جدول  .1نتايج جدول تجزية واريانس صفات مورد بررسی
منابع تغییرات

درجة آزادي

عملکرد دانه

عملکرد زيستتوده

درصد پروتئین

درصد روغن

تکرار ()R
بارور)A(1
رايزوبیوم ()B
پرايمینگ ()C
()AB
()AC
()BC
()ABC
اشتباه آزمايشی ()E

9
4
4
1
4
1
1
1
99

40388/8ns
**4903114/1
**1069048/4
*664694/1
44808/4ns
930013/4ns
401494/6ns
934710/0ns
497900/1

843678/1ns
46941/6ns
*0411060/4
*6366447/0
4848070/1ns
016640/1ns
476468/9ns
183864/4ns
4746443

4/80ns
*1/4
*4/70
**8/1
6/79ns
9/6ns
*6/4
*4/4
4/1

4/467ns
*0/170
*0/117
7/711ns
**96/7
7/11ns
*4/447
**47/077
4/0

49/191

48/778

9/118

4/410

Cv

 * ، nsو ** به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال  1درصد و  4درصد.

ادامة جدول  .1نتايج جدول تجزية واريانس صفات مورد بررسی
منابع تغییرات
تکرار ()R
بارور)A( 1
رايزوبیوم ()B
پرايمینگ ()C
()AB
()AC
()BC
()ABC
اشتباه آزمايشی ()E
Cv

درجة آزادي

شمار غالف در بوته

شمار دانه در بوته

شمار دانه در غالف

وزن هزاردانه

9
4
4
1
4
1
1
1
99

94/39ns
*494/9
**196/79
**484/6
*414/4
*34/9
14/0ns
97/4ns
43/8

44/10ns
*604/3
**1413/4
**861/0
*114/68
146/43ns
**648/4
**114/1
81/46

7/764ns
7/774ns
7/140ns
7/791ns
7/771ns
7/769ns
7/774ns
7/798ns
7/70

8/74ns
**400/1
*14/8
**66/0
9/71ns
49/9ns
46/1ns
46/70ns
0/07

47/3

3/16

44/76

4/88

 * ، nsو ** به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال  1درصد و  4درصد.

بنابر جدول تجزية واريانس (جدول  )1کاربرد کود
زيستی بارور 1بر صفت شمار دانه در بوته ،اختالف
معنیداري در سطح احتمال  1درصد داشت .مقايسة
میانگین صفت شمار دانه در بوته در سطوح مختلف
کاربرد کود زيستی بارور 1نشان داد که با کاربرد کود
زيستی بارور 1شمار دانه در بوته افزايش يافت
بهطوريکه باالترين شمار دانه در بوته مربوط به کاربرد
کود زيستی بارور 1به میزان  474/416دانه در بوته
بود (1997) Defreitas et al. .در مورد کلزاDefreitas ،
) (2000در مورد گندم و  (2004) Shahin et al.در
مورد جو و چغندرقند آزمايشهايی انجام و به اين
نتیجه رسیدند که تلقیح گیاهان توسط اين کودهاي
زيستی موجب افزايش معنیدار عملکرد و اجزاي
عملکرد و جذب عناصر غذايی بهويژه فسفر شد.

همچنین نتايج تجزية واريانس (جدول  )1نشان داد
که تأثیر تلقیح بذر با باکتري ريزوبیوم ژاپونیکوم بر
صفت شمار دانه در بوته در سطح احتمال  4درصد
معنیدار بود .مقايسة میانگین شمار دانه در بوته نشان
داد که تلقیح بذر با ريزوبیوم ژاپونیکوم بهطور
معنیداري شمار دانه در بوته را افزايش داد بهطوريکه
تلقیح بذر با باکتري ريزوبیوم با تولید  471/664دانه
در بوته بهترين تیمار بود.
 (2007) Kazemi et al.در بررسی تأثیر تلقیح بذر
با باکتري بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم سويا،
گزارش کردند که تلقیح بذر با باکتري ريزوبیوم
ژاپونیکوم سبب افزايش معنیدار شمار غالف در بوته،
شمار دانه در بوته ،وزن هزاردانه و در نهايت عملکرد
دانة سويا شد .نتايج تجزية واريانس (جدول  )1نشان
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شمار دانه در بوته (شکل )6نشان داد که تیمار
پرايمینگ شمار دانه در بوته را افزايش داد.

داد که تأثیر پرايمینگ بر صفت شمار دانه در بوته در
سطح احتمال  4درصد معنیدار بود .مقايسة میانگین

جدول  .9مقايسة میانگین اثرگذاريهاي متقابل سطوح کاربرد کود زيستی بارور ،1تلقیح بذر با ريزوبیوم ژاپونیکوم و پرايمینگ بذر
بر شمار دانه در بوتة گیاه سويا
بدون کاربرد بارور1
بدون تلقیح

کاربرد بارور1
تلقیح با رايزوبیوم

تلقیح با رايزوبیوم

بدون تلقیح

بدون پرايمینگ

اسموپرايمینگ

هیدروپرايمینگ

بدون پرايمینگ

اسموپرايمینگ

هیدروپرايمینگ

بدون پرايمینگ

اسموپرايمینگ

هیدروپرايمینگ

بدون پرايمینگ

اسموپرايمینگ

هیدروپرايمینگ

47/19

31/78

34/01

471/0

449/9

38/41

31/47

477/9

38/69

477/8

474/6

478/1

e

cd

bcd

abc

a

bcd

d

abcd

bcd

abcd

abc

ab

تعداد غالف در بوته

تعداد غالف در بوته

عدم پرایم

اسموپرایمینگ

هیدروپرایمینگ

عدم پرایم

شکل  .4تأثیر پرايمینگ بذر بر صفت شمار غالف در بوتة سويا

اسموپرایمینگ

هیدروپرایمینگ

شکل  .6تأثیر پرايمینگ بذر بر صفت شمار دانه در بوتة سويا

تعداد غالف در بوته

تعداد غالف در بوته

عدم تلقیح

تلقیح با رایزوبیوم
عدم تلقیح

شکل  .1تأثیر متقابل کود زيستی بارور 1و تلقیح بذر با
ريزوبیوم بر صفت شمار غالف در بوتة سويا

تلقیح با رایزوبیوم

شکل  .1تأثیر متقابل کود زيستی بارور 1و تلقیح بذر با
ريزوبیوم بر صفت شمار دانه در بوتة سويا

تعداد غالف در بوته

شکل  .9تأثیر متقابل کود زيستی بارور 1و پرايمینگ بذر
بر صفت شمار غالف در بوتة سويا

تعداد غالف در بوته

عدم پرایم اسموپرایمینگ هیدروپرایمینگ

عدم پرایم اسموپرایمینگ هیدروپرایمینگ

شکل  .4تأثیر متقابل تلقیح بذر با ريزوبیوم و پرايمینگ بذر
بر صفت شمار دانه در بوتة سويا
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بهطوريکه بیشترين شمار دانه در بوته مربوط به
اسموپرايمینگ با تولید  479/098دانه در بوته بود.
بین گیاهان اسموپرايم و هیدروپرايم به لحاظ صفت
يادشده اختالف معنیداري مشاهده نشد .گزارشهاي
چندي مبنی بر تأثیر مثبت پرايمینگ بر عملکرد و
اجزاي عملکرد در گیاهان مختلف موجود است
( .)Ghassemi-Golezani et al., 2008بنابر جدول
تجزية واريانس (جدول  )1اثر متقابل کاربرد کود
زيستی بارور 1و باکتري ريزوبیوم ژاپونیکوم بر صفت
شمار دانه در بوته سطح  1درصد معنیدار است.
مقايسة میانگین شمار دانه در بوته نشان داد که تیمار
کاربرد کود زيستی بارور 1و تلقیح بذر با ريزوبیوم
ژاپونیکوم با تولید471/0دانه در بوته بهترين تیمار بود
(شکل .)1البته بین اين تیمار با تیمار بدون کاربرد
کود زيستی بارور 1و تلقیح بذر با ريزوبیوم اختالف
معنیداري وجود نداشت .تحقیقات انجامشده در مورد
اثرگذاريهاي متقابل بین باکتريهاي حلکنندگان
فسفات و باکتري ريزوبیوم ژاپونیکوم بیانگر رابطة
همافزايی (سینرژيستی) بین آنهاست ( Rosas et al.,
 .)2002نتايج تجزية واريانس (جدول  )1نشان داد که
اثر متقابل کاربرد کود زيستی بارور 1و پرايمینگ
برصفت شمار دانه در بوته معنیدار نبود .بنابر جدول
تجزية واريانس (جدول  )1اثر متقابل باکتري ريزوبیوم
ژاپونیکوم و پرايمینگ در سطح  4درصد معنیدار شد
و مقايسة میانگین شمار دانه در بوته (شکل )4نشان
داد که تیمار تلقیح بذر با ريزوبیوم ژاپونیکوم و
اسموپرايمینگ با تولید  473/8دانه در بوته برترين
تیمار بود .البته بین اين تیمار با تیمارهاي تلقیح بذر با
ريزوبیوم در شرايط هیدروپرايمینگ و همچنین تلقیح
بذر با ريزوبیوم در شرايط بدون پرايمینگ اختالف
معنیداري ديده نشد .تجزية واريانس اثر متقابل کاربرد
کود زيستی بارور 1و باکتري ريزوبیوم ژاپونیکوم و
پرايمینگ (جدول  )1بر صفت شمار دانه در بوته
درسطح  4درصد معنیدار بود و مقايسة میانگین
سطوح تیمارها در جدول  9آمده است .صفت شمار
دانه در غالف تحت تأثیر هیچيک از عاملهاي بررسی
نشد (جدول  .)1بنابر جدول تجزية واريانس (جدول)1
کاربرد کود زيستی بارور 1و بدون کاربرد آن بر صفت
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وزن هزاردانه اختالف معنیداري در سطح احتمال 4
درصد داشت .مقايسة وزن هزاردانه در سطوح مختلف
کاربرد کود زيستی بارور 1نشان داد که با کاربرد کود
زيستی بارور 1وزن هزاردانه نیز افزايش يافت،
بهطوريکه باالترين میزان وزن هزاردانه به میزان
463/140گرم مربوط به سطح کاربرد کود زيستی
بارور 1بود .کاربرد باکتريهاي افزايندة رشد در ذرت
به دلیل تولید هورمونهاي گیاهی افزايندة رشد گیاه و
افزايش مقاومت در برابر بیماريزا (پاتوژن)ها سبب
افزايش اجزاي عملکرد ،مانند شمار دانه در بالل ،وزن
هزاردانه و شمار رديف در بالل شد .نتايج تجزية
واريانس (جدول  )1نشان داد که تأثیر تلقیح بذر با
باکتري ريزوبیوم ژاپونیکوم بر صفت وزن هزاردانه در
سطح  1درصد معنیدار بود .مقايسة میانگین وزن
هزاردانه نشان داد که تلقیح بذر با ريزوبیوم ژاپونیکوم
بهطور معنیداري وزن هزاردانه را افزايش داد
بهطوريکه تیمار تلقیح بذر با باکتري ريزوبیوم با تولید
468/999گرم دانه در بوته بهترين تیمار بود.
 (1992) Wiresma & ORFدر تحقیقی به اين نتیجه
رسیدند که بر اثر تلقیح سويا با گونههاي مختلف
برادي ريزوبیوم ژاپونیکوم ،وزن هزاردانه ،عملکرد دانه و
درصد نیتروژن بهطور معنیداري افزايش يافت .نتايج
تجزية واريانس (جدول )1نشان داد که تأثیر پرايمینگ
بر صفت وزن هزاردانه در سطح  4درصد معنیدار بود.
مقايسة میانگین وزن هزاردانه (شکل )0نشان داد که
تیمار پرايمینگ وزن هزاردانه را افزايش داد،
بهطوريکه تیمار هیدروپرايمینگ بهطور معنیداري با
تولید  463/774گرم باالترين وزن هزاردانه را موجب
شد  (1999) Bastia et al.توانستند با به کارگیري
تیمار هیدروپرايمینگ بذرهاي گلرنگ به همراه تغییر
تاريخ کاشت شمار بوته در مترمربع ،شمار طبق در
بوته ،شمار دانه در طبق ،وزن هزاردانه و در نهايت
عملکرد را بهبود دهند .هیچيک از اثرگذاريهاي
متقابل بین عاملها بر صفت وزن هزاردانه معنیدار
نشد (جدول  .)1بنابر جدول تجزية واريانس (جدول)1
بین سطوح مختلف کاربرد کود زيستی بارور 1از نظر
عملکرد دانه اختالف معنیداري در سطح احتمال
4درصد وجود داشت .مقايسة عملکرد دانه در سطوح
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مختلف کاربرد کود زيستی بارور 1نشان داد که با کاربرد
کود زيستی بارور 1عملکرد نیز افزايش يافت بهطوريکه
باالترين میزان عملکرد مربوط به سطح کاربرد کود
زيستی بارور 1به میزان  1830/0کیلوگرم در هکتار بود.
نتايج بهدستآمده از کاربرد کودهاي زيستی فسفاته در
مقايسه با کودهاي سوپرفسفات تريپل در مورد ذرت،
سويا و گندم مؤيد اثرگذاريهاي رضايتبخش اين کود
است بهطوريکه مشخص شد کود میکروبی فسفاته نه
تنها بازدة جذب کود را باال میبرد ،بلکه موجب افزايش
شايان مالحظة عملکرد نیز میشود ( Saleh Rastin,
 .)1999با کاربرد کود میکروبی فسفاته به جاي کودهاي
شیمیايی فسفاته در هفت استان گندم خیز کشور،
مشخص شد که اين کود به آسانی قابلیت رقابت با
کودهاي شیمیايی فسفاته را دارد و بهطور میانگین
موجب افزايش عملکرد دانه به میزان  104کیلوگرم در
هکتار نسبت به کود شیمیايی سوپرفسفات تريپل
میشود .نتايج تجزية واريانس (جدول  )1نشان داد که
تأثیر تلقیح بذر با باکتري ريزوبیوم ژاپونیکوم بر عملکرد
دانه در سطح  4درصد معنیدار بود .مقايسة میانگین در
سطوح مختلف ريزوبیوم ژاپونیکوم نشان داد که تلقیح بذر
با ريزوبیوم ژاپونیکوم بهطور معنیداري عملکرد را افزايش
داد ،بهطوريکه تیمار تلقیح بذر با باکتري ريزوبیوم با
تولید  1340/1کیلوگرم در هکتار بهترين تیمار بود.
افزايش عملکرد دانه در نتیجة تلقیح گیاه با باکتري
ريزوبیوم جاپونیکوم میتواند به علت افزايش تولید
هورمونهاي گیاهی ،تثبیت زيستی ،آسانگري جذب
عناصر غذايی و مقاومت در برابر بیماريها باشد .همچنین
به نظر میرسد استفاده از باکتري با قابلیت تثبیت و
رهاسازي آهستة نیتروژن ،رشد اندامهاي هوايی سويا را
تحريک کند و موجب ايجاد شاخص سطح برگ بیشتر در
مراحل زايشی ،به ويژه در مرحلة پرشدن دانه شده و در
نهايت عملکرد دانه را افزايش میدهد .نتايج تجزية
واريانس (جدول  )1نشان داد که تأثیر پرايمینگ بر
عملکرد دانه در سطح  1درصد معنیدار بود .مقايسة
میانگین عملکرد (شکل  )8نشان داد که تیمار پرايمینگ
عملکرد دانه را افزايش میدهد ،بهطوريکه تیمار
اسموپرايمینگ با تولید 1881/4کیلوگرم در هکتار
باالترين عملکرد دانه را داشت .افزايش عملکرد در اثر

پرايمینگ بذر در نخود ( )Musa et al., 2001و گندم
( )Harris et al., 2000نیز گزارش شد .عملکرد دانه تحت
تأثیر هیچيک از اثرگذاريهاي متقابل دوگانة کاربرد کود
زيستی بارور 1و ريزوبیوم ژاپونیکوم ،کاربرد کود زيستی
بارور 1و پرايمینگ ،ريزوبیوم ژاپونیکوم و پرايمینگ و اثر
متقابل سهگانة کود زيستی بارور 1و ريزوبیوم ژاپونیکوم و
پرايمینگ قرار نگرفت (جدول  .)1بنابر جدول تجزية
واريانس (جدول  )1بین سطوح مختلف کاربرد کود
زيستی بارور 1از نظر درصد پروتئین اختالف معنیداري
در سطح احتمال  1درصد وجود داشت .مقايسة میانگین
در سطوح مختلف کاربرد کود زيستی بارور 1نشان داد
که با کاربرد کود زيستی بارور 1درصد پروتئین نیز
افزايش يافت ،بهطوريکه باالترين میزان درصد
پروتئین مربوط به سطح کاربرد کود زيستی بارور 1به
میزان  91درصد بود .در جدول تجزية واريانس
(جدول )1بین سطوح مختلف باکتري ريزوبیوم از نظر
درصد پروتئین اختالف معنیداري در سطح احتمال 1
درصد وجود داشت .مقايسة میانگین در سطوح مختلف
باکتري ريزوبیوم ژاپونیکوم نشان داد که با کاربرد
باکتري درصد پروتئین نیز افزايش يافت ،بهطوريکه
باالترين میزان درصد پروتئین مربوط به سطح کاربرد
باکتري ريزوبیوم به میزان  91/743درصد بود .در
پژوهشی گزارش شد که گیاه سويا در شرايط تلقیح با
باکتري 47 ،درصد پروتئین بیشتري نسبت به شرايط
بدون تلقیح دارد و کاربرد کود نیتروژنی میتواند میزان
پروتئین دانه را به تقريب به سطحی معادل گیاهان
تلقیحشده برساند ( .)Krishnan et al., 2000بنابر
جدول تجزية واريانس (جدول )1بین سطوح پرايمینگ
از نظر درصد پروتئین اختالف معنیداري در سطح
احتمال  4درصد وجود داشت .مقايسة میانگین در
سطوح مختلف پرايمینگ (شکل  )3نشان داد که با
کاربرد روش پرايمینگ درصد پروتئین نیز افزايش
يافت ،بهطوريکه باالترين میزان درصد پروتئین
مربوط به سطح هیدروپرايمینگ به میزان 91/194
درصد بود (1983) Brocklehurst & Deaman .گزارش
کردند که پرايمینگ سبب افزايش غلظت  ATPدر بذر
پیاز ،کرفس و هويج میشود که علت آن را مربوط به
افزايش ساخت پروتئین در بذر پیشنهاد کردند .صفت

عباسدخت و همکاران :ارزيابی عملکرد و کیفیت دانة سويا متأثر از تلقیح ...

وزن هزاردانه

عدم پرایم

هیدروپرایمینگ

اسموپرایمینگ

شکل  .0اثر پرايمینگ بر صفت وزن هزاردانه

اسموپرایمینگ

عملکرد دانه

(کیلوگرم در هکتار)

عدم پرایم

هیدروپرایمینگ

شکل  .8اثر پرايمینگ بر صفت عملکرد دانه

درصد پروتئین

عدم پرایم

اسموپرایمینگ

هیدروپرایمینگ

شکل  .3اثر پرايمینگ بر صفت درصد پروتئین دانه

درصد پروتئین

عدم پرایم

اسموپرایمینگ

هیدروپرایمینگ

شکل  .47تأثیر متقابل تلقیح ريزوبیوم و پرايمینگ بر صفت
درصد پروتئین دانه

درصد روغن

درصد پروتئین تحت تأثیر هیچيک از اثرگذاريهاي
متقابل دوگانة کاربرد کود زيستی بارور 1و ريزوبیوم
ژاپونیکوم ،کاربرد کود زيستی بارور 1و پرايمینگ
معنیدار نشد (جدول  .)1بنابر جدول تجزية واريانس
(جدول  )1اثر متقابل باکتري ريزوبیوم ژاپونیکوم و
پرايمینگ بر صفت درصد پروتئین در سطح 7/71
معنیدار بود .مقايسة میانگین درصد پروتئین
(شکل )47نشان داد که تیمار تلقیح بذر با ريزوبیوم
ژاپونیکوم و هیدروپرايمینگ با  91/84درصد پروتئین
برترين تیمار بود .بنابر جدول تجزية واريانس
(جدول )1اثر متقابل کاربرد کود زيستی بارور 1و
باکتري ريزوبیوم ژاپونیکوم و پرايمینگ بر صفت درصد
پروتئین در سطح  1درصد معنیدار شد .مقايسة
میانگین درصد پروتئین (جدول )6نشان داد که اثر
متقابل سه جانبة کاربرد کود زيستی بارور 1و تلقیح
ريزوبیوم ژاپونیکوم و اسمو پرايمینگ با  99/46درصد
پروتئین برترين تیمار بود .بنابر جدول تجزية واريانس
(جدول  )1بین سطوح مختلف کاربرد کود زيستی
بارور 1از نظر درصد روغن اختالف معنیداري در سطح
احتمال  1درصد وجود داشت .مقايسة میانگین در
سطوح مختلف کاربرد کود زيستی بارور 1نشان داد که
با کاربرد کود زيستی بارور 1درصد روغن نیز افزايش
يافت ،بهطوريکه باالترين میزان درصد روغن مربوط
به سطح کاربرد کود زيستی بارور 1به میزان 17/476
درصد است(2003) Shehata & EL-Khawas .
افزايش معنیدار درصد روغن آفتابگردان را با کاربرد
کود زيستی گزارش کردند .در جدول تجزية واريانس
(جدول )1بین سطوح مختلف باکتري ريزوبیوم
ژاپونیکوم از نظر درصد روغن اختالف معنیداري در
سطح احتمال  1درصد وجود داشت .مقايسة میانگین
در سطوح مختلف کاربرد باکتري ريزوبیوم ژاپونیکوم
نشان داد که با کاربرد باکتري درصد روغن نیز افزايش
يافت ،بهطوريکه باالترين میزان درصد روغن مربوط
به سطح کاربرد باکتري به میزان  17/441درصد بود.
 (1975) Yasdisamadi & Zaliدر آزمايشی با بررسی
تأثیر ريزوبیوم ژاپونیکوم در سويا مشاهده کردند،
کاربرد ريزوبیوم موجب افزايش معنیداري در عملکرد
دانه و میزان روغن شد.
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عدم تلقیح

تلقیح با رایزوبیوم

شکل  .44تأثیر متقابل بارور  1و ريزوبیوم بر صفت
درصد روغن دانه

علوم گیاهان زراعی ايران ،دورة  ،64شمارة  ،6زمستان 4936

108

درصد روغن

عدم پرایم

هیدروپرایمینگ

شکل  .41تأثیر متقابل تلقیح ريزوبیوم و پرايمینگ بر صفت
درصد روغن دانه

عملکرد بیولوژیک

(کیلوگرم در هکتار)

اسموپرایمینگ

عدم پرایم

اسموپرایمینگ هیدروپرایمینگ

شکل  .49تأثیر پرايمینگ بر عملکرد زيستتوده

جدول .6مقايسة میانگین اثرگذاريهاي متقابل سطوح بارور ،1ريزوبیوم ژاپونیکوم و پرايمینگ بر درصد پروتئین
بدون کاربرد بارور1
بدون تلقیح

کاربرد بارور1

تلقیح با رايزوبیوم

تلقیح با رايزوبیوم

بدون تلقیح

بدون پرايمینگ

اسموپرايمینگ

هیدروپرايمینگ

بدون پرايمینگ

اسموپرايمینگ

هیدروپرايمینگ

بدون پرايمینگ

اسموپرايمینگ

هیدروپرايمینگ

بدون پرايمینگ

اسموپرايمینگ

هیدروپرايمینگ

18/14

91/79

94/03

94/01

94/40

91/63

91

91/18

94/16

94/68

94/47

99/46

c

ab

ab

ab

ab

ab

ab

ab

ab

b

ab

a

بنابر جدول تجزية واريانس (جدول  )1بین سطوح
مختلف پرايمینگ از نظر درصد روغن اختالف معنیداري
وجود نداشت .بنابر جدول تجزية واريانس (جدول  )1اثر
متقابل کود زيستی بارور 1و باکتري ريزوبیوم ژاپونیکوم بر
صفت درصد روغن در سطح  4درصد معنیدار بود.
مقايسة میانگین درصد روغن در اثر متقابل کاربرد کود
زيستی بارور 1و ريزوبیوم ژاپونیکوم نشان داد که تیمار
بدون کاربرد کود زيستی بارور 1و تلقیح بذر با ريزوبیوم
ژاپونیکوم با تولید  17/10درصد باالترين میزان روغن را
داشت (شکل .)44ولی اثر متقابل کود زيستی بارور 1و
پرايمینگ بر صفت درصد روغن معنیدار نبود .بنابر
جدول تجزية واريانس (جدول  )1اثر متقابل باکتري
ريزوبیوم ژاپونیکوم و پرايمینگ بر صفت درصد روغن در
سطح  1درصد معنیدار بود .مقايسة میانگین اثر متقابل
باکتري ريزوبیوم و پرايمینگ (شکل )41نشان داد که
تیمار ريزوبیوم و اسموپرايمینگ با  19/48درصد بهترين
تیمار بود .همچنین بنابر جدول تجزية واريانس (جدول)1
اثر متقابل سهجانبة کاربرد کود زيستی بارور 1و ريزوبیوم
ژاپونیکوم و پرايمینگ براي صفت درصد روغن اختالف
معنیداري در سطح احتمال  4درصد نشان داد.

مقايسة میانگین اين تیمار (جدول )1نشان داد که
تیمار بدون کاربرد کود زيستی بارور 1و تلقیح بذر با
ريزوبیوم و بدون پرايمینگ با تولید  14/47درصد
باالترين میزان روغن را داشت و تیمار بدون کاربرد
کود زيستی بارور 1و بدون تلقیح بذر با ريزوبیوم و
بدون پرايمینگ با تولید  40/48درصد روغن
ضعیفترين تیمار بود .بنابر جدول تجزية واريانس
(جدول  )1بین سطوح مختلف کود زيستی بارور 1از
نظر عملکرد زيستتوده اختالف معنیداري وجود
نداشت .ولی بین سطوح مختلف باکتري ريزوبیوم
ژاپونیکوم از نظر عملکرد زيستتوده اختالف
معنیداري در سطح احتمال  1درصد وجود داشت.
مقايسة میانگین در سطوح مختلف باکتري ريزوبیوم
نشان داد که با کاربرد اين باکتري میزان عملکرد
زيستتوده افزايش يافت ،بهطوريکه باالترين عملکرد
زيستتوده مربوط به تیمار تلقیح بذر با ريزوبیوم
ژاپونیکوم به میزان  4414/3کیلوگرم در هکتار بود.
 (2003) Zaied et al.گزارش کردند که افزايش در
وزن کل گیاه با ريزوباکترها به واسطة افزايش در
جذب عناصر غذايی و در نتیجه رشد بهتر گیاه است.
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 ريزوبیوم ژاپونیکوم و پرايمینگ بر درصد روغن،1 مقايسة میانگین اثرگذاريهاي متقابل سطوح بارور.1 جدول
1کاربرد بارور

هیدروپرايمینگ

اسموپرايمینگ

بدون پرايمینگ

هیدروپرايمینگ

اسموپرايمینگ

بدون پرايمینگ

هیدروپرايمینگ

اسموپرايمینگ

بدون پرايمینگ

بدون تلقیح

بدون پرايمینگ

تلقیح با رايزوبیوم

اسموپرايمینگ

بدون تلقیح

هیدروپرايمینگ

تلقیح با رايزوبیوم

1بدون کاربرد بارور

43/18

14

48/07

17/37

43/69

14/99

43/01

17/91

14/47

43/49

43/38

40/48

bcd

ab

cde

ab

bcd

a

abcd

abc

a

bcd

de

e

 درصد در اثر11 اولیه و تجمع مادة خشک را تا
.پرايمینگ بذرهاي يوالف گزارش کردند
نتیجهگیري کلی

نتیجهگیري کلی از اين آزمايش مؤيد آن است که
 و باکتري ريزوبیوم1کاربرد عاملهاي کود زيستی بارور
ژاپونیکوم با به کارگیري روش مناسب پرايمینگ
سبب افزايش رشد و عملکرد کمّی و کیفی دانه در
.سويا شد

) بین1 همچنین در جدول تجزية واريانس (جدول
سطوح مختلف پرايمینگ از نظر عملکرد زيستتوده
 درصد وجود1 اختالف معنیداري در سطح احتمال
 مقايسة میانگین در سطوح مختلف پرايمینگ.داشت
) نشان داد که عملکرد زيستتوده با اعمال49(شکل
 بهطوريکه باالترين،تیمار پرايمینگ افزايش يافت
میزان عملکرد زيستتوده مربوط به سطح
 کیلوگرم در هکتار4487/8 هیدروپرايمینگ به میزان
( نیز افزايش رشد2006) Peltonen-Sainio et al. .بود
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ABSTRACT
In order to study of the effects of hydro-osmo priming, bio-priming (biological fertilizer (Barvar-2) and
inoculation with Rhizobium japonicum bacteria) on growth & yield of DPX cultivar of soybean (Glycine
max L.), an experiment was carried out as factorial based on a randomized complete block design
(RCBD) with 4 replications in Agriculture Research Station of Shahrood University of Technology, Iran.
Biological fertilizer including 2 levels (check and using of biological fertilizer) and Rhizobium japonicum
including 2 levels (check and using of Rhizobium japonicum) and priming including 3 levels
[(hydropriming, osmopriming induced by PEG 6000 and check (unpriming)] were used as treatments.
The results showed that interaction between biological fertilizer and Rhizobium japonicum significantly
affected number of pod per plant, number of seed per plant and oil percentage. Interaction between
biological fertilizer and priming significantly affected number of pod per plant. Grain yield for biological
fertilizer consumption was 2897.7 kg/ha and for inoculation with Rhizobium japonicum was 2967.2kg/ha.
Generally, priming, biological fertilizer consumption and inoculation with Rhizobium japonicum
increased grain yield.
Keywords: growth characteristic, priming, seed inoculation.
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