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چکیده
یکی از راههای رسیدن به پایداری در نظامهای زراعی استفاده از قابلیت ریزجانداران سودمند در جهت بهبود رشد گیاه و کاهش
 بنابراین بهمنظور بررسی تغییر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود تحت تأثیر مزوریزوبیوم و.کاربرد کودهای شیمیایی است
 در مزرعۀ تحقیقاتی دانشکدۀ1394  آزمایشی در بهار و تابستان،قارچریشه (مایکوریزا) در مقادیر مختلف کود آغازگر نیتروژن
. آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. اجرا شد،کشاورزی دانشگاه بوعلیسینا
 قارچریشه،) (دو سطح کاربرد و بدون کاربردMesorhizobium ciceri عاملهای مورد آزمایش شامل تلقیح بذرها با مزوریزوبیوم
 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) بود که برای هر60 و0،30(  (دو سطح کاربرد و بدون کاربرد) و کود آغازگر نیتروژنGlomus mosseae
 و2013/46  بیشترین عملکرد دانه و زیستتوده (به ترتیب، نتایج آزمایش نشان داد.دو رقم نخود آزاد و هاشم جداگانه بررسی شد
 کیلوگرم نیتروژن در هکتار30  کیلوگرم در هکتار) در رقم هاشم در شرایط کاربرد همزمان قارچریشه و مزوریزوبیوم در سطح5341/3
 کیلوگرم در هکتار) در شرایط4042/8  و2283/6  درحالیکه در رقم آزاد بیشترین عملکرد دانه و زیستتوده (به ترتیب.به دست آمد
 کیلوگرم در هکتار نیتروژن در30  کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد که البته با سطح60 کاربرد همزمان منابع زیستی در سطح

 کاربرد جداگانه و بهویژه همزمان کودهای زیستی مورد بررسی، بنابر نتایج.معنیداری نشان نداد
  تفاوت،حضور هر دو کود زیستی
.درصد کاهش دهد50 میزان نیاز به کود آغازگر نیتروژن را میتواند در هر دو رقم تا حد
. هاشم، وزن صددانه، تلقیح، آزاد:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
One of the ways to achieve sustainability in farming systems is to use the potential of beneficial microorganisms for
improving crop growth and reducing the use of chemical fertilizers. So to evaluate the response of yield and yield
components of two chickpea cultivars to mesorhizobium and mycorrhiza under different levels of nitrogen starter
fertilizer, an experiment was conducted as factorial based on randomized complete block design with three
replications in spring-summer of 2015 at Agricultural Research Station of Bu Ali Sina University. Factors examined
were included mesorhizobium (inoculated and no inoculated), mycorrhiza (application and no application) and
nitrogen starter fertilizer (0, 30 and 60 kg N ha-1). In this study two chickpea cultivars (Hashem and Azad) were
investigated but analyzed separately. The evaluated traits included the number of pods per plant, pod weight, seed
weight, seed yield, biological yield and harvest index. The results showed that maximums of grain and biological
yields in Hashem cultivar (2013.46 and 5341.3 kg/ha respectively) were achieved in application of two biofertilizers
simultaneously with the application of 30 kg N ha-1 similarly in Azad cultivar the maximums of grain and biological
yields (2283.6 and 4042.8 w kg/ha respectively) were achieved in application of two biofertilizers simultaneously
with the application of 60 kg N ha-1 but there was not a significant difference with 30 kg N ha-1. According to the
results separate or simultaneous (emphatic) application of studied biofertilizers can lead to reduced use of nitrogen
starter fertilizer by 50% in two studied chickpea cultivars.
Keywords: Azad, inoculation, seed weight, Hashem.
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مقدمه
نخود ( )Cicer arietinum L.پس از نخودفرنگی و
لوبیا ،سومین لگوم دانهای مهم جهان بهشمار میآید
( .)Aghaee Sarbarzeh & Kanouni, 2004در سال
 2012سطح زیر كشت نخود در ایران  565هزار هکتار
و میزان تولید آن  315هزار تن با عملکرد 555
كیلوگرم در هکتار بوده است ( .1)FAOنخود بیش از
 50درصد از سطح زیر كشت حبوبات را به خود
اختصاص داده است ( .)Soltani et al., 2006نخود در
ایران نقش مهمی در نظام كشت سنتی دارد .افزون بر
اهمیت نخود بهعنوان یک منبع غذایی مهم در رژیم
غذایی انسان و علوفۀ دام ،این گیاه میتواند اهمیت
چشمگیری در حاصلخیزی خاک بهویژه در مناطق
دیم داشته باشد ) .)Kanuny & Rajendra, 2003در
سالهای اخیر لزوم گنجاندن بقوالت در تناوب و
كاهش كود و سموم شیمیایی مورد توجه محققان و
كارشناسان قرار گرفته است .استفاده از منابع گیاهی و
حیوانی قابل تجدید و منابع زیستی بهجای منابع
شیمیایی میتواند نقش مهمی در باروری و حفظ
فعالیتهای زیستی خاک ،افزایش كیفیت محصوالت
كشاورزی و سالمت انسان و بومنظام (اكوسیستم)
داشته باشد ( .)Zaidi et al., 2003نخود با تثبیت
زیستی نیتروژن نقش مهمی در حاصلخیزی خاک
دارد ( .)Zaidi et al., 2003تبدیل زیستی نیتروژن
اتمسفری به آمونیوم (تثبیت نیتروژن) بخش عمدهای
از نیتروژن قابل استفادة بومنظامها را تولید میكند.
استفاده از كودهای زیستی از جمله راهكارهای بهبود
جذب عنصرهای غذایی در كشاورزی پایدار است ( Ben
 .)Romdhane et al., 2008محققان در ساسکاچوان و
تركیه در نتایج بررسیهای خود نشان دادند ،با تلقیح
ریزوبیومی ،عملکرد دانۀ نخود به ترتیب در این دو
مکان 36 ،و  20درصد افزایش یافت ( Kantar et al.,
 )2003( Zaidi et al. .)2003; Stephan, 2000نیز
بیشترین عملکرد را در تیمار با تلقیح رایزوبیوم گزارش
كردند )2008( Mahmood & Athar .طی بررسی
روی ماش ،به این نتیجه رسیدند كه تلقیح با باكتری
1. Faostat.fao.org

رایزوبیوم موجب افزایش معنیدار وزن خشک كل
اندامهای هوایی نسبت به تیمار شاهد شد.
 ،)2007( Sivaramaiah et al.در نتایج بررسیهای
خود گزارش كردند ،تلقیح با ریزوبیوم بهطور
معنیداری موجب افزایش وزن خشک اندامهای هوایی
و عملکرد نخود شد.
قارچهای قارچریشهای (مایکوریزا) از جمله اجزای
مهم جامعۀ زیستی خاک هستند كه با دیگر
ریزجانداران در فراریشه (ریزوسفر) اثرهای متقابل
دارند ( .)Jiriaie et al., 2014در تحقیقات مختلف
اشاره شده است كه وجود قارچریشه سبب افزایش
فعالیتهای همزیستی ریزجانداران با گیاهان میشود.
قارچهای قارچریشه همچنین از جمله اجزای مهم
جامعه زیستی خاک هستند كه با دیگر ریز جانداران
در فراریشه برهمکنش دارند ( .)Behl et al., 2007در
بررسی تلقیح قارچریشه با گیاهان زراعی مشخص شد
كه این ریزجانداران با بهبود دسترسی مواد مغذی
خاک ،باعث افزایش بازدة محصول میشوند
( .)Mehrvarz & Chaichi, 2008در تحقیقات مختلف
اشاره شده است كه وجود قارچریشه سبب افزایش
فعالیتهای همزیستی ریزجانداران با گیاهان میشود.
گذشته از سودمندیهای یادشده قارچریشهها با
افزایش سطح گسترش ریشه و بهبود جذب عنصرهای
غذایی میتوانند گیاه را در رشد بیشتر كمک كنند.
قارچهای قارچریشه با پرگنه كردن (كلنیزاسیون)
ریشۀ گیاهان میزبان سبب بهبود جذب مواد كانی
بهویژه فسفر میشوند (.)Amirabadi et al., 2009
 )2008( Akhtar & Siddiquiدر نتایج بررسیهای
خود بیان كردند ،در مرحلۀ گلدهی تلقیح قارچریشه
وزن خشک اندامهای هوایی نخود را بهطور معنیداری
نسبت به گیاه تلقیح نشده افزایش داد.
 )2013( Khodarahmi et al.در نتایج بررسیهای
خود گزارش كردند ،تلقیح با ریزوبیوم بهطور
معنیداری موجب افزایش وزن خشک اندامهای هوایی
و عملکرد نخود شد .در گندم كاربرد قارچریشه سبب
افزایش میزان تثبیت زیستی نیتروژن توسط
آزوسپیریلوم شد ( .)Jiriaie et al., 2013قارچهای
قارچریشه باعث افزایش جذب عنصرهای غذایی ،تغییر
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ساختار ظاهری (مرفولوژی) ریشه ،افزایش جذب آب،
جلوگیری از بروز برخی بیماریهای ریشه و بهبود
میزان تثبیت زیستی نیتروژن در لگومها میشوند
( .)Karimi et al., 2013; Auge, 2001كاربرد همزمان
قارچریشه و ریزوبیوم ،سبب بهبود عملکرد و جذب
عنصرهای كانی توسط نخود میشود ( Mohammadi
 .)et al., 2013در نتایج تحقیق دیگری گزارش شده
است كه كاربرد كود فسفر و رایزوبیوم با هم عملکرد
نخود را نسبت به تلقیح جداگانۀ هر تیمار افزایش داد
(.)Khosrojerdi et al., 2013
كود آغازگر نیتروژن در لگومها سبب آغاز بهتر
رشد گیاه و بهبود استقرار رایزوبیومها میشود
( .)Marschner, 1995در بررسی عملکرد دانۀ نخود با
كاربرد كود آغازگر نیتروژن افزایش یافت .گزارش شده
است كه تلقیح نخود دیم با مزوریزوبیوم با كاربرد
همزمان نیتروژن به میزان  40كیلوگرم در هکتار و
عنصر روی به میزان  25كیلوگرم در هکتار منجر به
افزایش  34و  48درصدی به ترتیب در عملکردهای
زیستتوده و دانه نسبت به تیمار شاهد شد
( )Soleimani & Asgharzadeh, 2010همچنین در
نتایج این تحقیق آمده است ،افزایش عملکرد دانه،
بیشتر ناشی از افزایش شمار غالف در بوته و وزن
صددانه بود.
نتایج پژوهش  )2013( Khodarahmi et al.روی
اثر سوشهای مختلف باكتریهای ریزوبیوم بر عملکرد
و اجزای عملکرد دانۀ رقمهای اصالحشدة نخود نشان
داد ،باالترین عملکرد دانه از تیمار رقم آزاد با سوش
باكتری مزوریزوبیوم ( )SWRI-15بهدست آمد كه
نسبت به تیمار شاهد (بدون تلقیح)  151درصد بیشتر
بود .همچنین ایشان اظهار داشتند كه با توجه به تأثیر
سودمند زیستمحیطی و بهبود عملکرد و اجزای
عملکرد دانۀ نخود ،تلقیح مزوریزوبیوم میتواند
جایگزین مناسبی برای كاربرد نیتروژن باشدAkhtar .
 )2008( & Siddiquiدر آزمایش روی گیاه نخود
نتیجه گرفتند ،تلقیح با ریزوبیوم بهطور معنیداری
موجب افزایش عملکردهای دانه و زیستی شد.
 )2007( Sivaramaiah et al.نیز در نتایج بررسیهای
خود گزارش كردند ،تلقیح با ریزوبیوم بهطور
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عملکرد دانۀ نخود شد .با توجه به اهمیت ارزیابی توان
منابع زیستی در تأمین نیاز غذایی گیاهان زراعی
مختلف و در راستای كاهش وابستگی به كودهای
شیمیایی و ارتقای سالمت منابع تغذیهای ،در این
تحقیق واكنش عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود
به كاربرد مزوریزوبیوم و قارچریشه تحت تأثیر سطوح
مختلف كود آغازگر نیتروژن بررسی شد.
مواد و روشها
بهمنظور بررسی واكنش عملکردی دو رقم نخود به
مزوریزوبیوم و قارچریشه تحت تأثیر سطوح متفاوت
كود آغازگر نیتروژن ،آزمایشی در بهار و تابستان
 1394در مزرعۀ تحقیقاتی دانشکدة كشاورزی دانشگاه
بوعلیسینا همدان اجرا شد .اقلیم محل اجرای طرح،
سرد و مرطوب بود .ویژگیهای خاک محل تحقیق در
جدول  1اشاره شده است .آزمایش بهصورت فاكتوریل
در قالب طرح بلوکهای كامل تصادفی با سه تکرار
اجرا شد .عاملهای مورد آزمایش شامل رقمهای نخود
(در دو سطح آزاد و هاشم) ،مایۀ تلقیح مزوریزوبیوم
(( )Mesorhizobium ciceriدر دو سطح كاربرد و
بدون كاربرد قارچ) ،قارچریشه (در دو سطح كاربرد
 Glomus mosseaeو بدون كاربرد) و كود آغازگر
نیتروژن در سه سطح  0،30و 60كیلوگرم نیتروژن در
هکتار بود كه از منبع اوره تأمین شد و در هنگام
كاشت بهصورت پخش در خاک پیش از آبیاری مصرف
شد .زمین محل اجرای آزمایش پس از برداشت گندم
در پاییز به عمق  30سانتیمتر شخم زده شد و پس از
آن عملیات دیسکزنی و تسطیح انجام گرفت .كاشت
در اواسط فروردینماه با دست انجام شد .میزان كاربرد
كودهای زیستی بر پایۀ توصیۀ شركتهای تولیدكننده
بود بهگونهای كه مایۀ تلقیح مزوریزوبیوم به شکل
جامد پودری با غلظت  5 ×107باكتری در هر گرم از
مؤسسۀ تحقیقات خاک و آب كرج تهیه شد كه بنابر
توصیۀ آن مؤسسه ،مایۀ تلقیح به میزان  1كیلوگرم در
هکتار بهصورت بذر مال در زمان كاشت استفاده شد.
قارچریشه نیز (با تراكم  150اسپور قارچ در هر گرم
مایۀ تلقیح) از شركت زیستفناوران توران شاهرود با
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انجام نشده است برای تجزیۀ دادهها ،پس از آزمون
نرمال بودن باقیماندة دادهها عمل تجزیۀ واریانس با
نرمافزار ( SASنسخۀ  )9/1و برای مقایسۀ میانگین اثر
متقابل از نرمافزار  MSTAT-Cاستفاده شد كه طی آن
از آزمون دانکن در سطح  5درصد استفاده شد.

نام تجاری مایکو پرسیکا تهیه شد كه بنابر توصیۀ
شركت سازنده به میزان  20گرم در هر مترمربع زمین
بهصورت نواری در كنار بذر به هنگام كاشت استفاده
شد .كرتهای آزمایشی شامل شش خط كاشت به
طول  4متر ،با فاصلۀ ردیف  50سانتیمتر در نظر
گرفته میشود .تراكم كشت  36بوته در مترمربع در
نظر گرفته شد .فاصلۀ بین دو تکرار نیز  1متر تنظیم
شد .مبارزه با علفهای هرز بهصورت دستی انجام شد.
در مرحلۀ رسیدگی كامل شمار ده بوته از هر كرت
بهصورت تصادفی انتخاب و برای اندازهگیری اجزای
عملکرد استفاده شدند .اجزای عملکرد مورد ارزیابی در
این آزمایش شامل شمار نیام در بوته ،شمار دانه در
نیام ،وزن نیام و وزن صددانه بود .برای تعیین
عملکردهای زیستی و دانه در مرحلۀ رسیدگی كامل با
رعایت اثر حاشیه از هر كرت  2مترمربع برداشت و
وزن دانهها بر مبنای رطوبت  14درصد اندازهگیری
شد .شاخص برداشت نیز از نسبت عملکرد دانه به
عملکرد زیستتوده برحسب درصد محاسبه شد .قابل
یادآوری است كه در این پژوهش بهمنظور افزایش
دقت در تفسیر نتایج بهدستآمده ،آزمایش روی
رقمهای نخود مورد استفاده برش داده شد و به دو
بخش جدا تفکیک شد لذا مقایسۀ مستقیم بین دو رقم

نتایج و بحث
شمار نیام در بوته

بررسی نتایج جدول تجزیۀ واریانس برای شمار نیام در
بوته نشان داد ،در رقم هاشم همۀ اثرات اصلی و متقابل
تیمارها بهجز برهمکنش دوگانۀ قارچریشه و مزوریزوبیوم
در سطح احتمال  1درصد معنیدار بودهاند (جدول  )2اما
در رقم آزاد تنها اثر اصلی قارچریشه و نیتروژن،
برهمکنش دو گانۀ نیتروژن و مزوریزوبیوم و اثر سهگانه بر
صفت شمار نیام در بوته معنیدار شدند (جدول .)4
بررسی نتایج برهمکنش سهگانۀ تیمارهای آزمایش
در رقم هاشم نشان داد كه بیشترین شمار نیام در بوته
( )26/45از تیمار تلقیح با باكتری مزوریزوبیوم ،كاربرد
قارچریشه  G. mosseaeو  30كیلوگرم در هکتار
نیتروژن بهدست آمد البته تیمار بیشینه با تیمار كاربرد
همزمان منابع زیستی و  60كیلوگرم در هکتار نیتروژن
در یک گروه آماری قرار گرفت (جدول .)3

جدول  .1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک
Table 1. Physical and chemical characteristics of the experimental soil
Soil texture
Loamy
Sandy

P

K

N

)(ppm
159

O.M
)(%

13

0.03

0.52

pH

EC
)(dS/m

Sample
)depth (cm

Year

7.8

0.95

0-30

2015

جدول  .2تجزیۀ واریانس صفات بررسیشدة نخود رقم هاشم
Table 2. Analysis of variance for measured traits of Hashem chickpea cultivar
Harvest
Index
49..25
14.06
**190.16
49.92
1.54
6.67
12.98
5.02
19.40
11.19

Grain
Yield
19150.66
**432466.25
**368030.28
**629436
*154084.92
*173640.54
35927.33
*180725.46
33748.51
11.26

Biological
Yield
**537120.27
**3821620.97
**8419102.46
**2162419.99
*275126.62
**746926.72
*190247.45
*159031.85
38625.04
9.68

100Grain
Weight
**19.87
*15.21
*13.66
5.04
0.54
0.38
1.39
0.78
2.32
5.57

* :** ،به ترتیب معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد.

Pod
Weight
**785.23
**12219.46
**2775.06
**963.69
*197.95
0.68
5.74
*187.87
33.59
5.23

Grain number
per Pod
0.00
**0.43
**0.09
**0.05
0.00
*0.01
0.00
0.00
0.00
6.20

Pod number
per Plant
**138.51
**112.07
**260.24
**189.64
3.49
**100.48
**19.65
**21.02
2.77
5.18

df
2
1
1
2
1
2
2
2
22

S.O.V
Block
)Bacteria (B
)Mycorrhiza (M
)Nitrogen (N
B×M
B×N
M×N
B×M×N
Error
)CV (%

*, **: Significantly differec at the 5 and 1% probability levels, respectively.
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در رقم آزاد بیشترین شمار نیام در بوته ( )25/7از
تیمار بدون مزوریزوبیوم و كاربرد قارچریشه با 60كیلوگرم
در هکتار نیتروژن به دست آمد اگرچه این تیمار با
تیمارهای كاربرد باكتری مزوریزوبیوم ،قارچریشه و 60
كیلوگرم در هکتار نیتروژن و نیز تیمار كاربرد باكتری
مزوریزوبیوم و قارچریشه همزمان با كاربرد 30
كیلوگرم در هکتار نیتروژن در یک گروه آماری قرار
گرفت (جدول  )5از جایی كه بنابر نتایج یادشده در
تیمار برهمکنش مزوریزوبیوم و نیتروژن كاربرد 30
كیلوگرم نیتروژن بهتر از  60كیلوگرم نیتروژن عمل
كرده به نظر میرسد كه در كاربرد بلندمدت
مزوریزوبیوم امکان كاهش بیشتر كاربرد نیتروژن وجود
دارد )1996( Ahmad .نیز تلقیح نخود با ریزوبیوم را
عامل كاهش كاربرد كود نیتروژنی گزارش كرده است.
كمترین شمار نیام در بوتۀ رقم هاشم ( )12/72و در
رقم آزاد ( )13/37از تیمار بدون كاربرد باكتری،
قارچریشه و نیتروژن آغازگر به دست آمد (جدولهای
 3و  .)5بنابراین میتوان اظهار داشت كاربرد نیتروژن
آغازگر در این پژوهش ضروری است ،اما تلقیح
باكتریایی بهخوبی موجب كاهش نیاز به نیتروژن از 60
به  30كیلوگرم در هکتار شده است .نتایج تحقیق
 )2006( Geneva et al.نشان میدهد كاربرد
قارچریشه و ریزوبیوم در محیط كشت نخود سبب
افزایش نیام در بوته ،عملکرد دانه ،سرعت نورساخت
(فتوسنتز) ،تولید غدههای همزیست در ریشه و
افزایش فعالیت تثبیت نیتروژن میشود .این محققان
اظهار داشتند كه افزایش در میزان رشد و عملکرد دانه
تحت تأثیر تلقیح با قارچریشه و باكتری رایزوبیوم
میتواند به دلیل افزایش تأمین عنصرهای غذایی

بهویژه نیتروژن و فسفر در دورة رشد باشد.
بررسی نتایج همبستگی صفات (جدولهای  6و )7
نشان داد ،در هر دو رقم آزاد و هاشم بین صفت شمار
نیام در بوته و صفات دانه در نیام ،عملکرد دانه و
عملکرد زیستتوده همبستگی مثبت معنیدار وجود
دارد .البته در رقم هاشم بین شمار نیام در بوته و وزن
نیام نیز همبستگی مثبت معنیدار وجود داشت.
 )2001( Guler et al.شمار نیام در بوتۀ نخود را عامل
مهمی در عملکرد این گیاه گزارش كردهاند.
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شمار دانه در نیام

بررسی نتایج جدول تجزیۀ واریانس برای شمار دانه در
نیام رقم هاشم نشان داد كه اثر سادة تیمارهای
باكتری مزوریزوبیوم ،قارچریشه  G. mosseaeو
نیتروژن آغازگر این صفت را در سطح احتمال  1درصد
و تأثیر دو گانۀ نیتروژن در مزوریزوبیوم در سطح
احتمال  5درصد تحت تأثیر قرار دادند (جدول  .)2اما
در رقم آزاد تنها اثر سادة كاربرد باكتری و قارچریشه
صفت دانه در نیام را در سطح احتمال  5درصد تحت
تأثیر قرار دادند (جدول .)4
كاربرد قارچریشه در رقم هاشم موجب ارتقای 10
درصدی شمار دانه در نیام شد و سبب شد شمار دانه
در نیام آن به  1/06برسد .در تحقیقات & Hartnett
 )2002( Wilsonاشاره به این موضوع شده است كه
قارچریشه سبب افزایش میزان تلقیح تخمکها
میشود كه این امر از راه افزایش توان باروری دانههای
گرده میسر میشود .از دیگر سودمندیهای قارچریشه
كمک در تعادل هورمونی گیاه و افزایش نگهداری
تخمکهای بارورشده عنوان شده است ).(Auge, 2001
بررسی نتایج برهمکنش كاربرد همزمان نیتروژن
آغازگر و مزوریزوبیوم بر شمار دانه در نیام رقم هاشم
نشان داد ،كاربرد نیتروژن آغازگر به میزان 60
كیلوگرم در هکتار همزمان با تلقیح مزوریزوبیوم منجر
به حصول بیشترین شمار دانه در نیام ( )1/2شد كه
افزایش حدود  43درصدی دانه در نیام نسبت به بدون
كاربرد باكتری و نیتروژن آغازگر را در پی داشت
(شکل  .)1البته در رقم آزاد این برهمکنش (نیتروژن
آغازگر در باكتری مزوریزوبیوم) معنیدار نشد ،كه خود
میتواند گویای تفاوتهای ژنتیکی در بین این دو رقم
باشد .دلیل این تفاوت ممکن است در توانایی میزان
تثبیت نیتروژن باكتریهای مزوریزوبیوم در تعامل با
این دو رقم نخود باشد .در نتایج پژوهشی گزارش شده
است كه رقمهای نخود در تثبیت نیتروژن تفاوتهای
قابل توجهی دارند ( .)Ben Romdhane et al., 2008به
نظر میرسد رقم هاشم در مقایسه با رقم آزاد توانایی
كمتری در تثبیت نیتروژن داشته باشد چرا كه در
میزان  60كیلوگرم نیتروژن در هکتار و البته در
حضور مزوریزوبیوم شمار دانه در نیام بیشتری تولید
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آن با میزان نیتروژن معنیدار نبوده است
.)4 (جدول
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كرده است درحالیكه در رقم آزاد ضمن مؤثر بودن
مزوریزوبیوم در افزایش شمار دانه در نیام برهمکنش

 مزوریزوبیوم و نیتروژن آغازگر بر ویژگیهای زراعی نخود رقم هاشم، برهمکنش قارچریشه.3 جدول
Table 3. Interaction between mycorrhiza, mesorhizobium and starter nitrogen on agronomic characteristics of
Hashem chickpea cultivar
Treatment
M. ciceri

G. mosseae
Absence

Absence
Presence

Absence
Presence
Presence

Nitrogen Starter
(kg/ha)
0
30
60
0
30
60
0
30
60
0
30
60

Pod number
per Plant

Pod Weight
(g/plant)

Biological Yield
(kg/ha)

Grain Yield
(kg/ha)

12.72h
15.43g
22.04c
17.63f
21.49c
24.8b
15.43g
19.84d
19.28de
18.35ef
26.45a
25.35ab

6.09g
6.57g
7.73f
7.84f
8.76e
9.13e
9.57de
10.26cd
10.72bc
10.48bc
11.15b
12.36a

2860.1f
2894.6f
4099.4cde
4034.2de
4408.3c
4839.7b
3778.7e
4339.1cd
4217.7cd
4243.0cd
5341.3a
5126.3ab

1126.3e
1314.7de
1702.5abc
1388.7cde
1715.1abc
1878.8ab
1533.5bcd
1817.9ab
1682.3abc
1436.9cde
2013.4a
1957.5a

.ندارند

 اختالف معنیداری با همدیگر،میانگینهای دارای حرف مشترک در هر ستون

Different letters express significant differences at P < 0.05 within each column.

 تجزیۀ واریانس صفات بررسیشدة نخود رقم آزاد.4 جدول
Table 4. Analysis of variance for measured traits of Azad chick pea cultivar
S.O.V

df

Block
Bacteria(B)
Mycorrhiza(M)
Nitrogen(N)
B×M
B×N
M×N
B×M×N
Error
CV (%)

2
1
1
2
1
2
2
2
22

Pod number
per Plant
46.86
0.50
225.15**
625.88**
2.52
167.59**
0.46
112.43*
34.30
15.36

Grain number
per Pod
0.03
0.70*
0.22*
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
18.94

Pod
Weight
1862.64**
23270.47**
5284.32**
1835.27**
1743.67*
11.29
70.95
129.16
512.97
15.66

*, **: Significantly differec at the 5 and 1% probability levels, respectively.

100Grain
Weight
17.79
71.31**
24.61
10.04
15.98
0.12
0.03
0.05
6.68
9.29

Biological
Yield
295608.90*
575451.20*
772356.81**
760752.88**
5613.25
91657.66*
19160.27
88172.29*
25340.18
10.35

Grain
Yield
48739.64
1214877.90**
749316.32**
235741.48*
3460.77
726.71
34311.15*
35282.04*
11733.88
19.67

Harvest
Index
20.89
398.74*
70.56
22.58
1.84
7.52
5.26
2.50
101.31
19.64

. درصد1  و5  به ترتیب معنیدار در سطح احتمال:** ،*

M. ciceri Absence
M. ciceri Presence

 برهمکنش مزوریزوبیوم و نیتروژن بر شمار دانه در نخود رقم هاشم.1 شکل
Figure 1. Interaction between mesorhizobium and nitrogen starter on grain number per pod
in Hashem chickpea cultivar

علوم گیاهان زراعی ایران ،دورة  ،48شمارة  ،3پاییز 1396

793

G. mosseae Absence
G. mosseae Presence

شکل  .2برهمکنش قارچریشه و مزوریزوبیوم بر وزن نیام نخود رقم آزاد
Figure 2. Interaction between mycorrhiza and mesorhizobium on pod weight of Azad chickpea cultivar

نتایج تلقیح نخود رقم آزاد با باكتری مزوریزوبیوم
نیز نشان دادة تلقیح باكتریایی شمار دانه در نیام
( )1/40را  25درصد نسبت به تیمار بدون تلقیح
( )1/12ارتقا داد كاربرد قارچریشه نیز موجب افزایش
 9درصدی شمار دانه در نیام رقم آزاد شد بهگونهای
كه بیشترین شمار دانه در نیام ( ،)1/31از تیمار كاربرد
 G. mosseaeو كمترین آن ( )1/2از تیمار بدون
كاربرد قارچریشه به دست آمد.
بررسی نتایج همبستگی صفات نیز نشان داد ،در
هر دو رقم آزاد و هاشم بین صفت دانه در نیام و
صفات شمار نیام در بوته ،وزن نیام ،عملکرد دانه،
عملکرد زیستتوده همبستگی مثبت معنیدار وجود
داشت .اما در رقم آزاد بین دانه در نیام و شاخص
برداشت و نیز در رقم هاشم بین دانه در نیام و وزن
صددانه نیز همبستگی مثبت معنیدار وجود داشت
(جدولهای  6و  .)7در تأیید این موضوع ،طی

آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی در سودان ،با تلقیح
ریزوبیومی بذر نخود و همچنین كاربرد  50كیلوگرم
نیتروژن در هکتار افزون بر افزایش عملکرد و اجزای
عملکرد در نتیجۀ تلقیح مزوریزوبیوم ،رابطههای
همبستگی معنیداری بین عملکرد و شمار نیام در
بوته و وزن صددانه و شمار دانه در نیام بهدستآمده
است (.)Ahmed, 1996
وزن نیام

بررسی نتایج جدول تجزیۀ واریانس برای وزن نیام
نشان داد ،همۀ تیمارهای باكتری مزوریزوبیوم،

قارچریشه و نیتروژن آغازگر این صفت را در سطح
احتمال  1درصد در هر دو رقم آزاد و هاشم تحت تأثیر
قرار دادند همچنین برهمکنش دوگانۀ قارچریشه و
باكتری ،وزن نیام را در سطح احتمال  5درصد در هر
دو رقم و اثر سهگانۀ عاملهای آزمایش در رقم هاشم
در سطح احتمال  5درصد وزن نیام را تحت تأثیر قرار
دادند (جدولهای  2و .)4
بررسی نتایج تأثیر برهمکنش كاربرد همزمان
قارچریشه و مزوریزوبیوم بر وزن نیام رقم آزاد نشان
داد ،كاربرد همزمان منابع زیستی منجر به افزایش 40
درصدی وزن نیام نسبت به بدون كاربرد كودهای
زیستی شد ،بهگونهای كه بیشترین وزن نیام (15/64
گرم در بوته) از كاربرد همزمان قارچریشه و
مزوریزوبیوم به دست آمد و كمترین وزن نیام (9/39
گرم در بوته) از تیمار بدون كاربرد هر دو كود زیستی
به دست آمد (شکل .)2
نتایج بررسی برهمکنش سهگانۀ تیمارهای آزمایش
نشان داد (جدول  )3كه بیشترین وزن نیام نخود رقم
هاشم معادل ( 12/36گرم در بوته) از تیمار تلقیح با
باكتری مزوریزوبیوم  ،M. ciceriكاربرد قارچریشه
 G. Mosseaeو  30كیلوگرم در هکتار نیتروژن به
دست آمد و كمترین وزن نیام در بوته ( 6/09گرم) نیز
از تیمار شاهد (بدون كاربرد باكتری ،قارچریشه و
نیتروژن آغازگر) به دست آمد .در ارتباط با وزن نیام
در بوته اگرچه تلقیح باكتریایی منجر به افزایش وزن
نیام در همۀ سطوح تیماری شد اما از وابستگی به
نیتروژن شیمیایی كم نشد و با افزاش سطح كاربرد
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نیتروژن شیمیایی وزن نیام در بوته نیز افزایش یافت.
این نتیجه با نتیجۀ مربوط به شمار دانه در نیام
همخوانی دارد و به نظر میرسد توانایی رقم هاشم در
زمینۀ تثبیت نیتروژن كمتر باشد ،زیرا در میزان 60
كیلوگرم نیتروژن در هکتار بهتر عمل كرده است،
امری كه میتواند به تفاوت این رقم با رقم آزاد تفسیر
شود .محققان دیگری نیز در نتایج بررسیهای خود
وجود اختالف در رگه (الین)های نخود را گزارش
كردهاند ).)Kanuny & Rajendra, 2003
بررسی نتایج همبستگی صفات نیز نشان داد ،بین
صفت وزن نیام و صفات دانه در نیام ،وزن صددانه،
عملکرد دانه و عملکرد زیستتوده در هر دو رقم آزاد و
هاشم همبستگی مثبت معنیدار وجود داشت البته
بین وزن نیام و شمار نیام در بوته در رقم هاشم نیز
همبستگی مثبت معنیدار وجود داشت (جدولهای
 6و .)7
وزن صددانه

بررسی نتایج جدول تجزیۀ واریانس نشان داد ،كاربرد
باكتری مزوریزوبیوم در هر دو رقم و قارچ قارچریشه
وزن صددانه نخود هاشم را در سطح احتمال  5درصد
تحت تأثیر قرار دادند (جدولهای  2و .)4
بررسی نتایج تلقیح نخود رقم هاشم با باكتری
مزوریزوبیوم نشان داد ،وزن صددانه در تیمار تلقیح
 4/9درصد نسبت به بدون تلقیح باكتری ( 26/68گرم)
افزایش یافت و به  27/98گرم رسید .در رقم آزاد نیز
تلقیح بذرها با باكتری مزوریزوبیوم وزن صددانه را 10
درصد افزایش داد و به ( 29/22گرم) رساند .همچنین
كاربرد قارچریشه در رقم هاشم موجب ارتقای وزن
صددانه شد بهگونهای كه بیشترین وزن صددانه
( 27/95گرم) ،از تیمار كاربرد  G. mosseaeبه دست
آمد كه  5درصد نسبت به بدون كاربرد قارچ رشد
داشت لذا رقم هاشم از لحاظ وزن صددانه ،واكنش
بهتری به قارچ قارچریشه نشان داده است .در مجموع
به نظر میرسد كاربرد كودهای زیستی میتواند موجب
بهبود جریان مواد نورساختی به دانهها شود .این
موضوع توسط  )2013( Jiriaie et al.نیز در گندم
گزارش شده است .با توجه به نتایج مشاهده میشود

كه واكنش دو رقم به دو كود زیستی بهكاررفته
متفاوت بوده است بهطوریكه در رقم هاشم
مزوریزوبیوم در مقایسه با رقم آزاد وزن صددانه را
كمتر افزایش داده است كه شاید به دلیل كارایی كمتر
تثبیت نیتروژن در رقم هاشم باشد .البته ممکن است
سویههای ریزوبیوم نخود با هر رقم كارایی متفاوتی در
تثبیت نیتروژن داشته باشند .در نتایج پژوهشی دیگر
گزارش شده است ،از هشت سویۀ ریزوبیوم نخود
بهكاررفته تنها دوسویه تأثیر قابل توجهی در افزایش
درصد نیتروژن و وزن خشک گیاهچههای نخود
داشتهاند ( )Kantar et al., 2003كه این امر ممکن
است به اثر متقابل رقم نخود و سویۀ ریزوبیوم نیز
تسری یابد ،كه به نظر میرسد در این تحقیق نیز وزن
صددانه دو رقم نخود بهكار گرفتهشده واكنش متفاوتی
به كاربرد مزوریزوبیوم نشان دادهاند .این تفاوت بین
رقمها در واكنش به قارچ قارچریشه نیز مشاهده شد،
بهطوریكه تنها رقم هاشم در پاسخ به وجود این قرچ
افزایش معنیداری در وزن صددانه نشان داد
(جدولهای  2و .)4
بررسی نتایج همبستگی صفات نیز نشان داد ،بین
صفت وزن صددانه و صفات وزن نیام و عملکرد دانه در
هر دو رقم تحت بررسی و همچنین بین صفت وزن
صددانه و صفات دانه در نیام و وزن نیام در رقم هاشم
همبستگی مثبت معنیدار وجود داشت (جدولهای 6
و  .)7نتایج پژوهشهای  )2001( Guler et al.نشان
داد ،در نتیجۀ تلقیح مزوریزوبیومی همبستگی
معنیداری بین عملکرد دانه با شمار غالف در بوته،
وزن صددانه و شمار دانه در غالف به دست آمد.
عملکرد زیستتوده

بررسی نتایج جدول تجزیۀ واریانس عملکرد
زیستتوده در رقم هاشم نشان داد ،همۀ اثر اصلی و
متقابل بر عملکرد زیستتوده معنیدار شدهاند
(جدول .)2برای رقم آزاد نیز كاربرد باكتری
مزوریزوبیوم عملکرد زیستتوده را در سطح احتمال 5
درصد و كاربرد قارچریشه و نیتروژن آغازگر عملکرد
زیستتوده را در سطح احتمال  1درصد تحت تأثیر
قرار دادند .برهمکنش دوگانۀ نیتروژن و باكتری و اثر
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سهگانۀ تیمارهای آزمایش نیز عملکرد زیستتوده رقم
آزاد را در سطح احتمال  5درصد تحت تأثیر قرار دادند
(جدول .)4
بررسی نتایج برهمکنش سهگانۀ تیمارهای
مزوریزوبیوم ،قارچریشه و كود آغازگر نیتروژن در رقم
هاشم نشان داد ،بیشترین عملکرد زیستتوده این رقم
از تیمار تلقیح بذرها با باكتری مزوریزوبیوم ،كاربرد
قارچریشه و  30كیلوگرم در هکتار نیتروژن به دست
آمد كه معادل ( 5341/3كیلوگرم در هکتار) بود ،اما
بنابر نتایج این تیمار با تیمار كاربرد همزمان منابع
زیستی و  60كیلوگرم در هکتار نیتروژن آغازگر در
یک گروه آماری بود (جدول .)3
بررسی نتایج برهمکنش سهگانه در رقم آزاد
(جدول  )5نیز نشان داد ،بیشترین عملکرد زیستتوده
از تیمار تلقیح بذرها با باكتری مزوریزوبیوم ،كاربرد
قارچریشه و  60كیلوگرم در هکتار نیتروژن به دست
آمد كه معادل ( 4042/8كیلوگرم در هکتار) بود اما
تیمار بیشترین عملکرد زیستتوده با چند تیمار دیگر
در یک گروه آماری قرار گرفت كه نزدیکترین آنها
تیمار كاربرد همزمان منابع زیستی و  30كیلوگرم در
هکتار نیتروژن آغازگر بود (جدول  .)5بنابر نتایج
اگرچه كاربرد نیتروژن آغازگر در این پژوهش امری
ضروری بوده است اما در بین سطوح كاربرد نیتروژن،
كاربرد  30كیلوگرم در هکتار ضروری بوده و كاربرد
نیتروژن به میزان  60كیلوگرم در هکتار وارد مصرف
تفننی شده و تغییر معنیداری در میزان عملکرد
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زیستتوده ایجاد نکرده است .آنچه مسلم است،
استفادة همزمان از دو كود زیستی در هر دو رقم
بهویژه در رقم هاشم سبب كاهش نیاز به كاربرد كود
نیتروژن تا حد نصف شده است بدون آنکه اثر كاهندة
معنیداری بر عملکرد زیستتوده داشته باشد .در
تحقیقی روی گیاهان سورگوم و نخود گزارش شده
است كه كاربرد انواع ریزجانداران از جمله ریزوبیوم با
قارچ قارچریشه توانست نیاز به كاربرد كودهای مورد
نیاز را تا  50درصد كاهش دهد كه علت آن بهبود
جذب عنصرهای غذایی در حضور این ریزجانداران
عنوان شده است (.)Saini et al., 2004
در رقم آزاد حضور قارچریشه بهتنهایی در كنار
كاربرد  30كیلوگرم در هکتار نیتروژن آغازگر بهخوبی
توانسته است عملکرد زیستتوده را در سطح آماری
باالیی حفظ كند یعنی این رقم در تولید مادة خشک
به قارچریشه واكنش بیشتری داده است .بنابر نتایج
بررسیهای  )2014( Jiriaie et al.قارچریشه سطح
جذب ریشه و توانایی آن را برای جذب آب و امالح
افزایش میدهد.
بررسی نتایج همبستگی صفات نیز نشان داد ،بین
صفت عملکرد زیستتوده و صفات شمار نیام در بوته،
وزن نیام ،دانه در نیام و عملکرد دانه در هر دو رقم و بین
عملکرد زیستتوده و وزن صددانه در رقم هاشم
همبستگی مثبت معنیدار وجود داشت البته در رقم
هاشم بین عملکرد زیستتوده و شاخص برداشت نیز
همبستگی منفی معنیدار دیده شد (جدولهای  6و .)7

جدول  .5برهمکنش قارچریشه ،مزوریزوبیوم و نیتروژن آغازگر بر ویژگیهای زراعی نخود رقم آزاد
Table 5. Interaction between mycorrhiza, mesorhizobium and starter nitrogen on agronomic characteristics of Azad
chickpea cultivar
Grain Yield
)(kg/ha

Biological Yield
)(kg/ha

Pod number per
Plant

1294.0c
1496.4bc
1605.4abc
1530.7bc
1764.9abc
1847.2abc
1636.1abc
1863.5abc
1939.6abc
1902.0abc
2118.3ab
2283.6a

3001.5c
3109.8c
3482.7ab
3263.8bc
3447.0abc
3687.0abc
3202.4bc
3456.9abc
3618.3abc
3349.1 abc
3839.5ab
4042.8a

13.37f
16.95c-f
22.51abc
15.39def
20.04bcd
25.7a
14.45ef
20.54a-d
18.99b-e
16.98c-f
22.65ab
21.07abc

میانگینهای دارای حرف مشترک در هر ستون ،اختالف معنیداری با همدیگر

Treatment
Nitrogen Starter
)(kg/ha
0
30
60
0
30
60
0
30
60
0
30
60

G. mosseae

M. ciceri

Absence
Absence
Presence

Absence
Presence
Presence

ندارند.

Different letters express significant differences at P < 0.05 within each column.

ابوطالبیان و شیرینآبادی :تغییر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود تحت تأثیر مزوریزوبیوم و ...

796

جدول  .6همبستگی بین صفات مورد ارزیابی در رقم هاشم
Table 6. Correlation between measured traits in Hashem cultivar
Harvest
Index

Grain
Yield

Biological
Yield

100Grain
Weight

Pod
Weight

Grain number
per Pod

1

1
0.23

1
**0.79
*-0.38

1
**0.49
*0.36
-0.19

1
**0.60
**0.78
**0.61
-0.29

1
**0.84
**0.45
**0.71
**0.59
-0.22

* :** ،به ترتیب معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد.

Pod number
per Plant
1
**0.52
**0.50
0.32
**0.73
**0.74
-0.01

Pod number per Plant
Grain per Pod
Pod Weight
100Grain Weight
Biological Yield
Grain Yield
Harvest Index

*, **: Significantly differec at the 5 and 1% probability levels, respectively.

جدول  .7همبستگی بین صفات مورد ارزیابی رقم آزاد
Table 7. Correlation between measured traits in Azad cultivar
Harvest Index

1

Grain
Yield

Biological
Yield

100Grain
Weight

Pod
Weight

Grain number
per Pod

1
**0.81

1
**0.59
0.02

1
0.28
*0.40
0.29

1
**0.53
**0.43
**0.43
0.22

1
*0.42
0.32
**0.44
**0.54
*0.35

* :** ،به ترتیب معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد.

عملکرد دانه

بررسی نتایج جدول تجزیۀ واریانس برای عملکرد دانه
نشان دادة در رقم هاشم همۀ اثر اصلی و همۀ
برهمکنشها بهجز اثر دوگانۀ نیتروژن و قارچریشه بر
عملکرد دانه معنیدار بودهاند (جدول .)2
برای رقم آزاد نیز نتایج نشان داد ،همۀ اثرات اصلی
بر عملکرد دانه تأثیر معنیدار دارند همچنین
برهمکنش دوگانۀ نیتروژن و قارچریشه و اثر سهگانۀ
تیمارهای آزمایش عملکرد دانه را در سطح احتمال 5
درصد تحت تأثیر قرار دادند (جدول .)4
ارزیابی نتایج برهمکنش سهگانۀ تیمارهای
مزوریزوبیوم ،قارچریشه و نیتروژن آغازگر در رقم
هاشم نشان داد (جدول  )3كه بیشترین عملکرد دانه
از تیمار تلقیح بذرها با باكتری مزوریزوبیوم ،كاربرد
قارچریشه و  30كیلوگرم در هکتار نیتروژن به دست
آمد ( 2013/4كیلوگرم در هکتار) ،البته این تیمار با
چند تیمار دیگر در یک گروه آماری قرار گرفت ،از
جمله تیمار كاربرد  60كیلوگرم نیتروژن در هکتار
بدون كاربرد كودهای زیستی و تیمار  30كیلوگرم
نیتروژن در هکتار در حضور قارچریشه لذا كاربرد
نیتروژن بیش از  30كیلوگرم در هکتار در كنار یکی یا
هر دو كود زیستی ضروری نخواهد بود و گواه
سودمندی این ریزجانداران در كاهش نیاز گیاه به

Pod number
per Plant
1
*0.33
0.14
0.28
**0.54
*0.37
0.09

Pod number per Plant
Grain per Pod
Pod Weight
100Grain Weight
Biological Yield
Grain Yield
Harvest Index

*, **: Significantly differec at the 5 and 1% probability levels, respectively.

عنصر نیتروژن است .اما كمترین عملکرد دانۀ نخود
رقم هاشم نیز معادل  1126/3كیلوگرم در هکتار بود
كه از تیمار شاهد به دست آمد.
در رقم آزاد نیز ارزیابی نتایج برهمکنش سهگانه
نشان داد (جدول  )5كه بیشترین عملکرد دانه از تیمار
تلقیح بذرها با باكتری مزوریزوبیوم ،كاربرد قارچریشه و
 60كیلوگرم در هکتار نیتروژن به دست آمد (2283/6
كیلوگرم در هکتار) اما همچنان كه در رقم هاشم نیز
مشاهده شد ،این تیمار با چند تیمار دیگر در یک گروه
آماری قرار گرفت اما نزدیکترین تیمار به تیمار
بیشترین ،تیمار كاربرد همزمان منابع زیستی و 30
كیلوگرم نیتروژن در هکتار بود .با توجه به نتایج
بهدستآمده در هر دو رقم ،اهمیت قارچریشه و
مزوریزوبیوم هركدام بهتنهایی در تولید عملکرد باالی
نخود با كاربرد كمتر كود آغازگر نیتروژن ،مشخص
است ،هرچند كاربرد هر دوی این كودهای زیستی ،با
توجه به اثر مثبت بر اجزای عملکرد بیشتر قابل توصیه
است .نتایج بهدستآمده بهكلی با نتایج Saini et al.
( )2004همخوانی دارد .به نظر میرسد ریزجانداران
سودمند از راههای مختلفی مانند بهبود جذب
عنصرهای غذایی ( ;Mehrvarz & Chaichi, 2008
 ،)Amirabadi et al., 2009تولید هورمونهای محرک
رشد گیاه ( )Sivaramaiah et al., 2007و افزایش
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سطح تماس ریشه با خاک (در مورد قارچریشه)
( )Jiriaie et al., 2014میتوانند سبب افزایش رشد
گیاه شوند.
بررسی نتایج همبستگی صفات نیز نشان داد ،بین
صفت عملکرد دانه و همۀ صفات مورد ارزیابی در هر دو
معنیدار وجود داشت

رقم آزاد و هاشم همبستگی مثبت
بهجز همبستگی بین عملکرد دانه و شاخص برداشت كه
در رقم هاشم معنیدار نبود (جدولهای  6و .)7
شاخص برداشت

بررسی نتایج جدول تجزیۀ واریانس شاخص برداشت
نشان داد ،كاربرد قارچریشه شاخص برداشت را در رقم
هاشم در سطح احتمال  1درصد (جدول  )2و كاربرد
باكتری مزوریزوبیوم شاخص برداشت را در سطح
احتمال  5درصد در رقم آزاد تحت تأثیر قرار داد
(جدول .)4
كاربرد قارچریشه شاخص برداشت نخود رقم هاشم
را افزایش داد بهگونهای كه بیشترین شاخص برداشت
( 41/64درصد) از تیمار كاربرد  G. mosseaeبه دست
آمد كه نسبت به بدون كاربرد قارچریشه (37/04
درصد)  12/4درصد شاخص برداشت باالتر بود.
بررسی نتایج تلقیح نخود رقم آزاد با باكتری
مزوریزوبیوم نیز نشان داد ،شاخص برداشت گیاهان
تلقیح شده ( 54/53درصد)  12درصد نسبت به
گیاهان تلقیح نشده ( 47/96درصد) افزایش یافته
است .بنابراین چنین به نظر میرسد كه كاربرد این نوع
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كودهای زیستی در رقمهای نخود میتواند چگونگی
تسهیم مادة خشک را بین بخشهای رویشی و زایشی
تغییر داده و منجر به بهبود عملکرد اقتصادی شود كه
این نقش ممکن است به تولید هورمونهای شبه
گیاهی توسط این ریزجانداران و نقش آنها در افزایش
توان نورساختی گیاهان نسبت داده شود ( & Yasari
.)Patwardhan, 2007
بررسی نتایج همبستگی صفات نیز نشان داد ،بین
شاخص برداشت و عملکرد زیستتوده در رقم هاشم
معنیدار و بین شاخص برداشت و

همبستگی منفی
معنیدار

عملکرد دانه در رقم آزاد همبستگی مثبت
وجود داشت (جدولهای  6و .)7
نتیجهگیری کلی


اجزای عملکرد متأثر از كودهای زیستی و كاربرد
نیتروژن آغازگر بودند و درنتیجه عملکرد دانه نیز تحت
تأثیر قرار گرفت بهطوریكه در هر دو رقم نخود مورد
بررسی بیشترین عملکرد دانه و زیستتوده در شرایط
كاربرد همزمان قارچریشه و مزوریزوبیوم در سطوح 30
و  60كیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد
درحالیكه در شرایط بدون كاربرد هر دو كود زیستی
كاربرد  60كیلوگرم نیتروژن در هکتار مؤثرتر بود با
توجه به تأثیر سودمند زیستمحیطی و بهبود عملکرد
و اجزای عملکرد رقمهای نخود ،تلقیح مزوریزوبیوم و
كاربرد قارچریشه بهصورت جداگانه و یا همزمان
میتواند در كاهش كاربرد نیتروژن مؤثر باشد.
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