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 چکیده

، MCC463) ،MCC741 ،ILC8617های امیدبخش نخوود اوابلی   منظور مطالعه اثر تغذیه زیستی و پرایمینگ بذر بر رشد و عملکرد ژنوتیپبه
ILC72 ،FLIP02-51Cهای خردشده در قالب طرح بلوک اامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه فردوسی مشودد در سوا    صورت ارت( آزمایشی به
هوای فرعوی بوود.    عنوان اورت های نخود بههای اصلی و ژنوتیپعنوان ارتای بهرا گردید. عوامل آزمایش شامل تیمارهای تغذیهاج 7981–89زراعی 

اننوده  اننده فسواات و بوااتری حول   اننده نیتروژن، بااتری حلتثبیت آزادزی هایبااتری با ااربردهمراه  ینگ بذرپرایم -7ای شامل: تیمارهای تغذیه
های بااتری ااربرد -9 (BF) اننده پتاسیماننده فساات و بااتری حلاننده نیتروژن، بااتری حلتثبیتآزادزی های بااتری ااربرد -2 (P+BF) پتاسیم
- 4 (BF+F)پاشوی اسویدآمینه، پتاسویم و سیلیسویم     محلو با اننده پتاسیم همراه اننده فساات و بااتری حلاننده نیتروژن، بااتری حلتثبیتآزادزی 

پاشوی  محلوو   بوا  اننده پتاسویم هموراه  اننده فساات و بااتری حلاننده نیتروژن، بااتری حلتثبیتآزادزی های بااتری با ااربردهمراه  ینگ بذرپرایم
ر ژنوتیوپ  د BFدر  aبودنود. نتواین نشوان داد اوه بیشوتریا مکودار الروفیول         شواهد )بودون تغذیوه(    -5و  (P+BF+F)اسیدآمینه، پتاسیم و سیلیسیم 

MCC463  یول  الروفبرابر افزایش داشت. بیشتریا مکدار  7/9حاصل شد اه نسبت به شاهدb  درBF+F   در ژنوتیوپFLIP02-51  دسوت آمود.   بوه
مشواهده   ILC8617در ژنوتیپ  BF+Fتوده تولیدی در حاصل گردید. بیشتریا زیست P+BFدر  MCC741بیشتریا شاخص سطح سبز در ژنوتیپ 

ایلوگرم در هکتار حاصل شد اه نسوبت   7581با  BFدر  MCC741در مکایسه با شاهد بیشتر بود. بیشتریا عملکرد دانه در ژنوتیپ  درصد 24شد اه 
 توان عنوان ارد اه استااده از اودهای زیستی سبب بدبود اغلب صاات گیاه نخود در شرایط مزرعه شد.طورالی میبرابری داشت. به 2به شاهد افزایش 
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 3  2 1 مقدمه

( هستند، اه دارای Fabaceaeحبوبات گیاهانی از خانواده فاباسه )
جنس هستند، تالش برای منابع  151گونه و تکریباً  78111تا  70111

جووایگزیا و ارزان پووروتبیا بوورای تغذیووه انسووان منموور بووه انمووام   
(. حبوبات 4یا خانواده شده است )های متعددی روی گیاهان اپژوهش

توانند مکمل غذایی خوبی بورای انسوان محسوو     در تغذیه انسان می
(. 74شوند و ازنظر مصرف غذایی بعد از غالت حائز رتبه دوم هستند )

                                                           
گوروه اگروتکنولووژی، دانشوکده     و اسوتادان  اارشناسوی ارشود   ترتیوب به -4و  9، 7

 اشاورزی، دانشگاه فردوسی مشدد

 استادیار پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشدد -2

 (Email: jafarnabati@ferdowsi.um.ac.irنویسنده مسبو :       -)*
DOI: 10.22067/JSW.2021.70395.1054 

حبوبووات از جملووه گیاهووانی هسووتند اووه مکوودار زیووادی پووروتبیا،    
هوا  ویتوامیا  اربوهیدرات، مواد معدنی، آها، السیم، پتاسیم، منیزیم و

دارند. محتوای باالی اسویدآمینه لیوزیا    Bهای گروه خصوصاً ویتامیا
موجود در حبوبوات، امبوود میوزان لیوزیا غوالت را جبوران اورده و        
محتوای باالی متیونیا غالت، امبود ایوا اسویدآمینه ووروری را در    

 Cicer)(. در بیا حبوبات در ایران نخوود  90اند )حبوبات برطرف می

arietinum L.)       ازنظر سطح زیور اشوت و تولیود از اهمیوت بواالیی
هوزار هکتوار    507برخوردار است و سطح زیر اشت ایا گیواه حودود   

درصد از ال سطح محصوالت زراعی  9/1برآورد شده است اه معاد  
(. عوامول  72درصد از سطح زیور اشوت حبوبوات اسوت )     05و حدود 

رع در پاییا بودن زیادی ازجمله عدم تأمیا بدینه عناصر غذایی در مزا
 باشد.عملکرد نخود مؤثر می
هووای شوویمیایی موجووب  ازحوود اودهووا و ندوواده مصوورف بوویش

ینوه سوالمت انسوان، منوابع آبوی و      در زمناپذیری های جبرانخسارت

 )علوم و صنایع كشاورزي( آب و خاكنشریه 

 689-701 .ص ،1400دي  –آذر ، 5شماره ، 35جلد 

Journal of Water and Soil 

Vol. 35, No. 5, Dec.-Jan. 2021, p. 689-701 

http://dx.doi.org/10.22067/JSW.2021.70395.1054


 1400دي  -، آذر 5، شماره 35آب و خاك، جلد نشریه      096

 

(. استااده از مکادیر بواالی اوود شویمیایی    21زیست شده است )محیط
رویه رشد رویشی گیاه بدون افزایش عملکورد گیواه   موجب افزایش بی

افوزایش   بورآن عوالوه شود اه موجب افزایش هزینه تولیود شود و   می
گوردد اوه ایایوت محصوو  و     تممع نیتوروژن و دیگور عناصور موی    

(. مطالعات فراوانی در زمینه اواهش  22اند )بازارپسندی آن را ام می
ها بوا انوواع اودهوای    مصرف اودهای شیمیایی و جایگزیا اردن آن

 (.2شده است )آلی و زیستی انمام 
اودهووای زیسووتی حوواوی تعووداد اووافی از یوو  یووا  ندگونووه از  

طبیعی در  به طورها زی هستند. ایا بااتریهای سودمند خاکبااتری
هوای محیطوی   ارنود اموا بوه دلیول تونش     های اشاورزی وجود دخاک

رویه از اودها و سموم شویمیایی و عودم حروور    بلندمدت، استااده بی
هوا اوم شوده اسوت.     گیاه میزبان مناسب به مدت طوالنی جمعیت آن

ها به خواک، قبول و یوا در طوو  دوره رشود،      ایا بااتری اردناوافه
. مطالعه (1شود )موجب افزایش رشد و تولید محصوالت اشاورزی می

اننوده نیتوروژن نشوان داده    های تثبیتاودهای زیستی حاوی بااتری
اننود  ها، گیاه را در جذ  عناصر بیشتر یاری موی است اه ایا بااتری

اه در نتیمه آن رشد اندام هوایی و انشعابات جانبی گیاه نخود افزایش 
هوای  شده است اه میکروارگانیسوم (. همچنیا عنوان 28اند )پیدا می

دانه  پرشدنتوانند با افزایش طو  دوره موجود در اودهای زیستی می
شده، افزایش وزن دانه نخوود را توجیوه   و مکدار مواد فتوسنتزی ذخیره

(. اودهای زیستی تأثیر مثبتی بر روابط آبی گیاه،  رخوه موواد   7انند )
دسترس ساختا و افزایش جوذ  عناصور غوذایی دارنود     غذایی و قابل

(29 .) 
اده تلایکی از اودهای زیستی به دلیل افزایش جوذ  عناصور   استا

هوای بوارور و   غذایی، فتوسنتز و رشد ریشه، موجب ااهش ریزش گل
های جانبی و درنتیمه افزایش تعداد غالف و تعداد افزایش تعداد شاخه

. بدبود رشد گیاه نخوود در اثور آغشوته    (71)دانه در هر بوته نخود شد 
توانوود ناشووی از تووأثیر ایووا  یسووتی موویاووردن بووذر بووا اودهووای ز 

های فیزیولوژی  و متابولیو  گیواه و نیوز    ها بر فعالیتمیکروارگانیسم
های سریع برای مکابله از طرف دیگر، یکی از راه تثبیت نیتروژن باشد.

های غنی اردن و پویش تیموار   های محیطی، استااده از روشبا تنش
سوازد، یکوی از   ، مکواوم موی  ها را در مکابله بوا تونش  بذور است اه آن

ها پرایمینگ بوذر اسوت. مطالعوات فراوانوی در     تریا ایا روشمتداو 
مورد توأثیرات فیزیولووژیکی و بیوشویمیایی پرایمینوگ روی بوذرهای      

بلبلوی  ( لوبیا  شمMedicago sativaمختلف حبوبات ازجمله یونمه )
(Vigna radiate L.( نخود و عدس ،)Lens culinaris انمام )  شوده

زنی و ایماد مکاومت تحت شورایط  یند جوانهفراو نتاین حاای از بدبود 
 (.20و  75، 77، 9تنش بود )

دسوترس، عامول اصولی محدوداننوده رشود در      ازآنمااه آ  قابل
باشد، لذا یکی از راهکارهای تسریع در رشود و نموو و   زراعت نخود می
ویوژه اسوتااده از   های انتدای فصل بدبود تغذیوه، بوه  فرار گیاه از تنش

های محرک رشود دارای  های محرک رشد است. ریزبااتریریزبااتری
توانند با تأثیر بر گیاه از طریق بدبود شرایط خصوصیاتی هستند اه می

ای آن سبب افزایش مکاومت نسبت به عوامل نامساعد محیطوی  تغذیه
ای هو یا ایا مطالعه باهدف ارزیوابی وااونش  ؛ بنابرا(1) در زراعت شود

هوای نخوود اوابلی نسوبت بوه      فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیوپ 
 پرایمینگ بذر و سطوح مختلف اودهای زیستی انمام شد.

 

 هامواد و روش

در مزرعووه تحکیکوواتی  7981-89ایووا پووژوهش در سووا  زراعووی 
دانشکده اشاورزی، دانشوگاه فردوسوی مشودد انموام شود. آزموایش       

طرح بلوک اامل تصادفی با سه  های خردشده در قالبصورت ارتبه
عنووان  ای بوه تکرار اجرا گردید. عوامل آزمایش شامل پنن تیمار تغذیه

، MCC463 ،MCC741های اصلی و پنن ژنوتیپ نخود اابلی )ارت
ILC8617 ،ILC72  وFLIP02-51C )هوای فرعوی   عنووان اورت  به

رما های مورد استااده از مطالعات مکدماتی تحمل به سو ژنوتیپ .بودند
با اسوتااده   ینگ بذرپرایم -7: ای شاملانتخا  شدند. تیمارهای تغذیه

، بااتری )نیتروبااتر دایان( اننده نیتروژنتثبیت آزادزی هایبااتری از
 اننوده پتاسویم  و بااتری حول  )فساوپاوربااتر دایان( اننده فسااتحل

هوای  از بااتری ااربرد -2 (،P+BF) قبل از ااشت )پتاپاوربااتر دایان(
اننوده فسواات و بوااتری    اننده نیتروژن، بوااتری حول  تثبیتآزادزی 

بوا  هموراه   ینوگ بوذر  پرایم -9، (BF) اننده پتاسیم قبل از ااشوت حل
اننوده  اننده نیتوروژن، بوااتری حول   تثبیتآزادزی های بااتری ااربرد

اننووده پتاسوویم قبوول از ااشووت بووه همووراه  فسوواات و بووااتری حوول
و  )پتاس وافر دایوان(  ، پتاسیم)آمینووافر دایان( ی اسیدآمینهپاشمحلو 

از  اواربرد  -4 (،P+BF+F) در مراحل رشد)سیلیکون دایان( سیلیسیم 
اننده فسواات و  اننده نیتروژن، بااتری حلتثبیتآزادزی های بااتری

پاشوی  اننوده پتاسویم قبول از ااشوت بوه هموراه محلوو        بااتری حل
شواهد   -5و  (BF+F) سیلیسیم در مراحول رشود  اسیدآمینه، پتاسیم و 

 ایممموعوه  نیتوروژن  انندهتثبیت زی آزاد هایبااتری .()بدون تغذیه
 Azospirillum sp. ،Azotobacter sp. ،.Bacillus هوای سوویه  از

sp. هایسویه از ایممموعه فساات انندهحل هایبااتری Bacillus 

sp.و ؛ Pseudomonas sp.پتاسوویم اننوودهحوول هووایبووااتری و ؛ 
 اه بودند Pseudomonas و ؛.Bacillus sp هایسویه از ایممموعه
 زیسوت  خوشوه پوروران   بنیوان دانش شرات توسط و بوده ایران بومی
هوای  بوااتری . شودند  تکثیر و آوریجمع مختلف نکاط از )دایان(فناور 
هوای  اننوده فسواات و بوااتری   های حلاننده نیتروژن، بااتریتثبیت
لیتور   5های موردنظر به مکدار اننده پتاسیم قبل از ااشت در ارتحل

لیتر مایع تلکویح  سلو  در میلی 171 در هکتار با تراام جمعیت بااتری
پاشی با محلو . روی سطح خاک پاشیده شده و با خاک مخلوط گردید

 51 اسیدآمینه )ی  در هزار( در دو مرحله قبل از گلودهی و در مرحلوه  



 096      هاي نخود كابلیاثر تغذیه زیستی و پرایمینگ بذر بر رشد و عملکرد ژنوتیپایوبی و همکاران، 

پاشی بوا پتاسویم )یو  در هوزار( و     هی انمام شد و محلو درصد گلد
موواد   .درصد گلدهی انمام شود  51 در هزار( در مرحله 5/7سیلیکون )

یان خوشه پروران زیسوت  بندانشایا پژوهش از شرات  استااده مورد
گردیود. جدوت پرایمینوگ بوذر از ترایوب اسوید       فناور )دایوان( تدیوه   

 مدت پنن ساعت استااده شد. سالیسیلی  )آبنوش بذر دایان( به
سازی زمویا، از خواک مزرعوه جدوت تعیویا میوزان       قبل از آماده

برداری شد )جدو  عناصر موجود شامل نیتروژن، فسار و پتاسیم نمونه
سوازی زمویا انموام شود.     عملیات آمواده  7981(. در اوایل اساندماه 7

ر پاشی و با خواک مخلووط گردیود. د   ها در سطح محلو سپس بااتری
متور ایمواد شود و بوذرها بوا      سانتی 51ها به فاصله ادامه جوی و پشته

متری اشت گردید. هور  بوته در مترمربع در عمق دو سانتی 91تراام 
متر فاصوله   2متری بود و بیا دو تکرار نیز  9ارت شامل  دار ردیف 

لحاظ شد. بالفاصله پس از ااشت و همچنیا در مرحله گلودهی یو    
اوش بور   بیاری انمام شد. جدت ممانعت از اثور علوف  آبیاری تکمیلی آ

 صورت دستی انمام شد.های هرز بهاودهای زیستی، انتر  علف
 فتوسونتزی  هوای دانوه رنوگ  میوزان  گلودهی  درصد 51 مرحله در
 از فتوسونتزی  هوای دانوه رنگ گیریاندازه منظوربه. گردید گیریاندازه
 711 منظوور  ایوا  بورای . شود  استااده (92سواران و همکاران ) روش

 و اسوتااده  یافتوه توسوعه  اوامالً  جوان هایبرگ از تازه برگ گرمیلیم
 جذ  میزان. شدند استخراج درصد 80 اتانو  از استااده با هادانهرنگ
 انمام نانومتر 004 و 049 هایموجطو  در اسپکتروفتومتر از استااده با
 محاسوبه  b و a هایالروفیل غلظت( 2 و 7) هایمعادله اساس بر. شد

 الروفیل غلظت جمع از هادانهرنگ غلظت گیریاندازه منظوربه. گردید
 .گردید محاسبه نیز b به a الروفیل نسبت همچنیا. شد استااده برگ

 Chla=13.36×A664– 5.19×A648          (7) معادله

 Chlb=27.43 A648 – 8.12 A664          (2) معادله

گیوری  در مرحله گلدهی، سطح سبز گیواه توسوط دسوتگاه انودازه    
بوتوه   5ا اسوتااده از  ، اشور انگلسوتان( بو  Delta-Tسطح برگ )مد  

 مورفولوژیو   صاات برداشت، از قبل رشد فصل انتدای تعییا شد. در
 ثبوت  فرعوی  هوای شاخه تعداد و غالف اولیا ارتااع بوته، ارتااع نظیر
 بوارور،  غالف درصد بوته، در غالف تعداد شامل عملکرد اجزای. شدند

 طوور بوه  اوه  بوتوه  9 از استااده با دانه صد وزن و غالف در دانه تعداد
 تعییا منظوربه همچنیا. شدند تعییا شدند، برداشت ارت از تصادفی
 2 هوای بوتوه  ایحاشیه اثرات حذف از پس دانه، عملکرد و تودهزیست
 آزاد، هووای  در شودن  خشو   از پس و برداشت ارت هر وسط ردیف
 محاسبه( 9) معادله از استااده با برداشت شاخص. شد تعییا هاآن وزن
 .شد

 برداشت شاخص = (دانه وزن/ تودهزیست) × 711     (9) معادله

 صوورت  Minitab16 افوزار نرم از استااده با هاداده وتحلیلتمزیه
 اخوتالف  حداقل آزمون از استااده با صاات میانگیا مکایسه و پذیرفت
 پذیرفت. انمام درصد 5 احتما  سطح در دارمعنی

  

 نتایج و بحث

هوای نخوود اوابلی و بورهمکنش     ای، ژنوتیپاثر تیمارهای تغذیه
دار های فتوسنتزی معنوی دانههای مورد مطالعه در رنگها بر ویژگیآن

(. بررسوی بورهمکنش اثور تیمارهوای تغذیوه بور مکودار        2بود )جدو  
نشوان داد اوه بیشوتریا مکودار ایوا       ILC72در ژنوتیوپ   aالروفیل 

پاشوی و پرایمینوگ   ها همراه با محلوو  ویژگی در تیمار ااربرد بااتری
در ژنوتیوپ   aیول  الروف(. بیشوتریا مکودار   9بذر حاصل شود )جودو    

MCC463      در تیمار استااده از اودهای زیسوتی حاصول شود اوه در
 a(. غلظت الروفیول  9بود )جدو  برابر بیشتر  9مکایسه با تیمار شاهد 

بیا تیمارهای مختلف اختالف بارزی مشواهده   MCC741 در ژنوتیپ
پاشی نسبت بوه  ها همراه با محلو وجود تیمار ااربرد بااترینشد باایا

غلظوت   ILC8617(. در ژنوتیوپ  9سایر تیمارهوا برتور بوود )جودو      
د و تیمار ااربرد در تمامی تیمارها نسبت به شاهد برتر بودن aالروفیل 
پاشی بیشتریا مکدار ایا ویژگی را دارا بوود  ها همراه با محلو بااتری

(. در ژنوتیوپ  9درصود تاواوت داشوت )جودو       54و نسبت به شواهد  
FLIP02-51   پاشوی  هوا هموراه بوا محلوو     نیز تیمار اواربرد بوااتری

(. در میووان تمووام 9را دارا بووود )جودو    aبیشوتریا غلظووت الروفیول   
هووای در ژنوتیووپ رهووای مووورد بررسووی تیمووار اوواربرد بووااتری  تیما

MCC463  دارای بیشتریا میزان الروفیلa   (.9بود )جدو 

 
 (متریسانتی 33)صفر تا و شیمیایی خاک مزرعه آزمایشی خصوصیات فیزیکبرخی  -1جدول 

Table 1- Selected physicochemical properties of the study soil (0-30 cm) 

Organic carbon  Total nitrogen  Available phosphorus Available potassium pH 
Electrical 

conductivity  
 بافت

رسپتاسیم قابل دست فسفر قابل دسترس نیتروژن کل کربن آلی  Texture هدایت الکتریکی  
(%) (%) )1-(mg.kg )1-(mg.kg  )1-(dS.m 

 
0.51 0.08 12 120 7.41 1.2 Laom 
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 های نخود کابلیهای فتوسنتزی ژنوتیپدانهای بر رنگهای تغذیهمنابع تغییر، درجه آزادی و سطح احتمال اثر برنامه -2جدول 

Table 2- Source of variation, degree of freedom and probability levels of effect of nutrition programs on photosynthesis 

pigment in chickpea genotypes 

 S.O.V منابع تغییرات
 درجه آزادی

df 
 aکلروفیل 

Chlorophyll a 

 bکلروفیل 

Chlorophyll b 

 a/bکلروفیل 
Chlorophyll a/b 

هادانهکل رنگ  
Total pigments 

 Block 2 ns0.89 ns0.267 0.039* ns0.141 بلوک

 Nutrition program (N) 4 **0.001 **0.001 **0.001 **0.001 برنامه غذایی

     Error a 8 خطای فرعی

 Genotype (G) 4 **0.001 **0.001 **0.001 **0.0013 ژنوتیپ

N×G 16 **0.001 **0.001 **0.001 **0.001 

     Error 40 خطا

 CV%  14.63 16.32 4.81 16.80 وریب تغییرات
ns ،*،** دار در سطح احتما  پنن و ی  درصد. دار در سطح احتما  پنن درصد، معنیبه ترتیب غیر معنیCVوریب تغییرات : 

Ns: no Significant at probability level of 5%, * and **: Significant at probability level of 5 and 1%, CV: Coefficient of Variation. 
 

 های نخود کابلیهای فتوسنتزی در ژنوتیپدانهتأثیر برنامه غذایی بر رنگ -3جدول 
Table 3- Effect of nutrition programs on photosynthesis pigment in chickpea genotypes 

 صفات
Parameters 

 برنامه غذایی
Nutrition program 

ILC72 MCC463 MCC741 ILC8617 FLIP02-51 

 aالروفیل 

Chlorophyll a 

)1-(mg.gFW 

Control 0.181b-f 0.164c-f 0.153d-f 0.127f 0.181b-f 

BF 0.182b-f 0.502a 0.154d-f 0.163c-f 0.172c-f 

P+BF 0.205b-e 0.196b-e 0.164c-f 0.180b-f 0.219b-d 

BF+F 0.145ef 0.182b-f 0.163c-f 0.196b-e 0.243b 

P+BF+F 0.230bc 0.142ef 0.144ef 0.162d-f 0.166c-f 

 bالروفیل 

Chlorophyll b 

)1-(mg.gFW 

Control 0.413b-d 0.457b-d 0.349b-d 0.296d 0.445b-d 
BF 0.462b-d 0.540a-c 0.375b-d 0.445b-d 0.422b-d 

P+BF 0.530a-c 0.526a-c 0.390b-d 0.450b-d 0.536a–c 

BF+F 0.356b-d 0.383b-d 0.371b-d 0.495a-d 0.700a 

P+BF+F 0.552ab 0.332cd 0.349b-d 0.373b-d 0.426b-d 

 a/bالروفیل 
Chlorophyll 

a/b 

Control 0.439bc 0.360de 0.440bc 0.429bc 0.410b–e 
BF 0.403b–e 0.923a 0.411b–e 0.354e 0.402b–e 

P+BF 0.389c-e 0.421bc 0.421bc 0.403b-e 0.401b–e 

BF+F 0.411b–e 0.420bc 0.457b 0.399b-e 0.453b 

P+BF+F 0.423bc 0.431bc 0.413b–e 0.417b-d 0.390c-e 

 هادانهال رنگ
Total pigments 

)1-(mg.gFW 

Control 0.594b-d 0.621b-d 0.503b-d 0.423d 0.626b-d 
BF 0.639b-d 0.754a-c 0.528b-d 0.608b-d 0.601b-d 

P+BF 0.735a–c 0.676b-d 0.554b-d 0.631b-d 0.755a–c 

BF+F 0.502b-d 0.549b-d 0.534b-d 0.691b-d 1.002a 

P+BF+F 0.784ab 0.475cd 0.493b-d 0.535b-d 0.592b-d 
( LSDدار )بر اساس آزمون حداقل اختالف معنی حروف مشابه در هر صات در سطح احتما  پنن درصد یدارا هاییانگیام(. Fپاشی )( و محلو BF(،اود زیستی )Pپرایمینگ )

 (.مشدد یدانشگاه فردوس یاهیپژوهشکده علوم گ: الکسیون نخود مشدد )بان  بذر نخود MCC. ندارند دارییمعنتااوت 
Priming (P), Biofertilizer (BF), Folaria application (F). Means with at least one similar letter are not significantly different (P≤0.05) 

based on last significant difference test (LSD). MCC: Mashhad Chickpea Collection. 

 
 



 096      هاي نخود كابلیاثر تغذیه زیستی و پرایمینگ بذر بر رشد و عملکرد ژنوتیپایوبی و همکاران، 

 

هوا  در تیمار ااربرد بااتری ILC72در ژنوتیپ  bغلظت الروفیل 
پاشی و پرایمینگ بذر بیشوتر از سوایر تیمارهوا بوود و     همراه با محلو 

درصوود غلظووت بیشووتری داشووت. در ژنوتیووپ   94نسووبت بووه شوواهد 
MCC463 های و پرایمینگ بذر همراه با اواربرد  تیمار ااربرد بااتری
نود  از سوایر تیمارهوا برتور بود    bهوا ازنظور غلظوت الروفیول     بوااتری 

 bدرصود الروفیول    75و  79اه نسبت به شواهد بوه ترتیوب    طوریبه
داری بیا تیمارها تااوت معنی MCC741بیشتری داشتند. در ژنوتیپ 

 b(. غلظوت الروفیول   9مشاهده نشد )جدو   bازنظر غلظت الروفیل 
هوا  در تیمار ااربرد بااتری FLIP02-51و  ILC8617های در ژنوتیپ

اه نسبت بوه  طوریبیشتر از سایر تیمارها بود بهپاشی همراه با محلو 
بیشتری داشتند و از طرفی  bدرصد الروفیل  51و  01شاهد به ترتیب 

در ایا تیموار نسوبت اول تیمارهوای موورد       FLIP02-51در ژنوتیپ 
 (.9بیشتری داشت )جدو   bمطالعه در ایا آزمایش غلظت الروفیل 

اوه در   bو  aروفیول  با توجه به اینکه رونود تغییورات غلظوت ال   
ها افزایشی و در بعری دیگور ااهشوی بوود بوه نظور      بعری از ژنوتیپ

رسد تأثیر پرایمینگ بذر و اودهای زیستی با توجه به نوع ژنوتیوپ  می
تواند متااوت باشد. نیتروژن یکی از عناصر اصلی در تغذیه گیاهان می

ی با تثبیت ای اود زیسترسد در تیمارهای تغذیه(. به نظر می29است )
بیولوژیکی نیتروژن در طی مرحلوه رویشوی گیواه منمور بوه افوزایش       

داری هوای فتوسونتزی شوده و ندایتوًا باعوا افوزایش معنوی       دانهرنگ
اه نیتروژن در در تیمارهای یاد شده گردید و ازآنمایی bو  aالروفیل 

ساختار الروفیل دخالوت دارد؛ بنوابرایا هور  وه غلظوت نیتوروژن در       
شوود. زیورا   فزایش یابد میزان تثبیوت اوربا نیوز بیشوتر موی     ها ابرگ

صورت پروتبیا در گیواه وجوود دارد عنصور    اه بهنیتروژن عالوه بر آن
دهنده الروفیل در گیاه است و عامول اصولی در تثبیوت    اصلی تشکیل

(. احتموواالً فووراهم بووودن نیتووروژن در 91شووود )اووربا محسووو  مووی
دسوترس  یل تثبیت نیتوروژن قابول  تیمارهای اودهای زیستی اه پتانس

 اند دلیل افزایش غلظت الروفیل برگ باشد.بیشتری داشته
نشوان   a/bیول  الروفای بر نسوبت  اثر تیمارهای تغذیه برهمکنش

هوا  در تیموار اواربرد بوااتری    MCC463هوا،  داد اه در میان ژنوتیپ
 اه ایا ویژگی نسبتطوریرا دارا بود به a/bیل الروفبیشتریا نسبت 

 برابر بیشتر بوود. از طورف دیگور در ژنوتیوپ     0/2به تیمار شاهد خود 
ILC8617 هووا نسووبت بووه شوواهد اوواهش در تیمووار اوواربرد بووااتری

ها از شد و در سایر ژنوتیپ a/bیل الروفداری در نسبت مشاهده یمعن
 (.9داری بیا تیمارها مشاهده نشد )جدو  ایا نظر تااوت معنی

ها و برهمکنش ایا دو عامل بر غلظوت  تیپاثر برنامه غذایی، ژنو
(. بررسووی 2دار بووود )جوودو  هووای فتوسوونتزی معنوویدانووهاوول رنووگ

ی هوا دانوه رنوگ برهمکنش تیمارهای مختلف تغذیوه بور مکودار اول     
نشان داد اه بیشتریا مکدار ایا ویژگی  ILC72فتوسنتزی در ژنوتیپ 

پاشوی  محلوو  و  هوا بوااتری در تیمار پرایمینگ بذر همراه بوا اواربرد   

درصد بیشتر بود، از طرفی در  92حاصل شد اه نسبت به تیمار شاهد 
 MCC463(. در ژنوتیوپ  9 جودو  دار نبود )یمعنسایر تیمارها تااوت 

هوا  ی فتوسونتزی در تیموار اواربرد بوااتری    هوا دانوه رنوگ غلظت ال 
ها درصد نسبت به شاهد بیشتر بود و تیمار ااربرد بااتری 27تندایی به

هوای هموراه بوا    پاشی و تیمار پرایمینگ بذر و ااربرد بااتریو محلو 
ی فتوسونتزی امتوری نسوبت بوه     هادانهرنگپاشی مکدار ال محلو 

داری بیا تااوت معنی MCC741(. در ژنوتیپ 9شاهد داشتند )جدو  
ی فتوسونتزی مشواهده   هادانهرنگتیمارهای مختلف ازنظر مکدار ال 

 ILC8617یوپ  در ژنوت آموده دسوت بوه (. بررسی نتواین  9نشد )جدو  
یمارهوای  تی فتوسونتزی در هموه   هوا دانوه رنوگ نشان داد غلظت ال 

ای نسبت به شاهد روند افزایشی داشت اه بیشتریا افوزایش در  تغذیه
 09پاشی مشاهده شد اه حدود ها همراه با محلو تیمار ااربرد بااتری

-FLIP02(. در ژنوتیپ 9 جدو درصد نسبت به شاهد افزایش داشت )

هوا  یموار اواربرد بوااتری   تی فتوسنتزی در هادانهرنگغلظت ال  51
ای در هموه  یوه تغذپاشی نسوبت بوه تموام تیمارهوای     همراه با محلو 

درصود   01د و نسبت به شواهد در همویا ژنوتیوپ    ها بیشتر بوژنوتیپ
 (.9 جدو افزایش نشان داد )

رسد تیمار آمده در ایا پژوهش به نظر میدستبا توجه به نتاین به
هوا هموراه بوا پرایمینوگ در     ها و تیمار اواربرد بوااتری  ااربرد بااتری

های نخود اابلی اه در ایا پژوهش مورد استااده قورار گرفتوه   ژنوتیپ
پاشوی و تیموار بوااتری    اه با تیمارهای بااتری هموراه بوا محلوو    همر

پاشووی و پرایمینووگ بووذر تووأثیر بدتووری در تولیوود  همووراه بووا محلووو 
هوا نتواین   های فتوسنتزی دارد هر ند اه در بعروی از ژنوتیوپ  رنگیزه

رسد تااوتی اه ازنظور ژنتیکوی در   متااوت به دست آمد اه به نظر می
دارد. یکوی از دالیول بواال بوودن میوزان       های مختلوف وجوود  ژنوتیپ

تووان تولیود سیدروسواورهای    الروفیل در تیمارهای تلکیح شده را می
های زیستی دانست. نتیمه مشوابدی توسوط   تولید شده توسط بااتری

هوای بوااتری   شده است اه در آن تلکویح سوویه  پژوهشگران گزارش 
الروفیل ال شد، ای و میزان آزوسپریلیوم باعا افزایش هدایت روزنه

انود و غلظوت    را اه نیتوروژن در سواختمان الروفیول شورات موی     
(. در تیمارهوای  9الروفیل بستگی به مکودار نیتوروژن دریوافتی دارد )   

داری نسبت بوه گیاهوان   طور معنیدارای بااتری، شاخص الروفیل به
بدون بااتری افزایش یافت اه با گزارش دیگر پژوهشگران مطابکوت  

آنان گزارش اردند اه در گیاهان سبز اغلب میان سوطح   (.21داشت )
آها و مکدار الروفیل همبسوتگی مثبتوی وجوود دارد و گیاهوانی اوه      

خوبی از آها برخوردارند دارای الروفیل بیشتری هستند. همچنویا  به
پژوهشوگران بیووان اردنود اووه محتووای الروفیوول و ااروتنوئیوودهای    

(. اثرات مثبت 25اند )ا میهای زیستی ااهش پیدگیاهان، تحت تنش
اسید سالیسیلی  به افزایش آسیمیالسیون و درصد فتوسنتز و افزایش 
جذ  موواد معودنی توسوط گیاهوان تونش دیوده تحوت تیموار اسوید          
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( استااده 5(. در پژوهشی دیگر )99سالیسیلی  نسبت داده شده است )
 ااسوویدانی بابونووهاز تیموار سالیسوویلی ، موجووب افووزایش توووان آنتووی 

(Matricari achamomilla    ازجمله ااروتنوئیودها موجوب اواهش )
و حااظوت بیشوتر از غشواهای     2O2Hپرااسیداسیون لیپیدها و مکودار  
هوای فتوسونتزی شوده و از ااتابولیسوم     سلولی و فتوسنتزی و رنگیوزه 

 اند.الروفیل جلوگیری می
 داری ازنظور ارتاواع  ها تااوت معنوی ای و ژنوتیپهای تغذیهبرنامه

(. ژنوتیوپ  4دار نبوود )جودو    ها معنیبوته داشتند ولی برهمکنش آن
MCC741  بووود ولووی بووا سووه ژنوتیووپ  دارای بیشوتریا ارتاوواع بوتووه

FLIP02-51 ،ILC8617  وMCC463  داری نداشوت،  تااوت معنوی
مشاهده شود اوه نسوبت بوه      ILC72امتریا ارتااع بوته در ژنوتیپ 

(. در 7تاواوت وجوود داشوت )شوکل     متر سانتی 4بیشتریا ارتااع بوته 
ای تیموار اواربرد اودهوای زیسوتی هموراه بوا       های تغذیهمیان برنامه

پرایمینگ بذر و تیمار شاهد بیشتریا ارتااع بوته را دارا بودنود اوه بوا    

 (.7متر اختالف ارتااع مشاهده شد )شکل سانتی 9امتریا ارتااع بوته 
صله اولیا گره بوارور از  افزایش ارتااع نخود از طریق زیاد شدن فا

(. در پژوهش مشابدی ااربرد اوود  27شود )پذیر میسطح خاک امکان
زیسووتی نیترواسوویا موجووب افووزایش ارتاوواع بوتووه در گیوواه انموود  

(Sesamum indicum( شد )79.) 
هوای  دار بورهمکنش برناموه  شاخص سطح سبز تحت تأثیر معنوی 

های نخود اابلی مورد مطالعه قرار گرفوت )جودو    ای و ژنوتیپتغذیه
جوز ژنوتیوپ   هوا بوه  (. میزان شاخص سوطح سوبز در تموام ژنوتیوپ    4

ILC8617 ها و پرایمینگ بذر بیشوتر از سوایر   در تیمار ااربرد بااتری
هوا هموراه بوا    تیمار ااربرد بااتری ILC8617تیمارها بود. در ژنوتیپ 

وجوود  پاشی بیشتریا شاخص سطح سبز را دارا بودنود بوا ایوا    محلو 
ها و پرایمینگ بذر از ایا نظر داری با تیمار ااربرد بااتریتااوت معنی

 (.0نداشت )جدو  
 

 

 های نخود کابلیای بر صفات مورد بررسی در ژنوتیپتمال اثر برنامه تغذیهمنابع تغییر، درجه آزادی و سطح اح -4جدول 
Table 4- Source of variation, degree of freedom and probability levels of effect of nutrition programs on measured traits of 

Kabuli chickpea genotypes 
تعداد غالف در 

 بوته
1-lantpo. nPod  

عداد شاخهت  
Branch 

no. 

 ارتفاع اولین غالف
Lowest pod 

height 

 شاخص سطح

 سبز
GAI 

 ارتفاع بوته
Plant 

height 

درجه 

 آزادی
df 

 S.O.V منابع تغییرات

ns 0.651 0.150ns 0.877ns ns 0.168 0.168ns 2 بلوک Block 

*0.014 0.678ns 0.245ns *0.019 0.080* 4 برنامه غذایی Nutrition program (N) 

 Error a خطای فرعی 8     

*0.014 0.014ns 0.249ns **0.001 0.167* 4 ژنوتیپ Genotype (G) 

*0.053 0.994ns 0.565ns **0.001 0.161ns 16 N×G 

 Error خطا 40     

 %CV وریب تغییرات  8.52 28.62 20.27 20.47 26.85 

ns ،*،** دار در سطح احتما  پنن و ی  درصد. دار در سطح احتما  پنن درصد، معنیبه ترتیب غیر معنیCVوریب تغییرات : 
Ns: no significant at probability level of 5%, * and **: significant at probability level of 5 and 1%, CV: Coefficient of Variation. 

 

 

 ای بر ارتفاع بوته در نخود کابلیهای تغذیهو برنامه اثر ژنوتیپ -1شکل 
Figure 1- Effect of genotype and nutrition program on plant height in chickpea Kabuli genotypes 

 (.مشدد یدانشگاه فردوس یاهیپژوهشکده علوم گ: الکسیون نخود مشدد )بان  بذر نخود MCC(. Fپاشی )( و محلو BF(،اود زیستی )Pپرایمینگ )
Priming (P), Biofertilizer (BF), Folaria application (F). MCC: Mashhad Chickpea Collection. 
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صات شاخص سوطح سوبز در بوتوه بیشوتر تحوت توأثیر سوطوح        

ها و پرایمینوگ بوذر قورار گرفوت و بوه نظور       اودهای زیستی بااتری
پوذیری  رسد اه ایا جزء در مکایسوه بوا اجوزای دیگور از انعطواف     می

باالتری در برابر نوسانات شرایط محیطی برخوردار باشد. در ایا راسوتا  
ا بااتری محرک رشد، سبب بدبوود  شده است اه تلکیح گیاه بگزارش 

 پاشی توسط جلبو  دریوایی بور الوزا    محلو (. 70شود )رشد گیاه می
(Brassica anapus   باعوا افوزایش رنوگ ) هوای فتوسونتزی و   دانوه

افزایش فسار و پتاسیم محتوای برگ در نتیموه افوزایش سوطح سوبز     
بوا  رسد تیمارهای ااربرد بوااتری هموراه   به نظر می(. 91گیاهان شد )

پاشوی بوا اسویدآمینه از طریوق پیامودهای مثبوت       پرایمینگ و محلو 
هوا و همچنویا   فیزیولوژیکی از جمله افزایش متابولیسوم درون سولو   

ها شده ها، سبب ماندگاری بیشتر برگافزایش میزان الروفیل در برگ
 و در نتیمه بر میزان سطح سبز گیاه نخود تأثیر گذاشته است.

داری بور ارتاواع اولویا غوالف از     تأثیر معنوی  ایهای تغذیهبرنامه
های نخوود اوابلی موورد    سطح خاک و تعداد شاخه در بوته در ژنوتیپ

 (.4مطالعه نداشتند )جدو  
هوای  دار بورهمکنش برناموه  تعداد غالف در بوته تحت تأثیر معنی

تعوداد   ILC72 (. در ژنوتیوپ 5ای و ژنوتیپ قرار گرفت )جودو   تغذیه
ای بیشتر بوود  در تیمار شاهد نسبت به تیمارهای تغذیهغالف در بوته 
و  MCC463هوای  ها نداشوت. در ژنوتیوپ  داری با آناما تااوت معنی

FLIP02-51 ها بیشتریا تعداد غالف در بوته در تیمار ااربرد بااتری

و  99پاشی مشاهده شد اه نسبت به شاهد به ترتیوب  همراه با محلو 
و  MCC741د اردنود. در دو ژنوتیوپ   درصد غالف بیشتری تولیو  91

ILC8617 ها نسبت به سایر تیمارها برتر بودند و تیمار ااربرد بااتری
درصد غالف بیشتری تولید اردنود   98و  59نسبت به شاهد به ترتیب 

 (.0)جدو  
باشود، زیورا   تعداد غالف در بوته یکی از اجزای مدم عملکرد موی 

دانوه بووده و از طورف دیگور     طرف در برگیرنوده تعوداد    غالف از ی 
اه طوریبه. باشدها میاننده مواد فتوسنتزی مورد نیاز برای دانهتأمیا

تعداد غالف بیشتر اغلب منمر به افزایش عملکرد ندوایی در حبوبوات   
در  FLIP02-51و  MCC463هوای  در ایا پژوهش، ژنوتیپ .شودمی

هووای پاشووی و ژنوتیووپهووا همووراه بووا محلووو تیمووار اوواربرد بووااتری
MCC741  وILC8617 ها در مکایسه با سایر در تیمار ااربرد بااتری

تیمارها تعداد غالف در بوته بیشوتری تولیود اردنود. مصورف تلایکوی      
واسطه تأمیا عناصر تواند بهپاشی میاودهای زیستی همراه با محلو 

زم برای رشد بدتر ریشه و جوذ  آ  را فوراهم انود و    غذایی زمینه ال
ایا امر موجب افزایش رشد رویشی و واحدهای زایشی گردد. اسوتااده  

هوای  ای از بوااتری ممموعه) از اودهای زیستی نیترواسیا، بیوفسار
هووایی از جوونس حوواوی بووااتری)و بیوسووولاور ( اننووده فسووااتحوول

د اپسوو  در بوتوه انمود    دار تعودا سبب افوزایش معنوی  ( تیوباسیلوس
پاشی لوبیا بوا سالسویلی  اسوید موجوب     همچنیا محلو  .(79گردید )
 (.71درصدی تعداد غالف در بوته شد ) 9/49افزایش 

 
 ای نخود کابلیهای بر صفات مورد بررسی در ژنوتیپمنابع تغییر، درجه آزادی و سطح احتمال اثر برنامه تغذیه -5جدول 

Table 5- Source of variation, degree of freedom and probability levels of effect of nutrition programs on measured traits of 

Kabuli chickpea genotypes 

 S.O.V منابع تغییرات

درجه 

 آزادی
df 

تعداد دانه در 

 غالف
1-Grain. Pod 

 وزن صد دانه
100- grain 

weight 

 تودهزیست
Biological 

yield 

هعملکرد دان  
Grain 

yield 

شاخص 

 برداشت
Harvest Index 

 Block 2 ns 0.343 ns 0.425 ns 0.045 ns 0.457 ns 0.574 بلوک

غذاییرنامه ب  Nutrition program (N) 4 ns 0.206 ns 0.523 **0.001 **0.001 ns 0.113 

      Error a 8 خطای فرعی

 Genotype (G) 4 ns 0.201 ns 0.882 *0.007 *0.003 **0.001 ژنوتیپ

N×G 16 ns 0.209 ns 0.407 *0.005 **0.001 **0.001 

      Error 40 خطا

 CV%  25.49 22.79 12.46 18.10 12.29 وریب تغییرات

ns ،*،** دار در سطح احتما  پنن و ی  درصد. دار در سطح احتما  پنن درصد، معنیبه ترتیب غیر معنیCVوریب تغییرات : 
Ns: no significant at probability level of 5%, * and **: significant at probability level of 5 and 1%, CV: Coefficient of Variation. 

 
  



 1400دي  -، آذر 5، شماره 35آب و خاك، جلد نشریه      090

 

 های نخود کابلیتأثیر برنامه غذایی بر صفات مورد بررسی در ژنوتیپ -6جدول 
Table 6- Effect of nutrition programs on measured traits in chickpea Kabuli genotypes 
 صفات

Parameters 
 برنامه غذایی

Nutrition program 
ILC72 MCC463 MCC741 ILC8617 FLIP02-51 

 شاخص سطح سبز
Green area index 

Control 1.187e–g 1.107fg 1.440d-g 1.180e-g 1.343d-g 

BF 1.790c-f 1.593d-g 1.563d-g 2.870ab 1.357d-g 

P+BF 2.100b-d 2.037b-e 3.077a 1.363d-g 2.170b-d 

BF+F 0.867g 1.907c-f 2.587a-c 1.633d-g 1.467d-g 

P+BF+F 1.430d-g 1.447d-g 1.427d-g 0.837g 1.163e-g 

 تعداد غالف در بوته
Pod No. Plant-1 

Control 36.33a-c 18.66c 23.00bc 25.00bc 31.66a-c 
BF 30.00a-c 31.00a-c 36.33a-c 47.33a 26.33bc 

P+BF 28.33a-c 18.33c 25.00bc 34.00a-c 29.33a-c 
BF+F 27.33a-c 35.00a-c 23.33bc 37.00a-c 41.00ab 

P+BF+F 25.33bc 26.00bc 25.00bc 32.33a-c 21.33bc 

 عملکرد دانه
Grain yield (g.m-2) 

Control 91de 122a–e 78e 122a–e 137a–d 

BF 122a–e 110a-e 159a 116a–e 154ab 

P+BF 102b-e 75e 107a–e 156ab 117a-e 

BF+F 85de 74e 95c-e 149a-c 95c-e 

P+BF+F 123a–e 127a-e 99c-e 117a–e 107a-e 

تودهزیست  
Biological yield (g.m-2) 

Control 241h-j 286d-g 269e-i 307b-e 318b-d 
BF 285d-h 238ij 327b-d 302b-e 332bc 

P+BF 302b–e 251f-j 291c-f 346ab 335bc 
BF+F 184k 245g-j 240h-j 383a 263e-j 

P+BF+F 222jk 266e-j 228i-k 325b-d 290c-g 

 شاخص برداشت
Harvest Index (%) 

Control 38.33a–c 43.00a-c 28.66c 39.33a–c 43.00a-c 
BF 44.00a–c 46.66a–c 47.66ab 38.33a–c 46.00a-c 

P+BF 33.66bc 30.00bc 37.00bc 45.00a–c 34.66bc 
BF+F 46.33a–c 31.33bc 39.33a–c 39.00a-c 36.33bc 

P+BF+F 55.66a 48.33ab 43.00a-c 36.00bc 37.00bc 
( LSDدار )بر اساس آزمون حداقل اختالف معنی درصد 5حروف مشابه در هر صات در سطح احتما   یدارا هاییانگیام(. Fپاشی )( و محلو BF(،اود زیستی )Pپرایمینگ )

 (.مشدد یدانشگاه فردوس یاهیپژوهشکده علوم گ: الکسیون نخود مشدد )بان  بذر نخود MCC. ندارند دارییمعنتااوت 
Priming (P), Biofertilizer (BF), Folaria application (F). Means with at least one similar letter are not significantly different (P≤0.05) 

based on last significant difference test (LSD). MCC: Mashhad Chickpea Collection. 

 
داری بور تعوداد دانوه در غوالف و     ای تأثیر معنیهای تغذیهبرنامه

هوای نخوود اوابلی موورد مطالعوه      همچنیا وزن صد دانه در ژنوتیوپ 
 (.5ند )جدو  نداشت

تووده  هوا از نظور زیسوت   ای و ژنوتیوپ برهمکنش تیمارهای تغذیه
توده بیشتریا میزان زیست ILC72 (. در ژنوتیپ5دار بود )جدو  معنی

ها همراه با پرایمینگ بذر حاصل شد اه نسبت در تیمار ااربرد بااتری
 درصد افزایش نشان داد. در ایا ژنوتیپ سوایر تیمارهوای   25به شاهد 
پاشی از شاهد های همراه با محلو جز تیمار ااربرد بااتریای بهتغذیه

ای یو  از تیمارهوای تغذیوه    هوی   MCC463برتر بودند. در ژنوتیپ 
توووده گردنوود. در ژنوتیووپ نتوانسووتند موجووب افووزایش میووزان زیسووت

MCC741 تووده از سوایر   ها از نظر میزان زیسوت تیمار ااربرد بااتری
توده بیشتری تولید درصد زیست 22ود و نسبت به شاهد تیمارها برتر ب

در تیمووار اوواربرد  ILC8617توووده در ژنوتیووپ اوورد. میووزان زیسووت
پاشی از سایر تیمارها بیشتر بود و نسبت بوه  ها همراه با محلو بااتری
 FLIP02-51توده بیشتری داشت. در ژنوتیوپ  درصد زیست 25شاهد 

ه بووا پرایمینووگ بووذر و اوواربرد هووا همووراتیمارهووای اوواربرد بووااتری

توده را تولید اردنود و بوه   تندایی باالتریا مکدار زیستهای بهبااتری
درصد نسبت به شاهد برتر بودند )جدو   4و  5ترتیب نسبت به شاهد 

0). 
ازآنمااه ااربرد اودهای زیستی امکان دسترسی به عناصر غذایی 

سوریع گیواه امو      اند ایا عناصور بوه رشود   برای گیاه را فراهم می
عنوان منبوع نیتوروژن   خواهند ارد. گیاهان قادرند از اسیدهای آمینه به

ها در ووعیت آزاد همچوون ذرات بواردار   (. ایا ترایب0استااده انند )
واسطه خلوص بواال  شوند، بهعمل ارده و وقتی وارد سلو  گیاهی می

برد اسیدهای أثیر مثبت اارت(. 94شوند )وارد فرآیندهای متابولیکی می
هوای رشود بور تولیود گیاهوان توسوط       اننوده عنووان تنظویم  آمینه بوه 

تووان  (. از نتواین حاوور موی   78و  8شده اسوت ) پژوهشگران گزارش 
 نیا استنباط اورد اوه پرایمینوگ بوذر، اواربرد اودهوای زیسوتی و        

پاشی با تسریع در سبز شدن، افزایش تثبیت نیتروژن و حاللیت محلو 
هوای  خاک و بدبود فرآیندهای رشد در گیاه با ترایوب  فسار و پتاسیم

 توده گیاه در نخود شده است.ود تنش باعا افزایش زیست
تریا ویژگی در ایا مطالعه تحت عنوان مدمعملکرد دانه نخود به
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ای و ژنوتیوپ قورار گرفوت    دار تیمارهای تغذیوه تأثیر برهمکنش معنی
تیمار پرایمینوگ بوذر    MCC463و  ILC72(. در دو ژنوتیپ 5 )جدو 

پاشی بیشتریا عملکرد دانه را به های و محلو همراه با ااربرد بااتری
اه در ایا دو ژنوتیپ عملکرد دانوه نسوبت   طوریخود اختصاص داد به
ایلووگرم در هکتوار(    51و  921درصود )  4و  95به شاهد بوه ترتیوب   

د تیموار اواربر   MCC741افزایش عملکرد مشاهده شود. در ژنوتیوپ   
ایلوگرم در هکتار(  971برابری ) 2تندایی موجب افزایش ها بهبااتری

 ILC8617عملکرد دانه نسبت به شاهد شد. عملکرد دانه در ژنوتیوپ  
ها همراه بوا پرایمینوگ بوذر نسوبت بوه سوایر       در تیمار ااربرد بااتری

 941درصود )  29تیمارها در ایا ژنوتیپ بیشتر بود و نسبت بوه شواهد   
هکتار( افزایش نشوان داد در ایوا ژنوتیوپ تیموار اواربرد       ایلوگرم در

تووجدی نسوبت بوه    پاشی نیز از برتری قابلها همراه با محلو بااتری
ایلوگرم در هکتار( برخووردار بوود. در ژنوتیوپ     211درصد،  22شاهد )

FLIP02-51  درصودی   72هوا موجوب افوزایش    تیمار ااربرد بوااتری
 (.0به شاهد گردید )جدو  ایلوگرم در هکتار( نسبت  711)

در مطالعه ارزیابی بخشی از ممموعه ژرم پالسم نخود بان  بوذر  
ای ازنظر خصوصیات مالحظههای قابلدانشگاه فردوسی مشدد، تااوت

هوای موورد بررسوی    زراعی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بیا ژنوتیپ
ا (. در مطالعه حاور بواوجود تنووع ژنتیکوی بوی    24شده است )گزارش
هوا وااونش قابول قبوولی بوه      رسد بیشتر ژنوتیپها به نظر میژنوتیپ
ای نشان دادند. بدبود شرایط تغذیه برای گیاه موجب های تغذیهبرنامه

های فتوسنتزی در افزایش ظرفیت فتوسنتزی و تخصیص بدتر فرآورده
ها نیز ااربرد اودهای شود. در سایر پژوهشجدت افزایش عملکرد می

زوبیوم همراه با میکوریزای آربسکوالر( بورای گیواه نخوود،    زیستی )ری
واسطه افزایش وزن خش  گره در مکایسه با ااربرد تندای ریزوبیوم به

هوای محورک   (. بوااتری 97توانست منمر به افزایش عملکرد گوردد ) 
ای از مالحظوه رشد عالوه بر بدبود شرایط تغذیه با تولید مکادیر قابول  

ویوژه انوواع ااسویا، جیبورلیا و     اننده رشد بوه های تحری  هورمون
دهنود  سیتوانیا رشد و نمو و عملکرد گیاهان را تحت تأثیر قورار موی  

(99.) 
دار برهمکنش تیمارهای تغذیوه  شاخص برداشت تحت تأثیر معنی

(. در دو ژنوتیوپ  5های نخوود اوابلی قورار گرفوت )جودو       و ژنوتیپ
ILC72  وMCC463    اه بووا اوواربرد  تیمووار پرایمینووگ بووذر هموور
پاشی بیشتریا شاخص برداشت را نشان داد اوه  های و محلو بااتری

درصود شواخص برداشوت بیشوتری      5و  71نسبت به شاهد به ترتیب 
تندوایی در ژنوتیوپ   هوا بوه  (. تیموار اواربرد بوااتری   0داشتند )جودو   

MCC741    باالتریا شاخص برداشت را نسبت به سوایر تیمارهوا دارا
درصد بود در ایا ژنوتیپ تموامی   78ی نسبت به شاهد بود و ایا برتر

تیمارهای اودی شاخص برداشت بیشتری نسبت به شاهد دارا بودنود.  
ها موجب پرایمینگ بذر همراه با ااربرد بااتری ILC8617در ژنوتیپ 
درصدی شاخص برداشت نسبت بوه شواهد بوود و از سوایر      0افزایش 

ایا ژنوتیپ برخووردار بوود.    تیمارهای نیز شاخص برداشت باالتری در
تندایی موجب افزایش شاخص برداشت نسبت بوه   ها بهااربرد بااتری

شد اه ایا برتوری نسوبت بوه     FLIP02-51سایر تیمارها در ژنوتیپ 
 .(0درصد بود )جدو   9شاهد 

دهنده تغییور در  ای، نشانتغییرات در شاخص برداشت گیاهان دانه
هوای رویشوی و زایشوی اسوت     بیا اندامالگوی توزیع مواد فتوسنتزی 

(. بوواالتر بووودن شوواخص برداشووت حوواای از آن اسووت اووه مووواد 95)
مانده در ها نسبت به مواد فتوسنتزی باقییافته به دانهفتوسنتزی انتکا 

هوا  (. بنابرایا برتری بعری از ژنوتیوپ 27ها و ساقه بیشتر است )برگ
دهنوده اوارایی   د نشوان توانازنظر شاخص برداشت در ایا آزمایش می

بیشتر ی  ژنوتیپ ازلحاظ ژنتیکی نسبت به ژنوتیوپ دیگور در انتکوا     
ها باشد. با توجه به افزایش عملکرد دانه و افوزایش  مواد پرورده به دانه

عملکرد بیولوژی  در تیمارهای تغذیه زیستی افزایش شاخص برداشت 
ین ایا پوژوهش،  رسد و از تاسیر نتادر ایا تیمارها منطکی به نظر می

توانود در افوزایش   شود اه عناصر تغذیه زیستی موی  نیا استنباط می
رسود اوه   عملکرد و ارتکای سطح تولید نخود مؤثر باشد. به نظور موی  

حا  اواهش نوا یز عملکورد دانوه در     تولید ماده خش  امتر و درعیا
ای زیستی سوبب افوزایش   ترایب تأثیر ژنوتیپ به همراه عناصر تغذیه

د اقتصادی به عملکرد بیولوژی  و به دنبا  آن افزایش شاخص عملکر
 برداشت ایا تیمارها شده است.

 

 گیرینتیجه

ای بر میزان رشد و طورالی نتاین نشان داد اه تیمارهای تغذیهبه
های مورد مطالعه مؤثر اسوت و هور ژنوتیوپ وااونش     عملکرد ژنوتیپ

وجود ازنظور عملکورد   یا ای نشان داد. با امتااوتی به تیمارهای تغذیه
واانش بدتری به تیموار پرایمینوگ    MCC463و  ILC72دو ژنوتیپ 

هووای پاشووی و ژنوتیووپهووا و محلووو بووذر همووراه بووا اوواربرد بووااتری
ILC8617  وFLIP02-51  تندوایی و  هوا بوه  در تیمار ااربرد بوااتری
هوا  در تیمار پرایمینگ بذر همراه با ااربرد بااتری ILC8617ژنوتیپ 

عملکرد باالتری نسبت به سایر تیمارهوا برخووردار بودنود. بوه نظور       از
رغم تأثیر مثبت اودهای زیسوتی توا حودی خصوصویات     رسد علیمی

ژنتیکی و نوع ژنوتیپ در رشد و عملکرد گیاه تأثیرگذار بوده؛ بنوابرایا  
گیری حودااثر از عناصور   ها برای بدرهبا توجه به رفتار متااوت ژنوتیپ

دستیابی به عملکرد باال انتخا  مناسب ژنوتیپ متناسب با ای و تغذیه
باشد. در ال با توجه به عملکردهوای برداشوت   هر منطکه وروری می

توان از ایا پژوهش  نیا نتیمه گرفت اوه مصورف عناصور    شده می
تبع آن افزایش عملکرد گیواه  ای زیستی موجب بدبود رشد و به تغذیه

هوای  سوبب اواهش مصورف اوود    نخود و همچنیا از طرفوی دیگور   
هوا، حاو    شیمیایی راین گردیده و در نتیمه آن سبب اواهش هزینوه  

سووالمت خوواک و تولیوودات اشوواورزی و همچنوویا اوواهش آلووودگی  
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Introduction: The excessive use of chemical fertilizers devastates soil fertility and causes different types of 

environmental pollution. Therefore, using adequate eco-friendly fertilizers in agriculture enhances productivity 

but has no adverse effect on nature. Recently, there has been reported that beneficial soil microbes produce some 

volatile organic compounds, which are beneficial to plants. The amendment of these microbes with locally 

available organic materials and nanoparticles is currently used to formulate biofertilizers for increasing plant 

productivity. These bacteria are naturally present in soils, but their population decreases for a long time because 

of long-term environmental stress, improper use of chemical agents, and the absence of a suitable host plant. 

Adding these bacteria to the soil, before or during the growing season, increases the growth and production of 

agricultural products. Since available water is the main growth limiting factor in chickpea cultivation, it is useful 

to improve nutrition, especially using plant growth-promoting rhizobacteria, for accelerating the growth and 

development of plants at the end of the season. 

Materials and Methods: In order to evaluate the effect of bio-nutrition and seed priming on growth and 

yield of chickpea genotypes (MCC463, MCC741, ILC8617, ILC72, FLIP02-51C) an experiment was carried in 

split plots based on Randomized Complete Block Design with three replications in 2019. Experimental factors 

included nutritional treatments as the main plots and chickpea genotypes as the subplots. Nutritional treatments 

were 1- seed priming with the use of free-living nitrogen fixing bacteria, phosphorus solubilizing bacteria and 

potassium solubilizing bacteria (P + BF), 2- free-living nitrogen fixing bacteria, phosphorus solubilizing bacteria 

and potassium solubilizing bacteria before sowing (BF), 3- seed priming with the application of free-living 

nitrogen fixing bacteria, phosphorus solubilizing bacteria and potassium solubilizing bacteria with foliar 

application of amino acid, potassium and silicon during growth stages (P + BF + F), 4- application of free-living 

nitrogen fixing bacteria, phosphorus solubilizing bacteria and potassium solubilizing bacteria before planting 

with foliar application of amino acid, potassium and silicon during growth stages (BF + F), and 5- control 

(without biological and chemical fertilizers). Free-living nitrogen fixing bacteria, phosphorus solubilizing 

bacteria and potassium solubilizing bacteria were sprayed five liters per hectare on the soil surface before 

planting with 107 CFU per ml and mixed with soil. Foliar application with amino acid (1:1000) was done in two 

stages (before flowering and 50% flowering stage), and foliar application with potassium (1:1000) and silicon 

(1.5:1000) was carried out in the 50% flowering stage. 

Results and Discussion: Results showed that the highest concentration of chlorophyll a was obtained for BF 

and MCC463 with an increase of 3.1 times greater than control. The highest concentration of chlorophyll b was 

obtained for BF + F and FLIP02-51. The highest green area index was recorded for MCC741 in P + BF. The 

highest number of pods per plant in MCC463 and FLIP02-51 was observed in BF + F, with 88 and 30% more 

than the control, respectively. The highest biomass produced was obtained for ILC8617 and BF + F, by 24% 

higher than the control. ILC72 and MCC463 showed the highest grain yield in P + BF + F treatment, which 

increased grain yield by 35% and 4% (320 and 50 kg/ha), respectively, with respect to control. MCC741under 

BF treatment showed a doubled (810 kg/ha) grain yield relative to control. The highest grain yield for P + BF 

was found in ILC8617 and increased by 28% (340 kg/ha) as compared to control. In this genotype, grain yield in 

BF + F was also significantly greater than that in the control by 22%, (270 kg/ha). FLIP02-51 grain yield in BF 

increased by 12% (170 kg/ha) as compared with the control. 

Conclusion: In terms of seed yield, ILC72 and MCC463 were more responsive to P + BF + F and ILC8617 

and FLIP02-51 in the BF and ILC8617 in P + BF with respect to other treatments. It seems that despite the 
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positive effect of biofertilizer, genetic characteristics of genotypes are influential in plant growth and yield; 

therefore, it is necessary to select the appropriate genotype for each region so as to make the most utilization of 

the nutrients and achieve high yield. 
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