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  چكيده
 Cicer( نخود عملكرد اجزاي بر يستيز ودك با قيتلف در فسفره ودك مختلف سطوح و بذر ايمزرعه نگيميپرا اثر بررسي جهت

arietinum L.( شد انجام 1392 زراعي سال طي همدان در تكرار 3 در تصادفي كامل يهاكبلو بصورت فاكتوريل آزمايشي .
 توام، مصرف ،2بارور مايكورايز،( زيستي كود ،)شده توصيه مقدار از درصد 100 و 50، صفر( فسفات كود شامل آزمايشي يفاكتورها

 1049و  1452 ترتيبهتعداد دانه و تعداد غالف ب باالترين ميزان داد نشان نتايج. بودند) پرايم عدم و پرايم( پرايمينگ و) مصرف عدم
 شاهدهاي به نسبت كه آمد بدست فسفات درصد 50 مصرف با زيستي كودهاي توام كاربرد و شده پرايم بذور از در متر مربع بود كه

 صد وزن در دارمعني افزايش سبب زيستي كود مصرف همچنين .بودند بيشتر درصد 107 و 339 ترتيب به كودي سطح آن در خود

 .به ويژه در تيمارهاي پرايم شده گرديدمصرف كود فسفات تمام سطوح  در  و عملكرد دانه نسبت دانه به غالف دانه،

  كلمات كليدي: اجزاي عملكرد، پرايمينگ، كود زيستي
  

  مقدمه
 از پس توليد، و كشت زير سطح لحاظ از نخود حبوبات بين در. روند مي شمار به بشر غذايي مهم منبع دومين غالت از پس حبوبات

 يك شده كاشته بذور بهنگام و سريع استقرار ).2( است حبوبات رده از گياه ترين مهم ايران در و دارد قرار سوم مقام در عدس و لوبيا
 كشت بذور مناسب استقرار و قدرت كه ايساده هايروش از يكي. است برخوردار ايويژه اهميت از نوين كشاورزي در كليدي عامل
 كه باشدمي پرايمينگ انواع از اي يكيمزرعه پرايمينگ .باشدمي بذر يمينگپرا بخشدمي بهبود مزارع در را گياه كارائي نتيجه در و شده
 ولي است كشاورزي در فسفر تامين منبع تريناصلي فسفر شيميايي كود .)5د (شومي استفاده وسيعي طور به بودن هزينه كم دليل به

 از بزرگي گروه. شودمي تثبيت كلسيم و آلومينيوم ،آهن هايكمپلكس توسط خاك به شده اضافه فسفر كود از درصد 90 تا 75 تقريبا
 جانداران ريز اين. نمايند تبديل گياه جذب قابل فرم به را خاك نامحلول فسفر كه دارند را توانايي اين خاكزي هايميكروارگانيسم

 تلفيقي كاربرد تاثير بررسي قيق،تح اين اجراي از هدف   .)3( نامندمي PSM يا  1فسفات كننده حل ريزجانداران اصطالحا را خاكزي
  .است بوده نخود عملكرد اجزاي بر فسفر شيميايي كود متعادل مصرف همراه به زيستي كود و بذر پرايمينگ

  
  مواد و روشها
در مزرعه آموزشي تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلي سينا به صورت فاكتوريل در قالب طرح  1392 در بهار اين آزمايش

 از درصد 100 و 50 ،صفر ميزان مصرف كود فسفات 3كامل تصادفي در سه تكرار اجرا شد. فاكتورهاي مورد بررسي شامل  بلوك
سطح كود زيستي  4تريپل،  فسفات سوپر هكتار در كيلوگرم 200 و 100 ،صفر معادل ترتيب به خاك آزمون توسط شده توصيه ميزان

سطح عدم پرايم و پرايم با آب معمولي در نظر گرفته شدند. مدت زمان انجام  2كدام) و ، مصرف توام، هيچ2شامل (مايكوريزا، بارور

                                                            
1. Phosphate Solubilizing Micro-organisms 
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گرديدند. نخود مورد بررسي رقم آزاد بود كه از مركز تحقيقات  كشت و خشك سطحي طور به ساعت بود كه بذور 8پرايمينگ 
 بين متر و فاصلهسانتي 50تر و فاصله خطوط م 3رديف كشت به طول  6طبيعي همدان تهيه شد. هر كرت شامل  منابع و كشاورزي
 تخمين براي رشد فصل پايان در بوته در هكتار در نظر گرفته شد. 360000متر و تراكم  كشت  1 ها كرت بين فاصله و متر 2 تكرارها
 با كرت هر از مربع متر 2 نيز دانه و بيولوژيك عملكردهاي گيري اندازه براي و شد انتخاب تصادفي طور به بوته 10 عملكرد اجزاي
 هاداده باقيمانده بودن نرمال از اطمينان بادرصد ارزيابي شده است.  14وزن صد دانه بر مبناي رطوبت  .شد برداشت حاشيه اثر رعايت

ز با ها نيمقايسه ميانگين .گرفت انجام MSTATCو  SASنرماليته، تجزيه و تحليل آماري با استفاده از نرم افزارهاي  آزمون بعد
  ترسيم گرديد. Excelدرصد انجام شد. نمودارها نيز با نرم افزار  5در سطح احتمال   LSDآزمون
  بحث و نتايج

اثرات متقابل سه گانه بر وزن صد دانه، تعداد غالف در  و اصلي اثرات بررسي، مورد صفات واريانس تجزيه از حاصل نتايج اساس بر
 دار گرديد. مصرفدرصد معني 5 حتعداد دانه در متر مربع و نسبت دانه به غالف در سط و درصد 1و عملكرد دانه در سطح  متر مربع

 در ويژه به كود درصدي 100 و 50 مصرف و فسفر كود مصرف عدم تيمارهاي در دانه صد وزن در دارمعني افزايش سبب زيستي كود
 مورد اين در كه باشد مي دانه شدن پر سرعت يا دوره طول افزايش از ناشي عمدتا دانه وزن افزايش. گرديد شده پرايم تيمارهاي

. )2ه (جدول ست به ويژه در تيمارهاي پرايم شدبوده ا 2بيشتر از اثر بارور يزايكورااثر م صفتدارد. در اين  كليدي نقش مخزن قدرت
 گياه در غالف تعداد تأثير تحت و است نخود در مطلوب ياقتصاد عملكرد به رسيدن يبرا مهم ياجزا از يكي غالف در دانه تعداد
 كاربرد مصرف، عدم و صد در صد و پنجاه فسفات مصرف پرايم، عدم و پرايم لحاظ از داريمعني تفاوت 1با توجه به جدول  .است
 ههمرا به پرايمينگ تيمار به مربوط) 1049( مترمربع در غالف تعداد بيشترين كه طوري به .شد مشاهده كاربرد عدم و زيستي كود

 تغييرات روند مانند غالف در دانه تعداد كه شود مي و مشاهده .بود 2بارور و مايكوريزا تلفيقي كاربرد و فسفات درصد پنجاه مصرف
 افزايش سبب 2بارور و ايزمايكور كود مصرف. است شده واقع تيمارها تاثير تحت بيشتر تغييرات با ولي مترمربع، در غالف تعداد
 تيمارهاي در ويژه به كود درصدي 100 و 50 كود مصرف و فسفر كود مصرف عدم تيمارهاي در مترمربع در نهدا تعداد در دارمعني
 فسفات درصد پنجاه مصرف همراه به پرايمينگ تيمار به مربوط) 1452( مترمربع در دانه تعداد بيشترين كه طوري به. گرديد شده پرايم

 افزايش سبب كلزا مورد در پرايمينگ ماتريك و هاردنينگ اسموپرايمينگ، تيمارهاي ربردكا. بود 2بارور و مايكوريزا تلفيقي كاربرد و
، مصرف شود مي مالحظه 2جدول كه در  همانطور .)1( گرديد دانه هزار وزن و دانه تعداد چون هاييشاخص بهبود طريق از عملكرد

 100و  50تيمارهاي عدم مصرف كود فسفر و مصرف كود  در به غالفدانه  نسبتدار سبب افزايش معني 2و بارور يزايكورام كود
 كه است شده موضوع اين به اشاره تحقيقات در كه چرا است 2بارور از بيشتر صفت اين بر ايزيكورام تاثير البتهدرصدي كود گرديد. 

). در 4شود (مي ميسر گرده هايدانه باروري قدرت افزايش طريق زا امر اين كه شود مي هاتخمك تلقيح ميزان افزايش سبب ايزيكورام
) مربوط به تيمار پرايمينگ به همراه مصرف پنجاه درصد فسفات و كاربرد 38/1( مترمربع در غالف به دانه نسبت بيشترين صفت اين

 حالت در خصوص به فسفات درصد 100 مصرف و مصرف عدم سطح با داريمعني تفاوت البته كه بود. 2و بارور يزاتلفيقي مايكور
 كود دو توام كاربرد با شده پرايم تيمارهاي فسفاته كود مصرف درصد 100 و 50 حالت دو هر در دانه عملكرد .نداد نشان شده پرايم

 با زيستي كودهاي كاربرد. نمودند ايجاد زيستي كودهاي كاربرد عدم شرايط به نسبت عملكرد افزايش درصد 200 از بيش زيستي
 زيستي كودهاي تك تك اثرات بررسي در البته نمايد مي ايجاد شده توصيه كامل مقدار با يرابري دعملكر توصيه، قابل ميزان نصف
  .)2جدول ( دارد عملكرد افزايش بر بيشتري اثر 2بارور با مقايسه در ميكوريزا كاربرد كه است مشخص بخوبي
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نخود اجزاي عملكرد كرد وعملبرزيستيكودوفسفاتميزانپرايمينگ،اثراتواريانس تجزيه -1 جدول   

 مربعاتميانگين
 درجه منابع تغيير

 آزادي
وزن

صد دانه   

تعدادغالف
درمترمربع   

 تعداد دانه
درمترمربع   

 نسبت
دانه به غالف   

دانه عملكرد  

 6204/2ns 0/0006ns 14/56ns *3054/6*0/82 2 تكرار
 **10787/9 **0/07 **81553/7 **7633/8**4/12 2 فسفات

ود زيستيك  3 135/75** 613916/7** 2569308/2** 1/34** 100906/3** 

 **13492/9 **0/05 **502002 **234457/3 **47/82 1 پرايم
تيزيسكود*فسفات  6 0/96**4889/7** 13754/6** 0/02** 950/5** 

پرايم*فسفات  2 0/09ns1405/5ns 1728/7ns 0/008* 389/3** 

مپراي* زيستيكود  3 1/18** 19273/1**70364/9** 0/0004ns 2361/7** 
*  فسفات*كود

 پرايم
6 0/88** 3416/7** 7540/6* 0/004* 88/2** 

 17/5 0/0018 0/21918/72493/6 46 خطا
)(%ضريب تغييرات  - 64/1 4/266/53 4/26  

ns،*درصد1و5احتمالسطحدرداريمعن دار،يمعن ريغ بيترت به**و.  

  
خود تحت ن نسبت دانه به غالفوتعداد دانه در مترمربع،تعداد غالف در مترمربع،وزن صد دانههاي مقايسه ميانگين-2ولجد

تاثير بر همكنش كود زيستي، فسفات و پرايمينگ   
 

تعداد غالف در وزن صد دانهتيمار
 مترمربع

دانه عملكرد نسبت دانه به غالفتعداد دانه در مترمربع  

F0B1P1 cd65/29 866/4cde1027def1/18b 196/8f 
F0B1P2  27/93fg 662/4fg676/8hc02/1 g1/176  

F0B2P1  27/34gh 652/8fgh638/4hi0/97c 122/6j 
F0B2P2  26/4hi 573/6hijijk4/506 cd89/0 j8/114 

F0B3P1  31/14ab b5/954 1202bc1/25ab 231/1cd 
F0B3P2  29/26de 806/4e962/4efg1/19b 186/5fg 

F0B4P1  24/92jk 544/7ijk280/8m0/6fg 76/9l 
F0B4P2  22/69l 468kl278/4m0/51g 75/44l 

F1B1P1  30/82bc 912bcd1104cd1/24b 253/3b 
F1B1P2  28/12efg 703/2f859/2g1/18b 221/5de 
F1B2P1  28/38d-g 631/2fgh636hi1c 175/1g 

F1B2P2  27/5gh 578/4g-j537/6hij0/92cd 136i 

F1B3P1  ab85/31 1049a1452a1/38a 302/7a 

F1B3P2  29/69cd 835/2de1102cde1/31ab 238/3c 

F1B4P1  24/11k 504jkl367/2klm0/7ef 89/17k 

F1B4P2  23/92kl 506/4jkl331/2lm0/67f 86/11kl 
F2B1P1  29/37de 921/6bc1116cd1/21b 236/4c 
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F2B1P2  efg09/28 806/4e912fg1/17b 213/1e 

F2B2P1  29/05def 655/2fgh585/6hij0/91cd 162h 

F2B2P2  27/81fg 614/4ghi556/8hij0/87d 142/8i 

F2B3P1  32/19a 976/8ab1332ab1/36a 295/1a 
F2B3P2  29/7cd 842/4cde1080cde1/28ab 228/3cd 
F2B4P1  25/61ij 544/8ijk448/8jkl0/82de 81/08kl 

F2B4P2  23/77kl 446/4l340/8lm0/76de 74/95l 

درصد مي 5در سطح احتمال   .باشد LSD آزمون توسط دار معني اختالف فاقد ستون، هر در مشترك حرف يك حداقل داراي هاين
B3:هر دو، B4:عدم مصرف، ، 2بارور :B2 ،ميكوريزا:B1 درصد فسفات،  100مصرف  :F2 درصد فسفات،  50مصرف  :F1 عدم

 (F0:مصرف فسفات، 
)عدم پرايمينگ :P2 ،پرايمينگ:P1
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Yield components of chickpea response to seed priming and bio-fertilizer with incorporation of 

phosphate fertilizer  
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To investigate the effect of on-farm seed priming and two bio-fertilizers on yield components of chickpea an 
experiment was conducted in Hamedan factorial in randomized complete block design with 3 replications in 
2013 crop year. The factors consisted of phosphate fertilizer (0, 50 and 100 percent of recommended) bio-
fertilizer (mycorrhizae, Barvar2, both of them and no-application) and priming (priming and no-priming). 
The results showed that highest levels in number of seeds and pods per square meter were 1452 and 1049 
respectively that were obtained in primed seed with application of bio- fertilizer and 50% of recommended 
phosphate fertilizer that in comparison to their checks in the same phosphate level were higher by 339 and 
107% respectively. Also application of bio-fertilizer increased 100 seeds weight, seed/pod ratio and seed 
yield in all levels of phosphate fertilizer especially in primed treatments. 
 
Key words: Bio-fertilizer, Priming, Yield components  
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