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اثر تلقیح بذر با ريزوبیوم و ريزوباكتريهاي افزايشدهندۀ رشد گیاه ()PGPR
بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود زراعی در شرايط فارياب و ديم
2

وحيده خالقنژاد *1و فرهاد جباري

 .1دانشجوي كارشناسي ارشد ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدۀ كشاورزي ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ايران
 .2استاديار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدۀ كشاورزي ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ايران
تاريخ پذيرش مقاله1393/02/17 :

تاريخ وصول مقاله1392/09/02 :

چكيده
بهمنظور ارزیابی تأثیر تلقیح ب ر با باكتريهاي ریزوبیوم و ریزوباكتريهاي تحریتکكننتدۀ رشتد گیتاه PGPRپ بتر يملکترد و اجتزاي
يملکرد نخود زرايی Cicer arietinum L.پ رق ‘آرمان’آ آزمایشی بهصور

كر هاي خردشده در قالب بلوکهاي كامل تصتادفی در

مزرية تحقیقاتی دانشگاه زنجان در سال  1391اجرا شد .در ایه آزمایشآ سیوح آبیاري در دو سیح فاریاب آبیتاري میلتوب از ستبز
شدن تا رسیدن محصولپ و دی

يدم آبیاري در كل دورۀ رشدپ در كر هاي اصلی و سیوح كودي در هفت ستیح شتاهدآ مصترف

 50كیلوگرم كود اوره در موقع كاشتآ تلقیح ب ر با  Mesorhizobiumciceriنهاد SWRI-3آ تلقیح بت ر بتا  Mesorhizobiumciceriنتهاد
SWRI-17آ تلقیح ب ر با PGPRآ تلقیح مشترک با نهاد ریزوبیومی SWRI-3+SWRI-17پ و تلقیح مشترک با

SWRI-3+SWRI-+PGPR

17پ در كر هاي فريی قرار گرفتند .نتایج ایه بررسی نشان داد كه شرایط دی آ موجب كاهش ارتفاع بوتهآ تعتداد شتاخههتاي فريتیآ
تعداد دانه در بوتهآ وزن صددانهآ يملکرد دانه و زیستی و شاخ

برداشت شد .در ایه تحقیقآ استفاده از كودهتاي زیستتی در هتر دو

شرایط فاریاب و دی آ بهدلیل تأثیر مثبت بر صفاتی نظیر ارتفاع بوتهآ تعداد دانه در بوتهآ وزن صددانهآ وزن غتالف در بوتته و يملکترد
زیستیآ يملکرد دانة بیشتري را در مقایسه با تیمار شاهد كودي و مصرف كود نیتروژنة اوره تولید كرد .در يمهآ تلقیح مشترک ب ر بتا
تمام كودهاي زیستی PGPR+SWRI-3+SWRI-17پ نسبت به تلقیح جداگانه موجب افزایش  36-18درصدي يملکرد دانه در شترایط
فاریاب و  50-34درصدي در شرایط دی شد.
كلیدواژهها :تلقیح ب رآ ریزوبیومآ يملکردآ كود زیستیآ نخود.

* نویسنده مسئول

Email: vahide.khaleghnezhad@yahoo.com

وحیده خالقنژاد و فرهاد جااری

 .1مقدمه
حبوبا

افزایشدهندۀ رشد گیتاه PGPRپ متینامنتد PGPR .قتادر

از اصلیتریه منابع پروتئینی در منتاطق خشتک و

زرايتتی را از طریتتق

استتت رشتتد و يملکتترد محصتتو

نیمهخشک جهان محسوب میشتوند و اهمیتت زیتادي در

ستتتازوكارهاي مستتتتقی و غیرمستتتتقی افتتتزایش دهتتتد.

اقتصاد كشاورزي ایه مناطق دارنتد [ .]51نختود 1از لحتاظ

سازوكارهاي مستقی افتزایش رشتد شتامل تثبیتت زیستتی

مقام سوم و در بتیه كلیتة

نیتروژنآ افزایش دسترسی به يناصتر غت ایی در ریزوستفر

گیاهان زرايی مقتام نتوزده را دارد و در  34كشتور دنیتا

انحتتالل فستتفر و تستتهیل ج ت ب آهتته از طریتتق تولیتتد

كشت متیشتود [ .]37ستیح زیتر كشتت نختود در ایتران

سیدروفورهاپ و تولید هورمونهتاي گیتاهی نظیتر اكستیهآ

 565000هکتار و مقدار تولید آن  315000ته است [.]19

سیتوكینیه و جیبرلیه است [21آ 40آ27آ  .]59سازوكارهاي

سیح زیر كشت در بیه حبوبا

استفاده از كودهاي شیمیایی در یک قترن اخیتر موجتب

غیرمستتتقی افتتزایش رشتتد گیتتاه توستتط  PGPRاز طریتتق

افزایش يملکرد بسیاري از گیاهان زرايی شدهآ اما بته طتر

افزایش مقاومت طبیعی گیاه میزبتان در برابتر پتاتوژنهتاي

مستقی و غیرمستقی آلودگیهاي زیستمحییتی فراوانتی را

گیاهی و كاهش یا بازداري از آثار مضر آنها شکل میگیترد

در پی داشته است .استفادۀ بیش از حد یا متدیریت يتعیف

[10آ 23آ .]35

كودهاي نیتروژنه میتواند سبب آبشویی و انتشار نیتروژن در

آثتتار مثبتتت تلقتتیح مشتتترک Pseudomonas jessenii

جتتوآ استتیدي شتتدن ختتاک و دنیتریفیکاستتیون شتتود .تولیتتد

بتاكتري حتلكننتدۀ فستفا پ و Mesorhizobium ciceri

استفاده از سوخت فسیلی در فرایند هتابر-بتو پ و انتقتال

 C2/2بر رشد و يملکرد نخود در شرایط گلخانه و مزريته

احترا سوختهاي فسیلیپ كودهاي شتیمیایی بتهصتور

مشاهده شده است [ .]56همچنیه حداكثر افزایش معنتادار

غیرمستقی سبب آلتودگی هتوا بته  N2و  CO2متیشتود كته

در تعداد گره و وزن خشک گرهآ ریشته و ستاقه در تیمتار

درنهایت آ یندهها در بومنظامهاي خشکی انباشت میشتوندآ

تلقتتیح تركیبتتی  Mesorhizobium sp.و Pseudomonad

بنابرایه یکی از راهحلهاي پایدار و ارزانقیمتت بتراي غلبته

 fluorescensنسبت به تلقیحهاي انفترادي ایته بتاكتريهتا

زیستمحییی ناشی از كاربرد كودهاي شیمیایی

حاصتتل شتتد [ .]57طتتی آزمایشتتی تلقتتیح ب ت ر نختتود بتتا

بر مشکال

در كشتبومهتاي فعلتی و آینتدهآ استتفاده از ریزموجتودا
خاک است .ایه موجودا

بتتتتاكتريهتتتتاي  Mesorhizobum ciceriو

سبب استفادۀ كارامدتر از يناصتر

Bacillus

 megateriumدر مقایستته بتتا شتتاهد يتتدم تلقتتیحپ ستتبب

غ ایی و بهبود قابلیت دسترسی آنها میشوند [.]3

افزایش معنادار يملکترد دانته شتد [ .]53محققتان زیتاديآ

در خاکهاي برخی از منتاطقآ تعتداد كتافی ریزوبیتوم

افزایش رشد و يملکرد نختود بتر اثتر تلقتیح بتا نهادهتاي

براي تثبیت زیستی نیتروژن وجود ندارد [ .]7بنابرایه مایتة

مختلف ریزوبیوم و نیز  PGPRرا اثبا

كرده انتد [18آ 43آ

تلقیح و گیاه باید بهنحو صحیحی انتختاب شتود تتا نتیجتة

45آ  .]56در گیاه لوبیتا 2تلقتیح مشتترک بت ر بتا نهادهتاي

مناسب بتهدستت آیتد [ .]32از جملته رو هتاي تلقتیحآ

 Bacillusو  Pseudomonasوزن خش تک ستتاقهآ محتتتواي

پوشش ب ر با مایتة تلقتیح استت .يتالوهبتر ریزوبیتومهتاآ

نیتروژن و فسفر گیاه را در مقایسه بتا تیمتار شتاهد يتدم

مفیدي بر

تلقیحپ و تیمار تلقیح جداگانه با باكتري ریزوبیتوم افتزایش

گروهی از باكتريهاي خاكی آزادزي نیز تأثیرا

رشد و نمو گیاه دارند .ایه باكتريهتا را ریزوبتاكتريهتاي

داد [.]37
2. Phaseolus vuldaris L.

1 .Cicer arietinum L.
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هدف پهوهش حايرآ بررسی تتأثیرا

تلقتیح بت ر بتا

در ایه آزمایشآ سیوح آبیتاري در دو ستیح فاریتاب

باكتريهاي ریزوبیومی و ریزوبتاكتريهتاي تحریتکكننتدۀ
رشد گیاه بر برخی صفا

آبیاري میلوب از سبز شدن تا رسیدگی محصتولپ و دیت

زرايیآ يملکرد دانته و اجتزاي

يدم آبیاري در كل طول دورۀ رشدپ در كر هاي اصلی و

يملکرد نخود در شرایط فاریاب و دی است.

كودهاي زیستی و شیمیایی در هفت سیح شاهد یتا يتدم
كاربرد كودآ مصرف  50كیلوگرم اوره در هکتتار در موقتع

 .2مواد و روشها
بتتتهمنظتتتور بررستتتی اثتتتر بتتتاكتريهتتتاي ریزوبیتتتومی و

3آ تلقتتیح بتتا  Mesorhizobium ciceriنتتهاد SWRI-17آ

ریزوباكتريهاي تحریکكنندۀ رشد گیاه بر يملکرد دانته و

PGPRآ تركیب دو نهاد ریزوبیومی SWRI-3+SWRI-17پ

اجزاي يملکرد نختود زرايتی در شترایط فاریتاب و دیت آ

و تركیب همة كودهاي زیستی PGPR+SWRI-3+SWRI-

كر هاي خردشده در قالب بلوکهتاي

17پ در كر هاي فريتی قترار گرفتنتد .ریزوبتاكتريهتاي

كامل تصادفی با چهار تکرار در مزرية تحقیقتاتی دانشتگاه

تحریکكنندۀ رشد گیتاه PGPRپ متورد استتفادهآ تركیبتی

زنجان كته از نظتر جغرافیتایی در يترر  36درجته و 25

ازAzotobacter chroococcum strain 12آ Azospirillum

آزمایشی بهصور

كاشتآ تلقیح ب ر با  Mesorhizobium ciceriنهاد SWRI-

دقیقه تا  36درجه و  15دقیقة شمالی و طتول  48درجته و

 lipoferum strain OFو Pseudomonas flourescens

یک دقیقته تتا  48درجته و  52دقیقتة شترقی و در ارتفتاع

 strain 169بود .برخی ویهگیهاي مرتبط با ختاک مزريتة

 1634متر از سیح دریا واقع شده استآ اجرا شتد .برختی

محل اجراي آزمایش در جدول  2نشان داده شده است.

ویهگیهاي اقلیمی محل اجراي آزمایش در جدول  1آورده
شده است.

جدول  .1برخی ويژگیهاي اقلیمی محل اجراي آزمايش در سال زراعی 91-1390

پارامترهاي مربوط
به دما و بار
بارندگی كل mmپ
میانگیه حداكثر
حرار

روزانه 0Cپ

میانگیه حداقل
حرار

روزانه 0Cپ

مهر

آبان

آذر

دي

بهمه اسفند فروردیه اردیبهشت خرداد

تیر

17/7

1/1

مرداد شهریور

1

82/1

1/1

21/5 45/3 26/5

94/3

55

23/1

9/9

7/4

5/6

15/4

22/3

32/8 30/2 26/7

6/4

0/6

-4/9 -7/1 -4/6 -5/9

2/6

7/2

15/8 13/7 11/1

6/4

2/4

0/2

0/2

0/2

29/1

24/4

13/4

6/9

جدول  .2برخی ويژگیهاي مرتبط با خاک محل اجراي آزمايش

بافت خاک

اسیدیته

هدایت الکتریکی

مادۀ آلی

نیتروژن

فسفر

پتاسی

)(ds/m

)(%

)(%

)(ppm

)(ppm

لوم شنی

7/6

1/2

1/75

0/2

8/4

156
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استفاده از آزمون چنددامنهاي دانکته در ستیح احتمتال 5

رق نخود مورد استفاده در ایه آزمایشآ ‘آرمتان’ بتود.

درصد با استفاده از نرمافتزار آمتاري  MSTAT-Cصتور

بهمنظور تلقیح ب ر با كودهاي زیستی فو آ دوازده ستايت
قبل از كاشتت بت ور در داختل متایع تلقتیح فرمولتهشتده

گرفت .همچنیه يرایب همبستگی صفا

خیسانده شدند و بهازاي هر  80كیلوگرم نختود در حتدود

نرمافزار آماري  SPSSمحاسبه شد.

یک لیتر كود مایع زیستی استفاده شد .بهيبار

نیز با استفاده از

دیگرآ براي

تلقیح ب ور براي هر تیمار كه در حدود یک كیلوگرم ب ر را

 .3نتايج و بحث

شامل میشدآ  15میلیلیتر از كودهاي زیستی استفاده شتد.

 .1. 3ارتفاع بوته

بتتتتراي تیمارهتتتتاي تركیبتتتتی  SWRI-3+SWRI-17و

در ایه بررسیآ ارتفاع بوته تحت تتأثیر شترایط دیت قترار

PGPR+SWRI-3+SWRI-17پ نیز ایه مقدار بیه كودهتاي

گرفت جدول 3پ .میانگیه ارتفاع بوته در شترایط آبیتاري

زیستی تقسی و به نسبتهاي مساوي بتراي تلقتیح بتهكتار

میلوب و دی بهترتیتب  37/16و  23/85ستانتیمتتر بتود.

كاشتت در نیمتة دوم فتروردیه ستال

دیگرآ شرایط دیت موجتب كتاهش  35درصتدي

گرفته شد .يملیتا

بهيبار

گرفت .فاصلة ردیفهاي كاشت

ارتفاع بوته شد .بهنظر متیرستد در شترایط دیت آ افتزایش

 50و فاصلة بوتهها روي ردیف  10سانتیمتر درنظر گرفتته

سريت نمو و كاهش دورۀ رشد بهدلیل محدودیت رطوبتآ

گرفتت و بتهمنظتور

سبب كاهش ارتفاع گیاه میشود .ارتفتاع بوتتههتاي نختود

جوانهزنی كافی و يریب اطمینان بیشتر در هر كپه سه ب ر

تحت شرایط دی درحدود  30درصد كتاهش یافتت 54پ.

آزمایش شامل پنج خط پنج متري بود.

كاهش مقدار آب در دسترس بهخصتوت در ابتتداي دورۀ

زرايی  91-1390صور
شد .كشت بهصور
كاشته شد .هر كر

كپتهاي صتور

بهمنظور جلوگیري از انتقال جانبی باكتريها بیه هر كتر

گلدهی يمه كاهش سريت رشد رویشی و كوتتاه كتردن

دو خط نکاشت و بیه هتر تکترار  1/5متتر فاصتله درنظتر

رشد زایشیآ بهطور غیرمستقی بر ارتفاع بوته نیز تأثیر منفی

گرفته شد .براي دستیابی به تراك متورد نظترآ يمتل تنتک

دارد [30آ.]50

كردن در مرحلة سهبرگی صور

گرفت .يملیا

يلفهاي هرز در دو نوبت بهصور

از طرف دیگرآ اثر متقابتل ستیوح آبیتاري در ستیوح

مبارزه با

كودي نیز در ایه بررسی معنادار بود جتدول 3پ .بته ایته

وجیه دستی صور

گرفت .در هر واحد آزمایشی دو ردیتف از پتنج ردیتف و

ترتیب كه در شرایط آبیاري میلوب بیشتریه ارتفاع بوته از

 0/5متر از ابتدا و انتهاي ردیفها بهينتوان حاشتیه درنظتر

تركیتتتب كودهتتتاي ریزوبیتتتومی SWRI-3+SWRI-17پ

گرفته شد .به منظور تعییه اجزاي يملکرد پس از برداشتت

بهدست آمد جدول 4پ .در همیه شرایطآ كمتتریه ارتفتاع

نهایی از بیه بوتههاي برداشتهشده  10بوته بهطور تصتادفی

بوته از تیمار شاهد كودي يتدم مصترف كتود نیتروژنته و

ارتفاع بوتهآ تعداد شاخه هاي فريتیآ

كود زیستیپ حاصل شد جتدول 4پ .در شترایط دیت نیتز

تعداد غالف در بوتتهآ وزن غتالف در بوتتهآ وزن دانته در

بیشتریه ارتفاع بوته از تیمار تركیتب كودهتاي ریزوبیتومی

بوتتتهآ وزن صتتددانهآ يملکتترد زیستتتیآ يملکتترد دانتته و

SWRI-3+SWRI-17پ و كمتریه میزان آن از تیمتار كتود

انتخاب شد و صفا

شاخ

نیتروژنة اوره بهدست آمد جدول 4پ.

برداشت اندازهگیري شد.

تجزیة واریانس دادهها و مقایستة میتانگیه تیمارهتا بتا
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بهنظر میرسد تیمار تركیب كودهاي زیستی ریزوبیومی

آن از تیمار شاهد كودي حاصل شد جتدول 4پ .در واقتع

با افزایش دسترسی نختود بته نیتتروژن در هتر دو شترایط

كتتاربرد تلفیقتتی كودهتتاي ریزوبیتتومی و PGPRآ میتتزان

فاریاب و دی آ سبب حصول ارتفاع بوتة بیشتر در مقایسه با

فتوسنتزآ ج ب يناصتر غت ایی و رشتد ریشته را افتزایش

تیمار شاهد كودي و كود نیتروژنه اوره شد .افزایش ارتفتاع

می دهد [9آ  ]59و موجب افزایش تعداد شاخه هاي جتانبی

بوته هاي نخود بر اثر تلقیح مشترک بتا ریزوبیتوم و PGPR

میشود.

حاوي نهادهتاي مختلتف  Pseudomonas flourescensدر
میالعا

مختلفی گتزار

شتده استت [15آ  .]39افتزایش

 .3. 3وزن غالف در بوته

ارتفاع بوته بهشرطی كه به ایجاد تعداد شتاخه هتاي فريتی

وزن غالف در بوته در ایه بررسی تحت تأثیر تنش خشکی

بیشتر منجر شود و تعداد بیشتري غالف در بوته و دانته در

قرار گرفت جدول 3پ .در شرایط آبیتاري میلتوب و دیت

غالف تولید كندآ ارزشمند است.

میانگیه وزن غالف در بوته بهترتیتب  11/06و  1/68گترم
بود .بهيبارتی تنش خشکی ناشی از شترایط دیت موجتب

 .2. 3تعداد ااخههاي جانبك

كاهش تقریباً  85درصدي وزن غالف در بوته شد .همچنیه

تعداد شاخههاي جانبی در دو شرایط آبیاري میلوب و دی

اثر متقابل سیوح آبیاري در سیوح كودي نیز معنتادار بتود

معناداري داشت جتدول 3پ .میتانگیه شتاخههتاي

جدول 3پ .در شرایط آبیاري میلوب بیشتریه میتزان وزن

تفاو

جانبی در شرایط آبیاري میلوب و دیت بتهترتیتب  3/74و

غتتالف در بوتتته از تیمتتار تركیتتب همتة كودهتتاي زیستتتی

 2/32بود و شرایط دی موجب كاهش تقریباً  38درصتدي

SWRI-17+PGPR+SWRI-3پ و كمتتتتریه میتتتزان آن از

ایه صفت شد .تنش خشکی در لوبیا چیتی موجب كتاهش

تیمار شاهد كودي بهدست آمد جدول 4پ .نتتایج مشتابهی

تعداد شاخههاي جانبی شد [ .]6در واقتع در شترایط دیت آ

نیز در مورد ایه صفت در شرایط دی حاصل شد جتدول

كمبود آب سبب كاهش فتوسنتزآ كاهش سیح برگ و يدم

4پ .تیمار تركیب همتة كودهتاي زیستتی PGPR+SWRI-

تشکیل شاخههاي فريی میشود .كاهش فضتا بتراي رشتد

SWRI-17+3پ بهدلیل دسترسی بیشتر نخود به آب و متواد

بوته و افزایش رقابتت بتیهگونتهايآ كتاهش جت ب متواد

غ ایی و اختصات بیشتتر متواد فتوستنتزي بته غتالفهتا

غ ت ایی و آب از جملتته يوامتتل م تؤثر بتتر كتتاهش تعتتداد

موجب افزایش وزن نیام در مقایسه با ستایر تیمارهتا شتد.

شاخههاي فريی است [.]13

ایه نتایج با میالعهاي كه اثر تلقیح ب ر لوبیا بتا ریزوبیتوم و

همچنیه در ایه میالعهآ اثتر متقابتل ستیوح آبیتاري و

 PGPRرا بررسی كرده بودآ میابقت دارد [.]60

سیوح كودي از نظر تعداد شاخههاي جتانبی معنتادار بتود
جدول 3پ .در شرایط آبیاري میلوب بیشتریه تعداد شاخه

 .4. 3تعداد غالف در بوته يا تعداد دانه در بوته

جتتانبی از تیمتتار تركیتتب كودهتتاي ریزوبیتتومی SWRI-

ازآنجا كه در هر غالف در كلیة تیمارهاي ایه آزمایشآ تنها

3+SWRI-17پ و كمتریه تعداد آن از تیمار كتود نیتروژنتة

یک يدد ب ر وجود داشتآ تعتداد غتالف در بوتته معتادل

اوره بهدست آمد جدول 4پ .در شرایط دیت نیتز بیشتتریه

تعداد دانه در بوته خواهد بود .بنابرایهآ صفت تعداد نیام در

تعداد شاخههتاي جتانبی از تیمتار تركیتب همتة كودهتاي

بوته كه جزء اجزاي يملکرد نخود استآ آورده نمتیشتود.

زیستی PGPR+SWRI-3+SWRI-17پ و كمتتریه تعتداد

شرایط دی به طور معناداري موجب كاهش تعتداد دانته در
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بوته شد جدول 3پ .میانگیه تعداد دانه در بوته در شترایط

و افزایش تعداد شاخههاي جانبی و درنتیجه افزایش تعتداد

آبیاري میلوب و دی بهترتیب  37/98و  21/29يدد بود و

نیام و تعداد دانه در هر بوته میشود.

شرایط دی ستبب كتاهش  44درصتدي ایته صتفت شتد.
شرایط دی یا تنش خشکی سبب میشتود گتلهتا ریتز

 .5. 3وزن صددانه

كنند یا نسبت گلهاي بارور در روي ستاقة اصتلی كتاهش

در شرایط دی وزن صتددانه تفتاو

یابد كه بدیه ترتیب تعداد غتالف روي ستاقه و درنهایتت

آبیاري میلوب داشت جدول 3پ .وزن صددانه در شترایط

تعداد دانه در بوته ك میشود [ .]20كاهش تعتداد دانته در

آبیاري میلوب و دی بهترتیب  23/57و  22/82گترم بتود.

بوتة نخود تحت تأثیر تنش خشکی مشاهده شده است [.]6

در واقع شرایط دیت كاهشتی در حتدود  3درصتد در وزن

گیاهان داراي سازوكارهتایی هستتند كته انتدازۀ مختزن را

صددانه ایجاد كرد .كاهش وزن صتددانة نختود در شترایط

براساس مقدار آسیمیال هاي موجود تنظی میكننتد [.]29

تنش خشکی مشاهده شده است [ .]1بهنظر میرسد كمبتود

بنابرایه در شرایط تنش خشکی كه كمبود آب موجب بسته

رطوبت سبب كاهش تولید و انتقال فتواسیمیال ها به دانته

شتتدن روزنتتههتتا و كتتاهش فتوستتنتز و درنهایتتتآ كتتاهش

شده و از طرف دیگرآ كاهش طتول دورۀ رشتد ستبب پتر

آسیمیال ها میشودآ گیاه با ریز

نشدن كامل دانه و تولید دانههاي كوچکتر در شرایط تنش

گتلهتا و غتالفهتاي

رطوبتی میشود .محدودیت رطوبت در مراحل غالفبندي

خود اندازۀ مخزن را كاهش میدهد و ایه امر ختود ستبب

و پر شدن دانه ها موجب كاهش انتقتال متواد فتوستنتزي و

كاهش تعداد دانه در بوته و بته دنبتال آن كتاهش يملکترد

درنتیجه چروک شدن دانههتا متیشتود [ .]5همچنتیه ایته

میشود .تنش خشکی بر تعداد دانه در بوتة نخود نیز تتأثیر

كاهش بهيلت آثار منفی تنش بر روي سیح برگآ فتوسنتزآ

منفی داشته است [33آ 55آ .]64

پوشش گیاهیآ سريت رشتد محصتول و اجتزاي مختلتف

همچنیه با توجه به معنادار بتودن اثتر متقابتل ستیوح

يملکرد است [.]40

آبیاري در سیوح كودي جتدول 3پآ بیشتتریه و كمتتریه

طبق نتایج موجودآ اثر متقابل سیوح آبیتاري و ستیوح

تعداد دانه در بوته در شرایط آبیاري میلتوب بتهترتیتب از

كودي معنادار بهدست آمد جتدول 3پ .در هتر دو شترایط

تیمارهاي تركیب همة كودهتاي زیستتی PGPR+SWRI-

آبیاري میلوب و دیت پآ بیشتتریه میتزان وزن صتددانه از

3+SWRI-17پ و شاهد كودي حاصل شتد جتدول 4پ .در

تیمار كود ریزوبیومی  SWRI-17بهدست آمتد جتدول 4پ.

شرایط دی نیز بیشتریه تعداد دانه در بوته از تیمار تركیتب

افزایش وزن صددانة لوبیتا بتر اثتر تلقتیح بتا Rhizobium

همتتة كودهتتاي زیستتتی SWRI-17+PGPR+SWRI-3پ

 phaseoliو  PGPRدر مقایستته بتتا شتتاهد يتتدم تلقتتیحپ

بهدست آمد جدول 4پ .در تحقیقاتی در زمینتة اثتر تلقتیح

گزار

ب ر نخود با نهادهاي مختلتف ریزوبیتوم و PGPRآ تعتداد

شده استت [ .]61همچنتیه افتزایش وزن صتددانة

نخود بر اثر تلقیح با سویههاي مختلف ریزوبیتوم مشتاهده

دانه در بوتة تیمارهاي تلقیحشتده نستبت بته تیمتار شتاهد

شد [ .]4تلقیح ب ر با كودهاي زیستی موجب بهبتود رشتد

يدم تلقیحپ افزایش معنادار داشت [ .]39استفادۀ تلفیقی از

ریشهآ افزایش محتواي نسبی آب و فتوستنتز متیشتود كته

كودهاي زیستی بتهدلیتل افتزایش جت ب يناصتر غت اییآ
فتوسنتز و رشد ریشهآ موجب كاهش ریز

معنتاداري بتا شترایط

درنهایت به تولید دانههاي درشتتر با وزن هزاردانة بیشتتر

گلهاي بارور

میانجامد [9آ .]60
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 .6. 3عملكرد زيستك

باكتري گزار

در ایه بررسیآ يملکرد زیستی در شرایط آبیاري میلوب و

اندامهاي هوایی ذر

دی به طور معناداري متفاو

شده است [11آ .]62همچنیه وزن خشتک
بر اثر كتاربرد بتاكتريهتاي محترک

بتود جتدول 3پ .در شترایط

رشدآ افزایش یافت [ .]25افزایش يملکرد زیستتی بتر اثتر

آبیتتاري میلتتوب و دیتت يملکتترد بیولوژیتتک بتتهترتیتتب

تلقیح ب ر نخود با باكتريهاي ریزوبیوم هت در میالعتهاي

 3324/38و  2348/22كیلتتوگرم در هکتتتار بتتهدستتت آمتتد.
بهيبار

گزار

شده است [.]42

دیگرآ تنش خشکی ناشی از شرایط دیت موجتب

كاهش حتدود  30درصتدي در يملکترد زیستتی شتد .در

 .7. 3عملكرد دانه در هكتار

میالعهاي  22تا  35درصد كاهش در يملکرد زیستی نخود

يملکرد دانة نخود تحت تتأثیر شترایط دیت قترار گرفتت

بر اثر تنش خشکی گزار

جدول 3پ .میانگیه يملکرد دانه در شرایط فاریاب و دیت

شده است [.]6

به ترتیب  1723و  1020كیلوگرم در هکتار بود .بتهيبتار

اثر متقابل سیوح آبیاري در سیوح كودي نیتز در ایته
بررسی معنادار بود جدول 3پ .در شرایط آبیتاري میلتوب

دیگرآ شرایط دی بايث كتاهش  40درصتد يملکترد دانتة

تیمتتار تركیتتب همتتة كودهتتاي زیستتتی PGPR+SWRI-

نخود شد .در آزمایشی نشان داده شد كه يملکرد دانة نخود

3+SWRI-17پ بیشتریهآ و تیمار شتاهد كمتتریه يملکترد

از  2766كیلوگرم در هکتار در شرایط آبیاري كافی به 909

زیستی را به خود اختصات داده بود جدول 4پ .در شرایط

كیلوگرم در شرایط دیت كتاهش یافتتآ بتهيبتار

دیگتر

دی نیز بیشتتریه يملکترد زیستتی از تیمتار تركیتب همتة

كاهشی  67درصدي رخ داد [ .]37يملکرد دانتة نختود در

كودهاي زیستی PGPR+SWRI-3+SWRI-17پ و كمتریه

اثر آبیاري  124-74درصد افزایش یافت [ .]44در واقتع در

میزان آن از كتود نیتروژنتة اوره حاصتل شتد جتدول 4پ.

اثر تنش خشکیآ پوشش سبز و طول مراحل مختلف رشتد

افزایش  76تا  84درصدي وزن خشک كتل نختود بتر اثتر

گیاه كاهش یافت كه سبب شد يملکرد دانه در واحد سیح

تلقیح با ریزوبیوم و  PGPRدر مقایسه با تیمار شاهد يدم

كاهش پیدا كند .ایه كاهش بهيلت آثار منفی تنش بر روي

شده است [ .]57در یتک بررستیآ كتاربرد

سیح برگآ فتوسنتزآ پوشش گیاهیآ سريت رشد محصول

شد

و اجزاي مختلتف يملکترد استت [ .]40همچنتیه كتاهش

كه ایه اثر را میتوان به افتزایش جت ب يناصتر غت ایی و

يملکرد ناشی از تنش خشکی بهيلت افتزایش در ستريت

درنتیجه رشد بهتر گیاه نستبت داد [ .]24ریزوبتاكتريهتاي

پیري برگها و كاهش دورۀ پر شدن دانهها است [.]14

تلقیحپ گزار

كود زیستی موجب افزایش تولید مادۀ خشک در ذر

تحریکكنندۀ رشد گیاه يالوه بر توانایی تثبیت نیتروژن بته

اثر متقابل سیوح آبیتاري در ستیوح كتودي از لحتاظ

تولید مواد گوناگون محرک رشدآ نظیر ایندول استیک اسیدآ

يملکرد دانه معنادار بود جدول 3پ .بیشتریه يملکرد دانته

جیبرلیه و نیتز ویتتامیههتا كمتک متیكننتد [ .]63كتاربرد

در شرایط آبیاري میلوب از تیمتار تركیتب همتة كودهتاي

كودهاي زیستی غیر از تثبیت نیتروژنآ موجب تولید اكسیه

زیستی SWRI-3+SWRI-17+PGPRپ و كمتریه يملکرد

میشود كه ایه امرآ تحریک تولید تارهاي كشنده و بنابرایه

دانه در همیه شترایط از شتاهد كتودي بتهدستت آمتد .در

ج ب مواد غ ایی بیشتر را در پی دارد و درنهایتتآ تولیتد

شرایط دیت هت بیشتتریه يملکترد دانته از تركیتب همتة

مادۀ خشک گیاه را بهبود میبخشد [ .]34افزایش  32و 18

كودهاي زیستی SWRI-3+SWRI-17+PGPRپ و كمتریه

در اثر تلقیح بت ر بتا ایته

آن از تیمار كود نیتروژنتة اوره بتهدستت آمتد جتدول 4پ.

درصدي تولید مادۀ خشک ذر
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منفترد و چته

ساختهشده از منبع به مخزن است .بدیهی است هرچه مواد

مصرف كودهتاي زیستتی چته بتهصتور

تركیبیپ نیز سبب يملکرد دانة بیشتتر نستبت بته

فتوسنتزي بیشتري از اندامهاي سبز گیاه به دانه منتقل شودآ

تیمار شاهد كودي يدم مصرف كودپ و تیمار كود نیتروژنة

يملکرد دانه افزایش می یابتد  49آ50پ .بتهنظتر متیرستد

اوره در هر دو شرایط آبیاري میلوب و دی شد .در شرایط

فراهمی رطوبت در مرحلة پتر شتدن دانته ستبب افتزایش

فاریابآ تلقیح ب ر با تیمار تركیب همتة كودهتاي زیستتی

شاخ

برداشت میشودآ زیرا فراهمی رطوبت تأثیر مثبت

PGPR+SWRI-3+SWRI-17پ و تیمار تركیتب كودهتاي

بر فتوسنتز جاري دارد .يملکرد گیاه نتیجة تخصی

بهصور

متواد

ریزوبیتتتومی SWRI-3+SWRI-17پ نستتتبت بتتته شتتتاهد

فتوسنتزي به اندامهاي اقتصادي گیتاه استت كته از طریتق

بهترتیتب  49و  23و در شترایط دیت بتهترتیتب  72و 21

روابط متعادل بیه منبع و مخزن حاصل میشود یا بهيبار

درصد افزایش داشت.

دیگرآ موازنة صحیح بیه منبع و مخزن يامل مه دستتیابی

افزایش يملکرد دانه بر اثر تلقیح ریزوبیومی در دو رق
نخودآ  72و  70درصد گزار

به يملکردهاي میلوب است [ .]6در واقع در شرایط دیت آ

شده است كه با نتتایج ایته

دورۀ پر شدن دانه كاهش متییابتدآ تعتداد دانته در نیتام و

تحقیق میابقت دارد [ .]18در آزمایشی دربارۀ بررسی آثتار

همچنیه وزن دانه افت میكند و به دنبال كتاهش يملکترد
دانهآ شاخ

تلقیح ریزوبیومی بر يملکرد دانه و محتواي پروتئیه شتش

برداشت نیز ك میشود.

رق نخودآ يملکرد دانه بته طتور معنتاداري در مقایسته بتا

در ایه بررسی اثتر متقابتل ستیوح آبیتاري در ستیوح

شاهد يدم تلقیحپ افزایش یافتت [ .]18افتزایش يملکترد

كودي نیز معنادار بود جدول 3پ .در شرایط آبیاري میلوب

دانه بر اثر تلقیح با كودهاي زیستی ممکه است بهدلیل آثار

بیشتریه میتزان شتاخ

برداشتت از تیمتار تركیتب همتة

مثبت بر میزان فتوسنتز []9آ تثبیت نیتروژن و فعالیت آنتزی

كودهاي زیستی PGPR+SWRI-3+SWRI-17پ و كمتریه

نیتروژناز []48آ تسهیل ج ب يناصر غ ایی [ ]17و افزایش

میزان آن از تیمار شاهد بهدست آمد جدول 4پ .در شرایط

بیوماس ریشه و ساقه [ ]22باشد.

دیتتت نیتتتز تیمتتتار تركیتتتب همتتتة كودهتتتاي زیستتتتی
PGPR+SWRI-3+SWRI-17پ بیشتتتریه میتتزان شتتاخ

 .8. 3ااخص برداات

برداشت را حاصل كرد جدول 4پ .دلیل افتزایش شتاخ

در ایه بررسیآ شرایط دیت تتأثیر معنتاداري بتر شتاخ

برداشت در اثر تلقتیح مشتترک بتا همتة كودهتاي زیستتی

برداشتت در

PGPR+SWRI-3+SWRI-17پ ایتته استتت كتته تلقتتیح

برداشت داشت جتدول 3پ .میتزان شتاخ

شرایط آبیاري میلوب و دی بهترتیب  51/9و  43/5درصد

مشترک سبب افزایش تعداد دانهآ وزن دانهآ تعداد نیام و در

برداشتت را

نهایتآ يملکرد دانه میشود و هرچند يملکترد زیستتی را

برداشت در شرایط

ه زیاد میكندآ افزایش يملکترد دانته بیشتتر از يملکترد

بود .بهيبتار

دیگترآ شترایط دیت آ شتاخ

درحدود  16درصد كاهش داد .شاخ

تنش خشکی بهطور معناداري تحتت تتأثیر قترار متیگیترد
[ .]49كاهش شاخ

زیستی است.

برداشت بر اثتر شترایط دیت ممکته

است بهدلیل كاهش ستیح فتوستنتزكننده و كتاهش انتقتال

 .9. 3ضراي

مجدد مواد فتوسنتزشده در مرحلة پر شدن دانهها نیز باشتد

نتایجآ يرایب همبستگی بیه يملکرد و اجزاي يملکترد را

برداشتتت بیتتانگر میتتزان انتقتتال متتواد آلتتی

در شرایط آبیاري میلوب و دی نشان میدهد جتدول 5پ.

[ .]16شتتاخ
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همانطور كه مشاهده میشتودآ در هتر دو شترایط آبیتاري

است .نتایج نشان میدهد كته در شترایط آبیتاري میلتوبآ

میلوب و دی همبستتگی مثبتت و معنتاداري بتیه برختی

تعداد دانه اهمیت بیشتري نسبت به انتدازۀ دانته در تعیتیه

اجزاي يملکرد بتا يملکترد دانته وجتود دارد .در شترایط

يملکرد دارد .در ایه شرایطآ بیه يملکرد دانه بتا شتاخ

آبیاري میلوب بیشتریه همبستگی مثبت و معنادار بهترتیب

برداشت و تعداد شتاخههتاي فريتی همبستتگی معنتاداري

وزن غالف در بوتهآ يملکرد زیستیآ تعداد دانته

مشاهده نشد جدول 5پ .در شرایط دی آ يملکرد بتا تمتام

در بوتهآ ارتفاع بوته و وزن صددانه مشتاهده شتد جتدول

اجزاي محاسبهشده همبستتگی مثبتت و معنتاداري داشتت

دیگتترآ طبتتق یافتتتههتتاي ایتته بررستتی در

جدول 5پ .در شترایط دیت هت هماننتد شترایط آبیتاري

محیطهاي داراي آب كافی ارقامی از نختود كته بوتتههتاي

میلوبآ بیشتریه يملکرد دانه از بوتتههتاي درشتتتتر بتا

درشتترآ با ارتفاع بیشتتر داشتته باشتندآ از يملکترد دانتة

ارتفاع بیشتر حاصل شد .در هر دو شرایط آبیاري میلتوب

بیشتري برخوردار خواهند بود .محققان بر ایه یافتته تأكیتد

و دی آ بیشتریه همبستتگی يملکترد دانته بتا وزن غتالف

كردهاند [ .]2يملکرد دانهآ حاصل تعداد دانه و انتدازۀ دانته

تکبوته بهدست آمد جدول 5پ.

در صفا

5پ .بتتهيبتتار

جدول  .5ضرايب همبستگی بین صفات اندازهگیريشده در شرايط آبیاري مطلوب (اعداد باال) و ديم (اعداد پايین)

صفا

مورد

ارزیابی
يملکرد دانه
ارتفاع بوته
تعداد شاخه هاي
فريی
تعداد دانه در
بوته
وزن غالف در
بوته
وزن  100دانه
يملکرد زیستی

شاخ

يملکرد

وزن

وزن غالف در

تعداد دانه در

تعداد شاخههاي

ارتفاع

برداشت

زیستی

صددانه

بوته

بوته

فريی

بوته

0/253ns

**0/953

**0/604

**0/999

**0/921

0/154ns

**0/709

**0/846

**0/946

*0/403

**0/989

**0/960

*0/388

*0/384

-0/367ns

**0/846

*0/386

**0/706

**0/708

*0/447

*0/380

*0/462

0/354ns

*0/381

0/343ns

0/320ns

0/253ns

0/329ns

0/000ns

0/139ns

0/218ns

ns

*

*

*

0/333

0/136ns

**0/909

0/251ns

**

**

ns

**

0/700

0/972

0/259ns

**0/951

**0/603

**

**

ns

0/799

0/972

0/275ns

**0/536

**0/713

0/215ns

-0/050ns
0/669

شاخ

-0/038

0/428

**0/922

**

برداشت

0/438

ns

0/977

0/150

1

0/330
1

1

1

nsآ * و ** بهترتیب :نبود تفاو

معنادارآ و تفاو

معنادار در سیح احتمال  5و  1درصد.
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تحقیقتتا

صددانه نشان داد .بهيبار

در متتورد  20رقت نختتود زرايتتی نشتتان داد

دیگر در گیاه نخود ه هماننتد

يملکرد دانه در گیاه بهطور مثبت و معناداري با تعداد دانته

اكثر گیاهان زرايیآ تعداد دانه نسبت به انتدازۀ دانته سته

در بوته و وزن صددانه همبستگی دارد كه با نتتایج تحقیتق

بیشتري در تعییه يملکرد دارد.

حاير میابقت داشت [ .]47در میالعة حايترآ همبستتگی
مثبت قوي بیه يملکرد زیستیآ شتاخ

برداشتتآ تعتداد

 .4نتيجهگيري

دانه در بوته و وزن غالف در بوته با يملکرد دانه مشتاهده

بهطور خالصهآ تنش خشکی ناشی از شرایط دیت موجتب

مختلفتی كته ايتالم

كاهش ارتفاع بوتهآ تعداد شاخه هاي فريیآ تعتداد دانته در

شد كه ایه نتایج با یافتههاي میالعا

داشتتند يملکتترد بیولوژیتتکآ تعتتداد غتتالف در گیتتاهآ وزن

بوتتتهآ وزن صتتددانهآ يملکتترد دانتته و زیستتتی و شتتاخ

صددانه و ارتفاع بوتتهآ اجتزاي اصتلی يملکترد در نختود

برداشت شد .در هر دو شرایط آبیاري میلوب و دی تلقیح

زرايیاند میابقت دارد [12آ  .]28یک بررسی بر روي پتنج

ب ر با كودهاي زیستی موجب حصول يملکرد دانة بیشتري

رق نخود زرايی نشان داد كه از هشت صفت مورد میالعه

در مقایسه با شاهد و كود نیتروژنه اوره شد .در يیه حتالآ

بهترتیب وزن صددانهآ تعداد دانته در بوتته و ارتفتاع بوتته

استفادۀ تركیبی از كودهاي زیستی موجب حصول يملکترد

بیشتریه اثر مستقی بر يملکرد گیاه داشتند [ .]22همچنتیه

دانة بیشتر در هر دو شترایط آبیتاري میلتوب و دیت شتد.

يملکترد

تیمار تركیب همة كودهاي زیستی بهدلیل تولید تعداد شاخة

برداشت و تعداد دانه در بوته بیشتتریه

جانبیآ وزن غالف در دانهآ وزن صددانه و يملکرد زیستی

آثار مستقی را بر يملکترد دانته داشتتند و در برنامتههتاي

بیشتر از يملکرد دانة با تري در هر دو شترایط فاریتاب و

میالعة ارقام نخود سودانی نشتان داد كته صتفا
بیولوژیکآ شاخ
اصالحی ایه صفا

باید در اولویت قرار گیرند [.]38

دی برخوردار بود.

افزایش وزن صددانهآ وزن دانه در بوته و تعداد دانه در
غالف در شراییی حاصل میشود كه رقابت بیه بوتههتا و

مسابع

داخل بوته ها حتداقل باشتد .از طترف دیگترآ تولیتد متادۀ

 .1امیريده احمدي سآ پارستا مآ نظتامی ا و گنجعلتی ع

خشک زیادآ بهویهه قبتل از وقتوع رشتد زایشتیآ موجتب

1389پ تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشتدي

افزایش توان فتوسنتزي گیاه میشود و گیاه قادر خواهد بود

بر شاخ

هاي رشد نختود Cicer arietinum L.پ در

مواد فتوسنتزي زم براي پر شدن دانهها را تولیتد كنتد .در

شرایط گلخانته .پتهوهشهتاي حبوبتا

نتیجه شاخ

ایتران2 1 .پ:

.84-69

برداشت و درنهایت يملکرد دانته در واحتد

سیح افزایش مییابد .وجود همبستگی قوي و مثبتت بتیه

 .2پارسا م و باقري ع ر 1387پ حبوبا  .انتشارا

يملکتترد دانتته و اجتتزاي تعتتداد دانتته در بوتتته و يملکتترد

جهاد

دانشگاهی مشهد.

تکبوته مؤید ایه است كه ایه دو جزء در مقایسه با تعداد

 .3صباحی حآ میرزایی رآ فرزانه س و مهدوي دامغانی ع

غالف در ساقة اصلیآ اهمیت بیشتري در تشکیل يملکترد

1389پ كتتتاب جتتامع كودهتتاي زیستتتی ترجمتتهپ.

دانه در نخود دارند.

انتشارا

در هر دو شرایط آبیاري میلوب و دی يملکرد دانه بتا

دانشگاه شهید بهشتی.

 .4محمدي مآ مجنون حسینی نآ اسمايیلی عآ دشتتکی م

تعداد دانه در بوتته همبستتگی قتويتتري نستبت بته وزن

دوره   16شماره   4زمستان 1393
968

... ) بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود زراعی درPGPR( اثر تلقیح بذر با ريزوبیوم و ريزوباكتریهای افزايشدهندۀ رشد گیاه

12. Çiftçi V, Toay Y and Doan Y (2004)
Determining relationships among yield and
some yield components usig path coefficient
analysis in chickpea (Cicer arietinum L.). Asian

پ بررستتی تتتأثیر كتتاربرد1390 و محمتتديلیپتتور ه
سویههاي همزیستت ریزوبیتومی و كتود نیتتروژن بتر
میزان كلروفیل برگآ يملکرد دانه و اجزاي يملکرد در

Journal of Plant Sciences. 3(5): 632-635.

 يلوم زرايتی.پPhaseolus vulgaris L. سه رق لوبیا

13. Cox WJ (1996) Whole-plant physiological and
yield response to plant density. Agronomy. 88:

.543-535 :پ3 42 .ایران

489-496.

 محمتتدي غ کآ قاستتمی گلع ت انی عآ جوانشتتیر ب و.5

14. De Souza PI, Egli DB and Brucening WP
(1997) Water stress during seed filling and leaf

پ تأثیر محدودیت آب بر يملکترد سته1385 مقدم ع

senescence in soybean. Agronomy. 89: 807-812.

. يلوم و فنتون كشتاورزي و منتابع طبیعتی.رق نخود

15. Dileep Kumar SB, Berggen I and Martensson
AM (2001) Potential for improving pea
production by coinoculation with Pseudomonas
fluorescens and Rhizobium. Plant and Soil. 229:

.120-109 :پ2 10
6. Acosta Gallegos JA and Shibata JK (1989)
Effect of water stress on growth and yield of
indeterminate dry-bean (Phaseolus vulgaris)
cultivars. Field Crop Reaserch. 20: 81-93.

25-34.
16. El-Desuki M, Hafez M, Mahmoud A and Abd
El-Al S (2010) Effect of organic and
biofertilizer on the plant growth. green pod
yield, quality of pea. International Journal of

7. Asgharzadeh A, SalehRastin N and Mohammadi
M (1999) Investigation of potential of symbiosis
nitrogen fixation of indigenous Mesorhizobium
ciceri with two varieties of Cicer arietinum in

Academic Research. 2(1): 87-92.

Iran. Soil and Water. 12: 1-8.

17. Elkoca E, Kantar F and Sahin F (2008)
Influence of nitrogen fixing and phosphate
solubilizing bacreria on nodulation, plant growth
and yield of chickpea. Journal of Plant Nutrient.
33: 157-171.

8. Auld DL, Crock JE and Kephart KD (1988)
Planting date and temperature effect on
germination, emergence and seed yield of
chickpea. Agronomy. 80: 909-914.

18. Elsheikh EAE and Hadi EAE (1999) Effect of
Rhizobium inoculation and nitrogen fertilization
on yield and protein content of six chickpea
(Cicer arietinum L.) cultivars in marginal soils
under irrigation. Nutrient Cycling in

9. Bambara S and Ndakidemi PA (2009) Effects of
Rhizobium inoculation, lime and molybdenum
on photosynthesis and chlorophyll content of
Phaseolus vulgaris L. African Journal of
Microbiology Research. 3(11): 791-798.

Agroecosystems. 54: 57-63.
19. FAOSTAT

Agriculture

Data

10. Cartieaux F, Thibaud MC, Zimmerli L, Lessard
P and Sarrobert C (2003) Transcriptome
analysis of Arabidopsis colonized by a plant
growth promoting rhizobacteria reveals a
general effect on disease resistans. Plant. 36:

(2012)

http://faostat.fao.org.
20. Ferederick JR, Camp JRC and Bauer PJ (2001)
Drought-stress effects on branch main stem seed
yield and yield component of determinate

177-188.

soybean. Crop Science. 41: 759-776.

11. Chabot R, Antoun H and Cescas MP (1993)
Stimulation of the growth of maize and lettuce
by inorganic phosphorus-solubilizing microorganisms. Canadian Journal of Microbiology.

21. Glick BR, Patten CL, Holguin G and Penrose
MD (1999) Biochemical and Genetic
Mechanisms Used by Plant Growth Promoting

39: 941-947.

Bacteria. Imperial Colllege Press, London, UK.

1393  زمستان 4  شماره 16 دوره
969

وحیده خالقنژاد و فرهاد جااری

22. Güler M, Adak MS and Ulukan H (2001)
Determining relationships among yield and
some yield components using path coefficient
analysis in chickpea (Cicer arietinum L.).

osmotic potential of polyethylenglycol 6000.
Plant Physiology. 51: 914-916.
33. Mirza MS, Rasul G, Mehnazs Ladha JK, Ali S
and Malik KA (2000) Beneficial effects of
inoculated nitrogen-fixing bacteria on rice. In:
Ladha JK and Reddy PM (eds.) The quest for
nitrogen fixation in rice. International Rice

Europian Journal Argonomy. 14: 161-166.
23. Handelsmen J and Stabb V (1996) Biocontrol of
Borne Plant. Cell. 8: 1855-1869.

Research Institute. Pp. 191-204.

24. Hodge T and Evans DW (1992) Leaf emergence
and leaf duration related to thermal time
calculations in Ceres-Maize. Agronomy Journal.

34. Nehl DB, Alllen SJ and Brown JF (1996)
Deleterious rhizosphere bacteria: An integrating
perspective. Applied Soil Ecology. 5: 1-20.

84: 742-730.

35. Oliveria S, Dusica D, Dragana J, Dorde K,
Natasha R and Jelena KV (2011) Improvement
of common bean growth by co-inoculation with
Rhizobium and plant growth promoting bacteria.
Romanian Biotechnological Letters. 16(1):

25. Javed M, Arshad M and Ali K (1998)
Evaluation of rhizobacteria for their growth
promoting activity in maize. Pakistan Journal of
Soil Science. 14: 36-42.

5920-5926.

26. Kapulnik Y, Sarig S, Nur A, Okon Y and Henis
Y (1982) The effect of Azospirillum inoculation
on growth and yield of corn. Israel Journal of

36. Onyari CAN, Ouma JP and Kibe AM (2010)
Effect of tillage method and sowing time on
phenology, yield and yield components of
chickpea (Cicer arietinum L.) under semi-arid
conditions in Kenya. Applied Biosciense. 34:

Botany. 31: 247-255.
27. Klopper JW, Lifshitz R and Zablotowicz R
(1989) Free- living bacteria inocula for
enhancing crop productivity. Trends Biotechnol.

2156-2165.

7: 39-44.

37. Padi FK (2003) Correlation and path coefficient
analysis of yield and yield components in
pigeonpea. Journal of Biological Sciences.

28. Kumar L and Arora PP (2001) Basis of selection
in chickpea. International Chickpea Newsletter.

6(19): 1689-1694.

24: 14-15.

38. Panjebashi M, Haj Seyed MR and Darzi MT
(2012) Effects of the Rhizobium and PGPRs
bacterium on seed yield and yield components
in chickpea (Cicer arietinum). International
Journal of Agronomy and Plant Production.

29. Kumudini S (2002) Trials and tribulations. A
review of the role of assimilate supply in
soybean genetics yield improvement. Field Crop
Research. 75: 211-222.
30. Malhotra RS, Singh KB and Saxena MC (1997)
Effect of irrigation on winter sown chickpea in a
Mediterranean
environment.
Journal
of

3(S): 651-655.
39. Pannu RK and Singh DP (1993) Effect of
irrigation on water use efficiency, growth and
yield. I: mung bean. Field Crop Research. 31:

Agronomy Crop Sciences. 178: 237-243.

87-100.

31. . McKenzie BA and Hill GD (1995) Growth and
yield of two chickpea (Cicer arietinum L.)
varieties in Canterbury, New Zealand. New
Zealand Journal of Horticultural Crop Sciences.

40. Patten CL and Glick BR (2002) The role of
bacterial indoleacetic acid in the development of
the plant root system. Applied Environmental

23: 467-474.

Microbiology. 68: 3795-3801.

32. Michel BE and Kaufman MR (1973) The

1393  زمستان 4  شماره 16 دوره
970

... ) بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود زراعی درPGPR( اثر تلقیح بذر با ريزوبیوم و ريزوباكتریهای افزايشدهندۀ رشد گیاه

41. Pawar KB, Bendre NJ, Deshmuhk RB and
Perance RR (1997) Field response of chickpea
seed inoculation of Rhizobium strains to
nodulation and grain yield. Journal of

50. Sivaramaiah N, Malik DK and Sindhu SS
(2007) Improvement in symbiotic effi ciency of
chickpea (Cicer arietinum) by coinoculation of
Bacillus strains with Mesorhizobium sp. Cicer.

Maharashtra Agriculture University. 22: 370-71.

Indian Journal of Microbiology. 47: 51-56.

42. Qureshi MA, Shakir MA, Naveed M and
Ahmad MJ (2009) Growth and yield response of
chickpea to co-inoculation with Mesorhizobium
ciceri and Bacillus megateriun. The Journal of

51. Tuba Bicer B, Narin Kalender A and Akar DA
(2004) The effect of irrigation on spring-sown
Chickpea. Journal of Agronomy. 3: 154-158.
52. Ullah A, Bakht J, Shafi M and Islam WA (2002)
Effect of variosus irrigations level on different
chickpea varietes. Asian Jouranl of Plant

Animal and Plant Sciences. 19(4): 205-211.
43. Rajin Anvar M, Mc Kenzie BA and Hill GH
(2003) The effect of irrigation and sowing date
on crop yield and yield components of kabuli
chickpea (Cicer arietinum L.) in a cool-temprate
subhumid climate. Journal of Agricultural

Science. 4: 355-357.
53. Valverde A, Burgos A, Fiscella T, Rivas R, Vela
E, Rodrı C, Emilio Cervantes B, Chamber M
and Mariano J (2006) Differential effects of
coinoculations with Pseudomonas jessenii PS06
(a phosphate-solubilizing bacterium) and
Mesorhizobium ciceri C-2/2 strains on the
growth and seed yield of chickpea under
greenhouse and field conditions. Journal of

Sciences. 141: 259-271.
44. Rokhzadi A and Toashih V (2011) Nutrient
uptake and yield of chickpea (Cicer arietinum
L.) inoculated with plant growth promoting
Rhizobacteria. African Journal of Crop
Sciences. 5(1): 44-48.

Plant and Soil. 287: 43-50.

45. Saleem M, Tahir MHN, Kabir R, Javid M and
Shahzad K (2002) Interrelationship and path
analysis of yield attributes in chickpea (Cicer
arietinum L.). International Journal Agriculture

54. Verma SC, Ladha JK and Tripathi AK (2009)
Evaluation of plant growth promoting and
colonization ability of endophytic diazotrophs
from deep water rice. Journal of Biotechnology.

and Biology. 3: 404-406.

91: 127-141.

46. Saxena MC (1990) Problems and Potential of
chickpea prouction in the nineties. In: Chickpea
in the Nineties. Pp. 13-25. proe. of the second
International work shop on Chickpea
Improvement, 4-8 Dec. 1989, ICRISAT.

55. Verma JP, Yadav J, Tiwari KN, Lavakush H
and Singh V (2010) impact of plant growth
rhizobacteria on crop production. International
Journal of Agricultural Reaserch. 5(11): 954983.

Potancheru Indica.

56. Vessey JK (2003) Plant growth promoting
rhizobacteria as biofertilizers. Plant and Soil.

47. Silim SV and Saxena MC (1993) Adaptation of
spring-sown the Mediterranean basin. II. Factors
in fluencing yield under drought. Field Crop

255: 571-586.
57. Yadegari M and Asadi Rahmani N (2010)
Evaluation of bean (Phaseolus vulgaris)
seeds’inoculation with Rhizobium phaseoli and
plant growth promoting Rhizobacteria (PGPR)
on yield and yield components. African Journal

Research. 34: 137-146.
48. Sillim SN and Saxena MC (1986) Respanse to
supplementary irrigation. In: Annual Report,
Food
Legume
Improvement.
Program.
ICARDA, Aleppo, Syria.

of Agricultural Research. 5(9): 792-799.

49. Singh SP (1997) Chickpea (Cicer arietinum L.).

58. Yadegari M, Rahmani HI, Noormohammadi G
and Ayneband A (2008) Evaluation of bean

Field Crop Research. 53: 161-170.

1393  زمستان 4  شماره 16 دوره
971

وحیده خالقنژاد و فرهاد جااری

(Phaseolus vulgaris) seeds inoculation with
Rhizobium phaseoli and plant growth promoting
rhizobacteria on yield and yield components.
Pakistan Journal of Biological Sciences. 11(15):

Nassef MA (2003) Yield and nitrogen
assimilation of winter wheat inoculated with
new recombinant inoculants of rhizobacteria.
Pakistan Journal of Biological Sciences. 6(4):

1935-1939.

344-358.

59. Zahir AZ, Arshad M and Khalid A (1998)
Improving maize yield by inoculation with plant
growth promoting rhizobacteria. Pakistan
Journal of Soil Science. 15: 7-11.

61. Zang H, Pala M, Oweis Y and Harris H (2000)
Water use and water use effieiency of chickpea
and lentil in a mediterrraneam environment.
Australian Journal of Agricultural Research. 51:
295-304.

60. Zaied KA, Abd El-Hady AH, Afify H and

1393  زمستان 4  شماره 16 دوره
972

