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د گیا  بر های افزایش دهند  رشهای ریزوبیوم و ریزوباکترییباکتربررسی اثر تلقیح بذر با 
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 چکید 

( بر اوایت ماوفیلی و کارآیی PGPRه )ی ریاوبیوم و ریاوباکتری اای تحری  کننوه رشو گیااایباکترب  منرور ارزیابی ارر  

ی اابلوك( ررک آرمان، آزمایشی ب  صورت کرت اای یرد شوه در رالب .Cicer arietinum L) مصرف آب فتوسنتای نخود زراعی

ی مطلوب آبیارح )کام  تصادفی در مارع  تحقیقاتی دانشگاه زنجان ب  مرحل  اجرا در آمو. در این آزمایش، سطوح آبیاری در دو سط

شااو، مصرف ح )سط 1کرت اای اصلی و سطوح کودی در  از سبا شون تا رسیون محصول و عوم آبیاری در ک  دوره رشو( در

 Mesorhizobium ciceri ، تلقیح ب ر باSWRI-3نژاد  Mesorhizobium ciceriکیلوگرم کود اوره در مورع کاشت، تلقیح ب ر با  56

-PGPR+SWRI باو تلقیح مشترك  SWRI-3+SWRI-17 یومیاوبیر، تلقیح مشترك با نژاد PGPR، تلقیح ب ر با SWRI-17نژاد 

3+SWIR-17ب  صورت  اًمخصوصکوداای زیستی ا ( در کرت اای فرعی ررار گرفتنو. نتایا این بررسی نشان داد ک  تلقیح ب ر ب

عوم مصرف کود و )ترکیبی، موجب حصول اوایت ماوفیلی، کارآیی مصرف آب فتوسنتای و عملكرد دان  بیشتر در مقایس  با شاا

 رو ن  اوره در ار دو شرای  آبیاری مطلوب و تنش یشكی شو. زیستی و شیمیایی( و کود نیت

 .ی: نخود زراعی، کود زیستی، عملكرد دان ویکلوا ه اای 

 

 مقدمه

یش  مورد کشت ررار اای مهک است ک  ب  طور وسیعی در مناطق یش  و نیم ( یكی از لگوم.Cicer arietinum Lنخود )

اوبیوم تأمین اای ریزیستی با باکترینو نیترو ن مورد نیاز یود را از طریق بررراری ارتبا( اکتواناا می. لگوم(Singh, 1997گیرد )می

گ ارنو. اای یاکی آزاد زی نیا وجود دارنو ک  اررات مفیوی بر رشو و نمو گیاه میاا گروای از باکترینماینو. عالوه بر ریاوبیوم

رادر است رشو و عملكرد محصوالت زراعی  PGPRنامنو. ( میPGPRشو گیاه )اای افاایش دانوه راا را ریاوباکتریاین باکتری

 اای مستقیک و غیرمستقیک افاایش داو.مكانیام راهرا از 

دالی  زیادی برای کک بودن عملكرد نخود در ایران  ،باشومتوس  عملكرد نخود در ایران کمتر از نصف متوس  جهانی آن می

باشو درصو سطح زیر کشت نخود در ایران ب  صورت دیک می 35 .اا تنش یشكی استآن ترینوجود دارد اما بی ش  مهک

(Sabaghppour et al., 2006.)  دایمتنش یشكی میاان فتوسنتا و اوایت روزن  ای را کااش( وZou et al.,2007 کارآیی .)

بادل گازاای دی اکسیو کربن و بخار آب را ب  ( و تHall, 2001و )باشیممصرف آب فتوسنتای نسبت فتوسنتا ب  اوایت روزن  ای 

یی مصرف آب فتوسنتای است. کار آیر گ ار بر عوام  تأر(. تنش یشكی یكی از Larcher, 1995و )دایمصورت کمی نشان 

است، اما نتا یابو، ک  دلی  آن کااش بیشتر تعرق نسبت ب  فتوسیمافاایش  ااروزن کارآیی مصرف آب فتوسنتای ابتوا با بست  شون 

آیو ک  موجب ناکارآموی انتقال دی اکسیو کربن و حرارت شوه و در نتیج  کارآیی یمدر نهایت رابلیت اوایت برگ ب  روری پایین 

(.در ی  بررسی کارآیی مصرف آب فتوسنتای در محتوای Martin and Ruiz-Torres, 1992و )آییممصرف آب فتوسنتای پایین 

رسو تورف یم(. ب  نرر Ritchie et al., 1990ت )اکثر بود و در مقادیر کمتر از این مقوار کااش یافدرصو حو 16تا  06نسبی آب 
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 ,Martin and Ruiz-Torresو )باشیمفتوسنتا ماوفی ، مسئول افت کارآیی مصرف آب فتوسنتای در اوایت روزن  ای بسیار کک 

1992 .) 

 ر عملكردب هی زیستی ریاوبیومی و ریاوباکتری اای افاایش دانوه رشو گیایر کود اامورد تأرارچنو ک  تاکنون آزمایشاتی در 

ت ماوفیلی یر این کوداای زیستی بر اوایمورد تأراای صورت گرفت  ایچ پژواشی در یبررسدان  نخود صورت گرفت  است ولی طبق 

 کارایی مصرف آب فتوسنتای صورت نگرفت  است.و 

 

 هامواد و روش

تلقیح ب ر نخود با کوداای زیستی ریاوبیومی و ریاوباکتری اای تحری  کننوه رشو گیاه بر روی اوایت  ب  منرور بررسی ارر

(، آزمایشی ب  صورت کرت اای یرد .Cicer arietinum Lد )ارآیی مصرف آب فتوسنتای و عملكرد دان  گیاه نخو، کماوفیلی

تحقیقاتی دانشگاه زنجان صورت گرفت. در این آزمایش سطوح ی کام  تصادفی در چهار تكرار در مارع  اابلوكشوه در رالب 

لی و ی اصکرت اا درآبیاری مطلوب از سبا شون تا رسیوگی محصول و عوم آبیاری در ک  طول دوره رشو( ) آبیاری در دو سطح

کاشت، تلقیح ب ر با  کیلوگرم اوره در اكتار در مورع 56ااو یا عوم کاربرد کود، مصرف ح )شسط 1کوداای زیستی و شیمیایی در 

Mesorhizobium ciceri  نژادSWRI-3 تلقیح با ،Mesorhizobium ciceri  نژادSWRI-17 ،PGPR ترکیب دو نژاد ریاوبیومی ،

(SWRI-3  و (SWRI-17  (و ترکیب ام  کوداای زیستیSWRI-3، SWRI-17  وPGPRدر کرت ) .اای فرعی ررار گرفتنو

، Azotobacter chroococcum strain 12( مورد استفاده ترکیبی از PGPRه )و گیااای تحری  کننوه رشریاوباکتری

Azospirillum lipoferum strain OF  وPseudomonas flourescens strain 169 ررک نخود مورد استفاده در این آزمایش  .بود

 .ور در دای  مایع تلقیح فرمول  شوه ییسانوه شونوساعت رب  از کاشت ب  78آرمان بود. ب  منرور تلقیح ب ر با کوداای زیستی فوق، 

سیو میاان فتوسنتا در واحو سطح برگ )میكرومول دی اکاوایت ماوفیلی و کارآیی مصرف آب فتوسنتای، ابتوا  ب  منرور تعیین

)میكرومول بر  ن سلولیکربن در متر مربع در رانی (، اوایت روزن  ای )میلی مول بر متر مربع در رانی ( و غلرت دی اکسیو کربن بی

انوازه  (IRGA, model: LCA4, ADC Biosientific Ltd. Hoddeston, UK)گر گاز مادون ررما از دستگاه تحلی  با استفاده مول(

 با استفاده از رواب  زیر محاسب  گردیو:شو و س س صفات مورد نرر  گیری
 7( )., 1998et alFischer )                                      2غلرتCO سرعت فتوسنتا= اوایت ماوفیلی زیر روزن  ای/ 

 8) (Ritchie et al., 1990       )                      اوایت روزن  ای/ سرعت فتوسنتا=کارآیی مصرف آب فتوسنتای 

اا هیو. تجای  واریانس دادبوت  از ار کرت ب  صورت تصادفی انتخاب و عملكرد دان  آن تعیین گرد 76برای تعیین عملكرد دان  

 .صورت گرفت SAS( توس  نرم افاار P≤0.05و مقایس  میانگین صفات با استفاده از آزمون چنو دامن  ای دانكن )

 

 

 

 نتایج و بحث

 )جوول اددتنش یشكی تفاوت معنی داری نشان  با: در این بررسی اوایت ماوفیلی در شرای  آبیاری مطلوب هدایت مزوفیلی

میكرو مول بر متر مربع بر رانی  بود. ب   601/6و  610/6ن اوایت ماوفیلی در شرای  آبیاری مطلوب و تنش یشكی ب  ترتیب . میاا(7
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درصوی در اوایت ماوفیلی گیاه گردیو. کااش اوایت ماوفیلی در شرای  تنش  76 حووداًعبارتی تنش یشكی موجب کااش 

د معنی دار بواز لحا  اوایت ماوفیلی متقاب  سطوح آبیاری در سطوح کودی  ضمناً ارر(. 7320جباری،ت )یشكی گاار  شوه اس

کود  نسبت ب  شااو کودی و (یب  صورت انفرادی یا ترکی)بام  تیمار اای کوداای زیستی  (. در شرای  آبیاری مطلوب7)جوول 

-PGPR+SWRI)    کوداای زیستییب امترکاوایت ماوفیلی بیشتری داشتنو. در عین حال اوایت ماوفیلی در تیمار  ،هاور

3+SWRI-17 ب میاان اوایت ماوفیلی از تیمار ترکی ن(. در شرای  تنش یشكی نیا بیشتری8)جوول  ( نسبت ب  سایر تیماراا بیشتر بود

و بین سایر تیماراای کودی تفاوت معنی داری وجود  (8و )جوول ( ب  دست آمPGPR+SWRI-3+SWRI-17)کوداای زیستی 

ابراین ب  نرر نت. بیوشیمیایی تثبیت کننوه دی اکسیو کربن اسب(. اوایت ماوفیلی نشان دانوه کارآموی عوام  8ل ت )جوونواش

ای  آبیاری یترو ن  اوره در شرنی و کود شااو کودرسو ک  بیشتر بودن اوایت ماوفیلی ام  تیماراای کوداای زیستی نسبت ب  یم

اای یکآناعالیت ف  ب برای کلی  عوام  بیوشیمیایی تثبیت دی اکسیو کربن از جملمطلوب نشان دانوه فرااک شون شرایطی مناس

  کوداای زیستی با رسو ترکیب امیمباشو. در شرای  تنش یشكی ب  نرر یمکربوکسیالسیون در ارر تلقیح ب ر با کوداای زیستی 

 (.Dashti et al., 1998) کنویماکسیو کربن فرااک  ی را برای تثبیت دیترمناسبتحری  رشو بیشتر ریش  و ج ب آب بیشتر شرای  

ک  در این بررسی کارآیی مصرف آب فتوسنتای  داوینشان م 7: نتایا موجود در جوول کارآیی مصرح آب فتوسنتزی

 در دو شرای  آبیاری مطلوب و تنش یشكی ب  طور معنی داری نسبت ب  اک متفاوت بود. میانگین کارآیی مصرف آب فتوسنتا در

بر مول بود. ب  عبارتی در شرای  تنش یشكی میاان  2CO یكرومولم 50/783و  1/31شرای  آبیاری مطلوب و تنش یشكی ب  ترتیب 

ت ب  ک  دلی  این امر کااش بیشتر اوایت روزن  ای نسب افاایش یافت  است ب  صورت راب  توجهی کارایی مصرف آب فتوسنتای

 ت(. افاایش کارایی مصرف آب فتوسنتای در شرای  تنش یشكی گاار  شوه اسMartin and Ruiz-Torres, 1992ت )فتوسنتا اس

ر شرای  آبیاری مطلوب بیشترین د(. 7 ضمناً ارر متقاب  سطوح آبیاری در سطوح کودی نیا معنی دار بود )جوول(. 7320جباری، )

(. در شرای  تنش یشكی بیشترین 8 ست آمو )جوولب  د SWRI-3 یمارو کمترین میاان آن از ت PGPRمیاان صفت م کور از تیمار 

و کمترین میاان آن از  (PGPR+SWRI-3+SWRI-17) یکوداای زیستام  مقوار کارآیی مصرف آب فتوسنتای از تیمار ترکیب 

ای ارسو ک  بیشتر بودن کارایی مصرف آب فتوسنتای تیمار ترکیب ام  کودیم(. ب  نرر 8 ب  دست آمو )جوول شااو کودیتیمار 

ب داو ک  آیمباشو و نشان یمب  دلی  ترکیبی از اوایت روزن  ای و اوایت ماوفیلی باال ( PGPR+SWRI-3+SWRI-17زیستی )

 وارد شوه ب  برگ ب  گون  مورری در تثبیت کربن استفاده شوه است. 

عملكرد دان  در شرای  آبیاری  (. میانگین7ت )جوول یر ررار گرفتحت تأر: عملكرد دان  در شرای  تنش یشكی عملکرد دانه

درصوی  31کیلوگرم در اكتار بود. ب  عبارت دیگر تنش یشكی باع  کااش  7621و  7183مطلوب و تنش یشكی ب  ترتیب 

ود )جوول دار بعملكرد دان  نخود شو. اک چنین در این بررسی ارر متقاب  سطوح آبیاری در سطوح کودی از لحا  عملكرد دان  معنی

( و PGPR+SWRI-3+SWRI-17رین میاان عملكرد دان  در شرای  آبیاری مطلوب از تیمار ترکیب ام  کوداای زیستی )(. بیشت7

ترین میاان . در شرای  تنش یشكی اک بیش(8کمترین میاان عملكرد دان  در امین شرای  از شااو کودی ب  دست آمو )جوول 

آن از تیماراای شااو کودی و تیمار کود نیترو ن  اوره ب  دست آمو )جوول عملكرد دان  از ترکیب ام  کوداای زیستی و کمترین 

8). 
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میانگین مربعات اوایت ماوفیلی، کارآیی مصرف آب فتوسنتای و عملكرد دان  نخود زراعی ررک آرمان در سطوح مختلف کود اای زیستی و  -7جوول 

 شیمیایی در شرای  آبیاری مطلوب و تنش یشكی.

   میانگین مربعات

 منابع تغییر درجه آزادی هدایت مزوفیلی کارآیی مصرف آب فتوسنتزی عملکرد دانه

ns69616 ** /     **   5   /    تکرار 

 سط ح آب  ری    /   5   **       / ** 8661165**

  ط ی اصلی    /   5    5   /  968551

**9156661 ** /     ns       /    سط ح ک  ی 

 سط ح آب  ری  ر سط ح ک  ی    /       **    / * 661166**

  ط ی کل     /5          /  5666

 ضر ب تغ  رات)%(    /     /   58/96

ns درصو. 7درصو و  5، * و ** ب  ترتیب: عوم وجود تفاوت معنی دار، تفاوت معنی دار در سطح احتمال 

مصرف آب فتوسنتای و عملكرد دان  نخود زراعی ررک آرمان در شرای  آبیاری مطلوب و تنش اوایت ماوفیلی، کارآیی  مقایس  میانگین صفات -8جوول 

ی دارای حروف مشاب  اانیانگیمعود است.  0و کوداای زیستی(. ار ستون میانگین  اورهوم مصرف کود، کود شیمیایی )ع یشكی در سطوح مختلف کودی

 درصو نوارنو. 5تفاوت معنی داری در سطح احتمال 

 
 ملکرد دانهع

 )کیلوگرم در هکتار(

 
 کارآیی مصرف آب فتوسنتزی

)میکرومول دی اکسید کربن بر 
 مول(

 
 هدایت مزوفیلی

 )میکرومول بر متر مربع بر ثانیه(

 
 
 

 سطوح کودی

 
 تنش خشکی

 
 آبیاری مطلوب

 
 تنش خشکی

 
 آبیاری مطلوب

 
 تنش خشکی

 
 آبیاری مطلوب

1/889 h     fg d  /   ef 5/   d     /  b     /     ش 

868h     de cd /    ef  /   d     /  b     /   ک     تر ژ 

8/156 g     cd ab5/    g  /   d     /  ab     /  SWRI-3 

9656ef    5b ab /    ef 5/   d  5  /  ab     /  SWRI-17 

9555e    5bcd ab /    e  /   d     /  ab     /  PGPR 

8/189 e     bc bc5/    fg  /   d     /  ab    5/  SWRI-3+SWRI-17 

9185b    5a a /    ef  /   c     /  a     /  PGPR+SWRI-3+SWRI-17 
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