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 چکید 

ک ، طوری بو. شبررسی خود نعملكرد ریش  و اجاای  زاییباکتری ماوریاوبیوم بر میاان گره وارر نانو کالت آان در این پژواش 

 لوای،پاشی نانو کود در مرحل  گمحلول ماوریاوبیوم، تلقیح ب ر با باکتری پاشی(،شااو )عوم تلقیح ب ر و عوم محلول اایتیمار

 ی،داپاشی در مرحل  غالفتلقیح ب ر+ محلول دای،پاشی در مرحل  غالفمحلول پاشی در مرحل  گلوای،تلقیح ب ر+ محلول

 اایبلوك در رالب طرح دایپاشی در مرحل  گلوای و غالفتلقیح ب ر + محلول دای ومرحل  گلوای و غالفپاشی در محلول

 ، وزن ااار دان ، اا بیشترین تعواد دان  در بوت. بر اسا  مقایس  میانگینمطالع  شو در دانشگاه بوعلی سینا کام  تصادفی با س  تكرار

 دایپاشی در مرحل  گلوای و غالفتیمار تلقیح ب ر + محلول از گره( 05) در ریش  تعواد گره وگرم در متر مربع(  730) دان  عملكرد

درصو  03/01و  38/03زایی ریش  نخود را ب  ترتیب تیمار م کور در مقایس  با تیمار شااو عملكرد دان  و میاان گره دست آمو.ب 

ا توانو رشو گیاه، تثبیت نیترو ن و عملكرد دان  نخود رماوریاوبیوم می درک ، کاربرد توام نانو کود آان و باکتریافاایش داد. 

 افاایش داو.

 پاشی، نانو کالت آان، ماوریاوبیوم، عملكرد دان وا ه اای کلیوی: نخود، محلول

 

 مقدمه
  نانو از استفاده یاك، و آب بخش در کشاورزی مختلف اایگرایش و اا زمین  در نانو اای فناوریترین کاربردمهک از یكی

این ترکیبات نانویی ب  سرعت و ب  صورت کام  ج ب گیاه (. 7336باشو )محمو زاده و امكاران، می گیااان ت  ی  برای کوداا

 از یكی (. محققان اظهار نمودنو ک  آان7322)یلا و امكاران،  دیوبی نیازاا و کمبوداای غ ایی آن را مرتفع می ساز شوه و ب 

 دسترسی عومآان دارنو.  ب  را نیاز بیشترین اا،م  یریا ام  بین در گیااان است. تحرك کک و مصرف کک اما ضروری عناصر

تاریر مثبت نانو کود کالت  (.8661گردد )بریات، می بیوما  تولیو نتیج  در و فتوسنتا فعالیت چشمگیر کااش باع  آان ب  گیاه

اای یلا و یافت  (.7337بقایی و امكاران، یاه زراعی برنا گاار  شوه است )آلی آان بر افاایش عملكرد و اجاای عملكرد گ

پاشی با نانو کود کالت آلی آان موجب افاایش عملكرد و میاان آان دان  گیااان ( نیا نشان داده است ک  محلول7322امكاران )

 و در نموده تثبیت را اوا نیترو ن کنو،می وگیزن بصورت امایست بقوالت ریش  روی بر ک  ریاوبیوم نیا باکتری شود.زراعی می

سوی  انتخاب جمل  از اای مختلفیرو  با توانومی اا،ریاوبیوم توس  تثبیت نیترو ن مقوار بهبود. داومی ررار میابان گیاه ایتیار

آزمایش  (.7332وامكاران، شود )تورو  انجام یاك دیگر ریاجانواران با متقاب  ریاوبیوم اررات ب  توج  ررک و ار مناسب اای

ایی و زپاشی نانو کالت آان در مراح  مختلف رشو در حضور باکتری ماوریاوبیوم بر میاان گرهحاضر با اوف بررسی ارر محلول

 عملكرد نخود تحت شرای  دیک ب  اجرا در آمو.
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 هامواد و روش

 در رالب طرح آزمایشیورزی دانشگاه بوعلی سینا اموان در مارع  تحقیقاتی دانشكوه کشا 7336-7337این تحقیق در سال زراعی 

: شااو )عوم 1Tتحت شرای  دیک اجرا گردیو. تیماراای مورد مطالع  در این تحقیق شام   اای کام  تصادفی با س  تكراربلوك

: تلقیح ب ر+ 4Tمرحل  گلوای، پاشی نانو کود در : محلول3Tماوریاوبیوم،  : تلقیح ب ر با باکتری2Tپاشی(، تلقیح ب ر و عوم محلول

: 7Tدای، پاشی در مرحل  غالف: تلقیح ب ر+ محلول6Tدای، پاشی در مرحل  غالف: محلول5Tپاشی در مرحل  گلوای، محلول

نتایا آزمون دای بودنو. پاشی در مرحل  گلوای و غالفتلقیح ب ر + محلول :8Tدای و پاشی در مرحل  گلوای و غالفمحلول

و فاصل   مترسانتی 56ردیف کاشت ب  فاصل   5در ار کرت  اك، بافت یاك مح  اجرای آزمایش را شنی رسی نشان داد.تجای  ی

برای اعمال تیماراای آزمایش، در زمان کاشت ابتوا ب راا را با محلول رنو  .در نرر گرفت  شو مترسانتی 5بوت  ب  بوت  در ار ردیف 

لیتر آغشت  باکتری ماوریاوبیوم در ار میلی 276رایاوچ  پی سوپر پال  با جمعیت تقریبی  آغشت  و س س با کود بیولو ی  86%

اای پنا بوت  نخود از ار کرت ب  طور تصادفی انتخاب و با درت کافی از یاك یارج ریش در مرحل  رسیوگی فیایولو ی  شونو. 

اا ربت گردیو. امچنین، در این مرحل  از رشو،   و تعواد آناای ریش  شمارشونو و بعو از انتقال ب  آزمایشگاه تعواد ک  گره

متر  3 برداری از مساحتگیری شو. عملكرد دان  نیا پس از ح ف ارر حاشی  با نمون صفات تعواد دان  در بوت  و وزن ااار دان  انوازه

انجام  SASات میانگین با استفاده از نرم افاار گیری شونو. کلی  محاسبات آماری، تجای  واریانس و مقایسمربعی در واحو سطح انوازه

 درصو مقایس  شونو. 5در سطح احتمال  LSDاا با آزمون شو و میانگین

 

 نتایج و بحث

(. مقایس  7دار است )جوول اا حاکی از این است ک  ارر تیماراا بر تعواد دان  در بوت  و وزن ااار دان  معنیتجای  واریانس داده

یست در اای امابررسی نشان داد ک  تیمار مصرف توام نانو کود در مراح  گلوای و غالف دای و تلقیح با باکتریتیماراای مورد 

تعواد دان  در بوت  را نسبت  4T (. تیمار8اای بعوی ررار داشتنو )جوول در رتب  7Tو  4T ،6Tباالترین سطح ررار گرفت و تیماراای 

 اشی در مرحل  گلوای موجب افاایش تعواد گ  و در نتیج  تعواد دان  در بوت  لاحتماال محلو درصو افاایش داد. 6T ،5/72ب  تیمار 

دای با تشكی  و مشخب شون تعواد دان ، از اررگ اری مثبت مصرف نانو کود در مقایس  با مرحل  گلوای شوه و در مرحل  غالف

اای نو کود کالت در مرحل  گلوای موجب کااش درصو دان بیان کردنو ک  مصرف نا (7337بقایی و امكاران ) کاست  شوه است.

تیماراا مشخب گردیو ک  وزن ااار دان  در تیمار  پوك شوه و موجب افاایش تعواد دان  پر شوه است. با توج  ب  مقایس  میانگین

8T و در مقایس   ر از سایر تیمارااستدای( بیشتپاشی نانو کود در مرحل  گلوای و غالف)تلقیح ب ر با باکتری ماوریاوبیوم+ محلول

 ارر بر مبنی (7321اای پهلوان راد و امكاران )(. یافت 8درصو وزن ااار دان  را افاایش داده است )جوول  35(، 1Tبا تیمار شااو )

تیمار  .نمایومی ورا در این بررسی تأیی حاصل  نتایا گنوم، در دان  ااار وزن افاایش و منگنا بر روی آان، ماننو م  یریا عناصر

6T 4داری نسبت ب  تیمار  دای و تلقیح با باکتری( ب  طور معنیپاشی در مرحل  غالف)محلولT پاشی در مرحل  گلوای و )محلول

 تلقیح با باکتری( وزن ااار دان  بیشتری را ب  یود ایتصای داد. 

(. مقایس  میانگین ارر تیماراای 7آزمایش ررار گرفت )جوول  درصو تحت تاریر تیماراای مورد 7عملكرد دان  نخود در سطح احتمال 

گرم در متر مربع( مربو( ب  تیمار تلقیح ب ر با باکتری+  730نشان داد ک  بیشترین عملكرد دان  ) صفتمنتخب در این تحقیق بر این 

( بود 1Tمربع( مربو( ب  تیمار شااو ) گرم در متر 16( و کمترین مقوار )8Tدای )پاشی نانو کود در مرحل  گلوای و غالفمحلول

درصو افاایش داد ولی تفاوتی در این دو تیمار از لحا  آماری مشااوه  78، عملكرد دان  را 4Tدر مقایس  با تیمار  8T(. تیمار 8)جوول 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

512 
 

 

در مرحل  گلوای  محلول اشی نانو کود کالت آان ( و2Tپی سوپر پال  )نشو. امچنین، تیماراای کاربرد کود بیولو ی  ریاوچ 

دار و معنی دانوه ارر مثبت( داشتنو ک  این مسئل  از ی  طرف نشان1Tداری با تیمار شااو  )( ایتالف معنی3Tو 5Tدای )و غالف

 تواننومی بیولو ی  اای امایست موجود در کوداایامایست با ریش  گیااان بر عملكرد دان  است. باکتری اایوجود باکتر

عملكرد دان  را  توانومی مسئل  این و نماینو فرااک اک م  یریا عناصر ج ب برای را غ ایی شرای  اصلی عناصر ینتام بر عالوه

 .(8677؛ زایو و امكاران، 7337تحت تاریر ررار داو )بقایی و امكاران،

دار است. مقایس  درصو معنی 7ل اای ریش  در سطح احتما(، ارر تیماراا بر تعواد گره7با توج  ب  جوول تجای  واریانس )جوول 

و پاشی نان( در تیمار تلقیح ب ر با باکتری + محلول05ارر تیماراای آزمایشی نشان داد، بیشترین تعواد گره اای ریش  در بوت  ) میانگین

رسو ی  نرر م(. ب8( بوست آموه است )جوول 1T( در تیمار شااو )87( و کمترین مقوار )8Tدای )کود در مرحل  گلوای و غالف

اای ریش  نخود فرااک کرده است. اای امایست در ریش  نخود در این تیماراا شرای  را برای افاایش تعواد گرهوجود باکتری

اای کمكی ریاوبیوم در کنار سایر باکتری زایی ریاوبیوم گاار  کردنو ک  کاربرد باکتریاای یود بر روی گرهمحققان در پژواش

 (. 8663، زیوی و امكاران، 8660شود )گول و امكاران، اای ریش  نخود نسبت ب  تیمار عوم تلقیح میواد گرهباع  افاایش تع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 تیماراای آزمایشی بر بریی صفات نخود دیک تجای  واریانس ارر -7جوول 

 درج  آزادی منابع ت ییرات
تعواد دان  در 

 بوت 
 عملكرد دان  وزن ااار دان 

تعواد گره در 

 بوت 

  ns4.50  ns32.00  *742.16  ns18.00 2 رارتك

 853.71** 55685.09** 5859.37** 214.92** 7 تیمار

 68.57 194.16 199.42 5.92 14 یطای 

C.V. (%)  10.70 5.01 10.66 19.71 

ns7و  %5دار در سطح احتمال دار و معنی، * و **: ب  ترتیب غیر معنی%. 

 تیماراای آزمایشی بر بریی صفات نخود دیک. ین اررمقایس  میانگ -8جوول 

 تعواد دان  در بوت  تیمار
وزن ااار 

 دان  )گرم(

 عملكرد دان 

 )گرم در متر مربع(

تعواد گره 

 در بوت 

1T 12 230 70 21 

2T 16 245 93 50 

3T 20 250 115 30 

4T 32 301 171 59 

5T 17 263 100 22 

6T 26 332 161 52 

7T 22 277 141 37 

8T 37 355 194 65 

LSD 4 24 24.4 14.5 
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