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جایگزینی کاربرد کود شیمیایی فسفاته با کودهای زیستی در تولید نخود
در شرایط پیشتیمار کردن مزرعهای بذر
محمدعلی ابوطالبیان *1و محمد اللهی
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 1و  .2استادیار و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدة کشاورزی دانشگاه بوعلیسینا
(تاریخ دریافت - 1932/12/22 :تاریخ تصویب)1931/9/29 :

چکیده
برای بررسی تأثیر پیشتیمار کردن مزرعهای بذر و دو کود زیستی بر ویژگیهای سبز شدن و
عملکرد نخود ) ،(Cicer arietinum L.آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكهای
کامل تصادفی در سه تکرار در همدان طی سال  1932انجام شد .عاملهای آزمایشی شامل کود
فسفات ( 20 ،0و  100درصد از میزان توصیهشده) ،کود زیستی (قارچریشه یا میکوریزا ،بارور،2
کاربرد توأم ،بدون کاربرد) و پیشتیمار کردن (با و بدون) بودند .نتایج نشان داد پیشتیمار کردن
درصد سبز شدن را  7/7و سرعت سبزشدن را در تلفیق با قارچریشه و کاربرد  100درصد کود
فسفات توصیهشده  20/7درصد نسبت به بذرهای پیشتیمارنشده در حالت بدون کاربرد فسفات و
کود زیستی افزایش داد .باالترین میزان عملکرد زیستتوده (بیولوژیک) و دانه به ترتیب  909و
 913گرم در مترمربع بود که از بذرهای پیشتیمارشده و کاربرد توأم کودهای زیستی به ترتیب با
کاربرد  20و  100درصد فسفات بهدست آمد که نسبت به شاهدهای خود در آن سطح کودی به
ترتیب  111و  220درصد بیشتر بودند .در این بررسی بیشترین شاخص برداشت ،شمار غالف و
دانه در مترمربع از تیمار پیشتیمارشده و کاربرد توأم دو کود زیستی با کاربرد  20درصد فسفات
بهدست آمد.
واژههای کلیدی :بارور ،سبز شدن ،عملکرد ،قارچ ریشه.
مقدمه
حبوبات به دلیل داشتن پروتئین زیاد (نزدیک به دو
برابر غالت) و توانایي تثبیت زیستي نیتروژن در
كشاورزي و تغذیة بشر اهمیت قابل توجهي دارند.
نخود ) ،(Cicer arietinum L.گیاهي خودگشن و
دوالد (دیپلوئید) بوده و پس از نخود فرنگي و لوبیا،
سومین لگوم دانهاي مهم جهان به شمار ميآید
( .)Aghaee & Kanouni, 2004اصليترین كشورهاي
تولیدكنندة نخود در جهان به ترتیب هند ،پاكستان،
تركیه و ایران هستند .در سال  ۰۲4۰سطح زیر كشت
نخود در ایران  545هزار هکتار و میزان تولید 345
* تلفن۲84366۰643۰ :

هزار تن با عملکرد  555كیلوگرم در هکتار بوده است
(.4)Fao
استقرار سریع و بههنگام بذرهاي كاشتهشده عامل
كلیدي در رسیدن به توان بالقوة عملکرد خواهد بود
( .)Harris et al., 1999یکي از روشهاي سادهاي كه
توان و استقرار مناسب بذرهاي كشتشده و در نتیجه
كارایي گیاه را در كشتزارها بهبود ميبخشد پیشتیمار
كردن (پرایمینگ) بذر است (.)Yarniya et al., 2008
پیشتیمار كردن بذر عبارت است از كنترل جذب آب
بذر ،آنچنان كه فعالیت سوخت و سازي (متابولیکي)
الزم براي جوانهزني رخ دهد ،بدون اینکه ریشهچه از
E-mail: aboutalebian@yahoo.com
1. Faostat.fao.org
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بذر خارج شود ،در عین حال فعالیتهاي فیزیولوژیکي
مختلفي در سطوح متفاوت رطوبتي درون بذر رخ
ميدهد كه هدف از آن كاهش زمان جوانهزني ،بهبود
زندهماني و افزایش میزان جوانهزني است ( Harris,
 .)1996خیس كردن بذر در آب ،محلول عناصر غذایي،
محلولهاي اسمزي ،مرطوب كردن با استفاده از
تركیبات زیستي و تیمار با مادة جامد جاذب رطوبت
(ماتریکي) به عنوان روشهاي مهم پیشتیمار كردن
بذر شناخته شدهاند ( ;Khajeh-Hosseini, 2003
 .)Ashraf & Foolad, 2005پیشتیمار كردن
مزرعهاي 4یکي از روشهاي پیشتیمار كردن بذر است
كه به دلیل كم هزینه بودن به طور گستردهاي استفاده
ميشود ( .)Bakare & Ukwungwu, 2009در
پیشتیمار كردن مزرعهاي ،بذرها براي یک مدت از
پیش مشخصشده در آب معمولي یا محلول غذایي
قرار ميگیرند و پیش از كشت به منظور آسانگري در
جابهجایي به صورت سطحي خشک ميشوند .به
عبارت دیگر مانند روشهاي معمول پیشتیمار كردن،
بذر تا حد رطوبت اولیه خشک نميشود .این روش به
وسیلة كشاورزان براي شماري از بذرهاي محصوالت
كشاورزي مانند گندم ،نخود و ذرت استفاده شده است
( .)Harris, 2006پیشتیمار كردن بذر ،آسیب ناشي از
جذب آب در دماي پایین را كه به واسطة كشت بذر
در خاکهاي سرد رخ ميدهد كاهش ميدهد
) .(Bennett & Waters, 1987در بذرهاي
پیشتیمارشده نشت سوخت و سازگر (متابولیت)ها
كمتر است ( .)Styer & Cantliffe, 1983بذرهایي كه
سریعتر جوانه ميزنند پیش از اینکه الیة سطحي
خاک خشک ،سخت و یا خیلي گرم شود نظام ریشهاي
عمیقي تولید ميكنند (Ashraf & .)Harris, 1996
 )2005( Fooladنیز گزارش كردند كه پیشتیمار
كردن بذر با آب و یا محلولهاي اسموتیک در گیاه
ذرت تحت شرایط تنش شوري ،جوانهزني و استقرار
اولیه را بهبود بخشید .در نخود گزارش شده است كه
پیشتیمار كردن سبب افزایش  44درصدي عملکرد
دانه شد ) .(Kaur et al., 2005روشن است كه استقرار

سریعتر و قويتر گیاهچه باعث افزایش شاخصهاي
رشدي و به دنبال آن عملکرد بیشتر ميشود .افزایش
شاخص سطح برگ با پیشتیمار كردن بذر براي گیاه
سویا گزارش شده است ).(Mohammadi, 2009
 (2006) Chandrakumar et al.نیز پیشتیمار كردن را
به علت افزایش شاخص سطح برگ و سرعت رشد
محصول عامل افزایش عملکرد گندم عنوان كردهاند.
 )2006( Farooq et al.هم نشان دادند كه اعمال روش
هاي مختلف پیشتیمار كردن از جمله پیشتیمار
كردن با آب (هیدروپرایمینگ) سبب افزایش معنيدار
سرعت رشد محصول در برنج شد .در سویا نیز گزارش
شده است كه پیشتیمار كردن باعث افزایش
شاخصهاي رشدي مانند بیشترین شاخص سطح
برگ ،بیشترین سرعت رشد محصول ،بیشترین عملکرد
زیستتوده (بیولوژیک) ،دوام شاخص سطح برگ و
دوام مادة خشک كل شد ( Rahchamandi et al.,
 .)2012همچنین در لوبیا گزارش شده است كه
پیشتیمار كردن بذر باعث بهبود اجزاي عملکردي
مانند شمار غالف در مترمربع ،شمار دانه در غالف و
وزن صد دانه شد ).(Latifzadeh et al., 2013
امروزه استفاده از نظامهاي زراعي كمنهاده و ابداع
شیوههاي نوین مدیریت منابع رشد به منظور دستیابي
به هدفهاي كشاورزي پایدار اهمیت ویژهاي پیدا كرده
است .فسفر پس از نیتروژن ،دومین عنصر اصلي
محدودكنندة رشد گیاهان به شمار ميآید ( Conbolat
 .)et al., 2006كود شیمیایي فسفر اصليترین منبع
تأمین این عنصر در كشاورزي است ولي نزدیک به 55
تا  3۲درصد از كود فسفر اضافهشده به خاک توسط
تركیبهاي پیچیدة آهن ،آلومینیوم و كلسیم تثبیت
ميشود ( .)Turan et al., 2006گروه بزرگي از
ریزجانداران (میکروارگانیسمها) خاکزي این توانایي را
دارند كه فسفر نامحلول خاک را به شکل قابل جذب
گیاه تبدیل كنند .این ریزجانداران خاکزي را در
۰
اصطالح ریزجانداران حلكنندة فسفات یا PSM
مينامند (.)Egamberdiyeva et al., 2004
ریزجانداران حلكنندة فسفات در افزایش رشد و

1. On-farm seed priming

2. Phosphate Solubilizing Micro-organisms
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عملکرد بسیاري از گیاهان زراعي مانند چغندرقند
( ،)Cakmakci et al., 2006خردل ( Asghar et al.,
 )2002و كلزا ( )Glick et al., 1994نقش مهمي را
ایفا كردهاند .در بین باكتريهاي حلكنندة فسفات،
باكتريهاي جنس سودوموناس به دلیل توزیع گسترده
در خاک و با توانایي كلونیزه كردن ریشة بسیاري از
گیاهان و تولید طیف گستردهاي از سوخت و سازگرها
اهمیت ویژهاي دارند .از مهمترین برتريهاي تلقیح بذر
با زادمایة این باكتريها ميتوان به افزایش سرعت سبز
شدن ،افزایش رشد ریشه ،كنترل عاملهاي بیماريزا،
افزایش سطح برگ ،افزایش مقاومت به خشکي،
افزایش فعالیت میکروبي خاک و همچنین افزایش
فراهمي عناصر غذائي براي گیاه اشاره كرد ( Vessy,
 .)2003قارچریشه (میکوریزا)ها هم یکي از انواع
كودهاي زیستي هستند كه داراي رابطة همزیستي با
ریشة اغلب گیاهان زراعي بوده و با افزایش جذب
عناصر غذایي (مانند فسفر ،نیتروژن و برخي عناصر
ریزمغذي) ،افزایش جذب آب ،افزایش مقاومت در برابر
تنشهاي زنده و غیرزنده سبب بهبود رشد ،نمو و
عملکرد گیاهان میزبان در نظامهاي كشاورزي پایدار
ميشوند ) .(Sylvia & Williams, 1992مهمترین و
مؤثرترین رابطة همزیستي با قارچریشهها ،افزایش
جذب عناصر كاني به ویژه فسفر در گیاه میزبان است.
این تأثیر بهویژه در اراضي كه فسفر محلول در خاک
كم یا در اثر خشکي ضریب پخشیدگي عنصر فسفر
بسیار كاهش یافته است ،مشهودتر خواهد بود (Ruiz-
 .)lozano & Azcon, 1996ریسه (هیف)هاي
قارچریشه ميتوانند به روزنههاي بسیار ریزي كه حتي
تارهاي كشنده قادر به نفوذ در آنها نیستند وارد شده و
باعث افزایش میزان جذب آب شوند (.)Tisdall, 1991
هدف از اجراي این تحقیق ،بررسي تأثیر كاربرد
تلفیقي پیشتیمار كردن بذر و دو نوع كود زیستي به
همراه كاربرد متعادل كود شیمیایي فسفر بر عملکرد و
اجزاي عملکرد نخود بوده است.
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بوعليسینا با مختصات جغرافیایي  68درجه و 3۲
دقیقه و  63ثانیة طول شرقي و  35درجه و  4دقیقه و
 ۰۰ثانیة عرض شمالي و  45۰۲متر ارتفاع از سطح
دریا انجام شد .منطقة مورد بررسي از نظر اقلیمي جزء
مناطق نیمهخشک و سرد ،با میانگین بارندگي سالیانه
 333میليلیتر و میانگین دماي  ۰6درجة سلسیوس
در گرمترین ماه سال بنابر آمار هواشناسي  55ساله
است .مشخصات فیزیکوشیمیایي خاک محل آزمایش
نیز در جدول  4مالحظه ميشود .این آزمایش به
صورت فاكتوریل در قالب طرح بلوکهاي كامل
تصادفي در سه تکرار اجرا شد .عاملهاي مورد بررسي
شامل سه میزان كاربرد كود فسفات  5۲ ،۲و 4۲۲
درصد از میزان توصیهشده بر پایة آزمون خاک به
ترتیب معادل  4۲۲ ،۲و  ۰۲۲كیلوگرم در هکتار
سوپرفسفات تریپل ،چهار سطح كود زیستي شامل
(قارچریشه ،بارور ،۰كاربرد توأم هر دو كود زیستي،
هیچکدام) و  ۰سطح بدون پیشتیمار و با پیشتیمار
با آب معمولي در نظر گرفته شدند .كود زیستي
قارچریشة آربوسکوالر گونة گلوموس موسهآ 4با 45۲
اسپور قارچ در هر گرم ،از شركت زیستفناوران توران
شاهرود با نام تجاري مایکوپرسیکا تهیه شد كه برابر
توصیة شركت سازنده به میزان  ۰۲گرم در هر
مترمربع زمین به صورت نواري در كنار بذر هنگام
كاشت استفاده شد .در ضمن كود زیستي باكتریایي به
شکل جامد بود ،با باكتريهاي سودوموناس پوتیدا ۰و
باسیلوس لنتوس ،3كه برابر توصیة شركت سازندة آن
(زیستفناور سبز) به میزان  4۲۲گرم در هر هکتار از
طریق آغشته كردن به بذر ،مصرف شد .مدت زمان
انجام پیشتیمار  8ساعت بود و بذرها پس از
پیشتیمار شدن به طور سطحي خشک و كشت شدند.
نخود مورد بررسي رقم آزاد بود كه از مركز تحقیقات
كشاورزي و منابع طبیعي همدان تهیه شد .هر كرت
شامل شش ردیف كاشت به طول  3متر و فاصلة
خطوط  5۲سانتيمتر و تراكم كشت  34۲۲۲۲بوته در
هکتار بود .فاصلة بین تکرارها  ۰متر و فاصلة بین

مواد و روشها
این آزمایش در بهار و تابستان  433۰در مزرعة
آموزشي تحقیقاتي دانشکدة كشاورزي دانشگاه

1. Glomus mossea
2. Pseudomonas putida
3. Bacillus lentus
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كرتها  4متر در نظر گرفته شد .كاشت در 4۲
فروردین ماه انجام شد و آبیاري زمین بدون فاصلة
زماني پس از كاشت با سامانة باراني صورت گرفت و
پس از آن دور آبیاري حدود هر  5روز یکبار تا پایان
دورة رشد تنظیم شد .مبارزه با علفهاي هرز نیز به
صورت دستي انجام گرفت .به منظور اندازهگیري سرعت
و درصد سبز شدن پس از آغاز ظهور گیاهچهها ،هر روز و
در مدت  4۲روز در یک خط مشخص از هر واحد
آزمایشي گیاهچههاي ظاهرشده شمارش شدند.
سرعت و درصد سبز شدن با استفاده از رابطههاي
 4و  ۰محاسبه شدند:
Σ ni/ Σ nidi
( )4سرعت سبز شدن
Σ ni / N×100
( )۰درصد سبز شدن

در این رابطه ni ،و  diبه ترتیب شمار گیاهچههاي
ظاهرشده و شمارة روز از هنگام كاشت در شمارش  iام
و Nشمار بذرهاي كشتشده در هر ردیف كاشت است
( .)Bodsworth & Bewley, 1981در پایان فصل رشد
براي برآورد اجزاي عملکرد  4۲بوته به طور تصادفي
گزینش شد و براي اندازهگیري عملکردهاي زیستتوده
و دانه نیز  ۰مترمربع از هر كرت با رعایت اثر حاشیه
برداشت شد .با اطمینان از عادي (نرمال) بودن
باقيماندة دادهها پس آزمون عادي بودن (نرمالیته)،
تجزیه و تحلیل آماري با استفاده از نرمافزارهاي SAS
و  MSTATCو مقایسة میانگینها هم با آزمونLSD
در سطح احتمال  5درصد انجام شد .نمودارها نیز با
نرمافزار  Excelترسیم شد.

جدول  .4ویژگيهاي فیزیکوشیمیایي خاک محل آزمایش
فسفرقابل جذب
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)(ppm
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3۰
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4/4

نتایج و بحث
درصد و سرعت سبز شدن

با توجه به جدول  ۰مشاهده ميشود تنها تأثیر
پیشتیمار كردن در سطح  5درصد بر این صفت
معنيدار شده است .پیشتیمار كردن سبب افزایش 5
درصدي سبز شدن شد (شکل .)4به طوركلي علت
افزایش میزان جوانهزني در بذرهاي پیشتیمارشده
ناشي از افزایش فعالیت آنزیمهاي تجزیهكنندهاي مانند
آلفاآمیالز ،افزایش سطح انرژي زیستي در قالب افزایش
میزان  ،ATPافزایش ساخت (سنتز) ،DNA ،RNA
افزایش شمار و در عین حال ارتقاء عملکرد
میتوكندريها است ( .)Afzal et al., 2002بنابر
گزارش  )2001( Musa et al.پیشتیمار كردن بذرهاي
نخود در كشتزار باعث افزایش درصد جوانهزني آن شد.
افزایش درصد جوانهزني در اثر پیشتیمار كردن ،ناشي
از افزایش فعالیت سوخت و سازي است كه در فرآیند
جذب آب رخ داده و باعث ميشود بذرهاي
پیشتیمارشده از لحاظ مراحل جوانهزني نسبت به
بذرهاي شاهد پیشرفتهتر باشند (.)Basra et al., 2003

هدایت الکتریکي

كربن آلي
(درصد)

۲/۰4۰

4/۰

)(dS/m

در گزارشي نیز پیشتیمار كردن با آب عامل افزایش
درصد و سرعت سبز شدن گیاهچههاي ذرت عنوان
شده است ( .)Nagar et al., 1998افزایش فعالیت
آنزیمهاي هیدرولیتیکي چون  αو  βآمیالز،
ایزوسیترات لیاز ( ،)Varier et al., 2010استروئاز،
فسفاتاز و  -3فسفو گلیسرید دهیدروژناز ( Sivritepe
 ،)& Dourado, 1995در بذرهاي پیشتیمارشده،
ميتواند توجیهي بر بهبود ظهور گیاهچه در این بذرها
باشد.

شکل  .4مقایسة میانگین تأثیر پیشتیمار كردن بر
درصد سبز شدن

ابوطالبیان و اللهي :جایگزیني كاربرد كود شیمیایي فسفاته با كودهاي زیستي در ...

با توجه به جدول  ۰همة اثرگذاريها در سطح 4
درصد بر سرعت سبز شدن معنيدار شدهاند .بذرهاي
پیشتیمارشده نسبت به بذرهاي شاهد جوانهزنيشان
را زودتر آغاز كرده ،در نتیجه زودتر استقرار یافته و
زودتر از خاک خارج ميشوند .در این تحقیق بیشترین
سرعت سبز شدن در بذرهاي پیشتیمارشده و تلقیح
شده با قارچریشه و كاربرد  4۲۲درصد فسفات توصیه
شده بهدست آمد كه البته بنابر شکل  ۰مهمترین
عامل افزایش سرعت سبز شدن پیشتیمار كردن
بذرها بوده است .افزایش سرعت سبز شدن در بذرهاي
ذرت در اثر پیشتیمار كردن مزرعهاي گزارش شده
است ( .)Harris et al., 2007نتیجة بهدست آمده با
نتایج كار  (2004( Aboutalebian et al.كه افزایش
سرعت سبز شدن گیاهچهها ،درصد نهایي سبز شدن و
شاخص بنیة گیاهچه را در بیشتر ارقام گندم
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پیشتیمارشده گزارش كردند ،همخواني دارد .در
تحقیقي دیگر ،اظهار شده است كه مدت زمان 5۲
درصد جوانهزني در سه گونة گیاهي ماش ،خردل و
رایگراس یکسالة پیشتیمارشده ،به ترتیب  4 ،8و 3
ساعت كاهش یافت ( .)Snapp et al., 2008گزارش
شده است كه كودهاي زیستي از جمله قارچریشه،
توانایي تبدیل عناصر غذایي را از شکل غیر قابل جذب
به شکل قابل دسترس داشته و منجر به توسعه و
استقرار نظام ریشهاي و جوانهزني بهتر و سریعتر
بذرهاي ميشود ( .)Rudresh et al., 2005همچنین
كاربرد كود فسفات نیز باعث افزایش سرعت سبز شدن
با افزایش سطح انرژي زیستي در قالب افزایش میزان
 ATPشد (Krishna et al. .)Afzal et al., 2002
) (2008نیز تأثیر كودهاي زیستي را بر سرعت سبز
كردن كلزا مثبت گزارش كردند.

شکل  .۰تأثیر كود زیستي ،پیشتیمار كردن و میزان كاربرد فسفات بر سرعت سبز شدن
جدول  .۰تجزیة واریانس تأثیرگذاريهاي پیشتیمار كردن ،میزان فسفات و كود زیستي بر ویژگيهاي سبز شدن ،عملکرد و
اجزاي آن در نخود
میانگین مربعات
وزن شمار غالف شمار دانه نسبت دانه
شاخص
درجة درصد سبزشدن سرعت عملکرد زیستتوده عملکرد
منابع
برداشت صد دانه درمترمربع درمترمربع به غالف
دانه
سبزشدن
آزادي
تغییر
۲/۲۲۲4ns 4۰۲6/۰ns 3۲56/4* ۲/8۰* ۲/۲۲۲۲8ns 46/54ns
533/45ns ۲/۲۲۲۲۲۲5ns ۲/۲۲4ns
۰
تکرار
**
**
**
**
**
**
۲/۲5
84553/5
5433/8
6/4۰ ۲/۲۲6 4۲85/3
**8۰35۰/5۰** ۲/۲۲۲۲45
۲/۲4ns
۰
فسفات
**4/36** ۰5433۲8/۰** 443344/5** 435/55** ۲/۲85** 4۲۲3۲4/3** 365334/۲4** ۲/۲۲۲۲۰4
۲/۲3ns
3
كود زیستي
**۲/۲5** 5۲۰۲۲۰** ۰36655/3** 65/8۰** ۲/۲43** 4363۰/3
**۰۲645
**۲/۲۲44
*۲/۲5
4
پیشتیمار
**
**
**
**
**
**
**
**
ns
۲/۲۰
43556/4 6883/5
۲/34 ۲/۲۲4۰ 35۲/5
33443/۰3
۲/۲۲۲۲۰3
۲/۲3
4
فسفات × كود زیستي
**۲/۲۲8* 45۰8/5ns 46۲5/5ns ۲/۲3ns ۲/۲۲۲44ns 383/3
4364/84* ۲/۲۲۲۲3۰** ۲/۲۲۰ns
۰
فسفات × پیشتیمار
**۲/۲۲۲6ns 5۲346/3** 43۰53/4** 4/48** ۲/۲۲4** ۰344/5
**5548/53** ۲/۲۲۲۲۰۰
۲/۲4ns
كود زیستي × پیشتیمار 3
**۲/۲۲6* 556۲/4* 3644/5** ۲/88** ۲/۲۲۲6** 88/۰
**۰34۲/4۰** ۲/۲۲۲۲۰8
۲/۲4ns
كود × فسفات × پیشتیمار 4
۲۲48
۰633/4
348/5
۲/۰4 ۲/۲۲۲۲3 45/5
548/6
۲/۲۲۲۲۲43
۲/۲4
64
خطا
6/۰4
4/53
6/۰4
4/46
3/44
۰/63
6/43
۰/5۰
43/44
ضریب تغییرپذیريها (- )%
 * ،nsو ** :غیرمعنيدار ،معنيدار در سطح احتمال  5و  4درصد.
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عملکرد زیستتوده

با توجه به جدول  ۰اثرگذاريهاي اصلي و
اثرگذاريهاي متقابل دو و سهگانه در سطوح  4و 5
درصد معنيدار شد .با توجه به شکل ،3بیشترین
عملکرد زیستتوده مربوط به تیمار پیشتیمار كردن
به همراه  4۲۲درصد كود فسفات و تلفیق قارچریشه و
بارور ۰بود ( 868/3گرم بر مترمربع) كه اختالف معني
داري با تیمارهاي دیگر داشت .با دقت در شکل 3
مشاهده ميشود كه در حالت كاربرد كود فسفات و
كاربرد همزمان دو كود زیستي ،پیشتیمار كردن منجر
به افزایش معنيدار مادة خشک تولیدشده ،شد .در
حالت كاربرد  4۲۲و  5۲درصد كود فسفات توصیهشده
و كاربرد توأم دو كود زیستي ،پیشتیمار كردن نسبت
به بدون پیشتیمار ،عملکرد زیستتوده را به ترتیب
حدود  ۰3و  4۰درصد افزایش داد كه ميتوان نتیجه
گرفت تأثیر پیشتیمار كردن در كنار كاربرد كودهاي
زیستي و فسفاته تقویت ميشود البته گزارشهاي
چندي از تأثیر مستقل پیشتیمار كردن در افزایش
عملکرد زیستتوده در گیاهان مختلف ارائه شده است.
در این رابطه گزارش شده است كه پیشتیمار كردن
بذر باعث افزایش عملکرد زیستتوده در نخود و گندم
شد ()2005( Kaour et al. .)Farshidfar et al., 2002
گزارش كردند فعالیت مخزن در گیاهان نخود بهدست
آمده از بذرهاي پیشتیمارشدة با آب در مقایسه با
شاهد باالتر بود كه این امر با فعالیت بیشتر آنزیمهاي
درگیر در سوخت و ساز ساكارز مانند ساكارز سینتتاز،
اینورتازها و ساكارز فسفات سینتتاز مشخص شد ،كه
در نهایت افزایش وزن هزاردانه و عملکرد را به دنبال
داشت .همچنین پیشتیمار كردن بذرها توانسته است

محتواي سبزینة  aو b

محتواي كل سبزینه (كلروفیل)،
و میزان نورساخت (فتوسنتز) را افزایش دهد ( & Roy
 ،)Srivastava, 2000و از این راه توان منبع و فراهمي
فتواسیمیالتها را زیاد كرده و در نهایت بهبود عملکرد
را در بر داشته باشد .در توجیه افزایش عملکرد ناشي
از پیشتیمار كردن ميتوان به استقرار سریع و مطلوب
گیاهان ) (Ashraf & Foolad , 2005و استفادة بیشتر
آنها از عناصر غذایي ،رطوبت خاک و تشعشع
خورشیدي اشاره داشت ( .)Subedi & Ma, 2005از
آنجا كه پیشتیمار كردن در بهبود گسترش ریشه در
خاک نقش مهمي دارد بذرهایي كه سریعتر جوانه
ميزنند پیش از این كه الیة سطحي خاک خشک،
سخت و یا خیلي گرم شود نظام ریشهاي عمیقي تولید
ميكنند ( .)Harris, 1996بهنظر ميرسد وجود
كودهاي زیستي از منابع مختلف در افزایش توسعة
ریشه كارایي این تیمار را بهبود ميبخشد .جداي از
پیشتیمار كردن ،شکل  3به خوبي تأثیر مثبت و
معنيدار كاربرد كودهاي زیستي را در افزایش مادة
خشک تولیدشده نشان ميدهد .افزون بر نقش
قارچریشه و باكتريهاي سودوموناس در افزایش جذب
عناصر غذایي به ویژه فسفر ) (Swift, 2004و عناصر
ریزمغذي مانند روي و مس این ریزجانداران باعث
تحریک رشد گیاه نیز ميشوند ( Siddiqui et al.,
 .)2008كود زیستي به واسطة تولید هورمونهاي رشد
مانند دايهیدروژن ،اكسین و جیبرلین رشد اندامهاي
هوایي گیاه را افزایش ميدهد ( ;Panwar, 1991
.)Samar bakhsh et al., 2009; Fankem et al., 2006
لذا در چنین شرایطي افزایش در مادة خشک
تولیدشده دور از انتظار نیست.

شکل  .3تأثیر كود زیستي ،پیشتیمار كردن و میزان كاربرد فسفات بر عملکرد زیستتوده

ابوطالبیان و اللهي :جایگزیني كاربرد كود شیمیایي فسفاته با كودهاي زیستي در ...

عملکرد دانه

مهمترین صفت مورد بررسي عملکرد دانه است كه در
سطح  4درصد تحت تأثیر همة اثرگذاريها از جمله
اثرگذاري متقابل سه گانه قرار گرفت (جدول .)۰
واكنش عملکرد دانه به تیمارهاي بهكار رفته مانند
واكنش عملکرد زیستتوده است (شکل  )6به صورتي
كه در كاربرد توأم دو كود زیستي در كنار كاربرد 5۲
یا  4۲۲درصد كود فسفات توصیهشده ،تیمارهاي
پیشتیمارشده باالترین عملکرد را تولید كردند این
درحالي است كه بین كاربرد  5۲و  4۲۲درصد فسفات
تفاوتي وجود ندارد (در هر یک از حالتهاي
پیشتیمارشده و پیشتیمارنشده) .البته در بررسي
اثرگذاريهاي تکتک كودهاي زیستي به خوبي
مشخص است كه كاربرد قارچریشه در مقایسه با
بارور ۰تأثیر بیشتري بر افزایش عملکرد دارد (شکل.)6
در بیشتر آزمایشهاي صورت گرفته در رابطه با
كودهاي زیستي و ریزجانداران حلكنندة فسفات،
عنوان شده كه كاربرد این كودها و ریزجانداران ،باعث
بهبود شاخص سطح برگ شده است ( & Okan
 )1990( Medin et al. .)Hadas, 1987نیز درتحقیقات
خود بر روي ماشک ،دو گونه از قارچریشه
( G. etunicatumو  )G.intraradicesرا به كار بردند و
گزارش كردند كه قارچ ریشه سبب افزایش شاخص
سطح برگ ،سرعت رشد نسبي و سرعت رشد محصول
شد ،لذا در چنین شرایطي افزایش عملکرد محصول
بهطور كامل منطقي است)2003( Marulanda et al. .
گزارش كردند كه نظام ریشهاي در گیاهان
قارچریشهاي توسعة بیشتري یافته بهطوري كه قطر
ریشههاي فرعي در آنها كاهش و طول ریشه افزایش
یافته است .همه این عاملها باعث ميشود كه ریشة
قارچریشهاي سطح تماس بیشتري با خاک پیدا كرده و
بهدین صورت سریعتر آب را از خاک جذب نماید كه
باكتريهاي موجود در بارور ۰چنین نميكنند
همچنین افزون بر این اثرگذاريها باید به تأثیر
هورمونهاي تولیدشده توسط این ریزجانداران نیز
اشاره كرد ،این قارچها ميتوانند با تولید هورمونهاي
گیاهي یا القاء ساخت آنها در گیاه ،سبب نورساخت و
رشد و نمو گیاه میزبان شوند ( .)Warcup, 1971نکتة
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مهم دیگري كه ميتوان بیان كرد تفاوت بسیار كم و
غیرمعنيدار عملکرد در سه سطح كاربرد كود فسفات
در حالت بدون كاربرد كودهاي زیستي است یعني
مصرف نکردن با كاربرد  4۲۲درصد میزان توصیهشدة
فسفات ،عملکرد را مانند آنچه در عملکرد زیستتوده
رخ داد (شکل  )3تغییري نداد كه بهنظر ميرسد به
علت تثبیت و غیرقابل جذب شدن فسفاتهاي
مصرفشده در خاک باشد (.)Singh & Kapoor, 1994
این نارسایي تا حدود قابل توجهي با كاربرد كودهاي
زیستي قابل اصالح است .در باقال هم گزارش شده
است باكتريهاي حلكنندة فسفات میزان كاربرد كود
شیمیایي فسفات را تا  5۲درصد كاهش دادند
( .)El-Habbasha, 1998زیرا این ریزجانداران ميتوانند
با ترشح اسیدهاي آلي حاللیت عناصر غذایي خاک ،از
جمله فسفر ،را زیاد كنند ( ;Vazques et al., 2000
 .)Ortus et al., 1996در جو گزارش شده است كه
كاربرد ریزجانداران حلكنندة فسفات همراه با مقادیر
مناسب كود فسفات رشد رویشي را بهبود بخشید و
سبب افزایش معنيدار عملکرد دانه شد ( Mehrvarz et
.)al., 2008
در مورد تأثیر سودمند پیشتیمار بذر بر عملکرد،
بیشتر گزارشها علت را به افزایش سرعت سبز شدن و
بهبود استقرار بذرهاي پیشتیمارشده نسبت دادهاند
( Arif et al., 2008; Ghasemi-Golezani et al.,
(2004) Rashid et al. .)2010; Harris et al., 1999
عامل افزایش عملکرد دانه در بذرهاي پیشتیمارشدة
ماش را ،سبز شدن سریعتر گیاه و كاهش زمان تماس
با ویروس موزاییک ماش عنوان كردهاند.
شاخص برداشت

با توجه به جدول  ۰اثرگذاريهاي اصلي و متقابل دو و
سهگانه در سطح  4درصد معنيدار شد ،تنها اثرگذاري
متقابل فسفات در پیشتیمار معنيدار نشد .با توجه به
شکل  5تیمار  5۲درصد كاربرد فسفات به همراه
پیشتیمار كردن و كاربرد تلفیقي قارچریشه و بارور۰
براي شاخص برداشت ،از نظر آماري تفاوت معنيداري
با تیمارهاي دیگر داشت ( 6۰/54درصد) .باالتر بودن
شاخص برداشت در تیمار پیشتیمار كردن ،كود
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زیستي و كاربرد  5۲درصد فسفات نشان ميدهد كه
تخصیص مواد نورساختي بین مخزنهاي اقتصادي
نسبت به دیگر مخزنهاي موجود در گیاه بیشتر بوده
است ،لذا نسبت عملکرد دانه به عملکرد زیستتوده
بیشتر شده است ( .)Ngoc-Son et al., 2001در
آفتابگردان گزارش شد كه پیشتیمار كردن بذرها سبب
بهبود تسهیم مادة خشک به سمت دانه و افزایش شاخص
برداشت و عملکرد دانه شد ( .)Hussain et al., 2006در
بررسي شاخص برداشت برنج بهواسطة پیشتیمار كردن
با آب افزایشي  3/6درصدي نشان داده است ( Farooq et
 .)al., 2006همچنین افزایش شاخص برداشت در تیمار
پیشتیمار كردن با آب مقطر در گندم نیز گزارش شده

است ) .)Aboutalebian et al., 2004از آنجا كه رابطة
مثبتي بین میزان عملکرد دانه و شاخص برداشت
وجود دارد لذا به نظر ميرسد حضور قارچریشه با تأثیر
بر شاخص برداشت ،عملکرد دانه را افزایش داده است.
فعالیت قارچریشه با تولید تركیبات محرک رشد از
جمله جیبرلین و سیستئین سبب افزایش نورساخت و
ظرفیت مخزن و در نتیجه افزایش عملکرد در گیاه
ذرت شد )(2008) Mehrvarz et al. .(Panwar, 1991
و  (2009) Yazdani et al.گزارش دادند كه كاربرد
ریزجانداران حلكنندة فسفات توأم با مقادیر مناسب
كود شیمیایي سبب افزایش معنيدار عملکرد دانه و
شاخص برداشت ذرت شد.

شکل  .6تأثیر كود زیستي ،پیشتیمار كردن و میزان كاربرد فسفات بر عملکرد دانه

شکل  .5تأثیر كود زیستي ،پیشتیمار كردن و میزان كاربرد فسفات بر شاخص برداشت
وزن صد دانه

همة اثرگذاريهاي اصلي و متقابل به جز اثرگذاري

متقابل فسفات در پیشتیمار در سطح  4درصد بر وزن
صد دانه معنيدار شد (جدول .)۰همانطور كه در
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شکل  4مشخص است ،كاربرد كود زیستي سبب
افزایش معنيدار در وزن صد دانه در تیمارهاي بدون
كاربرد كود فسفر و كاربرد  5۲و  4۲۲درصدي كود به
ویژه در تیمارهاي پیشتیمارشده ،شد .افزایش وزن
دانه بیشتر ناشي از افزایش طول دوره یا سرعت پر
شدن دانه است كه در این مورد توان مخزن نقش
كلیدي دارد (2005) Kaur et al. ،گزارش دادند
فعالیت مخزن در گیاه نخود ناشي از بذرهاي
پیشتیمارشده با آب در مقایسه با شاهد باالتر بود كه
این امر با باالتر بودن فعالیت آنزیمهاي درگیر در
سوخت و ساز مشخص شد كه در نهایت افزایش وزن
صد دانه و عملکرد را به دنبال داشتHarris et al. .
( ،)2007افزایش وزن هزاردانه را در اثر پیشتیمار
كردن بذر گزارش كردند ،)1999( Bastia et al. .نیز
توانستند با به كارگیري تیمار پیشتیمار كردن با آب
بذرهاي گلرنگ ،وزن هزاردانة این گیاه را بهبود
ببخشند .برخي محققان افزایش وزن صد دانة ذرت را

383

در نتیجة آزاد شدن فسفر و جذب آن به وسیلة
ریزجانداران حلكنندة فسفات گزارش كردهاند
()1996( Ortus et al. .)Khaliq & Sanders, 2000
افزایش اجزاي عملکرد را نیز به تأثیر مثبت قارچریشه
در افزایش سطح جذب ریشهها با نفوذ میسیلیوم قارچ
درخاک و در نتیجه دسترسي گیاه زراعي به حجم
بیشتري از خاک و انتقال آب و مواد غذایي به اندام
هاي هوایي و بهبود رشد و نمو گیاه نسبت دادند.
بنابراین ميتوان نتیجه گرفت كه ظرفیت نورساختي
گیاهان تیمارشده با ریزجانداران حلكنندة فسفات به
واسطة تغذیة بیشتر فسفات و به سبب تسریع درجوانه
زني به علت پیشتیمار كردن بذر ،افزایش ميیابد .در
این صفت تأثیر قارچریشهها بیشتر از اثر بارور ۰به ویژه
در تیمارهاي پیشتیمارشده ،بوده است .برآورد
ميشود كه حدود  8۲درصد جذب فسفر توسط گیاه
با قارچریشهها صورت ميگیرد ( Marschner & Dell,
.)1994

شکل  .4تأثیر كود زیستي ،پیشتیمار كردن و میزان كاربرد فسفات بر وزن صد دانه
شمار غالف در مترمربع

با توجه به جدول  ۰اثرگذاريهاي اصلي و اثرگذاري
متقابل دو و سهگانه در سطح  4درصد معنيدار شد،
تنها تأثیر متقابل فسفات در پیشتیمارشده معنيدار
نشد .با توجه به شکل  5تفاوت معنيداري از لحاظ
پیشتیمارشده و بدون پیشتیمار ،كاربرد فسفات  5۲و
 4۲۲درصد و بدون كاربرد ،كاربرد كود زیستي و بدون
كاربرد مشاهده شد .شمار دانه در غالف یکي از اجزاي

مهم براي رسیدن به عملکرد اقتصادي مطلوب در
نخود است و تحت تأثیر شمار غالف در گیاه است.
بهطوري كه بیشترین شمار غالف در مترمربع ()4۲63
مربوط به تیمار پیشتیمار كردن به همراه كاربرد 5۲
درصد فسفات و كاربرد تلفیقي قارچریشه و بارور ۰بود.
این نتایج با مشاهدههاي  (2005) Kaur et al.كه
افزایش شمار غالف در بوته در گیاه نخود را گزارش
كرد ،همخواني دارد )2004( Rashid et al. .نشان

علوم گیاهان زراعي ایران ،دورة  ،64شمارة  ،3پاییز 4336

33۲

دادند كه پیشتیمار كردن بذرهاي ماش ،شمار غالف
در گیاه را افزایش داد .به نظر ميرسد فراهمي رطوبت
قابل دسترسي ،سبب افزایش توسعة تاجپوشش
(كانوپي) گیاه شده ،در نتیجه انرژي تشعشعي بیشتري
جذب گیاه ميشود كه منجر به افزایش اجزاي عملکرد
از جمله شمار غالف در بوته ميشود ( & Kokubun
 .)Watanabe, 1983بررسيها نشان ميدهد كه فسفر
جذبي بوسیلة گیاهان در هنگام تلقیح با ریزجانداران

حلكنندة فسفات افزایش معنيداري در شمار غالف
در مترمربع نسبت به شرایط بدون تلقیح دارد
( .)Vessey, 2003در اینجا نیز تأثیر سودمند تلفیق
پیشتیمار كردن با كاربرد همزمان دو كود زیستي در
كاربرد  5۲و  4۲۲درصدي كود فسفات به خوبي
نمایان است (شکل  )5و اینکه كاربرد  5۲درصد
فسفات به همان اندازة كاربرد  4۲۲درصد توصیهشدة
فسفات ،مؤثر بوده است.

شکل  .5تأثیر كود زیستي ،پیشتیمار كردن و میزان كاربرد فسفات بر شمار غالف در مترمربع
شمار دانه در مترمربع

با توجه به جدول  ۰اثرگذاريهاي اصلي در سطح 4
درصد معنيدار شد .همچنین اثرگذاري متقابل دو و
سهگانه در سطح  5درصد معنيدار شد .مانند بعضي
دیگر از صفات تنها تأثیر متقابل فسفات در
پیشتیمارشده معنيدار نشد .همانطور كه در شکل 8
نشان داده شده است ،كاربرد همزمان كود قارچریشه و
بارور ۰سبب افزایش معنيدار شمار دانه در مترمربع در
سه سطح بدون كاربرد و كاربرد  5۲و  4۲۲درصدي كود

فسفات به ویژه در تیمارهاي پیشتیمارشده شد .بهطوري
كه بیشترین شمار دانه در مترمربع ( )465۰مربوط به
تیمار پیشتیمار كردن به همراه كاربرد  5۲درصد فسفات
و كاربرد تلفیقي قارچریشه و بارور ۰بود .كاربرد تیمارهاي
پیشتیمار كردن اسمزي (اسموپرایمینگ) ،مقاومسازي
(هاردنینگ) و پیشتیمار كردن با مادة جامد جاذب
رطوبت (ماتریک پرایمینگ) در مورد كلزا نیز سبب
افزایش عملکرد با بهبود شاخصهایي چون شمار دانه و
وزن هزاردانه شد (.)Afzal et al., 2004

شکل  .8تأثیر كود زیستي ،پیشتیمار كردن و میزان كاربرد فسفات بر شمار دانه در مترمربع
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نسبت دانه به غالف

جدول  ۰نشان ميدهد كه بیشتر اثرگذاريهاي اصلي
و متقابل بر نسبت دانه به غالف (شمار دانه در غالف)
به جز اثرگذاري متقابل كود زیستي در پیشتیمارشده،
معنيدار شده است .همانطور كه در شکل  3مالحظه
ميشود ،كاربرد همزمان كود قارچریشه و بارور ۰سبب
افزایش معنيدار نسبت دانه به غالف در تیمارهاي
بدون كاربرد كود فسفر و كاربرد كود  5۲و 4۲۲
درصدي كود شد .البته تأثیر قارچریشه بر این صفت
بیشتر از بارور ۰است چرا كه در تحقیقات به این
موضوع اشاره شده است كه قارچریشه سبب افزایش
میزان تلقیح تخمکها ميشود كه این امر با افزایش
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توان باروري دانههاي گرده میسر ميشود (
 .)& Wilson, 2002در پژوهشي كه بر خانوادة
سوالناسه انجام گرفت مشاهده شد كه قارچریشه باعث
افزایش رشد لولة گرده و همچنین كیفیت دانة گرده
شد ( )Stephenson et al., 1998و در نتیجه دانة
بیشتري در غالف تولید ميشود .در این صفت
بیشترین شمار دانه در غالف ( )4/38مربوط به تیمار
پیشتیمار كردن به همراه كاربرد  5۲درصد فسفات و
كاربرد تلفیقي قارچریشه و بارور ۰بود .كه البته
تفاوت معنيداري با سطح بدون كاربرد و كاربرد
4۲۲درصد فسفات به ویژه در حالت پیشتیمارشده
نشان نداد.
Hartnett

شکل  .3تأثیر كود زیستي ،پیشتیمار كردن و میزان كاربرد فسفات بر نسبت دانه به غالف
نتیجهگیري کلی

پیشتیمار كردن سبب افزایش درصد و سرعت سبز
شدن نخود شد و كاربرد كودهاي زیستي قارچریشه و
بارور ۰به تنهایي یا همزمان در تلفیق با پیشتیمار
كردن بذر توانست سرعت سبز شدن را بیشتر افزایش
دهد .اما بیشترین عملکرد زیستتوده در شرایط
پیشتیمار كردن و كاربرد همزمان كودهاي زیستي و
كاربرد 4۲۲درصد كود فسفات توصیه شده ،بهدست
آمد .البته در مورد بیشترین عملکرد دانة همین
تركیب تیماري در كنار تركیب كاربرد 5۲درصد كود

فسفات در بذرهاي پیشتیمارشده و كاربرد همزمان
هر دو كود زیستي بهدست آمد .علت نبود
تفاوت عملکرد دانه بهرغم تفاوت در عملکرد
زیستتوده در دو سطح  5۲و 4۲۲درصد فسفات
توصیهشده در افزایش میزان سهم مواد نورساختي
اختصاص یافته به دانه در تیمار 5۲درصد كاربرد
فسفات نسبت به سطح 4۲۲درصد بود .اجزاي مهم
عملکرد نیز در شرایط كاربرد توأم دو كود زیستي،
پیشتیمار كردن و كاربرد فسفات باالترین میزان خود
را نشان دادند.
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ABSTRACT
In order to study the effect of on-farm seed priming and two bio-fertilizers on emergence and yield
characteristics of chickpea, a factorial experiment was conducted in a randomized complete block design
in Hamedan with three replications in 2013. 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). Results showed that priming increased emergence percent by 7.7 and
emergence rate by 20.7 in conjunction with mycorrhizae and 100% phosphate fertilizer compared to noprimed, no-phosphate and no bio-fertilizer. Highest biological and grain yield were respectively 849 and
303 g.m-2 that produced by primed seeds with application of two bio-fertilizers simultaneously at 100 and
50% of phosphate recommendation respectively that were 146 and 250 percent more compared to their
controls in own phosphate fertilizer levels. In this study, the highest harvest index, number of pods and
seeds per square meter were achieved in priming treatment with application of two bio-fertilizers
simultaneously and phosphate fertilizer consumption of 50% recommended.
Keywords: Barvar, emergence, mycorrhizae, yield.
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