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  چکیده

تواند در تولید پایدار این  عملکرد می خألهرز، عالوه بر کاهش  هاي زیستی و کنترل علف هاي د عملکرد نخود با کودبهبو
صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك کامل تصادفی در سه تکرار اجرا  در این راستا آزمایشی به. محصول مؤثر باشد

کننده فسفات  هاي حل باکتري(زیستی در شش سطح  ايی شامل کاربرد کودهبررس موردفاکتورهاي آزمایشی . شد
)Bacillus sp؛ و Pseudomonas sp.(کننده پتاسیم  هاي حل ، باکتري)Thiobacillus sp.( ا میکوریز شبه و قارچ اندوفیت
)Piriformospora indica(کننده فسفات،  هاي حل کننده فسفات و پتاسیم، ترکیب باکتري هاي حل ، ترکیب باکتري
هرز با مخلوط  هاي کنترل علف(هرز در سه سطح  هاي و کنترل علف) و قارچ اندوفیت میکوریزا و شاهد اسیمپت

بر اساس نتایج آزمایش فاصله اولین ساقه فرعی از سطح . بودند) و کلتودیم، دو و سه بار وجین یردیتپهاي  کش علف
اما فاصله اولین غالف از سطح خاك با ؛ ار نگرفتهرز قر هاي زیستی و کنترل علف خاك تحت تأثیر  متقابل کودهاي

هاي هرز بیشترین فاصله از  کننده فسفات و دو بار وجین علف زیستی افزایش و در تیمار باکتري حل کاربرد کودهاي
کننده فسفات و دو بار وجین  اصلی در بوته در تیمار کود زیستی حل بیشترین تعداد ساقه . سطح خاك مشاهده شد

کننده فسفات  همراه با باکتري حل کننده پتاسیم فرعی در بوته در تیمار باکتري حل هرز و بیشترین تعداد  ساقه  هاي علف
هاي  زمان باکتري مصرف هم. دست آمد یردیت و کلتودیم بهپهاي  کش هرز با استفاده از مخلوط علف هاي و کنترل علف

درصدي تعداد غالف در بوته نسبت به تیمار  30ت موجب افزایش کننده فسفا هاي حل همراه با باکتري کننده پتاسیم حل
داري  هرز ازنظر تعداد غالف در بوته تفاوت معنی هاي بین تیمارهاي کنترل علف. مصرف کودهاي زیستی گردید عدم

کننده  هاي حل زمان باکتري و فسفات و تیمار کاربرد هم کننده پتاسیم هاي حل زمان باکتري کاربرد هم. مشاهده نشد
. توده و عملکرد دانه گردید و فسفات به همراه قارچ اندوفیت میکوریزا موجب تولید بیشترین عملکرد زیست پتاسیم

هرز به ترتیب موجب  هاي دستی علف یردیت و کلتودیم در مقایسه با دو و سه بار وجینپهاي  کش کاربرد مخلوط علف
میزان غلظت فسفر در اندام هاي هوایی در تیمار استفاده از  بیشترین. درصدي عملکرد دانه گردید 24و  29کاهش 

هاي  هاي هرز و بیشترین غلظت پتاسیم در تیمار استفاده توأم باکتري قارچ اندوفیت میکوریزا و کنترل شیمیایی علف
مثبتی بر  طورکلی کودهاي زیستی تأثیر به. دست آمد همراه قارچ اندوفیت میکوریزا به و فسفات به کننده پتاسیم حل

یردیت و کلتودیم، تأثیر منفی بر عملکرد دانه پهاي  کش عملکرد و اجزاي عملکرد نخود داشتند اما کاربرد مخلوط علف
  .نخود گذاشت

  
  میکوریزا قارچ اندوفیت ، کش توده، علف کننده فسفات، زیست حل هايباکتري :یديکل يها واژه

                                                
 گروه اگروتکنولوژي کشاورزي، دانشکده -فردوسی مشهد دانشگاه مشهد،: آدرس مسئول، نویسنده. ١
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  مقدمه
وبات حب ینتر مهم عنوان به یراننخود در ا

کشت  یرسطح ز ازنظردر بین حبوبات که  شود می شناخته
سازمان جهاد  آمارنامه( باشد یرا دارا م اولمقام 

 یده یشهر یتروژن،ن یتتثب ییتوانا. )1394 کشاورزي،
آن  يو لذا سازگار ياز نزوالت جو مؤثرو استفاده  یقعم

نقش  یاهگ ینباعث شده است که ا یمد یطبه کشت در شرا
پارسا ( یدنما یفاا یزراع يها نظام یدتول باتدر ث را یمهم

 1/20، یاکشت نخود در دن یرسطح ز). 1392 ،يو باقر
 یانگینبا م یرانو ا) 2015فائو، (باشد  یهکتار م یلیونم

کشت نخود با عملکرد  یرهزار هکتار سطح ز 419497
 یبدر هکتار به ترت یلوگرمک 533و  1510معادل  یمتوسط

رتبه چهارم جهان را به خود  یم،و د یدر مزارع آب
خصوص  یندر ا). 2015، فائو(اختصاص داده است 

بودن متوسط عملکرد نخود در  ییندر پا يعوامل متعدد
خشک و  یمتوان به اقل یکه از آن جمله م نقش دارند یرانا

 ی،نامناسب زراع يها یریتمد یران،ا خشک نیمه
هرز  ايه علف یانطغ یزها و ن اندك خاك یزيحاصلخ

رقابت  بین دراین ).1392 ،يپارسا و باقر(اشاره کرد 
 ینتر اندك مزارع از مهم حاصلخیزيهرز و  يها علف

سرعت  ازآنجاکه. روند یم به شمار محدودکنندهعوامل 
قدرت رقابت  ،دوره رشد کم است يرشد نخود در ابتدا

داتا و همکاران، (باشد  یم یفهرز ضع يها آن با علف
 مراتب به یببا نخود رق یاسدر ق یاهانگ ینلذا ا) 2007

 ینتر و آب که از مهم ییجذب عناصر غذا يبرا تري يقو
شوند بوده و در  یمحسوب م یمکشت د يها یتمحدود

اله (دارند  اي کننده تعییننقش مهم و  ها آنکمبود  یدتشد
   ).1385و همکاران،  يداد

 90تا  60ها بر نخود از  خسارت آن که يطور هب
سازمان جهاد  آمارنامه(است  شده گزارشصد در

 يها کاربرد نهاده یشافزا        ًو معموال ) 1394 ،کشاورزي
اغلب  ،یتروژنن یلاز قب یمیاییش يکودها یژهو هب يکشاورز
 ینمأرا ت یاهگ يا یهتغذ یازهاين مدت کوتاهدر  ینکهضمن ا

هرز، منجر  يها رشد علف یشترب یکتحر یقکند از طر یم
 ینلذا اعتقاد بر ا .شدخواهد  ها آن یات منفاثر یدبه تشد

 یطیمح یستز ازنظرکه  یستیز ياست که کاربرد کودها
در باشد و  یتر م مقرون به صرفه ياقتصاد ازنظرو  امن
خاك  حاصلخیزيو  یاهگ يها یازمندياز مدت در رفع ندر
کم آبی  یطدر شرا یژهو هب يتر مناسب ینههستند، گز یدمف

  ).2014و همکاران، پور  پزشک(هستند 
 تأثیر یقاغلب از طر یاهاندر گ یستیز يکودها

را  یاهانرشد گ ي،ا یشهجذب ر یشو افزا یشهبر رشد ر
با  یاهکه گ یطیدر شرا یژهو همهم ب یندهند و ا یم یشافزا

 یاهاندر گ یمواجه است نقش مهم یطیمح يها تنش
 هاي زیستی اعم از تنش ،تنش یطدر شرا طورکلی به. دندار
 یم،د یطو شرا یخشک يها تنش یژهو هزیستی ب غیرو 

اختصاص  یشهبه ر یاهگ ياز مواد فتوسنتز یاديبخش ز
حجم  یشضمن افزا یاهگ یقطر ینشود و از ا یداده م

 یینه،مو يها یشهبه شاخساره و تعداد ر یشهنسبت ر یشه،ر
 ینسبت به تنش خشک داده و یشرا افزا يا یشهجذب ر
 یرانصاريم ؛2011شن و همکاران، (تر خواهد شد  متحمل

 يها چاست که قار یناعتقاد بر ا). 2009 و همکاران،
 ییتوانا یشمشابه، به افزا یتوانند به روش یهم م یکوریزام
گسترده  يها شبکه یقاز طر ي،ا یشهدر جذب ر یاهانگ
به  یو اصل یجانب يها یشهبر رشد ر تأثیر یزها و ن یفه
شن و  ؛2008 همکاران، آزکون و(کمک کنند  یاهانگ

 یلوي،س( یتحمل به خشک یشافزا). 2011، همکاران
جذب عناصر  یش، افزا)1997و ال رداد،  یال کراک ؛1993

 یرغ ییخصوص عناصر غذا هب یاهانتوسط گ ییغذا
، تحمل )1992 یویس،د(و مس  يچون فسفر، رو تحرکیم

فتوسنتز  یشافزا یزو ن یاهیگ يها یماريو ب يبه تنش شور
در  یکوریزاما يها با قارچ یستیهمز یايمزا ینتر ز مهما
عملکرد و  یشاست که منجر به بهبود رشد و افزا یاهانگ

  . شود یم یمحصوالت زراع یدتول
 يها در قارچ مذکور يها یسمبه مکان وجهبا ت

 یها بر توان رقابت قارچ ینرسد ا یبه نظر م یکوریزا،ما
 مؤثر یزهرز ن يها علف یریتو متعاقب آن در مد یاهانگ

جوردن و همکاران،  ؛2011و همکاران،  یوزمتر يد(باشند 
از  یها در برخ قارچ یناست که ا یناعتقاد بر ا). 2000

 که چرخه زندگی کوتاهی دارند ورودرال  یاهانگ
 یاهانگروه از گ یندر ا یزن ساله یکهرز  يها علف
 د،یو ر یسفرانس(دارند  یشوند اثرات منف یم يبند طبقه

احتمال وجود دارد که عالوه بر  ینلذا ا) 1995
سرکوب  يبرا یلیها، پتانس قارچ ینمذکور ا يها یلپتانس
از ). 2011و همکاران،  یوزمتر يد(هرز باشند  يها علف

مثبت  تأثیرهایی نیز حاکی از  گزارش یگرد يسو
محرك رشد گیاهان  یزوباکترهايموسوم به را هاي باکتري

)PGPR ( یستیز ياز منابع کودها یگرد یکی انعنو بهکه 
اعتقاد بر این . هستند، وجود دارد موردتوجه يدر کشاورز

 یاهانتوانند در رشد گ ها می است که این باکتري
 يها ان در معرض تنشیاهکه گ یطیخصوص در شرا هب

 پور و همکاران، پزشک(باشند  مؤثرو  یدهستند مف یطیمح
  ).2014 ،همکارانو  یکپرامان ؛2014

مستقیم قادر به استفاده از پتاسیم  طور بهگیاهان 
تا زمان هوازدگی یا محلول شدن در آب خاك  معدنی
پتاسیم در طی  نشان دهنده آن است کهمطالعات  و نیستند
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شود  آزاد می ،ها هاي سیلیکاته توسط باکتري تجزیه کانی
ی که یها همچنین در خاك). 1991فردریچ و همکاران، (

 حل غیرقابلر هستند، این عنصر بیشتر به شکل غنی از فسف
از آن براي  )درصد 1/0حدود (بوده و تنها مقدار کمی 

در  حل غیرقابلحل شدن فسفات . است دسترس قابلگیاه 
رشد  تحریک کننده هاي باکتريمحیط ریشه از طریق 

گیاهان، قابلیت دسترسی به عناصر غذایی را افزایش 
  .)2006ن، رودریگز و همکارا(دهند  می

 یستز هم هاي باکتريبا  یستیهمز یتنخود قابل
 يها ها موجود استفاده از قارچ را داشته و بر اساس گزارش

باشد  مؤثرتواند در بهبود رشد آن  یم یزن اندوفیت
 .صورت گرفته است یراندر ا یمطالعات اندک وجود بااین

 یستیز يکاربرد کودها یسنج امکان باهدف یبررس ینا
) PGPR(رشد  کننده تحریک هاي باکتريو  یکوریزاما شبه

بر رشد و  ،هاي هرز در حضور و عدم حضور علف
  .مشهد انجام شد یزراع یطعملکرد نخود در شرا

  ها مواد و روش
ین مطالعه در مزرعه تحقیقاتی دانشکده ا

در زمستان و بهار سال کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد 
فاکتوریل و  صورت به آزمایش. اجرا شد 1395- 96زراعی 

الب طرح بلوك کامل تصادفی در سه تکرار انجام قدر 
کودهاي کاربرد : الفشامل  فاکتورهاي آزمایش .شد

 کننده حلبومی  هاي باکتري: شاملسطح شش زیستی در 

و قارچ  پتاسیم کننده حلبومی  هاي باکتري، فسفات
، )Piriformospora indica( اشبه مایکوریز اندوفیت

ترکیب باکتري ، پتاسیمفسفات و  کننده حلب باکتري ترکی
 شبه مایکوریزا اندوفیتو قارچ  پتاسیمفسفات،  کننده حل

شبه  اندوفیت قارچ بدون باکتري و(و تیمار شاهد 
: شاملسطح  سههاي هرز در  کنترل علف: بو ) مایکوریزا

 یردیتپهاي  کش علفمخلوط هاي هرز با  کنترل علف
دو و ترتیب به مقدار به () کتلس(دیم و کلتو) لنتاگران(

ترتیب ه ، دو بار وجین ب)در هکتار ماده تجاري یک لیتر
ها و سه بار وجین  غالف نقبل از گلدهی و مرحله پر شد

ترتیب قبل از گلدهی، اتمام گلدهی و مرحله پر شدن به 
سلول در  107ها  تراکم جمعیت باکتري .بودها  غالف
فسفات  کننده حل هاي باکتري. دمایه تلقیح بو لیتر میلی

 Bacillus spهاي  اي از سویه مجموعه
پتاسیم  کننده حل هاي باکتري و Pseudomonas spو

بودند که   .Thiobacillus spهاي اي از سویه مجموعه
زیست  بنیان دانشتوسط شرکت  بومی ایران بوده و

آوري و تکثیر  از نقاط مختلف جمع فناور خوشه
در تناوب  قبلسال آزمایش  استفاده دمور زمین .شدند

زمین  سازي آمادهعملیات  ،قبل از کاشت .بودگندم  با
محتوي  و شامل شخم، دیسک و سیکلوتیلر انجام شد

با  هاي فیزیکی و شیمیایی خاك و ویژگیعناصر 
  .)1جدول (تعیین شد آزمون خاك 

 
 هاي فیزیکوشیمیایی خاك محل آزمایش برخی ویژگی - 1جدول 

  متري سانتی 30مق در ع
  لومی رسی  بافت

  31/1  )دسی زیمنس بر متر(هدایت الکتریکی 
  pH  65/7اسیدیته کل 

  65/1  )مترمکعبگرم در ( وزن مخصوص ظاهري
  126  )گرم در کیلوگرم میلی( پتاسیم
  9  )گرم در کیلوگرم میلی( فسفر

  13/0  )درصد(نیتروژن کل 
  27/1  )درصد(کربن آلی 

  
متر و فاصله بین  2×3آزمایش  هاي ابعاد کرت

. بود یک متر به ترتیب نیم و ها بلوك فاصله بین وها  کرت
 نخود رقم هاشم بذورتلقیح  در شرایط سایه قبل از کاشت

به با غلظت یک در هزار  موردنظرکودهاي زیستی با
 تاریخ بیست و دوم درکاشت . شد صورت اسپري انجام

در طی . انجام شد مربعمتربوته در  40تراکم  با اسفندماه
آبیاري انجام شد و کودهاي  ماه اردیبهشت چهارمرشد در 

مقدار پنج لیتر در به به همراه آب آبیاري زیستی مجدد 
 تاریخ هفتمدر . گردید اضافه نظر موردهاي  کرتهکتار 

هاي هرز صورت گرفت و  شمارش علف ماه اردیبهشت
و  ردیتیپهاي  کش علفمخلوط با  هاي هرز علفکنترل 

. انجام شد ماه اردیبهشتتاریخ دوازدهم در  کلتودیم
در  نیز هاي هرز با وجین دستی کنترل علفتیمارهاي 

  .انجام شد موردنظرحل مرا
رشد از هر کرت سه بوته در انتهاي فصل 

 ساقه، ارتفاع اولین بوتهانتخاب و قبل از برداشت ارتفاع 
ك و ارتفاع اولین غالف از سطح خا از سطح خاك

برداشت و  شده انتخابهاي  بوته سپس. شدگیري  اندازه
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اصلی و فرعی، تعداد  ساقهاجزاي عملکرد شامل تعداد 
وزن صد دانه و  ور و ناباروررکل غالف، تعداد غالف با

و کلسیم بافت گیاهی  ر، فسفپتاسیم غلظت و گیري اندازه
  .شدگیري  ها اندازه در این نمونه

افت گیاهی با و کلسیم در ب پتاسیمغلظت 
و ) HNO3(استفاده از روش هضم تر با اسید نیتریک 

جهت تعیین میزان فسفر . دستگاه فلیم فتومتر انجام شد
هاي گیاهی از روش هضم در بالن  درصد فسفر در نمونه

استفاده  )HClO4( ژوژه با اسید نیتریک، اسید پرکلریدریک
 رنگ( سنجی طیفپس از تهیه عصاره، بار روش . گردید

و با ) )H24Mo7N6O24×4H2O(مولیبدات  هپتاآمونیوم آبی 
نانومتر  660 موج طولاستفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در 

  ).1375امامی، (انجام شد 
نخود، و بذر  توده زیستجهت بررسی عملکرد 

هاي نخود  بوته مترمربعیک  ی به مساحتسطحاز 
 پس دانهو  توده زیستوزن خشک کل  شدند وبرداشت 

شاخص انجام شد و  ها در هواي آزاد از خشک شدن بوته
  .شدبرداشت محاسبه 

افزار  نرم یلهوس حاصل به يها دادهتجزیه واریانس 
Minitab 18 با استفاده از  ها یانگینم یسهو مقا انجام

 یابیدر سطح احتمال پنج درصد مورد ارز LSDآزمون 
  .قرار گرفتند

  نتایج و بحث
 14 که داد نشان هرز هاي علف فلور ارزیابی

یک و  لپه تکگونه دو  و دولپهگونه  11( هرز علف گونه
بند،  ، علف هفتتره شاه شامل )ک برگیشبه بارگونه 

 سیاه، تاجریزي ،ریشه قرمز خروس تاجکن،  گاوچاق
 تاتوره، چچم، اویارسالم، صحرایی، پیچک تره، سلمه

 غالب هاي گونه سوروف کشیش و ترشک، خاکشیر، کیسه
خاکشیر، تاتوره و  جز به که بودند آزمایش تحت زرعهم

 در حضور لحاظ به باالیی یکنواختی ازکیسه کشیش بقیه 
 هاي گونه بین در .بودند برخوردار آزمایش هاي کرت کل

 ازآن پسو  درصد 63/27 نسبی وفور با تره سلمه یادشده
 هاي علف بیشترین درصد 77/23 نسبی با وفوراویارسالم 
  ).2 جدول( ندغالب بود

  
  هرز هاي علف کنترل تیمارهاي اعمال از قبل موجود هرز علف هاي گونه خصوصیات - 2 جدول

   تراکم میانگین  نسبی وفور
 )مترمربعبوته در (

علمی نام گیاهی تیره فارسی نام  زندگی چرخه  

 Papaveraceae  Fumaria officinalis  تره شاه  ساله یک 64 92/3
 .Polygonaceae  Polygonum aviculare L  بند هفت علف  ساله یک 66 04/4
 Asteraceae  Lactuca scariola   ُ ک ن گاوچاق  ساله یک 165 11/10
 .Amaranthaceae  Amaranthus retroflexus L  ریشه قرمز خروس تاج  ساله یک 87 33/5
 .Solanaceae  Solanum nigrum L  سیاه تاجریزي  ساله یک 115 05/7
 Solanaceae  Datura stramonium  اتورهت  ساله یک 2 12/0
 Cyperaceae  Cyperus rotundus  یارسالماو  چندساله 388 77/23
 .Poaceae  Lolium temulentum L  چچم  چندساله 28 72/1
 Amaranthaceae  Chenopodium album  سلمه تره  ساله یک 451 63/27
 .Polygonaceae  Rumex crispus L  ترشک چندساله 19 16/1
 Convolvulaceae Convolvulus arvensis  ییصحرا یچکپ  چندساله 123 57/7
 Poaceae  Echinochloa crus-galli  سوروف  ساله یک 122 48/7
 Brassicaceae  Descurainia sophia  خاکشیر  ساله یک 1 06/0
 Brassicaceae  Capsella bursa-pastoris  کیسه کشیش  ساله یک 1 06/0

  
هاي کنترل  زیستی و روش بررسی اثر کودهاي

هر چند نخود نشان داد که  بوتهارتفاع هاي هرز بر  علف
داري  ثیر معنیأهاي هرز ت روش هاي کنترل علف

)P≤0.05 ( بر این صفت نداشتند اما اثر کودهاي زیستی و
هاي هرز بسیار  هاي کنترل علف اثرات متقابل آنها با روش

بیشترین و حاصل  بر اساس نتایج .بود) P≤0.01(دار معنی
بدون (به ترتیب در تیمار شاهد  بوتهکمترین ارتفاع 

با دو بار همراه ) باکتري و قارچ اندوفیت شبه مایکوریزا

 کننده پتاسیم حلهاي هرز و تیمارهاي باکتري  وجین علف
تیمار ترکیب باکتري نیز  هرز وهاي  با دو بار وجین علف

هاي هرز  ین علفو فسفات با سه بار وج پتاسیم کننده حل
، در تیمار کودهاي زیستیبین در  ).4جدول ( مشاهده شد

بوته بیشترین ارتفاع شبه مایکوریزا  اندوفیتقارچ  کاربرد
و  پتاسیم کننده حلو تیمار ترکیب باکتري  مشاهده شد

داري با تیمار کاربرد  بدون اختالف آماري معنی فسفات
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  کردند اد ایجرا بوته کمترین ارتفاع  اندوفیتقارچ 
  ). 4جدول (
  

  

  هاي  کودهاي زیستی و روش تأثیردر نخود تحت  یموردبررسمنابع تغییر، درجه آزادي و سطح احتمال صفات  - 3جدول 
  هاي هرز کنترل علف

  منابع تغییر
  تکرار کود زیستی هاي هرز کنترل علف هاي هرز کنترل علف×کود زیستی خطا
 درجه آزادي 2 5 2 10 34
 **001/0 ns670/0 **010/0 *020/0 ارتفاع بوته 
 ns190/0 ns060/0 ns540/0 **001/0  سطح زمینفرعی از  ساقهفاصله اولین 
 **001/0 ns450/0 **001/0 **001/0  سطح زمینفاصله اولین غالف از 
 **001/0 **001/0 **001/0 ns440/0  اصلی ساقهتعداد 
 فرعی ساقهد تعدا 001/0** 001/0** 001/0** 010/0** 
 **001/0 ns450/0 *030/0 ns120/0 تعداد غالف در بوته 
 *020/0 ns100/0 **010/0 ns100/0 تعداد غالف پوك در بوته 
 **001/0 ns340/0 *040/0 ns110/0 در بوته تعداد غالف بارور 
 ns150/0 ns120/0 ns690/0 ns730/0 تعداد دانه در غالف 
 توده زیستعملکرد  001/0** 001/0** 001/0** 001/0** 
 دانهعملکرد  010/0** 001/0** 001/0** 001/0** 
 *020/0 *040/0 **001/0 ns760/0 وزن صد دانه 
 *050/0 **001/0 ns230/0 ns220/0 شاخص برداشت 
 پتاسیم 030/0* 001/0** 001/0** 030/0* 
 *040/0 *020/0 ns220/0 **001/0 فسفر 
 کلسیم 030/0* 001/0** 040/0* 001/0** 

ns ، * درصد 01/0و  05/0دار در سطوح احتمال  دار و معنی به ترتیب غیر معنی** و.  
  
  

عامل مؤثري در بوته در گیاهان زراعی ارتفاع 
لذا در یک  .رقابت جهت جذب تشعشع خورشید است

گیاهان  ،جامعه گیاهی شامل علف هرز و محصول زراعی
و در مطالعاتی  تر هستند بتی موفقرقا ازنظرشتر یبا ارتفاع ب

 شده گزارشبوته مثبت کودهاي زیستی بر ارتفاع  تأثیر
در با توجه به اینکه ). 2011و همکاران،  یوزمتر يد( است

انتهاي فصل بوته گیري ارتفاع  این مطالعه زمان اندازه
رسد در  به نظر می. رشد و قبل از برداشت بود

اهد که تعداد غالف تیمارهاي کودي نسبت به تیمار ش
، وزن )5جدول (کرده بودند و دانه بیشتري تولید 

و افراشته بودن شده ها  ها موجب خم شدن بوته غالف
  .قرارگرفته است تأثیرها تحت  بوته

ارتفاع ساقه هاي فرعی یکی از عوامل مهم در 
که در برداشت به روش  استتولید و عملکرد نخود 

ست که در این آزمایش تحت مکانیزه نخود نیز تأثیرگذار ا

نکته ). 3جدول (تأثیر تیمارهاي مورد بررسی قرار نگرفتند 
 44/1توجه در این مطالعه رشد اولین ساقه فرعی در  قابل

و بررسی ) 4جدول (متري سطح زمین بود  سانتی
همبستگی بین ارتفاع اولین ساقه فرعی از سطح زمین با 

و صفت همبستگی ارتفاع کانوپی نشان داد که بین این د
  ).8جدول (وجود دارد ) =27/0r*(داري  مثبت و معنی

در بررسی اثرات متقابل بین تیمارهاي کودي 
هاي هرز مشاهده شد که  هاي کنترل علف و روش

بیشترین فاصله اولین غالف از سطح زمین مربوط به 
کننده فسفات و سه بار وجین  تیمار باکتري حل

آن در تیمار ترکیب  هاي هرز و کمترین مقدار علف
و فسفات و سه بار وجین  کننده پتاسیم باکتري حل

هاي هرز بود و تفاوت بین این دو تیمار از این  علف
  ).4جدول (متر بود  سانتی 7/14نظر 



  ..............هاي مختلف کنترل  با روش) .Cicer arientinum L(کودهاي زیستی بر بهبود رشد و عملکرد نخود  تأثیر / 200

 .نخود رشدي صفات بر هرز هاي علف کنترل هاي روش و زیستیکودهاي  تأثیرمقایسه میانگین  - 4 جدول
هاي  کنترل علف MKP KP P M K C میانگین  صفات

8/42 A 3/36 b-c 6/49 a-b 2/38 b-c 8/45 a-c 4/44 a-c 7/42 a-c H 
9/43 )متر سانتی(بوته ارتفاع  A 1/48 a-c 6/39 a-c 7/43 a-c 0/44 a-c 1/35 c 0/53 a W2 

9/43 A 2/43 a-c 1/35 c 7/43 a-c 9/48 a-b 9/44 a-c 8/47 a-c W3 
 5/42 AB 4/41 B 9/41 AB 2/46 AB 5/41 B 8/47 A میانگین  
57/1 A 44/1 a 78/1 a 33/1 a 44/1 a 67/1 a 78/1 a H سطح زمین از  ساقه فرعیاولین  ارتفاع

 )متر سانتی(
46/1 A 44/1 a 11/1 a 56/1 a 44/1 a 44/1 a 78/1 a W2 
84/1 A 78/1 a 62/2 a 56/1 a 11/2 a 33/1 a 67/1 a W3 
 56/1 A 84/1 A 48/1 A 67/1 A 48/1 A 74/1 A میانگین  

2/22 A 6/19 a-c 9/22 a-c 9/20 a-c 4/21 a-c 7/24 a-c 0/24 a-c H سطح زمین اولین غالف از  ارتفاع
 )متر سانتی(

9/22 A 4/26 a-b 8/18 a-c 7/19 a-c 7/23 a-c 3/21 a-c 4/27 ab W2 
6/23 A 4/23 a-c 8/14 c 5/29 a 9/25 a-b 0/22 a-c 9/25 a-b W3 

 1/23 AB 8/18 B 4/23 AB 7/23 A 7/22 AB 8/25 A میانگین  
45/5 A 44/5 a-e 33/5 a-e 80/5 a-c 66/5 a-d 12/7 a 33/3 c-e H 

24/4 در گیاه اصلی ساقهتعداد  B 79/2 de 33/4 a-e 23/6 ab 33/3 c-e 33/4 a-e 44/4 a-e W2 
47/3 C 11/3 c-e 62/2 e 44/4 a-e 22/3 c-e 67/3 b-e 78/3 b-e W3 
 78/3 B 10/4 B 49/5 A 07/4 B 04/5 AB 85/3 B میانگین  
0/28 A 1/29 a-c 0/36 a 4/26 a-c 8/33 ab 2/21 c 4/21 c H 

1/24 در گیاه فرعی ساقهتعداد  B 3/23 b-c 7/27 a-c 4/27 a-c 9/21 c 0/24 bc 4/20 c W2 
4/24 B 9/24 a-c 3/23 bc 2/24 a-c 0/27 a-c 2/26 a-c 8/20 c W3 
 8/25 AB 0/29 A 0/26 AB 6/27 A 8/23 AB 9/20 B میانگین  

: Pپتاسیم،  کننده حل هاي باکتري: Kشاهد، : C. ندارند داري یر سطح احتمال پنج درصد اختالف معنحروف مشابه در هر صفت د يدارا هاي یانگینم
دو بار وجین به : W2یردیت و کلتودیم، پهاي  کش هاي هرز با علف کنترل علف: H. شبه مایکوریزا اندوفیتقارچ : Mفسفات،  کننده حل هاي باکتري

  .ها سه بار وجین به ترتیب قبل از گلدهی، اتمام گلدهی و مرحله پر شدن غالف: W3ها،  فترتیب قبل از گلدهی و مرحله پر شدن غال
  

 زیستی کود تیمارهاي مطالعه این در طورکلی به
 تأثیر نتوانستند زیستی کودهاي مصرف عدم به نسبت
 که نحوي به باشند داشته خصوصیت این بر داري معنی
 داري الف معنیبدون اختزیستی  کود کاربرد بدون تیمار

 خاك سطح از غالف اولین ارتفاع تیمارها سایر به نسبت
 که محرکی اثر بر عالوه رسد می نظر به .داشت بیشتري

 را ربارو هاي   ساقه ارتفاع توانند می و دارند رشد بر ها کود
 کودها از استفاده است ممکن دیگر طرف از دهند افزایش

 شدن تر نگینس و بیشتر باروري موجب گیاه تقویت و
 جهت عاملی تواند میاین مهم  که گردد هاي فرعی ساقه
 سطح از غالف اولین ارتفاع کاهش و ها  ساقه شدن خم

 صفات بین همبستگی بررسی وجود این با .باشد خاك
 )=69/0r**( داري  معنی و مثبت همبستگی که داد نشان
 زمین سطح از غالف اولین فاصله و کانوپی ارتفاع بین

 بر اساس نتایج آزمایش، ).8 جدول( شد دهمشاه
 ارتفاع بر داري معنی تأثیر هرز هاي علف کنترل هاي روش
  .نداشت زمین سطح از غالف اولین

 اصلی ساقه تعداد نظر از مختلف تیمارهاي بین
 و بیشترین ).3 جدول( شد مشاهده داري معنی تفاوت

 کود تیمار در ترتیب به بوته در اصلی ساقه تعداد کمترین
 و هرز هاي علف وجین بار دو و فسفات کننده حل زیستی
 بار سه و فسفات و پتاسیم کننده حل باکتري ترکیبی تیمار

 و بیشترین بین تفاوت .شد مشاهده هرز علف وجین
 مطالعه این در نخود بوته در اصلی ساقه تعداد کمترین

کننده  تیمار کود زیستی حل ).4 جدول( بود درصد 0/58
بدون اختالف معنی داري با با تیمار کود زیستی فسفات 

دار تعداد ساقه  موجب افزایش معنی ،کننده پتاسیم حل
جدول (اصلی در بوته نخود نسبت به سایر تیمارها شد 

 کاربردهاي هرز،  در بین روش هاي کنترل علف). 4
 کنترل در کلتودیم و یردیتپ هاي کش علفمخلوط 

 ساقه تعداد دار معنی شافزای موجب نخود هرز هاي علف
 سه و دو تیمار به نسبت که طوري به .گردید بوته در اصلی

 0/36 و 0/22 منجر به افزایش ترتیب به وجین بار
  ).4 جدول( شد بوته در اصلی ساقه تعداد يدرصد

 تأثیر تحت نخود بوته در فرعی ساقه تعداد
 کنترل هاي روش و زیستی کودهاي کاربرد دار معنی
 تعداد بیشترین ).3 جدول( گرفت قرار رزه هاي علف
 کننده حل باکتري تیمار در ترتیب به بوته در فرعی ساقه
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 کنترل و فسفات کننده حل باکتري با همراه پتاسیم
 هاي کش علفمخلوط  کاربرد توسط هرز هاي علف

 در بوته در فرعی ساقه تعداد کمترین و کلتودیم و یردیتپ
 هاي علف وجین بار دو و زیستی کود کاربرد عدم تیمار
 تیمار دو این بین تفاوت .)4جدول ( شد مشاهده هرز

 ).4 جدول( بود درصد 43 بوته در فرعی ساقه تعداد ازنظر
 کاربرد همچنین و زیستی کودهاي مصرف طورکلی به

 تعداد افزایش موجب کلتودیم و یردیتپ هاي کش علف
ه اعتقاد بر این است ک ).4 جدول( گردید فرعی ساقه

 بدون گیاه رشد بهبوددهنده آزادزي هاي مسیارگانیکروم
 افزایش واسطه به را گیاه رشد میزان گیاه نوع به توجه

ویل و همکاران، ( دهند می افزایش غذایی عناصر فراهمی
 فراهم در ،نخود بودن رشد نامحدود به توجه با .)2016
 آن رشد میزان غذایی، عناصر و محیطی شرایط بودن

 ،همکارانو  یکپرامان( یابد می افزایش توجهی ابلق طور به
 گیاه براي اي تغذیه شرایط بهبود رسد می نظر به .)2014

ضمن بهبود رشد و  تا گردیده موجب در این مطالعه
آن نیز  فرعی و اصلی هاي ساقه تعدادارتفاع کانوپی نخود 

از سوي دیگر با توجه به  .یابد افزایش داري طور معنی هب
کش  علف طهاي قبلی مخلو بر اساس گزارشکه  این

تواند بدون اثرات سوئی در کنترل  کلتودیم میپیریدیت و 
مقصودي، ( باشد مؤثرهاي هرز نخود  انتخابی علف

ه است در بهبود ت، کاربرد آن از این طریق توانس)1396
باشد هر  مؤثرهاي فرعی و اصلی نخود  ساقهرشد و تعداد 

ها نیاز به  ر میکروارگانیسمکنش آن ب چند بررسی برهم
بر اساس مطالعات  وجود بااین. مطالعات بیشتري دارد

کش پیریدیت در نخود کمترین اثرات  کاربرد علفدیگر 
زیست با ریشه  هاي هم سوء را بر فعالیت میکروارگانیسم

ایزدي دربندي و اکرم، ( ن دارد نخود و تثبیت زیستی نیترو
شد تایج مشابهی را گزارش نیز ن در مطالعات دیگر .)1391

  .)1391رسولی، (
 هاي روش و زیستی کودهاي مصرف برهمکنش

 نخود بوته در غالف تعداد نظر از هرز هاي علف کنترل
 کاربرد تیمار در صفت این مقدار بیشترین که داد نشان

 کنترل و فسفات و پتاسیم کننده حل هاي باکتري زمان هم
 و یردیتپ کش علف مخلوط از استفاده با هرز هاي علف

 هاي باکتري مصرف تیمار در آن کمترین و کلتودیم
با استفاده از  هرز هاي علف کنترل و پتاسیم کننده حل

 این تفاوت که بود یردیت و کلتودیمپکش  مخلوط علف
 بین ).5 جدول( بود درصد 52 یکدیگر با تیمار دو

 هاي علفکش و وجین  هاي کاربرد علف روش تیمارهاي
 مشاهده داري معنی تفاوت بوته در غالف تعداد نظراز هرز
از طرفی کاربرد کودهاي زیستی نسبت  ).3 جدول( نشد

  ها موجب افزایش تعداد غالف در بوته به عدم کاربرد آن
وجود بین تیمارهاي کاربرد کودهاي  این با. نخود گردید

کننده پتاسیم  هاي حل زمان باکتري زیستی، تنها مصرف هم
داري بر تعداد غالف در بوته نخود  تفاوت معنیو فسفات 

با ). 5جدول (هاي زیستی داشت  با تیمار بدون کاربرد کود
مخلوط  از استفاده رسد توجه به نتایج مذکور، به نظر می

 تولید بر منفی تأثیر کلتودیم و یردیتپهاي  کش علف
 دو از بیشتر وجین همچنین و نداشته نخود بوته در غالف

 .گردد بوته در غالف تعداد افزایش موجب توانستهن نیز بار
 زیستی کودهاي کاربرد با ارتباط در مطالعات سایر نتایج

 ویژگی این افزایش از حاکی نخود بوته در غالف تعداد بر
اعتقاد بر این است که  .)1394 الهی، و ابوطالبیان( دارد

 جمعیت تغییر با زي خاك گیاهی رشد هاي دهنده بهبود
مفید بر رشد  ترکیبات انواع تولید موجب خاك یمیکروب

 فراهم دلیل به مستقیم طور به اغلب و دنگرد میگیاهان 
 عناصر و پتاسیم فسفر، نیتروژن،( غذایی عناصر کردن

 یا و گیاهی هاي هورمون انواع سطح تغییر یا )ضروري
 انواع کنندگی انعتمم اثرات کاهش با غیرمستقیم طور به

 گردند می گیاهان رشد افزایش باعث زا بیماري عوامل
   .)2015گوپتا و همکاران، (

 کننده حل هاي باکتري یتدر اثر فعالهمچنین 
 یدرشد تول هاي کننده یمتنظ یشه،ر یطدر مح فسفر و پتاسیم

 ها رسان یامپ عنوان به یمیاییش یباتکه مانند ترک شود یم
نز مارتی(دارند  یاهدر رشد گ اي یژهعمل کرده که نقش و
 یوسنتزب يبرا ها يدر باکتر). 2010ویورسو و همکاران، 

پنج تا  یپتوفاناز تر IAA یماده اصل یشپ عنوان به یناکس
). 2007اسپاپن و همکاران، (شده است  یمعرف یرشش مس
 يها فسفات قادرند فسفات حل کننده هاي باکتري همچنین
کردن، کالته  یدياس یندهايفرآ یقرا از طر حل غیرقابل

به  یکگلوکون یداس یدو تول یتبادل يها ردن، واکنشک
گالتی و (کنند  یلتبد یاهگ يبرا دسترس قابل يها شکل

ها موجب افزایش  که مجموع این فعالیت )2010همکاران، 
  .رشد و تولید در گیاهان خواهد شد
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  نخود عملکرد اياجر بر هرز هاي علف کنترل هاي روش و زیستیکودهاي  تأثیر مقایسه میانگین - 5 جدول
هاي هرز کنترل علف MKP KP P M K  C میانگین  صفات 
105A 116a-c 140a 0/83 bc 117a-c 0/67 c 0/84 a-c H 

114A 115a-c 0/88 تعداد غالف در بوته a-c 136a-c 110a-c 0/86 a-c 0/99 a-c W2  
107A 117a-c 117a-c 118a-c 0/83 bc 151ab 0/88 a-c W3 

 116AB 129A 112AB 103AB 101AB 0/90 B میانگین  
59/8 A 22/8 ab 89/13 a 44/6 b 11/9 ab 44/7 ab 44/6 b H 

42/7 تعداد غالف پوك در بوته A 84/6 b 56/9 ab 33/9 ab 00/7 b 33/5 b 44/6 b W2  
17/7 A 82/7 ab 88/6 b 00/7 b 44/7 ab 89/8 ab 00/5 b W3 
 63/7 AB 11/10 A 59/7 AB 85/7 AB 22/7 AB 96/5 B میانگین  
0/96 A 108ab 147a 0/77 ab 108ab 0/59 b 0/77 ab H 

107A 108ab 130ab 127ab 103ab 0/80 در بوته تعداد غالف بارور ab 0/93 ab W2  
100A 108ab 81ab 109ab 0/75 ab 143a 0/83 ab W3 

 108AB 119A 104AB 0/95 AB 0/94 AB 0/84 B میانگین  
29/1 A 36/1 a 33/1 a 17/1 a 22/1 a 47/1 a 19/1 a H 

18/1 دانه در غالفتعداد  A 03/1 a 19/1 a 28/1 a 31/1 a 03/1 a 22/1 a W2  
26/1 A 08/1 a 31/1 a 31/1 a 28/1 a 28/1 a 31/1 a W3 
 16/1 A 28/1 A 25/1 A 27/1 A 26/1 A 24/1 A میانگین  

: Pپتاسیم،  کننده حل هاي کتريبا: Kشاهد، : C. ندارند داري یحروف مشابه در هر صفت در سطح احتمال پنج درصد اختالف معن يدارا هاي یانگینم
دو بار وجین به : W2یردیت و کلتودیم، پهاي  کش هاي هرز با علف کنترل علف: H. شبه مایکوریزا اندوفیتقارچ : Mفسفات،  کننده حل هاي باکتري

  .ها رحله پر شدن غالفسه بار وجین به ترتیب قبل از گلدهی، اتمام گلدهی و م: W3ها،  ترتیب قبل از گلدهی و مرحله پر شدن غالف
  

 تیمارهاي بین بوته در پوك غالف تعداد نظر از
 همانند ).3 جدول( شد مشاهده داري معنی تفاوت کودي
 هاي باکتري زمان هم کاربرد تیمار بوته، در غالف کل تعداد
 در پوك غالف تعداد بیشترین فسفات و پتاسیم کننده حل
 داري معنی تفاوت تیمارها سایر بین و بودند دارا را بوته

 تعداد افزایش با رسد می نظر به .)5جدول ( نشد مشاهده
رهاي ادر تیم نیز پوك غالف تعداد ،بوته در غالف

 تلقیح عدم .است یافته یشافزایکسانی  طور بهآزمایش 
 تنش محیط، باالي دماي اثر در      ًعمدتا  گیاهان در ها گل

 در اريآبی مطالعه این در .است نامناسب تغذیه و خشکی
 نحو به شاهد تیمار ياستثنا به تغذیه ویکسان  تیمارها تمام

 ناباروري یکسان درصد به توجه با و گرفته انجام مناسبی
 نظر به سال، گرم فصل با گلدهی زمانی هم و ها غالف

 ها گل تلقیح عدم در مؤثري عامل محیط گرماي رسد می
 رلکنت مختلف هاي روش بین .است بوده مطالعه این در

 غالف تعداد ازنظر داري معنی تفاوت نیز هرز هاي علف
  ).3 جدول( نشد مشاهده بوته در پوك

 پوك هاي غالف تعداد یکسان درصد به توجه با
 غالف کل تعداد بوته، هر در تولیدي غالف کل به نسبت
 قرار زیستی کودهاي مصرف تأثیر تحت نیز بوته در بارور

 تیمار در بارور الفغ تعداد بیشترین .)3جدول ( گرفت
 و فسفات و پتاسیم کننده حل هاي باکتري زمان هم مصرف
 تیمار در آن کمترین و کش علف با هرز هاي علف کنترل

 هاي علف کنترل و پتاسیم کننده حل هاي باکتري مصرف
 شد مشاهده بوته در غالف 88 اختالف با کش علف با هرز

 زمان هم کاربرد کودي تیمارهاي بین در ).5 جدول(
 سایر به نسبت فسفات و پتاسیم کننده حل هاي باکتري
 که طوري به .بود برخوردار باالیی      ًنسبتا  برتري از تیمارها
 کمترین( زیستی کودهاي کاربرد عدم تیمار با آن تفاوت
 و بود درصد 29 تیمار بین )بوته در بارور غالف تعداد

 نشد مشاهده داري معنی تفاوت تیمارها سایر بین
 تشکل که شد مشاهده مطالعه این در ).5 دولج(

 تولید افزایش با و باشد می تغذیه تأثیر تحت غالف
 تعداد مانند عملکرد اجزاي سایر تأثیر تحت غالف
 و بارور غالف تعداد توان می فرعی و اصلی ساقه

 کنترل .داد افزایش را محصول تولید میزان درنهایت
 وکش  لفکاربرد ع  روش به نخود هرز هاي علف

 در بارور غالف تعداد بر داري معنی تأثیروجین نیز 
 نیز بار دو از بیشتر وجین از طرفی نداشتند، بوته

 باشد مؤثر بوته در بارور غالف تعداد درنتوانست 
   ).5 جدول(

 بر مؤثر و مهم عامل عنوان به بارور غالف تعداد
 وقار( است بوده محققان موردتوجه همواره نخود عملکرد

 خود ،بوته در غالف تعداد طرفی از ).1388 همکاران، و
 نخود در فرعی و اصلی هاي ساقه طول و تعداد تأثیر تحت
 باکتري زیستی کودهاي کاربرد مطالعه این در .است
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 فسفات کننده حل باکتري با همراه پتاسیم کننده حل
و  بوته در فرعی ساقه تعداد بهبود موجب توأم صورت به

 درصدي تعداد غالف در بوته 30 دار و نیمع نیز افزایش
 مشاهده زیستی کودهاي مصرف عدم تیمار به نسبت
 بین )=58/0r**( داري معنی و مثبت همبستگی و گردید

بر  ).8 جدول( است مطلب این تأییدکننده ویژگی دو این
 نخود گیاه در غالف در دانه تعداداساس نتایج آزمایش 

 هاي روش و زیستی هاي کود مختلف تیمارهاي تأثیر تحت
 به ).3 جدول( نگرفت قرار هرز هاي علف کنترل مختلف

 بوده ژنتیکی ویژگی یک غالف در دانه تعداد رسد می نظر
پارسا و ( گیرد نمی قرار تغذیه و محیط تأثیر تحت و

  .)1387باقري، 
 تمامی برآیند عنوان به توده زیست عملکرد

 گیاه رشد طی در مدیریتی و محیطی فیزیولوژیکی، عوامل
 تفاوت موجب زیستی کودهاي کاربرد که داد نشان
 زمان هم کاربرد ).3 جدول(صفت شد  این در دار معنی

 تولید موجب فسفات و پتاسیم کننده حل هاي باکتري
 اما؛ )6جدول ( شد نخود در توده زیست عملکرد بیشترین
 زمان هم کاربرد تیمار با داري معنی آماري تفاوت
 قارچ همراه به فسفات و پتاسیم کننده حل ايه باکتري

 کمترین دیگر طرف از .نداشت شبه مایکوریزا اندوفیت
 زیستی کودهاي کاربرد بدون تیمارهاي در توده زیست

 تیمار و پتاسیم کننده حل هاي باکتري کاربرد و )شاهد(
 .شد حاصل ییتنها به شبه مایکوریزا اندوفیت قارچ کاربرد
 تولیدي توده زیست میزان کمترین و نبیشتری بین تفاوت

 توده زیست مترمربع در گرم 209 زیستی کودهاي تیمار در
ها مشاهده  داري بین آن که تفاوت معنی )درصد 33 معادل(

 بر نیز هرز هاي علف کنترل هاي روش اثر بررسی .شد
 از استفاده که داد نشان نخود تولیدي توده زیست میزان

 کاهش موجب کلتودیم و یتیردپ هاي کش علفمخلوط 
 هاي علف کنترل روش به نسبت صفت این درصدي 23

 در .بود دار معنیها  که تفاوت آن شد با عملیات وجین هرز
 در هرز هاي علف وجین بار سه و دو هاي روش بین مقابل
 تولید ازنظر تفاوتی نخود زراعت در رشد فصل طول

 ربردکا تیمارهاي برهمکنش .نشد مشاهده توده زیست
 حاکی هرز هاي علف کنترل هاي روش و زیستی کودهاي

 که طوري به بود، مختلف تیمارهاي بین دار معنی وتاتف از
 کاربرد هايتیمار در توده زیست عملکرد بیشترین
 هاي علف وجین بار دو در فسفات کننده حل هاي باکتري

و  پتاسیم کننده حل هاي باکتريزمان  و کاربرد هم هرز
هاي هرز با استفاده از مخلوط  کنترل علففسفات با 

 تیمار در آن کمترین و یردیت و کلتودیمپ هاي کش علف
 وجین بار دو و پتاسیم کننده حل هاي باکتري کاربرد

 شد مشاهدهداري  معنی تفاوت درصد 55 با هرز هاي علف
  ). 6 جدول(

گیاهان و ریزجانداران خاك از طریق روابط 
امکان  .باشنددیگر در تعامل میهمزیستی و همیاري یا یک

وجود  یزراع یاهاناز گ یاريو بس ها يباکتر ینب یستیهمز
که امکان  يآزادز هاي باکترياستفاده از  ینندارد، بنابرا

 مناسبی ینهرا دارند گز یاهانگ یشهدر اطراف ر یتفعال
و اندام  یشهتوسعه ر يمناسب برا یطمح یک یجادا يبرا
 یرروابط غ. استعملکرد مناسب  دیتول نهایت درو  ییهوا
 يکه در آنجا سطوح باال یاهیگ یشهدر اطراف ر یستیهمز

 یمعدن يو مواد مغذ ینهآم یدهاياس ها، یدراتاز کربوه
ا جهت ه يباکتر ییکارا یشافزا يوجود دارد فضا را برا

باکن و هینتون، ( کند یم یتتقو ییعناصر غذا يآزادساز
سعه ساختار گیاه و افزایش افزایش تو درنهایتکه  )2006

 .میزان تولید را در پی دارد
کیلوگرم در  2420(در این مطالعه تیمار شاهد 

از متوسط عملکرد دانه بسیار مطلوبی نسبت به ) هکتار
کیلوگرم در  1392(متوسط عملکرد نخود آبی در کشور 

) 1394آمارنامه سازمان جهاد کشاورزي، ) (هکتار
هاي  تیمارهاي کودي و روشبرهمکنش . برخوردار بود

هاي هرز ازنظر عملکرد دانه نشان داد که تیمار  کنترل علف
کننده فسفات و دو بار وجین در  هاي حل کاربرد باکتري

هاي  طی فصل رشد بیشترین و تیمار کاربرد باکتري
هاي هرز به روش کاربرد  و کنترل علف کننده پتاسیم حل

ترین مقدار دانه کش پیریدیت و کلتودیم کم مخلوط علف
در واحد سطح را تولید کردند و تفاوت بین این دو تیمار 

روش هاي کنترل ). 6جدول (گرم در مترمربع بود  238
داري  هاي هرز و کاربرد کودهاي زیستی تأثیر معنی علف

هاي  زمان باکتري کاربرد هم. بر عملکرد نخود داشتند
زمان  هم و فسفات و نیز تیمار کاربرد کننده پتاسیم حل

و فسفات به همراه قارچ  کننده پتاسیم هاي حل باکتري
اندوفیت شبه مایکوریزا بیشترین عملکرد دانه و زیست 

بیشترین عملکرد . توده را به خود اختصاص دادند
بار وجین  3و  2توده و عملکرد دانه در تیمارهاي  زیست

یردیت و پهاي  کش مشاهده شد و استفاده از مخلوط علف
هاي  بار وجین دستی علف 3و  2یم در مقایسه با  کلتود

درصدي عملکرد  24و  29هرز به ترتیب موجب کاهش 
نتایج حاصل از این مطالعه در ارتباط ). 6جدول . (گردید

هاي پیریدیت و کلتودیم  کش با تأثیر مخلوط کاربرد علف
) 1396مقصودي، (در تضاد با مطالعات سایر محققان 

د به عدم اثرات سوء کاربرد است که در گزارش خو
کش مذکور بر رشد و عملکرد نخود  مخلوط دو علف
 وجود ازآنجاکه بر اساس مطالعات بااین. اشاره کرده است
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کش انتخابی پیریدیت در نخود بر  انجام شده کاربرد علف
هاي رایزوبیوم و نخود تأثیري  روابط همزیستی باکتري

اربرد مخلوط این اند این امکان وجود دارد که ک نداشته
کش کلتودیم از طریق اثرات سوء بر  کش با علف علف

هاي خاك این  روابط همزیستی نخود و میکروارگانیسم
و ایزدي  1391رسولی، (اثرات را در پی داشته است 

وجود نیاز به بررسی  بااین). 1391دربندي و اکرم، 
  .تري در مطالعات آتی است دقیق

  
 و دانه صد وزن ،دانه عملکرد ،توده زیست عملکرد بر هرز هاي علف کنترل هاي روش وتأثیر کودهاي زیستی مقایسه میانگین  - 6 جدول

  نخود برداشت شاخص
هاي هرز کنترل علف MKP KP P M K  C میانگین  صفات 
436B 447a-c 712a 297c 433a-c 323c 402bc H 

  565A 693a 622ab 713a 557a-c 320c 483a-c W2 )گرم در مترمربع( توده عملکرد زیست
565A 712a 556a-c 575a-c 458a-c 620ab 472a-c W3 
 617A 630A 528AB 483B 421B 452B میانگین  

210B 223a-d 338ab 145cd 218a-d 140d 195b-d H 
  297A 327ab 327ab 378a 297a-d 185b-d 267a-d W2 )مترمربعگرم در (دانه عملکرد 

276A 312ab 261a-d 297a-d 240a-d 305a-c 242a-d W3 
 287A 309A 273AB 252AB 210B 234B میانگین  

7/30 B 4/31 a-c 5/28 bc 8/31 a-c 7/31 a-c 0/32 a-c 1/29 bc H 
6/30 )گرم( وزن صد دانه B 6/30 a-c 1/30 a-c 8/27 c 6/30 a-c 0/33 ab 7/31 a-c W2  

9/31 A 3/35 a 9/29 bc 4/31 a-c 2/31 a-c 3/32 a-c 4/31 a-c W3 
 4/32 A 5/29 B 3/30 AB 1/31 AB 4/32 A 7/30 AB میانگین  

3/48 B 4/50 ab 7/47 ab 3/49 ab 3/50 ab 3/43 b 7/48 ab H 
5/53 )درصد(شاخص برداشت  A 1/47 ab 5/52 ab 6/52 ab 3/53 ab 2/60 a 3/55 ab W2 

2/49 B 8/43 b 9/46 ab 7/51 ab 3/52 ab 3/49 ab 0/51 ab W3 
 1/47 A 1/49 A 2/51 A 0/52 A 9/50 A 7/51 A میانگین  

: Pپتاسیم،  کننده حل هاي باکتري: Kشاهد، : C. ندارند داري یحروف مشابه در هر صفت در سطح احتمال پنج درصد اختالف معن يدارا هاي یانگینم
دو بار وجین به ترتیب : W2یردیت و کلتودیم، پهاي  کش هاي هرز با علف کنترل علف: H. شبه مایکوریزا اندوفیت: Mفسفات،  کننده حل هاي باکتري

  .ها سه بار وجین به ترتیب قبل از گلدهی، اتمام گلدهی و مرحله پر شدن غالف: W3ها،  قبل از گلدهی و مرحله پر شدن غالف
  

 و مهم عامل یک عنوان به غذایی عناصر فراهمی
سیندو و ( گردد می محسوب گیاهان تولید در انکار غیرقابل

 و شیمیایی کودهاي انواع از دهاستفا و )2012همکاران، 
 جذب قابل عناصر به گیاه دسترسی بهبود موجب زیستی
 کودهاي از استفاده ).2010لیان و همکاران، ( شد خواهد
 حاللیت و تجزیه قابلیت که ها باکتري خصوص به زیستی

 دارند را جذب قابل یرغ شیمیایی عناصر و خاك هاي کانی
 منابع از مؤثري طور هب بتواند گیاه تا گردد می موجب
 نماید را برداري بهره حداکثر مصرف یرقابلغ موجود

 میکرو از استفاده همچنین .)2010سینگ و همکاران، (
 کهشبه مایکوریزا  اندوفیت هاي قارچ مانند هایی ارگانیزم

 عناصر جذب در ها آن کارایی افزایش و ریشه توسعه در
 رشد و توسعه رد تواند می دارند مؤثري نقش آب و غذایی

 مطالعه این در .)2005وو و همکاران، ( دنباش مؤثر گیاه
 به فسفات و پتاسیم کننده حل هاي باکتري زمان هم کاربرد
 تیمار همچنین وشبه مایکوریزا  اندوفیت قارچ همراه
 فسفات و پتاسیم کننده حل هاي باکتري زمان هم کاربرد

 تولید بیشترینشبه مایکوریزا  اندوفیت قارچ بدون
 مثبت اثر دهنده نشان که بودند دارا را دانه و توده زیست

   .باشند می نخود گیاه تولید بر ها میکروب این
 زمان هم کاربرد تیمار در رسد می نظر به

 قارچ بدون فسفات و پتاسیم کننده حل هاي باکتري
 فسفات کننده حل هاي باکتري ،شبه مایکوریزا اندوفیت
 تهیه درشبه مایکوریزا  اندوفیت چقار خأل اند توانسته

 صفات بین همبستگی مطالعه .کنند پر گیاه براي را فسفر
 که داد نشان شده تولید توده زیست با مطالعه مورد

 در غالف کل تعداد با ویژگی این بین همبستگی بیشترین
 ساقه تعداد دیگر طرف از .شد مشاهده )=58/0r**( بوته

 اما نداشت توده زیست وزن با داري معنی همبستگی اصلی
 داري معنی غیر اما مثبت همبستگی فرعی ساقه تعداد

)25/0r=( داشت صفت این با )تیمارهاي در ).8 جدول 
مخلوط  کاربرد باوجوداینکه هرز هاي علف کنترل
 کامل کنترل موجب کلتودیم و یردیتپ هاي کش علف
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 بهمنجر اما )نشده داده نشان ها داده( گردید هرز هاي علف
  .گردید نخود تولیدي دانه و توده زیست میزان کاهش

 عملکرد اجزاي از یکی عنوان به دانه صد وزن
 ).3 جدول( گرفت قرار مختلف تیمارهاي تأثیر تحت

 کنترل هاي روش و کودي تیمارهاي برهمکنش بررسی
 تیمار که داد نشان دانه صد وزن ازنظر هرز هاي علف

 به فسفات و پتاسیم کننده حل هاي باکتري زمان هم استفاده
 وجین بار سه وشبه مایکوریزا  اندوفیت قارچ همراه
 تیمار و بیشترین رشد فصل طول در هرز هاي علف

 وجین بار دو و فسفات کننده حل باکتري از استفاده
هر . کردند تولید را دانه صد وزن کمترین هرز هاي علف

اري بر د هاي هرز تأثیر معنی هاي کنترل علف چند روش
تغییرات وزن صد دانه در نخود نداشتند اما در بررسی 

وزن صد دانه  اثرات ساده کودهاي زیستی مشاهده شد که
و  کننده پتاسیم هاي حل در تیمار کاربرد توأم باکتري

این تیمار بیشترین . فسفات کاهش معنی داري داشت
با توجه  .عملکرد دانه را در بین تیمارهاي کودي دارا بود

اینکه این تیمار بیشترین تعداد غالف بارور در بوته را  به
رسد میزان کاهش وزن صد دانه  تولید کرده بود، به نظر می

 ).6 جدول(را با تولید تعداد بیشتر دانه جبران کرده است 
 زیستی کودهاي کاربرد اثر در نخود دانه وزن افزایش
 و ابوطالبیان( است شده گزارش نیز محققان سایر توسط
 تواند می نخود گیاه در دانه وزن افزایش ).1394 الهی،
 مواد انتقال سرعت و رشد دوره طول عامل دو تأثیر تحت

 این در .)2005کار و همکاران، ( باشد دانه شدن پر و
 تیمار در غذایی عناصر فراهمی رسد می نظر به مطالعه
 به فسفات و پتاسیم کننده حل هاي باکتري زمان هم کاربرد

 مواد افزایش موجبشبه مایکوریزا  اندوفیت قارچ اههمر
 نتایج .است شده دانه به ها آن بیشتر انتقال و پرورده

 داري معنی منفی رابطه که داد نشان صفات بین همبستگی
 بارور و )-=26/0r*( کل غالف تعداد و دانه صد وزن بین

)*25/0r=-( شد مشاهده نخود در )به توجه با ).8 جدول 
 عملکرد افزایش در مهم عامل یک عنوان به دانه زنو اینکه
 فرعی هاي ساقه تعداد افزایش با گردد می محسوب نخود

 بوته در غالف تعداد افزایش آن درنتیجه و بوته در
 تغذیه را شده تولید هاي دانه نتوانسته گیاه )مخزن افزایش(

 مخازن از بیشتري تعداد بین فتوسنتزي مواد و نماید کامل
 و غذایی برنامه با تا است نیاز بنابراین؛ است شده تقسیم
 خأل و افزایش فتوسنتز میزان تر مناسب مدیریتی هاي روش

  .یابد کاهش موجود
 هاي روش و کودي تیمارهاي ثیرأت برهمکنش

 که مشاهده برداشت شاخصبر  هرز هاي علف کنترل
 باکتري کاربرد به مربوط برداشت شاخص بیشترین

 کمترین و هرز هاي علف وجین بار دو و مپتاسی کننده حل
 پتاسیم کننده حل هاي باکتري زمان هم ردبکار به مربوط آن
 13 اختالف با میکوریزا اندوفیت قارچ همراه به فسفات و

رغم عدم  با توجه به نتایج آزمایش، علی .بود يدرصد
داري بین تیمارهاي کودهاي زیستی، میزان شاخص  معنی

أم کودهاي زیستی کاهش یافت که برداشت در مصرف تو
دهنده افزایش بیشتر میزان رشد رویشی در مقایسه با  نشان

 تحقیقات طورکلی به). 6جدول (رشد زایشی در نخود بود 
 و دانه عملکرد یزانم ینب مثبتی رابطه که است داده نشان

 ،)1394 الهی، و ابوطالبیان( دارد وجود برداشت شاخص
 اندوفیت قارچ و ها باکتري توأم حضور مطالعه این در اما

 میزان بر بیشتري تأثیر یشهر محیط درشبه مایکوریزا 
 و داشت دانه عملکرد به نسبت تولیدي توده زیست

 تیمار با مقایسه در کودها این مصرف با برداشت شاخص
 بررسی .یافت کاهش زیستی کودهاي کاربرد بدون

 حاکی نیز برداشت شاخص و دانه عملکرد بین همبستگی
  ).6 جدول( بود رابطه این نبودن دار معنی از

 تأثیر تحت نخود هوایی هاي اندام پتاسیم غلظت
 هاي علف کنترل هاي روش و زیستی کودهاي تیمارهاي

 ،کودي تیمارهاي تمامی در ).3 جدول( گرفت قرار هرز
 هاي علف کنترل تیمار در هوایی هاي اندام پتاسیمغلظت 

 کلتودیم و یردیتپ هاي کش علفلوط از مخ استفاده با هرز
بین  در .بود هرز هاي علف کنترل هاي روش سایر از بیشتر

 هاي باکتري توأم کاربرد ،استفاده مورد زیستی کودهاي
شبه  اندوفیت قارچ همراه به فسفات و پتاسیم کننده حل

 از استفاده با هرز هاي علف کنترل روش درمایکوریزا 
 سه و زیستی کود کاربرد بدون تیمار و بیشترین کش علف

 کمترین رشد فصل طول در هرز هاي علف وجین بار
 میان تفاوت .بودند دارا را هوایی هاي اندام پتاسیم میزان

 در هوایی هاي اندام پتاسیم غلظت کمترین و بیشترین
 یکی پتاسیم ).7 جدول( بود درصد 37 مذکور تیمارهاي

 موجودات تمامی براي پرمصرف و ضروري عناصر از
 در حیاتی کاتیون پتاسیم ،گیاه فیزیولوژي در .است زنده

 هاي بافت در فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی عملکرد با رابطه
 پتاسیم .)2014ژانگ و کونگ، ( گردد می محسوب گیاهی

 توسط عناصر بین در جذب مقدار بیشترین نیتروژن از بعد
 پتاسیم نیاز که چند هر دارد، را شده کشت گیاهان ریشه

 ،)Gossypium herbaceum( پنبه مانند گیاهان از برخی در
 از بیشتر ها گونه از برخی و )Musa sapientum( موز

 در پتاسیم کاتیون .)2012مورا و همکاران، ( است نیتروژن
 کلوئیدهاي و رس توسط است ممکن و حل خاك محلول

 از یبخش تواند یم پتاسیم همچنین .گردد  جذب آلی
و  زاندونادي( باشد نیز تر یچیدهپ یمیاییش تیباترک
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 در کاتیون صورت به شده جذب پتاسیم .)2010همکاران، 
 و بافت سلول، در فعال بسیار صورت به و شده ذخیره گیاه

 .است متحرك آبکش و چوب آوندهاي در طوالنی فواصل
 کردن آزاد به قادر خاك در ها میکروارگانیسم از بسیاري

 در شده یگذاريجا پتاسیم دسترس غیرقابل هاي شکل
 آلی اسیدهاي با ها ارتوکالس و الویت میکا، مانند ها کانی

 مشاهده مطالعه این در .)2010و همکاران،  سیندو( هستند
 موجب پتاسیم کننده حل هاي باکتري مصرف که شد

 گیاه هوایی هاي اندام در پتاسیم ذخیره و جذب افزایش
 هاي باکتري کاربرد نیز تمطالعا سایر در .گردید نخود

 افزایش موجب )Zea mays( ذرت در پتاس آزادکننده
 بدون تیمار به نسبت گیاهی بافت در پتاسیم غلظت

  .)2005وو و همکاران، ( گردید زیستی هاي کود
با توجه به نتایج حاصل بیشترین میزان غلظت 
فسفر در تیمار استفاده از قارچ اندوفیت شبه مایکوریزا و 

هاي هرز و کمترین مقدار فسفر در  شیمیایی علف کنترل
و  کننده پتاسیم هاي حل تیمار کاربرد استفاده توأم باکتري

هاي هرز در طول فصل رشد  فسفات و دو بار وجین علف
با وجود ). 7جدول (درصد تفاوت مشاهده شد  18با 

کننده فسفات و قارچ  هاي حل اینکه بین کاربرد باکتري
دار آماري ازنظر  کوریزا تفاوت معنیاندوفیت شبه مای

میزان غلظت فسفر مشاهده نشد اما کارایی قارچ اندوفیت 
کننده فسفات تنها  هاي حل شبه مایکوریزا نسبت به باکتري

هاي هرز  کش براي کنترل علف در شرایط استفاده از علف
هاي  مطالعه اثر کاربرد باکتري). 7جدول (برتري داشت 

ارچ اندوفیت میکوریزا بر غلظت کننده فسفات و ق حل

فسفر در ذرت نشان داد زمانی که میزان مصرف 
یابد مقدار تلقیح  کننده فسفات افزایش می هاي حل باکتري

یابد  قارچ اندوفیت شبه مایکوریزا با ریشه ذرت کاهش می
کننده  هاي حل باکتري واقع در). 2005وو و همکاران، (

داده و گیاه نیاز فسفات مقدار فسفر خاك را افزایش 
زیست شدن با قارچ اندوفیت شبه  کمتري براي هم
در پژوهش حاضر تیمار کاربرد . کند مایکوریزا پیدا می

هاي آزادکننده فسفات و قارچ اندوفیت شبه  توأم باکتري
مایکوریزا بیشترین مقدار فسفر در اندام هوایی را دارا بود 

کننده  اي حله رغم کاربرد باکتري دهد علی  یمکه نشان 
هاي اندوفیت شبه مایکوریزا نیز فعالیت  فسفات قارچ

باالیی در جذب و انتقال فسفر در گیاه داشته است 
که تنها  یدرصورتتوان عنوان کرد  بنابراین می؛ )7جدول (

هاي آزادکننده فسفات استفاده شود براي جذب  از باکتري
بیشتر فسفر باید مقدار مصرف و درنهایت جمعیت 

  .ها را در خاك افزایش داد تريباک
هاي هوایی نخود تحت تأثیر  غلظت کلسیم اندام

هاي  هاي کنترل علف دار کودهاي زیستی و روش معنی
کلسیم در مقایسه با پتاسیم ). 3جدول (هرز قرار نگرفت 

یک عنصر با تحرك بسیار کم است که بیشتر در 
وروسوگلو و همکاران، (ساختارهاي گیاه نقش دارد 

بنابراین ممکن است میزان جذب آن نیز به دلیل ؛ )2011
نقش کمتر آن در گیاه نسبت به سایر عناصر کمتر تحت 
تأثیر کودهاي زیستی مورد استفاده در این مطالعه قرار 

  .گرفته باشد

  
 هاي اندام در کلسیم و فرفس پتاسیم، عناصر مقدار بر هرز هاي علف کنترل هاي روش ومقایسه میانگین تأثیر کودهاي زیستی  - 7 جدول

 نخود هوایی
هاي هرز کنترل علف MKP KP P M K C میانگین  صفات 

16/2  A 60/2 a 10/2 a-c 89/1 a-c 13/2 a-c 53/2 ab 72/1 c H 
90/1  )درصد(پتاسیم   B 15/2 a-c 95/1 a-c 73/1 c 93/1 a-c 74/1 c 90/1 a-c W2 

73/1  B 79/1 c 76/1 c 86/1 bc 63/1 c 75/1 c 57/1 c W3 
 18/2 A 94/1 AB 83/1 B 90/1 AB 01/2 AB 73/1 B میانگین  
42/0 A 43/0 ab 41/0 ab 41/0 ab 44/0 a 39/0 ab 41/0 ab H 

39/0 )درصد(فسفر  B 41/0 ab 36/0 b 40/0 ab 39/0 ab 39/0 ab 40/0 ab W2 
40/0 AB 41/0 ab 40/0 ab 41/0 ab 38/0 ab 40/0 ab 41/0 ab W3 
 42/0 A 39/0 A 41/0 A 40/0 A 39/0 A 41/0 A نگینمیا  
876/0 B 845/0 a 691/0 a 966/0 a 884/0 a 903/0 a 970/0 a H 

959/0  )درصد(کلسیم   A 980/0 a 05/1 a 961/0 a 951/0 a 951/0 a 864/0 a W2 
952/0  A 03/1 a 926/0 a 874/0 a 914/0 a 03/1 a 941/0 a W3 
 951/0 A 888/0 A 933/0 A 916/0 A 961/0 A 925/0 A میانگین  

: Pپتاسیم،  کننده حل هاي باکتري: Kشاهد، : C. ندارند داري یشابه در هر صفت در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنحروف م يدارا هاي یانگینم
دو بار وجین به ترتیب : W2یردیت و کلتودیم، پهاي  کش هاي هرز با علف کنترل علف: H. شبه مایکوریزا اندوفیت: Mفسفات،  کننده حل هاي باکتري

  .ها سه بار وجین به ترتیب قبل از گلدهی، اتمام گلدهی و مرحله پر شدن غالف: W3ها،  ه پر شدن غالفقبل از گلدهی و مرحل
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  هرز هاي علف کنترل هاي روش و زیستی کودهاي تأثیر تحت نخود در همبستگی شده گیري اندازه صفات همبستگی ضرایب - 8 جدول

 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفات 
.1 2.                1 کانوپی ارتفاع  27/0 زمین سطح از فرعی ساقه اولین ارتفاع  * 1               .3 69/0 زمین سطح از غالف اولین ارتفاع  ** 19/0  1              .4 - 01/0 اصلی ساقه تعداد   24/0 -  04/0 -  1             .5 09/0 فرعی ساقه تعداد   16/0 -  07/0 -  25/0  1            .6 26/0 غالف کل تعداد  * 09/0 -  02/0  09/0  58/0 ** 1           .7 22/0 پوك غالف تعداد   08/0 -  18/0 -  25/0  65/0 ** 66/0 ** 1          .8 25/0 بارور غالف تعداد   09/0 -  03/0  08/0  56/0 ** 00/1 ** 61/00 ** 1         .9 - 01/0 غالف در دانه تعداد   01/0 -  14/0 -  27/0 * 03/0  06/0  23/0  04/0  1 

       .10 - 03/0 دانه صد وزن   05/0  19/0  09/0 -  20/0 -  26/0- * 29/0- * 25/0- * 12/0 -  1       .11 25/0 توده زیست عملکرد  * 001/0  03/0  16/0 -  23/0  58/0 ** 44/0- ** 57/0 ** 03/0  21/0 -  1      .12 23/0 دانه عملکرد .  02/0 -  05/0  17/0 -  18/0  55/0 ** 38/0 ** 54/0 ** 06/0  27/0 * 95/0 ** 1     .13 - 16/0 برداشت شاخص   06/0 -  01/0  11/0 -  14/0 -  08/0 -  19/0 -  06/0 -  08/0 -  16/0 -  20/0 -  08/0  1    .14 01/0 پتاسیم   03/0 -  01/0 -  40/0 ** 11/0  05/0  19/0  03/0  32/0 * 01/0  10/0 -  13/0 -  08/0 -  1   .15 - 09/0 فسفر   12/0  08/0 -  02/0 -  03/0 -  10/0 -  20/0 -  09/0 -  02/0  09/0  25/0 -  27/0- * 05/0 -  12/0  1 
 .16 - 18/0 کلسیم   29/0- * 18/0 -  05/0 -  35/0- ** 09/0 -  22/0 -  08/0 -  19/0 -  03/0  09/0 -  08/0 -  10/0  14/0 -  19/0 -  1 

  درصد یک و پنج احتمال سطح در دار معنی ترتیب به ** و *
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  گیري نتیجه
 از کودهاي شیمیایی صدمات رویه یباستفاده 

. وارد کرده استهاي کشاورزي  بسیار زیادي به خاك
تغذیه گیاهان با استفاده از کودهاي شیمیایی بیش  همچنین

  از آنکه به نفع گیاه زراعی باشد به نفع علفهاي هرز 
اینکه دلیل ه هاي هرز ب در چنین شرایطی علف. باشدمی

نسبت به نیاز خود به عناصر غذایی، جذب به مراتب 
و  افزایش رقابت موجبضمن اینکه  ند،بیشتري دار

با فقر نیز  د گیاه زراعی رانکاهش بیشتر محصول می شو
استفاده از  از اینرو .دنسازبیشتر عناصر غذایی مواجه می

به عنوان راهکاري هم در کاهش اثرات  زیستیکودهاي 
سوء زیست محیطی کودهاي شیمیایی و هم در کاهش 

بر . اندوجه قرار گرفتههاي هرز مورد ت اثرات سوء علف
 زیستیکاربرد کودهاي  ،مطالعهاساس نتایج حاصل از این 

  تیمارهاي کاربرد  .گردید خودـنلکرد ـبود عمـب بهـوجـم
  
  
  

  
بیشترین و فسفات  کننده پتاسیم حل هاي باکتريزمان  هم

در مقابل  .ثیر مثبت را در بهبود عملکرد نخود داشتندأت
یردیت و کلتودیم پهاي  کش استفاده از مخلوط علف

 29توده و  عملکرد زیست يدرصد 23موجب کاهش 
هاي هرز  درصد عملکرد بذر نسبت به روش کنترل علف

این امکان وجود دارد که  .صورت وجین دستی شد به
کش کلتودیم از  کش با علف کاربرد مخلوط این علف

طریق اثرات سوء بر روابط همزیستی نخود و 
خاك این اثرات را در پی داشته است هاي  میکروارگانیسم

که نیاز  )1391و ایزدي دربندي و اکرم،  1391رسولی، (
  .تري در مطالعات آتی است به بررسی دقیق
  سپاسگزاري

 مصوب طرح محل از مطالعه این اجراي هزینه
 فردوسی دانشگاه پژوهشی در معاونت 43073 کد با

 ردانیقد و وسیله تشکر بدین که است شده ینتأم مشهد
 .نماید می

  :منابعفهرست 
. 8ج . مجله کشاورزي. دیم نخود عملکرد بر هرز علف اثر بررسی. 1385. مشهدي، ح رحیمیان ؛ و، شیرخانی، ع.دادي، ا اله .1

  .1-12: 3ش 
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Abstract 
Using biofertilizers and weed control can be effective on improving of chickpea 
yield. In this study, a factorial experiment was conducted in a RCBD with three 
replications at Ferdowsi University of Mashhad. Experimental Factors included 
the application of biofertilizers in six levels (phosphate solubilizing bacteria 
(Bacillus + Pseudomonas), potassium solubilizing bacteria (Thiobacillus sp.), 
pseudo-mycorrhizae (Piriformospora indica),  Bacillus + Pseudomonas + 
Thiobacillus , Bacillus + Pseudomonas + Thiobacillus + Piriformospora, and 
control treatment) and weeds control at three levels (weed control with 
combination of pyridate and cletodim herbicides, two and three times weeding). 
Results showed that the distance of the first branch from the soil surface was 
not affected by biological fertilizers and weed control treatments although it 
was increased with application of biological fertilizers. The highest pod 
distance from the soil surface was observed in phosphate solubilizing bacteria + 
two weeding treatment. The maximum number of main branches per plant was 
obtained in phosphate solubilizing + two weeding treatment. The highest 
number of lateral branches per plant was observed in potassium solubilizing 
bacteria treatment + phosphate solubilizing bacteria + weed control using 
combination of pyridate and cletodim herbicides. Concomitant using of 
potassium solubilizing bacteria with phosphate solubilizing bacteria increased 
the number of pods per plant by 30% compared to the control treatment. There 
were no significant differences between chemical and weeding of weed control 
treatments in terms of number of pods per plant. Concomitant consumption of 
potassium + phosphate solubilizing bacteria and concomitant application of 
potassium + phosphate solubilizing bacteria along with endophytic fungi 
mycorrhiza produced the highest chichpea biomass and seed yield. The 
application of pyridate + cletodim herbicides reduced seed yield to 29 and 24 
percent, respectively, compared with two and three times weeding. The highest 
concentration of shoot phosphorus was obtained in the treatment of endophytic 
fungi and chemical control of weeds and the highest concentration of potassium 
was obtained in the combination treatment of potassium and phosphate 
solubilizing bacteria and endophytic fungi. Generally, in this study biological 
fertilizers had a positive effect on yield and yield components of chickpea, 
although the application of combination of pyridate and cletodim herbicides 
had a negative effect on chickpea yield. 

 
Keywords: Biomass, Endophytic fungi mycorrhiza, Herbicide, Phosphate solubilizing 
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