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   ریشه و بخش هوایی عدستلقیح میکوریزي و پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات مطالعه اثر 
 

  4پور علمداري ابراهیم غالمعلی و 3، حمیدرضا عیسوند2عباس بیابانی، 1محسن آذرنیا*
 ،انشگاه گنبد کاووس، گروه تولیدات گیاهی، دفیزیولوژي گیاهان زراعیرشته  دانشجوي دکتري1

  ، دانشگاه لرستان ،استادیار گروه تولیدات گیاهی3، دانشگاه گنبد کاووس گروه تولیدات گیاهی، دانشیار2
  دانشگاه گنبد کاووس ،تولیدات گیاهی استادیار گروه4

 1/3/94 ؛ تاریخ پذیرش: 29/10/93 تاریخ دریافت:
 

  چکیده
با توجه به گزارش فائو متوسط عملکرد عدس در ایران از متوسط عملکرد آن در سابقه و هدف: 

و زنی  هاي تولیدي، ظرفیت پایین جوانه است که این امر ناشی از کیفیت پایین گیاهچه جهان کمتر
دنبال  باشد که به ناچار باید به می هاي زنده و غیر زنده و استقرار نامطلوب گیاهچه سبزشدن، تنش

زنی  جوانه حل مناسب جهت افزایش کیفیت، درصد و سرعت ه ها بود. را لفهؤراهی براي ارتقاء این م
که این   طوري . بهباشد هاي مختلف، پرایمینگ می بذر و نهایتاً رشد و عملکرد گیاهان زراعی در سال

خشکی  به گیاه زنی، تحمل و سرعت جوانه گیاهچه، افزایش درصد تر سریع رشد تواند باعث می روش
و  کمی و کیفی عملکرد افزایش زودتر و محیطی، گلدهی متغیر شرایط تحت ها از طریق توسعه ریشه

افزایش جذب مواد غذایی شود. بنابراین آزمایش حاضر با هدف بررسی اثر تلقیح میکوریزایی و 
هاي رشد گیاهی بر بعضی خصوصیات ریشه و بخش هوایی عدس  پرایمینگ بذر با برخی تنظیم کننده

  انجام شد. 
  

پرایمینگ بذر، العمل عدس به پرایمینگ بذر (بدون  منظور ارزیابی عکس بهها:  مواد و روش
 100سالیسیلیک،  قسمت در میلیون اسید 100قسمت در میلیون اسید جیبرلیک،  100هیدروپرایمینگ، 

                                                   
   M.azarnia2000@gmail.comمسئول مکاتبه: *
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قسمت در میلیون اسیدسالیسیلیک) و تلقیح میکوریزایی خاك  100 ×قسمت در میلیون اسید جیبرلیک 
)، آزمایش G. mosseaeو  Glomus intraradicesهاي  عنوان شاهد، تلقیح با گونه (عدم تلقیح به

هاي کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه و گلخانه تحقیقاتی دانشگاه  فاکتوریل بر پایه طرح بلوك
گیري شامل؛ سرعت و درصد  هاي مورد اندازه به اجرا درآمد. صفت 1392-93گنبد کاووس در سال 

، تعداد گره تثبیت کننده سبزشدن، قدرت بذر، طول ریشه، سطح ریشه، حجم ریشه، تعداد ریشه فرعی
هاي تثبیت کننده نیتروژن، طول ساقه، تعداد شاخه  تر و خشک گره هاي فعال، وزن نیتروژن، درصد گره

 فرعی اولیه، سطح برگ، وزن خشک ساقه و وزن خشک برگ بودند. 

  
ها تأثیر  : نتایج نشان داد که تیمارهاي مختلف تلقیح میکوریزي، پرایمینگ و اثر متقابل آنها یافته
داري بر برخی صفات مورد مطالعه داشتند. تیمارهاي مختلف پرایمینگ در شرایط کاربرد  معنی
گیري نسبت به عدم کاربرد این  دار بیشتري بر اکثر صفات مورد اندازه هاي میکوریزي اثر معنی قارچ
تر و وزن  ، وزنهریشحجم اسیدسالیسیلیک +  G. mosseaeها داشتند. تلقیح میکوریزي با قارچ  قارچ

داري افزایش دادند. از سوي دیگر تیمارهاي  طور معنی هاي تثبیت کننده نیتروژن را به خشک گره
و ، وزن خشک برگ دار سطح برگ موجب افزایش معنیاسیدسالیسیلیک  و G. intraradicesترکیبی 

ل ساقه، قدرت بذر طول ریشه شدند. در این مطالعه بیشترین تعداد گره تثبیت کننده نیتروژن، طو
دست آمد که با  اسید جیبرلیک به + G. intraradicesو تعداد ریشه فرعی از تیمار ترکیبی قارچ 

 G. mosseaeداري داشت. تیمار ترکیبی هیدروپرایمینگ +  سایر تیمارها و تیمار شاهد اختالف معنی
  افزایش داد.  منفردحجم ریشه و عملکرد دانه را نسبت به تیمار شاهد و تیمارهاي 

  
د که اثرات ترکیبی تیمارهاي پرایمینگ و تیمارهاي تلقیح هاي آزمایش حاضر نشان دا یافتهگیري:  نتیجه

  . ها داشت منفرد آنمیکوریزي اثرات مثبت بیشتري نسبت به تیمار شاهد و تیمارهاي 
  

 فعالهاي  سالیسیلیک، حجم ریشه، درصد گره، اسیدجیبرلیکاسید کلیدي: هاي واژه
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  مقدمه
 منابع اهمیت حیوانی، پروتئین منابع کمبود و محدودیت و جمعیت افزون روز رشد به توجه با  
 ییاذغ جیره تنظیم در آن نقش و انسان موردنیاز پروتئین تأمین در حبوبات خصوصاً ینیواح تئینپرو

 و گونه 19000 تا 16000 داراي که هستند )لگومینوز( نخود خانواده از گیاهانی حبوبات .تاس آشکار
 در کشورهاي در اصلی حبوبات از یکی (.Lens culinaris Medic) عدس. هستند جنس 750 تقریباً
 کم اقشار غذایی الگوي در  ویژه به غذایی لمکم عنوان به غالت همراه به تواند می که است توسعه حال

 120000( تکش رزی سطح نظر از نخود از پس دسع ات،حبوب ینب در رانای در .شود نجاندهگ درآمد
  ).27( دارد را دوم مقام هکتار) در کیلوگرم 608( تولید و )هکتار

 کشاورزي محصوالت ویژه به غذا به نیاز زمین، کره روي بر جمعیت افزون روز افزایش موازات به  
 کشت زیر سطح افزایش طریق از بشر غذایی نیاز رفع براي کشاورزي تولیدات افزایش .دیاب می افزایش

 سبب کشت قابل و مستعد اراضی محدودیت ).14( است پذیر امکان سطح واحد در تولید افزایش و
 کشاورزي اراضی توسعه عمالً و گردد معطوف سطح واحد در عملکرد افزایش به ها نگاه بیشتر تا شده

 اساسی هاي لفهؤم از یکی که است بدیهی باشد. نمی مقدور ؛هستند کشت زیر حاضر حال در که
 به توجه با همچنین است. بذر پرایمینگ و زیستی يها نهاده بهینه مصرف محصوالت، عملکرد افزایش
 در کیلوگرم 1139( جهان در آن عملکرد متوسط از ایران در عدس عملکرد متوسط فائو گزارش
 زنی جوانه پایین ظرفیت تولیدي، هاي گیاهچه پایین کیفیت از ناشی امر این که است کمتر خیلی هکتار)

 دنبال به باید ناچار به که باشد می گیاهچه، نامطلوب استقرار و زنده غیر و زنده هاي تنش سبزشدن، و
 زنی جوانه سرعت و درصد کیفیت، افزایش جهت مناسب حل ه را .بود ها لفهؤم این ارتقاء براي راهی

 که  طوري هب باشد. می پرایمینگ مختلف، هاي سال در زراعی گیاهان عملکرد و رشد نهایتاً و بذر
 )،24 و 12( زنی جوانه سرعت و درصد افزایش )،37( گیاهچه تر سریع رشد باعث تواند می پرایمینگ

 و زودتر گلدهی )،23( محیطی متغیر شرایط تحت ها ریشه توسعه طریق از خشکی به گیاه تحمل
 در پرایمینگ مفید اثرات شود. )8( غذایی مواد جذب افزایش و )11( عملکرد کیفی و کمی افزایش
 پشمکی علف )،24( هویج )،49( چغندرقند )،60( ذرت )،26( جو همچون زیادي زراعی گیاهان

 نخود )،46( نیشکر )،18( پنبه )،56( تریتیکاله )،38( گندم )،19( آفتابگردان )،21( گندمی علف )،22(
   است. رسیده اثبات به )25( چیتی لوبیا و )30 و 29( عدس )،23 و 10( زراعی

 یکی است. برخوردار اي ویژه اهمیت از نیز غذایی عناصر جذب بذر، کیفیت بهبود به توجه کنار در  
 استفاده است. زیستی کودهاي کاربرد محصوالت کیفیت و کمیت افزایش جهت جدید راهکارهاي از
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 از بلکه باشد می مطالعه مورد گیاه و خاك خصوصیات بر مثبتی اثرات داراي تنها نه زیستی منابع از بهینه
 هاي نهاده براي مناسبی جایگزین تواند می و بوده مفید نیز میحطی زیست و اجتماعی اقتصادي، هاي جنبه

 خاکزي موجودات از مهمی بخش که است زیستی مجموعه میکوریز ).55 و 39 ،36 ،20( باشد شیمیایی
 در مهمی نقش میکوریزایی رابطه تشکیل و میزبان گیاهان ریشه با قارچ همزیستی شود، می شامل را

 و 39 ،36 ،28 ،20( دارد گیاهان عملکرد کیفی و کمی افزایش خاك، نظام بوم پایداري و حاصلخیزي
 مهمترین ).39( شوند همزیست گیاهی هاي گونه تمام سوم دو با قادرند میکوریزي هاي قارچ ).55

 کارایی افزایش )،57 و 53 ،39 ،34( فسفر افزایش شامل کشاورزي در آربوسکوالر يمیکوریز هاي نقش
 )،55 و 54 ،52( شوري و خشکی  تنش به مقاومت افزایش )،55 و 54( میزبان گیاهان در آب مصرف
 و گیاهی هاي هورمون غلظت افزایش )،55 و 39 ،36 ،20( ها بیماري و آفات به میزبان مقاومت افزایش
 اختصاص در تأثیر )،55 و 54 ،20( میزبان گیاهان گلدهی در تسریع )،58 و 54 ؛20( کلروفیل محتواي

 گیاهان در شناسی ریخت هاي واکنش ایجاد )،54 و 52( میزبان گیاه مختلف هاي اندام به فتوسنتزي مواد
 به گیاهان مقاومت افزایش ،)15( هرز هاي علف مقابل در میزبان گیاه رقابت قدرت افزایش )،54 و 52(

 سوئ اثر کاهش )،55 و 20 ،17( خاکدانه تشکیل و خاك ساختمان بهبود )،20 و 17( سنگین فلزات
 در تغییر )،20 و 17 ،15( شیمیایی مواد ها) کش علف و ها کش آفت ها، کش قارچ ها، کننده عفونی (ضد

 تولید و غذایی عناصر دسترسی نیتروژن، زیستی تثبیت کارایی افزایش ،)13 و 9( ریشه ساختمان
   باشد. می )6 و 5( آزوسپریلیوم و ریزوبیوم هاي باکتري فعالیت تشدید )،16( رشد هاي هورمون

 در گیاه مقاومت افزایش جیبرلین، و سیتوکینین اکسین، مانند رشد هاي هورمون تولید با ها قارچ این  
 را گیاه رشد یکدیگر، به خاك ذرات اتصال طریق از خاك ساختمان بهبود و زا بیماري عوامل مقابل

 گیاهان عملکرد کیفی و کمی افزایش زمینه در راهکار دو این از محققان برخی ).42( دهند می افزایش
 + پرایمینگ ترکیبی اثر داشتند اظهار )2011( همکاران و علیمددي مثال عنوان به ،اند جسته  بهره زراعی
 نخود ریشه هايگره خشک وزن فعال، هاي گره درصد زایی، گره بر بیشتري مثبت تأثیر میکوریز تلقیح
 توأمان اثر که نمودند گزارش محققان همچنین .)4( داشت شاهد تیمار و ها آن تنهایی اعمال به نسبت

 و ریشه خشک وزن گیاهچه، و ریشه طول زنی، جوانه درصد و سرعت يمیکوریز تلقیح و بذر پرایمینگ
 و پرایمینگ مورد در هاي آزمایش اخیر سال چند در ).3( داد افزایش را نخود زنیجوانه تا زمان و گیاهچه

 آمیز موفقیت افزایش از حاکی مختلفی هاي گزارش و است شده انجام مجزا طور به بذر میکوریزي تلقیح
 از گزارشی هیچ ، امااست هشد ذکر تیمارها این تأثیر تحت گیاهان مورفوفیزیولوژیکی خصوصیات برخی

 بر عوامل این اثرات دقیق طور بهتا کنون منتشر شده است و  عدس گیاه بر عامل دو این متقابل اثر
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 دلیل همین به .گرفته است قرار مطالعه مورد گیاه هوایی بخش با ها آن ارتباط و ریشه خصوصیات
 بر ریشهاثرات  طریق از ها آن غیرمستقیم تأثیر و ریشه بر مذکور عوامل اثر بررسی هدف با حاضر آزمایش

   گردید. اجرا مزرعه و گلخانه شرایط دو در زایشی رشد و رویشی رشد ،سبزشدن خصوصیات
  

  ها روش و مواد
 بر سالیسیلیک  اسید و جیبرلیک  اسید با عدس بذر پرایمینگ و میکوریزي تلقیح ثیرتأ ارزیابی منظور به  

 طبیعی منابع و کشاورزي دانشکده تحقیقاتی گلخانه در عدس هوایی بخش و ریشه خصوصیات برخی
 هاي بلوك طرح قالب در فاکتوریل صورت هب 1392-93 سال زراعی در آزمایشی ،کاووس گنبد دانشگاه

 عدم( سطح سه در میکوریزي هاي قارچ از استفاده اول عامل .شد اجرا تکرار چهار در تصادفی کامل
 ).G. mosseae و Glomus intraradices ايمیکوریز قارچ هاي گونه با خاك تلقیح (شاهد)، تلقیح
 با پرایمینگ مقطر)، آب از استفاده (با ینگهیدروپرایم( سطح 5 در پرایمینگ تیمارهاي شامل دوم عامل
 تلفیقی تیمار ،میلیون در قسمت 100اسید سالیسیلیک  با پرایمینگ ،میلیون در قسمت 100 جیبرلیک اسید
 شاهد و )اسیدسالیسیلیک میلیون در قسمت 100 ×اسید جیبرلیک  میلیون در قسمت 100( هورمون هردو

 و خارجی هايمیسیلیوم قارچ، اسپور مخلوط شامل (که پروپاگول از خاك تلقیح براي بود.) تیمار) (بدون
 عدس بذرهاي ابتدا در بود. کیمیا رقم از استفاده، مورد بذر و شد استفاده بود) شده کلنیزه یشهر قطعات

 آب با کامالً سپس عفونی، ضد سدیم تهیپوکلری درصد دو محلول با پرایمینگ، تیمارهاي اعمال از قبل
 و سالیسیلیکاسید    (هورمون نظر مورد هاي محلول در ساعت 8 مدت به کشت از قبل و شدند شسته مقطر

 تنفس و رطوبت جذب و پرایمینگ بهتر هرچه اعمال جهت و نگهداري مقطر) آب و جیبرلیکاسید  
 درجه 24 دماي در و خارج محلول از سپس شد. استفاده هوا سنگ و آکواریوم پمپ از بذور، بهتر

 در پرایمینگ تیمارهاي ابتدا ).40( گویند می شده پرایم بذور بذور، این به که شدند؛ خشک گرادسانتی
 گرم) در اسپور 40( گرم 5 مقدار به میکوریز تلقیح تیمارهاي کاشت زمان در سپس و اعمال آزمایشگاه

 جذب و بستر در بذور استقرار از پس گرفت. قرار بذور نزدیکی در خاك در بذر گرم هر ازاي به
 روزانه صورت به )گیاهچه 25 با مترسانتی 25 و 35 ترتیب به ارتفاع و دهانه قطر با( ها گلدان رطوبت،
 تنک عمل گلدان هر هايگیاهچه کامل شدن ظاهر از بعد ریشه تغییرات بررسی جهت .ندشد سرکشی

 ونهمچ یصفات گیري اندازه براي سپس ماند. باقی هاگلدان هر در هاگیاهچه از عدد 12 و شد انجام شدن
 هاي گره درصد نیتروژن، کننده تثبیت گره تعداد فرعی، ریشه تعداد ریشه، حجم ریشه، سطح ریشه، طول
 برگ، سطح اولیه، فرعی شاخه تعداد ساقه، طول نیتروژن، کننده تثبیت هاي گره خشک و تر وزن فعال،
 اطراف خاك و شد خارج دقت با گلدان هر از عدس بوته پنج برگ خشک وزن و ساقه خشک وزن
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 روي بر شده تشکیل هاي گره آزمایشگاه، به ها ریشه سریع انتقال از پس گردید.  شستشو آب با ریشه
 بودن فعال درصد و گره کل تعداد ریشه، هاي گره خشک و تر وزن گردید. جدا ها ریشه از دقت با ریشه
 و شده بریده وسط از تیز تیغ با ها گره تمامی ها، گره بودن فعال بررسی جهت شد. گیري اندازه ها گره
 از عدس بوته 5 ریشه ).51( شدند گرفته نظر در فعال هاي گره عنوان به بودند رنگ صورتی که هایی گره

 جهت سپس شدند خشک کاغذي حوله روي و شدند شستشو دقت با آزمایشگاه در و خارج گلدان
 را قبلی حجم به شده اضافه (حجم گرفتند قرار آب حاوي مدرج استوانه در ریشه حجم گیري اندازه
 و شوند خشک تا شدند داده قرار کاغذي حوله روي بر دوباره بالفاصله و )ه شدگرفت نظر در ریشه حجم

 نیز آمیزي رنگ از بعد و شدند داده قرار بلو تریپن محلول در آمیزي رنگ منظور به شدن خشک عمل از بعد
   شد. گیري اندازه ها ریشه سطح سنج برگ سطح دستگاه توسط
   :شدن سبز به مربوط صفات برخی گیري اندازه نحوه

   شد: محاسبه زیر از طریق رابطه شدن سبز سرعت  )1(

سرعت	سبز	شدن                                                           )1رابطه ( = 	Ni
Di

j

i
                    

Ni= روز در گیاهچه تعداد i؛ام Di= 31( کشت از پس روز تعداد(.  
 تعداد بر کرت هر در سبزشده بذرهاي کل تعداد تقسیم از صفت این مقدار شدن:سبز درصد )2(

  آمد. دست به کرت همان در شده کاشته هاي بذر
  .)31( شد محاسبه زیر رابطه طریق از بذر: قدرت )3(

قدرت	بذر =
			میانگین	طول	گیاهچه	(میلی متر)×درصد	سبز	شدن	

100 )                                                 2رابطه (  
 

 آزمایش دوم قسمت از کل عملکرد و دانه عملکرد بذر، قدرت شدن،سبز درصد و سرعت هاي داده  
 تجزیه شدند. حاصل اي گلخانه کشت از صفات بقیه ولی آمدند دست به مزرعه شرایط در کشت یعنی

 آزمون کمک به ها میانگین مقایسه و گرفت صورت SAS آماري افزار نرم از استفاده با ها داده آماري
LSD شد. انجام درصد 5 سطح در  

  
   بحث و نتایج

 بر داري معنی تأثیر درصد یک سطح در پرایمینگ تیمارهاي که داد نشان نتایج شدن: سبز سرعت
 تیمارهاي متقابل اثرات و يمیکوریز تلقیح تیمارهاي ولی ندداشت عدس بذر شدن سبز سرعت

 همه ).1 (جدول نداشتند صفت این بر داري معنی تأثیر میکوریزي تلقیح تیمارهاي × پرایمینگ
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 نیز پرایمینگ تیمارهاي بین در .دادند افزایش را شدن سبز سرعت شاهد به نسبت پرایمینگ تیمارهاي
 به مربوط ترتیب به سبزشدن سرعت کمترین و بیشترین که طوري به ؛شد مشاهده داري معنی اختالف

 ،29 ،23 ،4 ،1( محققان برخی نتایج با نتایج این ).1 (شکل بوداسید سالیسیلیک  واسید جیبرلیک  تیمار
 عدم خاطر به است ممکن میکوریزي هاي قارچ اثر نشدن دار معنی علت .داشت همخوانی )30 و 33

 از بعد قارچ هاي هیف زیرا ؛باشد عدس بذر سبزشدن و زنی جوانه زمان در میکوریزي هاي هیف تشکیل
 نتایج با نتایج این رو این از کنند. می شروع را همزیستی و زنند می جوانه گیاهان ریشه از مواد ترشح

 G. mosseae قارچ با تلقیح خشکی تنش شرایط در نمودند گزارش که )2009( همکاران و دادي اله
 توان می محققان نتایج و مذکور نتایج به توجه با .)2( نداشت مطابقت ،داد افزایش را سبزشدن سرعت

 طریق (از را فصل آخر و اول خشکی تنش تأثیر تواند می پرایمینگ دیم کشت شرایط در نتیجه گرفت
 قابل عملکرد نهایتاً و مطلوب تراکم و استقرار افزایش منجربه این که دهد کاهش موقع) به زنی جوانه
 شود. می عدس گیاه قبول

  

  
 .عدس بذر شدن سبز سرعت بر پرایمینگ تیمارهاي اثر بررسی -1 شکل

Figure 1. Effect of seed priming treatments on emergence rate of lentil. 
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 تیمارهاي متقابل اثرات و میکوریزي تلقیح تیمارهاي ،پرایمینگ تیمارهاي اثر سبزشدن: درصد
 دوره ابتداي در ).1 (جدول بود دار معنی شدن سبز درصد بر میکوریزي تلقیح تیمارهاي × پرایمینگ

 داشته سبزشدن سرعت همچون صفاتی بر مستقیمی تأثیر و شوند بذر وارد توانند نمی ها قارچ رشد
 به قارچ هاي هیف مواد ترشح و زنی) جوانه (مرحله چه ریشه خروج محض به است ممکن اما باشند
 سبزشدن دوم مرحله بر و شوند زده جوانه هاي گیاهچه تحریک سبب و کنند حرکت ریشه سمت

 + G. intraradices قارچ متقابل اثر میانگین مقایسه باشند. گذار تأثیر خاك) از گیاهچه (خروج
 درصد صفت بر دار معنی افزایشی اثر بررسی مورد تیمارهاي که داد نشان پرایمینگ مختلف تیمارهاي

 تیمار به مربوط دار معنی افزایشی اثر بیشترین سطح این در داشتند. عدس بذر شدن سبز
 پرایمینگ مختلف تیمارهاي + G. mosseae قارچ ترکیبی کاربرد مورد در نتایج بود. هیدروپرایمینگ

 نتایج با نتایج این ).2 (جدول بود پرایمینگ مختلف تیمارهاي + .intraradices G قارچ نتایج مشابه
 که است ازآن حاکی مختلف هاي گزارش .)4( داشت همخوانی )2011( همکاران و علیمددي
 و 19 ،8 ،1( گردد می بذر سبزشدن و زنی جوانه یکنواختی و سرعت درصد، افزایش باعث پرایمینگ

   بود. همسو محققان این نتایج با حاضر نتایج )،30
 تیمارهاي پرایمینگ، تیمارهاي اثر که داد نشان )1 (جدول واریانس تجزیه جدول نتایج ساقه: طول
 عدس ساقه  طول بر داري معنی تأثیر زیستی کود و پرایمینگ تیمارهاي متقابل اثرات و يمیکوریز تلقیح

 پرایمینگ مختلف تیمارهاي و میکوریزي هاي قارچ مختلف سطوح در ساقه طول ).1 (جدول داشتند 
 اسید تیمار و ها هورمون تلفیقی تیمار میان این در یافت. افزایش داري معنی طور به شاهد به نسبت

 داشتند. را ساقه ترین طویل شاهد تیمار و پرایمینگ تیمارهاي سایر به نسبت سطوح همه در جیبرلیک
 هاي هورمون و زیستی کودهاي ترکیبی تیمارهاي شود می مشاهده دو جدول در که طوري همان البته

 ترکیبی تیمار از ساقه بلندترین که طوري به ؛داشتند ساقه طول بر بیشتري افزایشی مثبت اثرات گیاهی
 شرایط در شاهد تیمار به از نیز ساقه ترین کوتاه آمد. دست به جیبرلیک اسید + G. intraradices قارچ
 تیمار نمودند گزارش که )2011( علیمددي نتایج با نتیجه این ).2 (جدول آمد دست هب تلقیح عدم

 ارتفاع در فزایشا بود. همسو ،)4( دادند افزایش را نخود ساقه طول پرایمینگ و میکوریز ترکیبی
 .گردد عملکرد افزایش موجب تواند می نشود، خوابیدگی پدیده تحریک موجب که زمانی تا گیاهان،

 احتمال  به .است خورشید نور از بیشتر استفاده و رقابت قابلیت بر تاثیرگذار عوامل از بوته رتفاعا زیرا
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 به تواند می ساقه همچنین .گردد می ناشی تاج پوشش داخل در نور بهتر توزیع دلیل به مسئله این زیاد
 انتقال با دانه نمو و لقاح عمل از پس که شود گرفته نظر در ها یدراتهکربو انباشت براي محلی عنوان

 از جلوگیري طریق از دانه تعداد افزایش باعث و کرده حرکت جدید مقصدهاي سوي به ترکیبات این
   .گردد ها دانه وزن افزایش یا دانه سقط

 و پرایمینگ تیمارهاي متقابل و اصلی اثرات شود می مشاهده یک جدول در که  گونه همان بذر: قدرت
 در پرایمینگ تیمارهاي همه اثر ).1 (جدول بود دار معنی بذر قدرت بر میکوریزي تلقیح تیمارهاي

 دادند. افزایش را بذر قدرت سطح هر در شاهد تیمار با مقایسه در میکوریزي هاي قارچ مختلف سطوح
 کود سطح هر دراسید سالیسیلیک  در جیبرلیک اسید تلفیقی تیمار و جیبرلیک اسید تیمار طورکلی به

 داشتند. بذر قدرت بر داري معنی افزایشی اثر شاهد و پرایمینگ تیمارهاي سایر به نسبت زیستی
 G. intraradices قارچ + جیبرلیک اسید ترکیبی تیمار از حاضر آزمایش در بذر قدرت بیشترین

 برخی ).2 (جدول بود تلقیح عدم شرایط در شاهد تیمار به مربوط آن کمترین که درحالی آمد دست به
 تریتیکاله و )23( نخود )،30 و 29 ،1( عدس بذر قدرت بذر، پرایمینگ که نمودند گزارش محققان

 جیبرلین زیاد غلظت که نمودند گزارش )2008( همکاران و عیسوند همچنین داد. افزایش را )56(
 در اما د؛دا کاهش را ).Agropyron elongatum L( بلند گندمی علف بذر شدن سبز ام) پی پی 150(

 خشکی تنش بدون شرایط در سبزشدن سرعت ،قسمت در میلیون 100 جیبرلین با شده پرایم بذرهاي
 بهینه غلطت با پرایمینگ مفید اثرات این .)21( یافت افزایش درصد 40 تا بذر قدرت و درصد 43 تا

 افزایش و طرف یک از شدن سبز بهبود و تسریع در آن بهینه نقش واسطه به است ممکن جیبرلین
  .)32( باشد دیگر طرف از تولیدي گیاهچه در سلولی تقسیم و شدن طویل
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 )≥01/0P( دار معنی اولیه فرعی شاخه تعداد بر آزمایشی تیمارهاي همه اثر :اولیه فرعی شاخه تعداد
 گل هاي شاخه حامل چون اما ؛نیست عملکرد اجزاي جزء اولیه فرعی شاخه تعداد ).1 (جدول بود

 را لفهؤم این که تیماري هر رسد می نظر به و کنند می ایفا عدس عملکرد در مهمی نقش باشند می دهنده
 کاربرد عدم شرایط در باشد. داشته دانه عملکرد و توده زیست در باالیی سهم تواند می ؛دهد افزایش

 را فرعی شاخه تعداد ،ها هورمون تلفیقی تیمار جز هب هورمونی مختلف تیمارهاي يمیکوریز قارچ
 در .نداشتند داري معنی اختالف همدیگر به نسبت ولی ؛دادند افزایش شاهد به نسبت داري معنی طور هب

 تعداد ها، هورمون تلفیقی تیمار جز هب پرایمینگ مختلف تیمارهاي ،G. intraradices قارچ سطح
 از ترتیب به سطح؛ این در اولیه فرعی شاخه تعداد کمترین و بیشترین .دادند افزایش را فرعی شاخه
اسید  تیمار ؛G. mosseae قارچ کاربرد شرایط در .بود G. intraradices تیمار واسید سالیسیلیک  تیمار

 ،G. mosseae و پرایمینگ تیمارهاي سایر به نسبت داري معنی طور هب را فرعی شاخه تعدادسالیسیلیک 
 قارچ با ترکیب دراسید سالیسیلیک  تیمار از اولیه فرعی شاخه تعداد بیشترین رفته رویهم .داد افزایش

G. mosseae اسید  تیمار .)2 (جدول بود شاهد تیمار به مربوط آن کمترین که حالی در ؛آمد دست هب
 کاربرد عدم شرایط در اما ؛داد افزایش را اولیه فرعی شاخه تعداد قارچ دو هر با ترکیب درسالیسیلیک 

 رابطه این در ؛نداشت هیدروپرایمینگ واسید جیبرلیک  تیمارهاي به نسبت داري معنی افزایش ،قارچ
 در شاخه تعداد افزایش سبباسید سالیسیلیک  کاربرد که نمودند گزارش )2013( همکاران و رجبی
 در هیدروپرایمینگ تیمار .)48( داد افزایش را دانه عملکرد طریق این از و شد زراعی نخود و عدس
 شاخه تعداد در داري معنی افزایش پرایمینگ تیمارهاي سایر به نسبت زیستی کود مختلف سطوح
 و زارعی نتایج با نتیجه این ؛داشت داري معنی اختالف شاهد به نسبت اما نداشت عدس اولیه فرعی

 به نسبت را ثانویه و اولیه فرعی شاخه تعداد هیدروپرایمینگ نمودند گزارش که )2011( همکاران
  بود. خوانی هم ،)59( دهد می افزایش شاهد تیمار
 تیمارهاي میکوریزي، تلقیح تیمارهاي که داد نشان )1 (جدول واریانس تجزیه نتایج :برگ سطح

 برگ سطح بر داري معنی تأثیر يمیکوریز تلقیح و پرایمینگ تیمارهاي متقابل اثرات و پرایمینگ
 و هیدروپرایمینگ تیمارهاي يمیکوریز هاي قارچ کاربرد عدم سطح در ).1 (جدول داشت  عدس
 دو هر تلفیق اما ددندا افزایش داري معنی طور به را برگ سطح شاهد به نسبت جیبرلیک اسید

 تیمارهاي G. intraradices قارچ کاربرد شرایط در .داشت برگ سطح بر داري معنی تأثیر هورمون
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 G. intraradices تیمار با و همدیگر با داري معنی اختالف سالیسیلک  اسید جز هب پرایمینگ
 سطح در داد. افزایش را برگ سطح داري معنی طور به سالیسیلک اسید تیمار که طوري به نداشتند.

اسید سالیسیلیک که × جز تیمار تلفیقی اسید جیبرلیک  (به پرایمینگ تیمارهاي G. mosseae قارچ
 اختالف G. mosseae قارچ تیمار با و یکدیگر با سطح برگ کمتري از همه تیمارها داشت)

 ترکیب در پرایمینگ تیمارهاي شود می مشاهده دو جدول در که  طوري همان نداشتند. داري معنی
 با نتیجه این و ندداشت بیشتري افزایش G. mosseae گونه به نسبت G. intraradices قارچ با

 قارچ که نمودند گزارش محققان این که طوري به ،)41( بود همسو )2014( نلسون و ها کاویت نتایج
G. mosseae در کل  داد. کاهش را برگ تعداد دیگر هاي گونه ترکیبی و منفرد کاربرد به نسبت

 از آن کمترین و G. intraradices قارچ با ترکیب در سالیسیلیک اسید تیمار از برگ سطح بیشترین
 که نمودند گزارش که )2011( همکاران و مهر پاك نتایج با نتایج این )2 (جدول بود شاهد تیمار

 همخوانی ،)45( شد برگ سطح افزایش سبب سالیسیلیک اسید با بلبلی چشم لوبیا بذر پرایمینگ
 فصل ابتداي در پس یابد می افزایش نور جذب درصد برگ، سطح افزایش با که جا آن از داشت.

 توجه با و است تر موفق گیاه شود تولید مناسبی برگ سطح اگر است) پایین نور کیفیت (که رشد
 پایین فتوسنتز و رشد جهت نور کیفیت که رشد فصل ابتداي در که گیاهی هر که موضوع این به

 دالیل از .کرد خواهد تولید مناسبی عملکرد و توده زیست باشد داشته مناسب برگ سطح ؛است
 هاي شاخه تولید کاهش  جیبرلین ترکیبی و منفرد تیمارهاي در ها برگ خشک وزن و سطح کاهش
   .باشد می تیمارها سایر به نسبت )32( انتهایی غالبیت و جانبی
 تیمارهاي اثر شود می مشاهده یک جدول در که  گونه همان :برگ خشک وزن و ساقه خشک وزن

 ساقه خشک وزن بر زیستی کودهاي و پرایمینگ تیمارهاي متقابل اثرات و زیستی کودهاي پرایمینگ،
 اسید جیبرلیک، اسید تیمارهاي يمیکوریز قارچ از استفاده عدم سطح در بود. دار معنی درصد یک سطح در

 داري معنی منفی تأثیر هورمون هردو تلفیق تیمار ولی دار معنی مثبت تأثیر هیدروپرایمینگ و سالیسیلیک
 اسید تیمار G. intraradices قارچ کاربرد سطح در داشتند. عدس ساقه خشک وزن بر شاهد به نسبت

 تأثیر G. intraradices قارچ تیمار به نسبت پرایمینگ یمارهايت سایر ولی دار معنی مثبت تأثیر سالیسیلیک
 تیمار جز هب پرایمینگ تیمارهاي همه G. mosseae قارچ کاربرد سطح در داشتند. داري معنی منفی

 روي .داشتند ساقه خشک وزن بر داري معنی مثبت تأثیر G. mosseae تیمار به نسبت هیدروپرایمینگ
 با ترکیب در سالیسیلیک اسید در جیبرلیک اسید تلفیقی تیمار از گیاهچه خشک وزن بیشترین رفته هم
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 اسید تلفیقی تیمار از ساقه خشک وزن کمترین همچنین ؛آمد دست به G. mosseae زیستی کود
 است ممکن نتیجه این ).2 (جدول بود زیستی کود کاربرد عدم سطح در سالیسیلیک اسید در جیبرلیک

 و شود می خشبی) و طویل هاي ساقه (تولید انتهایی چیرگی سبب مذکور هورمون که باشد این دلیل به
 توده زیست است ممکن ،نشود مواجه غذایی مواد کمبود با گیاه معدنی تغذیه لحاظ از اگر رو این از

 کود کاربرد عدم شرایط در که طوري به شد مشاهده حاضر نتایج در نتیجه این که شود تولید بیشتري
 مولفه این زیستی کود هردو کاربرد با که صورتی در یافت کاهش شدت به ساقه خشک وزن زیستی
 اثر همچنین .بود مشهودتر G. mosseae زیستی کود کاربرد شرایط در افزایش این اما یافت افزایش

 کاربرد عدم سطح در ).1 (جدول شد )≥01/0P( دار معنی برگ خشک وزن بر آزمایشی تیمارهاي همه
 دو این تلفیقی تیمار و جیبرلیک اسید و سالیسیلیک اسید تیمارهاي هیدروپرایمینگ، تیمار زیستی کود

 بر شاهد به نسبت داري معنی منفی اختالف و دار معنی غیر دار، معنی مثبت اختالف ترتیب به هورمون
 سالیسیلیک اسید تیمارو  G. intraradices قارچ با میکوریزا تلقیح سطح در داشتند. برگ خشک وزن

 تیمارهاي سایر کرد. تولید پرایمینگ تیمارهاي سایر و شاهد به نسبت را برگ خشک وزن بیشترین
 اختالف سطح این در G. intraradices قارچ تیمار به نسبت و همدیگر به نسبت پرایمینگ

 به نسبت هیدروپرایمینگ تیمار G. mosseae قارچ سطح در نداشتند. برگ خشک وزن بر داري معنی
 سایر شد. برگ خشک وزن کاهش سبب G. mosseae قارچ تیمار و پرایمینگ تیمارهاي سایر

 آزمایش کل در داشتند. اندکی اختالف G. mosseae قارچ تیمار با و همدیگر با پرایمینگ تیمارهاي
 بود G. intraradices زیستی کود با ترکیب در سالیسیلیک اسید تیمار از برگ خشک وزن بیشترین

 سالیسیلیک اسید + G. mosseae ترکیبی تیمار و جیبرلیک اسید + G. mosseae ترکیبی تیمار با البته
 اسید در جیبرلیک اسید تلفیقی تیمار از برگ خشک وزن کمترین همچنین نداشت. داري معنی اختالف

 این به است ممکن نتیجه این ).2 (جدول مشاهده شد زیستی کود کاربرد عدم سطح در سالیسیلیک
 کاهش سبب نتیجه در شود می انتهایی چیرگی سبب مذکور ها هورمون تلفیقی اثر که باشددلیل 
 رابطه این در .شود تولید کمتري برگ است ممکن رو این از و دگرد می اولیه فرعی هاي شاخه

 گیاهچه خشک وزن پرایمینگ و میکوریزا تلقیح که نمودند گزارش )2011( همکاران و علیمددي
 هیدروپرایمینگ که نمودند گزارش نیز )2008( همکاران و گلعذانی قاسمی .)4( داد افزایش را نخود

 که نمودند گزارش محققان همچنین .)30 و 29( داد افزایش را عدس گیاهچه خشک وزن بذر
 خشک و تر وزن ریشه، چه،ساقه طول افزایش باعث سالیسیلیک اسید با بذر هورمونی پرایمینگ
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 قاسمی ؛)2011( همکاران و علیمددي نتایج با حاضر نتایج .)60( شد شاهد با مقایسه در گیاهچه
  .)30، 29، 23، 4( داشت همخوانی الف) 2011( همکاران و عیسوند و )2008( گلعذانی

 و میکوریزي تیمارهاي متقابل اثرات و پرایمینگ تیمارهاي میکوریزي، تیمارهاي اثر :ریشه طول
 که داد نشان نتایج ).1 (جدول بود )≥05/0P( دار معنی ریشه شدن طویل بر پرایمینگ تیمارهاي
 بدون شرایط در که  طوري هب ،ندبود ثرؤم زیستی کودهاي مختلف سطوح در پرایمینگ تیمارهاي

 آمد دست هباسید سالیسیلیک  تیمار از ریشه ترین طویل پرایمینگ تیمارهاي بین در میکوریزي؛ تلقیح
 در يمیکوریز تلقیح شرایط در .داشت داري معنی اختالف پرایمینگ رهايتیما سایر با مقایسه در که

 سایر با که حاصل شد سالیسیلیک اسید تیمار از ریشه ترین طویل ،G. intraradices قارچ با ترکیب
 تلقیح شرایط در .داشت داري معنی اختالف G. intraradices تیمار و پرایمینگ تیمارهاي
 سایر با که دست آمد به جیبرلیک اسید تیمار از ریشه طول بیشترین ،G. mosseae قارچ بامیکوریزا
 در .نداشت داري معنی اختالف G. mosseae قارچ با میکوریزا تلقیح تیمار و پرایمینگ تیمارهاي

 و بیشترین سالیسیلیک اسید + G. intraradices قارچ ترکیبی تیمار آزمایشی تیمارهاي کل بین
 البته ).2 (جدول داشتند ریشه طول افزایش در را دار معنی اختالف کمترین هیدروپرایمینگمنفرد  تیمار
 زمینه این در که داشت داري معنی مثبت اختالف آن منفرد تیمار به نسبت هیدروپرایمینگ ترکیبی تیمار

 + هیدروپرایمینگ ترکیبی تیمار نمودند گزارش که )2011( همکاران و علیمددي نتایج با نتایج این
 همخوانی )2014( نلسون و ها کاویت نتایج و ،)4( داد افزایش را نخود ریشه طول میکوریزي تلقیح
 ریشه طول افزایش بر که الف) 2011( همکاران و عیسوند گزارش با نتایج این همچنین .)41( داشت
   بود. راستا یک در )،23( داشتند کیدأت جیبرلیک اسید با هورمونی پرایمینگ تیمار تحت نخود
 و فرعی ریشه تعداد و ریشه طول تأثیر تحت مستقیم طور هب ریشه سطح و حجم ریشه: حجم و سطح
 را ریشه حجم و سطح مستقیم طور هب ؛دهد افزایش را صفت سه این که عاملی هر و باشد می ریشه قطر

 شد دار معنی درصد یک سطح در ریشه حجم و سطح بر آزمایشی عوامل همه اثر دهد. می افزایش
 کود کاربرد عدم شرایط در هورمون هردو تلفیقی اثر جز هب پرایمینگ تیمارهاي کلیه ).1 (جدول
 از شرایط این در ریشه حجم بیشترین دادند. افزایش شاهد تیمار به نسبت را ریشه حجم زیستی

 شاهد تیمار با تیمار این البته بود هردوهورمون تلفیقی تیمار از آن کمترین و جیبرلیک اسید تیمار
 مثبت تأثیر G. intraradices زیستی کود سطح در پرایمینگ تیمارهاي نداشت. داري معنی اختالف
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 و بیشترین سالیسیلیک اسید و جیبرلیک اسید تیمار که  طوري به داشتند ریشه حجم بر داري معنی
 G. mosseae زیستی کود سطح در همچنین داشتند. را ریشه حجم کمترین G. intraradices تیمار

 در اما بود. G. mosseae تیمار و سالیسیلیک اسید تیمار از ریشه حجم کمترین و بیشترین ترتیب به
 اسید در جیبرلیک اسید + G. intraradices قارچ ترکیبی تیمار از ریشه حجم بیشترین آزمایش کل

 بود سالیسیلیک اسید در جیبرلیک اسید تلفیقی تیمار از ریشه حجم کمترین و آمد دست به سالیسیلیک
 و بود سالیسیلیک اسید تیمار از ریشه سطح بیشترین G. mosseae قارچ کاربرد شرایط در ).2 (جدول

 تیمار از ریشه سطح بیشترین نیز آزمایش کل در .نداشتند داري معنی اختالف هم با تیمارها سایر
 از ریشه سطح کمترین و آمد دست هب رلیکبجی اسید در سالیسیلیک اسید و G. intraradices ترکیبی

 اختالف زیستی کود عدم سطح در سالیسیلیک اسید در کجیبرلی اسید تیمار با که بود شاهد تیمار
 طوري همان ،ریشه حجم و سطح بر ها قارچ تنهاي کاربرد اثر با رابطه در ).2 (جدول نداشت داري معنی

 شاهد تیمار با ولی نشد مشاهده قارچ هردو بین داري معنی اختالف شود می مشاهده دو جدول در که
 داشتند بیان که )2014( همکاران و پزشکپور نتایج با نتایج این رو این از داشتند داري معنی اختالف

 نتایج با نتایج این بود. سو هم ،)47( داد افزایش را نخود ریشه حجم شاهد به نسبت میکوریزي تلقیح
  .)35( داشت همخوانی نیز )2015( زاده حبیب
 تلقیح اثر شود می مشاهده )،1 (جدول واریانس تجزیه جدول در که گونه همان :فرعی ریشه تعداد

 فرعی ریشه تعداد بر پرایمینگ، و يمیکوریز تلقیح تیمارهاي متقابل اثر و پرایمینگ ،میکوریزي
 مشاهده پرایمینگ تیمارهاي بین داري معنی اختالف زیستی؛ کود کاربرد عدم سطح در بود. دار معنی
 سطح در نشد. مشاهده نیز شاهد تیمار با پرایمینگ تیمارهاي بین داري معنی اختالف همچنین نشد

 و پرایمینگ تیمارهاي سایر با مقایسه در جیبرلیک اسید تیمار ،G. intraradices زیستی کود کاربرد
 و همدیگر با تیمارهاي سایر داشت. ریشه تعداد بر داري معنی مثبت اختالف G. intraradices تیمار

 ،G. mosseae زیستی کود کاربرد سطح در نداشتند. داري معنی اختالف G. intraradices تیمار با
 دار معنی غیر جیبرلیک اسید تیمار با افزایش این اما داد افزایش را ریشه تعداد هیدروپرایمینگ تیمار
 آزمایش کل در بود. دار معنی اختالف G. mosseae با تلقیح تیمار و پرایمینگ تیمارهاي سایر با ولی

 کمترین بود.اسید جیبرلیک  و G. intraradices قارچ ترکیبی تیمار به مربوط ریشه ترین منشعب
 (جدول آمد دست هب زیستی کود کاربرد عدم شرایط دراسید جیبرلیک  تیمار از نیز فرعی ریشه تعداد

 بذري) هاي (ریشه اولیه هاي ریشه بنیه بهبود براي گزینش که داشتند بیان )1995( همکاران و گوپتا ).2
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 یک عنوان به را بذري هاي ریشه تعداد اهمیت ایشان است. خشکی به مقاومت اصالح براي صفت یک
 همکاران و سینگ همچنین .)61( دادند قرار تأکید مورد خشکی به مقاومت براي انتخاب مهم معیار

 به نسبت دارند باالتري جانبی هاي ریشه تعداد و اصلی ریشه طول که گیاهانی که داشتند بیان )2000(
 .)50( دارند خشکی تنش به بیشتري تحمل و مقاومت دارند کمتر را خصوصیات این که گیاهانی
   باشد. می اهمیت حائز بسیار دیم شرایط در صفت این بنابراین
 این متقابل اثر و بذر پرایمینگ ومیکوریزا تلقیح تیمارهاي اصلی اثر :نیتروژن کننده تثبیت گره تعداد
 کاربرد عدم سطح در ).1 (جدول بود )≥01/0P( دار معنی نیتروژن کننده تثبیت گره تعداد بر عوامل

 تثبیت گره تعداد بر داري معنی مثبت اختالف شاهد به نسبت پرایمینگ تیمارهاي همه زیستی کود
 بود. جیبرلیک اسید تیمار از نیتروژن کننده تثبیت گره تعداد بیشترین که طوري هب داشتند نیتروژن کننده

 G. intraradices تیمار به نسبت پرایمینگ تیمارهاي ،G. intraradices قارچ کاربرد سطح در
اسید سالیسیلیک  تیمار و دار معنی مثبت اختالفاسید جیبرلیک  که  طوري به دادند. نشان متفاوتی اثرات

 در داشتند. G. intraradices منفرد تیمار با مقایسه در داري معنی منفی اختالف هیدروپرایمینگ و
 اختالف G. mosseae تیمار با مقایسه در پرایمینگ تیمارهاي همه ،G. mosseae قارچ کاربرد سطح
 تثبیت گره تعداد بیشترین سطح این در داشتند نیتروژن کننده تثبیت گره تعداد بر داري معنی مثبت
 کل بین در آمد. دست به G. mosseae تیمار از آن کمترین و سالیسیلیک اسید تیمار از نیتروژن کننده

اسید  + G. intraradices ترکیبی تیمار از نیتروژن کننده تثبیت گره تعداد بیشترین یآزمایش تیمارهاي
 و علیمددي نتایج با مطابق نیز نتایج این ).2 (جدول شد مشاهده شاهد تیمار از آن کمترین وجیبرلیک 
 تیمارهاي منفرد کاربرد با رابطه در ،)47 و 3( بود )2014( همکاران و پزشکپور و )2010( همکاران

 نتایج با حاضر نتایج ترتیب به نیتروژن کننده تثبیت گره تعداد بر پرایمینگ تیمارهاي و میکوریزي  قارچ
   .)23( بود سو هم الف) 2011( همکاران و عیسوند
 پرایمینگ ا،میکوریز تیمارهاي اثر شود می مشاهده یک جدول در که گونه همان :فعال هاي گره درصد

 ).1 (جدول بود دار معنی فعال هاي گره درصد بر بذر پرایمینگ و میکوریزي هاي قارچ متقابل اثرات و
 هاي گره درصد بر داري معنی افزایش شاهد تیمار با مقایسه در پرایمینگ تیمارهاي همهمنفرد  کاربرد

 داشتند داري معنی اثرات استفاده مورد قارچ دو هر با ها آن ترکیبی کاربرد اما ندادند نشان فعال
 دو هر با ترکیب در هورمون هردو تلفیقی اثر واسید جیبرلیک  هیدروپرایمینگ، تیمارهاي که طوري هب
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 میکوریزا از استفاده حقیقت در داشتند. شاهد تیمار با داري معنی مثبت اختالف بررسی مورد قارچ
 این از و نداشت فعال گره درصد روي اثري میکوریزي بدون پرایمینگ از استفاده و پرایمینگ بدون

  .)3( داشت همخوانی )2010( همکاران و علیمددي نتایج با نتایج این رو

 )،1 (جدول انسواری تجزیه جدول در که گونه همان :نیتروژن کننده تثبیت هاي گره خشک و تر وزن
 و تر وزن بر عوامل این متقابل اثر و پرایمینگ تیمارهاي و میکوریزي تلقیح اصلی اثر شود می مشاهده
 وزن بیشترین زیستی؛ کود از استفاده عدم شرایط در بود. دار معنی نیتروژن کننده تثبیت هاي گره خشک

 دست به ها هورمون تلفیقی تیمار از آن کمترین و بود شاهد تیمار از نیتروژن کننده تثبیت هاي گره تر
 شرایط در نداشتند. صفت این بر داري معنی مثبت تأثیر سطح این در پرایمینگ تیمارهاي سایر آمد

 تیمار و پرایمینگ تیمارهاي سایر به نسبت هورمون دو تلفیقی تیمار ،G. intraradices قارچ کاربرد
 و داشت نیتروژن کننده تثبیت هاي گره تر وزن بر داري معنی مثبت تأثیر G. intraradices منفرد

 اسید تیمار با که شد حاصل G. intraradices تیمار از نیتروژن کننده تثبیت هاي گره تر وزن کمترین
 هاي گره تر وزن بیشترین ،G. mosseae قارچ کاربرد شرایط در .نداشت داري معنی اختالف جیبرلیک

 کل بین در بود. جیبرلیک اسید تیمار از آن کمترین و سالیسیلیک اسید تیمار از نیتروژن کننده تثبیت
 و G. mosseae قارچ ترکیبی تیمار از نیتروژن کننده تثبیت هاي گره تر وزن بیشترین آزمایشی تیمارهاي

 در جیبرلیک اسید تیمار به مربوط نیتروژن کننده تثبیت هاي گره تر وزن کمترین و سالیسیلیک اسید
 تثبیت هاي گره خشک وزن اختالف ).2 (جدول بود میکوریزي تلقیح عدم شرایط در سالیسیلیک اسید
 اختالف اما بود دار معنی غیر زیستی کود سطح هر در شاهد و پرایمینگ تیمارهاي بین نیتروژن کننده

 مربوط نیتروژن کننده تثبیت هاي گره خشک وزن بیشترین که  طوري به بود دار معنی تیمارها کل بین در
 خشک  وزن کمترین و بود سالیسیلیک اسید و G. mosseae قارچ با میکوریزي تلقیح ترکیبی تیمار به

 عدم شرایط در سالیسیلیک اسید در جیبرلیک اسید تیمار به مربوط نیز نیتروژن کننده تثبیت هاي گره
 صفات بین شود می مشاهده 2 جدول در که طوري همان ).2 (جدول آمد دست هب میکوریزي تلقیح
 دلیل که دارد وجود هم به نسبت زیادي هاي تفاوت نیتروژن کننده تثبیت هاي گره خشک وزن و تر وزن
 تر بزرگ فعال هاي گره توسط رطوبت دادن دست از و جذب در تفاوت خاطر به است ممکن امر این

 به نسبت فعال هاي گره در آب حفظ و جذب در اختالف همچنین و تر کوچک فعال هاي گره به نسبت
 (در باشند پوك است ممکن ها گره از برخی ها، گره کل بین از همچنین باشد غیرفعال هاي گره

 تفاوت شوند  خشک پوك، هاي گره که زمانی لذا .است) متفاوت پوك هاي گره تعداد مختلف تیمارهاي
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 )2010( همکاران و علیمددي تحقیق در تفاوت این شود ایجاد خشک و تر وزن بندي گروه در زیادي
  .)3( شد مشاهده نیز

 )≥01/0P( دار معنی زیستی عملکرد بر آزمایشی تیمارهاي همه اثر :دانه عملکرد و زیستی عملکرد
 تیمار و پرایمینگ تیمارهاي بین داري معنی اختالف زیستی کود کاربرد عدم سطح در ).1 (جدول بود

 و همدیگر با پرایمینگ تیمارهاي G. intraradices زیستی کود کاربرد سطح در نشد. مشاهده شاهد
 زیستی عملکرد بیشترین که طوري به شد مشاهده داري معنی اختالف G. intraradices منفرد تیمار با
 G. mosseae قارچ سطح در بود. هورمون هردو تلفیق تیمار از آن کمترین واسید سالیسیلیک  تیمار از

 شد. مشاهده G. mosseaeمنفرد  تیمار با و همدیگر با پرایمینگ تیمارهاي بین داري معنی اختالف نیز
 تیمار از زیستی عملکرد کمترین و هیدروپرایمینگ تیمار از زیستی عملکرد بیشترین میان این در

 بهبود سبب میکوریزي تلقیح و پرایمینگ توام اثرات آزمایش کل در بود. هورمون دو هر تلفیقی
 و G. intraradices قارچ ترکیبی تیمار از زیستی عملکرد بیشترین که طوري هب ؛شد زیستی عملکرد

 داري معنی اختالف هیدروپرایمینگ و G. mosseae قارچ ترکیبی تیمار با که بوداسید سالیسیلیک 
 کودزیستی کاربرد بدون سطح دراسید جیبرلیک  تیمار از زیستی عملکرد کمترین همچنین نداشت.

 قارچ ترتیب هب که طوري هب ؛شد عدس دانه عملکرد افزایش سبب زیستی کود کاربرد ).2 (جدول بود
G. intraradices قارچ و G. mosseae 4/22 و 78/30 میزان به شاهد به نسبت را دانه عمکرد 

 با پرایمینگ تیمارهاي بین داري معنی اختالف زیستی کود کاربرد عدم سطح در .دادند افزایش درصد
 اختالف G. intraradices زیستی کود کاربرد سطح در نشد. مشاهده شاهد تیمار با و همدیگر

 و بیشترین که  طوري به شد مشاهده G. intraradices تیمار و پرایمینگ تیمارهاي بین داري معنی
 سطح همین دراسید سالیسیلیک  تیمار با (که هیدروپرایمینگ تیمار از ترتیب به دانه عملکرد کمترین

 اختالف G. mosseae زیستی کود کاربرد سطح در بود. G. intraradices تیمار و بود) دار معنی غیر
 کمترین و بیشترین که  طوري به شد مشاهده G. mosseae تیمار و پرایمینگ تیمارهاي بین داري معنی

 حاضر تحقیق کل در بود. G. mosseae تیمار واسید سالیسیلیک  تیمار از ترتیب به دانه عملکرد
 تیمار با البته( بود پرایمینگ هیدرو و G. intraradices قارچ ترکیبی تیمار از دانه عملکرد بیشترین
 عملکرد کمترین همچنین .)نداشت داريمعنی اختالف پرایمینگ هیدرو و G. mosseae قارچ ترکیبی

 بود. زیستی کود کاربرد بدون سطح دراسید سالیسیلیک  دراسید جیبرلیک  هاي هورمون ترکیب از دانه
 ،)2014 همکاران، و (آریف سویا زیستی و دانه عملکرد بر پرایمینگ تیمارهايمنفرد  کاربرد مورد در
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 گردید مشاهده مشابهی نتایج )2014 همکاران، و (پاکباز عدس و )الف 2013 عیسوند، و (آذرنیا نخود
   .)44 و 10 ،7(
 

  کلی گیري نتیجه
 اب سپس شوند، آماده متابولیکی لحاظ به بذور ابتدا در شود می سبب بذر توسط ها هورمون جذب  

 فصل اول در کافی هاي برگ تولید و موقع به دوانی ریشه با و شوند می سبز رطوبت کمی میزان رسیدن
 است) اهمیت حائز بسیار نیز هرز هاي علف با رقابت در امر این( کنند می تثبیت را خود موقعیت رشد

 برخی نشت و آب) و هیدروکربن مواد (جابجایی ساقه و ریشه بین مطلوب رابطه برقراري منجربه که
 شوند می موجود) هاي قارچ و ي(باکتر خاکی ریزجانداران با همزیست رابطه ایجاد سپس ریشه از مواد

 ،ما قبلی آزمایشات و انتظار مطابق رو این از دهد. نمی رخ شرایطی هر در و گیاهی هر در مهم این که
 و ریشه سطح فرعی، ریشه تعداد ریشه، طول افزایش با که  طوري به آمد. دست به توجهی جالب نتایج
 با و یافت افزایش زیادي مقدار به ها آن فعالیت درصد و نیتروژن کننده تثبیت هاي گره میزان ریشه حجم

 خشک وزن و برگ خشک وزن برگ، سطح همچون هوایی بخش به مربوط صفات نیز افزایش این
 این شد. توده زیست و دانه عملکرد افزایش به منجر نیز افزایش این و داشتند داري معنی افزایش ساقه

 و رویشی صفات افزایش لحاظ به و شد مشاهده میکوریزي قارچ + پرایمینگ ترکیبی تیمار در افزایش
 افزایش سبب زیرا ؛بوداسید سالیسیلیک  و G. intraradices ترکیبی تیمار ،تیمار ترین موفق زایشی
  کننده تثبیت هاي گره خشک وزن و فعال هاي گره درصد ریشه، طول برگ، خشک وزن برگ، سطح

 داد افزایش شاهد به نسبت را کل و دانه عملکرد ،تیمار این نیز فصل انتهاي در همچنین ؛شد نیتروژن
   نداشت. داري معنی اختالف هیدروپرایمینگ و G. intraradices با ولی
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