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اثر حذف مخزن بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود )(Cicer arietinum var. ILC 482
تحت تأثیر سطوح نیتروژن و آبیاري
زهره امينی ،*1مهدی پارسا ،2مهدی نصيری محالتی 3و محمد بنایان

اول3

 -1دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 -2دانشيار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزی و گروه پژوهشی بقوالت پژوهشکدة علوم گياهی ،دانشگاه فردوسی مشهد
3و -4استاد گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ دريافت1393/11/12 :
تاريخ پذيرش1394/10/28 :

چکيده
بهمنظور بررسی اثر نیتروژن و رژيمهای آبیاری و غالفزدايی بر عملکرد و اجزاای عملکزرد ندزود ر(زم ،)ILC482
آزمايشی بهصورت کرتهای دوبارخُردشده با طرح پايه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مارعه تحقیقاتی دانشزااه
فردوسی مشهد در سزا زراعزی  1390-91اجزرا گرديزد تیمارهزای آزمزايا شزامل مقزادير کزود نیتزروژن  75 ،30و
150کیلوگرم در هکتار) بهعنوان عامل اصلی ،رژيمهای آبیاری آبیاری کامل :آبیاری در تمام دورة رشد به فاصلة 10روز؛ و
آبیاری تکمیلی در مرحله گلدهی و مراحل گلدهی و غالفدهی) بهعنوان عامل فرعی و غالفزدايی شزاهد50 ، 25 ،)0 :
و 75درصد) بهعنوان عامل فرعی-فرعی بود وزن خشک برگ و سا(ه ،وزن دانه در بوته ،وزن خشک انزدام هزوايی ،تعزداد
غالف در بوته ،تعداد دانه در بوته و وزن 100دانه اندازهگیری شدند نتايج نشان داد که تیمار 150کیلوگرم نیتروژن باعز
بهبود اکثر صفات مورد مطالعه شد تیمار 150کیلوگرم نیتروژن با 3/8گرم دانه در بوته بیشترين وزن دانه در بوته را تولید
کرد بیشترين شاخص برداشت 36درصد) به تیمار 30کیلوگرم نیتروژن تعلق داشت تیمار آبیزاری در مراحزل گلزدهی و
غالفدهی با وزن دانه 4/4گرم در بوته نسبت به دو سطح ديار آبیاری برتری داشت باالترين شاخص برداشت 39درصد)
نیا به همین سطح آبیزاری تعلزق داشزت در دو تیمزار آبیزاری کامزل و آبیزاری تکمیلزی در مرحلزه گلزدهی75 ،درصزد
غالفزدايی وزن دانه را 60درصد کاها داد ،اما اين کاها در تیمار آبیزاری تکمیلزی در مراحزل گلزدهی و غزالفدهزی
45درصد بود در اين برهمکنا ،آبیاری تکمیلی در مراحل گلدهی و غالفدهی همراه با غزالفزدايزی جائزی 25درصزد)
بیشترين شاخص برداشت 45درصد) را داشت بیشترين وزن خشک اندام هزوايی از تیمزارهزای 150کیلزوگرم نیتزروژن
12/8گرم در بوته) و آبیاری کامل 14/3گرم در بوته) بهدست آمد غالفزدايی تمام صزفات فزو( بزهجزا وزن بزرگ) را
بهطور معنیداری کاها داد 75درصد غالفزدايی ،وزن دانه و وزن خشک اندام هوايی را بهترتیب  56و 30درصد نسزبت
به شاهد کاها داد کمترين شاخص برداشت نیا 23درصد) به تیمار 75درصد غالفزدايی تعلق داشت در شرايط تزنا
خشکی يک نوبت آبیاری) ،مصرف باالی کود نیتزروژن تزثثیری بزر وزن دانزه در بوتزه نداشزت ،لزذا مزیتزوان بزا مصزرف
30کیلوگرم نیتروژن بهعنوان کود آغازگر ،عملکرد (ابل(بو 166گرم دانه در مترمربع) را بهدست آورد بزهطزور کلزی بزا
مصرف نیتروژن ،میتوان خسارت ناشی از حذف غالفها را تا حدی بهبود بدشید همچنین در شرايطی که محدوديت آب
وجود دارد ،میتوان با آبیاری تکمیلی در مراحل زايشی با کمبود آب مقابله کرد تمام صفات از جمله تعداد غزالف ،تعزداد
دانه ،شاخص برداشت و وزن خشک اندام هوايی همبستای مثبت و معنیداری با وزن دانه داشزتند در ايزن بزین ،تعزداد
غالف در مترمربع بیشترين همبستای 75درصد) را با وزن دانه داشت

واژههای کليدی :آبیاری تکمیلی ،تنا خشکی ،غالفزدايی ،گلزدايی

منبع پروترین انسزان اهمیزت بسزیار زيزادی در سزبد مصزرف
خانواده دارد در بومنظامهای زراعزی جهزان ،حبوبزات بزهدلیزل
برخورداری از توانايی تثبیت نیتروژن اتمسزفر در همايسزتی بزا
باکتریها بدا عمده ای از نیتروژن موردنیاز گیاهان زراعی بعد
از خود را فراهم میسزازند  )Hajikhani et al., 2011ندزود
 )Cicer arietinum L.يکزی از مهزمتزرين گیاهزان خزانواده

1

مقدمه
حبوبات از منزابع مهزم غزذايی سرشزار از پزروترین بزرای
تغذيه انسان و دام بهشمار میروند حبوبات بزا دارابزودن  18تزا
32درصد پروترین در مقايسه با پروترینهزای حیزوانی در رژيزم
غذايی مردم بهويژه افراد کمدرآمد ،از نظزر تغذيزهای بزهعنزوان
* نویسنده مسئول :تلفن همراهzohre2438@yahoo.com ،09156562438 :
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بنابراين انتظار می رود با انجام آبیاری تکمیلزی در ايزن مراحزل
رشد گیاه ،از شدت خسارت تنا کاسته شود و عملکرد افاايا
يابززد  )Fallah et al., 2005در مطالعززهای تززثثیر آبیززاری
تکمیلی در زراعت ديم ندود مورد بررسزی (زرار گرفزت نتزايج
نشان داد که آبیاری تکمیلی عملکرد دانزه را افزاايا داد ايزن
افاايا از طريق افاايا رشد رويشی و وزن هزاار دانزه حاصزل
شد افاايا عملکرد دانه ناشی از اثر آبیاری تکمیلی در مراحزل
غنچهدهی ،غالفبندی و پُرشدن دانه نسبت به شاهد بزهترتیزب
 40 ،28و 56درصد بود لذا آبیاری در مراحل آخر رشد موجزب
افاايا وزن هاار دانه و عملکرد دانه گرديد & Ashraftaliai
 Ullah et al, (2002) .)Sayadian, 2000و Fallah et al,
) (2005اظهار داشزتند آبیزاری تکمیلزی در مراحزل گلزدهی و
پُرشدن غالفها عملکرد دانه را افاايا داد
در طو تولید دانه ،رشزد گیزاه ،گلزدهی و عملکزرد دانزه
تحت تثثیر عوامل زيستی و غیرزيستی و عملیات مديريتی (زرار
میگیرد لوبیا چشمبلبلی تعداد زيادی سینک تشکیل مزیدهزد
که تعداد کمی از آنها بارور میشود ،به اين خاطر که گیاه شاخ
و برگا را بهعلت پیری بزرگ از دسزت مزیدهزد جزدا از ايزن
عامل ،برداشت غالف های سبا جهت مصرف خوراکی يزا حملزه
غالف خوارها نیا باع کاها بار مدان و تغییر نسبت منبع بزه
مدان میشود غالفزدايی يک تکنیک است که سرعت رشد را
از طريق تغییر تعاد منبع و مدان تغییر میدهد و بزه سزرعت
رشد بیشتر و در نهايت تولید بیشتر گل و دانزه در گیزاه منجزر
میشود  )Rathod, 2009مطالعزه روی تزثثیر سزطوح حزذف
غالفها  )10،20،30،40،50روی عملکرد سزويا نشزان داد کزه
اکثر پارامترهای رشد ،عملکرد و اجاای عملکرد با هر 10درصزد
افاايا در حذف غالف بهطور خطی کاها يافت Kurtakoti,

بقوالت است که در اکثر نقاط دنیا کشت میشزود
 )et al., 2009بززذر ندززود حززاوی 24/63درصززد پززروترین،
64/60درصززد کربوهیززدرات و 5/62درصززد روغززن مززیباشززد
عالوهبَراين ،منبع غنی معدنی نظیزر کلسزیم ،منیزايم ،پتاسزیم،
سديم ،روی ،آهن ،مز و ويتزامینهزا نیزا بزهشزمار مزیآيزد
همینطور (ابلیت تثبیت نیتروژن از ديازر داليزل اهمیزت ايزن
گیاه میباشد )Abu salem & Abu arab, 2001
نیتروژن يکی از عناصر اصلی تعیینکننده در تغذيه ،رشد
گیاه و عملکرد آن محسوب میشود ،بهطوریکه میاان نیتروژن
(ابلدسترس برای گیاه میتواند محتوی پروترین دانه ،کلروفیل
برگ ،اندازه و حجم پروتوپالسم سلولی و همچنین سطح برگ و
فرآيند فتوسنتای را تحت تثثیر (رار دهد & Janmohamadi
 )et al., 2010فراهمی مواد غذايی بهويژه نیتروژن سبب بهبود
وضعیت رشد رويشی میشود در نتیجة گسترش اندام هزوايی و
توسعه برگها مزواد فتوسزنتای بیشزتری تولیزد و بزه مصزرف
اندامهزای زايشزی مزیرسزد  ) Ghosh et al., 2004مقزادير
باالتر کود نیتروژن در صورتی که بذور با بزاکتری تلقزیح نشزده
باشند ،باع افاايا محصزو شزده اسزت & Ashraftaliai
 )Sayadian, 2000برآوردهای صورتگرفته از مقزدار تثبیزت
نیتروژن توسط ندود بسیار متغیر بوده و از يک تا 141کیلوگرم
در هکتززار متفززاوت اسززت بررسززی 314مارعززه در شززرايط
آبوهوايی هند نشان داد که تنها در 36درصد ماارع گرهبنزدی
در سطح بسیارخوب و خوب بوده اسزت عزالوهبَزرايزن فعالیزت
همايستی و تثبیت نیتروژن فقط تا شروع گلدهی ادامزه دارد و
پ ز از آن متو( ز مززیشززود ،در صززورتیکززه دوره زايشززی آن
طوالنی است و بدشی از رشزد رويشزی نیزا در مرحلزه زايشزی
اتفا( می افتد و دانهها در اين مرحله تشکیل میشوند که بهتبع
به نیتروژن زيادی نیاز دارند  )Bagheri et al., 1997کمبزود
آب مهمترين عامل غیرزيستی محدودکننده برای دسزتیابی بزه
عملکرد پتانسیل گیاهان زراعی محسوب میشود تغییر شزرايط
آبوهوايی در چند دهه اخیر منجر به کاها میاان بارنزدگی و
تغییر در توزيع آن در مناطق خشک و نیمهخشک شزده اسزت
بهنظر می رسد با توجه به تغییر الاوهای بروز خشکی ،تغییزر در
راهبُردهززای مناسززب بززرای کززاها اخززتالف عملکززرد وا(عززی و
پتانسیل گیاهان زراعی در اين مناطق ضروری اسزت Sasani
)et al., 2004
آبیاری تکمیلی يکی از جمله روشهزای مزثثر در جبزران
کمبود رطوبت خاک و باالبردن کارآيی مصرف آب و جلزوگیری
از نوسان عملکرد و دستیابی به تولید پايدار در مناطق خشک و
نیمه خشک می باشد با توجه بهاينکه حساسترين مرحله تنا
رطوبتی در ندزود مرحلزه گلزدهی و پُزرشزدن دانزه مزیباشزد،
Ganjeali

 Kasai et al, (2008) )2001با اعما دو درجزه متفزاوت از
محدوديت مدان روی سويا نص غالفهای توسعهيافته ،همزة
غالفهای توسعهيافته) دريافتنزد کزه درجزه بزارگتزر ،میزاان
فتوسنتا بیشتری داشت و منجر به افاايا اندازة دانه شد ايزن
پرسا که آيا در عملکرد يک گیاه زراعی ،مبزد محزدودکننزده
است يا مقصد ،بسیار پیچیده است ،چون بیشک در طو رشزد
و نمو ،رابطه بین مقصد و منبع تغییر میکند از جملزه عوامزل
تثثیرگذار روی رابطه منبع و مقصد ،مقدار رطوبت در دسترس و
نیتروژن خاک میباشد تحقیق حاضر بهمنظزور بزرآورد کزاها
عملکرد ناشی از حذف اثر خسارت ناشزی از حزذف غزالفهزا و
تثثیر آن بر عملکرد و اجاای عملکرد ندود تحزت تزثثیر سزطوح
مدتل نیتروژن و رژيمهای آبیاری انجام گرفت
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و150کیلوگرم در هکتار اعما شد مقدار کود نیتروژن موردنیاز
بهصورت اوره 46درصد) جهت دستیابی به هزر يزک از سزطوح
فو( ،بر اساس آزمايا تجايه شزیمیايی خزاک (بزل از کاشزت
مشدص شد جدو )1

مواد و روشها
اين تحقیق به صورت کرتهای دوبارخُردشده در سه تکرار
در مارعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشااه فردوسی مشهد
در سا زراعی  1390-91اجرا شد تیمارهزای آزمزايا شزامل
کود نیتروژن بهعنوان عامل اصلی بود که در سه سزطح 75، 30

جدول -1ویژگیهای فيزیکوشيميایی خاك مزرعه آزمایشی
Table 1. Soil physical and chemical properties of experimental field
عمق (سانتیمتر)

درصد نيتروژن کل

)Depth (cm

%N

0-20

0.087

فسفر قابلدسترس

پتاسيم قابلدسترس

Available P
)(PPM

Available K
)(PPM

%OM

20

286

1.2%

حدود نیمی از کود نیتروژن سطح 150کیلوگرم ،بهعنزوان
کود سرک همامان با گلدهی توزيع شد آبیزاری نیزا بزهعنزوان
عامل فرعی شامل سه سطح آبیزاری کامزل آبیزاری بزه فاصزله
10روزه در طو فصل رشد) ،آبیاری تکمیلی در مرحله گلزدهی
و آبیاری تکمیلی در مراحزل گلزدهی و غالفزدهی بزود (بزل از
آمادهسازی زمین ،از خاک مارعه نمونه برداری و سپ عملیات
خاکورزی و ايجاد جوی و پشته انجام شد در هر کرت بذرهای
ندود ر(م  )ILC482در پنج ردي به طو پزنج متزر ،فاصزله
بین ردي 50سانتی متر و فاصله روی ردي شا سانتیمتر در
عمق پنج سانتیمتر در 25اسفندماه  1390کشزت شزد جهزت
مبززارزه بززا آفززت  Heliothis armigeraدو مرتبززه عملیززات
سززمپاشززی بززا سززم متاسیسززتوک بززا غلظززت دو در هززاار در
خردادماه صورت گرفت عملیات مبارزه بزا علز هزایهزرز نیزا
به صورت دستی در يک مرحله انجام شد در حزدود سزه هفتزه
بعد از گلدهی خردادماه) سطوح مربوط به تیمزار غزالفزدايزی
شامل حذف  50 ، 25و 75درصد غالفها روی شا بوته از هزر
کرت اعما شد؛ به طوریکه بین بوته های تحت تیمار ،دو بوتزه
به عنوان حاشیه درنظرگرفته شد عملیات برداشزت سزطح کزل
کرتها به صورت دستی در دهم تیرماه انجام گرفت همامان بزا
برداشت تعداد پنج بوته از هر کرت ،بهمنظور اندازهگیری اجاای
عملکرد برداشت شد بوتههای مربزوط بزه هزر کزدام از سزطوح
تیمار غالفزدايی نیا جداگانه برداشت و اجزاای عملکزرد آنهزا
تعیین شد جهت اندازه گیری وزن خشک اندام هوايی ،بوتههای
برداشتشده بهمدت 48ساعت در آون (رار داده شزده و سزپ
توزين شدند آنالیا دادههزا بزا نزرمافزاار  MSTAT-Cانجزام و
جهت رسم نمودارها از  Excelاستفاده شد مقايسزات میزاناین
داده ها نیا با آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمزا پزنج
درصد صورت گرفت

درصد موادآلی

اسيدیته

هدایتالکتریکی

بافت

PH

)EC (dS/m

Texture

8.4

2.5

سیلتی لوم

نتایج و بحث
تعداد دانه در بوته

بززرهمکززنا نیتززروژن و آبیززاری بززر تعززداد دانززه در بوتززه
معنززیدار  )P≤0/01بززود جززدو  )2در شززرايط کمبززود آب،
مصرف باالی نیتروژن اثر سوء بر تعداد دانه در بوته ايجاد کزرد،
بهطوریکه در تیمارهای  75و 150کیلوگرم نیتروژن ،آبیاری در
مرحله گلدهی تعزداد دانزه در بوتزه را بزهطزور متوسزط حزدود
46درصد نسبت به آبیاری کامل کزاها داد ،درحزالیکزه ايزن
کاها در تیمار 30کیلوگرم تنها هشت درصد بزود جزدو )3
برهمکزنا نیتزروژن و غزالفزدايزی بزر ايزن صزفت معنزیدار
 )P≤0/01بود جدو )2
در ايززن مززورد ،بیشززترين تعززداد دانززه  )838از تیمززار
75کیلززوگرم نیتززروژن و بززدون غززالفزدايززی و کمتززرين آن بززا
76درصززد کززاها از همززین سززطح نیتززروژن و 75درصززد
غالفزدايی حاصزل شزد غزالفزدايزی در تیمزار 150کیلزوگرم
نیتروژن ،کمترين کاها را در تعداد دانه ايجاد کرد جدو )4
برهمکنا آبیاری و غزالفزدايزی نیزا بزر تعزداد دانزه در بوتزه
معنیدار  )P≤0/01شد جدو  ،)2بهطوریکه بیشترين تعداد
دانه  )867مربوط به تیمار آبیاری کامل و بزدون غزالفزدايزی
بود که با تیمار آبیاری تکمیلی در مرحله گلدهی و غالفدهی و
بدون غالفزدايی تفاوت معنیدار نداشت کمتزرين تعزداد دانزه
 )218نیززا از تیمززار آبیززاری تکمیلززی در مرحلززه گلززدهی و
75درصد غالفزدايی حاصل شد جدو  )5تعداد دانه در بوتزه
در تیمار آبیاری کامل بزیا از دو سزطح ديازر آبیزاری ،تحزت
تثثیر غالفزدايی (رار گرفت در ايزن سزطح آبیزاری75 ،درصزد
غالفزدايی باع کاها حزدود 68درصزد عملکزرد نسزبت بزه
شاهد شد
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جدول  -2تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) برخی صفات زراعی نخود تحت تأثير سطوح مختلف نيتروژن ،آبياری و غالفزدایی
Table 2. Analysis of variance (MSS) for some agronomic traits of chickpea affected by different levels of nitrogen,
irrigation and depodding

منابع تغيير
S.O.V

درجه
آزادی

تعداد

تعداد دانه در
بوته

غالف
در بوته

وزن

خشک

صد دانه

برگ

ساقه

وزن دانه در بوته
Seed weight

هوایی

برداشت

Shoot dry
weigh

Harvest
index

0.24ns

92.77ns
**642.0
22.77

100-seed
weight

Leaf
dry
weight

Stem dry
weight

2

10.93ns

7.11ns

90.70ns

0.07ns

1.21ns

0.63ns

2

*129.20

**141.68

13.27ns

**7.93

**21.12

**5.84

**98.54

خطای اصلی

4

14.16

5.18

20.19

0.28

0.18

0.13

3.08

آبیاری

2

**

نیتروژن*آبیاری

4

**221.26

خطای فرعی

12

غالفزدايی

3

بلوک
Block

نیتروژن
)Nitrogen (N
error
)Irrigation (I
N*I
error
)Depodding (D

Df

نیتروژن*غالفزدايی

6

آبیاری* غالفزدايی

6

N*D
I*D

نیتروژن*آبیاری*
غالفزدايی N*I*D
خطای فرعی-فرعی
))error

12
54

%CV

Seeds/
Plant

ماده
ماده خشک

وزن خشک اندام

612.22

11.60
**

741.62

**129.36
**

52.72

**

83.93

Pods/
plant

**

404.43

*70.51
14.10
**

553.49

**75.06
**

36.37

**

46.63

**

473.37

**142.67

**

**3.32

19.05
ns

38.71

**78.30
**

131.46

**

205.30

19.96

0.10
**

0.79

**

107.76

**5.52
0.90
**

9.82

شاخص

**

56.46

**7.52
0.57
**

33.06

**1.67

**3.78

**3.67

**

2.25

**

5.45

**

2.37

**

0.92

**

1.80

**

1.98

**

386.97

**44.09
4.16
**

32.17

*2.76
**

25.95

**

4.03

**

1642

64.17ns
23.97
**

936.9

**243.3
**

**

186

60.57

4.66

4.84

15.70

0.08

0.40

0.15

1.17

17.62

14.7

17.46

16.66

17.64

13.5

11.4

10

13.47

 * ،nsو ** :بهترتیب عدم معنیدار و معنیدار در سطوح احتما پنج و يک درصد
ns: Non-significant, * and **: Significant at α= 0.05 & α= 0.01, respectively

آبیاری در مرحله گلدهی ،غالفزدايی تعداد غالف در بوته را بزه
يک میاان کزاها داد مقايسزه سزطوح غزالف زدايزی در بزین
رژيمهای آبیاری کامل و آبیاری در مراحل گلدهی و غالفدهزی
نشان می دهد که در هر سطح از غالفزدايی از  25تا 75درصد،
تعداد غالف در بوته در بین اين دو رژيم آبیاری تفاوت کمزی را
نشان میدهد بهنظر میرسد تعداد دفعزات آبیزاری تزثثیری بزر
خسارت ناشی از غالفزدايی نداشت
در برهمکنا نیتروژن و غزالفزدايزی ،تیمزار 75کیلزوگرم
نیتروژن و بدون غالفزدايی بیشترين تعداد غالف  )719را تولید
کرد کمترين تعداد غالف  )168نیا از همزین سزطح نیتزروژن و
75درصد غالفزدايی حاصل شزد جزدو  )4در سزطوح پزايین
نیتروژن ،غالفزدايی تثثیر (ابلمالحظهای بر تعداد غالف داشزت،
بززهطززوریکززه در سززطوح  30و 75کیلززوگرم نیتززروژن در تیمززار
75درصد غالفزدايی ،تعداد غالف نسبت به شاهد بهترتیب حدود
 56و 77درصززد کززاها نشززان داد ،امززا در سززطح 150کیلززوگرم

تعداد غالف در بوته

با توجه به نتايج تجايه واريان  ،برهمکنا کلیه تیمارها
بززر تعززداد غززالف در بوتززه معنززیدار شززد جززدو  )2نتززايج
برهمکنا نیتروژن و آبیاری نشان داد بیشترين تعداد غالف در
بوته  )572مربوط به تیمزار 150کیلزوگرم نیتزروژن و آبیزاری
کامل می باشد کزه بزا تیمزار 150کیلزوگرم نیتزروژن و آبیزاری
تکمیلی در مراحل گلدهی و غالفدهزی از نظزر آمزاری تفزاوت
نداشززت جززدو Varughese & Gheetha (2001) )3
دريافتند که کود نیتروژن بر عملکرد دانه لوبیا چشمبلبلی مزثثر
بوده و باع افاايا تعداد غالف و دانه میشود در بزرهمکزنا
بین رژيمهای آبیاری و غالفزدايی ،تیمار آبیاری کامل و بزدون
غززالفزدايززی بیشززترين تعززداد غززالف  )777و تیمززار آبیززاری
تکمیلی در مرحله گلدهی در سطح 75درصزد غزالف زدايزی بزا
171غززالف ،کمتززرين تعززداد غززالف در بوتززه را تولیززد کردنززد
جزدو  )5نتزايج نشزان داد در هزر دو تیمزار آبیزاری کامززل و
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مدتل غالف زدايزی از نظزر وزن صزد دانزه مشزاهده نشزد بزا
ايزززنحزززا  ،بیشزززترين وزن 100دانزززه 28گزززرم) از تیمزززار
150کیلوگرم نیتروژن و 25درصد غالفزدايی و کمتزرين آن بزا
19گرم از همین سطح نیتروژن و 50درصد غالفزدايی حاصزل
شززد جززدو  )4بززرهمکززنا آبیززاری و غززالفزدايززی بززر وزن
100دانه معنیدار  )P≤0/01شد جدو )2
نتايج نشان می دهد که در مقايسه با شاهد ،حزذف غزالف
وزن 100دانه را افاايا داده است و البته مقدار افزاايا د(یقزا
متناسب با افاايا درصد غالفزدايی نبوده است
بیشززترين وزن 100دانززه در شززرايط آبیززاری تکمیلززی در
مراحل گلدهی و غالفدهی و در سطح 25درصزد غزالفزدايزی
مشاهده شد بقیه سطوح غالفزدايزی و شزاهد در هزر کزدام از
رژيمهای آبیاری تفاوت معنیداری را نشان نمیدهنزد در يزک
بررسی با اعما محدوديت مدان روی سويا در دو سطح حزذف
نص غالفها و همه غالفهای توسعهيافته ،نتايج نشزان داد بزا
حذف بیشتر غالف میاان فتوسزنتا افزاايا يافزت و منجزر بزه
افاايا اندازة دانه شد )Kasai et al., 2008

نیتروژن75 ،درصد غالف زدايزی تعزداد غزالف را تنهزا 33درصزد
کاها داد بهنظر میرسزد مصزرف بزاالی نیتزروژن و همچنزین
استفاده از کود سرک در اين سطح کودی ،تزا حزدی توانسزته بزا
افاايا برگها و مواد فتوسنتای و انتقا آن به گلها و غالفهزا،
کاها تعداد غالف از جبران کند )Ghosh et al., 2004
وزن 100دانه

برهمکنا نیتروژن و آبیزاری بزر وزن 100دانزه معنزیدار
 )P≤0/01شد جدو  )2تیمار 150کیلوگرم نیتروژن همراه با
آبیاری در مراحل گلدهی و غالفدهی با میاان 31گرم بیشترين
وزن صد دانه را تولید کرد ،اما مصزرف ايزن مقزدار نیتزروژن در
شرايط کمبود آب در مرحله غالفدهزی تزثثیر منفزی بزهدنبزا
داشت ،به طوریکه کمترين وزن صد دانه 18/6گزرم) از تیمزار
150کیلوگرم نیتروژن و آبیاری در مرحله گلدهی بهدسزت آمزد
که با تیمار 75کیلوگرم نیتروژن در همین سطح آبیاری تفزاوت
معنیداری نشان نداد جدو  )3گرچه برهمکزنا نیتزروژن و
غالفزدايی بر وزن 100دانه معنیدار  )P≤0/01شد جدو ،)2
اما در هر سه سطح نیتروژن ،تفاوت (ابلمالحظهای بین سطوح

جدول  -3مقایسه ميانگين برخی صفات مورد مطالعه در نخود تحت تأثير نيتروژن و آبياری
Table 3. Mean comparison of chickpea traits affected by nitrogen and irrigation
نيتروژن
(کيلوگرم)
Nitrogen
)(kg

آبياری
irrigation
گلدهی
Flowering

30

گلدهی،
غالفدهی

تعداد دانه

تعداد غالف

وزن

وزن خشک برگ

وزن خشک ساقه

وزن دانه

وزن خشک اندام هوایی

در مترمربع

درمترمربع

100دانه

(گرم در مترمربع)

(گرم درمترمربع)

(گرم در مترمربع)

(گرم درمترمربع)

Seeds m-2

Pods m-2

350e

292de

772a

532ab

100
seed
weight

Leaf dry weight
)(g m-2

Stem dry weight
)(g m-2

Seed weight
)(g m-2

Shoot dry weight
)(g m-2

21.23de

31d

81f

73d

205f

22.75d

43c

146d

168a

401c

Flowering,
podding

کامل

380de

گلدهی

277f

Full
Flowering

75

گلدهی،
غالفدهی

437d

363c
248e

355c

26.87bc
18.94e

23.64cd

49c
31d

29d

174c
111e

117e

102c
52e

104c

345d
218f

287e

Flowering,
podding

کامل

534c

گلدهی

371e

Full
Flowering

150

گلدهی،
غالفدهی

573c

486b
325cd

570a

27.27b
18.64e

30.82a

75b
46c

46c

220b
124e

166c

139b
73d

164a

505b
279e

428c

Flowering,
podding

کامل
Full

670b

572a

23.94bcd

117a

259a

138b

567a

میاناینهايی که حدا(ل يک حرف مشترک در هر ستون بر اساس آزمون دامنهای دانکن دارند ،در سطح پنج درصد اختالف معنیدار ندارند
Means within each column with a letter in common are not significantly different at α= 0.05 probability level- using Dancan Multiple Range Test.
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جدول  -4مقایسه ميانگين برخی صفات مورد مطالعه در نخود تحت تأثير نيتروژن و غالفزدایی
Table 4. Mean comparison of chickpea traits affected by nitrogen and depodding
نيتروژن
(کيلوگرم)
Nitrogen
)(kg

30

75

150

غالفزدایی

تعداد دانه

تعداد غالف

وزن

ماده خشک برگ

ماده خشک ساقه

وزن دانه

درمترمربع

درمترمربع

صد دانه (گرم)

(گرم درمترمربع)

(گرم در مترمربع)

(گرمدرمترمربع)

وزن خشک
اندام هوایی
(گرم در مترمربع)

شاخص
برداشت

Depodding

Seeds/m2

Pods/m2

100 seed
)weight (g

Leaf dry
)weight (g m-2

Stem dry
)weight (g m-2

Seed weight
)(g m-2

Shoot dry
)weight (g m-2

Harvest
)index (%

75%
50%
25%
0
75%
50%
25%
0
75%
50%
25%
0

351e
422de
582c
647bc
200f
251f
375e
838a
391e
606c
469d
686b

245g
362ef
428de
548b
168h
213gh
352f
719a
388ef
466cd
524bc
578b

20.68de
25.78ab
23.57bcd
24.42a-d
22.5b-e
24.53a-d
25.11abc
21.01cde
25.43ab
19.27e
27.93a
25.22abc

47d
44de
28f
47d
48d
35ef
62c
36ef
71b
88a
71b
49d

146de
133e
106f
150de
179bc
137e
130e
152de
160cd
197b
149de
226a

74.73g
117.6d
136b
132.7bc
46.02h
71.39g
103.7e
177a
90.41f
120.3cd
128bcd
166.1a

274g
300fg
312f
380cd
293fg
295fg
330ef
428.5b
355de
435b
407bc
500a

26.79e
39.1ab
42.82a
35.27bc
16.74f
23.76e
31.95c
40.03a
26.33e
27.36de
31.23cd
32.72c

میاناینهای دارای حدا(ل يک حرف مشترک در هر ستون بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح پنج درصد اختالف معنیدار ندارند
Means within each column with a letter in common are not significantly different at α= 0.05 probability level- using Dancan Multiple Range Test.

غالفزدايی وزن خشک برگ را تحت تثثیر (زرار داد در شزرايط
در دسترسبودن رطوبت آبیزاری کامزل) ،غزالف زدايزی سزبب
افاايا وزن خشک برگ نسبت به شزاهد شزد ،امزا در شزرايط
تنا خشکی آبیاری تکمیلی) ،غالفزدايی تثثیر منفی بر مزاده
خشک برگ داشت و باع کاها آن شد جدو )5

وزن خشک برگ

بززرهمکززنا نیتززروژن و آبیززاری بززر وزن خشززک بززرگ
معنززیدار  )P≤0/01شززد جززدو  )2افززاايا مقززدار مصززرف
نیتروژن همراه با فراهمزی رطوبزت باعز افزاايا وزن خشزک
برگ در بوته گرديزد تیمزار 150کیلزوگرم نیتزروژن همزراه بزا
آبیاری کامل بیشترين 117گزرم) وزن خشزک بزرگ را تولیزد
کرد جدو  )3در شرايط مصرف باالی نیتروژن ،تزثثیر کمبزود
آب بر وزن خشک برگ شديدتر بوده است ،بهطوریکه کزاها
وزن خشک برگ در تیمار يکبار آبیاری نسبت به آبیاری کامزل
در سطوح  75 ،30و 150کیلوگرم نیتروژن ،بهترتیب  58 ،37و
60درصد بود جدو  )3برهمکنا نیتروژن و غالفزدايی نیزا
بر وزن خشک بزرگ معنزیدار  )P≤0/01شزد جزدو  )2در
سطح 30کیلوگرم نیتروژن ،غزالف زدايزی وزن خشزک بزرگ را
بهطور (ابل توجهی تحت تثثیر (رار نزداد ،امزا در سزطوح بزاالتر
 75و 150کیلززوگرم) ،غززالفزدايززی باع ز افززاايا وزن بززرگ
نسبت به شاهد شد جدو  )4میتوان گفزت عزالوهبَزر حزذف
گلها و غالفهزا ،مصزرف بزاالی نیتزروژن ،پیزری و در نتیجزه
رياش برگها را به تثخیر انداخته است در نتیجزه در شزرايطی
که غالفها از دست رفتهاند میتوان بزا مصزرف کزود نیتزروژن،
تعداد و دوام سطح برگ را افاايا و از اين طريق به تولید گزل
و غالف بیشتر کمزک کزرد در بررسزی Crafts et al, (1984
روی سويا حذف غالف الاوی تدصیص ترکیبات گیاهی را تحت
تثثیر (رار داد و برگها و سا(ه گیاهان غالفزدايیشده بهعنزوان
يک مدان جايااين برای تجمع ماده خشک بود و افتادن بزرگ
در اين گیاهان به تثخیر افتاد اين گیاهان حتی دو هفته بعزد از
بلززون نیززا بززرگ سززبا داشززتند رژيززمهززای آبیززاری همززراه بززا

وزن خشک ساقه

نتايج تجايزه واريزان نشزان داد بزرهمکزنا نیتزروژن و
آبیاری بر ماده خشک سا(ه معنیدار  )P≤0/05بود جدو )2
با افاايا مقزدار نیتزروژن و همچنزین فراهمزی رطوبزت ،مزاده
خشک سا(ه افاايا يافت ،به طوریکه در تیمزار 150کیلزوگرم
نیتروژن و آبیاری کامل بیشترين ماده خشک سزا(ه 259گزرم
در مترمربع) و در تیمار30کیلوگرم نیتروژن و آبیاری در مرحله
گلزدهی کمتززرين مززاده خشززک سزا(ه 81گززرم در متززرمربززع)
مشاهده شد جدو  )3در شرايط مصرف کزم نیتزروژن ،تزثثیر
کمبود آب بر ماده خشک سا(ه افاايا يافت ،امزا ايزن افزاايا
نسبت به دو سطح ديار نیتروژن (ابلتوجه نبود بهنظر میرسد
در شرايط کمبود آب ،مصرف نیتروژن تثثیر (ابلتوجهی بر ماده
خشک سا(ه نداشت برهمکنا نیتروژن و غالفزدايزی نیزا بزر
ماده خشک سا(ه معنیدار  )P≤0/01شد جدو  ،)2اما رونزد
مشدصی بین تیمارها مشاهده نشد با اينحزا بیشزترين مزاده
خشک سزا(ه 226گزرم در متزرمربزع) از تیمزار 150کیلزوگرم
نیتززروژن در بوتززههززای بززدون غززالفزدايززی و کمتززرين آن بززا
53درصززد کززاها از تیمززار 30کیلززوگرم نیتززروژن و 25درصززد
غالفزدايی بهدست آمد جدو )4
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جدول  -5مقایسه ميانگين برخی صفات مورد مطالعه در نخود تحت تأثير آبياری و غالفزدایی
Table 5. Mean comparison of chickpea traits affected by irrigation and depodding
وزن خشک

وزن خشک

وزن 100دانه

برگ (گرم در

ساقه (گرم

(گرم)
100- seed
)weight(g

مترمربع)

در مترمربع)

Leaf dry
weight
)(g m-2

Stem dry
weight
)(g m-2

171g
259f
310ef
414d
322ef
445d

18.51g
20.01fg
18.37g
21.52efg
21.76efg
26.03bcd

29e
47c
31de
38cd
43c
39cd

107d
95d
90d
129c
132c
139c

523c
653b
308ef
338e
471cd
777a

32.98a
22.17d-g
28.34b
23.55c-f
25.26b-e
26.96bc

32de
46c
94a
82b
99a
47c

104d
197b
245a
233a
191b
201b

تعداد
دانه در

تعداد غالف

مترمربع

در مترمربع

آبياری

غالفزدایی

Irrigation

depodding

Flowering

75%
50%
25%
0
75%
50%

218f
242f
387e
482cd
448de
575b

25%
0
75%
50%
25%
0

533bc
821a
275f
462cd
507cd
867a

Seeds/
plant

گلدهی
گلدهی،
غالفدهی
Flowering,
podding

کامل
Full

Pods/m2

وزن
دانه

وزن خشک اندام هوایی

شاخص

(گرم در مترمربع)

برداشت

Seed
weight
)(g m-2
40g
48g
74f
102e
96e
150c

Shoot dry weight
)(g m-2

Harvest
)index (%

195g
201g
235f
305e
289e
357d

20.57gh
24.76f
31.67de
34.26bcd
32.32cde
41.68a

161c
174b
74f
108e
129d
195a

352d
490ab
438c
473bc
463bc
515a

45.3a
36.5bc
16.96h
23.78fg
29.03e
37.27b

)گرمدر
مترمربع)

میاناینهای دارای حدا(ل يک حرف مشترک در هر ستون بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن فا(د اختالف معنیدار در سطح پنج درصد می باشند
Means within each column with a letter in common are not significantly different at α= 0.05 probability level- using Dancan Multiple Range Test.

برهمکنا آبیاری و غزالفزدايزی بزر وزن دانزه معنزیدار
 )P≤0/01شد جدو  )2در تمام سطوح آبیاری ،غالفزدايزی
باع کاها وزن دانه شزد غزالف زدايزی در دو تیمزار آبیزاری
کامل و آبیاری در مرحله گلزدهی تزثثیر يکسزانی بزر وزن دانزه
داشت ،بهطوریکه در هر دو75 ،درصد غالفزدايی باع کاها
حدود 60درصد وزن دانه نسبت به شاهد شد ،امزا ايزن کزاها
برای آبیاری در مراحزل گلزدهی و غزالفدهزی 45درصزد بزود
اينگونه بهنظر می رسد که در شرايط فراهمی رطوبزت آبیزاری
کامل) حذف غالفها سبب شده است که ساير اندامها بهعنزوان
مدان جايااين برای مواد فتوسزنتای عمزل کننزد در شزرايط
تنا خشکی نیا گیاه بهدلیل کاها میاان فتوسزنتا نتوانسزته
حذف گلها و غالفها را جبران کند با اينحا آبیاری کامزل و
بدون غالف زدايی بیشترين 195گزرم در متزرمربزع) و آبیزاری
تکمیلی در مرحلزه گلزدهی بزههمزراه 75درصزد غزالف زدايزی
کمتززرين وزن دانززه 40گززرم در متززرمربززع) را تولیززد کردنززد
جززدو  )5در بززرهمکززنا نیتززروژن و غززالفزدايززی ،تیمززار
75کیلوگرم نیتروژن و بزدون غزالفزدايزی بیشزترين وزن دانزه
177گرم در مترمربع) را به همراه داشت کزه بزا 150کیلزوگرم
نیتروژن در همین سطح غالفزدايی تفزاوت معنزیدار نداشزت
اين تیمار همچنین کمترين وزن دانه 46گرم در متزرمربزع) را
در سطح 75درصد غزالفزدايزی داشزت کزه نسزبت بزه شزاهد
74درصد کاها نشان می دهد و اين مقدار کزاها در مقايسزه
با ساير سطوح نیتروژن ،بیشتر است جدو )4

برهمکنا آبیاری و غالفزدايی نیزا بزر مزاده خشزک سزا(ه
معنززیدار  )P≤0/01شززد جززدو  )2در هززر سززه رژيززم آبیززاری،
غالفزدايی اثر تقريبا يکسانی بر ماده خشک سا(ه داشت ،بهطزوری
که غالفزدايی تا سطح 25درصزد ،وزن سزا(ه را کزاها و سزپ
افاايا داد جدو  )5اين میتواند به اين علت باشد که بزا حزذف
گلها و غالفها ،الاوی تدصیص مواد به سمت سزا(ه تغییزر کزرده
است در مطالعه انجامشده روی سويا ،با حزذف گزلهزا و غزالفهزا
ماده خشک سا(ه افاايا پیدا کرد )Kofi Amuti, 1983
وزن دانه در مترمربع

برهمکنا نیتروژن و آبیزاری بزر وزن دانزه در متزرمربزع
معنیدار  )P≤0/01شد جدو  )2در تیمار آبیاری کامل بزین
تیمار های  75و 150کیلوگرم نیتروژن تفاوت معنیداری از نظر
وزن دانه در مترمربع مشاهده نشد در تیمارهای آبیاری تکمیلی
نیا بین تیمار  30و 150کیلوگرم نیتروژن از نظر آماری تفزاوت
معنیداری مشاهده نشد بهنظر میرسد در شرايط تنا خشکی،
مصرف باالی نیتروژن تثثیری بر وزن دانه نداشته است در ايزن
شرايط میتوان با مصرف 30کیلزوگرم کزود نیتزروژن بزهعنزوان
آغازگر ،عملکرد (ابزل(بزولی تولیزد کزرد در ايزن بزرهمکزنا
بیشترين و کمترين وزن دانزه بزا  166و 52گزرم در متزرمربزع
به ترتیب به تیمار های  30و 150کیلزوگرم نیتزروژن همزراه بزا
آبیاری در مراحل گلدهی و غالفدهزی و 75کیلزوگرم نیتزروژن
همراه با آبیاری در مرحله گلدهی تعلق داشت جدو )3
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وزن خشک اندام هوایی

شاخص برداشت

در برهمکنا نیتروژن و آبیاری ،باالترين سطح نیتزروژن
150کیلوگرم) همراه با آبیزاری کامزل ،بیشزترين وزن خشزک
انززدام هززوايی 567گززرم در متززرمربززع) را تولیززد کززرد تیمززار
30کیلوگرم نیتروژن همراه با آبیاری تکمیلی در مرحله گلزدهی
نیا کمترين وزن خشک اندام هوايی 205گرم در متزرمربزع) را
داشت جدو  )3بهنظر می رسد مصرف باالی نیتزروژن همزراه
با فراهمی رطوبت در افاايا وزن خشک اندام هوايی گیاه مثثر
بوده است مصرف کود نیتروژن بر فعل و انفعاالت بیوشزیمیايی،
فتوسنتا ،افاايا طو دوره رويشی و تجمع ماده خشک بیشتر
در شاخسزاره و اجزاای عملکزرد دانزه مزثثر اسزت Rezvani
 )moghadam et al., 2009برهمکنا نیتروژن و غالفزدايی
نیززا بززر وزن خشززک انززدام هززوايی معنززیدار  ) P≤0/05شززد
جدو  )2در هر سطح از نیتروژن با افاايا شدت غالفزدايزی
وزن خشک اندام هوايی کاها يافت ،بزهطزوری کزه 75درصزد
غززالفزدايززی ،وزن خشززک انززدام هززوايی را در هززر سززه سززطح
نیتروژن حدود 30درصد نسبت به شاهد کاها داد در گیاهان
در جايیکه نمو غالف کاها پیدا مزیکنزد يزا منزع مزیشزود،
مجموع ماده خشک تجمعيافتزه بزهوسزیله گیزاه کزاها پیزدا
می کند اين به علت کاها فعالیزتهزای فتوسزنتای بزهخزاطر
کاها تقاضای سینک میباشد )Pandy, 1984
با اينحا تیمار 150کیلوگرم نیتروژن بزههمزراه بزدون
غززالفزدايززی بیشززترين 500گززرم در متززرمربززع) و تیمززار
30کیلوگرم نیتروژن و 75درصزد غزالف زدايزی کمتزرين وزن
خشززک انززدام هززوايی 274گززرم در متززرمربززع) را داشززتند
جدو  )4برهم کنا آبیاری و غزالف زدايزی بزر وزن خشزک
اندام هوايی معنیدار  )P≤0/01شد جدو  )2تیمار آبیاری
کامل و بدون غالف زدايی بیشترين وزن خشزک انزدام هزوايی
515گرم در متر مربزع) را تولیزد کزرد در ايزن بزرهم کزنا،
کمترين وزن خشک اندام هوايی 195گرم در متزر مربزع) بزه
تیمززار آبیززاری تکمیلززی در مرحلززه گلززدهی و 75درصززد
غالف زدايی اختصاص داشزت جزدو  )5بزا توجزه بزه نتزايج
می توان گفت در شرايط فراهمی رطوبزت آبیزاری کامزل) بزا
حذف غالف ها  ،تدصیص مواد فتوسنتای به اندامهای رويشزی
افاايا يافته و اين امزر باعز شزد کزه بزا اعمزا 75درصزد
غالف زدايی وزن خشک اندام هوايی تنها 15درصد نسزبت بزه
شاهد کاها يابد ،حا آنکه اين کزاها در شزرايط يزکبزار
آبیاری و دو بار آبیاری بهترتیب حدود  36و 41درصزد نسزبت
به شاهد بود

نتايج تجايه واريزان نشزان داد اثزر نیتزروژن ،آبیزاری و
غززالفزدايززی بززر شززاخص برداش زت معنززیدار  )P≤0/01شززد
جززدو  )2بیشززترين شززاخص برداشززت 36درصززد) از تیمززار
30کیلززوگرم نیتززروژن بززهدسززت آمززد امززا بززین سززطوح  75و
150کیلززوگرم نیتززروژن تفززاوت معنززیداری مشززاهده نشززد
جدو  )3بهنظر می رسد مصرف باالی نیتروژن رشد رويشزی را
تحريک نموده و باع شده گیاه مواد فتوسنتای بیشتری را بزه
رشد شاخساره تدصیص دهد در بین رژيمهای آبیاری ،آبیزاری
تکمیلی در مراحل گلدهی و غزالفدهزی بزا شزاخص برداشزت
39درصد ،نسبت به دو سطح ديار برتزری داشزت امزا آبیزاری
کامل و آبیاری تکمیلی در مرحله گلدهی بزهترتیزب بزا  26/7و
27/8درصد ،شاخص برداشت کمتری داشتند که از نظر آمزاری
مشابه بودند جدو  )3در آبیاری کامل ،تثمین رطوبت بهويزژه
در مرحله زايشی ،رشد رويشی را تحريزک کزرده و ر(ابزت بزین
اندامهای زايشی و رويشی به نفع اندامهای رويشی تشديد شزد،
لذا شاخص برداشت کاها يافت در تیمزار يزکبزار آبیزاری در
زمان گلدهی ،بهدلیل کمبود رطوبت در مرحلزه پُرشزدن دانزه و
کاها شديد فتوسنتا جاری و انتقا مواد فتوسنتای به مدازن
عملکرد دانه کاها يافت و اين امر به کمشدن شاخص برداشت
منجر گرديد برهمکنا نیتروژن و آبیاری بر شزاخص برداشزت
معنی دار نشد جدو  )2در برهمکنا آبیاری و غزالفزدايزی،
آبیاری تکمیلی در مراحل گلدهی و غالفدهزی همزراه بزا  25و
50درصززد غززالفزدايززی بززهترتیززب بززا شزاخص برداشززت  45و
41/7درصد ،بیشترين شزاخص برداشزت را بزهخزود اختصزاص
دادند بهبود فتوسنتا جاری و انتقا مجدد آن در شزرايط بزروز
تنا خشکی متوسط دو بار آبیاری تکمیلی در مرحله زايشزی)
و همچنین غالفزدايی با شدت متوسط که منجر بزه تدصزیص
بیشتر مواد به غالفهای با(یمانده می شود ،به افاايا شزاخص
برداشت در اين تیمزارهزا کمزک کزرده اسزت آبیزاری کامزل و
75درصد غالف زدايی نیا کمترين شاخص برداشت 17درصزد)
را تولید کرد جدو  )5حذف غالفهزا و کزاها دانزههزا و از
طرفی فراهمبودن آب برای انجام فتوسنتا و انتقا فرآوردههزای
فتوسنتای به شاخساره ها سبب شد تا شاخص برداشت کزاها
يابد برهمکنا نیتزروژن و غزالفزدايزی بزر شزاخص برداشزت
معنززیدار  )P≤0/01شززد جززدو  )2بیشززترين و کمتززرين
شاخص برداشت با مقادير  43و 23درصد بهترتیب به تیمارهای
30کیلززوگرم نیتزززروژن و 25درصززد غزززالفزدايززی و تیمزززار
75کیلززوگرم نیتززروژن و 75درصززد غززالفزدايززی تعلززق داشززت
جدو )4
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در گیاه با عملکرد نهايی مشاهده شد همچنزین Guler et al,
) (2001در مورد ندود و ) Ebadi et al, (2010و Bangar et
) al, (2003در مززورد سززويا نتززايج مشززابهی ارائززه کردنززد
) Sabokdast & khiyalparast (2007نشززان دادنززد کززه

همبستگی صفات مورد مطالعه

ضرايب همبستای صفات مورد مطالعه نشان داد که کلیزه
صفات همبستای مثبت و معنیداری با وزن دانه در بوته دارنزد
صفاتی که بیشترين همبستای را با وزن دانه داشتند ،بهترتیب
تعداد غالف  ،)0/75تعداد دانه و شاخص برداشت  ،)0/71وزن
خشززک انززدام هززوايی  )0/65و وزن 100دانززه  )0/33بودنززد
جدو  )7در مطالعهای که توسزط  Ciftci et al, )2004بزر
روی 14ر(م ندود صزورت گرفزت ،همبسزتای مثبزت و بزااليی
برای صفات عملکرد بیولوژيک ،شاخص برداشت و تعزداد غزالف

عملکرد دانه با تعداد غزالف و تعزداد دانزه همبسزتای مثبزت و
معنیدار دارد ،ولزی بزین عملکزرد و وزن 100دانزه همبسزتای
معنیدار مشاهده نشد

جدول  -6ضرایب همبستگی بين صفات مورد مطالعه در نخود تحت تأثير نيتروژن ،آبياری و غالفزدایی
Table 6. Correlation coefficients between traits in chickpea under nitrogen, irrigation and depoding
1

2

تعداد دانه در مترمربع )1

1

تعداد غالف در مترمربع )2

**0.86

وزن 100دانه )3

*-0.24

0.05ns

**

**

Seeds m-2
Pods m-2
100- seed weight

وزن دانه گرم بر مترمربع) )4
)Seed weight (g m-2

0.71

وزن خشک اندام هوايی گرم بر مترمربع) )5

**0.55

شاخص برداشت درصد) )6

**0.43

)Shoot weight (g m-2
)Harvest index (%

3

4

5

6

1

0.75

**0.6
**0.42

1
**

0.33

*0.21
**0.28

1
**0.65
**0.71

1
-0.01ns

1

 * ،nsو ** :بهترتیب غیرمعنیدار ،معنیدار در سطح احتما پنج و يک درصد
ns: Non-significant, *and **: Significant at α= 0.05 & α= 0.01, respectively

غالفزدايی در تمام صفات مورد مطالعه اثر منفی داشت و تنهزا
در مواردی مانند وزن برگ و سا(ه ،حذف گلها و غزالفهزا اثزر
افاايشی داشت وجزود مقزدار بزاالی نیتزروژن 150کیلزوگرم)
توانايی گیاه را در جهت جبران غالفهای ازدستداده تا حزدی
بهبود بدشید و باع آغازش گلها و غالفهای جديزد شزد ،در
نتیجه تعداد غالف در بوته در اين سطح نیتزروژن کمتزر تحزت
تثثیر غالف زدايزی (زرار گرفزت همچنزین مصزرف ايزن مقزدار
نیتروژن عالوهبَر تولیزد بزرگهزای جديزد ،بزا تدصزیص مقزدار
بیشتری از مواد فتوسنتای در شزرايط کمبزود مدزازن زايشزی
باع ز افززاايا مززاده خشززک بززرگ نسززبت بززه تیمززار بززدون
غالفزدايی شد بهطور کلی با افاايا شزدت حزذف غزالفهزا،
عملکرد نیا روندی کاهشی را طی کرد ،اما مصزرف نیتزروژن در
شدتهای پايینتر غالفزدايی افت عملکرد را جبران کزرد لزذا
میتوان در شرايطی که غالفها از بین رفتهاند ،با مصزرف کزود
نیتروژن ،توانايی گیاه را در برابر جبران غالفهزای ازدسزتداده
بهبود بدشید

در بززین اجززاای عملکززرد ،تعززداد غززالف و دانززه بیشززترين
همبستای را با عملکرد داشتند ،لذا فراهمنمودن شزرايط مناسزب
کود نیتروژن ،رطوبت) جهت باالبردن تعداد غالفها و در نهايزت
تعداد دانه ،در داشتن عملکرد مطلوب ضروری بزهنظزر مزیرسزد
همچنین اين دو صفت میتوانند بهعنوان صزفات انتدزابی جهزت
اصالح عملکرد دانه ندود مورد مطالعه (رار گیرند
نتيجهگيری
کاربرد کود نیتروژن تا سطح 150کیلوگرم ،اجاای عملکرد
را در ندود بهبود بدشید و تنها اثر منفی آن بر شاخص برداشت
بود بهنظر میرسد مصرف باالی نیتروژن الاوی تدصیص مزواد
را تاحدی بهسمت اندامهای رويشزی سزو( داده اسزت در بزین
رژيززمهززای آبیززاری ،آبیززاری تکمیلززی در مراحززل گلززدهی و
غالفدهی از نظر عملکرد دانه ،شاخص برداشت و تعداد دانه در
بوته نسبت به دو تیمار ديار برتری داشت و در ساير صفات نیا
بززا آبیززاری کامززل مشززابه بززود لززذا مززیتززوان در شززرايطی کززه
محدوديت منابع آب وجود دارد ،با آبیزاری تکمیلزی در مراحزل
زايشی گلدهی و غالفدهی) نسبت به کمبود آب مقابلزه کزرد
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Introduction
Chickpea (Cicer arietinum L.), an annual with indeterminate growth, is one of the most important food
legumes. Loss of seeds due to pod borer (Heliothis armigera) attack is prevalent. Such loss of pods may
affect the yield and yield components. The source-sink relationship changes during growth stages. Some
factors influence this relationship including nitrogen fertilizer and water. This experiment was conducted in
order to study the effects of nitrogen fertilizer, supplementary irrigation and depodding on yield and yield
components of chickpea (var. ILC482).
Materials & Methods
The experiment was conducted as split-split plot based on a randomized complete block design with
three replications at Agricultural Research Station of Ferdowsi University of Mashhad, during growing
season of 2012. Main plot was nitrogen fertilizer including 30, 75 and 150 kg N/ha and sup plot was
irrigation regimes including full irrigation, supplementary irrigation at flowering and supplementary
irrigation at flowering, seed podding and depodding including 0, 25%, 50% and 75% as sub subplot. Leaf
and stem dry weight, seed weight per plant, shoot weight, pod number per plant, grain number per plant,
100-seed weight and harvest index of chickpea were all recorded.
Results & Discussion
The results indicated that all traits excluded of harvest index were higher in 150 kg N/ha treatment than
other treatments. Nitrogen rate of 150 kg/ha produced the highest seed weight (3.8 g/plant). The highest
harvest index (36%) was obtained from 30 kg/ha N treatment. Supplementary irrigation at flowering and
podding stages with grain yield 4.4 g/plant was higher than full and supplementary irrigation at flowering.
Supplementary irrigation at flowering and podding stages produced the highest harvest index (39%). In
irrigation regimes including full irrigation and supplementary irrigation at flowering stage, 75% depodding
decreased seed weight to 60%, but this was 45% in Supplementary irrigation at flowering and podding
stages. In this interaction, full irrigation and 0% depodding (control), produced the highest seed weight (195
g/m2). The lowest seed weight (40 g/m2) was obtained from supplementary irrigation at flowering stage and
75% depodding. Supplementary irrigation at flowering and podding stages with 25% depodding produced
the highest harvest index (45%) too. Increase of harvest index mostly was related to improve photosynthesis
and remobilization in mid drought stress and also low depodding (by devotion photosynthetic assimilates to
un-removed pods). The highest shoot weight was obtained from 150 kg N/ha (12.8 g/plant) and full irrigation
(14.3 g/plant). Depodding decreased the most of mentioned traits significantly. 75% depodding decreased
seed weight and shoot dry weight to 56% and 30% respectively compared to control. The lowest harvest
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index (23%) was obtained from 75% depodding. In nitrogen rate of 75 kg/ha, the highest (177 g/m2) and
lowest (46 g/m2) seed weight was obtained from 0% and 75% depodding, respectively. This result also was
observed in traits of seed number and pod number in this interaction. High N application improved the
ability of plant to compensate the pods that removed. All of traits including pod number, seed number,
harvest index and shoot dry weight had positive and significantly correlation with seed weight. Pod number
(75%) had highest correlation with yield.
Conclusion
Generally, increasing depodding intensity decreased grain yield. But nitrogen fertilizer application
decreased the negative effects of depodding in low levels. Among irrigation regimes, supplementary
irrigation at flowering and depodding stages was best treatment, therefore under water deficit condition,
supplementary irrigation at flowering and podding stages recommend. Under severe stress condition
(supplementary irrigation at flowering stage), high nitrogen application did not effect on seed weight. In this
condition, favorite yield will obtain by 30 kg nitrogen fertilizer application as starter.
Key words: Deflowering, Depodding, Drought stress, Supplementary irrigation
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