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 چکيده
 ههای کهرت  قاله   در آزمايشهی  نخهود   دانهه  عملکرد و زراعی صفات برخی بر تکمیلی آبیاری ریتأث بررسی منظوربه
 مراغهه  ديه   کشهاورزی  تحقیقهات  ايسهگااه  در (1389-92) یزراع سال سه مدت به تصادفی کامل بلوک پايه بر خردشده
 ههای زمهان  در آبیهاری  دههی  گل و کاشت هایزمان در آبیاری کاشت  زمان در آبیاری شامل آبیاری رهایتیما شد. انجام
 بهومی  توده يک و ILC482 آرمان  آزاد ) نخود ژنوتیپ چهار و اصلی هایکرت عنوانبه هاغالف پُرشدن و دهیگل کاشت 

 صهفات  تمام بر سال اثر که داد نشان مرک  تجزيه نگايج شدند. درنظرگرفگه فرعی هایکرت عنوانبه ترکیه( وان منطقه از
 دانهه   و تهوده سهت يز عملکهرد   دانهه 100وزن بوته  ارتفاع غالف  پُرشدن دوره رسیدن  تاريخ دهی گل )تاريخ مطالعه مورد

 و اشهت برد شهاخص   دانهه 100وزن جُهز به آبیاری زمان اثر بود. دارمعنی آماری نظر از باردهی( شاخص و برداشت شاخص
 عملکهرد   دانهه 100وزن بوتهه   ارتفهاع  نظهر  از آزمايشهی  ههای ژنوتیهپ  بهی   بهود.  دارمعنی صفات تمام بر باردهی شاخص

 جُهز بهه  ژنوتیپ در سال برهمکنش داشت. وجود داریمعنی تفاوت باردهی شاخص و برداشت شاخص دانه(  و تودهزيست)
 زمهان  بهرهمکنش  بهود.  دارمعنهی  یبررسه  مورد صفات کلیه بر هیبارد شاخص و برداشت شاخص توده زيست بوته  ارتفاع
 بهه  مگعلق هکگار( در گرمکیلو1064) دانه عملکرد بیشگري  بود. داریمعن (دانه و تودهزيست) عملکرد بر ژنوتیپ در آبیاری
 ژنوتیپ به مگعلق کگار(ه در گرمکیلو939) دانه عملکرد بیشگري  آزمايشی هایژنوتیپ بی  در بود. آبیاری نوبت سه تیمار

ILC482 .و صهفات  اغل  بهبود موج  نخود بهاره کشت در تکمیلی آبیاری از اسگفاده که داد نشان نگايج بندیجمع بود 
 گردد.می دانه عملکرد
 

 بهاره کشت دانه  عملکرد زراعی  صفات باردهی  شاخص :کليدي يهاواژه
 

 مقدمه

 نظهر  از بوبههاتح بی  در  (.Cicer arietinum L) نخود
 محسوب کشهور زراعی گیههاه تري مه   تولید و زيرکشت سطح
 ;Eradatmand-Asli & Mehrpanah, 2009) شههودمههی

Parsa & Bagheri, 2008). سهوی  از منگشرشهده  آمار مطابق 
 کشور در نخود زراعت درصد90 از بیش کشهاورزی جهاد وزارت
 از اعظمهی  بخهش  (.Anonymous, 2015) است دي  صورتبه

 شهديد  محدوديت با مناطقی در ايران دي  نخود کشت مساحت
 عوامهل  تهري  مهه   از يکهی  خشهکی  دارد. قرار هابارندگی و آب

 Vicia faba) بهاقال  نخهود   ويژهبه حبوبات تولید محدودکننده

L. ) عدس (Lens culinaris Medik) ینخودفرنا و (Pisum 

sativum L.) و آسهیا  غهرب  ایرانهمديگ مناطق دي  شرايط در 
 .(Parsa & Bagheri, 2008) است آفريقا شمال
 ههای تنش از پس خشکی تنش اهمیت  نظر از یطورکلبه
 گیهاه  کهه  اسهت  غیرزيسهگی  تنش دومی  سرما(  و )گرما دمايی
 و کاهش (.Sing et al.,1994) دهدمی قرار ریتأث تحت را نخود
 خسهارت  بهروز  و فصهل  اواخهر  در منطقهه  ههای بارندگی قطع يا

 در هها محهدوديت  تهري  مهه   از يکی دهیگل مرحله در خشکی
 بهر  شهديدی  و منفهی  اثهر  که است دي  شرايط در نخود زراعت
 و خشک نواحی در (.Tavakoli, 2013) دارد آن عملکرد کاهش

 از بهینه اسگفاده جهت مناس  زراعی مديريت اتخاذ  خشکمهین
 افهزايش  سهب   شهکی خ تنش اثر کاهش جهینگ در و موجود آب
 (.Faraji & Islami, 2012) شودمی زراعی گیاهان تولید

 سهب   تکمیلهی  آبیهاری  کهه  داد نشهان  بررسهی  يک نگايج
 رشهد  سهرعت  بهر،   سهطح  شهاخص  کهل   خشک ماده افزايش
 Moemeni et) گهردد می نخود دانه عملکرد تينها در و نسبی

al., 2013.) تهنش   )بهدون  آبیهاری  رژي  نوع سه اثرات بررسی 
 پُرشهدن  زمان در تنش و غالف تشکیل و گلدهی زمان در تنش
 Phaseolus) معمهولی  لوبیهای  شامل ایدانه لاوم سه بر دانه(

vulgaris L. ) یبلبلچش  لوبیا (Vigna unguiculata L.) و 
 بها  عملکرد کاهش بیشگري  گونه  سه هر در که داد نشان نخود
 حاصهل  غهالف  یلتشهک  و گلهدهی  زمان در خشکی تنش اعمال
 برابهر  در گیهاه  رشهدی  دوره تري حساس مرحله اي  و گرددمی
 اثرات بررسی نگايج .(Tesfaye et al., 2006) شد معرفی تنش
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 نیهز  (301 و پیهروز  )ج   نخود ژنوتیپ سه روی تکمیلی آبیاری
حسهاس  نخود در هادانه پُرشدن و تشکیل مرحله که نمود ئیدأت

 بها  آب  محهدوديت  شرايط در و است آب کمبود به مرحله تري 
 داد افهزايش  را دانهه  عملکهرد  تهوان مهی  مرحلهه  ايه   در آبیاری

(Mohammadi et al., 2006.) نخهود  روی شهده انجام بررسی 
غهالف  مرحله دو هر در تکمیلی آبیاری که داد نشان هاش  رق 
 دانهه  تعهداد  بوته  ارتفاع دانه  عملکرد بیشگري  دهیگل و دهی
 کهههیدرحههال کههرد  تولیههد را تههودهزيسههت عملکههرد و بوتههه در
 Armin) نارفت قرار تکمیلی آبیاری ریتأث تحت دانه1000وزن

& Bidi,2014). 
 بر تکمیلی آبیاری ریتأث بررسی پژوهش اي  انجام از هدف

 در ديه   نخهود  ژنوتیپ چهار دانه عملکرد و زراعی صفات برخی
 انجهام  زمهان   تريمناس  تعیی  و مراغه منطقه در بهاره  کشت
 بود. منظور اي  برای مطلوب ژنوتیپ و آبیاری
 

 هاروش و مواد
 مراغهه  ديه   رزیکشهاو  تحقیقهات  ايسهگااه  در بررسی اي 
 جغرافیهائی  عرض شرقی  دقیقه15 و درجه46 جغرافیايی )طول
 و دريها(  سهطح  از مگر1720 ارتفاع شمالی  دقیقه17 و درجه37
 ايسهگااه  خهاک  شد. اجرا (1389-92) زراعی سال سه طول در

 نظهر  از و بهوده  لومی رسی نوع از مراغه دي  کشاورزی تحقیقات

یطوالن میانای  دارد. قرار سرد و خشکمهین منطقه در اقلیمی
 و حههداک ر مگهر  میلههی360 ايسهگااه  در سههاالنه بارنهدگی  مهدت 
 و رادگه سهانگی  درجهه -25 و 37 برابهر  ههوا  دمای مطلق قلحدا

 است. گرادسانگی درجه3/9 هوا دمای ساالنه مگوسط
 هایبلوک طرح پايه بر خردشده هایکرت قال  در مطالعه

 (1389-92) یزراعه  سهال  سه طی و تکرار سه با تصادفی کامل
 آبیهاری  کاشت  زمان در آبیاری شامل آبیاری سطوح شد. انجام
 کاشهت   ههای زمهان  در آبیهاری  گلهدهی   و کاشت هایزمان در

 ژنوتیهپ  چههار  و اصهلی  هایکرت در هافغال پُرشدن و گلدهی
 تهوده  يهک  و ILC482 آزاد  )آرمهان   کهابلی  تیهپ  از دي  نخود
 آبیهاری  قهادير م داشگند. قرار فرعی هایکرت در ترکیه( از بومی
 ههای کهرت  ابعهاد  اسهاس  بر که بود مگرمیلی40معادل بار هر در

 شد. مصرف و گیریاندازه کنگور توسط و محاسبه آزمايشی
 در قلمی گاوآه  با شخ  شامل زمی  یسازآماده لیاتعم
 بهود  کشت( از )قبل بهار در ديسک از اسگفاده و قبل سال پايیز
 مزرعهه  خهاک  تجزيهه  نگهايج  بهه  توجهه  با گیاهان تغذيه برای و
 کود تمامی شد. اسگفاده N20P30 کودی فرمول از ( 1 جدول)

 نیگروژنهه  ودک و قبل سال پايیز در تريپل( )سوپرفسفات فسفاته
 )اسهگارتر(  آغهازگر  عنهوان بهه  و برگی( دو )مرحله بهار در )اوره(
 نیمهه  در هاآزمايش کاشت (.Anonymous,2017) شد مصرف
 گرديد. انجام سال هر ماه يفرورد دوم

 
 آزمایش هايسال طی مزرعه خاک شيميایی و فيزیکی خصوصيات برخی -1 جدول

Table 1. Some physically and chemically characteristics of the field soil during experimental years 
 

 زراعی سال
Year 

 خاک بافت
Soil 

texture 

 شن درصد
Sand% 

 سيلت درصد
Silt% 

 رس درصد
Clay% 

 اسيدیته

pH 
 آهک درصد

Lime% 

 مواد درصد

 آلی

O.C% 

 الکتریکی هدایت

Ec 

(dSm/m) 

 درصد

 نيتروژن
N% 

 درصد

 فسفر
P% 

1390-1389 

2010-2011 
Clay Loam 14 31 55 7.3 6.8 0.8 0.85 0.08 17.6 

1391-1390 

2011-2012 
Clay Loam 12 30 58 7.4 6.4 0.7 0.88 0.06 13.6 

1392-1391 

2012-2013 
Clay Loam 11 34 55 7.3 6.6 0.7 0.84 0.08 19.8 

 
 شهش  طهول  به تکاش خط شش شامل آزمايشی کرت هر

 برابهر  کاشهت  تهراک   و بهود  مگهر سهانگی 25 رديه   فواصل و مگر
 و آبیهاری  در سهولت برای .شد درنظرگرفگه مگرمربع در بوته30

 فواصهل  مخگله    تیمارههای  در آب نفهوذ  و تداخل از جلوگیری
 اصهلی(  ههای )کهرت  آزمايشهی  ههای کهرت  بی  مگر( )سه کافی

 مناسه   کهش قهار   بها  کاشهت  از قبهل  بهذور  شهد.  درنظرگرفگه
(Benomyle در نی  و يک سبتن به  )و شهده  یضهدعفون  ههزار 

 چهار عمق در و اشگايار وينگر آزمايشی بذرکار با کشت عملیات
 دوبار رشد فصل طول در گرديد. انجام خاک یمگریسانگ پنج تا

 مبارزه برای شد. انجام هرزهایعل  با مبارزه برای دسگی وجی 
 نوبت کي (Agrotis segetum Schiff) نخود خوارطوقه کرم با

 در دو نسهبت  به گرانوله Diazinon س  مخلوط) مسموم طعمه
 دو مرحلهه ) اههان یگ اولیه رويش زمان در گندم( سبوس با هزار
 خهوار غهوزه  کهرم  بها  مبهارزه  بهرای  شهد.  پخش مزرعه در برگی(

(Heliothis viriplaca Hufn.) سه   از دههی غالف مرحله در 
Dursban  شد اسگفاده هزار در دو غلظت به. 
 زراعی مخگل  صفات از گیاهان نمو و رشد دوران طول در
 )رسههیدگی رسههیدن تههاريخ گلههدهی  درصههد50 تههاريخ نظیههر
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 ارتفهاع  مگوسط تیمار(  هر هایبوته از درصد90 در فیزيولوژيکی
 پهس  و آمد عملبه برداریيادداشت کرت هر از تصادفی بوته10
 از مگهر   نهی  )حهذف  ایحاشیه اثرات حذف و گیاهان رسیدن از

 کهرت(   ههر  در کنهاری  خهط  دو حهذف  همچنی  و انگها و ابگدا
 و خشههک آفگههاب تههودهسههتيز عملکههرد نهايگههاً و دانههه100وزن

 دانهه  پُرشهدن  دوره طول همچنی  شد. گیریاندازه دانه عملکرد
 شهاخص  رسهیدن(   تها  دههی گهل  درصهد 50 بهی   زمانی )فاصله

 خشههک تههودهزيسههت بههر دانههه عملکههرد )نسههبت برداشههت
 برحسه   خشهک  توده)زيست باردهی شاخص و (درصدبرحس 
 هکگارمشههاخص در تهه  برحسهه  دانههه هکگههارمعملکرد در تهه 

 & Abdolrahmani) شهد  محاسهبه  تیمهار  ههر  در برداشهت( 

Tavakoli, 2017.) ايسهگااه  هواشناسهی  اطالعات  2جدول در 
 آزمايشهی  مخگله   ههای سال در مراغه دي  کشاورزی تحقیقات

 است. آمده
 و انجام مخگل  صفات برای ساالنه واريانس تجزيه یاتعمل

 هها  واريهانس  يکنهواخگی  آزمهون  انجام ضم  سوم سال پايان در
 طههرح آمههاری مههوازي  اسههاس بههر سههال( )سههه مرکهه  تجزيههه

 و هها داده آماری لیوتحلهيتجز برای گرفت. صورت مورداسگفاده
 Excell و MSTAT-Cافزارههای نرم از  یترت به نمودارها رس 

 شد. اسگفاده
 

 مراغه دیم کشاورزي تحقيقات ایستگاه (1389-92) سالهسه یهواشناس آمار -2 جدول
Table 2. Metrological data of Maragheh dryland agricultural research station (2010-2013) 

 

 آزمایش هايسال
Experimental years 

1392-1391 

2013-2012 
 1391-1390 

2012-2011 
 1390-1389 

2011-2010 
 ماه

Month 
 دما متوسط

 (گرادسانتی )درجه
 emperaturet Average

C)○( 

 متر(ميلی) یبارندگ
Rainfall (mm) 

 

 دما متوسط

 (گرادسانتی )درجه
Average temperature 

(○C) 

 متر(ميلی) یبارندگ
Rainfall (mm) 

 

 دما متوسط

 (گرادسانتی )درجه
 emperaturet Average

C)○( 

 متر(ميلی) یبارندگ
Rainfall (mm) 

11.3 45.7  9.4 22.4  12.4 8.7 Oct. 

5.2 60.3  -1 33.3  4.2 0 Nov. 
-1 59.4  -3.3 12.7  1.1 10.4 Dec. 

-2.5 32.8  -4.2 27  -6.2 29.2 Jan. 
1 42.4  -5.9 20.3  -2.9 36.4 Feb. 
4 27.3  -1.3 29.8  1.6 79.6 Mar. 

8.5 29.9  9 46.7  8.1 129.4 Apr. 
12.4 47  14.1 42  13 54.7 May 
18.9 6.3  18.8 16.8  18.8 3 Jun. 
23.3 0  22.3 0.8  23.3 1.2 Jul. 

 
 

 

 بحث و نتایج
 دهیگل درصد50 تا کاشت از روز تعداد

 کهه  داد نشهان  سهاله(  )سهه  مرک  واريانس تجزيه نگايج
 ژنوتیپ در سال مگقابل راث نیز و آبیاری و سال هایعامل ریتأث
 آمهاری  نظهر  از دههی گهل  درصهد 50 تها  کاشت از روز تعداد بر

 داد نشهان  هها میهانای   مقايسه نگايج (.3 )جدول بود دارمعنی
 هها گهل  درصهد 50 ظههور  تها  کاشت از زمانی دوره کمگري  که

 بهود  کاشت زمان در آبیاری باريک تیمار و دوم سال به مگعلق
 از آزمايشهی  ههای سهال  بی  تفاوت اصلی دلیل (.2 و 1 )شکل
 هوايی و آب مگغیر شرايط به توانمی را صفت اي  بر ریتأث نظر

 تهها )فههروردي  گیاهههان نمههو و رشههد دوره طههول در مخصوصههاً
 بهه  رسهد مهی  نظهر  به همچنی  (.2 )جدول داد نسبت (رماهیت

 آبیهاری  بهار يک تیمار در خاک در موجود رطوبت کمبود دلیل
 بهرای  کهافی  آب نشهدن فهراه   و ديار تیمارهای اب مقايسه در

 شهروع  زمهان  آن  اثر در نخود رويشی رشد دوره طول افزايش
 سهاير  توسهط  مشهابهی  نگهايج  اسهت.  دادهرخ زودتهر  دههی گل

 ریتهأث  تحهت  نخهود  دههی گل زمان تغییر بر مبنی پژوهشاران
 شهده  گهزارش  خهاک  در موجود رطوبت و هوايی و آب شرايط
 که (Anwar et al., 2003; Siddique et al., 2003) است
 دارد. مطابقت مطالعه اي  نگايج با

 از روز تعداد بر ژنوتیپ در سال مگقابل اثر دارشدنمعنی
 از نشان (3 )جدول مطالعه اي  در دهیگل درصد50 تا کاشت
 ههوايی  و آب شهرايط  به آزمايشی هایژنوتیپ مگفاوت واکنش

 مقايسهه  دارد. دههی گهل  انزمه  نظهر  از مخگله   ههای سال در
 سهال  در ILC482 و آزاد هایژنوتیپ که داد نشان هامیانای 

 بهه  روز70 بها  اول سال در آرمان رق  و وزر55 با آزمايشی دوم
 درصهد 50 تها  کاشهت  از روز تعداد بیشگري  و کمگري  ترتی 
 (.4 )جدول دادند اخگصاص خود به را گلدهی
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 نخود در مطالعه مورد صفات ساله(سه) مرکب واریانس تجزیه جنتای -3 جدول 
Table 3. Combined analysis of variance (three years) results of studied chickpea traits 

 

 مربعات ميانگين
MS درجه 

 آزادي
df 

 تغييرات منبع
S.O.V 

 شاخص

 باردهی
PI 

 شاخص

 برداشت
HI 

 عملکرد

 دانه
GY 

 تودهستیز
BY 

 دانه100وزن
100 SW 

 بوته ارتفاع
PH 

  دوره

 غالف پُرشدن
PFP 

 تاریخ

 رسيدن
DM 

 درصد50 تاریخ

 دهیگل
DF† 

 Year(Y)  سال 2 1841.4** 1286.0** 66.7** 215.4** 230.1** 54656.0** 5318.40** 2834.40** 1965.30**

 Error  خطا 6 7.96 18.30 13.30 13.80 4.60 522.50 106.70 72.40 64.60

ns 77.11 ns 71.80 **1577.50 **6848.50 ns 0.42 ** 168.70 *67.90 *97.90 * 6.8 2 آبیاری زمان  Irrigation time(I) 

ns 64.54 ns 57.20 ns 131.20 ns 716.60 ns 0.32 ns 8.80 ns 11.30 ** 11.31 ns 0.28 4 آبیاری زمان ×سال (Y×I) 

 Error  خطا 12 1.90 4.50 9.20 9.17 2.50 259.00 80.80 23.50 26.90

**80.90 **73.10 **118.70 **240.70 **622.80 **35.50 ns 11.40 ns 8.80 ns 19.7 3 ژنوتیپ  Genotype(G) 

ns 3.30 ns 3.80 *36.50 ns 96.30 **6.60 ns 4.60 ** 24.70 ** 6.24 **8.8 6 ژنوتیپ×سال (Y×G) 

ns 9.95 ns 8.70 * 38.04 * 138.30 ns 1.20 ns 3.55 ns .402 ns 1.30 ns 0.43 6 ژنوتیپ×آبیاری زمان (I×G) 

ns 16.60 ns 16.70 ns 12.70 ns 49.61 ns 1.30 ns 1.98 ns 3.50 ns 3.30 ns 0.59 12 
  ژنوتیپ×آبیاری زمان×سال

(Y×I×G) 

 Error  خطا 54 0.80 1.94 2.50 3.80 0.860 57.60 14.00 9.40 9.40

5.97 6.31 13.44 12.25 2.78 7.90 4.11 1.41 1.35 - 
 تغییرات ضري  درصد

CV% 

 آماری دارمعنی اخگالف فاقد :ns ؛درصد5 و درصد1 احگمال سطح در دارمعنی ترتی به :* و **
** and *: Significant at 1% and 5% probability level, respectively; ns: Non significant 

† DF: Number of days from planting to 50% floweri; DM: Number of days from planting to 90% maturity; PFP: Pod filling period (days); PH: Plant height; 
100SW: 100 Seed weight; BY: Dry biomass yield; GY: Grain yield; HI: Harvest index; PI: Productivity index 

 

 

 
 آزمایش سال سه طول در نخود غالف پُرشدن دوره طول و رسيدن دهی،گل درصد50 تا روز تعداد بر سال اثر ميانگين مقایسه -1 شکل

Fig. 1. Mean comparisons of year effect on chickpea number of days to 50% flowering, maturity and pod filling period 
 

 
 نخود غالف پُرشدن دوره طول و رسيدن دهی،گل درصد50 تا روز تعداد بر آبياري زمان اثر ميانگين مقایسه -2 شکل

Fig. 2. Mean comparisons of irrigation time effect on chickpea number of days to 50% flowering, maturity and  
pod filling period 
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 نخود مطالعه مورد صفات بر ژنوتيپ×سال متقابل اثر ميانگين مقایسه -4 جدول

Table 4. Mean comparisons of year by genotype interaction on chickpea studied traits 
 

  صفات
Traits 

 ژنوتيپ
Genotype 

 زراعی سال
Cropping 

Season 

 دانه عملکرد

 هکتار( در )تن
GY(t/ha) 

 دانه100وزن

 )گرم(
100SW(g) 

 غالف پُرشدن دوره

 )روز(
PFP 

 رسيدن تاریخ

 )روز(
DM 

 هیگلد تاریخ

 )روز(
DF† 

1.25 b 29.6 e 32 f 102 ab 70 a* Arman آرمان 

2010-11 

1390-1389 
1.38 a 33.0 c 33 ef 102 ab 68 cd Azad آزاد 

1.42 a 31.5 d 37 a 103 a 66 e ILC482 

1.20 b 42.1 a 36 ab 103 a 66 e Turkish local ترکیه یبوم 

0.790 c 31.9 d 37 a 93 d 56 f Arman آرمان 

 2011-12 

1391-1390 
0.750 c 33.9 c 36 ab 91 e 55 g Azad آزاد 

0.830 c 33.4 c 35 cd 90 e 55 g ILC482 

0.610 d 42.8 a 36 ab 92 d 56 f Turkish local ترکیه یبوم 

0.630 d 27.8 f 33 ef 102 ab 69 ab Arman آرمان 

2012-13 

1392-1391 
0.580 d 29.5 e 34 de 101 ab 67 d Azad آزاد 

0.570 d 28.6 f 33 ef 101 ab 68 cd ILC482 

0.550 d 36.4 b 34 de 102 ab 68 cd Turkish local ترکیه یبوم 

 باشند.می دانک ( )آزمون درصد5 احگمال سطح در دارمعنی آماری اخگالف فاقد سگون هر در مشابه حروف با هايیمیانای  :*
* Means with the same letters in each column have not significantly differences at 5% probability level (Duncan Multiple Range Test). 
DF: Number of days from planting to 50% flowering; DM: Number of days from planting to 90% maturity; PFP: Pod filling period (days);  

100SW: 100 Seeds weight; GY: Grain yield 

 
 رسيدن تا کاشت از روز تعداد

 سهال  مگقابهل  اثرات نیز و آبیاری زمان سال  عوامل ساده اثر
 تها  کاشت از روز تعداد صفت بر ژنوتیپ در سال و آبیاری زمان در

 هها میانای  مقايسه (.3 جدول) بود دارمعنی آماری نظر از رسیدن
 دوم سهال  و بیشهگري   سهوم  سال همراه به اول سال که داد نشان

 (.1 )شهکل  دادنهد  اخگصاص خود به را صفت اي  مقادير کمگري 
 طهور بهه  کهه  داد نشهان  نیز آبیاری زمان ساده اثر میانای  مقايسه
 هها غهالف  پُرشدن و دهیگل کاشت  هایزمان در آبیاری مگوسط

 روزهسهه  ریتأخ موج  کاشت زمان در آبیاری باريک با مقايسه در
 (.2 شکل) دش آزمايشی هایژنوتیپ رسیدن در

 اسههت نامحههدود رشههدی عههادت بهها گیاهههانی جههزو نخههود
(Eradatmand-Asli & Mehrpanah, 2009; Parsa & 

Bagheri, 2008) بیشگر رطوبت بودندسگرسدر رسدمی نظر به و 
 کاشهت   ههای )زمهان  آبیهاری  بارسه تیمار در آزمايشی گیاهان برای
 از روز ادتعهد  صهفت  افهزايش  موجه   هها( غالف پُرشدن و دهیگل

 زمینهه  در مشابهی نگايج شد. پژوهش اي  در دانه رسیدن تا کاشت
 افهزايش  اثهر  در نخود در دانه رسیدن تا کاشت از روز تعداد افزايش
 Acharya) است شدهگزارش پژوهشاران ساير توسط آبیاری تعداد

et al., 2015) دارد. مطابقت مطالعه اي  نگايج با که 
 صهفت  مهورد  در ژنوتیپ در سال بلمگقا اثر داربودنمعنی

 کهه  داد نشهان  مطالعهه  ايه   در رسهیدن  تها  کاشت از روز تعداد
 ههای واکهنش  رسهیدن  زمهان  نظهر  از نخود مخگل  هایژنوتیپ
 مقايسهه  دارنهد.  زراعهی  سهال  ههوايی  و آب شهرايط  به مگفاوتی

 بیشهگري   کهه  داد نشهان  ژنوتیهپ  در سهال  مگقابل اثر میانای 
 بهه  مگعلهق  و اول سهال  در دانهه  رسهیدن  ات کاشت از روز تعداد
 ايه   مقدار کمگري  و بوده ترکیه بومی و ILC482 هایژنوتیپ
 (.4)جدول داشت تعلق دوم سال در ILC482 ژنوتیپ به صفت
 

 غالف پُرشدن دوره
 در سهال  مگقابهل  اثهر  نیهز  و آبیهاری  و سهال  هایعامل ریتأث
 بهود  دارعنهی م آمهاری  نظهر  از غالف پُرشدن دوره طول بر ژنوتیپ
 داشگ  ضم  سوم و دوم یهاسال که داد نشان نگايج (.3 )جدول
 طول مقدار کمگري  و بیشگري  از ترتی به آماری دارمعنی تفاوت
 مخگله   آمهاری  گهروه  دو در و بوده برخوردار غالف پُرشدن دوره
 آبیاری بارسه انجام حاصله  نگايج اساس بر (.1 )شکل گرفگند قرار
 طول افزايش باعث ها(غالف پُرشدن و دهیگل کاشت  های)زمان
 بهار کي و دو تیمارهای با مقايسه در که گرديد غالف پُرشدن دوره
 (.2شکل) بود بیشگر روز دو  آبیاری

 اواخهر  در هها بارندگی کاهش که است داده نشان مطالعات
 دمهای  افزايش همراه به آن( از عدب و دهی)گل نمو و رشد فصل
 دوره طهول  کهاهش  و خشکی تنش تشديد سب  قهمنط در هوا

 کهاهش  موجه   تيدرنها و گرددمی دي  نخود در غالف پُرشدن
 رطوبت  یتأم و (Khamssi et al., 2011) شودمی آن عملکرد
 افهزايش  سب  تکمیلی( )آبیاری دوره اي  طی در مناس  و الزم
 (Pasandi et al.,2014) گهردد مهی  هاغالف پُرشدن دوره طول
 کند.می تائید را آن و داشگه مطابقت پژوهش اي  نگايج با که
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 بوته ارتفاع
 و آبیهاری  سهال   سهاده  عوامهل  ریتهأث  کهه  داد نشان نگايج
 بهود  (p≤0.01) دارمعنهی  آمهاری  نظهر  از بوته ارتفاع بر ژنوتیپ

 آزمايشهی  اول سهال  بهه  مربوط بوته ارتفاع بیشگري  (.3 )جدول
 (.5 جدول) داشگند قرار دوم و سوم هایسال آن از پس و بوده

 

 نخود مطالعه مورد صفات بر سال اثر ميانگين مقایسه -5 جدول

Table 5. Mean comparisons of year effect on chickpea studied traits 
 

 صفت
Trait 

 زراعی سال
Cropping season باردهی شاخص 

PI 

 برداشت شاخص

 )درصد(
HI (%) 

 دانه عملکرد

 ر(هکتا در )تن
GY(t/ha) 

 تودهستیز

 هکتار( در )تن

BY(t/ha) 

 گرم() دانه100وزن

100 SW(g) 

 بوته ارتفاع

 (متریسانت)
PH(cm)† 

c 43.28 b 38.60 a 1.314 a 3.375 b 34.03 *a 27  2010-111390-1389 
a 57.80 a 55.70 b 0.745 b 1.361 a 35.50 b 22  2011-121391-1390 
b 53.04 ab 51.30 b 20.58 b 1.140 c 30.60 a 26  2012-131392-1391 

 باشند.می دانک ( )آزمون درصد5 احگمال سطح در دارمعنی آماری اخگالف فاقد  سگون هر در مشابه حروف با هايیمیانای  *
*Means with the same letters in each column have not significantly differences at 5% probability level (Duncan Multiple Range Test). 

† PH: Plant height; 100SW: 100 Seed weight; BY: Biomass yield; GY: Grain yield; HI: Harvest index; PI: Productivity index 

 
 آبیهاری  دوبار و سه هایتیمار که داد نشان نگايج همچنی 

 نظهر  از شهت کا مرحلهه  در آبیاری نوبت يک تیمار با مقايسه در
 (.6 )جهدول  داشهگند  قرار باالتری هایرتبه در بوته ارتفاع صفت

 افهزايش  کهه  داشهگند  بیان خود هایگزارش در نیز پژوهشاران
 گرددد می بوته ارتفاع افزایش موجب نخود در تکمیلی آبیاری دفعات

(Pasandi et al., 2014; Mohammadi et al., 2006; 

Armin & Bidi, 2014) دارد مطابقت پژوهش اي  ايجنگ با که. 
 بوتهه  ارتفهاع  بیشهگري   هها میانای  مقايسه نگايج اساس بر
 يک در ترکیه بومی ژنوتیپ همراه به که بود آرمان رق  به مگعلق
 گروه در ILC482 و آزاد ژنوتیپ دو و داشگند جای آماری گروه
 هایژنوتیپ بی  تفاوت (.7 جدول) گرفگند قرار یتر يیپا آماری
 شده گزارش نیز محققان ساير توسط بوته ارتفاع نظر از ايشیآزم
 Gunes et al., 2006; Tuba Biçer, 2009; Kanouni) است

et al., 2012; Sadeghzadeh-Ahari, 2017 .) 
 

 دانه100وزن
 در سهال  بهرهمکنش  همچنهی   و ژنوتیهپ  سال  هایعامل
 گندداشه  داریمعنهی  اثهر  آمهاری  نظر از دانه100وزن بر ژنوتیپ

 کههه داد نشههان سههال عامههل اثههر میههانای  مقايسههه (.3 جههدول)
  آزمايشهههی دوم سهههال بهههه مگعلهههق دانهههه100وزن بیشهههگري 

 قهرار  بعدی هایرتبه در سوم و اول هایسال و بود (91-1390)
 پُرشهدن  دوره طهول  افهزايش  رسدمی نظربه (.5 جدول) گرفگند
 آمدهوجودبه اخگالف اصلی دلیل (1 شکل) دوم سال در هاغالف
 بها  چهون  باشهد   دانهه 100وزن نظهر  از آزمايشهی  ههای سال بی 

 ذخیهره  بهرای  بیشگری فرصت غالف  پُرشدن دوره طول افزايش
 بهه  .گهردد مهی  حاصهل  گیاه هایدانه در فگوسنگز از حاصل مواد
 پُرشهدن  و زايشهی  نمهو  و رشهد  دوره کوتهاهی  پژوهشاران  نظر

 نخهود  عملکهرد  جهزای ا و عملکرد کاهش باعث نخود در هاغالف
 .(Farbodnia, 1997) گرددمی (دانه100وزن جمله )از

 و ترکیه بومی ژنوتیپ که داد نشان میانای  مقايسه نگايج
 دانهه 100وزن مقادير کمگري  و بیشگري  از ترتی به آرمان رق 
 (.7 جههدول) بودنههد برخههوردار آزمايشههی هههایژنوتیههپ بههی  در

 در دانهه 100وزن نظهر  از ودنخ مخگل  هایژنوتیپ بی  اخگالف
 Pasandi et) اسهت  شهده گهزارش  نیهز  محققان ساير مطالعات

al.,2014; Mohammadi et al., 2006.) 
 ژنوتیهپ  در سهال  بهرهمکنش  میهانای   مقايسهه  و بررسی

 ههای ژنوتیهپ  بی  در دانه100وزن مقدار بیشگري  که داد نشان
 بهود  اول و دوم سهال  در ترکیه بومی ژنوتیپ به مگعلق آزمايشی

 کهه  گهردد مهی  اسهگنباط  چنهی   نگايج از یطورکلبه (.4 جدول)
 صهفت  نظهر  از زمايشیآ هایسال تمامی در ترکیه بومی ژنوتیپ
 قرار بهگری وضعیت در ديار هایژنوتیپ به نسبت دانه100وزن
 آزاد و آرمان ارقام بود. برخوردار باالتری دانه100وزن از و داشگه
 اخهگالف  صهفت  اي  مقادير مگري ک داشگ  ضم  سوم سال در

  يتهر  يیپها  در و داشهگه  آزمايشی تیمارهای ساير با داریمعنی
 (.4 جدول) گرفگند قرار آماری وهگر

 

 (تودهستیز و دانه) عملکرد
 تودهستيز و دانه عملکرد بر ژنوتیپ و آبیاری سال  عوامل

سهال  بی  در (.3 جدول) داشگند داریمعنی ریتأث آماری نظر از
 مگعلهق  تودهستيز و دانه عملکرد مقدار بیشگري  آزمايشی های
 دياهر  سهال  دو بها  مقايسهه  در که بود (1389-90) اول سال به

 قهرار  بهاالتری  آمهاری  کهالس  در دارمعنی اخگالف داشگ  ضم 
 بیشههگري  کههه داد نشههان همچنههی  نگههايج (.5 جههدول) داشههت
 بهود  آبیهاری  بهار سهه  تیمهار  به مگعلق تودهستيز و دانه عملکرد
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 موجه   آبیهاری  دفعهات  تعهداد  افزايش یطورکلبه و (6 جدول)
 ايه   در .دش نخود در تودهستيز و دانه عملکرد افزايش و بهبود
 تودهستيز و دانه عملکرد مقادير کمگري  که شد معلوم مطالعه
 مقايسه در که بود کاشت زمان در آبیاری بارکي انجام به مگعلق

 نگايج (.6 جدول) داشت قرار یتر يیپا رتبه در ديار تیمار دو با

 م بهت  ریتهأث  از حهاکی  نیهز  نخود در شدهانجام مشابه مطالعات
 دارد تولیدی خشک ماده و دانه عملکرد افزايش در آبیاری تیمار

(Armin & Bidi, 2014; Mohammadi et al., 2006; 

Tuba Bicer et al., 2004; Ullah et al., 2002; Zhang 
et al., 2000 .) 

 

 نخود مطالعه مورد صفات بر آبياري مرحله اثر ميانگين مقایسه -6 جدول

Table 6. Mean comparisons of irrigation stage effect on chickpea studied traits 
 

 صفت

Trait 
 آبياري مرحله

Irrigation stage 
 دانه عملکرد

 هکتار( در )تن
GY(t/ha) 

 تودهزیست

 هکتار( در )تن

BY(t/ha) 

 گرم() دانه100وزن

100 SW(g) 

 بوته ارتفاع

 متر()سانتی
PH(cm)† 

b 0.652 c 1.4935 a 33.5 *c 22 
Planting 
 کاشت

a 0.925 b 2.024 a 33.2 b 25 
Planting and flowering 

 دهیگل و کاشت

a 1.064 a 2.360 a 33.4 a 27 
 Planting, flowering and pod filling 

 هاغالف پُرشدن و دهیگل شت کا 

 باشند.می دانک ( )آزمون درصد5 احگمال سطح در دارمعنی آماری اخگالف فاقد  سگون هر در مشابه حروف با هايیمیانای  *                                              
*Means with the same letters in each column have not significantly differences at 5% probability level 

(Duncan Multiple Range Test). 

† PH: Plant height; 100SW: 100 Seeds weight; BY: Biomass yield: GY: Grain yield 

 
 

 مطالعه مورد صفات بر ژنوتيپ اثر ميانگين مقایسه -7 جدول

Table 7. Mean comparisons of genotype effect on chickpea studied traits 
 

 صفت
Trait 

 ژنوتيپ
Genotype باردهی شاخص 

PI 

 برداشت شاخص

 )درصد(
HI(%) 

 دانه عملکرد

 هکتار( در )تن
GY(t/ha) 

 تودهزیست

 هکتار( در )تن
BY(t/ha) 

 گرم() دانه100وزن 
100SW(g) 

 متر()سانتی بوته ارتفاع
PH(cm)† 

b 49.9 b 46.9 ab 0.890 a 2.03 c 29.8 *a 26.1 آرمان Arman 

a 52.4 a 49.5 ab 0.906 a 1.97 b 32.1 b 24.1 آزاد Azad 
a 53.2 a 50.3 a 0.939 a 2.01 bc 31.1 b 23.5 ILC482 
b 49.9 b 47.3 b 0.785 b 1.82 a 40.4 a 25.4 ترکیه بومی Turkish local 

 باشند.می دانک ( )آزمون درصد5 احگمال سطح در دارمعنی آماری خگالفا فاقد  سگون هر در مشابه حروف با هايیمیانای  *                 
*Means with the same letters in each column have not significantly differences at 5% probability level (Duncan Multiple Range Test). 
† PH: Plant height; 100SW: 100 Seed weight; BY: Dry biomass; GY: Grain yield; HI: Harvest index; PI: Productivity index 

 
 

 ILC482اليه   کهه  داد نشان ژنوتیپ اثر میانای  مقايسه
 مقهدار  بیشهگري   از آزمايشهی  ههای ژنوتیهپ  سهاير  با مقايسه در

 مقهدار  کمگهري   و بهوده  برخهوردار  تهوده سهت يز و دانه عملکرد
 بهود  ترکیهه  بهومی  نوتیهپ ژ به مگعلق تودهستيز و دانه عملکرد

 و )دانههه عملکههرد نظههر از ژنههوتیپی هههایتفههاوت (.7 جههدول)
 نیههز دياههر پژوهشههاران مطالعههات در نخههود در (تههودهسههتيز

 Ahmed & Suliman, 2010; Shaban et) است شدهگزارش

al., 2010; Pasandi et al., 2014). 
 صهفت  دو روی بهر  ژنوتیهپ  در آبیهاری  تعهداد  بهرهمکنش 

 بهود  دارمعنهی  آمهاری  نظر از تودهستيز عملکرد و نهدا عملکرد
 و دفعهات  بهه  نسهبت  خگله  م ههای ژنوتیهپ  يعنهی  ؛(3 جدول)

 مقايسه و بررسی داشگند. گفاوتیم هایواکنش آبیاری هایزمان
 تحت هایژنوتیپ کلیه در که داد نشان برهمکنش اي  میانای 
 و تهوده سهت يز عملکهرد  مقادير بیشگري  مطالعه  اي  در بررسی
 (.8 جهدول ) بهود  آبیهاری  بهار سهه  تیمهار  به مگعلق دانه عملکرد
 مرحلهه  و کاشهت  زمان) یاریآب باردو تیمار در آزاد رق  عملکرد

 کاشهت   مرحلهه  در آبیهاری  باريک تیمار با مقايسه در دهی(گل
 بررسی تحت هایژنوتیپ بی  در که داشت افزايش درصد8/58

 داد. نشههان خههود از آبیههاری تیمههار ايهه  بههه را پاسههخ بیشههگري 
 تیمهار  در آزمايشهی  ههای ژنوتیهپ  بهی   در پاسخ مقدار کمگري 
 ژنوتیپ به مگعلق آبیاری بارکي تیمار با مقايسه در آبیاری دوبار
 (.8 )جدول بود درصد9/28 با برابر و بود ترکیه بومی
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 تحت آزمايشی هایژنوتیپ از حاصل عملکرد مقايسه در
 پُرشهدن  و دههی گهل  کاشهت   مراحهل ) یاریه آب بهار سهه  تیمار
 شهد  معلوم کاشت مرحله در آبیاری نوبتيک تیمار با ها(غالف
 بهه  مگعلهق  (درصهد 6/71) عملکرد افزايش مقدار بیشگري  که
 بهه  مگعلهق  نیهز  عملکهرد  افهزايش  مقدار کمگري  و آرمان رق 

 ضهم   کهه  (8 )جهدول  بود (درصد3/51) هیترک بومی ژنوتیپ
 در آبیهاری  بهه  آزمايشهی  هایژنوتیپ مگفاوت هایپاسخ ئیدتأ

 ژنوتیهپ  ضهعی   نسهبگاً  پاسهخ  از حهاکی   رشد مخگل  مراحل
 مخگل  مراحل در آبیاری بارسه و دو تیمارهای به ترکیه بومی
 آبیهاری  بهه  نخهود  ههای ژنوتیهپ  مگفاوت هایپاسخ .است رشد

 سهاير  مطالعهات  در تهوده ستيز و دانه عملکرد نظر از تکمیلی
 ;Nayyar et al., 2006 ) اسهت  شدهگزارش نیز رانپژوهشا

Shaban et al., 2010). صهه یخص اي  روی از رسدمی نظربه 
 مراحهل  در آبیهاری  تیمهار  به نخود هایژنوتیپ مگفاوت پاسخ)

 آبهی  منهابع  کمبود دلیلبه که مناطقی در بگوان رشد( مخگل 
 نسهبت   است فراه  آبیاری دوبار يا يک از اسگفاده امکان فقط
 اقهدام  بیشهگر  تولید قابلیت با و اس من هایژنوتیپ انگخاب به

 دارد. بیشگری هایبررسی به نیاز که نمود

 بههرهمکنش میههانای  مقايسههه از حاصههل نگههايج بررسههی
 داد نشهان  نیهز  تودهستيز عملکرد بر ژنوتیپ و آبیاری مرحله
 نخهود  ههای ژنوتیپ در آبیاری دفعات افزايش با یطورکلبه که
 اي  مقدار شگري بی يابد.می افزايش تودهستيز عملکرد قدارم

 سهه  تیمهار  در ILC482 و آرمان هایژنوتیپ به مربوط صفت
 در تولیدی تودهستيز عملکرد مقدار کمگري  و آبیاری مرحله
 در آبیهاری  مرحله يک تیمار در آزاد رق  به مگعلق سطح واحد
 (.8 )جدول بود کاشت زمان

 

 باردهی شاخص و برداشت شاخص
 تحهت  باردهی و برداشت هایشاخص که داد نشان نگايج

 (.3 )جهدول  گرفگنهد  قهرار  ژنوتیهپ  و سهال  سهاده  اثرات ریتأث
 سهال  بهه  مگعلهق  باردهی شاخص و برداشت شاخص بیشگري 

 اول سال به مربوط هاصفت اي  مقدار کمگري  و آزمايشی دوم
 بهر  ژنوتیپ دهسا اثر میانای  مقايسه (.4 جدول) بود آزمايشی
 بههی  درILC482 ژنوتیههپ کههه داد اننشهه هههاصههفت ايهه 

 و برداشهت  شهاخص  مقهدار  بیشهگري   از آزمايشی هایژنوتیپ
 هها صهفت  اي  مقدار کمگري  و بوده برخوردار باردهی شاخص
 (.7 جدول) بود ترکیه بومی ژنوتیپ به مگعلق

 

 

 نخود تودهستیز و دانه عملکرد بر ژنوتيپ×آبياري مرحله برهمکنش ميانگين مقایسه -8 جدول

Table 8. Mean comparisons of irrigation stage by genotype interaction on chickpea grain and biomass yields 
 

 صفات

Traits 
 ژنوتيپ

Genotype 
 آبياري مرحله

Irrigation stage 
 تودهزیست عملکرد

 هکتار( در )تن
BY(t/ha) 

 دانه عملکرد

 کتار(ه در )تن
GY(t/ha) † 

f 1.543 *g 0.652 Arman آرمان 

Planting 

 کاشت 
f 1.435 g 0.648 Azad آزاد 

f 1.530 g 0.689 ILC482 

f 1.465 g 0.620 Turkish Localترکیه بومی 

cde 2.030 e 0.900 Arman آرمان 

Planting and flowering 

 دهیگل و کاشت 

bc 2.219 bcd 1.029 Azad دآزا 

de 2.012 cde 0.958 ILC482 

e 1.840 f 0.799 Turkish local ترکیه بومی 

a 2.513 ab 1.119 Arman آرمان 

Planting, flowering and pod filling 

 هاغالف پُرشدن و دهیگل کاشت  

b 2.261 bc 1.040 Azad آزاد 

a 2.498 a 1.170 ILC482 

bcd 2.160 de 0.938 Turkish local ترکیه بومی 

 باشند.می دانک ( )آزمون درصد5 احگمال سطح در دارمعنی آماری اخگالف فاقد  سگون هر در مشابه حروف با هايیمیانای  *
*Means with the same letters in each column have not significantly differences (Duncan Multiple Range Test). 

† BY: Biomass yield; GY: Grain yield 
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 گيرينتيجه

 و خشک اقلی  با کشور زراعی هایسیسگ  در نخود زراعت
 منبع يک عنوانبه آن اهمیت به توجه با و بوده رايج خشکمهین

 از و اکخه  یزیحاصهلخ  و انسهانی  غهذايی  پروتئی  کنندهتأمی 
 نخود  عملکرد بر خشکی تنش ريناپذجبران صدمات ديار طرف
  شهود  آن عملکهرد  افهزايش  سهب   کهه  ههايی روش یکهارگیر به

  خشهک مهه ین و خشهک  نهواحی  در دياهر  سوی از دارد. اهمیت
 موجود آب از بهینه اسگفاده جهت مناس  زراعی مديريت اتخاذ
 شود.می تولید افزايش سب  خشکی تنش اثر کاهش جهیدرنگ و

 از غیهر  بهه  آبیهاری  تعهداد  اثهر  کهه  داد نشهان  بررسی اي  نگايج
 صفات تمام بر باردهی شاخص و برداشت شاخص  دانه100وزن
 مراحهل  در آبیهاری  بهار سهه  انجهام  و بوده دارمعنی مطالعه مورد

 صهفات  اغله   بهبهود  موج  هاغالف پُرشدن و دهیگل کاشت 
 نگهايج  گهردد. مهی  نخهود  در تهوده سهت يز و دانه عملکرد زراعی 

 از يشهی آزما ههای ژنوتیپ بی  اخگالف وجود از حاکی همچنی 
 دانهه(   و تهوده سهت ي)ز عملکهرد   دانهه 100وزن بوته  ارتفاع نظر

 تنهوع  اي  از توانمی که بود باردهی شاخص و برداشت شاخص
 در تکمیلی آبیاری برای مناس  هایژنوتیپ معرفی و اصالح در

 بهی   مگقابهل  دارمعنهی  اثهر  وجود نمود. اسگفاده مسگعد مناطق
 دانهه(  و تهوده سهت ي)ز عملکهرد  مهورد  در ژنوتیپ و آبیاری زمان
 انجهام  بهه  نسهبت  نخهود  ههای ژنوتیهپ  مگفاوت واکنش از نشان
 ههای ژنوتیپ بی  در دارد. نمو و رشد مخگل  مراحل در آبیاری

 بهود  ILC482ژنوتیپ به مگعلق دانه عملکرد بیشگري  آزمايشی
 مراغهه  منطقه در بهاره نخود عملکرد افزايش و بهبود منظوربه و
 هایزمان در آبیاری بارسه از اسگفاده وهوايیآب ابهمش مناطق و

 توصهیه  ILC482ژنوتیهپ  کشت و دهیغالف و دهیگل کاشت 
 شود.می
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Introduction 
Chickpea (Cicer arietinum L.) is the most important field crop among the food legumes in Iran. 

According to the published statistic by agricultural ministry of Iran, about 90% of planting areas of chickpea 
is under dryland conditions. In Iran, chickpea is often cultivated in areas with limited rainfall or soil moisture 
and drought is always a potential problem for its production. From the importance issue, drought stress is the 
second abiotic stress that affect on chickpea yield. Also drought stress is the most important factor which 
reduces food legume crops production (especially chickpea, lentil and pea) under dryland conditions of west 
Mediterranean and North Africa regions. Limiting or cutting of regional rainfalls at the end growing season 
time and existing of drought damage in flowering time is one of the most important limitations in chickpea 
cultivation under dryland conditions that have highly negative effect on chickpea yield and reports show that, 
the yield of chickpea is low in these regions. Suitable field management for using from the existing water in 
order to reduce drought stress damages, increase the yields of crops under dry and semi dry regions. Results 
of studies show that, using from supplementary irrigation in chickpea increase the total dry biomass, leaf 
area index, plant height and finally increase its yield under drylands. Also researchers reported that, 
flowering stage and pod filling period are the most important stages for application of supplementary 
irrigation in order to reducing of drought severity in food legumes. 

 

Materials & Methods 
This study was performed to evaluate the effects of supplementary irrigation on some agronomic traits 

and grain yield of four chickpea genotypes. The experiment was conducted for three consecutive seasons 
during 2010-13 under field condition in Maragheh Dryland Agricultural Research Station (Latitude 37°15′ 
N, Longitude 46°15΄ E, and Altitude 1720 meter above sea level). The main plots were irrigation three-time 
(irrigation at planting, irrigation at planting and flowering times, and irrigation at planting, flowering and pod 
filling period). Each irrigation treatment included 40 mm water application in the experimental field. The sub 
plots were four Kabuli chickpea genotypes (Azad, Arman, ILC482 and a Turkish landrace from Van city). 
The soil of the experimental site is clay-lome, and the climate of the station is cold and semi drought with 
mean long term annual rainfall 360 mm, and with mean maximum and minimum absolute temperature about 
37°C and -25°C in summer and winter, respectively. The mean annual air temperature in station is 9.3°C. 
Each experimental plot was 6 planting rows with 6 meter length and 25 cm distance between two rows. 
Some agronomic traits such as number of days from planting to 50% of flowering and maturity, pod filling 
period, plant height, 100 seed weight, dry biomass, grain yield, harvest index and productivity score of 
genotypes were noted and analyzed by MSTAT-C program. The comparison of means method was Duncan’s 
Multiple Range Test in 5% probability level. 

 

Results & Discussion 
Combined analysis of variance showed that the year factor had significantly affected in all studied traits. 

The effect of irrigation times was significant on all traits except 100 seed weight, harvest index and 
productivity score. There were significantly differences among the genotypes in plant height, 100 seed 
weight, grain and dry biomass yields, harvest index and productivity score. The interaction of year×genotype 
significantly affected on all traits except plant height, dry biomass weight, harvest index and productivity 
score. Results showed that interaction effect of irrigation time by genotype was significant on seed and dry 
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biomass yields. It shows that different studied genotypes had different responses to supplementary irrigation 
times. The highest seed yield and dry biomass in all studied genotypes belonged to three-time irrigation. 
Azad cultivar seed yield under irrigation at planting time and flowering stage time was 1029 Kg.ha-1 that 
comparing with its yield under irrigation only at planting time (648 Kg.ha-1) increased about 58.8%. It was 
the highest increasing in response among all studied genotypes for this treatment. The lowest response 
(increasing seed yield) under two-time irrigation (planting time+flowering time) belonged to Turkish 
landrace and was 28.9%. In comparison of genotypes seed yields between one time irrigation treatment 
(irrigation at planting time) and three-time irrigation treatment (irrigation at planting+flowering and pod 
filling period) the highest and lowest increasing (71.6% and 51.3%) belonged to Arman cultivar and Turkish 
landrace, respectively. The interaction of year×irrigation time×genotype had not significantly effect on 
studied traits. The highest seed yield (1064 Kg.ha-1) belonged to the three times irrigation treatment. Among 
the studied genotypes, the highest seed yield (939 Kg.ha-1) belonged to ILC482. 

 

Conclusion 
In conclusion and based on the results it would stated that, application of 40 mm irrigation increases 

grain yield and improve most of the agronomic traits in spring cultivation of chickpea crop under Maragheh 
dryland condition. 
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