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 چکيده
آن در پنج رقم نخود  اجزایآبی از اوايل گلدهی و رشد زايشی بر تغییرات عملکرد و بررسی تأثیر تنش کم منظوربه

تحقیقاتی  ةهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعبلوک ة، در قالب طرح پايخردشدههای کرت ورتصبهزراعی، آزمايشی 
گلدهی تا آبی از ابتدای دانشگاه رازی کرمانشاه اجرا شد. فاکتور اصلی رژيم رطوبتی با سه سطح شامل اعمال تنش کم

مطلوب، و فاکتور فرعی شامل پنج رقم نخود به  و آبیاری ،تا رسیدگی غالفدهیآبی از ابتدای عمال تنش کمرسیدگی، ا
دار موجب کاهش معنی ،آبی در هر دو سطحبودند. نتايج نشان داد تنش کم ILC482اسامی آرمان، آزاد، بیونیج، هاشم و 

تنش ، تعداد دانه در بوته و غالف و تعداد غالف در بوته شد. اعمال دانه100وزنتوده، شاخص برداشت، عملکرد دانه، زيست
شد. با  غالفدهیآبی از ابتدای ، موجب کاهش شديدتر عملکرد دانه در مقايسه با تیمار تنش کمگلدهیآبی از ابتدای کم

درصد کاهش 36توده در حدود و عملکرد زيست درصد51، عملکرد دانه در حدود گلدهیآبی از ابتدای اعمال تنش کم
و  1355توده مربوط به رقم آرمان به ترتیب با د دانه و زيست. در شرايط کنترل رطوبتی، بیشترين عملکريافت
، در غالفدهیآبی از ابتدای توده در شرايط اعمال تنش کمدر هکتار بود. بیشترين عملکرد دانه و زيست کیلوگرم3126
، گلدهیای آبی از ابتددر هکتار و در شرايط تنش کم کیلوگرم2570و  1035با  ترتیببههای آزاد و بیونیج رقم
بین عملکرد دانه با صفات عملکرد  ةدر هکتار ديده شد. همچنین رابط کیلوگرم2000و  715با  ترتیببه ILC482دررقم
، آمدهدستبهدار بود. با توجه به نتايج مثبت و معنی توده، شاخص برداشت، تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در بوتهزيست
تری از خود نشان دادند و احتماالً کاشت در هر دو سطح تنش رطوبتی عملکرد مناسب ILC482های آزاد، بیونیج و رقم
 در چنین شرايطی با ريسک کمتری همراه است. هاآن

 
 تگیآبی، عملکرد بیولوژيک، عملکرد دانه، نخود، همبستنش کمی: کليد هایواژه

 

   1 مقدمه
 ،از نظیر اهمییت   (.Cicer arietinum L)نخود زراعیی  

کشت اين ی )حبوبات( بوده و سطح زيرادانهومین گیاه لگوم د
میلیون هکتار در سطح جهان گیزارش شیده اسیت    5/13گیاه 

(FAOSTAT, 2013; Pang et al., 2013)  تنش خشیکی .
در گیاهان، يکی از مسائل عمده در کاهش عملکرد محصوالت 

خشیک و خشیک   در مناطق گرمسیری، نیمه خصوصبهزراعی 
بارش کیم   ةدسترس گیاه نتیجشد. کمبود آب قابلباجهان می

گیرفتن سیرعت   آبیی خیاک و پیشیی    ةو نامنظم، کمبود ذخیر
 ,.Fotouhighazvini et al)تعرق از میزان جذب آب اسیت  

                                                           
 msaeidi667@gmail.com نویسنده مسئول:*

، بیین عوامیل مختلی     شیده . براساس مطالعیات انجیام  (2011
تنش در نخود، تنش خشکی انتهای فصل رشد به  ةايجادکنند
دهید  از عملکیرد دانیه را کیاهش میی     درصید 45تا  33تنهايی 

(Malhotra & Sexana, 2002; Ganjeali & Nezami, 

2008; Fang et al., 2010; Kashiwagi et al., 2015) .
ل منجر بیه عیدم   معمو طوربه گلدهی ةتنش خشکی در مرحل

اين امر، کیاهش جريیان    ةگردد. يکی از داليل عمدباروری می
عملکیرد   ةدهنید هیای تشیکیل  ها به قسیمت انتقال آسیمیالت
الزم برای  ةبودن سطح فشار آستانپايین دلیلبهاقتصادی گیاه 

 ,.Yadav et al)باشید  هیا میی  نگهداری رشید مطلیوب دانیه   

در تکمییل مراحیل   وقوع تنش خشکی سبب تسیري    .(2004

فیرار از خشیکی و    منظیور بیه و گییاه   شیده  فنولوژيک در گیاه

http://dx.doi.org/10.22067/ijpr.v8i2.48451
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2017.01375/full#B7
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کند و ايین امیر   تر میچرخه زندگی خود را کوتاه ،مقابله با آن
 ,.Turner et al)دارد کاهش عملکرد در گیاه نخود را درپیی 

 گلییدهی ةدر گییاه نخییود فراهمییی رطوبیت در مرحلیی  . (2001
که وقوع تنش خشیکی در  نحویباشد، بهبسیار حائزاهمیت می

، تعیداد گیل و در   گلیدهی  ةاين مرحله باعث کاهش طول دور
گیردد. زيیرا در ايین    نهايت کاهش شديد عملکرد در بوته میی 

زمان نخود دارای رشد رويشی فعال بوده و تینش خشیکی در   
اين مرحله باعث افت شديد رشد و عدم جبران آن در مراحیل  

در بییین . (Ganjeali & Nezami, 2008)گییردد بعیید مییی
بسیتن،  و دانیه  گلیدهی مراحل فنولوژيک گیاه نخیود، مراحیل   

تییرين مراحییل بییه کمبییود آب هسییتند و در شییرايط  حسییاس
توان عملکرد محدوديت آب، با انجام آبیاری در اين مراحل می

وقوع تنش . (Mirzavand et al., 2011)نخود را افزايش داد 
ود، برخی صیفات نظییر   رشد زايشی گیاه نخ ةخشکی در مرحل

 طوربهتوده و عملکرد دانه را تاريخ رسیدن، ارتفاع بوته، زيست
 .(Nayyar et al., 2006)دهیید داری کییاهش میییمعنییی

Dehahmadi et al, (2010) ای اظهار نمودند کیه  در مطالعه
نخود، کمترين مقدار  گلدهی ةبا اعمال تنش خشکی در مرحل

د که دلیل ايین امیر ريیزش    آم دستبهخشک  ةعملکرد و ماد
 ةها و عدم تشکیل دانه بود. اعمال تنش خشیکی در مرحلی  گل

خشک در  ةتوجه عملکرد و مادنیز سبب کاهش قابل غالفدهی
 & Keatinge (1983)اين گییاه نسیبت بیه شیاهد گرديید.      

Cooper     سه جزء اصلی عملکرد در نخیود را تعیداد غیالف در
معرفی و اعیالم کردنید    نهدا100وزنغالف پوک و  درصد بوته،

در شرايط تنش  دانه100وزنکه افزايش پوکی غالف و کاهش 
تیوده  واند ناشی از اثر سوء خشکی بیر روی تولیید زيسیت   تمی

 Farshadfar & Javadiniya (2011)باشد. بنا بیه گیزارش   
بیشترين آسیب وارده به نخود طی تنش خشیکی مربیوط بیه    

 Behroozmand et بود.کاهش  درصد46/62عملکرد دانه با 

al., (2011) آبی بر مطالعه اثر تیمارهای مختل  تنش کم رد
ارقام مختل  نخود، کاهش تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در 

توده و افزايش تعداد غالف خیالی  دانه و زيست1000بوته، وزن
 میزاندر بوته را گزارش نمودند. اين تغییرات منجر به کاهش 

ر واحد سطح گرديد. کیاهش عملکیرد دانیه بیه    تولیدی د ةدان
و در اثییر  درصیید27ی آب مصییرفی، درصیید50دنبییال کییاهش 

بییرآورد شیید.  درصیید64ی آب مصییرفی، درصیید100کییاهش 
Mohammadi et al, (2015)  در مطالعه روی نخود گزارش

بیر عملکیرد    گلدهی ةکردند که تأثیر آبیاری تکمیلی در مرحل
تعداد غالف و تعداد دانه در بوتیه   دانه و برخی صفات از جمله

ی درصد48که منجر به افزايش یطوربهدار بود، مثبت و معنی
ی تعداد دانه در بوتیه و  درصد45تعداد غالف در بوته، افزايش 

ی عملکرد دانه در مقايسیه بیا شیرايط عیدم     درصد30افزايش 
روی  شیده انجام آبیاری گرديد. همچنین، ساير مطالعات انجام

خشک و عملکرد در ارقیام نخیود    ةنیز کاهش تجم  ماد نخود
 Gunes et)اند مورد بررسی، تحت تنش خشکی را نشان داده

al, 2006; Thaman et al., 2007).  
گسیترده در اسیتان    طیور بهکه گیاه نخود با توجه به اين

گیرد و از طرفی بیه علیت نیمیه   کرمانشاه مورد کشت قرار می
نخیود بیا تینش     شدنن منطقه مواجهوهوای ايبودن آبخشک

معمیول   طوربهبه بعد در اين منطقه  گلدهیخشکی از ابتدای 
ناپذير است، لذا مطالعه حاضر در جهیت بررسیی   امری اجتناب

تیا   گلیدهی تأثیر تیمار تنش خشیکی از ابتیدای مرحلیه     ةنحو
تا رسیدگی در مقايسه با شاهد  غالفدهیرسیدگی و از ابتدای 

 است. شدهآن در ارقام رايج نخود انجام جزایابر عملکرد و 
 

 هامواد و روش
در قالیب طیرح    خردشدههای کرت صورتبهاين آزمايش 

تحقیقیاتی   ةهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعبلوک ةپاي
هییای گییروه زراعییت و اصییالح نباتییات پییردي    و آزمايشییگاه

ول زی کرمانشیاه بیا طی   کشاورزی و مناب  طبیعیی دانشیگاه را  
درجیه و  34دقیقه، عرض جغرافییايی  9درجه و 47جغرافیايی 

تیمار متر از سطح دريا اجرا گرديد. 1319دقیقه و با ارتفاع 21
شید و دارای   درنظرگرفتیه فاکتور اصلی  عنوانبهرژيم رطوبتی 

تیا   گلیدهی  ة( قط  آبیاری از ابتدای مرحلی 1سه سطح شامل: 
تییا  غالفییدهی ة( قطیی  آبیییاری از ابتییدای مرحلیی2 رسیییدگی،
( عدم تنش رطوبتی بیود. در تیمیار عیدم تینش     3رسیدگی و 

، شیدن زنی و سیبز شامل مراحل جوانه رطوبتی در پنج مرحله،
آب  ،غالفیدهی و  گلدهیاوايل رشد رويشی، اوج رشد رويشی، 

های نحو مطلوب و مناسب در اختیار گیاه قرار داده شد. رقمبه
 شاملد و شدندرنظرگرفته فاکتور فرعی عنوانبهمختل  نخود، 

. ايین  بیود  (ILC482پنج سطح )آرمان، آزاد، بیونیج، هاشم و 
وکیار در اسیتان کرمانشیاه    تحیت کشیت  وسیعی  طوربهها رقم

کابلی سفید، مخصوص منیاطق معتیدل و    ،رقم آرمان :هستند
رقم  در هکتار؛ کیلوگرم1650گرمسیر با متوسط عملکرد نیمه

گرمسییر بیا   ص مناطق معتدل و نیمهآزاد: کابلی سفید، مخصو
رقم بییونیج: کیابلی    ؛در هکتار کیلوگرم1400متوسط عملکرد 

رقیم هاشیم:    ؛گرمسییر سفید، مخصوص مناطق معتدل و نیمه
بیا   ،گرمسییر کابلی سفید، مخصیوص منیاطق معتیدل و نیمیه    

: ILC482رقییم  ؛در هکتییار کیلییوگرم2000متوسییط عملکییرد 
دسییر بیا متوسیط عملکیرد     کابلی سفید، مخصوص مناطق سر

آمیار مییزان بارنیدگی و حیداکثر و      .در هکتیار  کیلوگرم1080
 1391-1390حداقل دما در منطقه کرمانشاه در سال زراعیی  
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در مزرعه با خاک  بهاره صورتبهآمده است. کشت  1در شکل 
بوتییه در 40نجییام شیید و تییراکم مییورد اسییتفاده رسییی لییومی ا
روی ردي   ةمتر و فاصلسانتی25 بین ردي  ةمترمرب  با فاصل

د و شیدن کشیت  یمتیر سانتی5متر بود. بذور در عمق سانتی10
متیر و عیرض   3خیط کاشیت بیه طیول      هر کرت شامل شیش 

 منظوربهه آزمون خاک، از کود اور جينتا متر بود. بر اساس5/1
خییالص در هکتییار  تییروژنین کیلییوگرم25 زانمییی بییه اسییتارتر

هیرز مزرعیه پی  از    هیای لی  کنتیرل ع  منظوربه استفاده شد.
در چنید   هیا آن یدسیت  نیوج اتیهرز، عملیهاعل  شدنسبز

 نییز  خیوار نخیود  لیه ی. جهت مبارزه بیا کیرم پ  انجام شدمرحله 
 یپاشمحلول تاردر هک تریل5/0 زانیبه م ندلتامتري کشحشره
هیای  . عملیات برداشت پ  از رسیدگی فیزيولوژيک بوتیه شد

پینجم هیر کیرت بیا حیذف اثیرات       نخود و از خطوط چهارم و 
حاشیه انجام شد. مقدارعملکرد بیولوژيک بیا برداشیت رديی     

هیای  چهارم و پنجم کشت پ  از رسیدگی فیزيولوژيیک بوتیه  
ن بیا تیرازوی   نخود و با حیذف اثیرات حاشییه و سیو  تیوزي     

ت آمد. مقدار عملکرد دانه بیا  دسگرم به01/0ديجیتال با دقت 
کییه جهییت  شییدهبرداشییتهییای دو رديیی  کردن دانییهجییدا
محاسیبه   ،بودنید  شیده گیری عملکرد بیولوژيک برداشیت اندازه

کردن عملکرد دانه از عملکیرد  د کاه با کمگرديد. میزان عملکر
 کردندست آمد. میزان شاخص برداشت با تقسیمبیولوژيک به

 آمده دردستعملکرد دانه بر عملکرد بیولوژيک و ضرب عدد به
بیا شیمارش پینج     دانیه 100وزنقدار محاسبه شد. م 100عدد
گییری  هیای میوردنظر جهیت انیدازه    عددی از دانیه 100 ةنمون

عملکرد دانه و سو  توزين آن با تیرازوی ديجیتیال بیا دقیت     
دست آمد. تعداد غالف در بوتیه و تعیداد دانیه در    به گرم01/0

از  شیده برداشیت  ةبوتی 10 ةبوته، با شمارش تعداد غالف و دانی 
دست آمد. تعداد دانه رسیدگی فیزيولوژيک بهمزرعه در هنگام 

و  شدهبرداشت ةبوت10های در غالف با شمارش تعداد کل دانه
ر محاسبه های پُآمده بر تعداد غالفدستسو  تقسیم عدد به

قبل از تجزيه واريان  و ديگر  شدهآوریهای جم گرديد. داده
 EXCELافیییزار محاسیییبات آمیییاری بیییا اسیییتفاده از نیییرم 

هیا  داده د. تجزيه واريیان  و مقايسیه مییانگین   شدنبندیهطبق
انجیام   MSTAT-Cافیزار برای صفات مختل  با استفاده از نرم

ای دانکین  پذيرفت و برای مقايسه میانگین از آزمون چنددامنه
استفاده گرديد. تجزيه همبسیتگی   درصددر سطح احتمال پنج

صیورت   SASافیزار آن بیه وسییله نیرم    اجیزای بین عملکرد و 
 گرفت.

 

 

 

 1391-1390کرمانشاه در سال زراعی ميزان بارندگی و حداکثر و حداقل دما در منطقه  -1شکل 
Fig. 1. Rainfall and maximum and minimum temperature in Kermanshah region at five months of 2011-2012 
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 نتایج و بحث
 تودهعملکرد دانه و زیست

اريییان ، فاکتورهییای رژيییم تجزيییه واسییاس نتییايج  بییر
بیر روی عملکیرد دانیه و     هیا آنرطوبتی، رقم و اثیر متقابیل   

(. از 1( )جیدول  P>01/0داری داشتند )اثر معنی تودهزيست
آنجا که اثرات ساده رقیم و رژيیم رطیوبتی و اثیرات متقابیل      

د، مقايسیه  شیدن  دارآن معنیی  اجزایبر عملکرد دانه و  هاآن
اسیاس   برانجام شد.  هاآنبررسی اثرات متقابل ها با میانگین

باالترين  ،ها در شرايط کنترل رطوبتینتايج مقايسه میانگین
مربیوط بیه    ترتییب بهتوده ترين عملکرد دانه و زيستو پايین
 کیلیوگرم 3126و  1355به مییزان   ترتیببههای آرمان )رقم

 لوگرمکی2394و  720به میزان  ترتیببهدر هکتار( و هاشم )
 (. اعمیال تینش رطیوبتی در هیر دو    2در هکتار( بود )جدول 

 طیور بهتا زمان رسیدگی  غالفدهیو  گلدهیتیمار از مرحله 
تیوده را کیاهش داد. اعمیال    داری عملکرد دانه و زيستمعنی

تیا رسییدگی موجیب کیاهش      گلدهیتنش رطوبتی از زمان 
تینش  نسبت به تیمیار   تودهزيستدارتر عملکرد دانه و معنی

تا رسیدگی شید. در ايین شیرايط     غالفدهیرطوبتی از زمان 
توده مربیوط بیه رقیم    بیشترين کاهش عملکرد دانه و زيست

( بیود و کمتیرين کیاهش    درصید 51و  63 ترتییب بیه آرمان )
و  42 ترتیببه) ILC482توده برای رقمعملکرد دانه و زيست

بودن تیوان مقیاومتی   که حاکی از بیاال  ( حاصل شددرصد27
آبی و حفظ عملکرد خود در ايین  اين رقم در برابر شرايط کم

شرايط است. کمترين عملکرد دانه در هر سه تیمار رطیوبتی  
در هکتار و در تیمار  کیلوگرم293نیز مربوط به رقم هاشم با 

(. 2بییود )جییدول  گلییدهیتیینش رطییوبتی از شییروع مرحلییه 
هیاره  ب صورتبه، کشت رقم هاشم آمدهدستبهبراساس نتايج 

پتانسیل عملکرد پايین در شرايط کنترل رطوبتی  به توجه با
تر بودن عملکرد آن در هر دو سطح تنش رطوبتی در و پايین

با افزايش  توصیه نیست.منطقه مورد مطالعه )کرمانشاه( قابل
در واحید سیطح و بیه     شدهخشک تولید ةرطوبت، میزان ماد

 ,.Siddique et alيابید ) دنبیال آن عملکیرد افیزايش میی    

در  شده(. مطالعه در ارتباط با اثر مثبت شرايط کنترل2000
دهد که تأثیر مثبت آبیاری گیری عملکرد دانه نشان میشکل

توان به بهبیود شیاخص سیطح بیر  و     بر عملکرد دانه را می
دوام آن، افزايش فتوسنتز جاری بیر  و در نتیجیه افیزايش    

 Thaman) سرعت رشد محصول در اين شرايط نسیبت داد 

et al., 2007)بودن آب، تولید . تحت شرايط آبیاری و فراهم
میییواد فتوسییینتزی و انتقیییال میییواد حاصیییل از فتوسییینتز  

هیا بیشیتر اسیت    هیا و دانیه  هیا( بیه ريشیه، گیره    )آسیمیالت
(Pandey et al., 1981) . کلیی، آبییاری نخیود در     طیور بیه

انه و ها عملکرد درشدن غالفپُ ةکامل و مرحل گلدهی ةمرحل
داری طیرز معنیی  بیولوژيک نخود را نسبت به شرايط ديم بیه 

. کمبود رطوبیت  (Kanouni et al., 2002)دهد افزايش می
توده و عملکیرد را  داری زيستمعنی طوربه گلدهی ةدر مرحل
حاضیر   ةو در مطالع (Singh et al., 1990)دهد کاهش می

وز فییدبک بر ةنیز اين امر به وضوح مشاهده گرديد که نتیج
خطرافتادن حیات جلوگیری از به منظوربههای منفی کنترلی 

پیرورده بیود کیه     ةگیاه، همراه با کاهش سنتز و انتقال شییر 
عملکرد از جمله تعداد غیالف در   اجزایتوجه در کاهش قابل

داری در بوته و تعداد دانه در بوته که همبستگی مثبت معنی
نهايتیاً   در پی داشت و ،نداغلب موارد با عملکرد اقتصادی دار

توجییه عملکییرد ايیین عوامییل کییاهش قابییل تییأثیربیرهمکنش  
 اقتصادی را سبب گرديد.

 

 عملکرد کاه
براساس نتايج تجزيه واريان ، فاکتور رژيم رطوبتی بیر  

داری را از خود برجای گذاشیت  معنی تأثیرروی عملکرد کاه 
(05/0<p)  داد هیا نشیان   نتیجه مقايسه میانگین. (1)جدول

که در شرايط کنترل رطوبتی باالترين عملکرد کاه برای رقم 
(. 2در هکتار( حاصل گرديد )جیدول   کیلوگرم1771آرمان )

تنش رطوبتی موجب کاهش عملکیرد کیاه در هیر دو سیطح     
تنش رطوبتی شد. بیشترين کاهش عملکرد کیاه در شیرايط   

تا زمان رسیدگی ديده  گلدهیاعمال تنش رطوبتی از ابتدای 
 ترتیببهد. در اين شرايط بیشترين و کمترين عملکرد کاه ش

در هکتار و آرمان  کیلوگرم1771های بیونیج با مربوط به رقم
براسیاس نتیايج    (.2در هکتار بود )جیدول   کیلوگرم1032با 

تواند معیار مناسبی برای مین ،کاه یباالاين مطالعه عملکرد 
تواند اين باشید  ن میبردن عملکرد دانه باشد که از علل آباال

که قسمت اعظم عملکرد کاه در زمان رشد رويشی که گییاه  
تواند توسعه مناسبی شود و میکمتر با کمبود آب مواجه می

آبیی کیه   گیرد و هنگام بروز تنش کیم شکل می ،داشته باشد
اين صفت کمتیر   ،گرددبیشتر در زمان رشد زايشی ظاهر می

  بیند.آسیب می شدهجادعملکرد از تنش اي اجزایاز ساير 
 

 شاخص برداشت
نتايج تجزيه واريان  نشان داد که اثر فاکتورهیای رژيیم   

( بیر  p>05/0) هیا آن( و اثیر متقابیل   p>01/0رطوبتی و رقم )
(. بیر  1دار داشیتند )جیدول   روی شاخص برداشت اثیر معنیی  
(، اعمیال تینش   2هیا )جیدول   اساس نتیايج مقايسیه مییانگین   

دار ح تنش رطوبتی موجب کاهش معنیرطوبتی در هر دو سط
در  شیده شاخص برداشت شد. در هرسه سطح رطوبتی اعمیال 
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اين مطالعه باالترين شاخص برداشت مربوط به رقیم آزاد و در  
تیرين شیاخص   ( و پايیندرصد28/47شرايط کنترل رطوبتی )

برداشت برای رقم هاشم در هیر دو تیمیار تینش رطیوبتی )در     
(. هرچیه محیدوديت   2ست آمد )جدولد( بهدرصد5/18حدود 

 ةآبیی بیشیتر باشید، از آنجیا کیه رابطی      رطوبتی و شیرايط کیم  
 ،تنگاتنگ بین عملکرد اقتصادی و شاخص برداشت وجود دارد

زيیرا بیشیترين    ،دهدمیشاخص برداشت نیز روند نزولی نشان 
هیا کیه در صیورت کسیر بیرآورد      تأثیر سوء کمبود آب بر دانه
عملکییرد اقتصییادی  ةدهنییدتشییکیلشییاخص برداشییت بییوده و 

آيد و مخرج کسر که عملکرد بیولوژيک اسیت  هستند، وارد می
بینید. در نتیجیه   خسیارت میی   ،وجودآمیده کمتر از شرايط بیه 

شیود و در ايین شیرايط    شاخص برداشت با کاهش مواجه میی 
ارقامی که بتوانند شاخص برداشیت بیاالتری را از خیود نشیان     

تیر  مناسیب  ،وده و برای شرايط ديمتر ببه خشکی مقاوم ،دهند
داری بیا  همبسیتگی مثبیت معنیی    ،باشند. شاخص برداشتمی

ايین مسیهله   . شاخص تحمل خشکی و تعداد دانه در بوته دارد
توانید در افیزايش عملکیرد در    دهد که اين صفت مینشان می

د و تحمل بیه تینش را افیزايش دهید     هیم باشس ،شرايط تنش
Farshadfar & Javadiniya, 2011)). 

 

 دانه100وزن
ها نشان داد کیه فاکتورهیای رژيیم    تجزيه واريان  داده
اثیر   دانیه 100وزنبیر روی   هیا آنرطوبتی، رقم و اثر متقابل 

(. در شیرايط کنتیرل   1( )جیدول p>01/0دار داشتند )معنی
را  دانیه 100وزنبیشترين  گرم83/45رطوبتی رقم بیونیج با 

ر دو سییطح مییورد تیینش رطیوبتی در هیی . (2داشیت )جییدول  
شد. در  دانه100وزنداری موجب کاهش معنی طوربهبررسی 

هر دو تیمار تنش رطوبتی رقم بیونیج بیشترين و رقم هاشم 
(. در ايین ارتبیاط   2را داشتند )جیدول  دانه100وزنکمترين 

خصوصیتی ژنوتیوی بیوده   دانه100وزنالزم به ذکر است که 
دارد، امیا مقیدار آن    تأثیر عوامل ژنتیکی قرارشدت تحتو به

ايین شیرايط   . باشید رسییدگی نییز میی    ةمتأثر از شرايط دور
در  درصیید30تییا  20ممکیین اسییت موجییب تغییراتییی بییین  

 ,Kouchaki & Bannayanaval)شییوند  دانییه100وزن

. با افزايش تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در بوته، (1994
نیییز کییاهش مییی  دانییه100وزنو  شییده تییردانییه کوچییک

 شدنپُر ةانجام آبیاری در مرحل . (Singh et al., 1990)يابد
ها باعث افزايش سرعت فتوسنتز جاری و افزايش طیول  غالف
باعیث   ،دانیه و درنهايیت   شیدن پُرمؤثر  ةزايشی و دور ةمرحل

 ,.Maleky et al) شیود افزايش وزن دانه و عملکرد دانه می

2011.) 

 تعداد غالف در بوته
های مربوط به تعداد غالف در يان  دادهنتايج تجزيه وار

بوته نشان داد که فاکتورهای رژيم رطوبتی، رقم و اثر متقابل 
داری بودنیید بییر روی ايیین صییفت دارای اثییر معنییی   هییاآن
(01/0<pبراساس نتیايج مقايسیه مییانگین   1( )جدول .)  ،هیا

بیشترين تعداد غالف در بوته در شرايط کنترل رطوبتی برای 
عییدد غییالف در بوتییه حاصییل شیید   9/28ا بیی ILC482رقییم
سطح مورد بررسی موجب  (. تنش رطوبتی در هر دو2)جدول

دار تعداد غالف در بوتیه شید. در هیر دو تیمیار     کاهش معنی
بیشترين و رقم هاشم با حیدوداً   ILC482تنش رطوبتی رقم

(. 2عدد کمترين تعداد غیالف در بوتیه را داشیتند )جیدول    9
ی رطوبیت  درصید 70کیاهش   تحت شرايط کمبود رطوبت با

کیاهش میی   درصد50خاک، تشکیل غالف حداقل به میزان 
. چنین کاهش شديدی در تعداد غالف  (Singh, 1997)يابد

يیت  ؤدر بوته در اثر اعمال تنش رطوبتی در اين بررسی نیز ر
(. ازآنجاکه صیفات تعیداد غیالف در بوتیه و     2گرديد )جدول 

-بر عملکرد دانه دارا میی  دانه بیشترين اثر مستقیم را ةانداز

هیايی را کیه   تیوان رقیم  ، میی  (Singh et al., 1990)باشند
هیايی  قابلیت حفظ تعداد باالتری غالف در بوته همراه با دانه
 عنیوان بهبا اندازه مناسب هستند را تحت شرايط کمبود آب 

 های متحمل به خشکی معرفی نمود.رقم
 

 تعداد دانه در بوته
ه واريییان ، فاکتورهییای رژيییم  براسییاس نتییايج تجزيیی 
بر روی تعداد دانیه در بوتیه    هاآنرطوبتی، رقم و اثر متقابل 

(. بیشترين تعداد 1( )جدول p>01/0داری داشتند )اثر معنی
طلوب مربوط به رقم آرمان با دانه در بوته در تیمار آبیاری م

 بییرای در هییر دو تیمییار تنشییی بوتییه وعییدد دانییه در 2/29
عدد دانه در بوته بیه  3/26و  7/27با  رتیبتبه ILC482رقم

علت کاهش تعداد دانیه در بوتیه در   (. به2دست آمد )جدول 
هر دو سطح تنش رطوبتی، رقم هاشم کمترين تعداد دانه در 

مییزان  بیه  گلیدهی بوته را در تیمار تنش رطوبتی از ابتیدای  
عدد 4/9به میزان  غالفدهیعدد دانه در بوته و از ابتدای 5/8
های مورد بررسی داشیت  ه در بوته در مقايسه با ساير رقمدان

يک رشد سري  را طی  گلدهی(. گیاه نخود در آغاز 2)جدول 
رسید در شیرايط فراهمیی رطوبیت قابیل     نظیر میی  کرده و به

زايشی و میزان فتوسنتز جاری افیزايش   ةدسترس، طول دور
و  شیده های بیشتری در گیاهيابد که منجر به تشکیل گلمی
های بارور و تولید دانیه در بوتیه بیه مییزان     ر تشکیل غالفد

. تینش خشیکی   (Ehyaee et al., 2010)باالتر مؤثر اسیت  
ی عملکیرد دانیه و کیاهش    درصید 43تواند باعث کیاهش  می
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ی تعیداد غیالف و تعیداد دانیه در واحید سیطح در       درصد44
-مقايسه با شرايط بدون تنش گردد که از داليل اين امر می

محدوديت تولید و انتقال مواد فتوسنتزی طی تینش   توان به
. از (Siosemardeh et al., 2014)خشییکی اشییاره کییرد 

توجییه عملکییرد دانییه،   عییواملی کییه سییبب کییاهش قابییل   
دانه، تعداد غالف در بوته و تعیداد دانیه در بوتیه در    100وزن

کاهش مناب  فتوسنتزی و  ،شودنخود تحت تنش رطوبتی می
 Nemati et)در ايین شیرايط اسیت     هامحدويت آسیمیالت

al., 2016) .کلی، کمبیود آب در طیی مراحیل رشید      طوربه
ها و غالف و عیدم شیرايط   تأثیری که بر ريزش گلزايشی با 

سبب  ،گذاردها از خود بر جای میغالف شدنپُرمناسب برای 
تعداد دانه در بوته و  ،تعداد غالف در بوته ،کاهش عملکردانه

 ,.Abhari et al)گیردد  گییاه نخیود میی   انیه در  د100وزن

2017). 
 

 تعداد دانه در غالف
ها نشان داد که فقط فاکتور رقم بر تجزيه واريان  داده

داری را از خیود برجیای   روی تعداد دانه در غالف تأثیر معنی
در تیمیار تینش رطیوبتی از     .(1)جدول  (p>01/0گذاشت )

داد دانیه در  بیشیترين تعی   ،تا رسیدگی گلدهیابتدای مرحله 
غالف در مقايسه با ديگر تیمارهای رطوبتی ديده شد. در اين 
شرايط رقم آرمان در هر سه سطح رطوبتی بیشیترين تعیداد   

بررسی بیه   های مورددانه در غالف را در مقايسه با ساير رقم
(. تعییداد دانییه در غییالف در 2خییود اختصییاص داد )جییدول 

شیرايط تینش،   مقايسه با سیاير اجیزای عملکیرد نسیبت بیه      
 ,.Hosseini et al)حساسییت کمتیری از خیود نشیان داد     

 عمیده  طیور بیه . صفت تعداد دانه در غالف در نخیود  (2009
تحت کنترل ساختار ژنتیکی است و تأثیر عوامل محیطی بیر  

. بیا  (Ghasemigolazani et al., 1997)باشد آن ناچیز می
 ،نشان داداين بررسی  ةطور که نتیجهمان ،اين گزارش وجود

تنش رطوبتی تعداد دانه در غالف را نسبت به شرايط کنترل 
رطوبتی افزايش داد و دلیل اصلی اين افزايش، کاهش تعیداد  
هیا  غالف در بوته تحت کاهش رطوبت بود که با کاهش غالف

بیشتری به هر غالف اختصاص يافت  ةپرود ةدر هر بوته، شیر
 ف را ممکن ساخت.بیشتر در هر غال ةو توانايی تولید دان

 عملکرد بین همبستگی ضرايب محاسبة نتايج اساس بر
 در شیده اعمال آبیاری سطح سه هر در آن اجزای و اقتصادی

 رسیدگی، تا گلدهی ابتدای از آبیاری قط  شامل مطالعه، اين
 آبیییاری و رسیییدگی تییا غالفییدهی ابتییدای از آبیییاری قطیی 

 داریمعنییی و مثبییت همبسییتگی دانییه عملکییرد مطلییوب،
(01/0<p) برداشیت،  شیاخص  بیولوژيیک،  عملکیرد  صفات با 

 ايین . داد نشیان  بوتیه  در دانیه  تعیداد  و بوته در غالف تعداد
 بیود  صورت همین به نیز تودهزيست عملکرد مورد در نتیجه
 شییاخص ،رطییوبتی رژيییم سییه هییر در. (5و  4، 3 ولاجیید)

 هبوتی  در دانیه  تعداد و بوته در غالف تعداد صفات با برداشت
 نشیان  خیود  از (p>01/0) را داریمعنیی  و مثبت همبستگی

 بیر  برداشیت  شاخص باالبودن مثبت تأثیر به توجه با که داد
 و بوتیه  در غیالف  تعیداد  صیفات  بیاالبودن  اقتصادی، عملکرد
 نقیش  اقتصادی عملکرد مقدار افزايش در ،بوته در دانه تعداد
 از بیشیتری  قسیمت  دادناختصیاص  موجب و داشت ررنگیپُ

 شیاخص  افیزايش  در و شید  خیود  بیه  ،کل بیولوژيک عملکرد
 بیه  توانمی ترتیب اين به و هی داشتتوجقابل تأثیر برداشت
 بیر  بوتیه  در دانیه  تعیداد  و غیالف  تعداد صفات ررنگپُ نقش

بیه  نتیايج  بنابر(. 5و  4، 3 جدول) برد پی اقتصادی عملکرد
 تأثیرگیذار  و برتیری  عوامیل  از کیه  شید  مشخص ،آمدهدست

 آبییاری  تیمیار  در آرمیان  رقم برای دانه عملکرد بیشتربودن
 تعیداد  بیاال،  برداشیت  شیاخص  و بیولوژيک عملکرد مطلوب،
 وجیود . بیوده اسیت   زيیاد  بوتة در دانه تعداد و بوته در غالف

 اثرشیان  شیدن ترکییب  با عوامل اين همة بین باال همبستگی
 قابیل م در سیطح  اين در دانه عملکرد نسبی باالرفتن موجب
 آن اجیزای  و عملکرد بین روابط ارزيابی. گرديد سطوح ساير
 بین باال همبستگی وجود از حاکی نخود مختل  هایرقم در

85 مییزان  بیه  بوتیه  در غیالف  تعداد و بوتهتک دانة عملکرد
 اسیت  درصید 80 مییزان  بیه  بیولوژيیک  عملکیرد  بیا  و درصد
(Guler et al., 2001 .)شکیخ تنش شیب تأثیر بررسی در 
 شیاخص  و بیولوژيیک  عملکیرد  صیفات  ،نخود هگیا صفات بر

 و داشیته  بوتهتک دانة عملکرد بر را تأثیر بیشترين برداشت،
 کننییدمییی توجیییه را عملکییرد تغییییرات از بییااليی درصیید

(Pouresmael et al., 2009 .)تجزيییه نتییايج بررسییی 
 صفات که دهدمی نشان نخود مختل  هایرقم در همبستگی
 واحید  در غیالف  تعیداد  برداشت، شاخص بیولوژيک، عملکرد
 داریمعنیی  و مثبت رابطة سطح واحد در دانه تعداد و سطح
 بیر  مثبت تأثیرگذاری بیشترين دارای و دارند دانه عملکرد با
 هسیتند  عملکیرد  اجیزای  سیاير  بیه  نسبت دانه عملکرد ویر
(Kanouni & Malhorta, 2003; Pouryamchi et al., 

2012; Siosemardeh et al., 2014 .) همبسیتگی  وجیود 
 نشیان  دانه عملکرد با برداشت شاخص و تودهزيست بین باال

 هایژنوتیپ در عملکرد افزايش در صفات اين اهمیت دهندة
 عنیوان به برداشت شاخص و تودهزيست بنابراين ،است نخود
 روندمی شماربه شرايط اين در گزينش جهت مناسب صفاتی

(Farshadfar & Javadiniya, 2011.) 
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 گيرینتيجه
آبیی  نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که تنش کیم 

سیبب کیاهش    تیوجهی شیکل قابیل  در مرحلة رشد زايشی به
گییردد و تیینش در مرحلییة شییروع عملکییرد و اجییزای آن مییی

آثار زيیان  ،گلدهی نسبت به تنش در شروع مرحلة غالفدهی
 ،وجیود رطوبیت کیافی    ی دارد. در صورتپبار بیشتری را در 

تیوده بهتیری را   های آرمان و آزاد، عملکرد دانه و زيسیت رقم
اما رقم آرمان در صورت مواجهه با خشکی توانايی  ،دارا بودند

حفظ عملکرد مناسب را در مقايسه با رقم آزاد نداشت. رقیم 
در هر دو سطح تنش رطیوبتی   ILC482 های آزاد، بیونیج و

نشان داده و برای کاشت بهاره در  عملکرد مناسبی را از خود
ها نسبت بیه دو  اساس توان مقاومتی باالتر آن شرايط ديم بر

شدند. اما در ارتباط با رقیم هاشیم    رقم ديگر مناسب ارزيابی
در شیرايط   ،دلیل کاهش عملکردی که از خیود نشیان داد  به

گییردد. صییورت بهییاره توصیییه نمیییکرمانشییاه کشییت آن بییه
رد بیولوژيک، شاخص برداشت، تعیداد  همچنین، صفات عملک

-غالف در بوته و تعداد دانه در بوته همبستگی مثبت معنیی 

بودن ايین صیفات   ا عملکرد دانیه دارا بودنید و بیاال   داری را ب
 بیه  توجه باطور کلی ی داشت. بهپافزايش عملکرد دانه را در 

نقشی که انجام فرايند فتوسنتز در جهت جلوگیری از تولیید  
-مواد مضره و کمک به حفظ عملکرد طی تنش خشکی میی 

موفقیت عوامل  عنوانزير به داليلتوان از ، میتواند ايفا کند
ای و ارتباطیات  داشتن سیستم ريشه نام برد: سه رقم مذکور
را در ايین  وانتقال آب و شییرة پیرورده   تر که نقلآوندی قوی
برخورداری از خصوصییات  بخشد؛ از طرفی، میشرايط بهبود 

فیزيولوژيکی و بیوشییمیايی مناسیب کیه بیه تیداوم فراينید       
فتوسنتز به وسیلة هماهنگی و تعادل مناسیب بیین رطوبیت    

شییدة آن بییه همییراه جییذب دی موجییود و مصییرف کنتییرل 
تولیید شییرة    حفیظ کنید؛  میی اکسیدکربن از محیط کمیک  

دنبال آن که در نهايیت،  ، بههای مزوفیلرون سلولد ،پرورده
بهبود عملکرد را در پی دارد. بررسی سازوکار نحوة مواجهیة  

بیا   ILC482 آزاد، بییونیج و هیای  ها، مخصوصاً رقیم اين رقم
-میی  ،وقوع تنش رطوبتی در مراحل مختل  پ  از گلیدهی 

 شود.توصیه  ،وکار مؤثرتواند در شناخت ساز

 

 

 عوامل آزمایشی در منطقه کرمانشاه آن در ارقام مختلف نخود تحت تأثير اجزایه واریانس عملکرد و تجزی -1جدول 
Table 1. Analysis of variation of the yield and its components, influenced by the experimental factors  

in Kermanshah region 
 

 منابع تغيير
Source of 

Variation 

درجه 

 دیآزا
DF 

عملکرد 

 بيولوژیک
Biological 

yield  

عملکرد 

 دانه

Grain 

yield 

عملکرد 

 کاه

Chaff 

yield  

شاخص 

برداشت 
Harvest 

index 

دانه 100وزن   

Weight of 

100 seeds 

 تعداد غالف 

 در بوته 
Number of 

pods per plant 

هتعداد دانه در بوت  
 Number of 

seeds per 

plant 

تعداد دانه 

 درغالف
Number of 

seed per pod 

 تکرار
Replication 

2 ns13171.2 ns 1538.5 ns 8356.6 3.65ns 0.425ns 113.6ns 112.8ns 0.003ns 

رژيم رطوبتی 
Moisture regime 

2 **953894.4 **341515 *175439.3 429.8** 170.1** 1274.2** 1020.9** 0.015 ns 

 خطای اصلی
)arror (EeMain  

4 12544 364.7 10216.9 3.16 1.43 63.2 65.4 0.003 

 رقم
Cultivar 

4 **75845 **110276.4 ns13396.4 518.9** 322.2** 1373.5** 1523.1** 0.020** 

 رقم×رطوبتیرژيم

Moisture 

regime×Cultivar 

8 **24301.5 **6763.9 ns8098.9 6.92* 9.97** 119.3** 146.3** 0.002 ns 

 خطای فرعی
)bError (eSub  

24 7121.1 391 5166.6 2.45 1.83 18.5 21.3 0.002 

 )درصد( ضريب تغییرات
Coefficiant of 

variation (%) 

 7.32 4.67 9.63 4.42 4.70 11.53 12.18 3.93 

ns ،*  درصددرصد و يکسطح احتمال پنج دار دردار و معنیترتیب غیرمعنی: به**و 
ns, * and **: Non-significant and significant in 1% and 5% probability levels, respectively 
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 عوامل آزمایشی در منطقه کرمانشاه آن تحت تأثير اجزایعملکرد و  ميانگين مقایسه -2جدول 
Table 2. Means comparison of the yield and its components, influenced by the experimental factors in  

Kermanshah region 
 
 

رژیم 

رطوبتی 
Moisture 

regime 

 رقم
Cultivar 

عملکرد بيولوژیک 

)کيلوگرم در 

هکتار( 
Biological 

yield (Kg/ha) 

درصد کاهش نسبت 

 به شرایط کنترل
Decrease 

relative to 

control 

conditions (%) 

 عملکرد دانه

)کيلوگرم در 

 هکتار(
Grain 

yield 

(Kg/ha) 

درصد کاهش نسبت 

 شرایط کنترلبه 
Decrease 

relative to 

control 

conditions (%) 

عملکرد کاه 

)کيلوگرم 

 درهکتار(
Chaff yield 

(Kg/ha) 

شاخص 

برداشت 

 (درصد)
Harvest 

index (%) 

دانه  100وزن 

 )گرم(
100 seeds 

weight (g) 

تعدادغالف 

 در بوته

Number 

of pods 

per plant 

 تعداد دانه 

در بوته 
Number 

of seeds 

per plant 

تعداد دانه 

درغالف 
Number 

of seed 

per pod 

 

 قط  آبیاری

از شروع 

 گلدهی
 

 Irrigation 

cut from 

flower 

initiation 

 آرمان
Arman 

1536 f 51 504 g 63 1032 e 32.81 gh 23.17 f 10.1 fg 11.1 ef 1.300 a 

 آزاد
Azad 

1824 ef 36 659 f 51 1165 de 36.13 ef 27.33 e 13.4 ef 15 de 1.300 a 

 بیونیج
Bivanij 

1963 e 31 651 f 45 1312 cd 33.16 fg 33.53 c 11.7 efg 11.9 ef 1.227 abc 

 هاشم
Hashem 

1568 f 35 293 i 59 1275 cde 18.68 i 21.67 f 9 g 8.5 f 1.150 c 

ILC 482 2000 e 27 715 f 42 1285 cde 35.75 f 24.03 f 24.8 b 26.3 ab 1.253 ab 

 

 قط  آبیاری

از شروع 

 غالفدهی
 

Irrigation 

cut from 
pod 

initiation 

 آرمان
Arman 

2304 d 27 811 e 40 1493 bc 35.20 f 24.00 f 19.3 c 20.7 c 1.260 ab 

 آزاد
Azad 

2518 cd 11 1035 c 23 1483 bc 41.11 cd 29.00 de 24.6 b 24.4 b 1.193 bc 

 بیونیج
Bivanij 

2570 bcd 9 928 d 21 1642 ab 36.11 ef 37.00 b 20.1 de 15.1 de 1.196 bc 

 هاشم
Hashem 

2006 e 16 365 h 49 1641 ab 18.90 i 23.00 f 9.4 g 9.4 f 1.163 c 

ILC 482 2390 d 12 923 d 25 1467 bc 38.62 de 24.17 f 27.6 ab 27.7 ab 1.203 bc 

آبیاری 

 مطلوب

 
Ideal 

irrigation 

رمانآ  
Arman 

3126 a - 1355 a - 1771 a 43.34 bc 28.17 e 27.2 ab 29.2 a 1.273 ab 

 آزاد
Azad 

2832 b - 1339 a - 1493 bc 47.28 a 30.87 d 26.3 ab 26.3 ab 1.200 bc 

 بیونیج
Bivanij 

2838 b - 1173 b - 1665 ab 41.33 cd 45.83 a 18.1 cd 16.9 cd 1.140 c 

 هاشم
Hashem 

2394 d - 720 f - 1674 ab 30.07 h 28.33 e 13.3 ef 13.1 de 1.140 c 

ILC 482 2726 bc - 1237 b - 1489 bc 45.37 ab 28.70 de 28.9 a 27.8 ab 1.163 c 

 باشند.ای دانکن میچنددامنه بر اساس آزمون درصدپنج دار در سطح احتمالفاقد اختالف معنی ،ها در هر ستون که حداقل دارای يک حرف مشترک باشندمیانگین

Means within each column with a letter in common do not have significant difference on the basis of Duncan Multiple Range Test at the %5 probability level. 
 
 

 

 

  گلدهیزراعی تحت شرایط تنش رطوبتی از ابتدای  های مختلف نخودآن در رقم اجزایضرایب همبستگی بين عملکرد و  -3جدول 

 ا زمان رسيدگی در منطقه کرمانشاهت
Table 3. Correlation coefficients between yield and its components in different cultivars of chickpea under moisture 

stress conditions from the beginning of flowering until maturity in Kermanshah region 
 
 

تعداد دانه در 

 Number غالف

of seeds per 

pod 

تعداد دانه دربوته 
Number of 

seeds per 

plant 

تعداد غالف در 

 Number of بوته

pods per plant 

 دانه 100وزن 

Weight of 

100 seeds 

شاخص 

 برداشت
Harvest 

index 

 عملکرد کاه

Chaff 

yield 

عملکرد 

 Grainدانه

yield 

عملکرد 

بيولوژیک 
Biological 

yield 

 

 Biological yield عملکرد بیولوژيک 1       

 Grain yieldعملکرددانه   0.813** 1      

     1 ns0.178 **0.718  عملکرد کاه Chaff yield 

    1 ns0.162- **0.913 *0.549 شاخص برداشت Harvest index 

   1 0.478ns ns0.157 ns50.48 ns0.433 100دانه100وزن seed weight  

  1 0.017ns 0.638** 0.350ns **0.784 **0.762 تعداد غالف در بوته Number of pods per plant 

 1 0.991** 0.010ns 0.668** 0.302ns 0.778** **0.730  تعداد دانه دربوتهNumber of seeds per plant 

1  0.188ns 0.077ns 0.139ns 0.410ns -0.355ns 0.205ns -0.062ns  تعداد دانه در غالفNumber of seeds per pod 

ns ،*  درصددرصد و يکسطح احتمال پنج دار دردار و معنیترتیب غیرمعنی: به**و 
ns, * and **: Non-significant and significant in 1% and 5% probability levels, respectively 
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  یغالفدههای مختلف نخود زراعی تحت شرایط تنش رطوبتی از ابتدای آن در رقم اجزاییب همبستگی بين عملکرد و ضرا -4جدول 

سيدگی در منطقه کرمانشاهتا زمان ر  

Table 4. Correlation coefficients between yield and its components in different cultivars of chickpea under moisture 

stress conditions from the beginning of podding until maturity in Kermanshah region 
 

تعداد دانه 

 در غالف

Number of 

seeds per 

pod 

تعداد دانه 

بوته  در
Number of 

seeds per 

plant 

تعداد غالف 

 در بوته
Number of 

pods per 

plant 

 دانه100وزن

Weight of 

100 seeds 

شاخص 

 برداشت
Harvest 

index 

عملکرد 

 کاه

Chaff 

yield 

عملکرد 

 انهد
Grain 

yield 

عملکرد 

بيولوژیک 
Biological 

yield 

 

 Biological yieldعملکرد بیولوژيک  1       

 Grain yield دانه عملکرد 0.839** 1      

     1 ns0.250- ns0.307 عملکرد کاه Chaff yield 

    1 ns0.477- **0.966 **0.674  شاخص برداشتHarvest index 

   1 0.364ns ns0.304 ns0.478 *0.621 دانه 100وزنWeight of 100 seeds 

  1 -0.088ns 0.773** -0.354ns **0.762 *0.553 تعداد غالف در بوته Number of pods per plant 

 1 0.936** 0.084ns 0.810** -0.396ns 0.789** *0.577 تعداد دانه در بوته Number of seeds per plant 

1 0.279ns 0.217** -0.131ns 0.294ns -0.236ns 0.246ns 0.129ns تعداد دانه در غالف Number of seeds per pod 

ns ،*  درصددرصد و يکسطح احتمال پنج دار دردار و معنیترتیب غیرمعنی: به**و 
ns, * and **: Non-significant and significant in 1% and 5% probability levels, respectively 

 

 
 

ا زمان رسيدگی های مختلف نخود زراعی تحت شرایط عدم تنش رطوبتی تآن در رقم اجزایضرایب همبستگی بين عملکرد و  -5جدول 

 در منطقه کرمانشاه

Table 5. Correlation coefficients between yield and its components in different cultivars of chickpea under non stress 

condition until maturity in Kermanshah region 
 

 تعداد دانه در غالف

Number of 

seeds per pod 

تعداد دانه دربوته 
Number of 

seeds per plant 

 تعداد غالف در بوته

Number of pods 

per plant 

 دانه100وزن

Weight of 

100 seeds 

شاخص 

 رداشتب

Harvest 

index 

 عملکرد کاه

Chaff 

yield 

عملکرد 

 Grainدانه 

yield 

عملکرد 

بيولوژیک 
Biological 

yield 

 

       1 
 عملکرد بیولوژيک

Biological yield 

 عملکرددانه 0.830** 1      
Grain yield 

     1 ns0.088 ns0.482 عملکرد کاه 
Chaff yield 

    1 ns0.450- **0.926 *.5630 
 شاخص برداشت

Harvest index 

   1 0.066ns ns0.097 ns0.079 ns0.125 دانه100وزن 
Weight of 100 seeds 

  1 -0.361ns 0.816** -0.277ns **0.802 *0.550 تعداد غالف در بوته 
Number of pods per plant 

 1 0.977** -0.402ns 0.794** -0.170ns 0.826** *0.630 ر بوتهتعداد دانه د 
Number of seeds per plant 

1 0.549* 0.405ns -0.345ns 0.351ns -0.262ns 0.499ns 0.586* 
 تعداد دانه در غالف

Number of seeds per pod 
ns ،*  درصددرصد و يکسطح احتمال پنج دار دردار و معنیترتیب غیرمعنی: به**و 

ns, * and **: Non-significant and significant in 1% and 5% probability levels, respectively 
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Introduction 
Chickpea (Cicer arietinum L.) is the third most important grain legume in the world and the second 

grain legume in the Mediterranean environment including Iran. Average of chickpea grain yield in Iran is 
about 500 Kg ha−1 while in the world this average is 900 Kg ha−1.These data indicate the importance of 
research on chickpea. Water deficit stress is one of the most important factors in reducing grain yield of 
chickpea in the Mediterranean region. In such areas, water shortage almost take place at flowering and post 
flowering period. Generally, water deficit stress with decreasing plant photosynthesis and consequently 
reducing the production of photosynthetic products, the process of plant growth and development caused 
reduction of plants economic grain yield. In chickpea, flowering and podding stages are the most sensitive 
growth stages to water deficit and water shortages in these stages result in a significant reduction in grain 
yield. Hence, the present study was conducted to investigate the resistance of commonly chickpea cultivars 
used under cultivation in Kermanshah region in different water deficit stress conditions from the beginning 
of flowering and podding until maturity time. 

 

Materials & Methods 
In order to investigate the effect of post anthesis water deficit on yield and its components in different 

chickpea cultivars, a split-plot experiment based on complete block design with three replication conducted 
in research filed and labs of agronomy and plant breeding department of Razi university. The main factor 
was the moisture regime with three levels included: 1) control, 2) Irrigation cut from flowering till maturity 
and 3) irrigation cut from podding till maturity. Sub-factor consisted of different chickpea cultivars (Arman, 
Azad, Bivanij, Hashem and ILC482). Sowing was done manually. Each plot was consisted of six rows with 
three meters in length and with a spacing of 25 cm and 10 cm seeds space on the row. Harvesting was 
performed when each cultivar were matured under control and water deficit treatments and different traits 
was evaluated. These traits consist of: grain yield, biomass, straw yield, harvest index, number of pod per 
plant, number seed per pod, number of seed per plant, and 100 grain weight. Correlation coefficients 
between different traits under different water regime were estimated. The obtained data were exposed to 
analysis of variance (ANOVA). Means comparison was done using Duncan's new multiple range test 
(DMRT) using MSTAT-C software. Correlation coefficients between traits were estimated with SAS 
software ver. 8.0 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). 

 

Results & Discussion 
 According to the results, water deficit at both levels, significantly reduced the grain yield, biomass, 

harvest index, 100 seed weight, number of seeds per plant and pod and number of pods per plant. The 
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highest reduction in grain yield and biomass under water deficit from beginning of flowering till maturity 
was observed with about 51 and 36 percent, respectively. Under control condition, the highest grain and 
biological yield in Arman cultivar was 1355 and 3126 Kg ha-1, respectively. In application of water deficit 
from the beginning of podding until maturity, the highest grain and biological yield in Azad and Bivanij 
cultivars was 1035 and 2570 Kg ha-1, respectively and under water deficit stress from the beginning of 
flowering until maturity the highest grain and biological yield in ILC482 cultivar was 715 and 2000 Kg ha-1, 
respectively. Also, according to the results of correlation analysis, there was a positive and significant 
correlation between grain yield and biological yield, harvest index, number of pods per plant and number of 
seeds per plant. Azad, Bivanij and ILC482 cultivars showed better performance at both levels of moisture 
stress. Regarding the occurrence of moisture stress in the studied area at flowering and podding time in 
spring planting, spring cultivation of these cultivars is more desirable. 

 

Conclusion 
The results of this study showed that Azad, Bivanij and ILC482 cultivars were resistant to drought stress 

and their yield reduction was less than Arman and Hashem cultivars, also it is recommended that the Hashem 
cultivar dose not cultivate in spring at Kermanshah region. Generally, more resistant to drought varieties 
were more capable of water management which also improved the process of photosynthesis and helped to 
maintain better functionality in these conditions. 
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