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 چکيده
آوردن محصول مناسب در دستهای مهم در کاهش آثار سوء تنش خشکی و بهروش های رشد ازکنندهتنظیمکاربرد 

منظور مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد نخود در واکنش بهه سهطوم مخفلها سايکوسه  در     به باشد.شرايط کمبود آب می
رعهه پووهشهی مرکهز    های کام  تصادفی در سه تکرار در مزشرايط ديم، آزمايشی به صورت فاکفوري  در قالب طرم بلوک

های سايکوسه   اجرا شد. تیمارهای مورد مطالعه شام  غلظت 1397تحقیقات ديم سرارود کرمانشاه در طول فص  زراعی 
گرم در لیفر به عنوان عام  اصهلی و دو رقهم نخهود )بیهونی  و     میلی 400و  200در سه سطح صفر )آب به عنوان شاهد(، 

اي  نشان داد که اثرات ساده رقم و سايکوس  بهر همهه صهفات مهورد مطالعهه و اثهر       ثمین( به عنوان عام  فرعی بودند. نف
، تهوده زيسهت ، عملکهرد  دانه1000وزنبر صفات تعداد شاخه جانبی، وزن غالف در بوته، تعداد دانه در غالف،  هاآنمفقاب  

جهب افهزايش عملکهرد و اجهزای     گرم در لیفر سايکوسه  مو میلی 400تیمار دار بود. عملکرد دانه و شاخص برداشت معنی
پاشهی بها سايکوسه     عملکرد نسبت به ديگر تیمارها شد. بیشفرين عملکهرد دانهه در دو رقهم ثمهین و بیهونی  بها محلهول       

از نظر صفات مورد مطالعه، رقهم بیهونی     آمد. دستبه درصد31/1درصد و  82/1گرم در لیفر به ترتیب به میزان میلی400
تواند بهرای  گرم در لیفر سايکوس  میمیلی 400پاشی رسد محلولنظر می به بیشفری داشت. نسبت به رقم ثمین عملکرد

 بهبود عملکرد نخود در شرايط ديم توصیه شود.
 

 عملکرد دانه ،بیولوژيک عملکردبیونی ، سايکوس ، شاخص برداشت،  :های کليدیواژه
 

   1 مقدمه
ين تهر ( يکهی از مههم  .Cicer arietinum Lنخود زراعی )

گیاهان زراعی خانواده بقوالت بوده که از نظر اهمیت تولید مواد 
میلیون تن  6/11غذايی در بین حبوبات جايگاه سوم را با تولید 

میلیههون هکفههار بههه خههود  2/13در سههطح زيههر کشههفی معههادل 
عمههد   (.Kashiwagi et al., 2013اخفصههاد داده اسههت )

ق خشهک و  کشورهای تولیدکننهد  ايهن گیهاه زراعهی در منهاط     
درصهد از محصهول نخهود     90خشک قهرار دارنهد و حهدود    نیمه

 & Mousavi) شههودجهههان، در شههرايط ديههم تولیههد مههی  

Shakarami, 2008.)  ،محههدوديت رشههد ناشههی از کمبههود آب
 Vileگهردد ) موجب کاهش بیوماس و کاهش عملکرد گیاه می

et al., 2012      در مناطق ديهم تهنش خشهکی  همن کهاهش .)
توانهد  را تسريع نموده و بدين وسیله می هاآنی سطح برگ، پیر

میزان تولید گیاه را خیلی بیشفر از آنچه که به علت اثرات ناشی 

                                                           
 gmail.commitra.azadi66@ نویسنده مسئول: *

کهاهش دههد    ،يابهد از کاهش شدت ففوسنفز خالص تقلیه  مهی  
(Sarmadnia & Koocheki, 1987.)  منظهور کهاهش اثهر    بهه

لروفیه  و فعالیهت ففوسهنفزی،    تنش خشکی بر کاهش میزان ک
کردن موادی مثه  سايکوسه  مناسهب بهوده کهه موجهب       ها اف

 Memarietشهود ) افزايش کلروفی  و فعالیت ففوسهنفزی مهی  

al., 2011.) کلرمکهههوات ( کلرايهههدCCC  يههها سايکوسههه )
(Cycocel     از مشفقات کولین اسهفر اسهت. کلرمکهوات کلرايهد )
(2- Chloroethyl 3 methyl ammonium chloride)   بها

ه بیوسههنفز جیبرلیههک اسههید، مههانع از اخههفالل در مسههیر  رخهه
فعالیت آنزيم انت کائورن سنففاز شده و موجهب کهاهش ارتفها     

(. هدف اولیه از کاربرد Shekari et al., 2005شود )گیاهان می
سايکوس  در تولیهد گیاههان زراعهی بهه اثهر  هدخوابیدگی آن       

ههای بعهدی نشهان داد کهه اسهففاده از      شد. گهزارش محدود می
 Hordeumو جو ) (Triticum aestivumگندم ) سايکوس  در

vulgare)      باعث کاهش ارتفا  سهاقه، افهزايش تعهداد پندهه در
بوته، افزايش تعداد دانه در سنبله، افهزايش مقاومهت بهه سهرما،     

http://dx.doi.org/10.22067/ijpr.v8i2.48451
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 ;Shekari et al., 2005هها و حشهرات گرديهد )   شوری، قهار  

Gurmani et al., 2011; Koutroubas et al., 2014.) 
ا سايکوس  در دو شرايط تهنش خشهکی و بهدون تهنش     تیمار ب

موجب افزايش محفوای نسبی آب برگ، کاهش نسبت شاخساره 
(، Memari et al., 2011ای )به ريشه، افزايش مقاومهت روزنهه  

افزايش پرولین، پروتئین، قنهدهای محلهول، میهزان کلروفیه  و     
های گندم شهده اسهت   افزايش فعالیت آنزيم پراکسیداز در برگ

(Samandari & Elhami, 2012.)  شهده اسهت کهه     گهزارش
و گنههدم تیمههار شههده بهها   (Brassica napus)گیاهههان کلههزا 

ترنهد  تر و در مقاب  ورس نیز مقهاوم سايکوس  دارای ساقه کوتاه
(Ma & Smith, 1991    تیمههار بهها سايکوسهه  در حنهها .)   

(Lawsonia inermis) (Khandewal et al., 2002  جهو ،)
 ,.De et al( و گندم )Ma & Smith, 1992سفانه )بهاره و زم

ههای  ( با کاهش غالبیت انفههايی، مندهر بهه رشهد جوانهه     1982
های فرعهی و در نهايهت افهزايش    جانبی رويشی و تشکی  شاخه

تعههداد انشههعابات و افههزايش عملکههرد محصههول گرديههده اسههت.  
تواند موجب افزايش تعداد دانه در بوتهه  همچنین سايکوس  می

 & Maها در سنبله گهردد ) ها و گلچهفزايش تعداد سنبلچهبا ا

Smith, 1991   عملکههرد بیشههفر در گیاهههان تیمارشههده بهها .)
ای سايکوس  به خاطر رشد بیشفر ريشه، افزايش مقاومت روزنهه 

هها و نهايفهاا افهزايش در بهبهود بهازده      و توان آب بیشفر در برگ
هش در تعهر   مصرف آب از طريق افزايش در فعالیت ريشه و کا

هها  (. بررسهی Starman& Williams, 2000باشهد ) گیهاه مهی  
پاشی با سايکوس  انفقال سهیفوکینین را از  دهد محلولنشان می

دهد که مندر بهه افهزايش طهول دوره    ريشه به ساقه افزايش می
گههههردد رشههههد، ففوسههههنفز و افههههزايش عملکههههرد مههههی   

(Omidietal.,2008.) سهالی خشک و آبهی کم بحران به توجه با
 بهه  سايکوس  نقش و اهمیت دلی  به رسدمی نظر به اخیر های

خشهکی،   از ناشهی  اثهرات  کننهده تعهدي   عوامه   از يکهی  عنوان
 اثهر  شد موجب که بودند مواردی جمله از شدهاندام هایبررسی
 رقهم  دو عملکهرد  اجهزای  و عملکهرد  بهر  سايکوس  پاشیمحلول
 پهووهش  اين .گیرد ارقر ارزيابی مورد ديم شرايط در بهاره نخود

 رقهم  دو دانهه  عملکهرد  اجهزای  و عملکهرد  پاسخ بررسی هدف با
 يهم د يطتحهت شهرا   سايکوس  پاشیمحلول غلظت سه به نخود
 .گرديد اجرا

 

 هامواد و روش
در مزرعه پووهشهی  1396-97آزمايش در سال زراعی  اين

مرکز تحقیقات کشهاورزی ديهم سهرارود کرمانشهاه بهه صهورت       
ههای کامه  تصهادفی در سهه     الب طرم پايه بلوکفاکفوري  در ق

تکرار اجرا شد. تیمارها شام  دو فهاکفور غلظهت سايکوسه  در    
گرم در میلی 400و  200سه سطح، صفر )آب به عنوان شاهد(، 

و ثمهین بهه    لیفر به عنوان عام  اصلی و دو رقهم نخهود بیهونی    
هههای مخفلهها عنهوان عامهه  فرعههی بودنههد. بههرای تهیهه  غلظههت 

)ساخت شرکت سهیگما در آلمهان( بها مهاد       (CCC)س سايکو
 -2کلرواتی  تری مفی  آمهونیم کلرايهد، )  -2درصد  8/11مؤثر  

Chloroethyl 3 methyl ammonium chloride)   اسهففاده
بهرداری مرکهب از   شد. پیش از اجرای آزمايش اقهدام بهه نمونهه   

مفری سانفی 40خاک مزرعه )بافت رسی لومی( از عمق صفر تا 
هههای فیزيکههی و شههیمیايی خههاک محهه  اجههرای و ويوگههی شههد

 (.1آزمايش تعیین شد )جدول 

 

 مترسانتی 40خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک محل اجرای آزمایش در عمق صفر تا  -1جدول 
Table 1.Physico-chemical properties of soil in experimental site at 0-40 cm depth 

 

 اسيدیته
pH 

 بل جذبپتاسيم قا

 گرم/کيلوگرم()ميلی
Absorable K 

(mg.kg) 

 فسفر قابل جذب

 گرم/کيلوگرم()ميلی
Absorable P 

(mg.kg) 

 ماده آلی

 )درصد(
Organic matter 

)%( 

 نيتروژن کل

 )درصد(
Total N 

)%( 

 شن

 )درصد(
Sand 

)%( 

 سيلت

 )درصد(
Silt 

)%( 

 رس

 )درصد(
Clay 

)%( 
7.8 288 10.8 0.88 0.09 16 44 40 

 
زمین مح  اجرای آزمايش در سال قب  زير کشهت گنهدم   
بود. در پايیز زمهین را شهخم عمیهق زده و در اوايه  اسهفندماه      

زنهی،  سازی تکمیلی زمین شهام  شهخم، ديسهک   عملیات آماده
بندی اندام شد. در هر کرت هشت رديا بذر بندی و کرتبلوک

ا مفههر و فاصههله روی رديههسههانفی 30ی بههین رديهها بهها فاصههله
مفهر در نظهر   سهانفی  تها شهش   مفر و عمق کاشت پن سانفی15

گرففه شد. تمامی بذور به منظور پیشهگیری از آسهیب بیمهاری   

های خاکزی قب  از کاشت با سم بنومی  به نسهبت دو در ههزار   
به  1397ماهاسفند15ی شدند. عملیات کاشت در تاريخ  دعفون

ارزه بها  منظهور مبه  روش دسفی اندام شد. در طی فص  رشد بهه 
هرز در  ند نوبت وجین دسفی اندام گرفت. تیمارهای هایعلا

هها و  پاشی تها پوشهش کامه  بهرگ    سايکوس  به صورت محلول
های هوايی و برای حفظ آثار سايکوس ، در دو مرحله، يکی اندام

( و روز پس از کاشت )يهک هففهه قبه  از گلهدهی     45به فاصله 
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-دهی( بهرای کهرت  درصد گله 50روز پس از کاشت ) 60ديگری 

های مورد نظر صورت گرفت. الزم به ذکر است کهه ايهن زمهان    
پاشهی را اعمهال   توان تیمهار محلهول  حداکثر زمانی است که می

های گیاه هنوز خشبی نشهده و احفمهال    را که سرشاخه ،نمود
دم بسیار زياد است. در مدت در سپیدهجذب سايکوس  در کوتاه

در منطقهه مهورد مطالعهه      من اين مرحله شرو  تنش خشکی
مفهر  باشد. در هر واحد آزمايشی دو رديا از پن  رديا و نیممی

ها به عنوان حاشیه در نظر گرففه شد. بهه  از ابفدا و انفهای رديا
-منظور تعیین اجزای عملکرد پس از برداشت نهايی از بین بوته

بوته به طور تصادفی انفخاب شد و صفات 10های برداشفه شده 
ی فرعی، تعهداد غهالف در بوتهه، وزن    هاشاخه  بوته، تعداد ارتفا

، عملکههرد دانههه1000وزنغههالف در بوتههه، وزن دانههه در بوتههه،  
 گیری شد.زيسفی، عملکرد دانه و شاخص برداشت اندازه

مورد تدزيه  SAS Ver. 9.1افزار آماری ها توسط نرمداده
فاده از هها بها اسهف   و تحلی  قرار گرفت و مقايسهه میهانگین داده  

( در سطح احفمهال پهن    LSDدار )آزمون حداق  اخفالف معنی
 درصد اندام شد.

 

 نتایج و بحث
اثرات ساده رقم و سايکوس  بهر ارتفها  بوتهه     ارتفاع بوته:

دار نشهد.  معنهی  هها آناثر مفقاب  . ( بودp≤01/0دار)نخود معنی
میلهی  400(. با افزايش غلظت سايکوس  از صهفر تها   3)جدول 
گذشهت   بها  درصهد افهزايش يافهت.    ر لیفر ارتفا  بوته پن گرم د

 يشافهزا  يکوسه  بها سا  یمهار تحهت ت  یهها زمان ارتفا  در بوتهه 
شاهد کمفهر   یهابا بوته هاآناخفالف  یدهو در نف يافت یشفریب

 مهدت  بهه  سايکوسه   تهثثیر  حهداکثر  است که شده گزارش. شد
 وردمه  در .دارد بسهفگی  بهرگ  سطح با پاشیمحلول تماس زمان

 بهر  عهالوه  کهه  داشت توجه مسئله اين به بايد سايکوس  کاربرد
 زمهان  غلظت، گیاه، نو  همچون عواملی سايکوس ، تماس زمان

هسهفند   تثثیرگهذار  گیهاه  ارتفا  بر کاربرد دفعات تعداد و کاربرد
(Al-Khassawneh et al., 2006.) 

 کهامالا  رشهد  فصه   انفههای  در سهاقه  طهول  افهزايش  دلی 
پیش جمع افزايش با که رودمی گمان ولی است، نشده مشخص
 در آن بیوسهنفز  کنهدکردن  نفیدهه  در اسهید  جیبرلیک سازهای

 فصه   اواخهر  در که معنیباشد. بدين ارتباط در رشد فص  اواي 
 سهنفز  يابهد، مهی  کهاهش  سايکوسه   بازدارنهدگی  اثهر  کهه  رشد

 سهاز پهیش  زيهادی  مقدار و شودمی گرففه سر از اسید جیبرلیک
 شهدن طويه   باعهث  که دارد وجود اسید جیبرلیک ساخت یبرا

 (Rajala & Akinrinde, 2006). شودمی ساقه
نیز نشان داد کهه   Farooq & Bano (2003)بررسی  نفاي 

شههدن اثههر سايکوسهه ، بههر اثههر طويهه  ارتفهها  نهههايی گیههاه تحههت

 نهین اسهفدالل شهده کهه      .يابهد های بااليی افزايش میگرهمیان
هههای بههااليی بعههد از تدزيههه گههرهجیبههرلین در میههانتولیههد زيههاد 

 .شودهای بااليی میگرهشدن میانکننده رشد، باعث طوي تنظیم

نفوانسفند هیچ کاهش معنی De et al, (1982) هر  ند
بها سايکوسه     هابوتهداری در ارتفا  ساقه گندم به دنبال تیمار 

 ثبت کنند.
 

اريهانس نشهان داد   نفاي  تدزيه و های جانبی:تعداد شاخه
و  (p≤01/0که اثرات ساده رقم و سايکوس  در سهطح آمهاری )  

ههای  ( بر تعداد شاخهp≤05/0آماری ) در سطح هاآناثر مفقاب  
سايکوسه  بها کهاهش     (.2دار بهود )جهدول   جانبی نخود معنهی 

ههای جهانبی رويشهی و    غالبیت انفهايی مندهر بهه رشهد جوانهه    
یشهفرين و کمفهرين تعهداد    ب گردد.های فرعی میتشکی  شاخه

پاشهی بها   های جانبی به ترتیب در رقهم بیهونی  و محلهول   شاخه
گرم در لیفر سايکوسه  و رقهم ثمهین و عهدم     میلی 400غلظت 
اثهر مثبهت و    (.4مشاهده شد )جدول  پاشی با سايکوس محلول

پاشهی بهر   سايکوس  به صورت پرايم بذر و محلول دهندهيشافزا
بوتهه، تولیهد شهاخه بیشهفر و تعهداد       افزايش تولید ماده خشک

بیشهههفر خهههورجین در گیهههاه کلهههزا گهههزارش شهههده اسهههت   
(Pourmohamad et al., 2014.) 

 

نفاي  تدزيهه واريهانس نشهان داد کهه      تعداد دانه در بوته:
بهر   هها آناثرات ساده رقم و سايکوس  و همچنهین اثهر مفقابه     

وتهه بهه   دار بود. بیشهفرين تعهداد دانهه در ب   معنی دانه1000وزن
گهرم  میلی 400پاشی با غلظت ترتیب برای رقم بیونی  و محلول

ه درصد افزايش و کمفرين تعهداد دانهه در   در لیفر سايکوس  با نُ
 پاشی با سايکوس  با پن  درصد افزايشرقم ثمین و عدم محلول

ای نشان دادند اثهر  (. محققان طی مطالعه4مشاهده شد )جدول 
بهه گونهه، رقهم و شهرايط غالهب       ،دانهجبرانی تعداد دانه و وزن 

(. Peltonen-Sainio et al., 2006دارد )بسههفگی محیطههی 
( در Waddington & Cartwright, 1986)برخهی محققهان   

بررسی اثر سايکوس  بهر تیییهر اجهزای عملکهرد جهو بههاره در       
شدن ساقه درياففنهد کهه علهت افهزايش عملکهرد،      مرحله طوي 

در واحد سطح و تعداد دانه در سنبله افزايش تعداد سنبله بارور 
علت افزايش عملکرد را کهاهش غالبیهت انفههايی     هاآن باشد.یم

ی و آغهازش و بقهای تعهداد    زنه پندهه ساقه اصلی در طهول دوره  
گزارش کردند. در پووهشی ديگر نیهز   هاپندهبیشفری گلچه در 

سايکوس  تعداد دانه در سهنبله را در تمهام مراحه  کهاربرد آن     
يش داد، علت اين امر افزايش تعهداد دانهه در سهنبله سهاقه     افزا

 (.Emam & Moaied, 1999) اصلی گزارش شده است
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های آزمهايش  نفاي  تدزي  آماری داده وزن غالف در بوته:
نشان داد که اثرات ساده رقهم و سايکوسه  و همچنهین اثهرات     

مقايسهه   دار بهود. بر وزن غالف در بوت  نخود معنی هاآنمفقاب  
میههانگین اثههرات مفقابهه  نشههان داد کههه بیشههفرين و کمفههرين  
میانگین وزن غالف در بوته به ترتیب در رقم بیهونی  و محلهول  

گرم در لیفر سايکوسه  بها دو درصهد    میلی 400پاشی با غلظت 
پاشهی بها سايکوسه  بها يهک      افزايش و رقم ثمین و عدم محلول

 بررسههی نفههاي  (.4درصههد افههزايش مشههاهده شههد )جههدول    

(2007)Gardner  پاشی سايکوس  موجب نشان داد که محلول
شهدن  اه و افزايش طول دوره زايشی و پرکاهش رشد رويشی گی

دانه شده و در نفیده موجب افزايش وزن دانه و غهالف در بوتهه   
نشههان دادنههد کههه  Khalilzadeh et al, (2016)گههردد. مهی 

ه بهه سهمت   در تخصیص مهواد پهرورد   سايکوس  به دلی  تیییر
شدن دانه، موجب افزايش وزن دانه و عملکرد در گیاهان مهی پر

 شود.

 

 نخود بررسی مقایسه ميانگين اثرات اصلی رقم و سایکوسل بر صفات مورد -3جدول 
Table 3. Mean comparison of main effects of cultivars and cycocel on chickpea traits 

 

 یستیز عملکرد

 )گرم/مترمربع(
Biological yield 

)2(g/m 

 ارتفاع بوته

متر()سانتی  
Plant height 

(cm) 

 فاکتور
Factor 

 (Cultivarارقام )  

1699b 24.2a ( ثمینSamin) 

2346a 22.5ab (  بیونیBivanij) 

  
 گرم/ليتر(سایکوسل )ميلی

(mg/l) 
1816c 21.2c 0 
2018b 23.4b 200 
2234a 25.5a 400 

 داری ندارند.تفاوت معنی درصد،5دار در سطح احفمال بر پايه آزمون حداق  تفاوت معنی ،باشنده میبدارای حروف مشا ،در هر سفون و برای هر عام  ی کهيهامیانگین
Means, in each column and for each factor, followed with similar letter(s) are not significantly different at the %5 probability level- using Least Significant 

Differences Test. 
 

 مقایسه ميانگين اثرهای متقابلرقمو سایکوسل بر صفات موردبررسينخود -4جدول 
Table 4.Mean comparisoninteractions between cultivars and cycocelon chickpea traits 

 

 شاخص برداشت

 )درصد(
Harvest 

Index (%) 

د دانهعملکر  

ر()کيلوگرم/هکتا  

Seed yield 

(kg/ha) 

انه د100وزن

 )گرم(
100 Seed 

weight (g) 

هتعداد دانه در بوت  
Number of seed 

per plant 

وزن غالف در 

 بوته
weight of pod 

per plant 

 های جانبیتعداد شاخه
Number of 

secondary branches 

 سایکوسل

 گرم/ليتر()ميلی

Cycocel 
(mg/l) 

 رقم

Cultivar 

30.71e 452e 20.55c 13.18d 1.33d 2.01d 0  

36d 621.20d 20.78c 15.19cd 1.62cd 2.31cd 200 
 ثمین

(Samin) 

43.41bc 825.23c 21.13c 17.36c 1.77bcd 2.32cd 400  

45.08b 975.07b 22.57b 21.25b 2.05bc 2.71bc 0  

43.31c 1001.73b 23.04b 24.58b 2.31b 2.85b 200 
 بیونی 

(Bivanij) 

50.26a 1286a 25.7a 31.21a 3.26a 3.59a 400  
 داری ندارند.تفاوت معنی درصد،5دار در سطح احفمال بر پايه آزمون حداق  تفاوت معنی ،باشنده میبدارای حروف مشا ،ی که در هر سفون و برای هر عام يهامیانگین

Means, in each column and for each factor, followed with similar letter(s) are not significantly different at the %5 probability level- using Least Significant 

Differences Test. 
 

نفههاي  نشهان داد کههه اثههرات سههاده رقههم و   دانههه:100وزن
دار معنهی  دانه100وزنبر  هاآنسايکوس  و همچنین اثر مفقاب  

گین برهمکنش رقم و سايکوسه  نشهان داد در   بود. مقايسه میان

گهرم در لیفهر   میلهی  400پاشی بها غلظهت   رقم بیونی  و محلول
دارا   هار درصهد افهزايش   را با دانه100وزنبیشفرين  سايکوس 

پاشی بها  در رقم ثمین و عدم محلول دانه100وزنبود و کمفرين 
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هر  ند کاربرد سايکوس  در رقم ثمین  ؛آمد دستبهسايکوس  
داری نداشهت.  با تیمار عهدم کهاربرد سايکوسه  اخهفالف معنهی     

هها در پرشهدن   ففوسنفزی کافی به دانه سايکوس  با انفقال مواد
ها نقش بسزايی دارنهد. محققهان ديگهر    و افزايش وزن دانه هاآن

نیز اظهار داشفند که وزن دانهه در نفیدهه تیمهار بها سايکوسه       
رت مقصهد فیزيولهوژيکی   يابد و افزايش آن را بهه قهد  افزايش می

 (.Khalilzadeh et al, 2016)دهنهد  قب  از گلدهی نسبت می
کننده وزن نهايی سرعت انباشت مواد و دوره پرشدن دانه تعیین

دانه است و هر دو مؤلفه، تحت تثثیر ژنوتیپ و محیط قهرار مهی  
(. تهثثیر مثبهت سايکوسه  بهر     Rajabi et al., 2013گیرنهد ) 

 ,Rajala & Sainio)تحقیقهی ديگهر     دانه بها نفهاي  1000وزن

 ( مطابقت دارد.2001
 

اثر رقم و غلظت سايکوسه  بهر عملکهرد     عملکرد زیستی:
(. 2)جدول  دار بودمعنی (p≤01/0در سطح آماری ) تودهزيست

بیشهفر در هکفهار بهود.     تهوده زيسهت رقم بیونی  دارای عملکهرد  
در  دهتهو زيسهت داری بر افزايش عملکهرد  سايکوس  تثثیر معنی
آمده در اين پووهش دستهای بهياففه (.3هکفار داشت )جدول 

بها نفهاي     تهوده زيسهت در مورد اثر مثبت سايکوس  بر عملکهرد  
( مطابقهت  Shekoofa & Emam, 2008) ديگهر گزارش شهده  

 (Solidago Canadensisکههاربرد سايکوسهه  در گیههاه ) دارد.
مهانی  هها و زنهده  دار وزن خشهک و تهر بوتهه   باعث افزايش معنی

نیههز  در بررسههی نفههاي  ديگههر (.Osman, 2014گیاهههان شههد )
در جو بههاره بها کهاربرد بهه موقهع       تودهزيستدار افزايش معنی

 (.Emam & Moaied, 1999) سايکوس  گزارش شده است
 

نفاي  اين تحقیق نشان داد که اثرهای ساده  عملکرد دانه:
بر عملکرد دانه تهثثیر معنهی   هاآناثر مفقاب   رقم و سايکوس  و

بیشفرين و کمفرين عملکرد دانه بهه ترتیهب بهرای     .داری داشت
گهرم در لیفهر   میلهی  400پاشی بها غلظهت   رقم بیونی  و محلول

پاشهی بها   درصد( و رقم ثمین و عهدم محلهول   31/1) سايکوس 
طهور کلهی   (. به4درصد( مشاهده شد )جدول  82/1سايکوس  )

های رشهد از طريهق تیییهر در    قاد بر اين است که کندکنندهاعف
به سمت مقصد باعث افزايش در  هاآنها و هدايت ففوآسیمیالت
 طرفهی  از(. Khandewal et al., 2002گردنهد ) عملکهرد مهی  

 سهطح  همچنهین  و هها پندهه  بقای و تعداد افزايش با سايکوس 
 بهه  ریبیشهف  پهرورده  مهواد  و شهده  بیشهفر  ففوسنفز باعث برگ،
 را بیشهفری  دانهه  عملکهرد  افزايش و يابدمی انفقال هادانه سمت

علهت   در تحقیقهی  .((Sharif et al, 2007 شهود مهی  موجهب 
نفهوذ بیشهفر   ، افزايش عملکرد در گیاهان تیمارشده با سايکوس 

به حفظ تعداد بیشهفری   هاآنها و قادرساخفن نور به درون بوته
 & Emam)ده اسههت شهه سههاقه بههارور در هههر بوتههه دانسههفه

Niknejad, 2011.) 
 

برهمکنش رقهم و سايکوسه  و سهطوم     شاخص برداشت:
دار اصلی سايکوس  و رقهم بهر صهفت شهاخص برداشهت معنهی      

(01/0≥p     شد. مقايسه میانگین بهرهمکنش رقهم و سايکوسه )
نشان داد که بیشفرين میزان شاخص برداشت در رقم بیهونی  و  

م در لیفهر سايکوسه  بها    گهر میلهی  400پاشی با غلظهت  محلول
و کمفرين آن در رقهم ثمهین و عهدم محلهول     درصد افزايش10

(. شاخص برداشت تخمینهی از  4پاشی با سايکوس  بود )جدول 
 Aranjuelo etتبدي  مؤثر ماده خشک به عملکرد دانه است )

al., 2013 )شده از منبع بهه  که نمايانگر درصد مواد آلی ساخفه
قادرنههد  شههاخص برداشههت بههاال  مقصههد اسههت و ارقههام دارای 

های سبز بهه دانهه انفقهال    های کربن زيادتری را از اندامهیدرات
و سهبب افهزايش عملکههرد گردنهد. ارقهام دارای شههاخص     دهنهد  

های کمفری را به دانه انفقهال و از  تر کربوهیدراتبرداشت پايین
باشند. کهاربرد سايکوسه    اين رو دارای عملکرد دانه کمفری می

پووهش باعث افزايش شاخص برداشهت شهد. همچنهین،    در اين 
های ففوسنفزی، افزايش ففوسنفز، افهزايش  باعث افزايش رنگدانه

وزن دانه و در نهايت افهزايش شهاخص برداشهت در مقايسهه بها      
 (.Devi et al., 2011تیمار شاهد شد )

 

 گيرینتيجه
نفاي  اين تحقیق نشهان داد کهه در بهین دو رقهم، ثمهین      

ههای  ا  بااليی بود. در حالی که بیشفرين تعداد شاخهدارای ارتف
، تعداد دانه در غهالف،  دانه1000وزنجانبی، وزن غالف در بوته، 

و شاخص برداشت مربهوط بهه    تودهزيستعملکرد دانه، عملکرد 
همه صفات مهورد مطالعهه تحهت تهثثیر مثبهت       بود. رقم بیونی 

شههی بهها پاسايکوسهه  قههرار گرففنههد. در غالههب مههوارد، محلههول 
گرم در لیفهر تهثثیر بیشهفری بهر     میلی 400سايکوس  با غلظت 

لهذا بها توجهه بهه نفهاي  ايهن        رشد و عملکرد ارقام نخود داشت.
آزمايش برای بهبود عملکرد نخود مصرف سايکوسه  بهه میهزان    

تهوان بهرای شهرايط آب و ههوايی     میلی گرم در لیفر را می 400
 مشابه پیشنهاد نمود.
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Introduction 

Chickpea (Cicer arietinum L.) is one of the herbaceous plants. Most of the producing countries of this 
crop are in arid and semi-arid regions, and about 90% of the world's chickpea is produced in rainfed 
conditions. Chlormequat chloride or cycocel (2- Chloroethyl 3 methyl ammonium chloride) is a choline 
esters derivative. Chlormequat chloride interacts with the gibberellic acid biosynthesis pathway, inhibits the 
activity of ent-kaurene synthesis and reduces plant height. Reports have shown that the use of cycocel 
reduced the stem height, increased the number of tillers per plant, the number of seeds per spike, cold 
resistance, salinity, fungi, and insects. Studies show that cycocel solubilization increases cytokinin from root 
to stem, which increases the growth period, photosynthesis, and increased yield. The aim of this study was to 
investigate the response of yield and grain yield components of two chickpea cultivars to three 
concentrations of cycocel foliar application under rainfed conditions. 

 

Materials and Methods 
In order to study the yield and yield components of chickpea in response to different levels of cycocel in 

rain fed conditions, a factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with three 
replications at the research farm of Sararood Research Center of Kermanshah. The treatments consisted of 
two factors of cycocel concentration in three levels: zero (water as control), 200 and 400 mg L-1 as the main 
factor and two cultivars of Chickpea bionij (local cultivar Mahidasht) and Samin as a minor. Cycocel 
treatments were sprayed manually until the water was checked from leaves and air organs. In order to 
maintain the effects of cycocel, the treatments were applied in two steps, including 45 days after planting 
(one week before flowering) and 60 days after planting (50% flowering) for the planned plots. At the same 
time the experiment coincided with the onset of drought stress in the study area. In each experimental unit, 
two rows of five rows and a half meter from the beginning and the end of the rows were considered as the 
range. To determine the yield components after harvest, 10 plants were selected randomly from each plot. 
Plant height, number of branches, the number of shells per plant, shell weight per plant, seed weight per 
plant, 1000-grain weight, biological yield, grain yield and harvest index were measured. Data were analyzed 
by SAS Ver. 9.1 and the minimum significant difference test (LSD) at the probability level of (p≤0.05) was 
applied for comparisons between treatment means. 
 

Results and Discussion 
The results of analysis of variance showed that the simple effects of cultivar and cycocel on all studied 

traits were significant at level of (p≤0.01), and their interactions on harvest index and 1000-seed weight was 
significant at level of (p≤0.01), and finally the number of lateral branches, pod weight per plant, the number 
of seeds per pod, biomass yield, grain yield was significant at level of (p≤0.05). High cycocel (400 mg L-1) 
treatments increased yield and yield components compared to other treatments. According to the studied 
traits, Bionij cultivar had more yield than Samson cultivar. Generally, the growth mobility through the 
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change in the photocells and the direction it directs to the target increases the yield. Cycocel also increased 
the grain weight and yield in plants due to the changes in the allocation of the material to seed filling. 
 

Conclusion 
The results of this study showed that Samson had the highest plant height among the other cultivars, 

while the highest number of secondary branches, weight of pod per plant, the number of seeds per plant, 
1000 seed weight, seed number per pod, grain yield, biomass yield and harvest index was observed in 
Bionaj. All studied traits were positively affected by cycocel. In most cases, soluble cycocel with a 
concentration of 400 mg L-1 had the greatest effect on growth and yield of chickpea cultivars. It seems that 
spraying chickpea plants, especially Bionij cultivar with a concentration of 400 mg L-1 of cycocel is 
recommended for similar climatic conditions. 
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