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 چکيده

 (،ILC482) رقرم  نخرود  عملکررد  اجراای  و عملکررد  بر زدايیبرگ و آبیاری رژيم نیتروژن، کود اثر بررسی منظوربه
 دانشراا   تحقیقراتی  مارعه در تکرار سه در تصادفی کامل هایبلوک پايه طرح با پالت اسپلیت اسپلیت صورتبه آزمايشی
 هکترار  در کیلروگر  150 و 75 ،30 سرح   سه شامل نیتروژن کود. گرديد اجرا 1390-91 زراعی سال در مشهد فردوسی

 مراحرل  در تکمیلری  آبیراری  و گلردهی  مرحلره  در تکمیلی آبیاری کامل، آبیاری شامل آبیاری تیمار اصلی، عامل عنوانبه
 عنوانبه زدايیبرگ درصد100 و 75 ،25،50 صفر، سح  پنج شامل زدايیبرگ و فرعی عامل عنوانبه دهیغالف و گلدهی
 غالف تعداد ،بیولوژيک عملکرد سح ، واحد در دانه عملکرد ساقه، و برگ خشک وزن. شد نظرگرفتهدر فرعی-فرعی عامل

 اکثرر  بهبود باعث نیتروژن کیلوگر 150 تیمار داد نشان نتايج. شدند یریگانداز  دانهصد وزن و بوته در دانه تعداد بوته، در
 و عملکررد  میراان  بیشرترين  مربر   مترر  در دانه گر 7/135 عملکرد با تیمار اين. شد برداشت( شاخص جا)به فوق صفات

 از ناشری  منفری  اثررات  مصررفی،  نیترروژن  کرود  مقردار  افرااي   برا . کررد  تولید را درصد(3/32) برداشت شاخص کمترين
 در تکمیلری  آبیراری  و کامرل  آبیراری . يافرت  بهبرود  برگ وزن و فغال تعداد دانه، تعداد مانند صفات برخی در زدايیبرگ

 گلردهی  مرحلره  در تکمیلری  آبیراری  بره  نسبت مرب  متر در گر 146 دانه عملکرد متوسط با دهیغالف و گلدهی مراحل
 نبیشرتري . کررد  تولیرد  را درصرد( 2/41) برداشرت  شاخص بیشترين دهیغالف و گلدهی مراحل در آبیاری. داشتند برتری

 مربر (  متر در گر 7/415) کامل آبیاری و مرب ( متر در گر 4/413) نیتروژن کیلوگر 150 هایتیمار از بیولوژيک عملکرد
. داد کراه   شراهد  بره  نسبت درصد42 و 54 ترتیببه را بیولوژيک عملکرد و دانه عملکرد کامل، زدايیبرگ. آمد دستبه

 زدايیبرگ از ناشی خسارت توانمی نیتروژن مصرف با. داشت تعلق کامل دايیزبرگ تیمار به نیا برداشت شاخص کمترين
 حسرا   مراحرل  در تکمیلری  آبیراری  با ،دارد وجود آب مناب  محدوديت کهشرايحی در توانمی همچنین و داد کاه  را

 کرد. مقابله آب کمبود به نسبت رشدی

 
 نیتروژن کود خشکی، تن  ،زدايیبرگ تکمیلی، آبیاری کليدی: یهاواژه

 

 1مقدمه
 (.Cicer arietinum L) نخرود  زيرکشرت  سح  ايران در

 اهمیرت  از حبوبرات  سراير  به نسبت و هکتار هاار650 حدود در
 درصرد 20 حردود  برودن دارا برا  نخرود . اسرت  برخوردار بیشتری
 جرا   يرک  عنروان بره  کربوهیدرات درصد50-60 و خا  پروتئین
 ,Gupta)) اسرت  محررح  تهيافتوسعه کشورهای در مهم غذايی

 نیترروژن  به نیاز پروتئین باالی مقدار داشتن با گیا  اين. 1977
 طريرق  از آن درصرد 80 ترا  محلروب  شررايط  در که دارد زيادی

 همايسرتی  میراان  ،ايرن  وجرود  برا . گرردد یمر  ینتأم همايستی

                                                           
 2،پالک، 13بهشتی ،شهیدبهشتی بلوار ،بورنیشا نویسنده مسئول:*

 zohreh.amini@stu.um.ac.ir ،05513357922 -09156562438: تلفن

 روايررن از ؛دارد قرررار محیحرری عوامررل تررأثیر تحررت شرردتبرره
 نخرود  توسرط  نیترروژن  تثبیت مقدار از گرفتهصورت برآوردهای

 متفراوت  هکترار  در کیلروگر  141 ترا  يک از و بود  متغیر بسیار
 درصد36 در تنها که داد نشان هند در مارعه314 بررسی. است

. اسررت بررود  خرروب و بسرریارخوب سررح  در بنرردیگررر  مرراار 
 کره  اسرت  اين از حاکی ترکیه در شد  انجا  محالعات همچنین
 هرای خراک  از بسیاری در گر  ايجاد قابلیت با  رياوبیو جمعیت
 فعالیررت ،ايررنرب ررعررالو . اسررت کررم نخررود، کشررت زيررر منرراطق

 و دارد ادامره  گلدهی شرو  تا فقط نیتروژن تثبیت و همايستی
 طوالنی آن زايشی دور  کهصورتیدر ؛شودمی متوقف آن از پس
 اتفراق  زايشری  مرحلره  در نیرا  رويشری  رشرد  از بخشری  و است
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 نتیجره،  در کره  شوندمی تشکیل مرحله اين در هادانه و فتدامی
 .(Bagherri et al., 1997) دارند نیاز زيادی نیتروژن به

 مصررف  که داد نشان هند در کودی آزماي 123 بررسی 
 خصرو  هب ديم نخود برای هکتار در نیتروژن کیلوگر 40 تا 30
 ,.Rajendran et al) اسرت   برود  مفیرد  رسروبی  هایخاک در

 اجرراای و عملکرررد ،Bilsborrow(1993) آزمرراي  در. (1982
 و يافرت  افرااي   نیترروژن  سح  افااي  با زراعی نخود عملکرد
 وزن و دانره  وزن غرالف،  وزن و تعرداد  مانند دانه عملکرد اجاای
 قررار  نیترروژن  کراربرد  ترأثیر  تحرت  داریمعنی طوربه دانه هاار

 نخرود  سبا هایبرگ دانه، رب عالو  مناطق، از بسیاری در. گرفت
 علرت بره  هرا بررگ  دادنازدست. گیرندیم قرار استفاد  مورد نیا

 هرا دانره  دادندسرت  از و محیحری  خحرات يا برگی هایبیماری
 کشرت  در Heliothis armigera چرون  فراتی آ حملره  علرت به

 کراه   بررآورد ، بنرابراين . (Pandy, 1984) اسرت  رايرج  نخرود 
 عملکررد  بینری ی پر  در تواندمی هابرگ حذف از ناشی عملکرد

 گیرا   فتوسنتا کاه  طريق از را عملکرد زدايیبرگ. باشد ثرؤم
 دانره  شردن رپُ ةدور کاه  و برگ سح  کاه . دهدیم کاه 

 ,.Ingram et al) دهرد یمر  کراه   را شرد  ذخیر  خشک ماد 
1981; Hinson et al., 1978.) 

 رويشری  همرحلر  در درصرد 100 و 67 زدايری برگ سحوح 
 مرحلره  در امرا  ؛نداد کاه  را ((Glaysine max سويا عملکرد
 & Gazzoni) داشررت دنبررالبرره را عملکرررد کرراه  زايشرری

Moscardi, 1997) .  و آسریا  غررب  منراطق  در خشرکی  ترن 
 میراان . است نخود عملکرد کاه  عوامل جمله از آفريقا شمال
 تشرد  ترن ،  وقو  زمان به خشکی تن  اثر بر عملکرد کاه 
 & Gazzoni) دارد بسرتای  زراعری  رقرم  تحمل میاان و تن 

Moscardi, 1997) . رشرد  مراحل برخی در خشکی تن  وقو 
 وارد هرا آن عملکررد  برر  ناپذيریجبران خسارت تواندیم گیاهان

 و گیاهران  در خشکی به حسا  مراحل شناخت رواين از .سازد
 حداکثر حصول جهت در را ما تواندمی هاآن نیاز موق  به تأمین

 نخود در رطوبت تن  مرحله ينترحسا . رساند ياری عملکرد
 در تکمیلری  آبیراری . هاسرت غرالف  شردن رپُر  و گلردهی  مراحل
 بکاهرد  تن  خسارت شدت از تواندیم گیا  رشد بحرانی مراحل

 يرک  در. (Mousavi et al., 2009) دهرد  افااي  را عملکرد و
 برار دو غرالف،  رشد شرو  در بار)يک آبیاری رژيم سه اثر بررسی

 برر  ديرم  کشت و کامل( آبیاری و گلدهی و غالف رشد شرو  در
 داد نشران  نترايج . گرفت قرار محالعه مورد نخود عملکرد و تولید

 اثرر  خشرکی  ترن   غرالف،  رشرد  شررو   و گلدهی بین زمان در
 خشکی تن  کهطوریبه داد، نشان نخود عملکرد بر داریمعنی

 بره  فاريراب  شررايط  تحت هکتار در کیلوگر 2766 از را عملکرد
 Rezvani) داد کررراه  ديرررم شررررايط در کیلررروگر 909

Moghaddam et al., 2009) .عملکررد  در آيا که پرس  اين 
 بسریار ، مقصرد  يرا  اسرت  کننرد  محردود ، مبدأ، زراعی گیا  يک

 برین  رابحره  نمرو،  و رشرد  طرول  در شکیب چون است، پیچید 
 روی گرذار تأثیر عوامرل  جملره  از. کنرد یمر  تغییر منب  و مقصد
 خاک نیتروژن و دستر  در رطوبت مقدار مقصد، و منب  رابحه

 منظرور بره  حاضرر  تحقیرق . (Borras et al., 2004) باشرد یمر 
 طريرق  از هرا بررگ  برنرد  برین  از عوامرل  خسرارت  سرازی شبیه
 تحرت  نخرود  عملکرد اجاای و عملکرد بر آن تأثیر و زدايیبرگ
 شررايط  در آبیراری  هرای رژيرم  و نیترروژن  تلفمخ سحوح تأثیر
 گرفت. انجا  مشهد هوايیوآب

 

 هاروش و مواد
 برند بیناز عوامل خسارت سازیشبیه هدف با تحقیق اين

 هایبلوک طرح قالب در پالت اسپلیت اسپلیت صورتبه هابرگ
 دانشراا   کشراورزی  دانشکد  تحقیقاتی مارعه در تصادفی کامل

 اجررا  1390-91 زراعری  سرال  در تکررار  سه در مشهد فردوسی
 ،متررریسررانتی20 عمررق از زمررین، سررازیآمرراد  از قبررل. شررد
 ايجراد  و ورزیخراک  عملیرات  سپس و (1 )جدول بردارینمونه
 نیترروژن  کرود  شرامل  آزماي  تیمارهای. شد انجا  پشتهوجوی

 در کیلروگر  150 و 75 ،30 سرح   سره  در اصلی عامل عنوانبه
 جهرت  اور  صرورت بره  نیراز مورد نیتروژن کود قدارم بود. هکتار
 تجايره  آزمراي   اسرا   بر فوق، سحوح از يک هر به يابیدست

 سرحوح . (1 )جردول  شد مشخص کاشت از قبل خاک شیمیايی
 کیلوگر 150 سح  از نیمی حدود و نیتروژن کیلوگر 75 و 30
 سرح   نیترروژن  کرود  مانرد  براقی . شرد  توزي  کاشت هناا  در

. شد توزي  گلدهی با زمانهم سرک، کود عنوانبه وگر کیل150
 کامرل  آبیراری  سرح   سه شامل فرعی عامل عنوانبه نیا آبیاری
 آبیراری  روز(،10 فاصرله بره  رشرد  یدور  طرول  تما  در )آبیاری
 و گلدهی مراحل در تکمیلی آبیاری و گلدهی مرحله در تکمیلی

 .  بود دهیغالف
 رديرف  پنج در (ILC482 قم)ر نخود هایبذر ،کرت هر در

 روی فاصرله  و مترر سرانتی 50 رديف بین فاصله متر، پنج طولبه
 اسرفندما  25 در مترر سانتی پنج عمق در مترسانتی ش  رديف

 Heliothis armigera آفررت بررا مبررارز  جهررت. شررد کشررت
 در دو غلظت با متاسیستوکس سم با پاشیسم عملیات مرتبهدو

 صرورت به نیا هرزیهاعلف با مبارز  عملیات. گرفت صورت هاار
 گلردهی  درصرد 50 زمران  در. شرد  انجرا   مرحله يک در دستی

 شرامل  زدايیبرگ تیمار به مربوط سحوح ما ( ارديبهشت اواخر)
 درصرد 50 بررگ(،  چهرار  از بررگ  يرک  )حرذف  درصد25 حذف
 از برگ سه )حذف درصد75 (،درمیانيک صورتبه برگ )حذف
 کررت  هرر  از بوتره  شر   روی هابرگ صددر100 و برگ( چهار
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 بوتره دو  تیمرار،  تحرت  یهرا بوتره  برین  کره طوریبه ؛شد اعمال
 یرمرا  ت در برداشرت  عملیرات . شرد  درنظرگرفته حاشیه عنوانبه

 کررت  هرر  از بوتره  پرنج  تعداد ،برداشت با همامان. گرفت انجا 
 یهرا بوتره . شرد  برداشرت  عملکررد  اجاای یریگانداز  منظوربه

 جداگانره  نیرا  زدايری بررگ  تیمرار  سرحوح  از کدا  هر به مربوط
 یرری گانرداز   جهرت . شد تعیین هاآن عملکرد اجاای و برداشت

 مرردتبرره شررد برداشررت یهررابوترره هرروايی، انرردا  خشررک وزن
 آنرالیا . شردند  تروزين  سرپس  و شد  داد  قرار درآون ساعت48
 رسم جهت وانجا  گرفت  MSTAT-Cافاارنر  وسیلهبه هاداد 

 برا  نیا هاداد  میاناین مقايسات. شد استفاد  Excel از هاشکل
 گرفت. صورت درصد پنج احتمال سح  در دانکن آزمون

 
 آزمایشی مزرعه خاك فيزیکوشيميایی هایویژگی -1جدول

Table 1. Physico- chemical soil properties of experimental field 

 (مترسانتی) عمق
Depth (cm) 

 روژننيت درصد
%N 

 فسفر

 دسترسقابل
P available 

 (PPM) 

 پتاسيم

 دسترسقابل
K available 

)PPM( 

 یآل مواد درصد
OM% 

 اسيدیته
PH 

 هدایت

 الکتریکی
EC 

(Ds/m) 

 خاك بافت
Soil texture 

 لو  سیلتی 2.5 8.4 1.2  286  20 0.087 0-20

 

 بحث و نتایج
 تقابرل م و سراد   اثررات  واريرانس،  تجايره  نترايج  اسا  بر
 ادامره  در لرذا  شد، دارمعنی محالعه مورد صفات اکثر بر تیمارها

 است. شد  پرداخته متقابل اثرات بررسی به تنها

 
 عملکرد جزایا

 برر  (≥01/0P) داریمعنی اثر نیتروژن :بوته در دانه تعداد
 نشران  هرا میاناین مقايسه. (2 )جدول داشت بوته در دانه تعداد

 در دانره 7/20 برا  هکترار  در نیتروژن ر کیلوگ150 تیمار که داد
 تعرداد  از کیلروگر (، 75 و 30) ديار سح  دو با مقايسه در بوته
 ،نیترروژن  وجرود . (3 )جدول بود برخوردار بیشتری بوته در دانه

 در دانره  تعداد افااي  باعث و داد  کاه  را غالف و گل رياش
 ,.Brevendan et al) شرود مری  عملکرد رفتنباال نهايتاً و گیا 

 مرحلرره در آبیرراری آبیرراری، مختلررف سررحوح بررین در. (1978
 و (7/20) بوتره  در دانره  تعرداد  بیشرترين  دهری غالف و گلدهی
 را (12) بوتره  در دانره  تعرداد  کمترين گلدهی مرحله در آبیاری
 .(3 جدول) کرد تولید

 اسرت  نخود عملکرد کاه  عامل ينترمهم خشکی تن  
 ,.Jalota et al)شودمی ناشی هافغال رياش از کاه  اين که

 کننرد مری  رياش به شرو  زمانی هاغالف مورد اين در.  (2006
 محالعرات . باشرد  شرد   آغراز  آب کمبود اثر در هابرگ پیری که

 آبیراری  شررايط  تحت نخود عملکرد بیشترين که دهدمی نشان
 از بعرد  خشکی تن  از اجتناب ارتباط اين در و آيدمی دستبه

 ضروری بستندانه تا دهیغالف مرحله در ويژ به لدهیگ مرحله
 داریمعنری  منفی اثر زدايیبرگ. ((Jalota et al., 2006 است

(01/0P≤) کره طوریبه (،2 )جدول داشت بوته در دانه تعداد بر 
 بردون  تیمرار  به مربوط (بوته در دانه9/21) دانه تعداد بیشترين

 تیمرار  بره  مربروط  بوته( رد دانه7/12) آن کمترين و زدايیبرگ
 .(3 )جدول باشدیم زدايیبرگ درصد100

 و نیترروژن  کرن  برهم که داد نشان واريانس تجايه نتايج
. (2)جرردول نشررد داریمعنرر بوترره در دانرره تعررداد بررر آبیرراری
 دارمعنرری صررفت ايررن بررر زدايرریبرررگ و نیتررروژن کررن برررهم

(01/0P≤) دانره  ادتعرد  بیشرترين  مرورد  اين در. (2جدول) بود 
 ترتیرب بره  بوتره(  در دانه4/9) آن کمترين و (بوته در دانه4/25)

 تیمرار  و زدايیبرگ بدون و نیتروژن کیلوگر 75 تیمار به مربوط
 برا . (5 )جدول بود زدايیبرگ درصد100 و وژنرنیت کیلوگر 30

 طرور بره  را بوته در دانه تعداد زدايیبرگ نیتروژن، میاان کاه 
 کیلوگر 75 و 30 مقادير در کهنحویبه ،داد اه ک یتوجهقابل

 در دانره  تعرداد  شراهد  به نسبت زدايیبرگ درصد100 نیتروژن،
 برررای کرراه  ايررن امررا ،داد کرراه  درصررد52 حرردود را بوترره
 نظرر بره  بنرابراين . برود  درصرد 19 فقرط  نیترروژن  کیلوگر 150

 و بررگ  سرح   افرااي   برا  توانسته نیتروژن افااي  که رسدیم
 (1997 هرا مخران  بره  فتوسرنتای  مرواد  اختصرا   و فتوسنتا

Kouchaki et al.,)   زدايری بررگ  شررايط  در را منبر   کراه 
 Brevendan) دهرد  کاه  را غالف و گل رياش و کند جبران

et al., 1978.) 
 بوتره  در دانره  تعداد بر نیا زدايیبرگ و بیاریآ کن برهم

 تعداد بیشترين کهطوریبه ،(2 )جدول شد (≥01/0P) دارمعنی
 بردون  و کامرل  آبیراری  تیمار به مربوط (بوته در دانه3/26) دانه
 و گلردهی  مرحلره  در تکمیلی آبیاری تیمار با که بود زدايیبرگ
 دانره  تعرداد  کمتررين . برود  مشابه زدايیبرگ بدون و دهیغالف

 گلردهی  مرحله در تکمیلی آبیاری تیمار در (بوته در دانه2/10)
 و 75 هرای تیمرار  برا  کره  شرد  حاصرل  زدايری برگ درصد100 و

 بررود مشررابه آبیرراری سررح  همرران در زدايرریبرررگ درصررد25
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 برا  بوتره  در دانره  تعرداد  کراه   برر  زدايیبرگ تأثیر. (6)جدول
 دانه کاه  شدت کهطوریبه شد، بیشتر آبیاری دفعات افااي 

 بررای  شراهد  بره  نسبت زدايیبرگ درصد100 تیمار در بوته در
 )گلرردهی، آبیرراری برراردو درصررد،30 گلرردهی زمرران در یآبیررار
 نظرر به. بود درصد53 کامل آبیاری برای و درصد38 (دهیغالف

 تقويرت  بررای  شرايط گیا ، برای بیشتر رطوبت ینتأم با رسدیم
 بیشرتر  باشرد، مری  هابرگ فتوسنتا و برگ سح  شامل که منب 
 کامرل  ریآبیرا  در هرا بررگ  قحر   کره طوریبه ؛است شد  فراهم

 مرواد  یجره نت در و اسرت  کررد   وارد منبر   به بیشتری خسارت
 بیشرتری  شردت  برا  بوته در دانه تعداد آندنبال به و فتوسنتای

 است. گرفته قرار زدايیبرگ تأثیر تحت
 واريرانس،  تجايره  نترايج  بره  توجه با بوته: در غالف تعداد

 شرد  داریمعنر  بوتره  در غرالف  تعداد بر هاتیمار کلیه کن برهم
 داد نشرران آبیرراری و نیتررروژن کررن برررهم نتررايج. (2 )جرردول

 تیمررار برره مربرروط (2/20) بوترره در غررالف تعررداد بیشررترين

 تیمارهرای  برا  کره  برود  کامرل  آبیراری  و نیترروژن  کیلوگر 150
 و گلردهی  مراحرل  در تکمیلری  آبیراری  و نیتروژن کیلوگر 150
 نظرر  از امرل ک آبیاری و نیتروژن کیلوگر 75 تیمار و دهیغالف
 هرای رژيرم  بین کن برهم در. (4 )جدول نداشت تفاوت آماری
 زدايری بررگ  بردون  و کامرل  آبیراری  تیمار ،زدايیبرگ و آبیاری

 در تکمیلری  بیراری آ تیمارهرای  و (5/23) غالف تعداد بیشترين
 ترتیرب بره  زدايیبرگ درصد75 و 100 سح  در گلدهی مرحله

 کردنرد  تولید را بوته در غالف ادتعد کمترين غالف،4/8 و 2/8 با
 برر  منفری  ترأثیر  زدايیبرگ آبیاری، سحوح تما  در. (6 )جدول
 تشرديد  کامرل  آبیاری با منفی اثرات اين اما ،داشت غالف تعداد
 در درصرد 50 حردود  کاه  باعث کامل آبیاری کهطوریبه شد،

 تیمرار  ،زدايری بررگ  و نیترروژن  کرن  برهم در. شد غالف تعداد
 غرالف  تعرداد  بیشرترين  زدايیبرگ بدون و نیتروژن وگر کیل75

 .  کرد تولید را (8/21)

 
 

 زداییبرگ و آبياری نيتروژن، مختلف سطوح تأثير تحت نخود زراعی صفات برخی مربعات( ميانگين) واریانس تجزیه -2 جدول

Table 2. Analysis of variance (MSS) for some agronomic traits of chickpea affected by different levels of nitrogen, 

irrigation and defoliation 
 

 برداشت شاخص

Harvest index 

 عملکرد

 بيولوژیک

Bio. Yield 

 دانه عملکرد

Seed yield 

 خشک ماده

 ساقه

Stem weight 
 

 برگ وزن

Leaf 

weight 

 

  وزن

 دانه صد

100seed 

weight 

 در غالف

 بوته

Pods/plant 

  دانه

 بوته در

Seeds/plan

t 

 درجه

 آزادی

d.f 

 تغيير منابع

S.O.V 

ns 51.85 ns 9703.6 
ns 109.9  

 
ns 4194.7 ns 5.86 ns 30.83 ns 5.57 ns 12.94 2 

 بلوک

Block 

** 841.39 **160139.6  **4453  **41311 ** 1667.2 ns 202.10 * 185.55 ** 379.25 2 
 نیتروژن

Nitrogen 

34.02 3201.3 147.7 1035 6.97 62.86  17.47 16.12 4 
  خحا

error 

** 937.26 **311099.5  **59953.3  ** 58612 **3461.6 ns 173.39 ** 891.80 ** 996.34 2 
 آبیاری

Irrigation 

ns 119.75 **32553.2  **10316.8  * 4937 ** 514.0 ns 216.80 * 73.47 ns 105.03  4 
 نیتروژن*آبیاری

N*I 

61.45 3445.3 445.9 1102 4.8 120.73 14.91 33.05 12 
 خحا

error 

** 424.30 **127075.9  **30700.1  ** 12475 **1128.6 ** 192.25 ** 229.57 ** 330.75 4 
 برگادايی

Defoliation 

** 149.74 **5306.66  ** 2274.2  ** 3616 ** 363.6 ** 220.04 ** 73.68 ** 122.45 8 
 نیتروژن*برگادايی

N*D 

** 31.991 **12324.8  ** 3239.7  ** 5086 **296.0 ** 127.15 ** 22.65 ** 31.82 8 
 برگادايی آبیاری*

I*D 

** 106.45 **12374.5  ** 3682.7  ** 2395 ** 326.6 ** 271.64 ** 52.87 ** 117.14 16 
 *رینیتروژن*آبیا

  N*I*D برگادايی

 ((errorاخح 72 7.82 5.89 18.88 8.3 546 111 1432.5 22.94

13.31 10.99 8.41 15.99 8.64 18.72 15.95 16.09 
 

 (CV%) 

ns، * درصد يک و پنج احتمال سحوح در دارمعنی و دارمعنی عد  ترتیببه ** و. 

ns :Non-significant, *and **: Significant at α= 0.05 & α= 0.01, respectively.  
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 زداییبرگ و آبياری نيتروژن، سطوح تأثير تحت نخود زراعی صفات ميانگين مقایسه -3 جدول
Table 3. Mean comparison of chickpea agronomic traits affected by nitrogen, irrigation and defoliation 

 

 شاخص

 برداشت

Harvest 

index 

 عملکرد

 بيولوژیک

 مترمرب ( در )گر  

Bio. yield  
)2-m (g 

 دانه عملکرد

 مرب (متر در گر (

Seed yield  
)2-m (g 

 خشک وزن

  ساقه

 مترمرب ( در )گر 

Stem weight 

)2-m (g 

  برگ وزن

 مترمرب ( در )گر 

Leaf weight 

)2-m (g 

 دانه صد وزن

 )گر (

100seed 

weight (g) 

 غالفتعداد  

 بوته در

Pods no./plant 

 در دانهتعداد 

 بوته
Seeds/plant 

 تيمار
Treatment 

 
  rogennit نیتروژن

40.75a 308b 124.5b 126.3b 28.94c 25.18 14.21b 16.11b 30 
34.84b 311b 115.8c 131.4b 30.95b 23.46 13.88b 15.32b 75 
32.33c 413a 135.7a 181.1a 40.33a 21 17.55a 20.7a 150 

        
 irrigationآبیاری 

33.21b 253c 83.2b 115.1c 24.0c 21.6 10.11c 12c گلدهی flowering 

41.24a 364b 147.8a 137.9b 34.8b 22.61 17.23b 20.73a 
 دهیو غالف گلدهی

Flowering and podding 

33.47b 415.7a 145a 185.8a 41.4a 25.4 18.3a  19.4b کامل Full  

 (%) Defoliationزدايی برگ        
29.26c 255d 73e 130.6c 28.4d 19.71c 11.17d 12.72d 100 
37.91ab 302c 112.4d 120.8c 27.9d 22.5b 13.45c 15.31c 75 
37.16ab 366b 137.8c 153.6b 31.9c 23.11b 16.52b 18.58b 50 
39.52ab 361b 144.8b 150.4b 34.8b 27.16a 16.29b 18.33b 25 
36.01b 436a 158.6a 176.0a 43.8a 23.55b 18.64a 21.93a 0 

 .باشندمی درصد پنج سح  در دارمعنی اختالف فاقد دانکن ایچنددامنه آزمون اسا  بر ،ستون درهر مشترک فحر يک حداقل دارای هایمیاناین
 Means within each column with a letter in common are not significantly different at α= 0.05 using Dancan Multiple Range Test. 

 
 سرررح  و ترررروژننی کیلررروگر 30 تیمرررار در همچنرررین

 (6/8) بوتره  در غرالف  تعرداد  کمتررين  زدايری بررگ  درصد100
 و 30) نیتررروژن پررايین سررحوح در. (5 )جرردول شررد مشرراهد 

 غرالف  تعرداد  برر  یامالحظره قابل تأثیر زدايیبرگ کیلوگر (75
 تعرداد  زدايری بررگ  درصد100 یهاتیمار در کهطوریبه داشت،
 در امرا  داد، نشران  ه کا درصد50 حدود شاهد به نسبت غالف
 درصرد 75 سرح   ترا  زدايری بررگ  نیتروژن، کیلوگر 150 سح 
 فقرط  زدايری بررگ  درصرد 100 و نداشت غالف تعداد بر یتأثیر
 براالی  مقدار رسدیم نظربه. داد کاه  را غالف تعداد درصد20

 مرواد  و هرا بررگ  افرااي   برا  توانسرته  حدی تا گیا  در نیتروژن
 مررواد کراه   ،هرراغرالف  و هرراگرل  برره آن انتقرال  و فتوسرنتای 
 و گرل  ريراش  و کررد   جبران را زدايیبرگ از ناشی فتوسنتای

 دهد. کاه  را غالف
 سرحوح  بین داد نشان واريانس تجايه نتايج دانه: صد وزن

 نظرر  از دوايرن  کرن  برهم و آبیاری هایرژيم نیتروژن، مختلف
 زدايیبرگ. (2 )جدول ندارد وجود دارمعنی تفاوت دانه صد وزن
. (2 )جردول  داشرت  دانره  صد وزن بر (≥01/0P) داریمعنی اثر

 و شرد  دانره  صد وزن افااي  سبب درصد25 سح  تا تیمار اين
 داد، کرراه  را مررذکور صررفت زدايرریبرررگ شرردت افررااي  بررا
 شراهد  بره  نسربت  کامرل  زدايری برگ در کاه  اين کهطوریبه

 برر  زدايری رگبر  و نیتروژن کن برهم. (3 )جدول بود درصد17
 رونرد  امرا  ؛(2 )جردول  شرد  (≥01/0P) دارمعنری  دانه صد وزن

 تیمرار  ،ايرن  وجرود  برا . نشرد  مشراهد   هرا تیمرار  برین  مشخصی
 بیشرترين  زدايری بررگ  درصد25 سح  در نیتروژن کیلوگر 75
 دانره  صرد  وزن کمتررين  و کرد تولید را گر (33) دانه صد وزن

 زدايرریبرررگ و ژننیترررو کیلرروگر  150 تیمررار برره گررر ( 15)
 همبسرتای  بره  توجه با. (5 )جدول داشت اختصا  درصد100
 بر دانه صد وزن و بوته در دانه تعداد بین که یدارمعنی و منفی
 را بوتره  در دانره  تعرداد  کره  تیمارهايی گفت توانمی ،است قرار

 در. انرد داشته دانه صد وزن بر منفی اثر مقابل در اند،داد  بهبود
 در دانه تعداد بهبود باعث نیتروژن باالی مصرف ، کنبرهم اين

 دانره  صد وزن درصدی40 کاه  مقابل، در و زدايیبرگ شرايط
 نیترروژن  کیلروگر  75 سرح   بررای  کاه  اين کهدرحالی شد،
 بود. درصد20
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 آبياری و نيتروژن تأثير تحت نخود زراعی صفات ميانگين مقایسه -4 جدول

Table 4. Mean comparison of chickpea agronomic traits affected by nitrogen and irrigation 

 بيولوژیک عملکرد

 مترمربع( در )گرم

)2-m Yield(g. Bio 

 دانه عملکرد

 مترمربع( در )گرم

)2-m yield(g Seeds 

 ساقه خشک ماده

 مترمربع( در )گرم 
)2-m weight(g Stem 

  برگ وزن

 درمترمربع( )گرم

)2-m weight(g Leaf 

 در غالف

 بوته

Pods/plant 

 آبياری

irrigation 

 نيتروژن

 هکتار( در کيلوگرم(
)1-ha Nitrogen(kg 

209.6 e 79.32 e 82.2f 21.25g 9.91 e 
 گلدهی

Flowering 
30 

370.8 c 171.2 a 135.1d 30.93d 17.66 b 
 دهیغالف و گلدهی

Flowering&podding   

344.6 c 123 c 161.6c 34.62c 15.06 c 
 کامل

Full  

196.5 e 60.95 f 94.4f 22.13g 7.82 f 
 گلدهی

Flowering 
75 

303.5 d 121.3 c 114.6e 25.91f 14.13 cd 
 دهیغالف و گلدهی

Flowering&podding   

435.5 b 165.1 a 185.1b 44.78b 19.70 a 
 کامل

Full 
  

353.3 c 109.4 d 168.7bc 28.67e 12.61 d 
 گلدهی

Flowering 
150 

419.7 b 150.8 b 164.0c 47.62a 19.90 a 
 دهیغالف گلدهی و

Flowering&podding  

 467.1 a  146.8 b 210.6a 44.75b  20.15 a 
 کامل 

Full  
  

 .ندارند یدارمعنی اختالف درصد پنج سح  در دانکن ایچنددامنه آزمون اسا  بر ،هستند ستون هر در مشترک حرف يک اقلحد دارای که هايیمیاناین 

Means within each column with a letter in common are not significantly different at α= 0.05 probability level using Dancan Multiple Range Test. 
 

 دارمعنری  دانره  صد وزن بر زدايیبرگ و آبیاری کن برهم
(01/0P≤) مقردار  برا  دانره  صرد  وزن بیشرترين . (2 )جدول شد 

 کمتررين  و درصد25 زدايیبرگ و کامل آبیاری تیمار به گر 33
 درصرد 100 و کامرل  آبیراری  تیمرار  بره  (گر 17) دانه صد وزن
 کامل حذف تکمیلی آبیاری هایتیمار در. بود مربوط زدايیبرگ
 ايرن  امرا  نداد، کاه  داریمعنی طوربه را دانه صد وزن هابرگ

 برود  دارمعنری  و درصرد 40 میراان هبر  کامل آبیاری برای کاه 
 در رطوبررت بررودندسررتر  در رسرردمرری نظررربرره. (6 )جرردول
 تولیرد  به را گیا  تمايل اند،شد  حذف هابرگ تمامی کهشرايحی

 مراد   صرورت ايرن  در. اسرت  داد  سروق  رفتره ازدسرت  هایاندا 
 لرذا  و يافتره  اختصرا   رشد حال در هایدانه به کمتری خشک

 اند.شد  برخوردار کوچکتری سايا از هادانه
 وزن برر  آبیراری  و نیترروژن  کن برهم :برگ خشک وزن

 مقردار  افااي . (2)جدول شد (≥01/0P) دارمعنی برگ خشک
 مراد   افرااي   باعرث  رطوبرت  فراهمی با همرا  نیتروژن مصرف
 همررا   نیتروژن کیلوگر 150 تیمار. گرديد بوته در برگ خشک

 بیشرترين  دهری غرالف  و گلردهی  مراحرل  در تکمیلری  آبیاری با
 آبیرراری بررا همرررا  نیتررروژن کیلرروگر 30 تیمررار و گررر (6/47)

 برررگ خشررک وزن کمترررين گلرردهی مرحلرره در تکمیلرری
 و نیترروژن  کرن  بررهم . (4 )جردول  کررد  تولید را گر (2/21)

 شرد  (≥01/0P) دارمعنری  بررگ  خشرک  وزن بر نیا زدايیبرگ

 و 5/48 برا  بررگ  کخشر  وزن کمتررين  و بیشرترين . (2)جدول
 کیلروگر  150 یهرا تیمرار  به مربوط ترتیببه بوته در گر 1/18

 و نیترروژن  کیلروگر  30 تیمرار  و زدايری بررگ  بردون  و نیتروژن
 مقردار  چره هرر  رسرد مری  نظربه. (5)جدول بود کامل زدايیبرگ

 جبررران برررای گیررا  توانررايی يافترره، افررااي  مصرررفی نیتررروژن
 کره طروری بره  ؛اسرت  يافتره  اي افرا  نیرا  شرد  حرذف  هایبرگ
 وزن درصرد 16 و 30 ،60 تقريبراً  کراه   باعث کامل زدايیبرگ

 و 75 ،30 تیمارهرای  در ترتیرب بره  شاهد به نسبت برگ خشک
 زدايیبرگ با همرا  آبیاری هایرژيم. شد نیتروژن کیلوگر 150
 مشخصری  رونرد  اگرچه. داد قرار تأثیر تحت را برگ خشک وزن
 در کره  رسرد مری  نظرر به اينچنین اما نشد شاهد م هاتیمار بین

 هرای بوتره  کامرل(،  آبیراری ) رطوبرت  برودن دسرتر   در شرايط
 سرح   دو بره  نسربت  بیشرتری  جبران قابلیت از شد زدايیبرگ
 بیشرتری  برگ وزن هابوته بنابراين. بودند برخوردار آبیاری ديار

 زدايیبرگ کهطوریبه ،داشتند تکمیلی آبیاری شرايط به نسبت
 بررگ  خشک وزن درصد12 و 45 ،55 تقريبا کاه  باعث کامل
 برار دو آبیراری،  برار يرک  یهرا تیمار در ترتیببه شاهد به نسبت
 (.6 )جدول شد کامل آبیاری و آبیاری
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 زداییبرگ و نيتروژن تأثير تحت نخود زراعی صفات ميانگين مقایسه -5 جدول
Table 5. Mean comparison of chickpea agronomic traits affected by nitrogen and defoliation 

 شاخص

 برداشت

Harvest 

index 

 عملکرد

 )گرم بيولوژیک

 مربع( متر در
 Yield. Bio

)2(g/m 

 دانه عملکرد

 متر در )گرم

 مربع(

Seed yield 

(g/m2) 

 خشک وزن

 در )گرم ساقه

 مترمربع(

Stem weight 

)2(g/m 

 برگ وزن

 در )گرم

 مترمربع(

Leaf 

weight 

)2(g/m 

 دانه صد وزن

100 seeds 

weight (g) 

 دربوته غالف

Pods/plant 

 بوته در دانه

Seeds/plant 

 زداییبرگ

defoliation 

 نيتروژن

nitrogen 

38.99b-e 212.6h 82.15 h 94.05i 18.15g 27.34bc 8.58i 9.46g 100% 30 
45.16a 270.1g 116.3g 115.1ghi 23.43f 27.81b 11.38gh 13f 75% 

 
42.92ab 317.7f 139de 122.4fgh 27.39de 23.49b-f 15.71def 13.96f 50% 

 41.41abc 361.2e 152.6c 150.1b-e 29.04de 22.85c-g 18.77bc 11.98fg 25% 
 35.27d-g 380.0de 132.7ef 150.1b-e 46.53a 24.42b-e 16.61cde 19.61de 0 
 

23.7 h 240.8gh 58.14i 131.6d-g 26.40ef 16.73hi 10.21hi 11.79fg 100% 75 

34.36 efg 259.2g 89.02h 106.9hi 33.99c 19.02f-i 11.5gh 13.88f 75% 
 37.03c-f 320.5f 128.4ef 126.0e-h 28.38de 27.41bc 13.83fg 17.54e 50% 
 

39.07b-e 310.1f 126.5f 140.9c-f 29.37d 33.18a 12.08gh 20.92cd 25% 
 40.03bcd 428.5bc 177a 151.8bcd 36.30c 21.01d-h 21.78a 25.39a 0 
 

25.09h 313.8f 78.7h 166.3b 40.59b 15.08i 14.72ef 16.92e 100% 150 
34.21efg 378.8de 131.9ef 140.6c-f 26.40ef 20.66e-h 17.49cd 19.04de 75% 

 
31.52g 461.8b 146.2cd 212.2a 39.93b 18.43ghi 20.01ab 24.24ab 50% 

 38.09b-e 412.0cd 155.3c 160.4b 46.20a 25.46bcd 18.01bcd 22.5bc 25% 
 32.72fg 500.4a 166.1b 226.4a 48.51a 25.22b-e 17.52cd 20.78cd 0 
 

 .ندارند داریمعن اختالف درصد پنج سح  در دانکن ایچنددامنه آزمون اسا  بر ،هستند ستون هر در مشترک حرف يک حداقل دارای که هايیمیاناین 
Means within each column with a letter in common are not significantly different at α= 0.05 probability level using Dancan Multiple Range Test. 

 

 داد نشرران واريررانس تجايرره نتررايج :سککاقه خشککک وزن
 دارمعنری  سراقه  خشرک  وزن برر  آبیراری  و نیترروژن  کن برهم

(05/0P≤) همچنین و نیتروژن مقدار افااي  با. (2 )جدول بود 
 در کهطوریبه ،يافت افااي  ساقه خشک وزن ،رطوبت فراهمی
 وزن بیشررترين کامررل آبیرراری و نیتررروژن کیلرروگر 150 تیمررار

 کیلرروگر 30 تیمررار در و بوترره( در گررر 6/210) سرراقه خشررک
 سراقه  کخشر  وزن کمترين گلدهی مرحله در آبیاری و نیتروژن

 شررايط  در رسرد می نظربه. (4)جدول شد مشاهد  گر ( 2/82)
 سراقه  خشرک  وزن برر  آب کمبرود  ترأثیر  نیترروژن،  کم مصرف
 نیترروژن  کیلروگر  30 سح  در کهطوریبه ،است بود  ترشديد
 آبیراری  به نسبت ساقه وزن درصدی50 کاه  باعث آب کمبود
 نیترروژن  وگر کیلر 150 برای کاه  اين کهحالی در شد، کامل
 . بود درصد20 فقط

 افررااي  بررا کرره اسررت داد  نشرران پژوهشرراران محالعررات
 باعرث  کره  يافتره  افرااي   برگ سح  و تعداد مصرفی، نیتروژن

 رشرد  سررعت  آن تب  به و شودمی فتوسنتای ظرفیت رفتنباال
 Sajadi Nik et) يابرد یم افااي  خشک ماد  تولید و محصول

al., 2013; Yousefi et al., 2010) . و نیترروژن  کرن  بررهم 

 شرد  (≥01/0P) دارمعنری  سراقه  خشرک  وزن بر نیا زدايیبرگ
 افرااي   برا  نیترروژن،  کیلروگر  75 و 30 سحوح در ،(2 )جدول
 سررح  در امررا يافررت، کرراه  سرراقه خشررک وزن زدايرریبرررگ
 حرال ايرن  با. نشد مشاهد  مشخصی روند نیتروژن کیلوگر 150

 کیلروگر  150 تیمار از گر (4/226) ساقه خشک وزن بیشترين
 درصد60 با آن کمترين و زدايیبرگ بدون یهابوته در نیتروژن
 درصرد 100 زدايری بررگ  و نیتروژن کیلوگر 30 تیمار از کاه 

 برر  نیرا  زدايیبرگ و آبیاری کن برهم. (5 )جدول آمد دستبه
 برین  در. (2)جردول  شرد  (≥01/0P) دارمعنی ساقه خشک وزن
 در تکمیلری  آبیاری تیمار در ساقه خشک وزن آبیاری، ایهرژيم

 ،گرفررت قرررار زدايرریبرررگ تررأثیر تحررت کمتررر گلرردهی مرحلرره
 تفراوت  درصرد 50 سرح   ترا  زدايری بررگ  افااي  با کهطوریبه

 دفعررات در و نشررد مشرراهد  سرراقه خشررک وزن در داریمعنرری
 سراقه  خشرک  وزن زدايری بررگ  مقردار  افااي  با آبیاری بیشتر

 .(6)جدول. يافت کاه  داریمعنی طوربه
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 زداییبرگ و آبياری تأثير تحت نخود زراعی صفات ميانگين مقایسه -6 جدول
Table 6. Mean comparison of chickpea agronomic traits affected by irrigation and defoliation 

 شاخص

 برداشت

Harvest 

index 

 بيولوژیک عملکرد

 مترمربع( در )گرم

 Yield. ioB

)2(g/m 

 عملکرد

 در گرم) دانه

 مترمربع(

Seed yield 

)2(g/m 

 خشک ماده

 بر )گرم ساقه

 مربع( متر

Stem weight 

)2(g/m 

 وزن

 بر )گرم برگ

 مترمربع(

Leaf weight 

)2(g/m 

 صد وزن

 )گرم( دانه

100 seed 

weight(g

) 

 در غالف

 بوته

Pods 
/plant 

 در دانه

 بوته
Seeds 
/plant 

 

 یزدایبرگ

defoliation 

 آبياری

Irrigation 

30.32 c 194.7 g 56.64 i 103.7 fg 17.75 h 19.06 fg 8.20 h 10.25 i 100% 
 گلدهی

Flowering 

stage 

35.04 bc 193.1 g 67.08 h 83.3 g 16.24 h 19.89 efg 8.418 h 10.38 i 75% 
30.69 c 278.7 f 84.43 g 131.4 de 25.78 f 19.62 efg 11 g 13.11 ghi 50% 
35.73 b 294.5 ef 104.5 f 127.8 de 21.85 g 27.96 b 10.38 gh 11.63 i 25% 
34.26 bc 304.7 ef 103.4 f 129.4 de 38.48 cd 21.52 efg 12.56 fg 14.61 fgh 0 
35.99 b 296.1 ef 103.3 f 131.5 de 25.56 f 23.04 c-f 13.63 ef 15.54 fg 100% و  گلدهی

 دهیغالف

Flowering & 

podding stage  

45.47 a 325.1 e 140.8 d 115.5 ef 24.90 f 24.14 b-e 15 de 18.71 de 75% 
43.2 a 381.1 d 163.4 c 143.6 cd 35.94 de 23.32 c-f 18.17 bc 21.46 cd 50% 

45.04 a 331.7 e 155.7 c 101.7 fg 42.04 b 20.4 efg 19.5 4b 23.04 bc 25% 

36.5 b 489.2 ab 175.7 b 197.4 b 45.64 a 22.17 def 19.8 b 24.89 ab 0 

21.47 d 276.4 f 59.06 hi 156.6 c 41.94 b 17.05 g 11.68 fg 12.38 hi 100% 

 کامل

Full  

33.22 bc 389.8 d 129.4 e 163.7 c 42.87 b 23.47 b-f 16.94 cd 16.83 ef 75% 
37.57 b 440.3 c 165.6 bc 185.8 b 34.19 e 26.38 bcd 20.39 b 21.17 cd 50% 
37.8 b 457.2 bc 174.3 b 221.7 a 40.72 bc 33.13 a 18.95 bc 20.33 cd 25% 
37.27 b 515 a 196.6 a 201.2 b 47.22 a 26.96 bc 23.56 a 26.28 a 0 

  باشند می درصد پنج سح  در دارمعنی اختالف فاقد کندان ایدامنه چند آزمون اسا  بر ستون درهر مشترک حرف يک حداقل دارای هایمیاناین

 Means within each column with a letter in common are not significantly different at α= 0.05 Probability leve- using Dancan Multiple Range Test. 

 
 نشان زدايیبرگ و آبیاری کن برهم بررسی :دانه عملکرد

 زدايری بررگ  از ناشری  منفری  اثررات  کامل آبیاری شرايط در داد
 کرراه  باعررث کامررل زدايرریبرررگ کررهطرروریبرره ،شررد تشررديد

 در امرا . شرد  زدايری بررگ  بردون  بره  نسبت عملکرد درصدی70
 گلرردهی، و گلرردهی مرحلرره در )آبیرراری آب کمبررود شرررايط

 ترتیرب به زدايیبرگ بدون به نسبت عملکرد کاه  (دهیغالف
 نترايج  نیرا  Yang & Midmore (2004) .بود درصد40 و 45

 در پنبره  در. کردنرد  گراارش  پنبره  و ذرت مرورد  در را مشابهی
 عملکررد  زدايری بررگ  درصرد 67 اعمال با مناسب آبیاری شرايط

 در کره حالی در يافت؛ کاه  درصد37 شاهد به نسبت محصول
 شاهد به نسبت عملکرد زدايیبرگ درصد67 با آب تن  شرايط
 بهبرود  بیرانار  احتمراالً  وضرعیت  اين. داشت افااي  درصد100

 فتوسرنتا  سررعت  بهبرود  و زدايری برگ از بعد گیا  آبی وضعیت
 زدايری بررگ  بردون  و کامرل  آبیراری  حرال ايرن  با. باشدمی گیا 

 مرحله در تکمیلی آبیاری و (مرب  متر در گر 6/196) بیشترين
 دانرره عملکرررد کمترررين کامررل زدايرریبرررگ همرررا برره گلرردهی

 در. (6 جرردول) کردنررد تولیررد را (مربرر  متررر در گررر 6/56)
 نیترروژن  کیلروگر  75 تیمرار  ،زدايری برگ و نیتروژن کن برهم
 را (مربر   مترر  در گرر  177) عملکرد بیشترين زدايیبرگ بدون

 نیرا  نیترروژن  سرح   همین در کامل زدايیبرگ. داشت همرا به
 کررد  تولیرد  را (مربر   ترر م در گرر  58) دانره  عملکررد  کمترين
 .(5)جدول

 آبیراری،  و نیترروژن  کرن  بررهم  در بيولوژیک: عملکرد
 کامرل  آبیاری با همرا  کیلوگر (150) نیتروژن سح  باالترين

 تولیرد  را (مربر   ترم در گر 467) بیولوژيک عملکرد بیشترين
 در تکمیلری  آبیراری  برا  همرا  نیتروژن کیلوگر 75 تیمار. کرد

 برا  کره  داشت را بیولوژيک عملکرد کمترين نیا هیگلد مرحله
 تفراوت  آبیراری  سرح   همرین  در نیترروژن  کیلوگر 30 تیمار

 و نیتررروژن کررن برررهم. (4 جرردول) نررداد نشرران داریمعنرری
 شرد  (≥01/0P) دارمعنری  بیولوژيک عملکرد بر نیا زدايیبرگ

 سررح  بررا همرررا  زدايرریبرررگ برردون تیمررار. (2 )جرردول
 و مربر (  مترر  در گرر  500) بیشرترين  روژننیت کیلوگر 150
 عملکرد کمترين کامل زدايیبرگ و نیتروژن کیلوگر 30 تیمار

 کرود  مصررف . داشرتند  را مربر (  مترر  در گر 212) بیولوژيک
 طول افااي  فتوسنتا، بیوشیمیايی، انفعاالت و فعل بر نیترون

 ثرؤمر  شاخسرار   در بیشرتر  خشرک  ماد  تجم  و رويشی دور 
 کرن  بررهم . (Rezvani Moghadam et al., 2010) اسرت 
 (≥01/0P) دارمعنی بیولوژيک عملکرد بر زدايیبرگ و آبیاری

 بیشترين کامل آبیاری و زدايیبرگ بدون تیمار. (2)جدول بود
 تیمرار  برا  آمراری  نظرر  از کره  کررد  تولید را بیولوژيک عملکرد
 ح سر  همین و دهیغالف و گلدهی مراحل در تکمیلی آبیاری
 کمتررين  ،کرن  برهم اين در. نداشت آماری تفاوت زدايیبرگ

 تیمرار  بره  متعلرق  مربر (  متر بر گر 193) بیولوژيک عملکرد
 درصرد 100 و درصرد 75 و گلردهی  مرحلره  در تکمیلی آبیاری
 . (6 )جدول بود زدايیبرگ

 اثرر  داد نشران  واريرانس  تجايره  نترايج  :برداشکت  شاخص
 دارمعنری  تشر بردا شراخص  برر  يری زدابررگ  و آبیاری ،نیتروژن

(01/0P≤) نیترروژن  کرود  مصررف  افرااي   برا . (2)جردول  شد، 
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 کره طروری بره  ،داد نشران  را کاهشری  رونردی  برداشرت  شاخص
 برداشرررت شررراخص کمتررررين و درصرررد(7/40) بیشرررترين

 کیلرروگر 150 و 30 یهرراتیمررار برره ترتیررببرره درصررد(3/32)
 رسرد یمر  نظرر بره . (3)جردول  داشرت  تعلرق  هکتار در نیتروژن
 شرد  باعث و نمود تحريک را رويشی رشد نیتروژن باالی مصرف

 تخصریص  شاخسرار   رشرد  بره  را بیشتری فتوسنتای مواد گیا 
 افرااي   برر  نیترروژن  مصرف تأثیر نیا نامحقق ساير نتايج. دهد

 ;Yousefi et al., 2010) دهرد مری  نشران  را رويشری  رشرد 

Sajadi Nik et al., 2013) .آبیراری  آبیاری، هایرژيم بین در 
 برداشرت  شراخص  برا  دهری غرالف  و گلدهی مراحل در تکمیلی

. داشرت  افرااي   درصد24 ديار سح  دو به نسبت درصد،2/41
 افررااي  طريررق از دانرره شرردنرپُرر مرحلرره در رطوبررت فراهمرری
 دانره  بره  فتوسرنتای  مرواد  انتقرال  در سهولت و جاری فتوسنتا

 در رطوبرت  افرااي   برا . شودمی برداشت شاخص افااي  سبب
 ,Singh) يابرد یمر  افرااي   برداشت شاخص دهیغالف مرحله

 گلردهی  مرحلره  در تکمیلری  آبیاری و کامل آبیاری اما. (1998
 کمتررری برداشررت شرراخص درصررد،2/33 و 5/33 بررا ترتیررببرره

 آبیراری  در. (3 )جردول . بودنرد  مشابه آماری نظر از که داشتند
 را رويشری  رشرد  زايشری  لهمرح در ويژ به رطوبت مینأت کامل،

 نفر   بره  رويشری  و زايشی های اندا  بین رقابت و کرد  تحريک
. يافرت  کراه   برداشرت  شاخص لذا و شد  تشديد رويشی اندا 

 رطوبرت  کمبرود  دلیلبه گلدهی زمان در آبیاری باريک تیمار در
 انتقرال  و جاری فتوسنتا شديد کاه  و دانه شدنرپُ مرحله در

 یامالحظره قابرل  طوربه دانه عملکرد مخازن به فتوسنتای مواد
 منجرر  برداشرت  شراخص  شردن کرم  بره  امرر  اين و يافت کاه 
 .  گرديد

 برداشرت  شراخص  بر (≥01/0P) داریمعنی اثر زدايیبرگ
 زدايیبرگ تیمار از برداشت شاخص کمترين. (2 )جدول داشت
 برین  برداشرت  شاخص ،زدايیبرگ کاه  با و شد حاصل کامل
 کمترر  مقرادير  در. (3 )جردول  يافرت  افرااي   درصرد 34 تا 24

 بره  نسربت  برداشرت  شراخص  درصد(75 تا 25 )بین زدايیبرگ
 نظرر بره . داد نشران  افرااي   دارمعنری  غیر و کم مقدار به شاهد

 و یمانرد  باق هرای بررگ  در فتوسرنتا  سررعت  افرااي   رسرد می
 مراد   نسربت  حردودی  ترا  ساقه از مجدد انتقال افااي  احتماالً
. اسرت  داد  افرااي   را گیرا   خشرک  ماد  کل به مخازن خشک
 و دسرتر   در فتوسرنتای  مواد کاه  باعث برگ سح  کاه 
 و مخران  توسرط  یمانرد  باق هرای بررگ  از ساکارز تري سر جذب

 ايرن . گرردد مری  مخان و منب  بین ساکارز غلظت شیب افااي 
 کلیردی  هرای آنايم بر ساکارز منفی خوریپس کاه  باعث امر

 هررایبرررگ فتوسررنتا سرررعت و شررد  سررنتتاز فسررفات رزسرراکا
. (Siosemardeh et al., 2011) يابرد یمر  افرااي   مانرد  یباق

. نشرد  دارمعنی برداشت شاخص بر آبیاری و نیتروژن کن برهم
 در تکمیلری  آبیراری  ترکیب ،زدايیبرگ و آبیاری کن برهم در

 تررا 25 سررحوح زدايرریبرررگ بررا دهرریغررالف و گلرردهی مراحررل
 بیشرترين  درصرد، 5/44 برداشرت  شراخص  متوسرط  با درصد75

 .  ندداد اختصا  خودبه را برداشت شاخص
 برروز  شررايط  در آن مجردد  انتقال و جاری فتوسنتا بهبود

 زايشری(  مرحله در تکمیلی آبیاری باردو) متوسط خشکی تن 
 افرااي   بره  منجرر  کره  متوسط شدت با زدايیبرگ همچنین و

 شراخص  افرااي   بره  شرد،  یمانرد  باق هرای برگ فتوسنتا میاان
 مجردد  انتقال افااي . است کرد  کمک هاتیمار اين در برداشت

 شرد   گراارش  نیرا  گنرد   در زدايیبرگ و خشکی شرايط تحت
 و کامررل آبیرراری. (Janmohammadi et al., 2010) اسررت
 درصرد( 4/21) برداشرت  شاخص کمترين درصد100 زدايیبرگ

 در زدايری بررگ  متوسط سحوح بین ماا ،(6 )جدول کرد تولید را
 برداشرت  شراخص  نظرر  از چشرمایری  تفراوت  آبیاری تیمار هر

 شراخص  برر  زدايری بررگ  و نیترروژن  کرن  برهم. نشد مالحظه
 و بیشررترين. (2 )جرردول شررد (>01/0P) دارمعنرری برداشررت
 بره  ترتیرب به درصد23 و 45 مقادير با برداشت شاخص کمترين

 تیمرار  و زدايری برگ درصد75 و ژننیترو کیلوگر 30 هایتیمار
 (.5)جدول داشت تعلق کامل زدايیبرگ و نیتروژن کیلوگر 75

 

 مطالعه مورد صفات همبستگی

 کره  دهرد می نشان محالعه مورد صفات همبستای ضرايب
 و مثبرت  همبسرتای  غرالف  در دانره  تعرداد  جرا  به صفات کلیه

 بیشررترين کرره صررفاتی. دارنررد دانرره عملکرررد بررا داریمعنرری
 بیولوژيرک  عملکررد  ترتیرب بره  داشرتند  عملکرد با را همبستای

 بوترره در دانرره تعررداد (،77/0) بوترره در غررالف تعررداد (،83/0)
 بودنرد  (35/0) دانره  صد وزن و (53/0) برداشت شاخص (،7/0)

 ترروان افررااي  باعررث برراال بیولوژيررک عملکرررد. (7 )جرردول
 مرواد  کره  برود  خواهرد  قرادر  گیرا   و شرود مری  گیا  فتوسنتای
 نهايرت  در و نمايرد  تولید را هادانه شدنرپُ برای الز  فتوسنتای

 اجراای  برین  در. شود سح  واحد در دانه عملکرد افااي  باعث
 عملکررد  با را همبستای بیشترين بوته در غالف تعداد عملکرد،

 توانرايی  کره  شررايحی  کرردن فراهم اسا  اين بر. داد نشان دانه
 عملکررد  بهبرود  در ببررد،  براال  غالف رحداکث تولید برای را گیا 
 رسد.می نظربه ضروری دانه
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 ییزدابرگ و یاريآب تروژن،ين تأثير تحت نخود در مطالعه مورد صفات نيب یهمبستگ -7 جدول

Table 7. Correlation between traits in chickpea under nitrogen, irrigation and defoliation 
 

6 5 4 3 2 1   

     
1 

 بوته در دانه تعداد

Seeds/plant 

    
 بوته در غالف تعداد 0.88** 1

Pods/plant 

   
1 ns0.1- **0.35- دانه صد وزن 

100- seed weight 

  
 دانه عملکرد 0.7** 0.77** 0.35** 1

Seed yield  

 
1 **0.83 ns0.12 **0.8 **0.75 بیولوژيک عملکرد 

Bio. Yield 

1 ns0.01 **0.53 **470. *0.17 ns0.13 برداشت شاخص 

Harvest index 

ns، * درصد يک و پنج احتمال سح  در دارمعنی دار،معنی غیر ترتیببه ** و. 

ns :Non-significant, *and **: Significant at α= 0.05 & α= 0.01, respectively. 

 

 گيرینتيجه
 عملکررد،  کیلروگر ، 150 سرح   ترا  نیترروژن  کرود  کاربرد

 و بخشرید  بهبود نخود در را بیولوژيک عملکرد و عملکرد جاایا
 هرای رژيرم  برین  در. برود  برداشرت  شاخص بر آن منفی اثر تنها

 شراخص  جرا  بره  صفات از بسیاری در کامل آبیاری نیا، آبیاری
 در تکمیلی آبیاری تأثیر کهآن حال داشت، افاايشی اثر برداشت
 دانره  عملکرد انندم صفات برخی در دهیغالف و گلدهی مراحل
 محردوديت  که شرايحی در توانمی لذا. بود کامل آبیاری مشابه
 رشرد  حسا  مراحل در تکمیلی آبیاری با دارد وجود آب مناب 
 برا  تروان مری  شررايط  ايرن  در. کررد  مقابله آب کمبود به نسبت
 آغرازگر  کرود  عنروان بره  هکترار  در نیترروژن  کیلوگر 30 کاربرد

 صرفات  تمرا   در زدايری برگ. کرد تولید قبولیقابل عملکردهای
 وزن ماننرد  مرواردی  در تنهرا  و داشرت  منفری  اثرر  محالعه مورد

 اثررر هررابرررگ جائرری حررذف برداشررت، شرراخص و صررددانه
 میراان  محیحری،  شرايط. داشت شاهد به نسبت کنندگیيلتعد

 کره نحویبه ،داد قرار تأثیر تحت را زدايیبرگ از حاصل خسارت
 از هرای بررگ  جبرران  برابرر  در را گیرا   يیتوانرا  نیتروژن مصرف
 شررايط  در هرا بررگ  حرذف  همچنرین  و داد افرااي   رفتهدست
 انتقرال  انجرا   با و بخشید بهبود را گیا  آبی وضعیت آب کمبود

 ناشری  عملکرد فتاُ مقدار ،گیا  اقتصادی مخازن به ساقه يرذخا
 و نیتررروژن مصرررف بررا بنررابراين. يافررت کرراه  زدايرریبرررگ از

 در عملکرررد چشرمایر  کراه   از تروان مری  آبیراری  يتمحردود 
 کرد. جلوگیری اندديد  خسارت هابرگ که شرايحی
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Introduction 

Chickpea (Cicer arietinum L.), an annual with indeterminate growth habit, is one of the most important 

food legumes. Loss of foliage due to leaf diseases or environmental hazards are prevalent for many crops. 

Such loss of foliage affects the yield and also the carbohydrate and protein status of leaves and seeds. The 

source-sink relationship change during growth stages. Few factors including nitrogen fertilizer and water 

influence this relationship. This experiment was conducted in order to study the effects of nitrogen fertilizer, 

supplementary irrigation and defoliation on yield and yield components of chickpea. 

 

Materials & Methods 

 The experiment was conducted as split-split plot based on randomized complete block design with three 

replications in research farm of Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran in 2012. Main 

plot was nitrogen fertilizer including 30, 75 and 150 kg N/ha and sub-plot was irrigation regimes including 

full irrigation, supplemental irrigation at flowering and supplemental irrigation at flowering and seed filling 

stages. Defoliation including 0, 25%, 50%, 75% and 100% was considered as sub-sub plot. Leaf and stem 

dry weight, seed yield, biological yield, pod number per plant, grain number per plant, 100 grain weight and 

harvest index were all recorded. 

 

Results & Discussion 

 The results indicated that all traits excluding harvest index were higher in 150 kg N.ha-1 treatment 

compared to other levels of nitrogen. Nitrogen rate of 150 kg.ha-1 produced the highest grain yield (135.7 

g.m-2). The highest harvest index (40.7%) was obtained at 30 kg.ha-1 N treatment. Full irrigation and 

supplemental irrigation at flowering and poding stages with average grain yield of 146 g.m-2 were higher 

than supplemental irrigation at flowering (83 g.m-2). Supplemental irrigation at flowering and poding stages 

showed the highest harvest index (41.2 %). The highest biological yield was obtained from 150 kg N.ha-1 

(413 g.m-2) and full irrigation (415 g.m-2). Nitrogen rate 75 kg.ha-1 at 0% defoliation (control), resulted in the 

highest seed yield (177 g.m-2). The lowest seed yield (58 g.m-2) was obtained from 75 kg.ha-1 nitrogen 

treatment and complete defoliation. By increasing of N fertilizer application, the negative effects of 

defoliation in some traits such as pod number and seed and leaf weight decreased. In 30 and 75 kg.ha-1 

nitrogen treatment, 100% defoliation decreased pod number to 50%, but this was 20% in 150 kg.ha-1 

nitrogen treatment. Full irrigation with 0% defoliation produced the highest (196 g.m-2) and supplemental 

irrigation at flowering stage with complete defoliation the lowest (56 g.m-2) grain yield. Defoliation 

decreased the most of mentioned traits significantly. Complete defoliation decreased grain and biological 

yield to 46% and 56%, respectively compared to the control. The lowest harvest index (29%) was obtained in 

complete defoliation. All of traits including pod number, seed number, harvest index and biological yield had 
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positive and significant correlation with seed yield. Biological yield (83%) had highest correlation with 

yield. 

 

Conclusion 

Generally, defoliation decreased grain yield. However, application of nitrogen fertilizer at low levels 

could decrease the negative effects of defoliation. High N application improved the ability of plant to 

compensate the leaves that removed grain yield in treatments of full irrigation and supplementary irrigation 

at flowering and depoding stages was equivalent, therefore under water deficit condition, supplementary 

irrigation at flowering and podding stages recommend. 
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