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 چکيده

(، ILC482بر عملکرد و اجزاای عملکزرد ندزود ر)زم       زدايیغالفآبیاری و  هایرژيمو  بررسی اثر نیتروژن منظوربه
 دانشزااه ی کامل تصادفی در سه تکرار در مارعه تحقیقاتی هابلوکبا طرح پايه  ردشدهخُهای دوبارکرت صورتبهآزمايشی 
و  75، 30گرديزد  تیمارهزای آزمزايا شزامل مقزادير کزود نیتزروژن         اجزرا   1390-91ی مشهد در سزا  زراعزی   فردوس
؛ و روز10ة رشد به فاصل ةآبیاری در تمام دور: آبیاری  آبیاری کامل هایرژيمعامل اصلی،  عنوانبه( کیلوگرم در هکتار150

 50،  25(، 0 :  شزاهد  یزدايغالفعامل فرعی و  عنوانبه( دهیغالفآبیاری تکمیلی در مرحله گلدهی و مراحل گلدهی و 
تعزداد   فرعی بود  وزن خشک برگ و سا)ه، وزن دانه در بوته، وزن خشک انزدام هزوايی،  -عامل فرعی عنوانبهدرصد( 75و 

کیلوگرم نیتروژن باعز   150یری شدند  نتايج نشان داد که تیمار گاندازهدانه 100غالف در بوته، تعداد دانه در بوته و وزن 
گرم دانه در بوته بیشترين وزن دانه در بوته را تولید 8/3نیتروژن با  کیلوگرم150ت مورد مطالعه شد  تیمار بهبود اکثر صفا

نیتروژن تعلق داشت  تیمار آبیزاری در مراحزل گلزدهی و     کیلوگرم30درصد( به تیمار 36کرد  بیشترين شاخص برداشت  
درصد( 39ديار آبیاری برتری داشت  باالترين شاخص برداشت   گرم در بوته نسبت به دو سطح4/4با وزن دانه  دهیغالف

درصزد  75نیا به همین سطح آبیزاری تعلزق داشزت  در دو تیمزار آبیزاری کامزل و آبیزاری تکمیلزی در مرحلزه گلزدهی،           
 دهزی غزالف اما اين کاها در تیمار آبیزاری تکمیلزی در مراحزل گلزدهی و      ،درصد کاها داد60وزن دانه را  زدايیغالف
( درصزد 25جائزی   زدايزی غزالف همراه با  دهیغالف، آبیاری تکمیلی در مراحل گلدهی و کنابرهمدرصد بود  در اين 45

نیتزروژن   کیلزوگرم 150هزای  ( را داشت  بیشترين وزن خشک اندام هزوايی از تیمزار  درصد45بیشترين شاخص برداشت  
جزا وزن بزرگ( را   تمام صزفات فزو)  بزه    زدايیغالفآمد   دستبهگرم در بوته( 3/14گرم در بوته( و آبیاری کامل  8/12 
درصد نسزبت  30و  56 ترتیببه، وزن دانه و وزن خشک اندام هوايی را زدايیغالفدرصد 75داری کاها داد  یمعن طوربه

شرايط تزنا   تعلق داشت  در زدايیغالفدرصد 75درصد( به تیمار 23به شاهد کاها داد  کمترين شاخص برداشت نیا  
تزوان بزا مصزرف    ی بزر وزن دانزه در بوتزه نداشزت، لزذا مزی      تزثثیر خشکی يک نوبت آبیاری(، مصرف باالی کود نیتزروژن  

بزا   کلزی  طزور بزه  آورد  دستبه( را مربعمترگرم دانه در 166)بو   عملکرد )ابل ،کود آغازگر عنوانبهنیتروژن  کیلوگرم30
در شرايطی که محدوديت آب    همچنینرا تا حدی بهبود بدشید هاغالفاز حذف توان خسارت ناشی یممصرف نیتروژن، 

تمام صفات از جمله تعداد غزالف، تعزداد    مقابله کرد  آببا آبیاری تکمیلی در مراحل زايشی با کمبود توان میوجود دارد، 
تعزداد   ،داشزتند  در ايزن بزین    داری با وزن دانهدانه، شاخص برداشت و وزن خشک اندام هوايی همبستای مثبت و معنی

 ( را با وزن دانه داشت درصد75بیشترين همبستای   مربعمترغالف در 

 
 زدايی ، گلزدايیغالف ،تنا خشکی: آبیاری تکمیلی، ی کليدیهاواژه
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حبوبات از منزابع مهزم غزذايی سرشزار از پزروترین بزرای       

تزا   18بزودن  ا داراروند  حبوبات بز شمار میتغذيه انسان و دام به
هزای حیزوانی در رژيزم    درصد پروترین در مقايسه با پروترین32

 عنزوان بزه  ایتغذيزه  نظزر  از ،درآمدويژه افراد کمغذايی مردم به
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 مصزرف  سزبد  در زيزادی  بسزیار  اهمیزت  انسزان  پروترین منبع
دلیزل  های زراعزی جهزان، حبوبزات بزه    نظامدر بوم  دارد خانواده

نايی تثبیت نیتروژن اتمسزفر در همايسزتی بزا    برخورداری از توا
نیاز گیاهان زراعی بعد ای از نیتروژن موردها بدا عمدهباکتری

(  ندزود  Hajikhani et al., 2011سزازند   از خود را فراهم می
 Cicer arietinum L.)   تزرين گیاهزان خزانواده    يکزی از مهزم
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 Ganjealiشزود   بقوالت است که در اکثر نقاط دنیا کشت می

et al., 2009  درصززد پززروترین، 63/24(  بززذر ندززود حززاوی
باشززد  درصززد روغززن مززی 62/5درصززد کربوهیززدرات و 60/64

اين، منبع غنی معدنی نظیزر کلسزیم، منیزايم، پتاسزیم،     ربَعالوه
آيزد   شزمار مزی  هزا نیزا بزه   سديم، روی، آهن، مز  و ويتزامین  

اهمیزت ايزن   طور )ابلیت تثبیت نیتروژن از ديازر داليزل   همین
 (  Abu salem & Abu arab, 2001باشد  گیاه می

 رشد تغذيه، در کنندهیینتع يکی از عناصر اصلی نیتروژن

 نیتروژن میاان کهیطوربه شود،می محسوب آن عملکرد و گیاه

 کلروفیل دانه، پروترین محتوی تواندمی گیاه برای دسترس)ابل

 برگ و سطح همچنین و سلولی پروتوپالسم حجم و اندازه برگ،
 & Janmohamadiدهد   )رار تثثیر تحت را فتوسنتای فرآيند

et al., 2010 نیتروژن سبب بهبود  ويژهبه(  فراهمی مواد غذايی
گسترش اندام هزوايی و   ةتیج  در نشودمیوضعیت رشد رويشی 

ها مزواد فتوسزنتای بیشزتری تولیزد و بزه مصزرف       توسعه برگ
(  مقزادير  Ghosh et al., 2004  رسزد  هزای زايشزی مزی   اندام

باالتر کود نیتروژن در صورتی که بذور با بزاکتری تلقزیح نشزده    
 & Ashraftaliaiباع  افاايا محصزو  شزده اسزت      ،باشند

Sayadian, 2000  )گرفته از مقزدار تثبیزت   برآوردهای صورت
کیلوگرم 141تا  يکنیتروژن توسط ندود بسیار متغیر بوده و از 

شززرايط مارعززه در 314متفززاوت اسززت  بررسززی   در هکتززار 
بنزدی  درصد ماارع گره36هند نشان داد که تنها در هوايی وآب

ايزن فعالیزت   ربَز خوب و خوب بوده اسزت  عزالوه  در سطح بسیار
همايستی و تثبیت نیتروژن فقط تا شروع گلدهی ادامزه دارد و  

کززه دوره زايشززی آن در صززورتی شززود،پزز  از آن متو)زز  مززی
نی است و بدشی از رشزد رويشزی نیزا در مرحلزه زايشزی      طوال

تبع که به شوندها در اين مرحله تشکیل میافتد و دانهاتفا) می
کمبزود   ( Bagheri et al., 1997  به نیتروژن زيادی نیاز دارند

بزه   دسزتیابی برای  محدودکنندهزيستی ين عامل غیرترمهمآب 
شود  تغییر شزرايط  عملکرد پتانسیل گیاهان زراعی محسوب می

هوايی در چند دهه اخیر منجر به کاها میاان بارنزدگی و  وآب
خشک شزده اسزت    یمهنتغییر در توزيع آن در مناطق خشک و 

رسد با توجه به تغییر الاوهای بروز خشکی، تغییزر در  نظر میبه
هززای مناسززب بززرای کززاها اخززتالف عملکززرد وا)عززی و راهبُرد

 Sasaniاين مناطق ضروری اسزت    پتانسیل گیاهان زراعی در

et al., 2004  ) 

در جبزران   مزثثر هزای  آبیاری تکمیلی يکی از جمله روش
يی مصرف آب و جلزوگیری  آبردن کارکمبود رطوبت خاک و باال

به تولید پايدار در مناطق خشک و  دستیابیاز نوسان عملکرد و 
نا ترين مرحله تکه حساساينباشد  با توجه بهخشک مییمهن

 ،باشزد شزدن دانزه مزی   ررطوبتی در ندزود مرحلزه گلزدهی و پُز    

با انجام آبیاری تکمیلزی در ايزن مراحزل     رودمیبنابراين انتظار 
و عملکرد افاايا  شود از شدت خسارت تنا کاسته ،رشد گیاه
آبیززاری  تززثثیری امطالعززهدر  ( Fallah et al., 2005يابززد  

)زرار گرفزت  نتزايج    تکمیلی در زراعت ديم ندود مورد بررسزی  
نشان داد که آبیاری تکمیلی عملکرد دانزه را افزاايا داد  ايزن    
افاايا از طريق افاايا رشد رويشی و وزن هزاار دانزه حاصزل    
شد  افاايا عملکرد دانه ناشی از اثر آبیاری تکمیلی در مراحزل  

 ترتیزب بزه دانه نسبت به شاهد  پُرشدنو  بندیغالفدهی، غنچه
د بود  لذا آبیاری در مراحل آخر رشد موجزب  درص56و  40، 28

 & Ashraftaliai  افاايا وزن هاار دانه و عملکرد دانه گرديد

Sayadian, 2000). Ullah et al, (2002) وFallah et al, 

اظهار داشزتند آبیزاری تکمیلزی در مراحزل گلزدهی و       (2005)
 عملکرد دانه را افاايا داد  هاغالف پُرشدن

انه، رشزد گیزاه، گلزدهی و عملکزرد دانزه      در طو  تولید د
مديريتی )زرار   زيستی و عملیاتعوامل زيستی و غیر تثثیرتحت 
دهزد  بلبلی تعداد زيادی سینک تشکیل مزی گیرد  لوبیا چشممی

به اين خاطر که گیاه شاخ  ،شودبارور می هاآنکه تعداد کمی از 
ن جزدا از ايز   دهزد  پیری بزرگ از دسزت مزی    علتبهو برگا را 

ی سبا جهت مصرف خوراکی يزا حملزه   هاغالفعامل، برداشت 
خوارها نیا باع  کاها بار مدان و تغییر نسبت منبع بزه  غالف

 يک تکنیک است که سرعت رشد را زدايیغالف  شودمدان می
دهد و بزه سزرعت   از طريق تغییر تعاد  منبع و مدان تغییر می

ه در گیزاه منجزر   بیشتر گل و دانز  رشد بیشتر و در نهايت تولید

سزطوح حزذف    تزثثیر روی  مطالعزه   (Rathod, 2009  شودمی
( روی عملکرد سزويا نشزان داد کزه    10،20،30،40،50  هاغالف

درصزد  10اکثر پارامترهای رشد، عملکرد و اجاای عملکرد با هر 

 ,Kurtakoti  تخطی کاها ياف طوربهافاايا در حذف غالف 

2001)  Kasai et al, (2008)  اعما  دو درجزه متفزاوت از   با
 ة، همز افتهيهی توسعهاغالف نص   محدوديت مدان روی سويا

میزاان   ،تزر دريافتنزد کزه درجزه بزارگ    افته( يهی توسعهاغالف
يزن  ا  دانه شد اندازةفتوسنتا بیشتری داشت و منجر به افاايا 
کننزده  محزدود  مبزد   ،پرسا که آيا در عملکرد يک گیاه زراعی

شک در طو  رشزد  یبسیار پیچیده است، چون ب ،است يا مقصد
کند  از جملزه عوامزل   یمو نمو، رابطه بین مقصد و منبع تغییر 

گذار روی رابطه منبع و مقصد، مقدار رطوبت در دسترس و تثثیر
بزرآورد کزاها   منظزور  بهتحقیق حاضر باشد  یمنیتروژن خاک 

و  هزا غزالف عملکرد ناشی از حذف اثر خسارت ناشزی از حزذف   
سزطوح   تزثثیر بر عملکرد و اجاای عملکرد ندود تحزت  آن  ثثیرت

 آبیاری انجام گرفت  هایرژيممدتل  نیتروژن و 
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 هامواد و روش
در سه تکرار  شدهردهای دوبارخُکرت صورتبهاين تحقیق 

در مارعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشااه فردوسی مشهد 
آزمزايا شزامل    اجرا شد  تیمارهزای  1390-91در سا  زراعی 
 75، 30 در سه سزطح  بود که عامل اصلی عنوانبهکود نیتروژن 

نیاز مقدار کود نیتروژن مورد اعما  شد  در هکتار کیلوگرم150و
هزر يزک از سزطوح     به دستیابی( جهت درصد46 اوره صورتبه 

)بزل از کاشزت    فو)، بر اساس آزمايا تجايه شزیمیايی خزاک  
    (1 جدو   مشدص شد

 
 آزمایشی مزرعه خاك فيزیکوشيميایی هایویژگی -1جدول

Table 1. Soil physical and chemical properties of experimental field 

 (مترسانتی) عمق
Depth (cm) 

 درصد نيتروژن کل
%N 

 دسترسقابل فسفر
Available P 

(PPM) 

 دسترسقابلپتاسيم 
Available K 

(PPM) 

 درصد موادآلی

%OM 
 اسيدیته

PH 
 الکتریکیهدایت

EC (dS/m) 
 بافت 

Texture 

 سیلتی لوم 2.5 8.4 1.2%  286  20 0.087 0-20

 
 عنزوان به، کیلوگرم150حدود نیمی از کود نیتروژن سطح 
 عنزوان بزه آبیزاری نیزا   کود سرک همامان با گلدهی توزيع شد  

 آبیزاری بزه فاصزله     آبیزاری کامزل   شامل سه سطحعامل فرعی 
آبیاری تکمیلی در مرحله گلزدهی   ،  فصل رشد(روزه در طو10
)بزل از    بزود  دهیغالفز در مراحزل گلزدهی و    آبیاری تکمیلی و

و سپ  عملیات  یبردارسازی زمین، از خاک مارعه نمونهآماده
های بذر ورزی و ايجاد جوی و پشته انجام شد  در هر کرتخاک

ه متزر، فاصزل  پزنج  ردي  به طو   پنج( در ILC482ندود  ر)م 
در  مترسانتی شاو فاصله روی ردي   مترسانتی50بین ردي  

جهزت   کشزت شزد    1390اسفندماه 25در  مترسانتی پنجعمق 
عملیززات  دو مرتبززه Heliothis armigera مبززارزه بززا آفززت 

بززا سززم متاسیسززتوک  بززا غلظززت دو در هززاار در  پاشززی سززم
 هزرز نیزا  یهزا صورت گرفت  عملیات مبارزه بزا علز   ماه خرداد

حزدود سزه هفتزه    انجام شد  در  دستی در يک مرحله صورتبه
 زدايزی غزالف سطوح مربوط به تیمزار   خردادماه( گلدهی بعد از 

بوته از هزر   شاروی  هاغالفدرصد 75و  50،  25شامل حذف 
های تحت تیمار، دو بوتزه  که بین بوتهیطوربه ؛کرت اعما  شد

سزطح کزل    داشزت حاشیه درنظرگرفته شد  عملیات بر عنوانبه
انجام گرفت  همامان بزا   یرماهدر دهم تدستی  صورتبهها کرت

گیری اجاای اندازه منظوربه ،بوته از هر کرت پنجبرداشت تعداد 
های مربزوط بزه هزر کزدام از سزطوح      عملکرد برداشت شد  بوته

 هزا آننیا جداگانه برداشت و اجزاای عملکزرد    زدايیغالفتیمار 
های گیری وزن خشک اندام هوايی، بوتههجهت انداز تعیین شد 
آون )رار داده شزده و سزپ     ساعت در48 مدتبهشده برداشت

و انجزام   MSTAT-Cافزاار  نزرم  بزا هزا  توزين شدند  آنالیا داده
استفاده شد  مقايسزات میزاناین    Excelها از جهت رسم نمودار

ج پزن دانکن در سطح احتمزا   ای چنددامنهها نیا با آزمون داده
 صورت گرفت  درصد

 

 نتایج و بحث
 تعداد دانه در بوته

نیتززروژن و آبیززاری بززر تعززداد دانززه در بوتززه  کززنابززرهم
(  در شززرايط کمبززود آب، 2 جززدو   بززود( ≥01/0P دار معنززی

 ،بر تعداد دانه در بوته ايجاد کزرد  سوءمصرف باالی نیتروژن اثر 
ن، آبیاری در نیتروژ کیلوگرم150و  75های که در تیماریطوربه

متوسزط حزدود    طزور بزه مرحله گلدهی تعزداد دانزه در بوتزه را    
کزه ايزن   درصد نسبت به آبیاری کامل کزاها داد، درحزالی  46

(  3درصد بزود  جزدو     هشتتنها  کیلوگرم30کاها در تیمار 
 دارصزفت معنزی  بزر ايزن    زدايزی غزالف نیتزروژن و   کزنا برهم

 01/0P≤) 2  جدو   بود)   

تیمززار  از (838  بیشززترين تعززداد دانززه  ،در ايززن مززورد 
کمتززرين آن بززا  و زدايززیغززالف بززدونو کیلززوگرم نیتززروژن 75
درصززد 75همززین سززطح نیتززروژن و    صززد کززاها از در76

 کیلزوگرم 150در تیمزار   زدايزی غزالف حاصزل شزد     زدايیغالف
(  4نیتروژن، کمترين کاها را در تعداد دانه ايجاد کرد  جدو  

بزر تعزداد دانزه در بوتزه      نیزا  زدايزی غزالف و بیاری آ کنابرهم
بیشترين تعداد  کهیطوربه، (2 جدو   شد (≥01/0P  دارمعنی
 زدايزی غزالف  بزدون  ( مربوط به تیمار آبیاری کامل و867دانه  
و  دهیغالفکه با تیمار آبیاری تکمیلی در مرحله گلدهی و  بود

داد دانزه    کمتزرين تعز  دار نداشتتفاوت معنی زدايیغالف بدون
تیمززار آبیززاری تکمیلززی در مرحلززه گلززدهی و    نیززا از( 218 

تعداد دانه در بوتزه    (5 جدو  حاصل شد  زدايیغالفدرصد 75
در تیمار آبیاری کامل بزیا از دو سزطح ديازر آبیزاری، تحزت      

درصزد  75)رار گرفت  در ايزن سزطح آبیزاری،     زدايیغالف تثثیر
عملکزرد نسزبت بزه    درصزد  68باع  کاها حزدود   زدايیغالف

 شاهد شد 
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  زداییغالفسطوح مختلف نيتروژن، آبياری و  تأثيربرخی صفات زراعی نخود تحت  تجزیه واریانس )ميانگين مربعات( -2جدول 

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

irrigation and depodding 

 شاخص

 برداشت

Harvest 

index 

وزن خشک اندام 

 هوایی

Shoot dry 

weigh 

 وزن دانه در بوته
Seed weight  

 ماده خشک

 ساقه

Stem dry 

weight  

ماده 

خشک 

 برگ

Leaf 

dry 

weight 

 وزن 

 صد دانه

100-seed 

weight 

تعداد 

  غالف

 در بوته

Pods/ 

plant 

در  دانهتعداد 

 بوته

Seeds/  
Plant  

 درجه

 آزادی

Df 

 منابع تغيير

S.O.V  

ns92.77 ns0.24 ns0.63 ns1.21 ns0.07 ns90.70 ns7.11 ns10.93 2 
 بلوک

Block 

**642.0 **98.54 **5.84 **21.12 **7.93 ns13.27 **141.68 *129.20 2 
 نیتروژن

Nitrogen (N) 

22.77 3.08 0.13 0.18 0.28 20.19 5.18 14.16 4 
  ی اصلیخطا

error 

** 1642 **386.97 **56.46 **107.76 **19.96 **473.37 **404.43 **612.22 2 
 آبیاری

Irrigation (I) 

ns64.17 **44.09 **7.52 **5.52 **3.32 **142.67 *70.51 **221.26 4 
 نیتروژن*آبیاری

N*I 

23.97 4.16 0.57 0.90 0.10 19.05 14.10 11.60 12 
 ی فرعیخطا

error 

**936.9 **32.17 **33.06 **9.82 **0.79 ns38.71 **553.49 **741.62 3 
 زدايیغالف

Depodding (D) 

**243.3 *2.76 **3.67 **3.78 **1.67 **78.30 **75.06 **129.36 6 
 زدايیغالفنیتروژن*

N*D 

**186 **25.95 **2.37 **5.45 **2.25 **131.46 **36.37 **52.72 6 
 ايیزدغالفآبیاری* 

I*D 

**60.57 **4.03 **1.98 **1.80 **0.92 **205.30 **46.63 **83.93 12 
 ری*نیتروژن*آبیا

  N*I*D زدايیغالف

17.62 1.17 0.15 0.40 0.08 15.70 4.84 4.66 54 
 فرعی-ای فرعیخط

error)) 
13.47 10 11.4 13.5 17.64 16.66 17.46 14.7 

 
%CV 

ns** درصد  يکو  پنجدار در سطوح احتما  ار و معنیدعدم معنی ترتیببه :، * و 

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

 

 تعداد غالف در بوته
ها کلیه تیمار کنابرهمبا توجه به نتايج تجايه واريان ،  
 نتززايج  (2 جززدو   دار شززدمعنززی تعززداد غززالف در بوتززه بززر 
غالف در  دنیتروژن و آبیاری نشان داد بیشترين تعدا ناکبرهم
نیتزروژن و آبیزاری    کیلزوگرم 150مربوط به تیمزار  ( 572 بوته 

نیتزروژن و آبیزاری    کیلزوگرم 150باشد کزه بزا تیمزار    کامل می
تفزاوت   از نظزر آمزاری   دهزی غالفتکمیلی در مراحل گلدهی و 

 Varughese & Gheetha (2001)  (3 جززدو   نداشززت
 مزثثر بلبلی ريافتند که کود نیتروژن بر عملکرد دانه لوبیا چشمد

 کزنا بزرهم در   شودمیبوده و باع  افاايا تعداد غالف و دانه 
و بزدون  ، تیمار آبیاری کامل زدايیغالفآبیاری و  هایرژيمبین 

بیززاری تیمززار آو ( 777  بیشززترين تعززداد غززالف زدايززیغززالف
بزا   زدايزی غزالف درصزد  75تکمیلی در مرحله گلدهی در سطح 

 کمتززرين تعززداد غززالف در بوتززه را تولیززد کردنززد  غززالف،171
نتزايج نشزان داد در هزر دو تیمزار آبیزاری کامززل و        (5 جزدو  

تعداد غالف در بوته را بزه   زدايیغالفآبیاری در مرحله گلدهی، 
در بزین   زدايزی غزالف يک میاان کزاها داد  مقايسزه سزطوح    

 دهزی غالفآبیاری در مراحل گلدهی و  آبیاری کامل و هایرژيم
درصد، 75تا  25از  زدايیغالفدهد که در هر سطح از نشان می

تعداد غالف در بوته در بین اين دو رژيم آبیاری تفاوت کمزی را  
ی بزر  تزثثیر رسد تعداد دفعزات آبیزاری   نظر میبه  دهدنشان می

 نداشت  زدايیغالفخسارت ناشی از 
کیلزوگرم  75، تیمزار  زدايزی غزالف ن و نیتروژ کنابرهم رد 

را تولید  (719  بیشترين تعداد غالف زدايیغالف بدوننیتروژن و 
( نیا از همزین سزطح نیتزروژن و    168کرد  کمترين تعداد غالف  

در سزطوح پزايین     (4حاصل شزد  جزدو     زدايیغالفدرصد 75
شزت،  ی بر تعداد غالف داامالحظه)ابل تثثیر زدايیغالفنیتروژن، 

کیلززوگرم نیتززروژن در تیمززار 75و  30کززه در سززطوح یطززوربززه
حدود  ترتیببه، تعداد غالف نسبت به شاهد زدايیغالفدرصد 75
 کیلززوگرم150درصززد کززاها نشززان داد، امززا در سززطح 77و  56
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درصزد  33تعزداد غزالف را تنهزا     زدايزی غالفدرصد 75نیتروژن، 
 همچنزین یتزروژن و  رسزد مصزرف بزاالی ن   نظر میکاها داد  به

حزدی توانسزته بزا     استفاده از کود سرک در اين سطح کودی، تزا 
، هزا غالفو  هاگلها و مواد فتوسنتای و انتقا  آن به افاايا برگ

  (Ghosh et al., 2004کاها تعداد غالف از جبران کند  
 

 دانه100وزن 
دار دانزه معنزی  100نیتروژن و آبیزاری بزر وزن    کنابرهم

 01/0P≤)   نیتروژن همراه با  کیلوگرم150(  تیمار 2شد  جدو
گرم بیشترين 31با میاان  دهیغالفآبیاری در مراحل گلدهی و 
اما مصزرف ايزن مقزدار نیتزروژن در      ،وزن صد دانه را تولید کرد

دنبزا   منفزی بزه   تزثثیر  دهزی غالفشرايط کمبود آب در مرحله 
گزرم( از تیمزار   6/18که کمترين وزن صد دانه  یطوربهداشت، 
آمزد   دسزت بهنیتروژن و آبیاری در مرحله گلدهی  کیلوگرم150

کیلوگرم نیتروژن در همین سطح آبیاری تفزاوت  75که با تیمار 
نیتزروژن و   کزنا برهم(  گرچه 3داری نشان نداد  جدو  معنی
(، 2 جدو  شد (≥01/0P  داردانه معنی100بر وزن  زدايیغالف

ی بین سطوح امالحظه)ابلروژن، تفاوت اما در هر سه سطح نیت

بزا  از نظزر وزن صزد دانزه مشزاهده نشزد        زدايزی غالفمدتل  
گزززرم( از تیمزززار 28دانزززه  100بیشزززترين وزن  ،حزززا ايزززن
و کمتزرين آن بزا    زدايیغالفدرصد 25نیتروژن و  کیلوگرم150
حاصزل   زدايیغالفدرصد 50گرم از همین سطح نیتروژن و 19

بززر وزن  زدايززیغززالفآبیززاری و  کززنابززرهم  (4شززد  جززدو  
  (2 جدو   شد( ≥01/0P دار دانه معنی100

حزذف غزالف    دهد که در مقايسه با شاهد،نتايج نشان می
 دانه را افاايا داده است و البته مقدار افزاايا د)یقزا   100وزن 

  نبوده است زدايیغالفمتناسب با افاايا درصد 
آبیززاری تکمیلززی در دانززه در شززرايط 100بیشززترين وزن 

 زدايزی غزالف درصزد  25و در سطح  دهیغالفمراحل گلدهی و 
و شزاهد در هزر کزدام از     زدايزی غالفمشاهده شد  بقیه سطوح 

در يزک   دهنزد  ینمداری را نشان آبیاری تفاوت معنی هایرژيم
 در دو سطح حزذف  با اعما  محدوديت مدان روی سويابررسی 
افته، نتايج نشزان داد بزا   يهوسعی تهاغالفهمه  و هاغالفنص  

و منجزر بزه    افزاايا يافزت  میاان فتوسزنتا   حذف بیشتر غالف
 ( Kasai et al., 2008 دانه شد  اندازةافاايا 

 

 یاريآب و تروژنين تأثير تحت نخود مورد مطالعه در صفاتبرخی  نيانگيم سهیمقا -3 جدول

Table 3. Mean comparison of chickpea traits affected by nitrogen and irrigation 
 

 وزن خشک اندام هوایی 

 )گرم درمترمربع(

 وزن دانه 

 )گرم در مترمربع(

 ساقه وزن خشک

 )گرم درمترمربع(

 برگ وزن خشک

  )گرم در مترمربع(

وزن 

 دانه100

غالف تعداد  

 مترمربعدر

دانه تعداد 

 مترمربعدر 
 آبياری

 نيتروژن

 ()کيلوگرم

Shoot dry weight 

)2-g m( 
Seed weight 

)2-(g m 
Stem dry weight 

)2-(g m 
Leaf dry weight 

)2-(g m 

100 

seed 

weight 

2-Pods m 2-Seeds m irrigation 
Nitrogen 

(kg) 

205f 73d 81f 31d 21.23de 292de 350e 
 گلدهی

Flowering 

30 401c 168a 146d 43c 22.75d 532ab 772a 

 گلدهی،

 دهیغالف

Flowering, 

podding 

345d 102c 174c 49c 26.87bc 363c 380de 
 کامل

Full 

218f 52e 111e 31d 18.94e 248e 277f 
 گلدهی

Flowering 

75 287e 104c 117e 29d 23.64cd 355c 437d 

 گلدهی،

 دهیغالف

Flowering, 

podding 

505b 139b 220b 75b 27.27b 486b 534c 
 کامل

Full 

279e 73d 124e 46c 18.64e 325cd 371e 
 گلدهی

Flowering 

150 428c 164a 166c 46c 30.82a 570a 573c 

 گلدهی،

 دهیغالف

Flowering, 

podding 

567a 138b 259a 117a 23.94bcd 572a 670b 
 کامل

Full 

  ندارند داریمعن اختالف رصدد پنج سطح در دارند، دانکنای دامنه آزمون اساس بر ستون هر در مشترک حرف کي حدا)ل که يیهانیانایم

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



 

143 

 1396نيمة اول ، 1ة، شمار8/ جلدايران هاي حبوباتپژوهش .../اثر حذف مخزن  ؛و همکارانامينی 

 یزدایغالف و تروژنين تأثير تحت نخودبرخی صفات مورد مطالعه در  نيانگيم سهیمقا -4جدول 

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

شاخص 

 برداشت

وزن خشک 

 اندام هوایی 

 (مربعمتر)گرم در 

  وزن دانه

 (مربعمتر)گرم در 

 ماده خشک ساقه 

 )گرم در مترمربع(

 ماده خشک برگ 

 (مربعمتر)گرم در

 وزن

 )گرم( صد دانه 

 تعداد غالف 

 رمترمربعد

تعداد دانه 

 درمترمربع
 زداییغالف

نيتروژن 

 )کيلوگرم(

Harvest 

index (%) 

Shoot dry 

)2-m (g weight 

Seed weight 

)2-m (g 

Stem dry 

)2-m (g weight 

Leaf dry 

)2-m weight (g 

100 seed 

weight (g) 
2Pods/m 2Seeds/m Depodding 

Nitrogen 

(kg) 

26.79e 274g 74.73g 146de 47d 20.68de 245g 351e 75% 

30 
39.1ab 300fg 117.6d 133e 44de 25.78ab 362ef 422de 50% 
42.82a 312f 136b 106f 28f 23.57bcd 428de 582c 25% 
35.27bc 380cd 132.7bc 150de 47d 24.42a-d 548b 647bc 0 
16.74f 293fg 46.02h 179bc 48d 22.5b-e 168h 200f 75% 

75 
23.76e 295fg 71.39g 137e 35ef 24.53a-d 213gh 251f 50% 
31.95c 330ef 103.7e 130e 62c 25.11abc 352f 375e 25% 
40.03a 428.5b 177a 152de 36ef 21.01cde 719a 838a 0 
26.33e 355de 90.41f 160cd 71b 25.43ab 388ef 391e 75% 

150 
  

27.36de 435b 120.3cd 197b 88a 19.27e 466cd 606c 50% 
31.23cd 407bc 128bcd 149de 71b 27.93a 524bc 469d 25% 
32.72c 500a 166.1a 226a 49d 25.22abc 578b 686b 0 

  ندارند دارمعنی اختالف درصد پنج سطح در ای دانکنبر اساس آزمون چند دامنه ستون هر در مشترک حرف کي لدا)ح یدارای هانیانایم
Means within each column with a letter in common are not significantly different at α= 0.05 probability level- using Dancan Multiple Range Test. 
 

 

 برگ وزن خشک
خشززک بززرگ  وزننیتززروژن و آبیززاری بززر  کززنابززرهم 
  افززاايا مقززدار مصززرف (2 جززدو   شززد (≥01/0P دار معنززی

خشزک   وزنفراهمزی رطوبزت باعز  افزاايا     نیتروژن همراه با 
نیتزروژن همزراه بزا     کیلزوگرم 150تیمزار  برگ در بوته گرديزد   

گزرم( وزن خشزک بزرگ را تولیزد     117 بیشترين کامل  آبیاری
کمبزود   تزثثیر در شرايط مصرف باالی نیتروژن،   (3کرد  جدو  

که کزاها  یطوربهآب بر وزن خشک برگ شديدتر بوده است، 
بار آبیاری نسبت به آبیاری کامزل  در تیمار يکوزن خشک برگ 

و  58، 37 ترتیببهنیتروژن،  کیلوگرم150و  75، 30در سطوح 
نیزا   زدايیغالفنیتروژن و  کنابرهم ( 3درصد بود  جدو  60
در  ( 2 جزدو    شزد ( ≥01/0P دار خشک بزرگ معنزی   وزنبر 

وزن خشزک بزرگ را    زدايزی غزالف نیتروژن،  کیلوگرم30سطح 
)رار نزداد، امزا در سزطوح بزاالتر      تثثیری تحت توجه)ابل طوربه
باعزز  افززاايا وزن بززرگ  زدايززیغززالف(، کیلززوگرم150و  75 

ر حزذف  بَز توان گفزت عزالوه  (  می4نسبت به شاهد شد  جدو  
یجزه  نت ، مصزرف بزاالی نیتزروژن، پیزری و در    هزا غالفو  هاگل

در شزرايطی   یر انداخته است  در نتیجزه تثخها را به رياش برگ
بزا مصزرف کزود نیتزروژن،      توانمیاند از دست رفته هاغالفکه 

تعداد و دوام سطح برگ را افاايا و از اين طريق به تولید گزل  
 Crafts et al, (1984و غالف بیشتر کمزک کزرد  در بررسزی     

ترکیبات گیاهی را تحت  الاوی تدصیصسويا حذف غالف  ویر
 عنزوان بهشده زدايیغالفه گیاهان و سا) هابرگ و )رار داد تثثیر
افتادن بزرگ   و جايااين برای تجمع ماده خشک بود مدانيک 

اين گیاهان حتی دو هفته بعزد از    افتاد یردر اين گیاهان به تثخ
بززا آبیززاری همززراه  هززایرژيززم بلززون نیززا بززرگ سززبا داشززتند 

)زرار داد  در شزرايط    تثثیرخشک برگ را تحت  وزن زدايیغالف
سزبب   زدايزی غزالف بودن رطوبت  آبیزاری کامزل(،   رسدر دست

افاايا وزن خشک برگ نسبت به شزاهد شزد، امزا در شزرايط     
منفی بر مزاده   تثثیر زدايیغالفتنا خشکی  آبیاری تکمیلی(، 

 ( 5خشک برگ داشت و باع  کاها آن شد  جدو  
 

 ساقه وزن خشک
نیتزروژن و   کزنا بزرهم نشزان داد   تجايزه واريزان   نتايج 

  (2بود  جدو   (≥05/0P  دارخشک سا)ه معنی مادهری بر آبیا
 مزاده  ،فراهمزی رطوبزت   همچنزین با افاايا مقزدار نیتزروژن و   

 کیلزوگرم 150تیمزار   در کهیطوربه، يافتخشک سا)ه افاايا 
گزرم  259  خشک سزا)ه  مادهنیتروژن و آبیاری کامل بیشترين 

یاری در مرحله آب نیتروژن و کیلوگرم30( و در تیمارمربعمتردر 
( مربززعمتززرگززرم در 81 خشززک سزا)ه   مززادهگلزدهی کمتززرين  

 تزثثیر در شرايط مصرف کزم نیتزروژن،     (3مشاهده شد  جدو  
امزا ايزن افزاايا     ،کمبود آب بر ماده خشک سا)ه افاايا يافت

رسد نظر مینبود  به توجه)ابلنسبت به دو سطح ديار نیتروژن 
ی بر ماده توجه)ابل تثثیرن در شرايط کمبود آب، مصرف نیتروژ

نیزا بزر    زدايزی غالفنیتروژن و  کنابرهمخشک سا)ه نداشت  
رونزد  اما  ،(2 جدو   شد (≥01/0P دار خشک سا)ه معنی ماده

مزاده  حزا  بیشزترين   مشاهده نشد  با اينبین تیمارها مشدصی 
 کیلزوگرم 150از تیمزار  مربزع(  گزرم در متزر  226 خشک سزا)ه  

آن بززا و کمتززرين  زدايززیغززالفهززای بززدون نیتززروژن در بوتززه
درصززد 25نیتززروژن و  کیلززوگرم30از تیمززار  درصززد کززاها53

    (4 جدو   آمد دستبه زدايیغالف
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 زداییغالف آبياری و تأثيرمقایسه ميانگين برخی صفات مورد مطالعه در نخود تحت  -5جدول 

Table 5. Mean comparison of chickpea traits affected by irrigation and depodding 
 

 شاخص

 برداشت

Harvest 

index (%) 

 وزن خشک اندام هوایی

 )گرم در مترمربع(

Shoot dry weight 
)2-m (g  

 وزن

 دانه

گرم در (

 مترمربع(

Seed 

weight  
)2-m (g 

 وزن خشک

)گرم  ساقه

 (مربعمتر در

Stem dry 

weight 
)2-m (g  

 وزن خشک

)گرم در  برگ

 (مربعمتر

Leaf dry 

weight 
)2-m (g  

 دانه100 وزن

 )گرم(

100- seed 

weight(g) 

غالف تعداد 

 مترمربعدر 
2Pods/m 

تعداد 

دانه در 

 مترمربع
Seeds/

plant 

 زداییغالف

depodding 

 آبياری

Irrigation 

20.57gh 195g 40g 107d 29e 18.51g 171g 218f 75% 
 گلدهی

Flowering  

24.76f 201g 48g 95d 47c 20.01fg 259f 242f 50% 
31.67de 235f 74f 90d 31de 18.37g 310ef 387e 25% 

34.26bcd 305e 102e 129c 38cd 21.52efg 414d 482cd 0 
32.32cde 289e 96e 132c 43c 21.76efg 322ef 448de 75%  ،گلدهی

 غالفدهی

Flowering, 

podding 

41.68a 357d 150c 139c 39cd 26.03bcd 445d 575b 50% 

45.3a 352d 161c 104d 32de 32.98a 523c 533bc 25% 

36.5bc 490ab 174b 197b 46c 22.17d-g 653b 821a 0 
16.96h 438c 74f 245a 94a 28.34b 308ef 275f 75% 

 کامل

Full 
23.78fg 473bc 108e 233a 82b 23.55c-f 338e 462cd 50% 
29.03e 463bc 129d 191b 99a 25.26b-e 471cd 507cd 25% 
37.27b 515a 195a 201b 47c 26.96bc 777a 867a 0 

  درصد می باشند پنج دار در سطحای دانکن فا)د اختالف معنیهر ستون بر اساس آزمون چند دامنه های دارای حدا)ل يک حرف مشترک درمیاناین

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

 

خشزک سزا)ه    مزاده زدايی نیزا بزر   کنا آبیاری و غالفبرهم
(  در هززر سززه رژيززم آبیززاری، 2 جززدو   شززد (≥01/0P دار معنززی
طزوری  به ،يبا  يکسانی بر ماده خشک سا)ه داشتتقرزدايی اثر غالف
درصزد، وزن سزا)ه را کزاها و سزپ      25زدايی تا سطح فکه غال

تواند به اين علت باشد که بزا حزذف   (  اين می5افاايا داد  جدو  
ها، الاوی تدصیص مواد به سمت سزا)ه تغییزر کزرده    ها و غالفگل

هزا  هزا و غزالف  شده روی سويا، با حزذف گزل  انجام مطالعهاست  در 
 ( Kofi Amuti, 1983ماده خشک سا)ه افاايا پیدا کرد  

 
 مربعمتردر  دانه وزن

 مربزع متزر نیتروژن و آبیزاری بزر وزن دانزه در     کنابرهم 
(  در تیمار آبیاری کامل بزین  2( شد  جدو  ≥01/0Pدار  معنی

داری از نظر نیتروژن تفاوت معنی کیلوگرم150و  75تیمار های 
تکمیلی مربع مشاهده نشد  در تیمارهای آبیاری وزن دانه در متر
نیتروژن از نظر آماری تفزاوت   کیلوگرم150و  30نیا بین تیمار 

رسد در شرايط تنا خشکی، نظر میداری مشاهده نشد  بهمعنی
در ايزن    ی بر وزن دانه نداشته استتثثیرمصرف باالی نیتروژن 

 عنزوان بزه کزود نیتزروژن    کیلزوگرم 30توان با مصرف شرايط می
 کزنا بزرهم تولیزد کزرد  در ايزن    )بزولی  آغازگر، عملکرد )ابزل 

 مربزع متزر گزرم در  52و  166بیشترين و کمترين وزن دانزه بزا   
نیتزروژن همزراه بزا     کیلزوگرم 150و  30به تیمار های  ترتیببه

کیلزوگرم نیتزروژن   75و  دهزی غالفآبیاری در مراحل گلدهی و 
   (3در مرحله گلدهی تعلق داشت  جدو  همراه با آبیاری

دار بزر وزن دانزه معنزی    زدايزی غزالف  وی آبیار کنابرهم
 01/0P≤  زدايزی غالفدر تمام سطوح آبیاری،  ( 2( شد  جدو 

در دو تیمزار آبیزاری    زدايزی غزالف باع  کاها وزن دانه شزد   
يکسزانی بزر وزن دانزه     تزثثیر کامل و آبیاری در مرحله گلزدهی  

باع  کاها  زدايیغالفدرصد 75که در هر دو، یطوربه ،داشت
درصد وزن دانه نسبت به شاهد شد، امزا ايزن کزاها    60د حدو

درصزد بزود    45 دهزی غزالف برای آبیاری در مراحزل گلزدهی و   
رسد که در شرايط فراهمی رطوبزت  آبیزاری   می نظربهگونه ينا

 عنزوان بهها سبب شده است که ساير اندام هاغالفکامل( حذف 
شزرايط   مدان جايااين برای مواد فتوسزنتای عمزل کننزد  در   

دلیل کاها میاان فتوسزنتا نتوانسزته   تنا خشکی نیا گیاه به
 حا  آبیاری کامزل و را جبران کند  با اين هاغالفو  هاگلحذف 
و آبیزاری  مربزع(  گزرم در متزر  195 بیشترين  زدايیغالف بدون

 زدايزی غزالف درصزد  75همزراه  تکمیلی در مرحلزه گلزدهی بزه   
 را تولیززد کردنززد (مربززعمتززرگززرم در 40 کمتززرين وزن دانززه 

، تیمززار زدايززیغززالفنیتززروژن و  کززنابززرهم  در (5 جززدو 
وزن دانزه  بیشزترين   زدايزی غزالف بزدون  و کیلوگرم نیتروژن 75
 کیلزوگرم 150کزه بزا    را به همراه داشت (مربعمترگرم در 177 

  نداشزت  دارتفزاوت معنزی   زدايیغالفنیتروژن در همین سطح 
( را مربزع متزر گرم در 46ن وزن دانه  کمتري همچنیناين تیمار 
داشزت کزه نسزبت بزه شزاهد       زدايزی غزالف درصد 75در سطح 

دهد و اين مقدار کزاها در مقايسزه   درصد کاها نشان می74
 ( 4با ساير سطوح نیتروژن، بیشتر است  جدو  
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 وزن خشک اندام هوایی
نیتروژن و آبیاری، باالترين سطح نیتزروژن   کنابرهمدر  

وزن خشزک  بیشزترين   ،آبیزاری کامزل   با ( همراهوگرمکیل150 
تیمززار   را تولیززد کززرد( مربززعمتززرگززرم در 567  انززدام هززوايی

آبیاری تکمیلی در مرحله گلزدهی  با نیتروژن همراه  کیلوگرم30
را  (مربزع متزر گرم در 205وزن خشک اندام هوايی   نیا کمترين

ن همزراه  رسد مصرف باالی نیتزروژ می نظربه  (3 جدو   داشت
 مثثربا فراهمی رطوبت در افاايا وزن خشک اندام هوايی گیاه 

انفعاالت بیوشزیمیايی،   و مصرف کود نیتروژن بر فعل بوده است 
فتوسنتا، افاايا طو  دوره رويشی و تجمع ماده خشک بیشتر 

 Rezvaniاسزت    مزثثر در شاخسزاره و اجزاای عملکزرد دانزه     

moghadam et al., 2009  )زدايیغالفنیتروژن و  اکنبرهم 
 شززد(  ≥05/0P  دارمعنززی وزن خشززک انززدام هززوايینیززا بززر 

 زدايزی غالفسطح از نیتروژن با افاايا شدت  (  در هر2جدو  
درصزد  75ی کزه  طزور بزه  وزن خشک اندام هوايی کاها يافت،

، وزن خشززک انززدام هززوايی را در هززر سززه سززطح زدايززیغززالف
اهد کاها داد  در گیاهان درصد نسبت به ش30نیتروژن حدود 

شزود،  کنزد يزا منزع مزی    که نمو غالف کاها پیدا مزی در جايی
وسزیله گیزاه کزاها پیزدا     يافتزه بزه  مجموع ماده خشک تجمع

خزاطر  هزای فتوسزنتای بزه   کاها فعالیزت  علتبه اين  کندمی
 ( Pandy, 1984باشد  کاها تقاضای سینک می

 همزراه بزدون  هبز نیتروژن  کیلوگرم150تیمار حا  با اين
و تیمززار ( مربززعمتززرگززرم در 500 بیشززترين  زدايززیغززالف

وزن کمتزرين   زدايزی غزالف درصزد  75 نیتروژن و کیلوگرم30
 را داشززتند( مربززعمتززرگززرم در 274خشززک انززدام هززوايی   

وزن خشزک  بزر   زدايزی غزالف آبیاری و  کنابرهم  (4 جدو 
آبیاری  ار  تیم(2 جدو   دش (≥01/0P   دارمعنی اندام هوايی

وزن خشزک انزدام هزوايی    بیشترين  زدايیغالفبدون و کامل 
 ،کزنا بزرهم   در ايزن  کزرد  را تولیزد ( مربزع مترگرم در 515 

بزه  ( مربزع متزر گرم در 195وزن خشک اندام هوايی  کمترين 
درصززد 75تیمززار آبیززاری تکمیلززی در مرحلززه گلززدهی و     

تزايج  بزا توجزه بزه ن     (5جزدو  اختصاص داشزت    زدايیغالف
توان گفت در شرايط فراهمی رطوبزت  آبیزاری کامزل( بزا     می

های رويشزی  ، تدصیص مواد فتوسنتای به اندامهاغالفحذف 
درصزد  75بزا اعمزا     کزه  افاايا يافته و اين امزر باعز  شزد   

درصد نسزبت بزه   15وزن خشک اندام هوايی تنها  زدايیغالف
بزار  ککه اين کزاها در شزرايط يز   حا  آن ،شاهد کاها يابد

درصزد نسزبت   41و  36حدود  ترتیببهآبیاری و دو بار آبیاری 
 به شاهد بود 

 
 

 شاخص برداشت
نتايج تجايه واريزان  نشزان داد اثزر نیتزروژن، آبیزاری و       
 شززد( ≥01/0P دار ت معنززیشززبززر شززاخص بردا زدايززیغززالف

درصززد( از تیمززار 36بیشززترين شززاخص برداشززت    (2 جززدو 
و  75آمززد  امززا بززین سززطوح  دسززتبززهنیتززروژن  کیلززوگرم30
داری مشززاهده نشززد  نیتززروژن تفززاوت معنززی   کیلززوگرم150

رسد مصرف باالی نیتروژن رشد رويشزی را  می نظربه  (3 جدو 
تحريک نموده و باع  شده گیاه مواد فتوسنتای بیشتری را بزه  

آبیاری، آبیزاری   هایرژيمدر بین   رشد شاخساره تدصیص دهد
بزا شزاخص برداشزت     دهزی غزالف دهی و تکمیلی در مراحل گل

امزا آبیزاری   درصد، نسبت به دو سطح ديار برتزری داشزت    39
و  7/26بزا   ترتیزب بزه  کامل و آبیاری تکمیلی در مرحله گلدهی

درصد، شاخص برداشت کمتری داشتند که از نظر آمزاری  8/27
 ويزژه بهدر آبیاری کامل، تثمین رطوبت   (3 جدو   مشابه بودند
رشد رويشی را تحريزک کزرده و ر)ابزت بزین      ،زايشیدر مرحله 

های رويشی تشديد شزد،  های زايشی و رويشی به نفع انداماندام
بزار آبیزاری در   لذا شاخص برداشت کاها يافت  در تیمزار يزک  

دانزه و   پُرشزدن کمبود رطوبت در مرحلزه   دلیلبه ،زمان گلدهی
مدازن  فتوسنتا جاری و انتقا  مواد فتوسنتای به کاها شديد

شدن شاخص برداشت عملکرد دانه کاها يافت و اين امر به کم
نیتروژن و آبیاری بر شزاخص برداشزت    کنابرهم منجر گرديد 

، زدايزی غزالف آبیاری و  کنابرهم  در (2 جدو   دار نشدمعنی
و  25بزا  همزراه   دهزی غالفآبیاری تکمیلی در مراحل گلدهی و 

و  45اخص برداشززت بززا شزز ترتیززببززه زدايززیغززالفدرصززد 50
خزود اختصزاص   بیشترين شزاخص برداشزت را بزه   درصد، 7/41
بهبود فتوسنتا جاری و انتقا  مجدد آن در شزرايط بزروز     ندداد

تنا خشکی متوسط  دو بار آبیاری تکمیلی در مرحله زايشزی(  
با شدت متوسط که منجر بزه تدصزیص    زدايیغالف همچنینو 

شود، به افاايا شزاخص  ه میماندیبا)ی هاغالفبیشتر مواد به 
آبیزاری کامزل و   هزا کمزک کزرده اسزت      برداشت در اين تیمزار 

درصزد(  17 کمترين شاخص برداشت  نیا زدايیغالفدرصد 75
هزا و از  و کزاها دانزه   هزا غالفحذف  ( 5تولید کرد  جدو  را 

ی هزا فرآوردهبودن آب برای انجام فتوسنتا و انتقا  طرفی فراهم
خساره ها سبب شد تا شاخص برداشت کزاها  فتوسنتای به شا

بزر شزاخص برداشزت     زدايزی غزالف نیتزروژن و   کنابرهميابد  
و کمتززرين   بیشززترين (2 جززدو   شززد (≥01/0P دار معنززی

 هایبه تیمار ترتیببهدرصد 23و  43با مقادير شاخص برداشت 
تیمزززار  و زدايززی غزززالفدرصززد  25نیتزززروژن و  کیلززوگرم 30
 داشززت تعلززق زدايززیغززالفدرصززد 75و  کیلززوگرم نیتززروژن75

 ( 4 جدو  
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 همبستگی صفات مورد مطالعه

که کلیزه   دادضرايب همبستای صفات مورد مطالعه نشان 
داری با وزن دانه در بوته دارنزد   صفات همبستای مثبت و معنی

 ترتیببه ،وزن دانه داشتندبا صفاتی که بیشترين همبستای را 

(، وزن 71/0انه و شاخص برداشت  (، تعداد د75/0تعداد غالف  
( بودنززد 33/0دانززه  100( و وزن 65/0خشززک انززدام هززوايی   

بزر   ,Ciftci et al (2004  ای که توسزط (  در مطالعه7 جدو  
ر)م ندود صزورت گرفزت، همبسزتای مثبزت و بزااليی      14روی 

برای صفات عملکرد بیولوژيک، شاخص برداشت و تعزداد غزالف   

 ,Guler et al همچنزین  هايی مشاهده شد در گیاه با عملکرد ن

 Bangar et و Ebadi et al, (2010)در مورد ندود و  (2001)

al, (2003)      در مززورد سززويا نتززايج مشززابهی ارائززه کردنززد
Sabokdast & khiyalparast (2007)   نشززان دادنززد کززه

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

 
 زداییغالفنيتروژن، آبياری و  تأثيرضرایب همبستگی بين صفات مورد مطالعه در نخود تحت  -6جدول 

Table 6. Correlation coefficients between traits in chickpea under nitrogen, irrigation and depoding 
 

6 5 4 3 2 1   

     
1 

 (1  مربعمترتعداد دانه در 
2-m Seeds 

    
 (2  مربعمترتعداد غالف در  0.86** 1

2-m Pods 

   
1 ns0.05 *0.24-  3  دانه100وزن) 

100- seed weight 

  
 (4  (مربعمتر گرم بر  دانه وزن 0.71** 0.75** 0.33** 1

 )2-m (g Seed weight 

 
 (5  (مربعمتروزن خشک اندام هوايی  گرم بر  0.55** 0.6** 0.21* 0.65** 1

)2-m (g Shoot weight 

1 ns0.01- **0.71 **0.28 **0.42 **0.43 6  (درصد  شاخص برداشت) 

Harvest index (%) 

ns** درصد يکو پنج دار در سطح احتما  دار، معنیغیرمعنی ترتیببه :، * و 

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

 

در بززین اجززاای عملکززرد، تعززداد غززالف و دانززه بیشززترين  
ب نمودن شزرايط مناسز  همبستای را با عملکرد داشتند، لذا فراهم

و در نهايزت   هاغالفبردن تعداد  کود نیتروژن، رطوبت( جهت باال
رسزد   یمز  نظزر بزه تعداد دانه، در داشتن عملکرد مطلوب ضروری 

صزفات انتدزابی جهزت     عنوانبهند توانمیاين دو صفت  همچنین
 اصالح عملکرد دانه ندود مورد مطالعه )رار گیرند 

 

 گيرینتيجه
، اجاای عملکرد کیلوگرم150کاربرد کود نیتروژن تا سطح 

را در ندود بهبود بدشید و تنها اثر منفی آن بر شاخص برداشت 
ف باالی نیتروژن الاوی تدصیص مزواد  رسد مصرمی نظربهبود  

های رويشزی سزو) داده اسزت  در بزین     سمت اندامرا تاحدی به
آبیززاری، آبیززاری تکمیلززی در مراحززل گلززدهی و    هززایرژيززم
از نظر عملکرد دانه، شاخص برداشت و تعداد دانه در  دهیغالف

بوته نسبت به دو تیمار ديار برتری داشت و در ساير صفات نیا 
تززوان در شززرايطی کززه ی کامززل مشززابه بززود  لززذا مززیبززا آبیززار

با آبیزاری تکمیلزی در مراحزل     ،محدوديت منابع آب وجود دارد
( نسبت به کمبود آب مقابلزه کزرد    دهیغالفزايشی  گلدهی و 

در تمام صفات مورد مطالعه اثر منفی داشت و تنهزا   زدايیغالف
اثزر   هزا غزالف و  هاگلدر مواردی مانند وزن برگ و سا)ه، حذف 

 (کیلزوگرم 150افاايشی داشت  وجزود مقزدار بزاالی نیتزروژن      
داده تا حزدی  دستی ازهاغالفتوانايی گیاه را در جهت جبران 
در  ،ی جديزد شزد  هاغالفو  هاگلبهبود بدشید و باع  آغازش 

نتیجه تعداد غالف در بوته در اين سطح نیتزروژن کمتزر تحزت    
مصزرف ايزن مقزدار     ینهمچنز )زرار گرفزت     زدايزی غالف تثثیر

ی جديزد، بزا تدصزیص مقزدار     هزا بزرگ ر تولیزد  بَنیتروژن عالوه
بیشتری از مواد فتوسنتای در شزرايط کمبزود مدزازن زايشزی     
باعزز  افززاايا مززاده خشززک بززرگ نسززبت بززه تیمززار بززدون   

، هزا غزالف کلی با افاايا شزدت حزذف    طوربهشد   زدايیغالف
مصزرف نیتزروژن در    اما ،عملکرد نیا روندی کاهشی را طی کرد

افت عملکرد را جبران کزرد  لزذا    زدايیغالفتر های پايینشدت
 اند، با مصزرف کزود  از بین رفته هاغالفتوان در شرايطی که می

داده دسزت ی ازهزا غالفنیتروژن، توانايی گیاه را در برابر جبران 
 بهبود بدشید  
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Introduction 

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

legumes. Loss of seeds due to pod borer (Heliothis armigera) attack is prevalent. Such loss of pods may 

affect the yield and yield components. The source-sink relationship changes during growth stages. Some 

factors influence this relationship including nitrogen fertilizer and water. This experiment was conducted in 

order to study the effects of nitrogen fertilizer, supplementary irrigation and depodding on yield and yield 

components of chickpea (var. ILC482). 

 

Materials & Methods 

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

three replications at Agricultural Research Station of Ferdowsi University of Mashhad, during growing 

season of 2012. Main plot was nitrogen fertilizer including 30, 75 and 150 kg N/ha and sup plot was 

irrigation regimes including full irrigation, supplementary irrigation at flowering and supplementary 

irrigation at flowering, seed podding and depodding including 0, 25%, 50% and 75% as sub subplot. Leaf 

and stem dry weight, seed weight per plant, shoot weight, pod number per plant, grain number per plant, 

100-seed weight and harvest index of chickpea were all recorded. 

 

Results & Discussion 

 The results indicated that all traits excluded of harvest index were higher in 150 kg N/ha treatment than 

other treatments. Nitrogen rate of 150 kg/ha produced the highest seed weight (3.8 g/plant). The highest 

harvest index (36%) was obtained from 30 kg/ha N treatment. Supplementary irrigation at flowering and 

podding stages with grain yield 4.4 g/plant was higher than full and supplementary irrigation at flowering. 

Supplementary irrigation at flowering and podding stages produced the highest harvest index (39%). In 

irrigation regimes including full irrigation and supplementary irrigation at flowering stage, 75% depodding 

decreased seed weight to 60%, but this was 45% in Supplementary irrigation at flowering and podding 

stages. In this interaction, full irrigation and 0% depodding (control), produced the highest seed weight (195 

g/m2). The lowest seed weight (40 g/m2) was obtained from supplementary irrigation at flowering stage and 

75% depodding. Supplementary irrigation at flowering and podding stages with 25% depodding produced 

the highest harvest index (45%) too. Increase of harvest index mostly was related to improve photosynthesis 

and remobilization in mid drought stress and also low depodding (by devotion photosynthetic assimilates to 

un-removed pods). The highest shoot weight was obtained from 150 kg N/ha (12.8 g/plant) and full irrigation 

(14.3 g/plant). Depodding decreased the most of mentioned traits significantly. 75% depodding decreased 

seed weight and shoot dry weight to 56% and 30% respectively compared to control. The lowest harvest 
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index (23%) was obtained from 75% depodding. In nitrogen rate of 75 kg/ha, the highest (177 g/m2) and 

lowest (46 g/m2) seed weight was obtained from 0% and 75% depodding, respectively. This result also was 

observed in traits of seed number and pod number in this interaction. High N application improved the 

ability of plant to compensate the pods that removed. All of traits including pod number, seed number, 

harvest index and shoot dry weight had positive and significantly correlation with seed weight. Pod number 

(75%) had highest correlation with yield. 

 

Conclusion 

Generally, increasing depodding intensity decreased grain yield. But nitrogen fertilizer application 

decreased the negative effects of depodding in low levels. Among irrigation regimes, supplementary 

irrigation at flowering and depodding stages was best treatment, therefore under water deficit condition, 

supplementary irrigation at flowering and podding stages recommend. Under severe stress condition 

(supplementary irrigation at flowering stage), high nitrogen application did not effect on seed weight. In this 

condition, favorite yield will obtain by 30 kg nitrogen fertilizer application as starter. 

 
Key words: Deflowering, Depodding, Drought stress, Supplementary irrigation 

 


