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 چکيده
 صهورت بهه  آزمايشی عادل، رقم زراعی نخود کیفی و یکمّ صفات بر تکمیلی آبیاری و نیتروژن تأثیر بررسی منظوربه
 1394-95زراعهی  سهال  در کهاوو   گنبد دانشگاه مزرعه در تکرار سه با تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در فاکتوريل

 عامهل  و هکتار در نیتروژن گرمکیلو50و 25 مصرف و نیتروژن مصرف عدم شامل سطح سه در نیتروژن عامل .گرديد اجرا
 گلدهی+پُرشهدن  مراحهل  در تکمیلی آبیاری و گلدهی مرحله در تکمیلی آبیاری و آبیاری بدون شامل سطح سه در آبیاری
 بیشهترين  بهود.  دارمعنی پروتئین درصد و دانه100وزن جُزبه بررسی مورد صفات بر تکمیلی آبیاری و نیتروژن اثر بود. دانه

 گرمکیلهو 25 مصهرف  تیمهار  با که آمد دستبه هکتار در گرمکیلو3287 با نیتروژن گرمکیلو50مصرف تیمار از دانه عملکرد
 در گرمکیلهو 3218 بها  دانهه  گلدهی+پُرشهدن  مراحل در آبیاری تیمار از دانه عملکرد بیشترين .نداشت داریمعنی اختالف
 پهروتئین  عملکهرد  حهداقل  و حهداکرر  نداشت. داریمعنی اختالف گلدهی مرحله در آبیاری تیمار با که آمد دستبه هکتار
 عملکهرد  بیشهترين  داشهت.  تعله   نیتهروژن  مصهرف  عهدم  ارتیمه  و هکتار در نیتروژن گرمکیلو50مصرف تیمار به ترتیببه

 بها  آن ينکمتهر  و داشهت  تعله   دانهه  پُرشهدن  و گلهدهی  مراحهل  در آبیهاری  تیمهار  به هکتار در گرمکیلو743 با پروتئین
 مراحهل  در آبیهاری  و هکتهار  در نیتهروژن  گرمکیلهو 25 مصهرف  مجموع، در بود. مربوط آبیاری عدم تیمار به گرمکیلو581
 کرد. تولید را عملکرد حداکرر دانه ی+پُرشدنگلده

 
 دانه وزن پروتئین، عملکرد غالف، تشکیل دانه، پُرشدن کليدی: هایواژه

 

   1 مقدمه
 از دانهه  بهايی  پهروتئین  از برخهورداری  دلیهل بهه  حبوبات

 دلیهل بهه  گیاههان  ايهن  هسهتند.  برخوردار باييی غذايی اهمیت
 مولکولی، نیتروژن کنندهیتترب هایباکتری با همزيستی قابلیت
 اهمیت حائز زراعی اکوسیستم در خاک معدنی عناصر تعادل در

  (.Gaur et al., 2010) هستند
 نخهود  خهانواده  از گیهاهی  (.Cicer arietinum L) نخود

 زراعهی  سهال  در ايهران  در نخهود  گیهاه  زيرکشهت  سهطح  اسهت. 
ه ودب نتُهزار271آن،  تولیدمیزان  و هکتارهزار500، 95-1394

 Information Technology and Relationship)اسههت 

Center of Jihad Keshavarzi Ministry, 2017.) ازآنجاکه 
 خصهو  بهه  رطوبهت  کمبود اثر در مناط  بیشتر در نخود تولید
 آبیهاری  انجهام  لهذا ، شهود مهی  محدود زايشی، رشد دوره طی در

                                                           
 khojamli7048@gmail.com نویسنده مسئول: *

 2010) باشهد  مهثثر  آن ثبهات  نیهز  و عملکرد بهبود در تواندمی

Zaferanieh et al.,.)  
 عملکهرد  و رشهد  محدودکننهده  عامهل  تهرين مهم نیتروژن

 (Giller, 2004) دنیاسهت  نهواحی  از بسیاری در زراعی گیاهان
 است نیاز مورد گیاه برداشت زمان تا رويشی مراحل تمام در که
(Rafiq et al., 2010.)  میهزان  افزايش هابررسی نتابج براسا 

 افهزايش  امها  ،داشت دنبالبه را پروتئین درصد يشافزا نیتروژن،
 عملکهرد  با مربتی همبستگی که نیتروژن مصرف زراعی کارآيی
 et 2001) شهد  دانهه  پهروتئین  درصد کاهش باعث داشت، دانه

al., Ehdaei.) (2011) Saeedipour مقهادير  تهأثیر  بررسی با 
 ودنخه  رقم دو دانه عملکرد اجزای و عملکرد بر نیتروژن مختلف

 نیتهروژن  مصهرف  کهه  کرد گزارش اهواز هوايی و آب شرايط در
 گلدهی زمان در نیتروژن بودنفراهم داد. افزايش را دانه عملکرد
 غهالف  تعهداد  نتیجهه  در و دهندهگل گره بیشتر تشکیل موجب
  (.Oweis et al., 2005) شد بیشتر
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 گیهاه  رشد بحرانی مراحل در تنش رفع با تکمیلی آبیاری 
 در خشکی تنش وقوع دارد. نخود عملکرد افزايش بر جدی تأثیر
 وارد ناپهذيری جبهران  خسهارت  توانهد مهی  رشد مراحل از برخی
 تهنش  به گیاهان رشد حسا  مراحل شناخت رو، اين از ؛نمايد
 جههت  در را مها  توانهد مهی  هها آن نیهاز  موقهع به تأمین و خشکی
 Rezaeyan Zadeh et) نمايهد  يهاری  عملکرد حداکرر حصول

al., 2011.)  (2017) آزمهايش  نتهايج Ataei Somagh et al, 
 خود نموی مراحل نخود گیاه آب، کمبود تشديد با که داد نشان
 و بهارور  غهالف  تعداد بوته، در غالف تعداد و کرد طی ترسريع را

 ,Amiri et al (2015) بررسهی  در .داد کهاهش  را دانه100وزن
 دارمعنهی  بررسهی  مورد صفات کلیه بر آبیاری و نیتروژن مصرف
 و دانهه 1000وزن دانهه،  عملکهرد  بیشهترين  آنان بررسی در بود.
 هکتهار  در نیتهروژن  گرمکیلهو 75 مصهرف  با بوته در غالف تعداد
 هکتهار(  در گرمکیلهو 150) نیتهروژن  بايی مصرف آمد. دستبه

 کهاهش  را بوتهه  در غهالف  تعهداد  و دانه1000وزن دانه، عملکرد
 رشهد  افهزايش  زياد، نیتروژن مصرف با دعملکر کاهش علت داد.

 فصهل  انتهای در خشکی تنش شرايط به گیاه برخورد و رويشی

 آبیهاری  تیمار ,Amini et al (2017) بررسی در شد. ذکر رشد
 دانهه  عملکرد متوسط با دهیغالف و گلدهی مراحل در تکمیلی
 مرحلههه در تکمیلههی آبیههاری بههه نسههبت مترمربههع در گههرم146

 عنوانبه نخود جايگاه و اهمیت به توجه با داشت. برتری گلدهی
 کهه اين به توجه با و نیتروژن تربیت و پروتئین تأمین منبع يک
 بررسهی  کمتهر  گلستان استان در نخود بر تنش و نیتروژن تأثیر
 و نیتهروژن  تهأثیر  بررسهی  منظهور به پژوهش اين، لذا است شده

 کاوو  گنبد منطقه در نخود کیفیت و برکمیت تکمیلی آبیاری
 درآمد. اجرا به گلستان استان

 

 هامواد و روش
 کامل هایبلوک طرح قالب در فاکتوريل صورتبه آزمايش

 سهال  در کهاوو   گنبهد  دانشگاه مزرعه در تکرار سه با تصادفی
 خهاک  فیزيکوشیمیايی مشخصات گرديد. اجرا 1394-95زراعی
 1جدول در ،یمترسانتی30صفر تا  عم  از گیرینمونه با مزرعه

  است. شده نشان داده

 
 مشخصات خاک مزرعه دانشگاه گنبد کاووس در محدوده آزمایش -1جدول 

Table 1. Soil characteristics of Gonbad Kavous University farm in the range of test 
 

  بافت

Texture 

 ماده آلی

Organic matter  

(%) 

 هدایت الکتریکی

Electrical conductivity 

(dS.m-1) 

 اسيدیته
pH 

 پتاسيم
K (ppm) 

 فسفر
P (ppm) 

 نيتروژن
N (%) 

 برداریعمق نمونه
Depth of 

sampling 

(cm) 
لومی سیلتی  

Silt-loam 
0.78 0.77 7.94 409 11 0.08 0-30 

 
 نیتهروژن،  مصهرف  عدم شامل سطح سه در نیتروژن عامل
 مصهرف  کاشهت،  زمان در هکتار در نیتروژن گرمکیلو25 مصرف
 در گرمکیلو25 و کاشت زمان در هکتار در نیتروژن گرمکیلو25

 شامل سطح سه در آبیاری عامل و دانه پُرشدن مرحله در هکتار
 همچنهین  و گلهدهی  مرحلهه  در تکمیلهی  آبیهاری  آبیاری، بدون
 زمهان  در بهود.  دانهه  گلدهی+پُرشهدن  مراحل در تکمیلی آبیاری
 مصههرف هکتههار در تريپههل سوپرفسههفات گرمکیلههو100 کاشههت
 بهه  توجه با (درصد46 اوره منشأ )با خالص نیتروژن کود گرديد.
 شهد.  مصرف سرک و پايه صورتبه تیمارها در شدهتعیین میزان
 رقهم  از آزمهايش  اين در د.ش انجام 1394ماهآذر اواخر در کشت
25 کاشههت خطههوط فواصههل شههد. اسههتفاده عههادل ديههم نخههود
 ههر  بهود.  متهر سهانتی 10رديهف  یرو در بوته فاصله و مترسانتی
 عم  در نخود بذور .بود متر چهار طولبه خط چهار شامل کرت
 در شهد.  کاشهته  بهذر  دو کپه هر در شدند. کشت مترسانتی سه

 ههر  در و حهذف  نخهود  اضافی هایبوته برگیسه تا چهار مرحله

 مرحلهه  ههر  در مصهرفی  آب مقهدار  مانهد.  بهاقی  بوتهه  يهک  کپه
 بود. هکتار در مترمکعب300

 دو 1394خردادمهاه  اواسهط  در دانهه،  عملکرد تعیین برای
 و حهذف  ،وسهط  ههای رديهف  طرف دو از مترنیم و حاشیه رديف
 تصهادفی  صهورت بهه  بوته10تعداد کرت هر از شد. برداشت بقیه

 دانهه  تعهداد  بوتهه،  در غالف تعداد جانبی، شاخه تعداد و انتخاب
 بوتههه، در دانههه وزن بوتههه، خشههک وزن ،دانههه100وزن بوتههه، در

 تعیهین  برای شد. گیریاندازه پروتئین درصد و برداشت شاخص
 صهورت بهه  و آسهیاب  کهرت  از دانه گرم10مقدار درصد پروتئین

 نیتهروژن  درصد AOAC (2003) روش با سپس و آمد در پودر
 در دانه عملکرد ضربحاصل از دانه پروتئین عملکرد .شد تعیین

 آمد. دستبه دانه درصد پروتئین
 آمههاری افههزارنههرم از اسههتفاده بهها هههاداده آمههاری تجزيههه

(Ver. 9.1) SAS آزمهون  از هامیانگین مقايسه برای شد. انجام 
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 درصهد پهنج  احتمهال  سهطح  در (LSD) داریمعن تفاوت حداقل
 شد. استفاده
 

 نتایج و بحث
 و نیتروژن اثر دارشدنمعنی از حاکی واريانس تجزيه نتايج
 در غهالف  تعهداد  جهانبی،  شاخه تعداد صفات بر تکمیلی آبیاری
 بوتهه، تهک  عملکهرد  بوتهه،  خشک وزن بوته، در دانه تعداد بوته،

 اثهر  بهود.  درصهد يهک  سهطح  در دانه عملکرد و برداشت شاخص
 آبیهاری  اثهر  و درصهد يک سطح در پروتئین عملکرد بر نیتروژن
 شهد.  دارمعنهی  درصدپنج سطح در پروتئین عملکرد بر تکمیلی

 آبیهاری  و نیتهروژن  تهأثیر  تحهت  درصد پروتئین و دانه100نوز
 در تکمیلهی  آبیهاری ×نیتهروژن  متقابل اثر نگرفتند. قرار تکمیلی
  (.2 جدول) نشد دارمعنی صفات از کدامهیچ مورد

 

 نخود عادل ی و کيفی مورد مطالعه دربر صفات کمّ نيتروژن و آبياری تکميلیاثر  واریانس تجزیه -2جدول 

Table 2. Analysis variance of effect of nitrogen and supplemental irrigation on studied quantity and quality traits of 

Adel chickpea 

  

عملکرد 

 پروتئين

Protein 

yield 

درصد 

 پروتئين

Protein 

percentage 

عملکرد 

 دانه

Grain 

yield 

شاخص 

 برداشت

Harvest 

index 

عملکرد 

 بوتهتک
Yield 

per 

plant 

وزن 

خشک 

 بوته
Plant 

dry 

weight 

 دانه100وزن

100-Seed 

weight 

 تعداد دانه

 در بوته

Number of 

seeds/plant 

 عدادت

 غالف

 بوته در

Number 

of pods/ 

plant 

 تعداد

 شاخه

 جانبی

Lateral 

branches 

No. 

درجه 

 آزادی

df 

 منابع تغيير

S.O.V. 

5993 1.54 55864 3.015 1.649 8.380 7.587 8.842 4.185 0.153 2 Replication تکرار 

190029** 4.673ns 2512568** 26.70** 32.45** 274.6** 38.88 ns 206.8** 171.2** 2.677** 2  Nitrogen (N) نیتروژن 

60486* 4.863ns 1645868** 11.39** 25.55** 243.3** 32.71ns 138.5** 87.11** 6.695** 2 آبیاری Irrigation (I)  
4137ns 0.913ns 57942ns 0.076ns 0.659ns 6.582ns 5.604ns 2.703ns 1.646ns 0.37ns 4  (N×I) آبیاری×نیتروژن  
10771 2.014 154843 0.432 2.503 38.89 11.82 15.18 11.54 0.438 16 Error خطا 

 (%) .C.V غییراتت ضريب - 10.22 13.02 13.73 12.43 20.64 19.85 2.52 13.99 5.97 15.51

ns، * درصديک و درصدپنج احتمال سطح در دارمعنی و دارمعنی تفاوت وجود عدم ترتیببه :** و 
ns, * and **: Non significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively 
 

 

 تعداد شاخه جانبی
 کنند،می رشد بیجان هایشاخه روی بر هاغالف کهآنجا از
 دارا نهايی عملکرد در مهمی بسیار نقش جانبی هایشاخه تعداد
 مصهرف  تیمار به مربوط جانبی شاخه تعداد ينبیشتر باشند.می
 نظهر  از کهه  بود عدد هفت برابر و هکتار در نیتروژن گرمکیلو50

 تفهاوت  هکتهار  در نیتهروژن  گرمکیلهو 25 مصرف تیمار با آماری
 بهه  91/5 بها  جهانبی  شهاخه  تعهداد  ينکمتر نداشت. داریمعنی
 مصهرف  تیمهار  بها  کهه  داشهت  تعله   نیتروژن مصرف عدم تیمار

 نداشههت داریمعنههی تفههاوت هکتههار در نیتههروژن گرمکیلههو25
 مصهرف  Taufiq & Kristiono (2016) بررسی در (.3)جدول
 گرم،کیلهو 5/73 مقدار به فسفر گرم،کیلو5/37 مقدار به نیتروژن
 )پتروگانیهک(  ارگانیهک  کهود  و گرمکیلهو 5/37 دارمق به پتاسیم

 تعهداد  هها آن مصهرف  عهدم  به نسبت هکتار در نتُ یزان پنجمبه
 تعداد و برابر5/2 از بیش ،مترمربع در بوته33 تراکم در را شاخه
 داد. افزايش درصد25 را رپُ غالف

 
 نيتروژن  عادل تحت تأثير مصرف ی و کيفی نخودصفات کمّ مقایسه ميانگين -3جدول 

Table 3. The mean comparisons of quantity and quality traits of Adel chickpea under nitrogen consumption 
 

نعملکرد پروتئي  

)کيلوگرم در 

 هکتار(

Protein yield 

(Kg.ha-1) 

 عملکرد دانه

)کيلوگرم در 

 هکتار(

Grain yield 
(Kg.ha-1) 

شاخص 

 برداشت

 )درصد(
Harvest 

index 

 (%) 

 بوتهتکعملکرد 

 )گرم(
Yield per 

plant 
 (g) 

وزن خشک 

 بوته )گرم(
Plant dry 

weight 

 (g) 

 تعداد دانه

 در بوته

Number of 

seeds/plant 

 غالف تعداد

 بوته در

Number of 

pods/plant 

 شاخه تعداد
 جانبی

Lateral 

Branch 

No. 

 صفات 
Traits 

 

 

 نيتروژن 

 Nitrogen 

 (Kg/ha) 
516c 2243 b  24.52c 5.90 b 23.94b 23.03b 21.13b  5.91b 0 

686b 2906a 25.84b 8.37a 32.31a 29.79a 27.76a  6.51ab 25 

805a 3287a 27.93a 9.64a 34.37a 32.30a 29.36a 7.00a 50 

104 393 0.66 1.58 6.23 3.89 3.39 0.66 5% LSD 

 .باشدیم LSDآزمون اسا  بر درصدپنج احتمال سطح در داریمعن اختالف دهندهنشان ،ستون هر در غیرمشابه حروف

Different alphabet in each column indicate significant difference at p≤0.05 based on LSD Test. 
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 شهاخه  تعهداد  بیشهترين  کهه  داد نشهان  میهانگین  مقايسه
 و گلهدهی  مراحهل  در آبیهاری  تیمهار  بهه  مربوط 27/7 با جانبی

 بهه  مربهوط  56/5 بها  جانبی شاخه تعداد ينکمتر و دانه رشدنپُ
 نخهود  بهودن رشهدنامحدود  بهه  توجهه  بها  بود. آبیاری عدم تیمار
 در بهارور  شهاخه  تعداد توانست زايشی مراحل در آبیاری زراعی،
 انتههای  در که فرعی هایشاخه معمويً دهد. افزايش را گیاه اين
 رشهد،  برای کافی آب مینتأ عدم با ،شوندمی تشکیل رشد دوره
 فرعی شاخه تعداد دلیل، همینبه ؛دهندنمی تشکیل بارور غالف
 باشهد. مهی  شهده آبیهاری  تیمارهای از کمتر تیمارها اين در بارور

 اختصها   علهت به نیز شوندمی تشکیل دير که هايیگل باروری
 Valad (2009) اسهت.  کمتهر  آنهها،  بهه  فتوسنتزی مواد کمتر

Abadi et al, دلیهل به تنش بدون شرايط در گیاه که عتقدندم 
 فرعهی  ههای شهاخه  تواندمی غذايی مواد و آب به بهتر دسترسی
   کند. تولید تنش شرايط به نسبت یبیشتر

 

 تعداد غالف در بوته
 سههطح افههزايش بهها همههراه بوتههه در غههالف تعههداد افهزايش 

 در دانهه  تشکیل و لقاح در آن مربت تأثیر به توانمی را نیتروژن
 بهه  غهذايی  مهواد  بهتهر  انتقهال  و فتوسنتز افزايش دلیلبه غالف
 افزايش سبب نیتروژن متعادل سطوح فراهمی داد. نسبت غالف

 گیهاه  جهذب  یبیشهتر  تشعشعی انرژی و شودمی کانوپی توسعه
 تعهداد  جملهه  از عملکهرد  اجهزای  افهزايش  بهه  منجر که شودمی

 تعهداد  کهه  داد نشهان  میهانگین  مقايسه گردد.می گیاه در غالف
 در نیتهروژن  گرمکیلهو 25 و 50 مصهرف  تیمار در بوته در غالف
 نیتهروژن  مصهرف  عهدم  تیمار از بیش 76/27 و 36/29 با هکتار
 کهود  مصهرف  عدم تیمار به هم بوته در غالف تعداد حداقل بود.

 نیز ,Ramroodi et al (2008) (.3 )جدول بود مربوط نیتروژن
 Lens culinaris) عهد   بر نیتروژن تأثیر از را مشابهی نتايج

L.) ند.کرد گزارش 
 تولیههد باعهث  دانهه  پُرشهدن  و گلهدهی  حهل امر در آبیهاری 

 آبیهاری  تیمهار  با که شد (20/29) بوته در غالف تعداد بیشترين
 (.4 )جههدول نداشههت داریمعنههی تفههاوت گلههدهی مرحلههه در

گهل  تعداد افزايش ،بیشتر شاخه تولید برای شرايط بودنمطلوب
 مرحلهه  در آبیهاری  تیمهار  در هها غالف بهتر پُرشدن و بارور های

 در غهالف  تعداد بودنباي عامل توانمی را دانه رشدنپُ و گلدهی
 & Rezvani Moghaddam (2009) دانسههت. تیمههار ايههن

Samarjan مخهازن  تولیهد  را بوته در غالف تعداد افزايش علت 
 ههای گل عدادت کاهش Naseri et al, (2015) و بیشتر زايشی
  .ددنکر ذکر عقیم

 
  ی و کيفی نخود عادل تحت تأثير آبياری تکميلیصفات کمّ مقایسه ميانگين -4جدول 

Table 4. The mean comparisons of quantity and quality traits of Adel chickpea under supplemental irrigation 
 

نعملکرد پروتئي  

)کيلوگرم در 

 هکتار(

Protein yield 

(Kg.ha-1) 

عملکرد 

 دانه

)کيلوگرم 

 در هکتار(

Grain 

yield 
(Kg.ha-1) 

شاخص 

 برداشت

 )درصد(
Harvest 

index 

 (%) 

عملکرد 

 بوتهتک

 )گرم(
Yield per 

plant 
 (g) 

 وزن خشک

(بوته )گرم   
Plant dry 

weight 

 (g) 

 تعداد دانه

 در بوته

Number 

of seeds/ 

plant 

 غالف تعداد

 بوته در 

Number of 

pods/plant 

 تعداد

شاخه 

 جانبی

Lateral 

Branch 

No. 

 صفات 
Traits 

 

 

 

 آبياری تکميلی
Supplemental irrigation 

581b 2366b 24.87c 6.282c 25.08b 24.5b 22.98b 5.56c 
آبیاری عدم   

none irrigation 
683ab 2852a 26.33b 7.974b 30.07ab 28.29b 22.06ab 6.60b گلدهی flowering stage 

743a 3218a 27.09a 9.652a 35.48a 32.34a 29.2a 7.27a دانه پُرشدن+گلدهی  

flowering+seed filling stages 
104 393 0.66 1.58 6.23 3.89 3.39 0.66 LSD 5% 

 .اشدبیم LSDآزمون اسا  بردرصد پنج احتمال سطح در داریمعن اختالف دهندهنشان ،غیرمشابه در هر ستون حروف

Different alphabet in each column indicate significant difference at p≤0.05 based on LSD Test. 
 

 

 تعداد دانه در بوته
 تعهداد  و بوتهه  در غهالف  تعهداد  از متأثر بوته در دانه تعداد

 باعهث  نیتروژن مصرف با صفات اين افزايش است. غالف در دانه
 گرمکیلهو 50مصهرف  تیمهار  از بوتهه  در دانهه  تعداد بیشترين شد

 گرمکیلهو 25 مصهرف  تیمار با که شود حاصل هکتار در نیتروژن
 دانه تعداد ينکمتر نداشت. داریمعنی تفاوت هکتار در نیتروژن

 بهود  نیتهروژن  مصهرف  عهدم  تیمهار  به مربوط 03/23 با بوته در
 هها، گهل  بهاروری  بر نیتروژن تأثیر بیانگر مسئله اين (.3 )جدول

 Ghobadi et(2014) است. بوته در دانه تعداد و غالف کیلتش

al, بوتهه  در دانهه  تعهداد  افهزايش  باعث نیتروژن که کردند بیان 
 کهه  دادنهد  نشان ,Yazdi-Samadi et al(2001) گرديد. نخود
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 عهد   بوتهه  در دانه تعداد نیتروژن کود مصرف مقدار افزايش با
(Lens culinaris L.) يافت. افزايش 

 بیشهترين  دانهه  پُرشهدن  و گلدهی مراحل در آبیاری تیمار
 دانهه  تعداد ينکمتر و کرد تولید 34/32 با را بوته در دانه تعداد
 تیمهار  بها  کهه  بود آبیاری عدم تیمار به مربوط 50/24 با بوته در

 (.4 )جهدول  نداشت داریمعنی تفاوت گلدهی مرحله در آبیاری
 مرحلههه در آبیههاری تیمههار در بوتههه در دانههه تعههداد بههودنبههاي

 بوتهه  در غالف تعداد بودنباي به توانمی را دانه پُرشدنگلدهی+
 تمهام  در نخهود  مطلهوب  رشهد  بهرای  شهرايط  بودنمهیا دلیلبه

 نتیجهه  در و رشد دوره شدن ترطوينی به منجر که رشد مراحل
 نسهبت  شهد،  بیشتر فتوسنتز و بیشتر غالف ،بیشتر گل تشکیل
 مصرف عدم شرايط در خصو به بوته در دانه تعداد کاهش داد.

 تعهداد  کاهش از ناشی تواندمی آبیاری عدم همچنین و نیتروژن
 بهود.  بوتهه  در دانهه  تعهداد  کهاهش  باعث که باشد بوته در غالف

(2007) Shobeiri et al, در را بوته در دانه تعداد بیشترين نیز 
 تیمهار  رد را بوتهه  در دانهه  تعداد ينکمتر و کامل آبیاری شرايط
 بوتههه در دانههه تعههداد کههاهش کردنههد. مشههاهده آبیههاری بههدون

 عهدم  همچنهین  و نیتهروژن  مصهرف  عهدم  شرايط در خصو به
 کهه  باشهد  بوتهه  در غالف تعداد کاهش از ناشیتواند می آبیاری
 گردد.می غالف در دانه تعداد و بوته در دانه تعداد کاهش باعث

 

 وزن خشک بوته
 گیهاه  رويشی رشد افزايش در نگیررپُ بسیار نقش نیتروژن

 افهزايش  گیهاه  خشهک  وزن آن، بهه  دسترسهی  افزايش با و دارد
 افهزايش  موجهب  نیتروژن کود مصرف افزايش همچنین يابد.می
 يهک  تها  کود اين افزايش با .شودمی سطح واحد در خشک وزن
 آن از بعهد  و افزايش خطی صورتبه خشک وزن مشخص میزان
 بازدارنده اثرات دارای نیتروژن حد از شبی کاربرد شود.می ثابت
 عنصهر  ايهن  کهافی  و مناسهب  فراهمی لذا ،باشدمی گیاه رشد بر

 Zeinali et) شهود می گیاهان خشک وزن و رشد افزايش باعث

al., 2012.) وزن بیشهترين  که داد نشان میانگین مقايسه نتايج 
 گرمکیلهو 50مصهرف  تیمهار  به متعل  گرم37/34 با بوته خشک

 نیتهروژن  گرمکیلهو 25 مصرف تیمار با که بود هکتار در تروژننی
 ينکمتهر  نداشهت.  داریمعنی اختالف (گرم31/32 )با هکتار در
 بهود  گهرم 94/23 بها  نیتهروژن  مصهرف  عهدم  تیمار به مربوط آن
 تولیهد  رويشهی،  رشهد  بهبهود  سبب نیتروژن مصرف (.3 جدول)

 ايجنتهه شههد. بوتههه وزن افههزايش نتیجههه در و بیشههتر سههاقه
(1993)Bilsborrow et al,  نیتروژن مصرف که داد نشان نیز 

  گرديد. نخود بوته خشک وزن افزايش باعث
 آبیهاری  تیمهار  به گرم48/35 با بوته خشک وزن بیشترين

 آبیاری تیمار با که داشت تعل  دانه پُرشدن و گلدهی مراحل در

 و نداشهت  داریمعنهی  اخهتالف  (گرم07/30) گلدهی مرحله در
 آبیهاری  عدم تیمار به مربوط گرم08/25 با خشک وزن ينکمتر
 تهأثیر  اولیهه  مراحهل  در تهنش  کهه  اسهت  آن از حهاکی  کهه  بود

 (.4 )جهدول  گهذارد مهی  هها بوتهه  خشک وزن کاهش بر یبیشتر
(2010) Emam et al, رقم دو بر خشکی تنش تأثیر بررسی با 

 .داد کاهش را بوته خشک وزن آبی تنش که دادند نشان لوبیا
 

 بوتهتکعملکرد 
 بوتهه تهک  عملکرد حداکرر که داد نشان هامیانگین مقايسه

 بهود  هکتهار  در نیتروژن گرمکیلو50تیمار به متعل گرم 64/9با 
 گهرم 37/8 بها  هکتار در نیتروژن گرمکیلو25 مصرف تیمار با که

 تیمار به هم بوتهتک عملکرد حداقل نداشت. داریمعنی اختالف
 در واقهع،  در (.3 )جهدول  بهود  مربوط نیتروژن ودک مصرف عدم

 مناسبی رويشی رشد با گیاه ،نیتروژن کود متعادل سطح شرايط
 مناسهب  حمايهت  موجب امر اين که شودمی زايشی مرحله وارد
 و شهود مهی  پُرشهدن درحال هایغالف خصوصاً زايشی، هایاندام
 & Salehin (2012) يابهد. مهی  افهزايش  دانهه  وزن آن دنبالبه

Rahman رشهد  مراحهل  طول افزايش را دانه وزن افزايش علت 
 که دنمعتقد ه وکرد ذکر نیتروژن مصرف اثر در زايشی و رويشی
 بهبهود  نیهز  و دانه پُرشدن مثثر دوره شدنطوينی باعث نیتروژن
 شود.می رشددرحال هایدانه به فتوسنتزی مواد انتقال و سنتز

 تیمهار  بهه  مربهوط  (رمگه 65/9) بوتهه تک عملکرد بیشترين
 عملکهرد  ينکمتر و بود دانه پُرشدن و گلدهی مرحله در آبیاری
 داشهت  تعله   آبیهاری  عهدم  تیمهار  بهه  گهرم 282/6 بها  بوتهه تک

 ،گیهرد مهی  قهرار  خشهکی  تنش معرض در گیاه وقتی (.4)جدول
 کردنکوتاه به اقدام ،کند فرار خشکی تنش اثرات از کهاين برای
 طهول  ترشهدن کوتاه دلیلبه بنابراين ،دکنمی خود زندگی چرخه
 خشهکی  تنش شود.می کم هادانه نهايی وزن دانه، پُرشدن دوره
 زايشهی  مرحلهه  کاهش کنار در آن دوام و سبز پوشش کاهش با

 فتوسهنتزی  مهواد  کهاهش  و دانهه  پُرشدن طول شدنکوتاه باعث
 نخهود  گیهاه  روی بررسهی  با محققان برخی گردد.می تولیدشده

 دههی غالف و گلدهی زمان در رطوبت محدوديت که دنددا نشان
 شهدن چهروک  نتیجه در و فتوسنتزی مواد انتقال کاهش موجب
 باعههث گلههدهی مرحلههه در رطوبههت فراهمههی شههود.مههی دانههه

 مههواد نتیجههه در و شههده دانههه پُرشههدن دوره ترشههدنطههوينی
 شهود مهی  فهراهم  هها دانه به اختصا  برای یبیشتر فتوسنتزی

(Ullah et al., 2002.) 
 

 شاخص برداشت 
 گیاههان  گهذاری هيسرما در ارزيابی مورد معیارهای از يکی
  .باشههدمههی برداشههت شههاخص اقتصههادی، هههایانههدام در زراعههی
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 عملکهرد  کهه  است بیولوژيک عملکرد از نسبتی برداشت شاخص
 خشهک  مهاده  تسههیم  افهزايش  با و دهدمی تشکیل را اقتصادی
 يابهد. مهی  افهزايش  رداشهت ب شهاخص  اقتصهادی،  عملکهرد  برای

 نخهود  برداشهت  شهاخص  حداکرر که داد نشان میانگین مقايسه
 بها  هکتهار  در نیتهروژن  گرمکیلو50مصرف تیمار به مربوط عادل
 درصهد 52/24 بها  برداشهت  شهاخص  حداقل و بود درصد93/27

 افهزايش  بها  (.3 )جدول بود نیتروژن مصرف عدم تیمار به متعل 
 زراعهی  گیاه اختیار در کافی میزان به عنصر اين نیتروژن، سطح
 افهزايش  و مناسهب  رشهد  سهبب  مسهئله  ايهن  کهه  گیردمی قرار

 نتیجهه  در و گهردد مهی  گیهاه  خشک وزن به نسبت دانه عملکرد
 برداشهت  شاخص افزايش .کندیم پیدا افزايش برداشت شاخص

 سهطح  افهزايش  دلیلبه احتمايً نیتروژن مصرف بايی سطوح در
 پُرشهدن  زمهان  در خشهک  ماده تجمع افزايش و آن دوام و برگ
 کههاربرد کردنههد اعههالم ,Kashfi et al (2011) بههود. دانههه
 باعهث  آن مصهرف  عهدم  بهه  نسهبت  نیتهروژن  کهود  گرمکیلو50

 کهود  زيهرا  ،شهود  مهی  نخهود  گیهاه  در برداشهت  شاخص افزايش
 در نخهود  تهر سهريع  استقرار سبب رشد فصل ابتدای در نیتروژن
 .شهد  خواههد  گیهاه  ارتفاع افزايش و رويشی رشد افزايش مزرعه،

 تربیهت  کهه ايهن  از قبهل  تها  و ابتدا در نیتروژن وجود همچنین،
 ،گیهرد  صهورت  گیهاه  در هها ريشهه  ههای گرههک  توسط نیتروژن
 کند.می تأمین را آن نیاز مورد نیتروژن

 آبیاری تیمار به درصد09/27 با برداشت شاخص بیشترين
 و داشت تعل  دانه پُرشدن مرحله در آبیاری و گلدهی مرحله در

 آبیهاری  عهدم  تیمار به درصد87/24 با برداشت شاخص ينکمتر
 تشهکیل  مراحهل  در کهه ايهن  بهه  توجه با (.4 )جدول بود مربوط
 هادانه پُرشدن برای فتوسنتز کاهش باعث رطوبت کمبود هادانه
 بنهابراين  يابهد. مهی  کهاهش  برداشت شاخص نتیجه در ،شودمی
 از دانهه  پُرشهدن  مرحلهه  در رطوبهت  فراهمی که رسدمی نظربه

 مههواد انتقههال در سهههولت و جههاری فتوسههنتز افههزايش طريهه 
 شهود. مهی  برداشهت  شهاخص  افهزايش  سهبب  دانه به فتوسنتزی
 نخهود  برداشهت  شهاخص  ينبیشهتر  که دهد می نشان مطالعات
 رويشهی  رشهد  بها  زيهرا  شهود، مهی  حاصهل  فاريهاب  شرايط تحت

 ههای غهالف  توانهد مهی  کهه  شهود می زايشی مرحله وارد مناسبی
 تهنش  از اجتنهاب  ،ارتبهاط  اين در کند. تغذيه را پُرشدن درحال
 تها  دههی غهالف  مرحله در ويژه به گلدهی مرحله از بعد خشکی
  (.Jalota et al., 2006) است ضروری بستن دانه

 

 عملکرد دانه
 نیتهروژن  مصهرف  بها  بوتهه  در دانه تعداد کهاين به توجه با

 ههم  را دانهه  عملکهرد  نیتروژن، مصرف افزايش لذا، يافت ايشافز
 گرمکیلو25 و 50 مصرف تیمارهای در دانه عملکرد داد. افزايش

 هکتهار  در گرمکیلهو 2906 و 3287 ترتیب به هکتار در نیتروژن
بهه  اوره کودی منبع از استفاده که داد نشان آزمايشی نتايج بود.

 مرحلهه  چههار  در هکتهار  رد خهالص  نیتروژن گرمکیلو30 میزان
 افهزايش  عهث اب نخهود  بنهدی غهالف  پايهان  تها  گلدهی از مختلف
  بررسههی نتههايج (.Palta et al., 2005) شههد دانههه عملکههرد

(2014) Maleki et al, نیتهروژن  جذب بیشترين که داد نشان 
 جهذب  میهزان  کمتهرين  و نیتروژن کود همراهبه آبیاری تیمار از

 کهود  از اسهتفاده  آمهد.  دسهت به تروژننی بدون تیمار از نیتروژن
 از اسهتفاده  بها  همهراه  هکتار در گرمکیلو150 میزان به نیتروژن
 بها  شهده تلقهیح  و دانه پُرشدن و گلدهی زمان در تکمیلی آبیاری
  داشت. دربر را نیتروژن جذب میزان بايترين ريزوبیوم باکتری
 در تکمیلهی  آبیهاری  تیمار در بوته عملکرد اجزای بودنباي
 ايهن  در هم دانه عملکرد شد باعث دانه پُرشدن و گلدهی مراحل
  (.4 )جهههدول باشهههد ديگهههر تیمارههههای از بهههیش تیمهههار

(2009) Mousavi & Shakarami آبیاری اعمال که معتقدند 
 همچنهین  و خشهک  مهاده  تولیهد  و دهیشاخه افزايش طري  از

 موجهب  بوتهه  در غالف تعداد افزايش خصو به عملکرد اجزای
  ,Naseri et al(2015) بررسهی  در شهد.  نخود عملکرد افزايش
 بهه  نسهبت  آن کاربرد مرحله درنظرگرفتن بدون تکمیلی آبیاری
 کهه  معتقدند آنان .داد افزايش را نخود دانه عملکرد آبیاری، عدم
 زيهادی  حساسهیت  از آب، بهه  واکهنش  نظر از رشد از مرحله هر

 اجهزای  و عملکهرد  بهر  ثرمهث  طوربه تواندمی و باشدمی برخوردار
 نشهان  محققان برخی بررسی نتايج .باشد تأثیرگذار دانه عملکرد

 کامههل آبیههاری شههرايط در دانههه عملکههرد ينبیشههتر کههه داد
 ترتیهب بهه  آن از پهس  و شهد  حاصل هکتار( در کیلوگرم1988)

 و دههی غهالف  دههی، شهاخه  ،گلدهی مرحله در آبیاری هایرژيم
 هکتار( در کیلوگرم1068 )با ديم يطشرا داشتند. قرار بستندانه

 سهاير  بها  آن اخهتالف  کهه  نمهود  تولیهد  را دانه عملکرد کمترين
  (.Parsa et al., 2011) بود دارمعنی تکمیلی آبیاری سطوح
 

 عملکرد پروتئين
 پهروتئین  عملکهرد  تصف ،نیتروژن مصرف مقدار افزايش با
 از تصهف  ايهن  مقهدار  بیشهترين  کهه طهوری به ،يافت افزايش هم

 .(3 جهدول ) شهد  حاصهل  هکتهار  در نیتروژن گرمکیلو50مصرف
 دلیهل بهه  توانمی را نیتروژن مصرف با پروتئین عملکرد افزايش
 بیشهتر  پهروتئین  بهه  آن تبديل و گیاه نیاز مورد نیتروژن تأمین
 میهزان  افهزايش  بها  نیتروژن مصرف افزايش که جاآن از .دانست
 افهزايش  بها  که رسدمی نظرهب دارد، مستقیم رابطه دانه پروتئین
 دارنیتهروژن  پروتئینهی  ههای زمینهپیش تشکیل نیتروژن، مقدار
 فتوسنتزی مواد تهیه در پروتئین تشکیل بنابراين، و شده بیشتر

 چهرب  اسهیدهای  سهنتز  بهرای  دستر  در مواد و افزايش يافته
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 تشهکیل  بهه  یبیشتر فتوسنتزی مواد نتیجه، در يابد.می کاهش
 (.Nouriyani, 2015) يافت خواهد صا اخت پروتئین

 در دانهه  عملکهرد  ضهرب  حاصهل  از دانهه  پروتئین عملکرد
 تیمار تأثیر تحت درصد پروتئین آيد.می دستهب درصد پروتئین

 در آبیهاری  تیمار در دانه پروتئین عملکرد لذا ،نگرفت قرار تنش
 کهه  بهود  هکتهار  در گرمکیلو743 دانه پُرشدن و گلدهی مراحل

 عملکهرد  بهودن باي دلیل (.4 )جدول بود ديگر تیمارهای از شبی
   بود. تیمار اين در دانه عملکرد بودنباي پروتئین،
 بها  آبیهاری  عدم تیمار به مربوط پروتئین عملکرد ينکمتر

 کمهی  تیمهار  ايهن  در درصد پروتئین هرچند ،بود گرمکیلو581
 ايهن  پهايین  بسهیار  عملکرد ،آن علت بود. ديگر تیمار دو از بیش
 را عملکهرد  کهاهش  دانه پروتئین افزايش شد باعث که بود تیمار
 باشد. داشته را پروتئین عملکرد حداقل تیمار اين و نکند جبران
 انجهام  بها  ،آب محدوديت شرايط در که معتقدند محققان برخی
 افهزايش  نخهود  عملکهرد  گلهدهی  مرحلهه  در آبیهاری  نوبهت  يک
 در خصهو  بهه  گیهاه  رشهد  بهبود باعث تکمیلی آبیاری يابد.می

 نیتروژن سهم حالت اين در و شودمی رشد مهم مختلف مراحل
 Rezaeyan) يابهد مهی  کهاهش  کهل  نیتهروژن  محتهوای  از دانه

Zadeh et al., 2011.) در آبیاری که داد نشان آزمايشی نتايج 
 و دانه عملکرد حداکرر تولید باعث دانه پُرشدن و گلدهی مراحل
 بهه  کمهک  با سوپرجاذب پلیمر از استفاده شد. نپروتئی عملکرد
 مربهت  اثهر  و تکمیلهی  آبیاری در خصو به آب بیشتر نگهداری

 باعهث  دانه، پُرشدن و گلدهی مرحله در خشکی تنش کاهش در
 ,.Hasanvand et al) شهد  دانهه  کیفیهت  و عملکهرد  افهزايش 

2014.)  
 

 گيری  نتيجه
 همه بر کمیلیت آبیاری و نیتروژن شدهانجام آزمايش طب 
 درصهد پههروتئین  و دانهه 100وزن جُهز بههه بررسهی  مهورد  صهفات 
 ايهن  در بررسهی  مهورد  صهفات  مقهدار  بیشهترين  بهود.  تأثیرگذار
 در نیتروژن گرمکیلو50مصرف تیمار به مربوط ترتیببه پژوهش
 دو بهود.  هکتهار  در نیتهروژن  گرمکیلو25 مصرف سپس و هکتار
 يهک  از بهیش  دانهه  پُرشهدن  و گلهدهی  مراحل در آبیاری مرتبه
 تهأثیر  بررسهی  مهورد  صهفات  بر گلدهی مرحله در آبیاری مرتبه

 مصرف عدم تیمارهای به مربوط ،صفات مقدار کمترين گذاشت.
 نیتهروژن  مصهرف  عهدم  تیمهار  در بهود.  آبیهاری  عهدم  و نیتروژن
 مصهرف  کهه درحهالی  ،بود هکتار در گرمکیلو2243 دانه عملکرد

 را دانهه  عملکهرد  هکتهار،  در خهالص  ننیتهروژ  گرمکیلو25 و 50
 عملکهرد  رسهاند.  هکتهار  در گرمکیلو2906 و 3287 به ترتیببه

 در گرمکیلهو 516 و کهم  ،نیتروژن مصرف عدم تیمار در پروتئین
 بهه  پهروتئین  عملکهرد  نیتهروژن  گرمکیلو50مصرف با بود. هکتار
 و گلههدهی حههلامر در آبیههاری رسههید. هکتههار در گرمکیلههو805

 را پههروتئین عملکههرد و دانههه عملکههرد بیشههترين دانههه پُرشههدن
 بها  کهه  کهرد  ايجهاد  هکتار در گرمکیلو743 و 3218 با ترتیببه

 در .نداشهتند  داریمعنی اختالف گلدهی مرحله در آبیاری تیمار
 پهروتئین  عملکهرد  و دانهه  عملکهرد  حهداقل  ،آبیهاری  عدم تیمار
 تیمهار  .تولیهد شهد   هکتهار  در گرمکیلهو 581 و 2366 ترتیهب به

 عهدم  تیمار و، بیشترين دانه پُرشدن و گلدهی مراحل در آبیاری
 نتهايج  بهه  توجهه  بها  داشهت.  را برداشت شاخص کمترين آبیاری

 سطح، واحد در نخود بیشتر تولید برای رسدمی نظربه ذکرشده،
 مقههدار بههه نیتههروژن مصههرف همچنههین و آبیههاری مرتبههه دو
 باشد. يزم هکتار در گرمکیلو25
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Introduction 
Population growth and low protein content of cereals has attracted the attention of peoples to pulse 

crops. Pulses has important role in contributing to food and nutritional security and replenishing soil 
nutrients having a huge potential in addressing needs like future global food security, nutrition and 
environmental sustainability needs. These plants can fix nitrogen in their roots and are effectiveness in soil 
fertility. After harvesting of these plants, large amounts of nitrogen will be added to the soil that next plant 
can use them. Chickpea (Cicer arietinum L.) is an annual plant with indeterminate growth habit. It is one of 
the most important food legumes. Generally, legumes are highly sensitive to water deficit stress in flowering 
stage. In different crops as well as chickpea, differential genotypic response to drought stress as a result of 
variation in physiological parameters has been reported. Drought stress is the most important challenges in 
production of chickpea in Golestan province. On time using of water in the most sensitive stage of plant 
growth will result in higher production of seeds. The aim of this study was to evaluate the effect of nitrogen 
and supplemental irrigation on some quantity and quality traits of Adel chickpea cultivar in Gonbad Kavous 
conditions.  

 
Materials & Methods 

 In order to study the effects of nitrogen and supplemental irrigation on quality and quantity of Adel 
variety of chickpea, an experiment as factorial based on RCBD in three replications was carried out in farm 
of Gonbad Kavous University in 2015-2016. Two factors was nitrogen in 3 levels of none consumption, 
consumption of 25 and 50 Kg nitrogen/ha and supplemental irrigation in 3 levels of none irrigation, irrigation 
in flowering stage and irrigation in flowering+seed filling stage. Traits that were measured included number 
of lateral branch, number of pods per plant, number of seeds per plant, 100-seed weight, plant dry weight, 
seeds weight per plant, harvest index, grain yield, protein percent and protein yield. Seed planting was done 
during the third week of December 2015. Row spacing was 25 cm. 50% of urea was applied during sowing 
and the rest was side banded when the chickpea plants were at seed filling stage. Weed control was 
performed manually. Harvesting date was first week of June. Data were analyzed by using of SAS Ver. 9.1 
software. For comparison of means, LSD at level of 5% was used. 

 

Results & Discussion 
The results showed that effects of nitrogen and supplemental irrigation on all traits except 100-seed 

weight and protein content were significant. Number of pods per plant in the treatment of 50 and 25 Kg N/ha 
with 29.36 and 27.76 were more than treatment of non consumption of nitrogen with 21.13. Irrigation in 
flowering and seed filling stages produced the maximum of pods per plant that was not significantly different 
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from irrigation at flowering stage. The maximum grain yield was obtained from consumption of 50 Kg N/ha 
with 3287 Kg/ha. Seed yield in none application of nitrogen was 2243 Kg/ha. The maximum grain yield was 
obtained from treatment of irrigation in flowering and seed filling stage with 3218 Kg/ha. The maximum and 
minimum protein yield belonged to consumption of 50 Kg N/ha and non consumption of nitrogen, 
respectively. The maximum protein yield with 743 Kg/ha belonged to treatment of irrigation in flowering 
and seed filling stages and the minimum protein yield with 581 Kg/ha was obtained from non irrigation 
treatment. 

 
Conclusions  

Based on this experiment results, nitrogen and supplemental irrigation was affected all traits except  
100-seed weight and protein percent. The maximum amounts of traits were obtained from consumption of 50 
and then 25 Kg N/ha. Irrigation in flowering and seed filling stages produced maximum seed yield that has 
not significant different with irrigation in flowering stage. In general, it seems that for suitable production of 
chickpea, it is necessary to irrigate it for two times and applicate 25 Kg N /ha.  
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