با مجوز شمارة  88/6124مورخ  1388/08/25از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
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(بر اساس مصوبه وزارت عتف ،از سال ،1398تمامی نشریات داراي درجه «علمی-پژوهشی» ،به نشریه «علمی» تغییر نام یافتند).

* این نشریه ،از اول تیرماه سال ،1389بهطور منظم و در قالب دوفصلنامه ،منتشر میشود* .
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ارزيابی تأثير تاريخ کاشت بر کارآيی مصرف نور و عملكرد ارقام نخود
( )Cicer arietinum L.تحت شرايط اقليمی منطقه کرمانشاه

هانيه حاجيشعباني ،فرزاد مندني و
عليرضا باقري

12



بررسی خصوصيات مورفوفيزيولوژيكی و بيوشيميايی لوبيا
( )Phaseolus vulgaris L.در پاسخ به مالچ ضايعات چاي و کنترل
علفهايهرز

مجيد قنبري ،علي مختصي بيدگلي،
پرنيان طالبي سيهسران و سيد رامين
حسيني

26



واکنش عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام نخود ديم ( )Cicer arietinum L.به
تراکم بوته و حضور علفهايهرز

ارسالن فالحي ،گودرز احمدوند،
فرزاد مندني و اكبر عليوردي

41



بررسی اثر محلولپاشی سايكوسل بر عملكرد و اجزاي عملكرد نخود بهاره
( )Cicer arietinum L.در شرايط ديم

داريوش صفري و ميترا آزاديخواه

58



ارزيابی پاسخ ارقام لوبياقرمز با دو عادت رشدي مختلف به رقابت با
علفهايهرز

سيده زهرا طباطباييپور ،زهرا
طهماسبي ،عليرضا تاب و سجاد
رشيدي منفرد

68



تأثير بذرمال و محلولپاشی اسيدهاي آمينه مختلف روي عملكرد و اجزاي
عملكرد عدس ( )Lens culinaris Medik.در کشت ديرهنگام

علي حيدرزاده ،سيدعليمحمد
مدرس ثانوي و حسين ابراهيمي
اسبورزي

88



ارزيابی اجزاي عملكرد ،عملكرد و توان رقابتی برخی ارقام نخود در تداخل
با علفهايهرز

سيدمحسن سيدي و جواد حمزهئي

100



اثر همزيستی ميكوريزايی و سودوموناس بر صفات مورفوفيزيولوژيكی ماش
( )Vigna radiata (L.) Wilczekتحت شرايط تنش رطوبتی

محمد صالحي ،علي فرامرزي،
منوچهر فربودي ،ناصر محبعليپور و
جليل اجلي

111



ارزيابی عملكرد و اجزاي عملكرد لوبياسبز و فلفل دلمهاي تحت نظامهاي
کشت مخلوط جايگزينی و افزايشی

عليرضا كوچكي ،مهدي نصيري
محالتي و محمدحسن هاتفي فرجيان

127



اثر کودهاي زيستی و شيميايی و روشهاي کنترل علفهرز بر زيستتوده
و عملكرد دانه عدس ()Lens culinaris Medik.

ابراهيم ايزدي دربندي و
آرش مقصودي

144



تأثير فواصل مختلف آبياري بر برخی خصوصيات مورفوفيزيولوژيك
اکوتيپهاي مختلف گوار ()Cyamopsis tetragonaloba

منيره دادگر ،سميه رستگار و
حسين پيري

156



بررسی روابط بين برخی صفات زراعی مرتبط با عملكرد نخود زراعی
( )Cicer arietinumتحت تنش بيماري برقزدگی

محدثه رحمتپور ،فاختك طليعي،
حسين صبوري و معصومه خيرگو

171



گزينش ژنوتيپهاي منتخب عدس ( )Lens culinaris Medikمتحمل به
تنش خشكی با بهکارگيري پنج شاخص تحمل جديد در شرايط مشهد

محمدحسن وفايي ،مهدي پارسا،
احمد نظامي و علي گنجعلي

187



ارزيابی تحمل به شوري  140ژنوتيپ نخود دسی ()Cicer arietinum

جعفر نباتي ،محمد كافي ،احمد
نظامي و الهه برومند رضازاده

205



ارزيابی اثر تنوع و يكنواختی علفهايهرز بر عملكرد عدس
()Lens culinaris L.

نگين زرگريان ،عليرضا باقري ،ايرج
نصرتي و فرزاد مندني

221

سخن سردبير
حبوبات بهعنوان يكي از مهمترين منابع گياهي غني از پروتئين ،دوّمين منبع مهم غذايي انسان پس از غالت ،بهشمار
ميروند .اين گياهان با داشتن قابليت تثبيت زيستي نيتروژن ،نقش درخورتوجهي در بهبود حاصلخيزي خاك دارند .حبوبات
در تناوب با بسياري از گياهان زراعي ،كشتوكار ميشوند و بدينترتيب ،با تنوعبخشي به نظامهاي كشت مبتني بر غالت،
جايگاه ويژهاي در كشاورزي پايدار به خود اختصاص دادهاند .اين گياهان ،كمتوقع بوده و براي كشت در نظامهاي زراعي
كمنهاده مناسب ميباشند .همچنين به صورت گياهان پوششي ،در جلوگيري از فرسايش خاك مؤثرند .مجموعة اين
ويژگيها ،حبوبات را از جنبههاي زراعي ،بومشناختي و زيستمحيطي در جايگاه ارزشمندي قرار داده است.
حبوبات در ايران پس از غالت ،بيشترين سطح زيركشت را دارا هستند .بر اساس آمار ،ساالنه سطحي حدود يك
ميليونودويستهزارهكتار در كشور به كشت حبوبات اختصاص مييابد كه از اين سطح ،ساالنه حدود 700هزارتُن محصول
بهدست ميآيد .نگاهي اجمالي به آمار توليد و سطح زيركشت اين محصوالت در ايران و مقايسة آن با آمار جهاني نشان
ميدهد كه بازده توليد اين محصوالت در كشور ما ،بسيار ناچيز بوده و گاه با نوسانات شديدي همراه است .هرچند بخشي از
پايينبودن بازده توليد اين محصوالت را ميتوان به وضعيت ويژة طبيعي و اقليمي كشور مربوط دانست ،اما علت ديگر آن را
بايد در بيتوجهي به سرمايهگذاريهاي مرتبط با توليد ،بهويژه فقر تحقيقات حبوبات جستجو كرد .اين كمتوجهيها سبب
شده است تا كشت بعضي محصوالت زراعي مانند غالت و محصوالت نقدينهاي ،جايگزين كشت حبوبات در اراضي مرغوب
شده و لذا كشت حبوبات ،بيشازپيش به مناطق حاشيهاي و كمبازده رانده شود .اين وضعيت ،چالشي بزرگ را فراروي
مجموعة برنامهريزان ،سياستگزاران و نيز محققان حبوبات در كشور قرار داده است.
اهميت حياتي اين محصوالت ،بهويژه از نظر تأمين نيازهاي پروتئيني كشور و نيز حفظ بومنظامهاي طبيعي ايجاب ميكند
تا به امر پژوهشهاي دامنهدار پيرامون جنبههاي مختلف توليد اين محصوالت ،بهمنظور پاسخگويي به نيازهاي جديد ،بهصورت
ويژهاي پرداخته شود .نكتة مهمي كه در طراحي و اجراي برنامههاي تحقيقات حبوبات بايد همواره مدّ نظر باشد ،قرارداشتن كشور
در وضعيت طبيعي و اقليميِ خشك است؛ بهطوريكه بيش از 90درصد از توليد حبوبات در كشور ما در شرايط ديم با بارشهاي
بسياراندك انجام ميشود .بدينترتيب ،انطباق با اين شرايط خشك ،ضمن حفظ پايداري توليد ،بايد بهعنوان يكي از اصول بنيادين
در تدوين و اتخاذ سياستها و خطمشيهاي تحقيقاتي در رابطه با حبوبات ،مدّ نظر قرار بگيرد.
بههر حال ،تعيين يك راهبرد واحد ،هماهنگي و انسجام بين مراكز علمي و تحقيقاتي و نيز تبادل اطالعات و تجاربِ
بهدستآمده بين محقّقان در مراكز مختلف ،عواملي هستند كه ما را در رسيدن به اهداف بلندمدت تحقيقات حبوبات ياري
خواهند كرد .در اين راستا ،پژوهشكدة علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد ،با همكاري مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي كشور
نشرية علمي «پژوهشهاي حبوبات ايران» را با هدف انتشار دستاوردهاي حاصل از تحقيقات حبوبات پژوهشگران كشور ،آغاز
كرده است .اميد است اين اقدام ،بستر مناسبي را جهت شكلگيري فضاي تعامل علمي و رشد قابليتهاي محققان اين عرصه
فراهم آورد.

منشور اخالق نشريه
اين نشريه عضو کميته بينالمللی اخالق در انتشار ( )COPEو متعهد به رعايت اصول آن است.
منشور اخالق «نشرية پژوهشهاي حبوبات ايران» ،بر مبناي رهنمودهاي ارائهشده توسط کميتة اخالق انتشار  COPEطراحي
شده است و از همة مخاطبان انتظار مي رود به اصول اخالقي مذكور پايبند باشند .بديهي است هرگونه سرقت علمي يا ساير رفتارهاي
غيراخالقي ،منجر به حذف مقاله از فرآيند داوري خواهد شد .اين منشور جهت تعيين وظايف و تعهدات نويسندگان ،سردبير ،اعضاي
هيئت تحريريه و داوران تنظيم شده است.

سردبير و هيئت تحريريه
 پذيرش مقاالت :سردبير نشريه مسئول اتخاذ تصميم جهت پذيرش يا رد مقاالت ارسالي ميباشد .سردبير با كمك هيئت تحريريه
و با درنظرگرفتن مسائل مربوط به حق كپيبرداري ،سرقت علمي و غيره ،همچنين صالحديد داوران و ويراستاران ،اقدام به پذيرش
مقاله مينمايد.


عدالت :سردبير ،وظيفه قضاوت در مورد مقاالت را صرفاً از لحاظ شايستگي علمي برعهده دارد و بايد بدون طرفداري يا كينهتوزي
شخصي يا درنظرگرفتن ملّيت ،جنسيت ،مذهب و مسائل قومينژادي و سياسي عمل نمايد.



محرمانهبودن :سردبير و هيئت تحريريه نبايد اطالعات مربوط به مقاله را در مراحل داوري و ارزيابي ،براي كسي غير از داوران،
نويسندگان و ويراستاران افشاء كنند.



عدم افشاء و استفادة شخصی :آن بخش از مطالب مقاالت ارسالي كه منتشر نشدهاند ،نبايد بدون كسب رضايت مكتوب
نويسنده ،در پژوهش شخصي سردبير و يا هيئت تحريريه استفاده شوند .اطالعات و يا ايدههاي محرمانه كه از طريق ارزيابي مقاالت
كسب شدهاند ،بايد بهطور محرمانه حفظ شوند و در جهت منافع شخصي استفاده نشوند.

داوران


پذيرش مقاالت :داوران به سردبير و اعضاي هيئت تحريريه در اتخاذ تصميم براي پذيرش و يا ردّ مقاله كمك نموده و از طريق
ارسال اصالحيه به نويسندگان ،در ارتقاي مقالة آنها سهيم ميباشند.



حق امتناع و عدم پذيرش :امتناع و ردّ درخواست ارزيابي يك مقاله بر حسب زمان و يا موقعيت ،ضروري و الزم است .داوري كه
احساس عدم صالحيت كافي براي قضاوت در مورد مقاله پژوهشي ميكند ،بايد از ارزيابي مقاله امتناع كند.



محرمانهبودن :داوران بايد به محرمانهبودن فرآيند ارزيابي احترام بگذارند و نبايد اطالعات مربوط به مقاله را بدون اجازه مكتوب
نويسنده در اختيار شخصي غير از سردبير بگذارند.



عدم سوگيري :داوران بايد مقاالت را بهطور عيني ،بيطرف و عادالنه ارزيابي كنند .داوران بايد از سوگيريهاي شخصي در
توصيهها و قضاوتهاي خود اجتناب كنند.



منابع :داوران موظفند منابعي را كه نويسنده به آنها ارجاع داده ،شناسايي و بررسي نمايند .هرگونه نتيجهگيري يا بحثي كه پيش
از اين مطرح شده باشد ،بايد همراه با منبع ذكر شود .همچنين داوران موظفند در صورت مشاهدة هرگونه شباهت يا همپوشاني
بين اثر ارسالي و مقالهاي ديگر ،مراتب را به سردبير اطالع دهند.



تضاد منافع :داوران نبايد از اطالعات يا ايدههايي كه طي فرآيند ارزيابي بهدست آوردهاند ،در جهت منافع شخصي استفاده نمايند.
همچنين داوران بايد از ارزيابي مقاالتي كه از ديد آنها مشمول تضاد منافع ،اعم از منافع مشترك مالي ،سازماني ،شخصي و يا
هرگونه ارتباط يا پيوندهاي ديگر با شركتها ،نهادها يا افراد مرتبط با مقاالت است ،امتناع كنند.

نويسندگان


گزارش يافتهها :نويسنده مسئول مكاتبه ،مسئول نهايي محتواي كُلّ مقالة ارسالي ميباشد .نويسندگان متعهد هستند يافتههاي
خود را بهطور كامل گزارش كنند و در ارائة يافتهها و تفسير آنها دقت ويژه داشته باشند .مقاله بايد حاوي جزئيات و منابع كافي
باشد ،بهنحويكه امكان دسترسي ساير پژوهشگران به مجموعة دادههاي يكسان جهت تكرار پژوهش وجود داشته باشد.



سرقت علمی :نويسنده مسئول مكاتبه مقاله بايد از اين كه تمامي مطالب ذكرشده ،حاصل پژوهش وي و همكاران ايشان -كه اسامي
آنها مندرج در مقاله است -اطمينان حاصل نموده و منشأ و اصالت هر يك از مجموعة دادههايبهكارگرفته شده را مشخص كند.



اصالت :مقاله بايد كاري جديد و اصيل باشد .نويسنده نميتواند مقالهاي را كه كُلّ يا بخشي از آن در جاي ديگري تحت بررسي
است و يا قبالً به نشريه ديگري ارسال شده است ،به نشرية پژوهشهاي حبوبات ايران بفرستد.



تشكر و قدردانی :نويسندگان بايد به مراكز يا افرادي كه در شكلگيري پژوهش آن تأثيرگذار بودهاند ،اشاره كرده و قدرداني
نمايند .همچنين در صورت نياز ،حامي مالي پژوهش در اين بخش ،ذكر گردد و مورد قدرداني قرار گيرد.



تأليف اثر :همه نويسندگان مندرج در مقاله بايد در كار پژوهش ،مساعدت و همكاري جدّي داشته و در مقابل نتايج ،پاسخگو
باشند .اعتبار و امتياز نويسندگي يا تأليف ،بايد به نسبت مساعدتهاي افراد مختلف ،تسهيم شود .نويسندگان بايد مسئوليت و
اعتبار كار را تقبل كنند .نويسنده مسئول مكاتبه كه مقاله را به نشريه ارسال مينمايد ،بايد يك نسخه از مقاله يا پيشنويس آن را
به همة نويسندگان مشترك و همكار ،ارسال نموده و رضايت آنها را جهت ارسال مقاله به نشريه و انتشار آن كسب كند.



تضاد منافع :نويسنده(گان) موظفند هرگونه تضاد منافعي را كه بر نتيجة پژوهش آنها و يا تفسير يافتهها تأثيرگذار بوده است،
مطرح نمايند و منابع مالي حامي پژوهش خود را ذكر كنند.



بازبينی مقاله :اگر نويسندهاي متوجه اشتباه يا بيدقتي مهمي در اثر خود شود ،موظف است مراتب را بهسرعت به سردبير نشريه
پژوهشهاي حبوبات ايران اطالع داده و در فرآيند بازبيني و اصالح مقاله همكاري نمايد.

باسمهتعالی

نش علم
رهی ی -دوفصلناهم

معرّفي نشريه ،فراخوان و شرايط پذيرش مقاله ،راهنماي تهيه و ارسال مقاله
الف -معرفی نشريه ،اهداف ،حوزة موضوعی ،زبان و قالب نشر
«پژوهشهاي حبوبات ايران» نشريهاي است با درجة علمي كه از تيرماه سال 1389بهصورت دوفصلنامه ،بهوسيلة پژوهشكدة
علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد در قالب تفاهمنامة همكاري با شِش دانشگاه كشور شامل دانشگاههاي صنعتي اصفهان،
تربيتمدرس ،شهيدباهنركرمان ،علوم كشاورزي و منابعطبيعي گرگان ،آزاد اسالمي واحد شيراز و دانشگاه علوم كشاورزي و
منابعطبيعي ساري ،به تعداد دو شماره در سال انتشار مييابد .اين نشرية تخصصي ،نتايج تحقيقات حبوبات را در زمينههاي
مختلف پژوهشي منتشر ميكند .منظور از حبوبات ،بقوالت مهم زراعي شامل نخود ،عدس ،انواع لوبيا ،ماش ،باقال ،نخودفرنگي،
دالعدس و خُلّر است .زبان انتشار ،فارسی با چكيدة مبسوط انگليسي است و بهصورت الكترونيك منتشر ميشود.
ب -فراخوان و شرايط پذيرش مقاله
ب -1-مقاااالت بايااد نتيجااة پااژوهشهاااي اصاايل در زمينااة حبوبااات بااوده و پاايشتاار در نشاارية ديگااري چاااد نشااده
و يا همزمان به نشرية ديگري ارسال نشده باشند .مقاالت ،مايتوانناد باهصاورت پژوهشاي ( )Research Articleياا ماروري
( )Review Articleباشند .مراحل ارسال مقاله و پيگيري وضعيت آن ،از طريق پايگاه اختصاصي نشرية پژوهشهاي حبوباات
ايران در سامانة يكپارچة مديريت نشريههاي علمي دانشگاه فردوسي مشهد به نشاني  http://ijpr.um.ac.irخواهد بود.
ب -2-نويسنده(گان) طي «تعهدنامهاي» ،ضمن اعالم ارسال مقاله با ذكر عنوان ،رعايت اخالق پژوهشي و نيز اصاول اخالقاي نشار را
ابراز مينمايند .فايل تعهدنامه در سايت نشريه در بخش «ارسال مقاله ،لينك راهنماي نويساندگان» موجاود اسات .تعهدناماه
بايد به امضاي نويسندة مسئول و يكايك نويسندگان مقاله برسد .همچنين نويسندة مسئول ،فُرم «تعارض منافع» را از هماين
قسمت از سايت ،درسافت و امضاء مينمايد .فُرمهاي امضاءشده ،پس از اساكن ،از طرياق ساامانة اينترنتاي نشاريه در بخاش
بارگذاري فايلهاي تكميلي ،بارگذاري گردد.
ب -3-مسئوليت هر مقاله از نظر علمي بهعهدة نويسنده(گان) آن خواهد بود.
ب -4-مقاالت به وسيلة گاروه دبياران (هيئات تحريرياه) و باا همكااري هيئات داوران ،ارزياابي شاده و در صاورت تصاويب،
بر اساس ضوابط خاص نشريه در نوبت چاد قرار خواهند گرفت .نشاريه در ردّ ياا پاذيرش و نياز ويراساتاري و تنظايم
مطالب مقاالت ،آزاد است.
ب -5-زبان اصلي نشريه ،فارسي است و مقاالت ،حاوي چكيدة مبسوط به زبان انگليسي نيز خواهند بود.
ج -راهنماي تهيه و ارسال مقاله
ج -1-روش نگارش
متن مقاله بايد در محيط نرمافزار  MS-Office Word 2007با ابعاد  A4با فاصلة 2/5سانتيمتر از لبهها و فاصلة 1/5بين
خطوط با قلم فارسي  B Nazaninاندازة 12و قلم انگليسي  Times New Romanاندازة 11و بهصورت يكستونه تايپ شود .الزم
است تمام سطرهاي متن مقاله ،بهصورت ادامهدار ( )Continuousشمارهگذاري ( )Line numberingشوند .همة صفحههاي مقاله
بايد داراي شماره بوده و تعداد آن ترجيحاً از 20تجاوز نكند .هرگونه شكل ،جدول و فرمول نيز بهصورت واضح به همين نرمافزار
انتقال يابد.

ج -2-اجزاي مقاله

هر مقالة تخصصي ،حداقل بايد در دو فايل جداگانه شامل فايل «صفحة مشخصات مقاله» و فايل «متن مقاله» ،تهيه و ارسال شود.
بخشهاي ضروريِ هر يك از اين دو فايل و نيز اصول الزم كه در تهية آنها بايد رعايت شوند ،بهشرح زير است:
ج -1-2-در فايل صفحة مشخصات ،موارد زير بايد بهدقت به هردو زبان فارسي و انگليسي ،در قالب «فايل نمونه صافحه مشخصاات»
مندرج در بخش «ارسال مقاله ،لينك راهنماي نويسندگان» قيد گردند :عنوان مقاله ،نام و نام خانوادگي نگارنده(گان) ،رتباه و
درجة علمي ،رشته و مقطع تحصيلي ،گرايش تخصصي و عنوان شغلي ،محل خدمت ،نشاني دقيق پستي ،پُسات الكترونياك،
تلفن ثابت و تلفن همراه آنها .نام مسئول مكاتبه يا نويسندة مسئول ( )Corresponding Authorبا گذاشاتن ساتارهاي روي
آن ،مشخص شود .چنانچه مقاله ،خالصه يا بخشي از پاياننامه (رساله) دانشجويي باشد ،الزم است موضوع در پااورقي صافحة
مشخصات با قيد نام استاد راهنما و دانشگاه مربوط ،منعكس شود .فايل صفحة مشخصات بهصورت جادا از فايال ماتن مقالاه،
در گامهاي فرآيند ارسال مقاله (بارگذاري فايلهاي تكميلي) بارگذاري شود.
ج -2-2-فايل متن مقاله ،بايد حاوي بخشهااي عناوان ،چكيادة فارساي ،واژههااي كليادي ،مقدماه ،ماواد و روشهاا ،نتاايج و بحا،،
نتيجهگيري ،سپاسگزاري (در صورت لزوم) ،منابع و چكيدة مبسوط انگليسي باشد .در اولين صفحه ،عناوان مقالاه بادون هرگوناه
ذكر نام و مشخصات نويسنده(گان) درج شود .عنوان بايد خالصه و روشن و بيانكنندة موضوع پژوهش بوده و از 20كلماه تجااوز
نكند .چكيدة فارسي ،حداكثر در 250كلمه نوشته شده و همة آن در يك پاراگراف تنظيم شاود .چكياده باا وجاود اختصاار باياد
محتواي مقاله و برجستهترين نتايج آن را بدون استفاده از جدول ،شكل و كلمات اختصاريِ تعريفنشده ارائه كند.
ج -3-2-پس از چكيده ،واژههاي كليدي آورده شود .به اين منظور تنها از واژههايي استفاده شاود كاه در عناوان و حتايالمقادور در
چكيدة مقاله از آنها ذكري بهميان نيامده باشد.
ج -4-2-در مقدمه ،بايد سوابق پژوهشي مربوط به موضوع تحقيق ،توجيه ضرورت و نيز اهداف تحقيق ،بهخوبي ارائه شوند.
ج -5-2-مواد و روشها بايد كامالً گويا و روشن بوده و در آن ،مشخصات محل و نحوة اجراي آزمايش ،بههمراه روش گردآوري دادهها
و پردازش و تحليل آنها با ذكر منابع ،بهروشني ارائه شود .در صورت كاربرد معادالت رياضي ،بايد همة اجازاي معادلاه باهطاور
دقيق تعريف شده و در صورت استخراج معادله توسط نگارناده(گان) ،نحاوة حصاول آن در پيوسات آورده شاود .ضامناً درج
هرگونه فرمول در متن ،تنها با استفاده از قابليت فرمولنويسي در نرمافازار  Wordانجاام گيارد؛ لاذا از درج فرماول باهشاكل
«تصوير» ،خودداري شود .فرمولهاي تصويري ،در زمان انتشار ،كيفيت مناسبي نخواهند داشت .هر فرماول در ماتن ،باياد باا
شمارهگذاري مشخص شود.
ج -6-2-نتايج و بح ،بايد بهصورت توأم ارائه شده و يافتههاي پژوهش (نتايج) با استناد به منابع علمي مرتبط با موضوع ،مورد بحا،
قرار گيرند .عنوان جدولها ،در باال و عنوان شكلها در پايين آنها آورده شود .در زير هر عنوان فارسي ،بايد ترجمة انگليسي آن
نيز درج شود .عناوين ،بايد گوياي كامل نتايج ارائه شده در جدول يا شكل بوده و همة اطالعات و تعاريف الزم را شامل شاوند،
بهطوريكه نياز به مراجعه به متن مقاله نباشد .در جدولها ،ترجمة انگليسي عناوين سطرها ،ستونها و واحدهاي اندازهگيري،
در زير يا كنار نوشتة فارسي آنها درج شود .كاربرد هرگونه عاليم ،اختصارات و مخفّفها در شكلها و جدولها ،باياد هماراه باا
درج توضيح صورت كامل آنها در زيرنويس ،به فارسي و انگليسي باشد .ساختار جداول بهصاورت چاپچاين تنظايم شاده و
محتواي آنها (اعداد) تنها به انگليسي نوشته شود .شكلها كامالً به انگليسي تهيه شوند و هيچ كلماة فارساي در داخال شاكل
بهكارنرفته باشد .شكلها و جدولها بدون كادر باشند و حروف ،عناوين و عالئم بهكاررفته در آنها ،كامالً خواناا و تفكياكپاذير
باشند .شكلها و جدولها ،هر كدام بهطور مستقل داراي شمارة ترتيبي مستقل باشند و حتماً در داخل ماتن باه آنهاا ارجااع
داده شود .براي بيان اوزان ،واحدها و مقادير از سيستم متريك استفاده شود.
ج -7-2-در صورت لزوم ،جهت تشكر از شخص يا سازمان ،اين مطلب با عنوان «سپاسگزاري» پس از نتيجهگيري آورده شود.
ج -8-2-در بخش منابع ،يك فهرست شمارهگذاري شده از منابعِ استفادهشده كه همگي بهترتيب حروف الفبا تنظيم شده باشند،
ارائه شود .تنها منابعي بايد ذكر شوند كه در ارتباطِ نزديك با كار نويسنده بوده و مستقيماً از آنها استفاده شده باشد .هماة
منابعي كه در متن ذكر شدهاند ،بايد در فهرست منابع با مشخصات كامل نوشته شوند .در مواردي كه فقط چكيدة مقاله در
اختيار بوده است ،پس از نام منبع ،كلمه ( )Abstractداخل پرانتز ذكر شود .نحوه ارجاع به منابع در متن مقاله ،بهصاورت
اسم نويسنده(گان) و تاريخ انتشار منبع باشد .حتياالمكان از درج نام افراد در شاروع جملاه خاودداري گاردد و مناابع در

 باراي جداساازي مناابع از ";" اساتفاده شاود؛ مانناد.)Nezami, 2007( انتهااي جملاه و در پرانتاز ارائاه شاوند؛ مانناد
 باه، چنانچه در شروع جمله به منبعي استناد شود.)Saxena, 2003; Singh et al., 2008; Bagheri & Ganjeali, 2009(
. برگردان شوند، اسامي فارسي نيز بايد به التين و سال شمسي به ميالدي.Parsa (2007( صورت نام (سال) نوشته شود مانند
. از ذكر اسامي و آدرس نويسندگان در اين صفحه خودداري شود. شامل چكيدة مبسوط انگليسي است، صفحة آخر-9-2-ج
:)Extended Abstract(  تهية چكيدة مبسوط انگليسي-10-2-ج
» ضااروري اساات «چكياادة مبسااوط انگليسااي،بااا توجااه بااه اهمياات نظااامهاااي رتبااهبناادي و علاامساانجي رساامي
 کلمده داشاته و باه1000  و حدداکرر700  بايد حداقل، اين چكيده. نگارش يابد،) در انتهاي هر مقالهExtended Abstract(
: داراي بخشهاي زير باشد،تفكيك
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 نحوة تنظيم فهرست منابع-3-ج
 الزم.در فهرست منابع نوشته شوند12 اندازةTimes New Roman  به زبان انگليسي و با قلم،كلية منابع فارسي و انگليسي
 عبارت، در صورت داشتن خالصة انگليسي،است منابع فارسي به زبان انگليسي برگردان شده و در آخر هر منبع
 در. در داخل پرانتز نوشته شودIn Persian  عبارت، و در صورت نداشتن خالصة انگليسيIn Persian with English Summary
. خودداري شود، از ذكر منابع بينام و خارج از دسترس. نام نشريات بهصورت كامل درج شود،نوشتن منابع
:مثالهايي از نحوة نوشتن فهرست منابع در زير آمده است
: مجالت-1-3-ج
Anbessa, Y., Warkentin, T., Vandenberg, A., and Ball, R. 2006. Inheritance of time to flowering in chickpea in a
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: کتاب تأليف شده-2-3-ج
James, E.K., Sprent, J.I., and Newton, W.E. 2008. Nitrogen-Fixing Leguminous Symbioses. Kluwer Academic
Publishers.
:(Edited book)  مقاله يا يك فصل از کتاب تدوينشده-3-3-ج
Mettam, G.R., and Adams, L.B. 1999. How to prepare an electronic version of your article. In: B.S. Jones and
R.Z. Smith (Eds.). Introduction to the Electronic Age. E-Publishing Inc., New York, p. 281-304.
:(On-line)  مقاله در نشرية برخط-4-3-ج
Mantri, N.L., Ford, R., Coram, T.E., and Pang, E.C.K. 2010. Evidence of unique and shared responses to major
biotic and abiotic stresses in chickpea. Environmental and Experimental Botany 69(3): 286-292. Available at
Web site http://www.sciencedirect.com/ (verified 1 August 2010).
: مقاله يا نوشته از اينترنت مربوط به يك دانشگاه يا سازمان-5-3-ج
International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA). 2010. Crops varieties released, 19772007, cereal and legume varieties released by national programs: Kabuli chickpea. Available at
Web site http://www.icarda.org/Crops_Varieties_KC.htm (verified 1 August 2010).
: رسالههاي تحصيلی-6-3-ج
Bagheri, A. 1994. Boron tolerance in grain legumes with particular reference to the genetics of boron tolerance in
peas. Ph.D. Thesis. University of Adelaide, South Australia.
: کنفرانسهاي علمی-7-3-ج
Porsa, H., Nezami, A., Gholami, M., and Bagheri, A. 2010. Evaluation of chickpea (Cicer arietinum L.)
germplasms for cold tolerance at fall sowing in highland and cold areas of Iran. (abstract). In: Abstract Book
of the 3rd Iranian Pulse Crops Symposium, May 19-20, 2010. Kermanshah Agricultural Jahad Organization.
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چکيده
به منظور بررسی تأثیر تاريخ کاشت بر کارآيی جذب و مصرف نور ارقام نخود آزمايشی به صورت کرتهای خُردشده
در قالب طرح پايه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی  1395-96در شرايط آب و هوايی کرمانشاه اجرا
شد .تیمارهای آزمايش شامل سه تاريخ کاشت ( 10اسفند 20 ،اسفند و  17فروردين) به عنوان عامل اصلی و چهار رقم
نخود (بیونیج ،عادل ،آرمان و  )ILC482به عنوان عامل فرعی بود .نتايج نشان داد تأخیر در کاشت باعث کاهش عملکرد
دانه ( 45درصد) و عملکرد ماده خشک کل ( 33/5درصد) شد .رقم بیونیج نسبت به ساير ارقام از عملکرد بیشتری (35
درصد) برخوردار بود .بیشترين شاخص سطح برگ ( )3/8مربوط به رقم آرمان در تاريخ کاشت  10اسفند و کمترين آن
( )1/9مربوط به رقم  ILC482در تاريخ کاشت  17فروردين بود .روند جذب نور تابع شاخص سطح برگ بود و با تأخیر در
کاشت حدود  1/6درصد کاهش يافت .کارآيی مصرف نور از  1/6برای رقم عادل در تاريخ  10اسفند تا  0/7گرم بر مگاژول
برای رقم آرمان در تاريخ  17فروردين متغیر بود .تأخیر در کاشت کارآيی مصرف نور را حدود  22درصد کاهش داد،
اگرچه اين کاهش در ارقام مختلف متفاوت بود .به طورکلی نتايج نشان داد تأخیر در تاريخ کاشت ،منجر به کاهش کارآيی
مصرف نور و عملکرد دانه گرديد .با اين وجود در کشت ديرهنگام انتخاب ارقام مناسب توانست تا حدودی افت عملکرد
ناشی از برخورد گیاه با شرايط محیطی نامناسب ،به ويژه خشکی انتهای دوره رشد را کاهش دهد.
واژههای کليدی :جذب نور ،شاخص سطح برگ ،کارآيی مصرف نور ،عملکرد دانه

يکی از مؤلفههای اصلی رشد و تولید زيستتوووده در گیاهووان
بوده و تولید مادة خشک در شرايط بدون تنش تابعی از زموان و
تلفیقی از میزان تشعشوع فعوال فتوسونتزی ( )PAR2دريافوت
شده ،کسری از تشعشع که توسوط گیواه جووذب موویشووود و
کارآيی استفاده از تشعشع جذبشده در تبديل به ماده خشوک
میباشد ).(Tsubo et al., 2001
بوسیاری از مودلهوای استفادهشده برای ارزيوابی کوارآيی
مصرف نور در گیاهان بر اساس قوانون بیور-المبرت مویباشوند
که اين قانون به طور کامل در اليههای مختلوف کوانوپی قابوول
اسووتفاده اسوت ) .(McMurtrie & Wolf, 1983از طرفوی
جذب نور در طول دورة رشد گیواه متغیور اسووت (Watiki et
) al., 1993و بیشتر تحووت تووأثیر شوواخص سووطح بوورگ و
ضوريبخاموشی نوور کوانوپی قوورار مویگیورد & (Jeuffroy
) .Ney, 1997کسری از تشعشع فعال فتوسونتزی کوه توسوط

1

مقدمه
امروزه توسعه اقتصادی در هر کشوور عوووه بور پیشورفت
بخش صنعتی ،مستلزم افوزايش میوزان تولیود موواد غوذايی در
بخش کشاورزی است .با توجه به افزايش سريع جمعیت ،کشوور
به تولید بیشتر و بهتر محصوالت کشاورزی نیواز دارد و بهتورين
راه برای نیل به اين اهداف افوزايش تولیود در واحود سوطح ،بوا
استفاده بهینه از نهادههای کشاورزی و افزايش کوارآيی مصورف
منابعی همچون آب ،عناصر غذايی ،سطح زمین ،نور خورشوید و
دیاکس ویدکربن اتمسووفر اسووت ( ;Ahmadi et al., 2018
 .)Nassiri-Mahallati et al., 2015در صوورت نبوود عوامول
محدودکننده ،نور يکوی از منوابع طبیعوی مهوم میباشد کوه بوا
افزايش کارآيی آن میتوان سوطح تولیود محوصوالت را افزايش
داد ) .(Awal et al., 2004; Mondani et al., 2015aنوور
* نویسنده مسئولf.mondani@razi.ac.ir :

2. Photo synthetically active radiation
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( )Ahmadi et al., 2018و گندم ( Bozorgi-hosein-abad
 )et al., 2019گرديود .بور هموین اسواس اسوتفاده از کوارآيی

گیاه جذب میشود ،بسویار وابسوته بوه شواخص سوطح بورگ و
آرايش برگها در کانوپی است که اهمیوت آرايوش بورگهوا در
کانوپی ،بیشتر از میزان شواخص سوطح برگ است ( Zhang et
 .)al., 2008افزايش شاخص سوطح بورگ امکان جوذب بیشوتر
نور را فوراهم مویآورد و در گیاهووانی کووه بوورگهووا آرايوش
عمودیتری دارند ،تشعشع موجود بوه میوزان موؤثرتری جوذب
گیاه مویشوود و چنوین آرايشوی اجوازه مویدهود تووا مقووادير
بیشوتری نوور به اليههای پايینتور کوانوپی رسویده و فتوسونتز
برگهای پايین کانوپی در باالتر از نقطوه جبرانوی حفوو شوود
) .(Awal et al., 2006در همین راستا افزايش جذب تشعشوع
توسط کانوپی گندم ( )Triticum aestivumبوه علوت افوزايش
شاخص سطح برگ ناشی از مصرف کود نیتروژن گوزارش شوده
اسوت ( .)Bozorgi-hosein-abad et al., 2019در تحقیو
ديگری مشخص گرديد کوه کواربرد دود-آب ناشوی از سووختن
بقايای گیاهی منجر به افوزايش شواخص سوطح بورگ و جوذب
تشعشع توسط کانوپی گندم گرديد (Noroozi-Shahri et al.,
 .)2018برخی محققان نیز دريافتند که افزايش شواخص سوطح
برگ ذرت ( )Zea mays L.در شرايط کاربرد مقوادير متفواوت
کود نیتروژن منجر به افزايش جذب تشعشع گرديد ( Ahmadi
.)et al., 2018
مبنای تولید گیاهان زراعی تثبیت انرژی نورانی خورشوید
در مادة خشک تولیدشده توسط فرآيند فتوسنتز است .فتوسنتز
و در نتیجه تولید ماده خشک به طور مسوتقیم بوه میوزان نوور
جذبشوده توسوط کوانوپی مورتبط اسوت (Beheshti et al.,
) .2004عووه بر افزايش جذب نور به وسویله کوانوپی در طوول
فصل رشد ،افزايش کارآيی مصرف نوور ( )1LUEنیوز از عوامول
مؤثر بر تولید ماده خشک است .اگرچوه قبوً اعتقاد بر ايون بوود
که کارآيی مصرف نور يک گیاه در شرايط محیطی مختلف ثابت
است و بیشتر تحت تاثیر ويژگیهای ژنتیکوی کنتورل مویشوود
) ،(Monteith, 1977اموووا بعووداً مشووخص شوود کووه عوامووول
محیطوی و عملیات مديريتی نظیر تغییر تاريخ کاشت ،توراکم و
فواصل بوتوههووا ،رقووم ،تغییورات آب و هووايی و حاصولخیزی
خواک به سوبب نقوش ويوژهای کوه در فتوسونتز دارد ،کوارآيی
مصوورف نووور را بووه شوودت تحووت توووأثیر قووورار مووویدهنووود
( & Bozorgi-hosein-abad et al., 2019; Akmal
 .)Janssens, 2004برخی محققان (Noroozi-Shahri et al.,
 )2018دريافتند که کاربرد دود-آب ناشوی از سووزاندن بقايوای
گیاهی منجر به بهبود کارآيی مصورف نوور گنودم شود .مصورف
بهینه کود نیتروژن نیز باعث افزايش کوارآيی مصورف نوور ذرت

مصرف نور جهت برآورد میزان تولید ماده خشک توسط گیاهان
زراعی به دلیل سهولت و در عین حال دقت بسیار خووب آن در
سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفتوه اسوت
) (Koochaki et al., 2009; Eskandari et al., 2015و در
حال حاضر برخی از معتبرتورين مودلهوای شوبیهسوازی رشود
گیاهان زراعی نظیر  LINTUL2و  CERES3بر پايۀ اين روش
طراحی شدهاند (Sinclair & Muchow, 1999; Mondani
).et al., 2015b
از آنجا که نیاز به افزايش بهرهوری سیستمهای زراعوی بوه
عنوان اولین گام در مسیر پايوداری يوک ضورورت مهوم اسوت،
بنابراين بررسی نقش عوامل موديريتی ماننود تواريخ کاشوت در
بهره برداری بهینه از عوامل محیطی همچون تشعشع ،اجتنواب
ناپذير به نظر مویرسود .تغییر تاريخ کاشت بوه دلیول توأثیر بور
طول دوره زندگی گیاه بر میزان نور دريافتشده در طول فصول
رشد ،مؤثر خواهد بود .بنابراين ايون تحقیو بوا هودف ارزيوابی
تاريخهای مختلف کشت بر جذب و کوارآيی مصورف نوور چهوار
رقم نخود تحت شرايط آب و هوايی منطقه کرمانشاه اجرا شد.
مواد و روشها
ايوون پووژوهش در سووال زراعووی  1395-96در مزرعووه
تحقیقوواتی پووردي کشوواورزی و منووابع طبیعووی دانشووگاه رازی
(طول جغرافیايی  47درجه و  6دقیقه شرقی ،عرض جغرافیوايی
 34درجه و  19دقیقه شمالی و ارتفاع  1317متر از سطح دريا)
انجام شد .متوسط بارندگی سالیانه  455میلیمتور و حوداکثر و
حداقل دمای مطلو سواالنه منطقوه بوه ترتیوب 40/8 ،و -8/2
درجه سانتیگراد است .اطوعات هواشناسی منطقه مورد بررسی
بهصورت متوسط ماهانه طی دوره رشد نخود در جدول  1نشان
داده شده است .آنالیز خاک قبل از کاشت در نمونههای برداشت
شده از عم صفر تا  30سانتیمتر صورت پوذيرفت و در نهايوت
خصوصیات فیزيکوشیمیايی خاک محل انجام آزمايش مشوخص
گرديد (جدول .)2
آزمايش بهصورت کرتهای خردشده بر پايوه طورح بلووک
های کامل تصادفی با سه تکرار در سیستم کشت ديم اجرا شود.
تیمارهای آزمايش شوامل سوه تواريخ کاشوت ( 10اسوفند20 ،
اسفند و  17فرردين که بر اساس وقوع بارنودگی موؤثر در نظور
گرفته شد) بهعنوان عامل اصلی و چهوار رقوم (بیوونیج ،عوادل،
2. Light Interception and Utilization: A simple general crop
growth model for optimal growing conditions
3. Crop Environment REsource Synthesis

1. Light use effciency
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فوکا ايجاد شد .بهمنظوور کشوت ارقوام ذکرشوده ،بوذور پو از
ضدعفونی با قارچکش  ،DS%2 Tebaconazoleبه روش دستی
روی رديفهايی با فاصله هشت سوانتیمتور و در عمو پونج توا
هشت سانتیمتر و با توراکم يکنواخوت  40بوتوه در متور مربوع
کشت شد .در طی فصل رشد کنترلهای مربوط به بیماریهوا و
مبارزه با علفهایهورز در صوورت لوزوم بوا روشهوای مرسووم
صورت گرفت.

آرمان و  )ILC480بهعنوان عامول فرعوی بوود .عملیوات آمواده
سازی زمین در اسفندماه سال  1395انجوام گرفوت .بور اسواس
نتايج آزمون خواک بوه ترتیوب میوزان  50و  100کیلووگرم در
هکتوووار ،کوووود اوره ( )CH4N2Oو سووووپر فسوووفات تريپووول
( )Ca(PO4H2)2همزمان با کاشت به خاک محل آزمايش اضوافه
شد .در هر کرت اصلی که به ابعاد  4 ×11متر مربوع بوود .بورای
هر رقم هشت رديف کاشت با فاصوله  30سوانتیمتوری توسوط

جدول  -1اطالعات هواشناسی کرمانشاه طی دوره رشد نخود در سال زراعی 1395-1396
Table 1. Kermanshah weather data during the growing season of chickpea in 2016-2017
تشعشع

بارندگی

دمای حداقل

دمای حداکثر

( مگاژول بر متر مربع در روز)

(ميلیمتر)

(درجة سانتیگراد)

(درجة سانتیگراد)

Radiation
)(MJ m-2 d-1

Precipitation

)(mm

Minimum
)temperature (oC

Maximum
)temperature (oC

ماه
Month

11.4

132.6

3.1

15.0

 Marchاسفند

14.7

64.4

8.3

21.9

 Aprilفروردين

18.3

20.1

9.6

28.2

 Mayارديبهشت

20.8

0.0

13.5

34.9

 Juneخرداد

18.8

0.0

18.2

39.1

 Julyتیر

جدول  -2ویژگیهای فيزیکی و شيميایی خاک محل آزمایش
Table 2. Soil physico-chemical properties of experimental field
اسدیته خاک

نيتروژن ()%

pH

)Nitrogen (%

7.4
7.4

0.17
0.17

کربن آلی ()%
Organic
)Carbon (%
1.5
1.1

شن ()%

سيلت ()%

رس ()%

بافت خاک

عمق خاک (سانتیمتر)

)Sand (%

)Silt (%

)Clay (%

Soil Texture

)Soil Depth (cm

16.7
16.7

39.0
38.7

44.3
44.7

Clay-Silt
Clay-Silt

0-30
30-60

محاسبه گرديد .نور جذبشوده روزانوه ( )Iabsبورای نخوود بور
حسب مگاژول در متر مربع بر اساس معادله زيور محاسوبه شود
(:)Sinclair & Muchow, 1999
معادله :1
 :I0نور رسیده به باالی کانوپی (مگاژول بر متور مربوع):ρ ،
ضووريب انعکوواس نووور توسووط کووانوپی کووه  0/08منظووور شوود
( :K ،)Koocheki et al., 2009ضريب خاموشی نور نخود کوه
 0/8منظوور شود ( )Hossein panahi et al., 2011و :LAI
شاخص سطح برگ روزانه است که بر اساس معادله زير محاسبه
گرديد (:)Nassiri Mahallati et al., 2015

نمونهبرداریها شامل دو بخش تخريبی و عملکورد نهوايی
بود .به اين صورت که برای نمونهبرداری تخريبی از هشت هفته
پ از کاشت تا مرحله رسیدگی کامل ،هر هفت روز يکبار پونج
بوته از هر کرت (حدود  1250سانتیمتر مربع) با درنظرگورفتن
اثرات حاشیه به صورت کاموً تصوادفی برداشوت و بورای انودازه
گیری سطح برگ و وزن خشک به آزمايشگاه منتقل شد .بورای
اندازهگیری شاخص سطح برگ از تکنیک پردازش تصوير با بهره
گیری از نرمافزار  JMicro version 1.2.7استفاده شد .به اين
صورت که مساحت برگهای هر بوتوه بوا تصوويربرداری از آنهوا
محاسبه و با تعمیم اين مقدار در واحد متر مربع ،شاخص سطح
برگ محاسبه شد .جهت اندازهگیری وزن خشک نیز نمونهها در
آون در دمای  70درجه سانتیگراد به مودت زموان کوافی قورار
گرفتند.
به منظور محاسبه کارآيی مصرف نور ( )RUEابتدا تعوداد
ساعات آفتابی برای عورض جغرافیوايی شهرسوتان کرمانشواه از
نزديکترين ايستگاه هواشناسی دريافت شد .سپ میوزان نوور
روزانه خورشید بوه روش )Goudriaan & Van Laar (1993

معادله :2
در اين معادلوه  :aعورض از مبودا :b ،،زموان رسویدن بوه
حداکثر  :c ،LAIحداکثر  :d ،LAIنقطه عطف منحنی است که
در آن شاخص سطح برگ به  50درصد حداکثر میزان خود می
رسد و  :xزمان برحسب روز پ از کاشت است .سپ تشعشع
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 68و  64روز پ و از کاشووت رونوود افزايشووی داشووت و پ و از
رسیدن به حداکثر شاخص سطح بورگ کواهش يافوت .در بوین
تیمارهای مختلوف ،بیشوترين ( )3/8و کمتورين ( )1/9شواخص
سطح برگ به ترتیب مربوط به رقم آرمان در تواريخ کاشوت 10
اسفند و رقم  ILC482در تاريخ کاشت  17فروردين بود .نتوايج
همچنین نشان داد که با تأخیر در کاشت ،شاخص سوطح بورگ
ارقام نخود به شدت کاهش يافت .شاخص سطح برگ برای رقوم
بیونیج در تاريخ کاشت 10اسفند نسبت به تاريخ کاشتهوای20
اسفند و  17فروردين به ترتیب حدود 5/5 ،و  36/9درصد ،برای
رقم عادل به ترتیب حدود 8/3 ،و  6/8درصد ،برای رقوم آرموان
به ترتیب حدود 27/6 ،و  29/9درصد و برای رقم  ILC482بوه
ترتیب حدود 14/8 ،و  58/4درصد کاهش يافت.
به نظر میرسد که در شرايط کشوت ديرهنگوام بوه علوت
کوتاهشدن دوره رشد رويشوی نخوود ،کوتواهی عمور بورگهوا و
خشکشدن زودتر آنها (نتايج نشان داده نشده است) به دلیول
مواجهه شدن با دمای باال ،شاخص سوطح بورگ در مقايسوه بوا
کشت زودهنگام کاهش شوديدی از خوود نشوان داد .توأخیر در
کاشت به طور متفاوتی منجر بوه کواهش شواخص سوطح بورگ
ارقام مختلف نخوود شود ( ;Sadeghipor & Aghaee, 2011
 .)Vaghar et al., 2009در آزمايشی روی گلگاوزبان اروپوايی
( )Echium amoenumکاهش شاخص سطح بورگ در کشوت
ديرهنگام تأيید شد ( .)Hasanvand et al., 2018از طرفی در
کشت ديرهنگام به دلیل تأثیر درجه حرارتهوای بواال ،شواخص
سطح برگ بوه سورعت بوه بیشوترين مقودار خوود مویرسود و
بوفاصله کاهش میيابد و لذا هر چوه تواريخ کاشوت بیشوتر بوه
تأخیر افتد ،از مقدار حداکثر شاخص سطح برگ نیوز بوه میوزان
بیشتری کاسته میشود ).(Siddique et al., 1999

جذبشده در هر مرحله از حاصل ضرب نور ورودی شبیهسوازی
شده در درصد نور جذب شده بهدست آمد و مقدارکل تشعشوع
جذبشده به صورت تجمعی از طري حاصولضورب نور ورودی
شبیهسازیشده در انتگورال کسور تشعشوع فعوال فتوسوونتزی
 PARجذبشده نسبت به زمان محاسبه شد .کارآيی مصرف نور
برحسب گرم بر مگاژول ،از طري محاسبه شیب خط رگرسیون
بین ماده خشوک کول تجمعوی (گورم بور متور مربوع) و میوزان
تشعشوع فعوال تجمعی (مگاژول بور متور مربوع) محاسوبه شود
).(Hossein panahi et al., 2010
در زمان رسیدگی فیزيولوژيک ،جهت برداشت نهايی بوتوه
های واقع در يک متر مربع از هر کرت با رعايت اصوول حاشویه
به صورت کفبر برداشت شد .پ از خشکشودن نمونوههوا در
دمای  70درجه سانتیگراد در مدت زمان کافی ،عملکرد دانوه و
عملکرد ماده خشک کل اندازهگیری شد .تجزيوه و تحلیول داده
های مستخرج از آزمايش با استفاده از نرمافزار SASنسخه 9/4
انجام شد .جهت مقايسه میانگینها از آزموون حوداقل اخوتوف
معنیدار در سطح احتمال پنج درصد اسوتفاده شود .همچنوین
برای برازش معوادالت و رسم شکلها بهترتیب از نرمافزارهووای
 Slid Writeو اکسول اسوتفاده شد.
نتایج و بحث
شاخص سطح برگ

نتايج اين آزمايش حاکی از روند تغییورات نسوبتاً يکسوان
شواخص سوطح برگ نخود در طول فصل رشود بوورای تموامی
تیمارها بود (شکل  .)1در مراحل اولیه رشود بوه دلیول کوچوک
بودن بوتهها ،ارقام نخود از شاخص سطح برگ پايینی برخووردار
بودند .به تدريج و با طیشدن مراحول نموو فنولوژيوک و تولیود
برگهای جديد ،به تدريج سطح برگ وارد مرحلوه رشود خطوی
شد و سپ به حداکثر مقدار خود رسید و در اواخر فصل رشود
نیز به دلیل پیری و ريزش برگها روند نزولوی در پویش گرفوت
(شکل .)1
همووانگونووه کووه در شووکل 1مشوواهده موویشووود در تمووام
تیمارهای مورد بررسی ،بعد از سبزشدن ،شاخص سطح برگ در
ابتدا با سرعت کم و سپ با گرمتر شودن هووا از  15فوروردين
ماه به بعد به صورت خطی با شیبی تند افزايش يافوت .بوا ايون
حال ،در تاريخ کاشت دوم و سوم به دلیل مواجهۀ سريعتر گیواه
با روزهای گرم و آفتابی ،دورة رشد نمايی شواخص سوطح بورگ
کوتاهتر بوده و گیاه سريعتور وارد مرحلوه رشود خطوی افوزايش
شاخص سطح برگ شود .شواخص سوطح بورگ در تواريخهوای
کاشت  10اسفند 20 ،اسفند و  17فروردين به ترتیوب ،توا ،80

روند جذب نور

صرفنظر از عامل تاريخ کاشت با افوزايش شواخص سوطح
برگ ارقام مورد بررسی ،میزان نور جوذبشوده توسوط کوانوپی
نخود به تدريج افزايش يافته و در حدود  60توا  80روز پو از
کاشت به حداکثر مقدار خود رسید و پ از آن با شوروع رشود
زايشی میزان تابش جذب شده به تدريج رونود نزولوی در پویش
گرفت (شکل  .)2کاهش جوذب توابش توسوط کوانوپی پو از
گردهافشانی ،در تیمارهای مورد بررسی به علت پیوری تودريجی
برگهای پايینی و سايهاندازی برگهای بوااليی بوود .اگرچوه در
ابتدای دوره رشد میزان کل نور ورودی زياد بود ،ولی بوه دلیول
رشد آهسته برگها و باز بودن کوانوپی ،محودوديت جوذب نوور
وجود داشت ).(Milford et al., 1995
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Day after sowing

شکل  -1اثر تاریخ کاشت بر شاخص سطح برگ ارقام مختلف نخود
Fig 1. The effect of snowing date on leaf area index of chickpea cultivars
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انداز گیاهی و در نتیجه کاهش جذب تشعشع فعال فتوسونتزی
در دوره زايشی گرديود ( .)Pezeshkpor et al., 2005ارتبواط
مستقیم بین میزان سطح برگ و جوذب تشعشوع توسوط سواير
محققان نیز گزارششده اسوت ( ;Shibles & Weber, 1965
.)Dwyer et al., 1992

افزايش میزان جذب نور و افزايش سورعت رشود هنگوامی
اتفاق میافتد که کانوپی بسته و رشد برگها وارد مرحله خطوی
شود .بیشترين میزان تابش جوذبشده در زمان گلدهی به رقوم
آرمان در تاريخ کاشت  10اسفند ( 18/2مگاژول بر متر مربع) و
کمترين آن بوه رقوم  ILC482در تواريخ کاشوت  17فوروردين
( 13/8مگاژول بر متر مربع) مربوط بود.
نتايج نشان داد که تأخیر در کاشت با تأثیر بور سواختمان
کانوپی ،الگوی جذب نور ارقام نخود را تغییر داد .میوزان جوذب
نور رقم بیوونیج در تواريخ کاشوت 10اسوفند نسوبت بوه تواريخ
کاشت 20اسوفند  6/5درصود افوزايش و نسوبت بوه تواريخ 17
فروردين حدود  29/3درصد کاهش يافت و برای رقم ILC482
در تاريخ کاشت اول نسبت به دو تاريخ کاشت ديگر بوه ترتیوب
حدود 2 ،درصد افزايش و  12درصود کواهش يافوت (شوکل .)2
اين درحالی است که میزان جذب نوور رقوم عوادل و آرموان در
تاريخ کاشت اول نسبت به دو تاريخ کاشت ديگر رونود افزايشوی
داشت .رقم آرمان نسوبت بوه ارقوام ديگور قابلیوت بیشوتری در
میزان تابش جذبشده داشت .ايون رقوم عوووه بور جوذب نوور
بیشتر در کل فصل رشد ،قادر به پوشاندن سطح زمین در اوايول
فصل رشد نیز بود .در واقع اين رقم توانست در بخشوی از طوول
فصل رشد که مقدار تشعشع رسیده به سطح زمین بواالتر بوود،
سطح برگ خود را بورای جوذب نوور بوه حود مطلووب برسواند.
میانگین کل تشعشع رسیده به سطح زمین در طول فصل رشود
 2763مگاژول بر متر مربع بود که سهم تشعشع جذبشوده در
ارقام آرمان ،عادل ILC482 ،و بیوونیج بوه ترتیوب ،697 ،783
 666و  617مگاژول بر متر مربع بود.
میزان جذب نور در تاريخ کاشت اول نسبت بوه دو تواريخ
کاشت ديگر برای رقوم عوادل بوه ترتیوب حودود 10/1 ،و 34/6
درصد و برای رقم آرمان به ترتیب حدود 15/5 ،و  59/6درصود
افزايش يافت (شکل  .)2همانگونوه کوه مشواهده مویشوود ،در
ارقام عادل و آرمان زمان وقوع حداکثر شواخص سوطح بورگ و
حداکثر جذب نور با هم متفاوت است ،لذا به نظر میرسد جذب
نور توسط کانوپی عووه بر شاخص سطح برگ باال ،به چگوونگی
آرايش برگها و میزان انعکاس نور توسوط بورگهوا در کوانوپی
محصووالت زراعوی بسوتگی دارد Sadeghipor & Aghaee,
) .)2011نفوذ نور در پايین سايهانداز گیاهی تحوت توأثیر رشود
رويشی گیاه قرار دارد ،به طوریکوه بوا توأخیر در کاشوت ارقوام
نخود ،شاخص سطح برگ و تداوم سوطح بورگ در دوره زايشوی
کاهش يافت و در نهايت سبب افزايش نفوذ نور به پوايین سوايه

کارآیی مصرف نور

در تیمارهای مورد ارزيابی ،تجمع مواده خشوک نخوود بوا
میزان تشعشع فعال فتوسنتزی تجمعوی ارتبواط خطوی داشوت
(شکل  .)3شیب خط رگرسیونی بورازشيافتووه بووین ايوون دو
صوفت بیوانگر کارآيی مصرف نور است که میانگین آن در طول
دوره رشد از  1/6گرم بر مگاژول برای رقم عوادل در تواريخ 10
اسفند تا  0/7گرم بر مگواژول بورای رقوم آرموان در تواريخ 17
فروردين متغیور بوود (شوکل  .)3بوا توأخیر در کاشوت ،کوارآيی
مصرف نور ارقام نخود به شدت کاهش يافت .کارآيی مصرف نور
در توواريخ کاشووت 20اسووفند و  17فووروردين نسووبت بووه توواريخ
کاشت 10اسفند در رقم بیوونیج بوه ترتیوب حودود 4/2 ،و 2/7
درصد ،در رقم عادل به ترتیوب حودود 9/4 ،و  27/3درصود ،در
رقم آرموان بوه ترتیوب حودود 43/4 ،و  40/3درصود و در رقوم
 ILC482به ترتیب حدود  19/1و  16/8درصد کاهش يافت .به
نظر میرسد تأخیر در کاشت به دلیل برخورد با شرايط خشوک
و کمآبی آخر فصل و همچنین افزايش میانگین دما از کاشت توا
رسیدگی منجر به کاهش میزان تولید آسیمیوت نخود شد کوه
اين موضوع نیز سبب افت میزان تجمع مواده خشوک کول و در
نتیجه کاهش کارآيی تبديل نور به ماده خشک شد .در مطالعوه
ای ديگر گزارش گرديد که افزايش درجهحرارت به میوزان يوک
درجه سانتیگراد باعث کاهش کارآيی مصرف نور سویبزمینوی
( )Solanum tuberosumبه میزان  0/36گرم بوور مگواژول شود
( .)Gregory & Marshall, 2012محققان ديگر ( Tabarzad
 )et al., 2016نیوز دريافتنود توأخیر در زموان کاشوت ،سوبب
کاهش مقدار کارآيی مصرف نور جو ( )Hordeum vulgareشد.
بهطور کلی با توجه به نتايج آزمايش ،شیب افوزايش مواده
خشک کل به ازای تشعشع فعال فتوسنتزی تجمعی جذبشوده
برای رقم عادل از سه رقم ديگر بیشتر بود (شکل  )3که ممکون
اسووت نشوواندهنووده کووارآيی مطلوووب انتقووال و ذخیووره مووواد
فتوسنتزی به اندامهای هووايی و کواربرد آنهوا در تولیود مواده
خشک باشد .به عبارت ديگر در گیاه به ازای يوک واحود توابش
خورشیدی جذبشده مقدار زيستتوده بیشتری تولید شد.
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Day after sowing

شکل  -2اثر تاریخ کاشت بر جذب نور ارقام مختلف نخود در کرمانشاه
Fig 2. The effect of sowing date on chickpea cultivars light absorption in Kermanshah
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)Photosynthetically active radiation (MJ/m2

شکل  -3اثر تاریخ کاشت بر کارآیی مصرف نور نخود در شرایط اقليمی کرمانشاه
Fig 3. The effect of sowing date on chickpea radiation use efficiency under Kermanshah climate condition
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گزارش کردهاند که در گسترة اعداد بوه دسووت آمووده در ايون
مطالعه است.

وجود تنوع در مقادير ارائه شده برای کارآيی مصورف نووور
ارقوام مختلف ممکن است ناشی از ويژگیهای فتوسنتزی نظیور
کووارآيی کربوکسیوسوویون و تثبیووت کووربن ،حووداکثر ظرفیووت
فتوسنتزی بورگهوا ) ،(Muchow, 1990نوسوان در محتووای
نیتروژن و کلروفیل بورگهوا ) (Rosatiet al., 2004و تفواوت
های موجود در مراحل مختلف نمو گیاه باشد ( Felenet et al.,
 .)1996; Gardner et al., 1990همانطوور کوه اشواره شود،
مقادير کارآيی مصرف نور نخود در ايون آزمايش در گسترة 0/7
تا  1/6گرم بور مگواژول متغیر بود کوه منطبو بوا نتوايج سواير
مطالعات بود که مقاديری بین  0/6تا  1/86را گزارش کوردهانود
( ;Hughes et al., 1987; Hossein Panahi et al., 2011
 .)Singh & Rama, 1989برخوووی محققوووان (Rahimi-
 )Karizaki et al., 2007نیز کارآيی مصورف نور نخود را يوک

عملکرد ماده خشک کل

نتايج تجزيوه واريوان نشوان داد اثور رقوم و تواريخهوای
مختلف کشت بر عملکرد ماده خشک کل نخوود معنویدار بوود،
اما برهمکنش آنها بر عملکرد ماده خشوک کول معنویدار نبوود
(جدول  .)3صرفنظر از تاريخ کاشت عملکرد ماده خشوک کول
رقم عادل نسبت به ارقام  ،ILC482بیونیج و آرموان بوه ترتیوب
حدود  11/63 ،11/16و  29/14درصد افزايش داشوت (جودول
 .)4بووا تووأخیر در کاشووت از  10اسووفند بووه  20اسووفند و 17
فروردين ،عملکرد ماده خشک کول بوهترتیوب حودود  10/57و
 33/57درصد کاهش يافت (جدول .)4

جدول  -3منابع تغييرات ،درجه آزادی و ميانگين مربعات صفات اندازهگيریشده در ارقام نخود در تاریخهای مختلف کاشت
Table 3. Source of variations, degree of freedom and mean of squares for measured traits in chickpea cultivars at
different sowing date
ميانگين مربعات
)(Mean of Squares

عملکرد ماده خشک کل

عملکرد دانه

درجه آزادی

Total dry matter

Seed yield

df.

6475

198338

2

**6809158

**1718938

2

276670

89643

4

*1347254

**487462

3

344032ns

41370ns

6

331942

61573

18

15.4

19.1

منبع تغييرات
S.O.V
بلوک Block
تاريخ کاشت )Sowing date(A
خطای اصلی(Ea) Main Error
رقم)Cultivar (B
تاريخ کاشت × رقم A×B
خطای فرعی(Eb) Sub Error
ضريب تغییرات ()%
(Coefficient of Variation )%

**معنیدار در سطح احتمال يک درصد؛ *معنیدار در سطح احتمال  5درصد؛  nsعدم معنیداری
Ns, * and **: Not significant, significant at 5% and 1% levels, respectively

گیاه است که می تواند تعیوینکننوده عملکورد گیاهوان زراعوی
باشد .افزايش دريافت تشعشع به وسیله کانوپی در طوول فصول
رشد از طري بهبود توزيوع آن در میوان بورگهوا بوا تغییور در
ساختار کانوپی بوه هموراه بهبوود کوارآيی جوذب نوور از جملوه
عواملی هستند کوه در افوزايش میوزان فتوسونتز و تولیود مواده
خشک نقش بهسزايی دارنود ) .(Kemanian et al., 2004بوه
طور کلی ماده خشک بیشوتر ناشوی از افوزايش شواخص سوطح
بوورگ ،جووذب تشعشووع و کووارآيی مصوورف نووور اسووت .نتووايج
همبستگی نیز نشان داد ماده خشوک بوا کوارآيی مصورف نوور،
حداکثر تشعشع جذبشده و شواخص سوطح بورگ همبسوتگی
مثبت و بسیار معنیداری داشت (جدول .)5

به نظر میرسد که تأخیر در کاشت بهعلوت برخوورد دوره
رشد گیاه با درجوهحورارتهوای بواالتر و افوزايش سورعت نموو
فنولوژيک و در نتیجه کوتاهشودن طوول دوره رشود ،منجور بوه
کاهش طول دوره جذب نور و فتوسونتز گرديود کوه در نهايوت
عملکرد ماده خشک را کاهش داد .از سويی ديگر ممکون اسوت
در درجهحرارتهای باال به علت تخريب سريعتر آنزيمها ،تنف
نگهداری گیاه افزايش يافته و در نتیجه سهم فتوسنتز خالص از
فتوسنتز ناخالص کاهش يابد که اين موضوع در نهايت منجر بوه
افت عملکرد مواده خشوک کول مویشوود ( Hammes & De
 .)Jager, 1990کاهش عملکرد ماده خشوک کول بوا توأخیر در
کاشت توسط ساير محققان نیز گزارششده اسوت ( Tabarzad
 .)et al., 2016تولید ماده خشک ،انعکاسی از فتوسنتز خوالص
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جدول  -4عملکرد دانه و ماده خشک کل ارقام نخود در تاریخ کاشتهای مختلف
Table 4. Grain yield and total dry matter of chickpea cultivars in different sowing date
تيمار Treatment

عملکرد ماده خشک کل
Total dry matter
)(g m-2
439

عملکرد دانه

تاریخ کاشت

)Yield (g m-m

Sowing date

165

392

135

291

90

60

34

 10 March 1اسفند
 20 March 11اسفند
 17 April 6فروردين
LSD 0.05
رقم

376

158

419

124

325
377
57

102
135
24

Cultivars

 Bivanijبیونیج
 Adelعادل
 Armanآرمان
ILC482
LSD 0.05

محیطی مناسوب در تواريخ کاشوت  10اسوفند ،نظیور تشعشوع
خورشیدی و درجۀ حرارت مطلوب در زمان گلودهی و پرشودن
دانه موجوب افووزايش بووازده فتوسونتزی و در نتیجوه افوزايش
عملکرد دانه نخود شد .همچنین در تاريخ کاشت سووم عوواملی
مانند شاخص سوطح برگ پوايین ،جذب کمتر تشعشع در طوی
مرحلۀ رشد رويشی ،کوتاهشدن دورة رشود زايشووی و برخووورد
مرحلوۀ گلدهی و مراحل پ از آن با دمای باال سوبب اخوتول
در انتقال مواد ذخیرهای به دانههوا شوده و در نهايووت کوواهش
عملکوورد را بووهدنبووال داشووته اسووت ( ;Fathi et al., 2003
 .)Behtari et al., 2010در بررسی تاريخهای مختلوف کاشوت
گندم و جو گزارش شده است که تاريخ کاشت  10اسفند منجر
به حصول بیشترين عملکرد گنودم ()Triticum aestivum L.
( 3359کیلوگرم در هکتار) و جوو ( 4116کیلووگرم در هکتوار)
نسبت بوه سواير تواريخهوای کاشوت شود .(Shaaban et al.,

عملکرد دانه

نتايج تجزيه واريان دادهها نشان داد که اثر رقم و تواريخ
کاشت بر عملکرد دانوه معنویدار بوود .ايون در حوالی بوود کوه
برهمکنش تاثیر رقم و تاريخ کاشت بر اين صفت معنیدار نبوود
(جدول  .)3صرفنظر از ارقام موورد بررسوی بیشوترين عملکورد
دانه نخود در تواريخ کاشووت  10اسوفند مشواهده شود کوه در
مقايسه با عملکرد مشاهده شده در تواريخ کاشوت  17فوروردين
حدود  80درصد باالتر بود (جدول  .)4با تأخیر در کاشت از 10
اسفند به  20اسفند نیز میزان عملکرد دانوه حودود  18درصود
کاهش يافت .صرفنظر از تاريخ کاشت ،بیشترين عملکورد دانوه
متعل به رقم بیونیج بود که نسبت به کمترين آن (رقم آرامان)
 55درصد بیشتر بود (جدول  .)4نتايج همبستگی صفات نشوان
داد عملکوورد دانووه بووا کووارآيی مصوورف نووور ،حووداکثر تشعشووع
جذب شده و وزن خشک کول همبسوتگی مثبوت و معنویداری
داشت (جدول  .)5با اين وجوود بیشوترين همبسوتگی عملکورد
دانه با وزن خشک کل بوود .بوه نظور مویرسود وجووود عوامول

)2018

جدول -5ضرایب همبستگی بين صفات اندازهگيریشده در ارقام نخود در تاریخهای مختلف کاشت
Table 5. Correlation coefficient between measured traits in chickpea cultivars at different sowing date
عملکرد ماده خشک کل
Total dry matter
)(5

حداکثر جذب تشعشع

حداکثر شاخص سطح برگ

کارآیی مصرف تشعشع

Maximum absorbed
radiation
)(4

Maximum leaf area
index
)(3

Radiation use
efficiency
)(2

**0.826

عملکرد دانه

صفات

Yield
)(1

Traits

* 0.584

)(2

0.376ns

0.405ns

)(3

**0.930

0.471 ns

*0.604

)(4

*0.636

*0.636

**0.916

)(5

 * ،nsو ** :به ترتیب عدم معنیداری و معنی دار در سطوح احتمال  5درصد و  1درصد

ns, * and **: no significant and significant at the 5% and 1% probability levels, respectively
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جذب نور در مقايسه با ارقام ديگر بود ،ولی کارآيی مصورف نوور
کمتری در مقايسه با ساير ارقام داشت .قابلیت جوذب نوور رقوم
عادل در مقايسه با رقم آرمان اندکی کمتر بود ،ولوی بواالتربودن
کارآيی مصرف نور اين رقم موجب شد که تجموع مواده خشوک
تولیوودشووده آن در مقايسووه بووا رقووم آرمووان بیشووتر باشوود کووه
نشان دهنده کارآيی مطلوب انتقال و ذخیره مواد فتوسنتزی بوه
اندامهای هوايی و کاربرد آنها در تولید ماده خشک بود ،اموا در
نهايت عملکرد دانه کمتری نسبت به ساير ارقام داشت .بوهنظور
میرسد در رقم عادل توسعه اندامهوای رويشوی و ارتفواع گیواه
سهم بیشتری از مواد فتوسنتزی را نسبت به دانوههوا بوه خوود
اختصاص دادند ،در حالیکه رقم بیونیج در طول دوره رشد مواد
فتوسنتزی بیشتری به دانهها منتقل کرد که در نهايت عملکورد
دانه باالتری را در پی داشت .به طورکلی نتايج اين تحقی نشان
داد که تأخیر در تاريخ کاشت منجر به کاهش ويژگیهوای بووم
شناختی فیزيولوژيک نخود به ويژه کوارآيی مصورف نوور (27/5
درصد) و عملکرد دانه ( 45/5درصد) گرديد .بوا وجوود ايون ،در
کشت ديرهنگام انتخاب ارقام مناسب توانست تا حودودی افوت
عملکرد ناشی از برخورد گیاه با شورايط محیطوی نامناسوب ،بوه
ويژه خشکی انتهای دوره رشد را کاهش دهد.
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Introduction
In recent decades, agricultural production systems have already explored many methods to increase the
crops yield. Most of these methods involved increasing the efficiency of resources utilization such as
nutrients, solar radiation, and atmospheric CO2. Crop growth and yield are considered as a function of
photosynthetically active radiation (PAR) that is intercepted by plant as well its utilization efficiency to
produce dry matter. Net primary production has often been found to be linearly related to the
photosynthetically active radiation (PAR) intercepted by crops. The slope of this relationship is light use
efficiency (LUE). Several authors have found close correlation between crop growth and yield with the
radiation absorption and the LUE. Although, it was previously believed that the LUE is constant during the
crop growing season and it is controlled more genetically, but environmental factors and management
practices such as change in the sowing date, plant density, cultivars, climate, soil fertility, especially soil
available nitrogen due to its specific role in photosynthesis, affect greatly the LUE. Therefore, the objectives
of the present study were to evaluate light absorption and use efficiency in different sowing date for chickpea
cultivars in Kermanshah regionlight absorption and use efficiency in different sowing date for chickpea
cultivars in Kermanshah region climatic.
Material and Methods
A split plot experiment was conducted based on Randomized Complete Block Design during 2016-2017
at the research farm of the faculty of agriculture and natural resources of Razi University, Kermanshah, Iran
(34°, 19´ N, 47°, 50´ E and altitude 1317 m). The average annual rainfall was 455 mm, and the long-term
average of maximum and minimum air temperature was 22.6 and 5.9°C, respectively. Main plots had three
sowing dates (February 29, Match 10 and April 6) and sub plots were composed of chickpea cultivars
(Bivanij, Adel, Arman and ILC482). The measured indexes were leaf area index (LAI), radiation absorption,
total dry matter (TDM), light use efficiency (LUE) and grain yield of chickpea. The LUE was calculated
based on g MJ-1 through the slope of linear regression between total dry matter accumulation (g m-2) and
cumulative absorbed photosynthetically active radiation. Chickpea grain yield was measured at the
physiological maturity stage.
Results and Discussion
The results showed that the maximum LAI of different chickpea cultivars decreased with the delay in
sowing date. The greatest LAI (3.8) was related to Arman cultivar with the sowing date of March 1 and the
lowest LAI (1.9) was related to ILC482 cultivar with the sowing date of April 6. The light absorption had the
similar LAI trend that with the delay in sowing date decreased about 51%. The highest (15.9 MJ m-2) and the
lowest (13.4 MJ m-2) light absorption were observed for Arman cultivar with the sowing date of March 1 and
*Corresponding Author: f.mondani@razi.ac.ir
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ILC482 cultivar with the sowing date of April 6, respectively. Combined analysis of variance of the results
indicated that the effects of sowing date and cultivars were significant on TDM and grain yield, but the
interactions of sowing date and cultivars were not significant for TDM and grain yield. The results indicated
that the delay in sowing date led to reduce in the grain yield (45%) and TDM (33.5%). The highest (158 g m-2)
and the lowest (102 g m-2) grain yield were related to Bivanij and Arman cultivars, respectively. The grain
yield of Bivanij cultivar was higher (35%) compared to other cultivars. The highest LUE (1.6 g MJ -1) was
observed for Adel cultivar with the sowing date of March 1 and the lowest LUE (0.7 g MJ-1) was related to
Arman cultivar with the sowing date of April 6. Late sowing dates of March 11 and April 6 reduced LUE
compared to early sowing date of February 29 about 4.2% and 2.7% in Bivanij cultivar, 9.4% and 27.3% in
Adel cultivar, 43.4% and 40.3% in Arman cultivar and 19.1% and 16.8% in ILC482 cultivar, respectively.
Conclusion
In general, the results of this study show that the delay in sowing date, which is unavoidable under some
climatic conditions by the farmer, lead to reduce in measured traits such as grain yield and LUE of chickpea.
However, it seems that late sowing could help with the selection of suitable chickpea cultivars that could
offset the yield loss due to unsuitable environmental condition such as drought stress by end of the growing
season.
Keywords: Grain yield, Leaf area index, Light absorption, Light use efficiency, Total dry matter
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چکيده
اين پژوهش بهمنظور بررسی تأثیر مالچ ضايعات چای و کنترل علفهایهرز بر خصوصیات مورفوفیزيولوژيکی و
بیوشیمیايی لوبیا ،بهصورت فاکتوريل بر پايه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تربیت
مدرس در سال زراعی  1395-96اجرا شد .تیمارها شامل پنج زمان کنترل علفهرز از طريق وجین دستی شامل شاهد
(بدون کنترل علفهرز) و کنترل علفهرز هر يک ،دو ،چهار و شش هفته يکبار پس از سبزشدن لوبیا و سه مقدار مالچ
ضايعات چای شامل صفر ،پنج و  10تن در هکتار در نظر گرفته شد .نتايج نشان داد که اثر کنترل علفهرز و مالچ ضايعات
چای بر کلیه صفات اندازهگیریشده معنی دار بود .همچنین ،برهمکنش دوگانه اين تیمارها از نظر صفات کربوهیدرات
محلول ،نشاسته ،تعداد غالف در بوته لوبیا و وزن خشک علفهرز معنیدار بود .با کاربرد پنج و  10تن مالچ ضايعات چای
در هکتار ،بهترتیب  35/59و  55/90درصد از وزن خشک علفهرز کاسته شد .با کنترل علفهرز هر هفته يکبار پس از
سبزشدن لوبیا و کاربرد پنج و  10تن مالچ ضايعات چای در هکتار ،بهترتیب  45/48و  74/12درصد از وزن خشک
علفهرز کاسته شد .بهطور کلی ،با توجه به کاهش وزن خشک علفهایهرز و نشاسته و افزايش کربوهیدرات محلول در
شرايط کنترل علفهرز هر دو هفته يکبار پس از سبزشدن لوبیا و  10تن در هکتار مالچ ضايعات چای ،استفاده از  10تن
مالچ ضايعات چای همراه با کنترل علفهرز هر دو هفته يکبار پس از سبزشدن در مزارع لوبیا توصیه میگردد.
واژههای کليدی :توده بومی ،خاکپوش ،دگرآسیبی ،عملکرد دانه ،وجین

کاهش خسارت های آن اعم از رقابت و اثرات دگرآسیب میتواند
در بهزراعهی آن بسهیار مفیهد باشهد ( Yagmur & Kaydan,
 .)2004برای مبارزه با علفهایهرز از ابتدايیترين روش يعنهی
کندن آنها با دست تا با بهکارگیری از کاملترين وسايل و مواد
مثل هواپیما ،سموم شیمیايی ،هورمونها و ويروسهها اسهتفاده
میشود ( .)Ghanbari et al. 2013مبهارزه مکهانیکی يکهی از
روشهای سنتی بوده و تا امروز از رايجترين راهههای مبهارزه بها
علفهایهرز است .مبارزه مکانیکی شهامل وجهین بها دسهت يها
استفاده از ماشینآالت پیشرفته است که هنوز هم بها پیشهرفت
های فنی در کشاورزی قابل توجیه بوده و در بسهیاری از مهوارد
ارزان ترين روش است و در ضمن خطر اين روش برای مهزارع و
بها هها بسهیار نهاچیز اسهت ( .)Ghanbari et al., 2014دوره
بحرانی کنترل علفهایهرز لوبیا از  50تا  284درجهروز رشهد2

مقدمه1

کمبود پروتئین امروزه يکی از مشکالت حاد تغذيههای در
رژيم غذايی میلیونها نفر در کشورهای در حال توسعه محسوب
میشود .بقوالت بهعنوان يکی از مهمترين منابع گیاهی غنهی از
پروتئین بعد از غالت و دومین منبع مهم غذايی انسان بهشهمار
مهیرونهد ( Ghanbari et al., 2016; Ghanbari et al.,
 .)2018کشت لوبیا در ايران بهعنوان يکی از کشورهای در حال
توسعه دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک بعهد از نوهود و
عدس بیشترين سطح را بههخهود اختصهاد داده اسهت .از ايهن
جهت شناسايی روش های بهبود عملکهرد ايهن گیهاه از اهمیهت
ويژهای برخوردار است (.)Zafarani-Moattar et al., 2012
از آنجهها کههه علههفهههایهههرز يکههی از مهههمتههرين عوامههل
محدودکننده تولید در بقوالت هستند ،اقهدامات کنترلهی بهرای
* نویسنده مسئولmokhtassi@modares.ac.ir :

1. Growing Degree Days
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( .)Ghanbari et al., 2018bتجزيه مواد زائد موجود در مهالچ
حاوی ترکیبات دگرآسیب بوده که از طريق ترشهحات ريشههای
گیاهان موجود در مالچ و تبویرشهدن از سهطوح موتلهف انهدام
های گیاهی موجود در مالچ وارد خاک میشوند ( Ghanbari et
 .)al., 2018bايههن مههواد بهههطههور عمههده بههه فنولیههکههها و
ترپنوئیدهای گیاهی طبقهبندی می شهوند کهه تنهوع شهیمیايی
بسیار زيادی داشته و در فرآينهدههای متهابولیکی و اکولهوژيکی
تأثیرگذار هستند .اين مواد از طريق تولید متابولیتههای ثانويهه
بهطور گستردهای علفهایهرز را بهطور انتوهابی کنتهرل مهی-
نماينهد ( .)Asaduzzaman et al., 2010دگرآسهیبی راهکهار
جانشین برای مديريت علفهایههرز اسهت و در آينهده بها بهه-
کارگیری اين راهکار مصرف علفکهشههای متعهارف در خهاک
کاهش يافته و علفکشهای زيستی جهايگزين علهفکهشههای
سنتزی خواهند شد (.)Bais et al., 2003
با توجه به نیاز روزافزون کنترل علفهایهرز مزارع لوبیا از
طريق روشهای غیرشیمیايی و کابرد مالچ بههعنهوان جهايگزين
بیولوژيک کنترل علفههایههرز در راسهتای کشهاورزی پايهدار،
آزمايشی به منظور بررسی تأثیر مهالچ ضهايعات چهای و کنتهرل
علههفهههایهههرز از طريههق وجههین دسههتی بههر خصوصههیات
مورفوفیزيولوژيکی و بیوشیمیايی لوبیا اجرا شد.

يا بهعبارتی از  11تا  28روز پس از سبزشدن ،برخهوردار اسهت.
دوره بحرانهی بههرای کنتههرل علهفهههایهههرز بهرای هههر مکههان و
منطقه ای متفاوت است؛ مثالً ،در تحقیهق سههسهاله در منطقهه
اونتههاريو کانههادا بههرای لوبیهها  35تهها  49روز پههس از کاشههت
( )Sikkema et al., 2008و  20تههها  40روز در کانهههادا
( )Wooley et al., 1993و در تحقیهق سههسهاله در مزرعهه
تحقیقاتی دانشگاه ترامو ايتالیا روی لوبیهای فرانسهوی  7تها 28
روز پس از سبزشهدن محاسهبه شهد ( Stagnari & Pisante,
 .)2010محققان در پژوهشهای خهود نشهان دادنهد کهه دوبهار
وجین طی سه هفته و شش هفته پس از کاشهت بهرای کنتهرل
علفهایهرز نوود ضروری است ( .)Wish et al., 2002نتهايج
ساير تحقیقات نیهز نشهان داده کهه يهک مرحلهه وجهین ،علهف
هایهرز حبوبات را بهخهوبی کنتهرل کهرده و افهزايش مناسهب
عملکههرد را سههبب شههده اسههت (.)Ahlawat et al., 1981
پژوهشگران در تحقیقات خود دريافتنهد کهه وجهین زودهنگهام
( 10روز پس از نشاکاری) مانع کاهش عملکرد نشهد و ايهن بهه
دلیل رويش دوباره علفهایهرز و استفاده آنها از منابع غهذايی
است .با تأخیر در وجین علفهایههرز ،کهاهش عملکهرد بسهیار
شديدتری مشاهده میشود که بههدلیهل افهزايش تعهداد علهف-
هایهرز و باالتربودن توان رقابتی علفهایهرز نسهبت بهه گیهاه
زراعی میباشد ( .)Kavosi et al., 2015در تحقیقی ثابت شد
در تیمارهای کنترل علفهای بههخصهود در تیمارههای دارای
وجین دستی ،عملکرد باالتری نسبت به شاهد به دسهت آمهد و
اين موضوع نشاندهنده اهمیت و اولويت وجین در کشت و کهار
لوبیا است (.)Sadeghi Pour & Ghaffari Khaligh, 2003
مالچ بهعنوان يک پديده نوين در کشاورزی موجهب تغییهر
بنیادين در استفاده از سموم شیمیايی شده و عالوه بهر کنتهرل
علفهایهرز در مزارع ،توانسته از طريق تولید يک اليه پوششی
در سطح خاک از فرسايش خاک نیز جلوگیری کهرده و افهزايش
نفوذ آب در اليههای خاک را موجب گردد .همچنین استفاده از
مالچ گیاهان مهیتوانهد مهواد غهذايی خهاک را جبهران نمهوده و
نیتروژن آلی خهاک را نیهز افهزايش دههد ( Ghanbari et al.,
 .)2018bاز مزايای استفاده از مالچ گیاهان میتوان بهه افهزايش
نیتروژن خاک برای گیهاه اصهلی ،حفا هت از فرسهايش خهاک،
افزايش کیفیهت خهاک ،کهاهش تبویهر و افهزايش نفهوذ آب در
خاک ،بهبود کارآيی مصرف آب ،حفظ دمهای مناسهب خهاک و
سرکوب علفهایههرز اشهاره نمهود (.)Kar & Kumar, 2007
مالچ با کاهش کمی و کیفی نور رسیده به بذر علفهایههرز در
پايین سايهانداز میزان جوانهزنی علفهایهرز را کاهش داده و با
افزايش تولید شاخههای جانبی و پنجه تحت تأثیر نور قرمز دور
چرخه آب را بین تبویر از خاک و تعرق از گیاه تعديل میکنهد

مواد و روشها
بهمنظور بررسی تأثیر مالچ ضايعات چهای و کنتهرل علهف
هایهرز بر خصوصیات مورفوفیزيولوژيکی و بیوشهیمیايی لوبیها،
توده بومی استان گیالن ،آزمايشی بهصورت فاکتوريهل بهر پايهه
طرح بلوک کامل تصهادفی بها سهه تکهرار در مزرعهه تحقیقهاتی
دانشگاه تربیت مدرس با موقعیت طول جغرافیهايی  51درجهه و
 43دقیقههه شههرقی و عههرج جغرافیههايی  35درجههه و  8دقیقههه
شههمالی و  1215متههر ارتفههاع از سههطح دريهها در سههال زراعههی
 1395-96اجرا شد .تیمارها شامل پنج زمان کنترل علفهرز از
طريق وجین دستی شامل شهاهد (بهدون کنتهرل علهفههرز) و
کنترل علفهرز هر يک ،دو ،چهار و شش هفته يکبهار ،پهس از
سبزشدن لوبیا و سه مقدار مالچ ضايعات چای شامل صفر ،پهنج
و  10تن در هکتار در نظر گرفته شد .برای تهیه بسهتر کاشهت،
در زمینی به ابعاد  1000متر مربع ،پس از انجام عملیات شهوم
و ديسک ،کرتبندی انجام شد .ابعاد هر کرت به طول چهار متر
و عرج سه متهر در نظهر گرفتهه شهد .مهالچ ضهايعات چهای از
کارخانه گلرنگ چای شهرستان رودسر و بهذر مهورد اسهتفاده از
شهرستان آستانه اشرفیه تهیهه گرديهد .خصوصهیات فیزيکهی و
شیمايی مالچ ضايعات چای در جدول  1آمده است.
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شیمیايی مورد نیاز بر اسهاس نتهايج آزمهون خهاک مشهو و
عناصر نیتروژن از منبع اوره و پتاسیم از منبع سولوپتاس قبل از
کاشت به خاک اضافه شد .ارتفاع گیاه بها اسهتفاده از خهطکهش
اندازهگیری شد .وزن100دانه بها اسهتفاده از تهرازوی ديجیتهال
اندازهگیری شد .عملکرد دانه بر مبنای رطوبت  13درصد تعیین
گرديد .برای اندازهگیری درصد پروتئین و نشاسته دانه بهترتیب
 Bradfordو روش اسهههههههپکتروفتومتر
از روش ((1976
( )McCready, 1950استفاده شد.

پس از ضدعفونی بذرها با قارچکش ويتهاواکس بهه نسهبت
دو در هزار ،عملیات کاشت در تاريخ  20فروردين بها تهراکم 25
بوته در متر مربع ،با فاصله  50سانتیمتر بهین رديهف کاشهت و
هشت سانتیمتر روی رديف کاشت انجام شد .نوستین آبیهاری
بالفاصله پس از کشت با استفاده از  T-tapeانجام شهد .دفعهات
بعدی آبیاری نیز از فروردينماه بهصورت مرتب و با دور آبیهاری
بهطور میانگین پنج روز يهکبهار و متناسهب بها نیهاز آبهی لوبیها
صورت پذيرفت .خصوصیات فیزيکی و شهیمیايی خهاک منطقهه
مورد مطالعه در جهدول  2ارائهه شهده اسهت .مقهادير کودههای

جدول  -1خصوصيات فيزیکی و شيميایی مالچ ضایعات چای
Table 1. Physicochemical properties of mulch tea waste
نسبت کربن به نيتروژن

ظرفيت تبادل کاتيونی

نيتروژن

پتاسيم

فسفر

کربن آلی

اسيدیته

هدایت الکتریکی

C/N

CEC

N

K

P

O.C

pH

EC

7.89

meq/100g
138.6

mg.kg-1
6.41

mg.kg-1
0.18

mg.kg-1
0.73

%
47.75

7.24

dS.m-1
3.81

جدول  -2خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک مزرعه مورد مطالعه
Table 2. Physicochemical properties of the studied soil
بافت خاک

ظرفيت زراعی

نقطه پژمردگی
دائم

گوگرد

پتاسيم

فسفر

نيتروژن

ماده

کل

آلی

اسيدیته

هدایت

عمق

الکتریکی

نمونهبرداری

Texture

FC

PWP

S

K

P

T.N

O.M

pH

EC

SD

-

% by
volume

% by volume

mg.kg-1

mg.kg-1

mg.kg-1

%

%

-

dS.m-1

cm

Sandy
loam

19.87

8.11

20.5

345
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0.4

1.8

7.7

1.10

0-30

نیههز نشههان داد کههه تمههامی گونههههههای غالههب دارای مسههیر
فتوسنتزی C3بودند .تقسیمبنهدی گونهههها بهر اسهاس چرخهه
زندگی ،به ترتیب غالبیت چندسالهها و يکسالهها را نشان داد.

فتوسنتز گیاه با اسهتفاده از از سیسهتم تبهادل گهاز قابهل
حمهلLi-Cor 6400, Li-Cor Inc., Lincoln, NE, ( 1
 )USAو میزان کربوهیدرات محلول با اسهتفاده از روش رنهگ
سنجی ( )MAFF, 1982اندازهگیری گرديد .تجزيه دادهها بها
استفاده از نرمافزار  SASنسوه  9/4و مقايسه میهانگینهها بها
استفاده از آزمون  LSDانجام شد.

وزن خشک علفهرز

تجزيه واريانس دادهها نشان داد که وزن خشک علفههرز
از نظر کنترل علفهرز ،مالچ ضايعات چای و برهمکنش کنترل
علفهرز و مالچ ضهايعات چهای معنهیدار بهود (جهدول  .)4در
تیمار بدون کاربرد مالچ ضايعات چای (شهاهد) ،بیشهترين وزن
خشک علفهرز ( 150/45گرم در متر مربهع) در تیمهار بهدون
کنترل علفهرز (شاهد) و کمترين مقهدار آن ( 48/70گهرم در
متر مربع) در تیمار هر هفته کنترل علفهرز پس از سبزشهدن
لوبیا ديده شهد (جهدول  .)6همچنهین ،در تیمهار  5تهن مهالچ
ضايعات چای در هکتار ،بیشترين وزن خشک علفهرز (96/90
گرم در متر مربع) در تیمار بدون کنترل علفهرز (شاهد) ديده
شد که با تیمار هر  6هفته کنترل علفههرز پهس از سبزشهدن
لوبیا اختالف معنیداری نداشت و کمتهرين مقهدار آن (26/55
گرم در متر مربع) در تیمار هر هفته کنترل علهفههرز پهس از

نتایج و بحث
فراوانی گونههای علفهرز

علفهای هرز غالب اين آزمايش گاوزبان بدل ،تلهخ بیهان،
يوالف وحشی ،خاکشیر اصل و پیچک صحرايی بودند .اسهامی
اين گیاهان و برخی ويژگیهای بیولوژيک و فیزيولوژيک آنها
در جدول  3آمده است .تقسیمبندی گونهها بر اساس تکلپه و
دولپه بودن نشهان داد کهه تعهداد گونههههای دولپهه بیشهتر از
گونههای تکلپه بود .مقايسه گونهها از نظر مسهیر فتوسهنتزی

1. Portable gas exchange system
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عملکهرد ذرت ،کنتهرل مهوثر علفههایههرز را در پهی داشهت
( .)Hamzehei et al., 2017يافتههای محققان نشان داد کهه
مالچهای گیاهی عالوه بر ممانعت از نفوذ نهور و تعهديل دمهای
خاک ممکن اسهت دارای خاصهیت دگرآسیبی نیهز باشهند و از
اين طريق نیز از جوانهزنی و يا رشد و نمو گیاهههان از جملههه
علفهایهرز جلوگیری نماينهد (.)Machado, 2007

سبزشدن لوبیا مشاهده گرديد که با تیمار هر دو هفته کنتهرل
علفهرز پس از سبزشهدن لوبیها اخهتالف معنهیداری نداشهت
(جدول  .)6در تیمار  10تهن در هکتهار مهالچ ضهايعات چهای،
بیشترين وزن خشک علفهرز ( 66/34گرم در متهر مربهع) در
تیمار بهدون کنتهرل علهفههرز (شهاهد) و کمتهرين مقهدار آن
( 13/27گرم در متر مربع) در تیمار هر هفته کنترل علفههرز
پس از سبزشدن لوبیا ديده شد که با تیمار هر دو هفته کنترل
علفهرز پس از سبزشهدن لوبیها اخهتالف معنهیداری نداشهت
(جههدول  .)6پژوهشههگران در بررسههی اثههر روشهههای مههديريت
علفههرز بهر تهراکم و زيسهتتهوده آنهها و عملکهرد زعفهران
( )Crocus sativusدريافتنههد کههه تیمههار وجههین دسههتی در
کاهش زيستتوده علفهایهرز مؤثر بود ( Zare Hosseini et
 .)al., 2014بهنظر میرسد وجین علفهایهرز از رقابت آنهها
با گیاه زراعی برای استفاده از منابع محیطی از جمله نور ،آب و
مههواد غههذايی ممانعههت بهههعمههل آورده و بهها قرارگههرفتن مههواد
فتوسنتزی بیشتر در اختیار گیاه زراعهی باعها افهزايش تولیهد
میگردد ( .)Ghanbari et al., 2013استفاده از خاکپوش بهه
ويژه خاکپوشهای دارای خاصیت دگرآسیب يکی از روشهای
کنترل طبیعی علفهایهرز است که از ديرباز بهرای مهديريت
علفهایهرز مطرح بوده و میتواند بهعنوان يک روش جايگزين
برای کاهش مصرف علفکشها و کاهش هزينهههای مهديريت
علهفههایههرز اسهتفاده شهود (.)Ngouajio et al., 2005
محققان در بررسی تأثیر انهواع خهاکپوش بهر عملکهرد ،اجهزای
عملکهرد ذرت دانههای ( )Zea mays var. saccharataو وزن
خشک علفهایهرز گزارش کردند کهه بها توجهه بهه خطهرات
زيستمحیطی کهاربرد پالستیکهای پلیاتهیلن در کشهاورزی،
خاکپوش کلش بهعنوان تیمار برتر بهوده کهه ضهمن افههزايش

ارتفاع بوته

با توجه به تجزيه واريهانس دادههها ،ارتفهاع بوتهه از نظهر
کنترل علفهرز و مالچ ضايعات چای معنیدار بود (جهدول .)4
بیشترين ارتفهاع بوتهه ( 36/68سهانتیمتهر) در تیمهار کنتهرل
علفهرز هر هفته يکبار و کمترين مقهدار آن ( 28/10سهانتی
متر) در تیمار کنترل علفهرز هر  6هفته يهکبهار بهود کهه بها
تیمار شاهد تفاوت معنیداری نداشت (جدول  .)5از نظر مهالچ
ضايعات چای ،بیشترين ارتفهاع بوتهه ( 35/77سهانتیمتهر) در
تیمار  10تن در هکتار و کمتهرين مقهدار آن ( 28/28سهانتی-
متر) در تیمار شاهد بهود (جهدول  .)5پژوهشهگران در بررسهی
تأثیر انواع خاکپوش بر عملکرد ،اجزای عملکرد ذرت دانههای و
وزن خشک علفهایهرز گزارش کردند که تیمار علهفکهش و
وجین دستی ارتفاع گیاه را نسبت به شاهد آلوده به علهفههرز
افزايش داد ( .)Zare Hosseini et al., 2014محققهان ديگهر
نیز در آزمايشهای خود بهه ايهن نتیجهه رسهیدند کهه کهاربرد
وجین دستی به همراه علهفکهش بنتهازون توانسهت بهاالترين
ارتفاع بوته را در پی داشهته باشهد ( Rahmatizadeh et al.,
 )2013که با نتايج بهدست آمده از ساير پژوهشگران مطابقهت
داشت (.)Chmielowiec & Browy, 2004

جدول  -3نام علمی و برخی ویژگیهای بيولوژیک و فيزیولوژیک گونههای علفهرز شناساییشده در مزرعه
Table 3. Scientific name and some biological and physiological characteristics of weed species identified in the field
خانواده

مسير فتوسنتزی

گروه

چرخه زندگی

بایر کد

نام علمی

نام فارسی

Family

Photosynthetic path

Group

Life Cycle

Bayer Code

Scientific Name

Persian Name

Boraginaceae

C3

Fabaceae

C3

SOBSR

Sophora alopecuriodes L.

تلخ بیان

Poaceae

C3

AVEST

Avena ludoviciana durieu.

يوالفوحشیزمستانه

Brassicaceae

C3

DESSO

Descurainia sophia L.

خاکشیر

Convolvulaceae

C3

dicotyledon
دولپه
dicotyledon
دولپه
monocotyledon
تکلپه
dicotyledon
دولپه
dicotyledon
دولپه

Annual Winter
يکساله زمستانه
Perennial
چندساله
Annual Winter
يکساله زمستانه
Annual Winter
يکساله زمستانه
Perennial
چندساله

EHIVU

Anchusa italica retz.

گاوزبان بدل

CONAR

Convolvulus arvensis L.

پیچک صحرايی
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جدول  -6برهمکنش کنترل علفهرز و مالچ ضایعات چای بر صفات اندازهگيریشده در لوبيا (برشدهی در سطح مالچ ضایعات چای)
Table 6. Interaction of weed control and tea waste mulch on the traits measured in beans
)(slice on the level of tea waste mulch
کربوهيدرات محلول

نشاسته

(گرم بر کيلوگرم وزن خشک)

(درصد)

تعداد غالف در بوته

وزن خشک علفهرز
(گرم در متر مربع)

Soluble carbohydrates
)(g.kgDW-1

)Starch (%

Number of pod per
plant

Weed dry weight
)(g.m-2

0.34±0.02d

11.24±0.53a

31.00±2.08c

150.45±5.56a

1.63±0.03a

c

3.86±0.40

a

e

47.00±2.08

48.70±5.89

1.17±0.02b

4.95±0.18c

38.33±1.20b

68.81±6.32d

0.80±0.02c

8.66±0.43b

32.33±1.85c

102.25±7.58c

0.39±0.01d

9.49±0.27b

29.33±1.20c

129.71±4.69b

0.47±0.02d

9.78±0.63a

35.66±2.02c

96.90±5.25a

2.29±0.02a

d

a

c

2.64±0.18

60.33±4.80

26.55±4.00

1.69±0.03b

4.20±0.24d

43.33±2.90b

40.35±5.76c

0.99±0.02c

6.36±0.87c

37.66±2.18bc

78.67±5.57b

0.48±0.01d

8.03±0.30b

32.66±1.45c

87.53±2.15ab

0.69±0.01d

a

8.59±0.14

d

a

39.33±1.20

66.34±5.09

3.02±0.04a

2.22±0.08d

70.33±1.20a

13.27±3.51c

2.11±0.02b

3.13±0.37cd

56.66±3.75b

23.87±2.82c

1.30±0.03c

3.64±0.29d

50.00±4.72c

45.12±3.64b

0.72±0.03d

6.53±0.27b

38.66±0.88d

50.11±1.59b

کنترل علفهرز

مالچ ضایعات چای

Weed control

Tea waste
mulch

Control
1 Week after
Emergence
2 Week after
Emergence
4 Week after
Emergence
6 Week after
Emergence
Control
1 Week after
Emergence
2 Week after
Emergence
4 Week after
Emergence
6 Week after
Emergence
Control
1 Week after
Emergence
2 Week after
Emergence
4 Week after
Emergence
6 Week after
Emergence

شاهد
Control

 5تن در هکتار
-1

5 Ton.ha

 10تن در هکتار
-1

10 Ton.ha

میانگینها با حروف مشترک در هر ستون ،اختالف معنیداری در سطح احتمال آماری يک درصد در آزمون  LSDبا هم ندارند.
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level by the LSD test.

بررسیهای محققهان نشهان داده کهه کنتهرل مهؤثر علهف
هایهرز باعا افزايش ارتفاع گیاه لوبیا شده و اين افزايش متأثر
از کاهش رقابت با علفهایهرز مهیباشهد .ارتفهاع بوتهه يکهی از
مهمترين صفات مورفولوژيک گیاه لوبیا میباشد که بهنظر مهی-
رسد کاهش آن ناشی از رقابت علفهایهرز با گیاه لوبیها اسهت
( .)Ghanbari et al., 2013پژوهشگران در بررسی تأثیر شبدر
قرمههز ( )Trifolium pratenseو گیاهههان پوششههی و تکنیههک
خاکورزی بر هور گیاهچه برخی گونهههای دولپهه علهفههرز
دريافتند که بقايای گیاهان میتواند از جوانهزنی و رشهد علهف-
هایهرز در سیستمهای زراعی جلوگیری کنهد ( Blum et al.,
 .)1997مالچهای گیاهی از جمله مالچ ضايعات چهای عهالوه بهر
ممانعت از نفوذ نور و تعديل دمهای خهاک ممکهن اسههت دارای
خاصهیت دگرآسیبی باشند و از اين طريق نیز از جوانهزنی و يها
رشد و نمو گیاههان از جملهه علفهایهرز جلوگیری نماينههد و
موجهب بهبهود رشهد گیههاه اصهلی و افهزايش ارتفهاع آن گردنههد
(.)Ghanbari et al., 2018b

تعداد غالف در بوته

جدول 4نشان داد کهه کهه تعهداد غهالف در بوتهه از نظهر
کنتههرل علههفهههرز ،مههالچ ضههايعات چههای و بههرهمکنش کنتههرل
علفهرز و مالچ ضهايعات چهای معنهیدار بهود .در تیمهار بهدون
کاربرد مالچ ضايعات چای (شاهد) و تیمار  5تن مهالچ ضهايعات
چای در هکتار ،بیشترين تعداد غالف در بوته بهترتیهب (47/00
و  )60/33در تیمار هر هفته کنترل علفهرز پهس از سبزشهدن
لوبیا و کمترين مقدار آن ( 29/33و  )32/66در تیمار هر 6هفته
کنترل علفهرز پس از سبزشدن لوبیا ديده شد که با تیمارهای
هر  4هفته کنترل علفهرز پس از سبزشدن لوبیا و تیمار شاهد
تفاوت معنیداری نداشت (جدول  .)6در تیمار  10تن در هکتار
مالچ ضايعات چای ،بیشترين وزن خشک علفههرز ( )70/33در
تیمار هر هفته کنترل علفهرز پس از سبزشدن لوبیا و کمترين
مقدار آن ( )38/66در تیمار هر  6هفته کنترل علفهرز پهس از
سبزشدن لوبیا ديده شد که با تیمهار شهاهد تفهاوت معنهیداری
نداشت (جدول  .)6پژوهشگران در پاسخ علفههایههرز و لوبیها
قرمز به زمان شوم و روشهای کنترل علهفههایههرز بهه ايهن
31
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نتیجه رسیدند که در انجام شوم در شب و همچنهین در تیمهار
کنترل علفهرز بهصورت وجهین دسهتی بهه اضهافه علهفکهش
بنتازون دارای تفاوت معنیداری با ساير تیمارها بوده و کمترين
تعهههداد غهههالف در بوتهههه متعلهههق بهههه تیمهههار شهههاهد بهههود
( .)Rahmatizadeh et al., 2013همچنین نتهايج مشهابهی از
سهوی سهاير محققهان گهزارش شهد ( Aladesanwa et al.,
 .)2008از آنجا که بوتههای لوبیا پوشش انبوهی را تشکیل مهی
دهند ،برگهای پايینی سايهاندازی بیشتری روی يکديگر دارند،
بنابراين بهنظر میرسد افزايش ارتفاع در يک جامعهه گیهاهی از
طريق کاهش رقابت علفههایههرز و اسهتفاده از مهالچ گیهاهی،
گاهی بهعنوان يک مزيت به شمار میرود که يکهی از نتهايج آن
تشکیل برگهای جديد در باالی پوشش گیاهی است .ايهن امهر
موجب شده برگهای جوانتر در موقعیت بهتری از نظر جهذب
تابش خورشیدی و فتوسنتز قهرار گرفتهه و بها اختصهاد مهواد
فتوسنتزی کافی به غهالفههای خهود تعهداد غهالف در بوتهه را
افزايش دهند ( .)Ghanbari et al., 2014aرقابت علفهایهرز
با گیهاه زراعهی در تیمههار شهاهد ،باعها شهده اسهت کهه ذرت
انههرژی بیشهههتری را صهههرف رشههد رويشههی کههرده و از انههرژی
اختصهاديافتهه بهه بوهش زايشی کاسته شود کهه همهین امهر
باعا کاهش تعهداد غالف در بوته شده است ( Van Acker et
 .)al., 1993پژوهشگران در بررسهی تهأثیر انهواع خهاکپوش بهر
عملکرد ،اجزای عملکرد ذرت دانهای و وزن خشک علفهایهرز
گزارش کردند که تیمار علفکش و وجین دسهتی تعهداد غهالف
در بوته را نسبت به شاهد آلوده به علهفههرز افهزايش داده بهود
( .)Zare Hosseini et al., 2014محققان ا هار داشهتند کهه
استفاده از خاکپوشها میهزان جذب مواد مغذی بهوسیله ريشهه
ها را تحت تأثیر قرار داده و بها کنتهرل علهفههایههرز و حفهظ
رطوبهت دائمهی اطهراف ريشهها ،بر رشد زايشی گیاه تهأثیر بهه
سهزايی دارد ( Hankin et al., 1982; Ghanbari et al.,
.)2018b

علفهرز تأثیر معنیداری بهر تعهداد دانهه در بوتهه داشهته و بها
افزايش رقابت ،تعداد دانه در بوته کاهش میيابهد ( Ghanbari
 )et al., 2014aکهه بها نتهايج پهژوهش حاضهر مطابقهت دارد.
همچنههین پژوهشههگران در بررسههی تههأثیر انههواع خههاکپوش بههر
عملکرد ،اجزای عملکرد ذرت دانهای و وزن خشک علفهایهرز
گزارش کردند که تیمار علفکش و وجین دستی تعداد دانهه در
بوته را نسبت به شهاهد آلهوده بهه علهفههرز افهزايش داده بهود
( .)Zare Hosseini et al., 2014پهژوهشهها نشهان داد کهه
افزايش تعداد دانه در بوته در کرتههايی کهه بها وجهین دسهتی
رشد علفهایهرز آن بهطور مناسبتهری کنتهرل شهد ،حاصهل
کاهش برهمکنش و رقابت علفهایهرز بود .بهدين صهورت کهه
گیاه زراعی توانست از منابع موجود بهنحو مؤثری استفاده نموده
و لذا شیره پرورده را به میزان بیشهتری در اختیهار غهالف قهرار
دهد ( .)Pour Rahmat-Balalami, 2015محققان در بررسی
تأثیر مالچ بر عملکرد تازه بالل و اجهزای عملکهرد ذرت شهیرين
( )Zea Mays L.convar.saccharataدريافتند که اثر مالچ بر
عملکرد و اجزای عملکهرد در دو سهال معنهیدار بهوده و میهزان
طول بالل ،تعداد دانه در بالل و وزن بالل در تیمار کاربرد مهالچ
با افزايش دمهای خهاک موجهب تسهريع توسهعه گیهاه زراعهی و
افههزايش تعههداد دانههه مههیگههردد (.)Kara & Atra, 2013
پژوهشگران با ارزيابی کارآيی مصهرف آب در لوبیها در مهديريت
آبیاری و مالچ بهه ايهن نتیجهه رسهیدند کهه اثهر سهاده مهالچ و
برهمکنش مالچ و مديريت آبیاری در سهطح يهک درصهد تهاثیر
معنیداری داشته اسهت ( .)Arash, 2013بهه نظهر مهیرسههد
کهاهش فشهار رقابتی علفهایهرز و افههزايش جههذب عناصههر
غهذايی توسط ريشه گیهاه تحهت کهاربرد مهالچ ضهايعات چهای،
باعها افهزايش تعداد دانه در بوته شده است .بههعبهارت ديگهر،
علت افزايش تعداد دانه در بوته ،تحت کاربرد مالچ ضايعات چای
را میتوان بهه مساعدترشدن محیط ريشه جهت جذب عناصههر
غهذايی و اختصاد مواد فتوسهنتزی بیشهتر بهه بوهش زايشهی
نسبت داد (.)Ghanbari et al., 2018b

تعداد دانه در بوته از نظر کنترل علفهرز و مهالچ ضهايعات
چای معنیدار بهود (جهدول  .)4بیشهترين تعهداد دانهه در بوتهه
( )175/11در تیمار کنترل علفهرز هر هفته يکبار و کمتهرين
مقدار آن ( )91/33در تیمار شاهد بود (جدول  .)5از نظهر مهالچ
ضايعات چای ،بیشترين تعداد دانه در بوته ( )156/53در تیمهار
 10تن در هکتار و کمترين مقدار آن ( )112/80در تیمار شاهد
بود (جدول  .)5نتايج تحقیقات حاکی از آن است که تعداد دانهه
در غالف تحت تأثیر ژنتیک بوده و کمتر تحت تأثیر محیط قرار
میگیهرد؛ ولهی بهر اسهاس گهزارش سهاير پژوهشهگران ،رقابهت

وزن100دانه

تعداد دانه در بوته

از نظر تجزيه واريانس دادههها ،وزن100دانهه تحهت تهأثیر
کنترل علفهرز و مالچ ضايعات چای معنیدار بهود (جهدول .)4
بیشترين وزن100دانه ( 36/88گرم) در تیمار کنترل علهفههرز
هر هفته يکبار و کمتهرين مقهدار آن ( 27/64گهرم) در تیمهار
شاهد بود (جدول  .)5از نظر مالچ ضايعات چای ،بیشترين تعداد
دانه در بوته ( 34/52گرم) در تیمار  10تن در هکتار و کمترين
مقدار آن ( 29/69گرم) در تیمار شاهد بود (جدول  .)5محققان
در بررسی تأثیر انواع خاکپوش بر عملکرد ،اجزای عملکهرد ذرت
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 .)et al., 1994همچنین در آزمايش ديگری در بررسی کنتهرل
علفهایهرز لوبیا تحت وجهین دسهتی و مهالچ ضهايعات چهای
گزارش شد که روش تلفیقی مالچ ضايعات چای و وجین دستی
نسبت به کاربرد انفرادی هريک از آنها در افزايش عملکرد دانه
کارآيی بهسزايی داشهت (.)Pour Rahmat-Balalami, 2015
بررسیهای محققان نشان داده که کنترل مهؤثر علهفههایههرز
باعا افزايش عملکرد دانه در گیهاه لوبیها شهده و ايهن افهزايش
متأثر از کاهش رقابت با علفهایهرز میباشد .بهنظهر مهیرسهد
کاهش اجزای عملکرد لوبیا ناشی از رقابت علفهایههرز بهوده و
نقش زيادی در کاهش عملکرد دانه لوبیها دارد ( Ghanbari et
 .)al., 2014aمحققههان در بررسههی تههأثیر انههواع خههاکپوش بههر
عملکرد ،اجزای عملکرد ذرت دانهای و وزن خشک علفهایهرز
گزارش کردند که بیشترين عملکرد دانهه از تیمهار مهالچ کلهش
به دست آمد که با تیمارهای خاکپوش پالستیک سهیاه و کلهش
در يک گروه آمهاری طبقههبنهدی شهدند ( Hamzehei et al.,
 .)2017پژوهشگران در بررسیههای خهود روی گیاههانی ماننهد
گوجههههفرنگهههی ( ،)Solanum lycopersicumنوه هودفرنگی
( ،)Pisum sativumبادمجههان ( )Solanum melongenaو
انگور ( )Vitis viniferaدريافتنهد کهه اسهتفاده از مهالچ باعها
باالبردن کمیهت و کیفیهت محصهول ،کهاهش و کنتهرل علهف-
هایهرز (بهويژه در اسهتفاده از مهالچ تیهره) ،کهاهش تبویهر از
سطح خاک ،تعديل دفعات آبیاری در فصل رشد ،کاهش تهراکم
خاک ،عدم ايجاد سله و کاهش تلفات کودها را ممکن میسهازد
که از اين طريق عملکرد محصوالت کشاورزی را افزايش میدهد
( .)Ghanbari et al., 2018bمالچهای تیره نظیر مالچ ضايعات
چای بهدلیل ممانعت از رسهیدن نهور بهه سطح خاک ،نسبت به
مالچهای شفاف ،علفهایهرز را به طور موثرتری کنترل کردنهد
و عملکرد دانه مطلهوبی را تولیهد مهینماينهد ( Hamzehei et
.)al., 2017

دانهای و وزن خشک علفهایهرز گزارش کردند کهه بیشهترين
وزن100دانه از تیمار وجهین علهفههرز بههدسهت آمهد کهه بها
تیمارهای خاکپوش پالستیک سیاه و کلش در يک گروه آمهاری
طبقههبنههدی شههدند ( .)Hamzehei et al., 2017تحقیقههات
پژوهشگران نشان داد که وجود علفههایههرز در مزرعهه لوبیها
باعا کاهش مواد پرورده برای تولید دانه میگردد که ايهن امهر
ناشی از تأثیر منفی علفهایهرز بر تعهداد شهاخهههای بهارور و
اجزای عملکرد و بهويهژه تعهداد غهالف در بوتهه و وزن100دانهه
میگردد ( .)Pour Rahmat-Balalami, 2015بهه ايهن دلیهل
که رقابت بهین گونهههها کهاهش يافتهه و در نتیجهه ههر غهالف
استفاده بیشتری از مواد غذايی میکند و چهون تعهداد دانهه در
غالف کمتر تحت تأثیر قرار میگیرد ،اثر خود را با افهزايش وزن
هر دانه نشان میدهد ( Lone et al., 2009; Parvizi et al.,
 .)2009محققان گزارش کردنهد کهه سهطوح موتلهف مهالچ بهر
عملکرد و اجزای عملکرد تأثیر داشته و مالچ سطحی نزديک بهه
يک سانتیمتر پوشش سطح زمین بیشترين تأثیر بر عملکهرد و
اجزای عملکرد داشهته و موجهب افهزايش وزن100دانهه گرديهد
( .)Arash, 2013بیشههتر گههزارشههها افههزايش عملکههرد و
وزن1000دانه گیاهان زراعی در اثر استفاده از مالچ در مقايسهه
با خاک بدون مالچ را بهدلیل بهبود وضعیت فیزيکی ،شهیمیايی
و بیولوژيکی خاک ،تأمین منابع انرژی و عناصر غهذايی بههويهژه
مواد آلی در خاک و حفا ت از خاک در برابر عوامهل فرسايشهی
گهزارش کهردهانهد (Lopez et al., 2005; Pour Rahmat-
.)Balalami, 2015
عملکر دانه

عملکرد دانه تحت تأثیر کنترل علفههرز و مهالچ ضهايعات
چای معنیدار بود (جدول  .)4بیشهترين عملکهرد دانهه (53/67
گرم در متر مربع) در تیمار کنترل علفهرز هر هفته يهکبهار و
کمترين مقدار آن ( 37/18گرم در متر مربهع) در تیمهار شهاهد
بود که با تیمار کنترل علفهرز هر  6هفته يکبار تفاوت معنهی
داری نداشت (جدول  .)5از نظر مالچ ضهايعات چهای ،بیشهترين
عملکرد دانه ( 48/49گرم در متهر مربهع) در تیمهار  10تهن در
هکتار ديده شد که با تیمار  5تن در هکتار مالچ ضهايعات چهای
تفاوت معنیداری نداشت و کمترين مقدار آن ( 39/82گهرم در
متر مربع) در تیمار شاهد بود (جهدول  .)5محققهان در بررسهی
تأثیر علفکش و وجین دستی در کنترل علفههایههرز عهدس
( )Lens culinarisگزارش دادند که استفاده تلفیقی از علهف-
کشها و يا تلفیقی از وجین دستی و علفکش اثربوشی بیشهتر
و پايدارتری نسبت به کاربرد تنها از يک علهفکهش در افهزايش
عملکرد دانه در طول مدت رويش محصول داشته است ( Singh

پروتئين دانه

با توجه به تجزيه واريانس ،کنترل علفهرز و مالچ ضايعات
چای تهأثیر معنهیداری بهر پهروتئین دانهه داشهت (جهدول .)4
بیشترين پروتئین دانه ( 26/62درصد) در تیمار کنترل علفهرز
هر هفته يکبار و کمترين مقدار آن ( 14/73درصهد) در تیمهار
شاهد بود (جهدول  .)5از نظهر مهالچ ضهايعات چهای ،بیشهترين
عملکههرد دانههه ( 23/16درصههد) در تیمههار  10تههن در هکتههار و
کمتههرين مقههدار آن ( 17/58درصههد) در تیمههار شههاهد بههود
(جدول .)5محققان در بررسی اثر مقادير موتلف مهالچ ضهايعات
چای و وجین دستی بهر برخهی از خصوصهیات موروفولوژيهک و
میزان پروتئین و نشاسته توده بومی لوبیا دريافتند که کمتهرين
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شاهد و کمترين مقدار آن ( 2/22درصهد) در تیمهار ههر هفتهه
کنترل علفهرز پس از سبزشدن لوبیا ديده شد که با تیمار ههر
دو و سه هفته کنترل علفهرز پهس از سبزشهدن لوبیها تفهاوت
معنیداری نداشت (جدول  .)6محققهان در بررسهی اثهر مقهادير
موتلههف مههالچ ضههايعات چههای و وجههین دسههتی بههر برخههی از
خصوصیات موروفولوژيک و میزان پروتئین و نشاسته توده بومی
لوبیا دريافتند که بیشترين مقدار نشاسته دانه در تیمار شهاهد و
کمترين مقدار آن در تیمار وجین دسهتی از ابتهدای سبزشهدن
بهود ( )Ghanbari et al., 2014bکهه بها يافتههههای پهژوهش
حاضر مطابقت میباشد .تحقیقهات پژوهشهگران نشهان داد کهه
وجود علفهایهرز در مزرعه لوبیا باعها کهاهش ههدايت مهواد
پرورده جهت تولید دانهه شهده و در نتیجهه تهأثیر منفهی علهف
هایهرز ،غالباً کاهش پروتئین و کیفیت دانه را به همراه دارنهد.
اعمال وجین دستی ،رقابت گیاه زراعی و علفهایههرز را مههار
کرده و با دراختیارگذاشتن منابع و عناصر غذايی به ريشه گیهاه
موجب افزايش صادرات شهیره پهرورده بهه دانهه شهده و میهزان
پروتئین دانه را افزايش داده و از میهزان نشاسهته آن مهیکاههد
( .)Pour Rahmat-Balalami, 2015نتهايج تحقیقهات نشهان
داد که پروتئین ،قند و نشاسته دانه ذرت شهیرين کهامالً تحهت
تأثیر استفاده از مالچ قهرار گرفهت و بیشهترين مقهدار آنهها بها
کاربرد مالچ بهدسهت آمههد (.)Sheikh Mohammadi, 2012
پژوهشگران در بررسی اثر دگرآسیبی بقايای اکالیپتوس بر رشد
گیاه  Eichhornita crassipesدريافتند که با افهزايش میهزان
بقايای بهکاررفته نرخ تنفس و فعالیت آنزيمههای آلفها آمهیالز و
کاتاالز کاهش يافته و در نتیجه میهزان مهاکرومولکولهها ماننهد
اسید نوکلئیک و پهروتئین کهاهش مهیيابهد ( Pandey et al.,
 .)1993کاهش درصد پروتئین در شرايط رقابت علهفههرز ،بهه
طور عمده مربوط به افزايش نسبت نشاسهته بهه پهروتئین دانهه
اسهت ،نهه کهاهش مطلهق در میهزان پهروتئین ( McDonald,
 .)1992بدين معنی کهه در شهرايط رقابهت علهفههایههرز ،بها
کاهش فتوسنتز خال و به تبهع آن تکمیهلنشهدن وزن بهالقوه
دانه -که عمدتاً ناشی از کاهش نشاسته است -نسهبت نشاسهته
بهه پروتئین کاهش مههیيابههد ( Maleki Khezerlou et al.,
.)2015

مقدار پروتئین دانهه در تیمهار شهاهد و بیشهترين مقهدار آن در
تیمار وجین دستی از ابتدای سبزشدن بود ( Ghanbari et al.,
 )2014bکه با يافتههای پژوهش حاضر همسو مهیباشهد .علهت
اين امر را میتوان در رقابت بین بوتههای گیهاه زراعهی و علهف
هایهرز در تیمار شاهد برای جذب مواد غذايی و سهاير نههاده-
های مورد نیاز جهت رشد بهويژه عنصر غذايی نیتروژن جستجو
کرد .لیکن در تیمارهای کنترل علفهرز ،رقابت بهین بوتههههای
گیاه زراعی و علفههایههرز بهرای ايهن عناصهر بههويهژه عنصهر
نیتروژن کاهش يافته و در نتیجه نیتهروژن بیشهتری در اختیهار
گیاه قرار میگیرد و با افزايش درصهد نیتهروژن گیهاه ،پهروتئین
دانهه افهزايش مهیيابهد (.)Pour Rahmat-Balalami, 2015
يافتههای محققان حاکی است که کاربرد مالچ از طريق افهزايش
دمای خهاک ،افهزايش تهوان ريشهه در جهذب عناصهر غهذايی و
افزايش کهارايی میکروارگانیسههم هههای خههاک باعها افهزايش
کیفیهههت دانهههه از جملههه میههزان پههروتئین دانههه مههیشههوند
( .)Kasirajan & Ngouajio, 2012تحقیق ديگری نشان داد
که پروتئین ،قند و نشاسته دانه ذرت شیرين کامالً تحهت تهأثیر
استفاده از مالچ قهرار گرفهت و بیشهترين مقهدار آنها با کهاربرد
مههالچ بهههدسههت آمهههد (.)Sheikh Mohammadi, 2012
پژوهشگران در بررسی تهأثیر مهواد آلهی و کودههای معهدنی بهر
خصوصیات فیزيکی و زيستی خاک گزارش دادند که با افهزايش
ماده آلی يها کمپوسهت خهاک از طريهق کهاربرد مهالچ ،فعالیهت
آنزيمی (اسید فسفاتاز ،دی هیدروژناز ،پروتئهاز) و همچنهین بهه
ويژه میزان آنزيم نیترات ريداکتاز -که آنزيم مهم در تبديل ازت
نیتراته به نیتريت در سیکل سهنتز اسهیدهای آمینهه اسهت -را
افزايش داده و بدين صورت موجب افهزايش پهروتئین دانهه مهی
گردد (.)Marinari et al., 2000
نشاسته دانه

تجزيه واريانس دادههها حهاکی از ايهن اسهت کهه کنتهرل
علفهرز و مالچ ضايعات چهای در سهطح احتمهال آمهاری يهک
درصد و برهمکنش کنترل علفههرز و مهالچ ضهايعات چهای در
سطح احتمال آماری پنج درصد ،نشاسته دانه را تحت تأثیر قرار
داده است (جدول  .)4در تیمار بدون کاربرد مالچ ضايعات چهای
(شاهد) و تیمار  5تن مالچ ضايعات چهای در هکتهار ،بیشهترين
نشاسته دانه بهترتیب ( 11/24و  9/78درصد) در تیمار شاهد و
کمترين مقهدار آن ( 3/86و  2/64درصهد) در تیمهار ههر هفتهه
کنترل علفهرز پس از سبزشدن لوبیا ديده شد که با تیمارهای
هر  2هفته کنترل علفهرز پس از سبزشدن لوبیا تفاوت معنهی
داری نداشههت (جههدول  .)6در تیمههار  10تههن در هکتههار مههالچ
ضايعات چای ،بیشترين نشاسته دانهه ( 8/59درصهد) در تیمهار

فتوسنتز

کنترل علفهرز و مالچ ضايعات چای تأثیر معنهیداری بهر
میزان فتوسنتز گیاه لوبیا دارد (جهدول  .)4بیشهترين پهروتئین
دانه ( 7/77میکرومول  CO2بر متهر مربهع بهر ثانیهه) در تیمهار
کنترل علفهرز هر هفتهه يهکبهار و کمتهرين مقهدار آن (2/66
میکرومول  CO2بر متر مربع بر ثانیه) در تیمار شاهد بود که بها
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خشک) در تیمار هر هفته يکبار کنتهرل علهفههرز و کمتهرين
مقدار آن ( 0/47 ،0/34و  0/69گرم بهر کیلهوگرم وزن خشهک)
در تیمار شاهد ديده شد که با تیمارهای هر شش هفته کنتهرل
علفههرز پهس از سبزشهدن لوبیها تفهاوت معنهیداری نداشهت
(جدول  .)6بهطور کلی تیمهارههای دارای وجهین ،کربوهیهدرات
محلول بیشتری نسبت به تیمار بهدون وجهین داشهتند .کنتهرل
علفهایهرز رقابت علفهایهرز با گیاه اصهلی را کهاهش داده و
توانسته منابع بیشهتری را در اختیهار گیهاه زراعهی قهرار داده و
قسمت اعظم کربوهیدرات محلول را بهه تولیهد دانهه اختصهاد
دهند که در عین حال مقهادير قابهل تهوجهی نیهز صهرف رشهد
اندامهای هوايی و زيستتوده کل گیاهی مهیشهود کهه در ايهن
بین میزان توصی کربوهیدرات محلول به دانه بیشتر میباشد
( .)Pour Rahmat-Balalami, 2015در پههژوهش حاضههر
تیمارهای مالچ ضايعات چای همراه با اعمال کنترل علفههرز از
طريق وجین دستی بسیار موفق عمل نمودهاند .استفاده از مالچ
ضايعات چای میهزان جهذب مواد مغذی بههوسهیله ريشهههها را
تحههت تههأثیر قهههرار مهههیدههههد .همچنههین بهها افههزايش فعالیههت
میکروارگانیسمهای خاک بههطهور غیرمسهتقیم نیهز بهر میهزان
کربوهیدرات دانه اثر مهیگهذارد (.)Ghanbari et al., 2018b
گزارش شده است کهه اسهتفاده از مهالچ ،از نوسههانات دمهها در
عمهق خاک جلوگیری کرده است .اين امهر سهبب بهبهود رشهد
ريشه شده و با توجه به افزايش دمای خهاک در اثهر اسهتفاده از
مهالچ ،رشهد ريشههه تسههريع مهیشهود ( Ghanbari et al.,
 .)2018bمجموع اين عوامل باعها بهبهود رشهد گیهاه شههده و
میزان کربوهیدرات محلول گیاه را افزايش داده که با نتايج ايهن
تحقیق همسو میباشد (.)Lamont & Bartol, 2004

تیمار هر  6هفته يکبهار کنتهرل علهفههرز تفهاوت معنهیداری
نداشت (جدول  .)5از نظر مالچ ضايعات چای ،بیشترين عملکرد
دانه ( 6/09میکرومول  CO2بر متهر مربهع بهر ثانیهه) در تیمهار
10تن در هکتار و کمترين مقدار آن ( 3/50میکرومول  CO2بر
متر مربع بر ثانیه) در تیمار شاهد بود (جدول  .)5پژوهشگران با
بررسی پاسخهای گیاه لوبیا به سیستمهای خاکورزی و کنتهرل
علفهایهرز گزارش کردند که در سیستمهای بدون شوم و بها
شوم حداقل ،کنترل مکانیکی و شیمیايی علفهایههرز مزرعهه
لوبیا نتیجه بهتری داشته است .همچنین وجین علهفههایههرز
به منظهور دسهتیابی بهه عملکهرد بهاال و فراهمهی شهرايط بهرای
فتوسنتز بیشتر مفید بوده است ( .)Freddy, 2001در پهژوهش
ديگری روی تأثیر مديريت تلفیقی علفهایهرز بر عملکرد لوبیا
چشههم بلبلههی ( )Vigna unguiculataدر شههرايط خوزسههتان،
تیمار ترکیبی علفکش پیش از کشت و وجین دستی بیشترين
میزان عملکرد را داشت که اين افزايش عملکرد ناشی از افزايش
تعداد دانه در غالف از طريق کاهش رقابت بینبوتهای (گیاه هرز
و گیاه زراعی) ،توزيع مناسب نور در سهطح سهايهانهداز و بهبهود
فضای میکروکلیما گیاه زراعی جهت فتوسنتز بیشتر بوده اسهت
( .)Farrokhbakht et al., 2010پژوهشگران اعالم کردند کهه
مالچ تأثیر معنهیداری بهر عملکهرد دانهه ،عملکهرد بیولوژيهک و
شاخ برداشهت ذرت و سهورگوم ( )Sorghum bicolor (L.
 )Moenchداشته و کرتهای تیمارشده با مالچ به واسطه بهبود
شههرايط بههرای انجههام فتوسههنتز ،عملکههرد اقتصههادی و عملکههرد
بیولوژيک باالتری نسبت به تیمارهای بدون مالچ از خهود نشهان
دادنههد ( .)Davis, 1994در مراحههل اولیههه رشههد کههه در بههین
گیاهچه و علفهایهرز رقابت برای جذب هرچه بیشهتر عناصهر
غذايی مالچ باال است ،افزايش تعداد میکروارگانیسمهای موجهود
در مالچ نیز میتواند يکی از علل کهاهش فتوسهنتز گیاهچهه در
ابتدای مراحل باشهد .پهس از گذشهت زمهان و کهاهش فعالیهت
میکرو ارگانیسمها و آزادسازی و فراهمی مجهدد عناصهر جههت
رشد ،تا حدودی فاکتورهای رشدی افهزايش يافتهه و در نتیجهه
فعالیت فتوسنتزی گیاه تحت مالچدهی ،بیشتر میگردد ( Pour
.)Rahmat-Balalami, 2015

نتيجهگيری
از نتايج پژوهش حاضر چنین برمهیآيهد کهه کهاهش دوره
کنترل علفهرز و افزايش مقادير کاربرد مالچ ضايعات چهای بهر
عملکرد ،اجزای عملکرد ،خصوصیات موفولوژيک ،فیزيولوژيک و
بیوشیمیايی لوبیا تأثیر مثبت و معنیداری داشته اسهت .اعمهال
کنترل علفهرز و  10تن در هکتار مالچ ضايعات چهای موجهب
بهبهههود فتوسهههنتز ،کهههاهش پهههروتئین و افهههزايش نشاسهههته و
کربوهیدرات محلول دانه لوبیا گرديده و وزن خشک علفههرز را
بهطور چشمگیری کاهش داده است .در نهايت ،کهاربرد  10تهن
مالچ ضايعات چای بههمراه کنترل علفهرز هر دو هفته يکبهار
برای مزارع لوبیا توصیه میگردد.

کربوهيدرات محلول

کربوهیدرات محلهول دانهه تحهت تهأثیر معنهیدار کنتهرل
علفهرز ،مالچ ضايعات چای و بهرهمکنش کنتهرل علهفههرز و
مالچ ضايعات چای بود (جدول  .)4در کلیه مقادير مالچ ضايعات
چای (صفر ،پنج و  10تهن در هکتهار) ،بیشهترين کربوهیهدرات
محلول بهترتیهب ( 2/29 ،1/63و  3/02گهرم بهر کیلهوگرم وزن
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Introduction
Legumes are the most important source of vegetable protein supply. Seed bean contains 25-22 percent
protein, and it has a high nutritional value for human which is a major source of protein supply in most
modern societies. Today protein deficiency is one of the acute nutritional problems in the diet of millions of
people in developing countries. Bean ranks third after pea and lentil in Iran as one of the developing
countries with dry and semi-arid climate. Moreover, as to the weeds management of the cropping systems,
weeds are controlled by hand as an earliest means, and by airplanes, chemical pesticides, hormones, and
viruses as the most complete tools. Various studies show that weed control treatments especially hand
weeding treatments caused higher yield than control treatment, indicating the importance and priority of
hoeing in the cultivation of beans. Mulch as a new phenomenon in agriculture has caused a fundamental
change in the use of chemical pesticides, controlling weeds in fields, preventing soil erosion, and increasing
water penetration in soil layers. Also, the use of plant mulch can compensate soil nutrients and increase the
organic nitrogen content of the soil. The advantages of using plants mulch could be increasing soil nitrogen
for the main plant, protecting soil erosion, increasing soil quality, reducing evaporation, and increasing water
penetration in the soil, improving water use efficiency, maintaining good soil temperature and suppressing
weeds. Considering the growing need for weed control in bean fields through non-chemical and mulch
applications as an ecological alternative for sustainable agriculture, an experiment was conducted to
investigate the effect of tea waste mulch and weed control on morphophysiological and biochemical
characteristics of bean.
Materials and Methods
This study was conducted at the Research Farm of Tarbiat Modares University, with a factorial
experiment using a RCBD with three replications. Five time of weed control including no weed control, and
weed control every 1, 2, 4 and 6 weeks and three rates of tea waste mulch at 0, 5 and 10 ton.ha-1 were used.
Common bed preparation techniques such as plowing, disc and leveling was done in a land area of 1000 m-2.
The dimensions of each plot were 4 m by 3 m. The planting was carried out on March 20, with a density of
25 plants m-2, with a spacing of 50 cm between the planting rows and eight centimeters on the planting row.
The first irrigation was carried out immediately after planting using T-tape. The next irrigation intervals were
every 5 days.
Results and Discussion
The results showed that the combined effects of weed control and tea waste mulch on all measured traits
were significant. Also, the two-way interaction of these factors was significant for soluble carbohydrate,
*
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starch, number of pods per plant of bean and dry weight of weed. The highest yield and yield components of
bean were observed in weed control once per week and 10 tons tea waste mulch per hectare. The highest
photosynthesis rate and water-soluble carbohydrate content was observed in the same treatment. Weed
control reduced the competition of weeds with bean and could provide more resources to the crop. Thus, the
application of tea waste mulch affects the absorption of nutrients by the roots. Other studies reported that
dandruff mulch, such as mulch, was more effective in control of weeds than light cleared mulches due to the
lack of light on the surface of the soil and produces good grain yield. The researchers reported that the
highest grain yield was obtained from mulch clichés treatment, which were categorized by black and white
plasterboard treatments in a statistical group.
Conclusion
The results of this study suggest that weed control and application of 10 tons tea waste mulch per
hectare could improve photosynthesis rate, reduce protein content and increase starch and water-soluble
carbohydrate contents of bean seed. Weed control once per week after bean emergence and application of
five and 10 ton ha-1 mulch reduced weed dry weight by 45.48% and 74.12%, respectively. Finally,
application of 10 tons tea waste mulch per hectare and weed control every 2 weeks is recommended for bean
fields. Overall, it appears that application of tea waste mulch and weed control at the beginning of emergence
was superior for seed production comparing to the late weed control and without mulching.
Keywords: Allelopathy, Hoeing, Landrace, Mulch, Seed yield
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چکيده
به منظور بررسي واکنش زيستتوده کل علفهايهرز ،عملکرد و اجزاي عملکرد چهار رقم نخود ديم به تراکم کاشت
و تداخل علفهايهرز در شرايط ديم شهرستاا کرماناتاه ،مزماياتي در ستاا زراعتي  1393-94در مزرعته تقيقيتاتي
داناکده کااورزي داناگاه رازي کرمانااه انجام گرفت .مزمايش به صورت فاکاوريل بر پايه طرح بلوکهاي کامل تصادفي
در سه تکرار اجرا شد .تقمارها شامل سه تراکم کاشت ( 38/5 ،31/3و  50بوته در مارمربع) و چهار رقم نخود مزاد ،مرما ،
هاشم و عادا در دو سطح وجقن و عدم وجقن علفهايهرز بود .بهطور کلي ،با افزايش تراکم کاشت همه ارقتام نختود ،از
مقزا عملکرد اقاصادي کاساه شد .در تراکمهاي کاشت  38/5و  50بوته در مارمربتع ،رقتم مزاد بته ترتقت  8/9و 42/6
درصد ،رقم مرما به ترتق  30/5و  37/2درصد ،رقم هاشم به ترتق  23/7و  40/2درصد و رقم عادا به ترتقت  32/9و
 36/3درصد نسبت به تراکم کاشت  31/3بوته در مارمربع کاهش در عملکرد اقاصادي از خود ناتا دادنتد .رقتم مزاد در
تقمار وجقن علفهايهرز با مقانگقن تولقد  146/4گرم در مارمربع ،بقاارين و رقم مرما در تقمار عدم وجقن علتفهتاي
هرز با مقانگقن تولقد  45/2گرم در مارمربع ،کمارين عملکرد اقاصادي را تولقد کردند .عدم وجقن علفهايهرز به ترتق
باعث کاهش  61/2 ،51/9 ،59/1و  46/3درصدي عملکرد اقاصادي در ارقام مزاد ،مرما  ،هاشم و عادا شد .در مرحله اوا
نمونهبرداري از علفهايهرز ،بقاارين ( 25/7گرم در مارمربتع) و کماترين ( 17/7گترم در مارمربتع) زيستتتتوده کتل
علفهايهرز به ترتق در تراکم کاشت  31/3و  38/5بوته در مارمربع مااهده شد .درمرحله دوم نمونتهبترداري از علتف-
هايهرز ،بقاارين ( 60/0گرم در مارمربع) و کمارين ( 42/8گرم در مارمربع) زيستتوده کل علفهايهرز به ترتقت در
تراکم کاشت  31/3و  50بوته در مارمربع مااهده شد .در مرحله دوم نمونهبرداري از علفهايهرز ،بقاارين ( 54/7گترم
در مارمربع) و کمارين ( 40/8گرم در مارمربع) زيستتوده کل علفهاي هترز بته ترتقت در ارقتام نختود هاشتم و عتادا
مااهده شد .در مجموع ناايج اين مزمايش ناا داد که ارقام مزاد و هاشم با تراکم بوته کم ( 31/3بوته در مارمربتع) و بتا
کنارا کامل علفهايهرز براي کاشت به صورت ديم در منطيه مورد بررسي توصقه ميشتوند و راهبترد کتاهش خستارت
علفهايهرز از طريق افزايش تراکم بوته ،کارايي مناسبي ندارد.
واژههای کليدی :دگرمسقبي ،رقابت ،سقسام ديمکاري

نقاروژ مورد نقاز خود را تأمقن کنند (.)Khajehpour, 2014
در بقن حبوبات ،نخود زراعتي ( )Cicer arietinum L.گقتاهي
علفي ،يکستاله و روزبلنتد استت کته از اهمقتت بستقار بتااليي
برخوردار است ()NasrEsfahani & Mostajeran, 2014؛ به
طوري که در ستاا زراعتي  ،1394-95در حتدود  787/3هتزار
هکاار از اراضي زراعي کاور زير کات حبوبات رفاه کته ستهم
نخود از اين ميدار برابر  499/9هزار هکاار ( 63/5درصتد) بتوده

1

مقدمه
حبوبات گقاهاني از خانواده بيوالت ( )Fabaceaeهستاند
که جهت تولقد دانههايي غني از پتروتیقن بتراي تیذيته انستا
کات ميشوند .اين گقاهتا بته دلقتل توانتايي هتم زيستاي بتا
باکاريهاي تثبقتکننده نقاروژ  ،متيتواننتد بختش زيتادي از
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;2012; Mohammaddoust Chamanabad et al., 2016
 .)Karimi Torki et al., 2011در ايتن راستاا گتزارش شتده

است .از طرفي 79/2 ،درصد از اراضي زير کات نختود (395/9
هزار هکاار) به صورت سقسام ديمکاري بوده است ( Ahmadi
 .)et al., 2017حفظ رطوبت خاک و اسافاده مطلتو از م از
اصوا مهم در سامانه ديمکاري است .در اين راساا ،اناخا رقم
و تراکم کاشت مناس  ،از جمله مهمترين تصتمقمات متديرياي
هساند .اگر در اين خصوص به درساي تصمقمگقتري ناتود ،بتا
تخلقه رطوبت ختاک در اوايتل دوره رشتد گقتاه زراعتي ،تتنش
خاکي شديدي به گقاه زراعتي در دوره رشتد زاياتي تقمقتل
خواهد شد ( ،)Nourbakhsh et al., 2013همچنقن به دلقتل
کتتاهش اخاصتتاص ترکقبتتات فاوستتنازي از گقتتاه زراعتتي بتته
باکاريهاي تثبقتکننده نقاروژ  ،تنش خاتکي تقمقلتي متي
توانتتد در عملکتترد ايتتن بتتاکاريهتتا نقتتز ايجتتاد اختتایا نمايتتد
(.)NasrEsfahani & Mostajeran, 2014
ساخاار کانوپي باز ،قامتت کوتتاه ،ستطح بترم مقتدود و
سرعت رشد کُند نخود ،عامل مستق پتذيري م در برابتر علتف
هايهرز است ( ،)Parsa et al., 2014عیوه براين ،در سقستام
کات ديم ،علفهايهرز نقز ميتوانند در تخلقه رطوبتت ختاک
نيش مؤثري داشاه باشند و بته تتنش خاتکي در اواختر فصتل
رشد گقاه زراعي ،دامتن بزننتد (.)Nourbakhsh et al., 2013
گزارشها ناا ميدهند که حضور علفهايهرز در مزارع نخود
ديم ،باعث کتاهش 52درصتدي ( )Akbari et al., 2010و 92
درصدي ( )Fallah, 2008در عملکرد دانه شده است .از اينرو،
دساقابي به بقاارين پاانسقل تولقد نخود ،نقازمند توجه کتافي
به تداخل علتفهتايهترز و بته کتارگقري روشهتاي متديرياي
مناس براي حذف يا کاهش اثرات تداخلي م ها است .در حاا
حاضر ،روشهاي مانوعي جهت کنارا علفهايهترز در متزارع
نخود ديم ،بکار گرفاه ميشود ( )Jahanghiri et al., 2015که
در اين بقن روشهاي زراعي کنارا علفهايهرز بهدلقل هزينته
کمار در ميايسه با ساير روشها (مکانقکي ،فقزيکي ،شقمقايي و
زيساي) از اهمقت خاصي برخوردار هساند .ازجملته روشهتاي
زراعي ،ميتوا به اناخا رقم و افتزايش تتراکم کاشتت اشتاره
کرد .با اناخا ارقامي با قدرت رقابتت يتا تقمتل بتاال در برابتر
علفهايهرز و افزايش معيوا در تراکم کاشت ،ميتوا بر رشتد
و تکامل علفهايهرز فائق ممد و بته بقاتارين پاانستقل تولقتد
گقاه زراعي دستت يافتت ( .)Naseri et al., 2011ستودمندي
اين دو روش کنارا علفهايهرز در مزارع نخود ديتم قتبیب بته
اثبتتات رستتقده استتت (Fallah, Allahdadi et al., 2006
;Moosavi et al., ،Nourbakhsh, et al., 2013; 2008
 .)2010در پژوهشهاي مخالف وجود تنتوع در مقتا ژنوتقت
هاي مخالف گقاها زراعي از نظر تقمل تنش هتاي زيستاي از
جمله رقابت علفهايهرز گزارش شده است ( Nemati et al.,

است که ارقامي که شاخص رقابت بتااليي دارنتد ،ضتمن حفتظ
عملکرد باال در شرايط رقابت ،توانايي کتاهش رشتد و نمتو و يتا
زادموري علفهايهرز را نقز دارند .بنابراين کات اين ارقتام بته
مرور زما ميتواند جمعقت علفهايهرز و در ناقجه ماتکیت
م ها را کتاهش دهتد (Mohammaddoust Chamanabad,
) .2010همچنقن گزارش شده است که طي ارزيابي  18ژنوتق
عدس ،همبساگي مثباي بقن عملکرد ژنوتق ها با شاخصهتاي
تقمل تنش مااهده گرديد ).(Naroui Rad et al., 2010
حاصتل فعالقتتهتاي تقيقيتاتي انجتام شتده در مؤسسته
تقيقيات کااورزي ديم کاور در زمقنته معرفتي ارقتام جديتد
نخود ديم ،منجر به معرفي ارقام هاشم ،مرما و مزاد بته ترتقت
در سااهاي  1383 ،1376و  1387شده استت ( Jahanghiri
 .)et al., 2015پژوهشهاي صورت گرفاه جهتت معرفتي ايتن
ارقام (يا هر رقم جديدي از هر گقاه زراعي) تقت شترايط عتدم
حضور علفهايهرز (معموالب وجقن دساي) انجام گرفاه است .به
همقن دلقل مقييا علوم علفهتايهترز پت از معرفتي رقتم
جديد از نخود ديم ،م را با ارقام قديميتر از نظر قدرت رقابتت
در برابر علفهايهرز تقت ميايسه قرار دادهاند ( Allahdadi et
;Nourbakhsh et al., 2013; al., 2006; Fallah, 2008
 .)Moosavi et al., 2010اخقراب ،رقم نخود ديم عادا در ساا

 1393بتتراي کاشتتت پتتايقزه در منتتاطق معاتتدا ستترد و نقمتته
گرمستقري کاتور معرفتي شتده استت ( Jahanghiri et al.,
 .)2015تاکنو  ،ميايسهاي از نظر قدرت رقاباي يا تقمتل رقتم
عادا در برابر علفهايهرز با ارقتام قتديميتتر صتورت نگرفاته
است .همچنقن در خصوص تأثقر تراکم کاشت اين رقم از نختود
ديم بر واکنش علفهايهرز پژوهاي صتورت نگرفاته استت .از
اينرو هدف از انجام اين پژوهش ،بررسي واکنش اين رقم جديد
و ارقام قديميتر نخود ديم در تتراکمهتاي کاشتت مخالتف بتر
مقزا خسارت علفهايهرز تقت شرايط ديم در کرمانااه بود.
مواد و روشها
اين پژوهش در ساا زراعي  1393-94در مزرعه پژوهاي
داناکده کااورزي و منابع طبقعي داناتگاه رازي کرماناتاه بتا
طوا جیرافقايي  47درجه و  9دققيه شرقي ،عتر جیرافقتايي
 34درجه و  21دققيه شمالي و  1391مار ارتفاع از سطح دريتا
اجرا گرديد .در ساا قبل ،زمقن مورد نظر زير کات گندم بتود.
در طوا اجراي مزمايش ،مقزا کل بارندگي  85/5مقليمار بود
که نقوه توزيع م و ساير ويژگيهاي م و هوايي در جتدوا 1
ذکر شتده استت .در اواختر دي متاه  ،93زمتقن بتا استافاده از
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فسفر و پااسقم قابل جذ به ترتق برابر  14/2و  610پيپيام
و نقاروژ کل برابر  0/74درصتد تعقتقن گرديتد .بتا توجته بته
توصقه کودي ،قبل از کاشت حدود  20کقلوگرم کتود اوره و 40
کقلوگرم کود فسفات ممونقم در هکاار ،اسافاده شد.

گاومهن برگردا دار شخم و بتهدنبتاا م دو بتار عمتود بتر هتم
ديسک زده شد .سپ  ،نمونتهگقتري از عمتق  0تتا  30ستاناي
ماري خاک به روش زيگزاگي براي تجزيته مزماياتگاهي ختاک
انجام گرفت .بافت خاک به صورت لومي رسي با قابلقت هتدايت
الکاريکي برابر  1/7دسي زيمن بر ماتر ،استقدياه برابتر ،7/3

جدول  -1ویژگیهای آب و هوایی محل اجرای آزمایش در طول سال زراعی 1393-94
Table 1. Climatic characteristics at the experimental site, during Feb- Jul 2013
تير 94

خرداد 94

اردیبهشت 94

فروردین 94

اسفند 93

بهمن 93

ویژگیهای آب و هوایی

Jul 2013

Jun 2013

May 2013

Apr 2013

Mar 2013

Feb 2013

13.5

9.9

0.7

-1.7

-5.8

-7.5

40.6

39

33.5

28.6

21.2

19

0

3.5

6.9

49.9

22.7

2.8

Climatic characteristics
)(°Cدماي کمقنه
)Minimum temperature (°C
)(°Cدماي بقاقنه
)Maximum temperature (°C
)(mmبارندگي کل
)Total precipitation (mm

منبع :سازما هواشناسي کاور http://www.irimo.ir/far/

روي رديف تنظقم شد .فاکاور رقم نخود شامل چهار رقم مرما ،
مزاد ،عادا و هاشم (جتدوا  )Jahanghiri et al., 2015( )2و
فاکاور تداخل علفهايهرز در دو ستطح وجتقن کامتل و عتدم
وجقن علفهايهرز بود .پ از سبزشد گقتاه نختود ،عملقتات
وجقن دساي علفهايهرز در تقمارهاي مربوطه به طور مسامر
انجام گرفت.

پ از ممادهسازي زمقن ،در کرتهايي با ابعتاد  2×6ماتر،
کات نخود با فاصله بقن رديف  40سانايمار (پتنج رديتف بته
طوا شش مار در هر کترت) در تتاريخ  93/11/15بته صتورت
دساي انجام گرفت .مزمايش به صتورت فاکاوريتل ( )3×4×2در
قال طرح پايه بلوکهاي کامی تصادفي با سه تکرار اجترا شتد.
فاکاور تراکم کاشت در سته ستطح  38/5 ،31/3و  50بوتته در
مارمربع به ترتق با فاصتله کاشتت  6/5 ،8و  5ستانايماتر بتر

جدول  -2برخی از مشخصات ارقام مورد بررسی
Table 2. Some specifications of the cultivars
آزادAzad -

آرمانArman -

هاشمHashem -

عادلAdel -

نامName -

FLIP93-93C

FLIP90-96C

FLIP84- 48C

FLIP99-66C

منااءOrigin -

ايکارداICARDA -

ايکارداICARDA -

ايکارداICARDA -

ايکارداICARDA -

تق Type -

کابليKabuli -

کابليKabuli -

کابليKabuli -

کابليKabuli -

فرم بوتهGrowth habit -

ايساادهErect -

ايساادهErect -

ايساادهErect -

ايساادهErect -

ماوسط ارتفاع بوته (سانايمار)Plant height (cm) -

47

55

75

46

ماوسط وز 100دانه (گرم)100 Seed weight (g) -

38

36

35

32

ماوسط عملکرد دانه (کقلوگرم در هکاار)Seed yield (Kg.h-1) -

1403

1651

2000

1472

21.5
Resistant

26.5
Resistant

27.1
Resistant

20.6

درصد پروتیقن دانهSeed protein (%) -
واکنش به بقماري برقزدگيReation to Ascochyta blight -

عملقات برداشت جهت ارزيابي اجزاي عملکترد و عملکترد
دانه در تاريخ  94/4/7انجام گرفت .با درنظرگرفان دو رديتف از
هر طرف و نقم مار از ابادا و اناهاي رديفها به عنتوا حاشتقه،
بوتههاي نخود از مساحاي معتادا  2مارمربتع برداشتت شتدند.
اجزاي عملکرد شامل تعداد غیف در بوته ،تعداد دانه در غیف و
وز 100دانه ،عملکترد اقاصتادي (دانته) ،عملکترد بقولوژيتک و

Resistant

شتتاخص برداشتتت تعقتتقن شتتد .نمونتتهبتترداري جه تت تعقتتقن
زيستتوده و تراکم بوته علفهايهرز با اسافاده از کوادرات يک
مارمربعي بصورت تصادفي در تاريخهتاي  94/2/30و 94/3/22
که به ترتق مصادف با زما گلدهي و رستقدگي فقزيولتوژيکي
گقاه نخود بود ،انجام گرفت .پ از تفکقک گونتههتاي مخالتف
علفهرز و شتمارش تعتداد بوتته هرگونته ،نمونتههتا بته متدت
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مارمربع در نظر گرفت شد و علفهايهرز مزرعته نقتز بته طتور
کامل وجقن نادند (شکل  .)1با افزايش تتراکم کاشتت ،شتدت
اثر علفهايهرز در کاهش تعداد غیف در بوته کاهش يافت ،بته
طوري که حضور علتفهتايهترز در تتراکمهتاي کاشتت ،31/3
 38/5و  50بوتتته در مارمربتتع بتته ترتق ت  50/4 ،55/8و 45/4
درصد کاهش در تعداد غیف در بوته ايجاد کرد .تعداد غیف بته
عنوا يکتي از اجتزاي مهتم عملکترد متيباشتد کته متيتوانتد
تعققنکننده عملکرد دانه باشد .با کاهش فضاي قابتل دستارس
بوتههاي نخود در روي رديف ،به سب افزايش تراکم کاشت و يا
حضور علفهايهرز ،تعداد غیفهتا در بوتته کتاهش يافتت کته
علت م را ميتوا به ترتق افزايش رقابتت درو گونتهاي بتقن
بوتههاي نخود و يا افزايش رقابت برو گونتهاي بتقن بوتتههتاي
نخود با علفهايهرز براي کس منبع مقدود در دسارس (م )
در شرايط ديمکاري دانست .با وقوع هر دو شکل رقابت (درو و
برو گونهاي) تولقد مواد فاوسنازي ،کاهش مييابد .در چنتقن
وضعقاي حداکثر تعداد غیف در هر بوته تولقتد نمتيشتود کته
دلقل اين امر احاماالب يا عتدم تولقتد غتیف در بوتته يتا ريتزش
غیفهاي ضعقف و نارس متيباشتد ( Mousavi & Ahmadi,
 .)2009کاهش تعداد غیف در بوته ارقام مخالف نخود ديتم بتا
افزايش تراکم کاشت در گزارشهاي قبلي ( ;Liu et al., 2003
 )Tawaha et al., 2005; Akbari et al., 2010تأکقتدي
جدي بر رعايت فاصله مناس بقن بوتهها در ديمکاري است.
ناايج تجزيه واريان ناا داد که اثر ستاده رقتم و تقمتار
علفهرزي و اثر مايابل دوگانه م ها در سطح احاماا  1درصتد
بر تعداد دانه در غیف ،معنيدار بود (جدوا  .)3در شرايط عتدم
حضور علتفهتايهترز ،ارقتام هاشتم و عتادا بته ترتقت داراي
بقاارين و کمارين تعداد دانته در غتیف بودنتد (شتکل  .)2در
شرايط حضور علفهايهرز نقز ناقجه ماابهي دريافت شد.
تعداد دانه در غیف با ثباتترين جزء عملکرد در حبوبتات
است .اين صفت بقاار ماأثر از خصوصقات ژناقکي گقتاه استت
ولي تقت تأثقر عوامل مققطي مانند کمبتود م نقتز قترار متي
گقرد ( .)Mousavi & Ahmadi, 2009زماني کته مقتدوديت
مواد فاوسنازي به ستب مقتدوديت م ختاک وجتود داشتاه
باشد ،جنقن دانههايي که در بدو تاکقل هساند سيط ميشتود
و در ناقجه تعداد دانه در غیف کاهش مييابتد بته طتوري کته
ممکن است غتیف کتامی پتوک شتود .بنتابراين ،وجتود تتنش
خاکي به ويژه در مرحله رشد زاياي متيتوانتد از ايتن طريتق
باعث کاهش تعداد دانه در غتیف شتود .در ديتمکتاري ،هتر دو
شکل رقابت (درو و بترو گونتهاي) متيتوانتد باعتث افتزايش
احاماا تقمقل تنش خاکي بر گقاه زراعي شود ،به طوري کته
ثابت شده است که افتزايش تتراکم کاشتت ( )Fallah, 2008و

24ساعت يا تا زما ثابتشتد وز خاتک ،در مو بتا دمتاي
75درجه سانايگراد قرار گرفانتد و ستپ وز خاتک م هتا
تعققن و با تيسقمکرد تعداد بوته هر کدام از گونههتاي غالت ،
به تعداد بوته کل علفهايهرز ،تراکم نسبي م ها مقاسبه شد.
به منظور تجزيه واريان و ميايسه مقانگقن دادهها از نترم
افزار مماري  Minitab 16اسافاده گرديد .براي صفاتي کته اثتر
فاکاورها يا اثر مايابل م ها معنيدار شد ،ميايسه مقانگقنها بتا
اسافاده از مزمو حداقل اختایف معنتيداري  LSDدر ستطح
احاماا  5درصد انجام گرفت .رسم نمودارها با استافاده از نترم
افزار  Excelانجام گرفت.
نتایج و بحث
عملکرد و اجزای عملکرد

ناايج تجزيه واريان ناتا داد کته تمتامي اثترات ستاده
(رقم ،تراکم کاشت و تقمار علفهرزي) و اثر مايابل دوگانه (رقم
و تراکم کاشت ،رقم و تقمار علفهرزي و تراکم کاشتت و تقمتار
علفهرزي) بر تعداد غیف در بوته در ستطح احامتاا  1درصتد
معنيدار بود (جدوا .)3در اثر مايابل رقم و تراکم کاشت ،رقتم
مزاد در تتتراکم کاشتتت  31/3بوتتته در مارمربتتع بتتا مقتتانگقن
11/0غتتیف و رقتتم مرمتتا در تتتراکم  50بوتتته در مارمربتتع بتتا
مقانگقن  5/0غیف به ترتق بقاارين و کمارين تعتداد غتیف
در بوته را تولقد کردند (شکل  .)1با افزايش تتراکم کاشتت هتر
چهار رقم نخود ديم از تعداد غتیف در بوتته کاستاه شتد .رقتم
عادا در تتراکمهتاي کاشتت  38/5و  50بوتته در مارمربتع بته
ترتق  30/5و  35/4درصد نسبت به تراکم کاشتت  31/3بوتته
در مارمربع کاهش در تعداد غیف در بوته از خود ناا داد .در
اثر مايابل رقم و تقمار علفهرزي ،تمامي ارقام در تقمار وجتقن
علفهايهرز در ميايسه با تقمار عدم وجقن م ها تعتداد غتیف
بقااري تولقد کردند (شکل  .)1رقم مزاد در تقمار وجتقن علتف
هايهرز با مقانگقن  12/1غتیف در هتر بوتته و رقتم مرمتا در
تقمار عدم وجقن علفهايهرز با مقانگقن  3/9غیف در بوته بته
ترتق بقاارين و کمارين تعداد غیف را تولقتد کردنتد .تقمتار
عدم وجقن علفهايهرز به ترتق باعتث کتاهش ،51/8 ،53/0
 58/0و  41/1درصدي در تعداد غیف در بوته ارقام مزاد ،مرما ،
هاشم و عادا در ميايسه با تقمار وجقن علفهتايهترز شتد .در
بقن ارقام ،کمارين مسق ناشي از حضور علفهايهرز ،بر تعداد
غیف در بوته در رقم عادا مااهده شد .در اثتر مايابتل تتراکم
کاشت و تقمار علفهترزي ،بقاتارين ( )13/1تعتداد غتیف در
بوته در تراکم کاشتت  31/3بوتته در مارمربتع و وجتقن کامتل
علفهايهرز بهدست ممد .بترعک  ،کماترين تعتداد غتیف در
بوته ( )4/2زماني بهدست ممتد کته تتراکم کاشتت  50بوتته در
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(رقم و تراکم کاشت ،رقم و تقمار علفهرزي و تتراکم کاشتت و
تقمار علتفهترزي) بتر عملکترد بقولتوژيکي در ستطح احامتاا
1درصد معنيدار بود (جدوا  .)4در اثتر مايابتل رقتم و تتراکم،
بقاارين عملکرد بقولوژيکي ( 357/9گرم در مارمربع) در رقتم
مزاد با تراکم  31/3بوته در مارمربع و کماترين ميتدار (178/3
گرم در مارمربع) در رقم مرما با تتراکم  50بوتته در مارمربتع
بهدست ممد (شکل  .)3با افزايش تراکم کاشت هر چهار رقتم ،از
مقزا عملکرد بقولوژيکي کاساه شد .در تراکمهاي کاشت 38/5
و  50بوته در مارمربع ،رقم مزاد به ترتق  11/4و  40/9درصد،
رقم مرما به ترتق  28/3و  40/5درصد ،رقم هاشم به ترتقت
 28/3و  40/5درصد و رقم عادا به ترتق  33/0و  31/9درصد
نستتبت بتته تتتراکم کاشتتت  31/3بوتتته در مارمربتتع ،کتتاهش در
عملکرد بقولوژيکي از خود ناا دادند.
در اثر مايابل رقم و تقمار علفهترزي ،رقتم مزاد در تقمتار
وجقن علتفهتايهترز بتا مقتانگقن  398/69گترم در مارمربتع
بقاارين و رقم مرما در تقمار عتدم وجتقن علتفهتايهترز بتا
مقانگقن  140/13گرم در مارمربع کمارين عملکرد بقولتوژيکي
را تولقد کردند (شکل  .)3عدم وجقن علفهايهترز بته ترتقت
باعتتث کتتاهش  54/7 ،50/2 ،50/7و  35/6درصتتدي عملکتترد
بقولوژيکي ارقام مزاد ،مرما  ،هاشم و عادا شد.

تداخل علفهتايهترز ( )Sadidi & Armin, 2015اثتر معنتي
داري در تعداد دانه در غیف نخود ديم داشاه است .با اين حاا،
در تقيقق حاضر تنها تداخل علفهايهرز به طور معنيداري بر
تعداد دانه در غیف ارقام نخود ديم اثرگذار بود.
ناتتايج تجزيتته واريتتان ناتتا داد کتته اثتتر ستتاده تقمتتار
علف هرزي بر وز 100دانه در سطح احاماا  1درصد معنتيدار
بود (جدوا  .)3وز 100دانه در تقمارهاي وجقن و عدم وجتقن
علفهايهرز به ترتق برابر  28/15و  25/97گرم بهدست ممتد.
به بقا ديگر ،حضور علفهايهرز باعتث کتاهش  7/7درصتدي
وز 100دانه شد .در تقيقق حاضر ،اثتر رقتم بتر وز 100دانته
معنيدار نبود .ارقام مزاد ،هاشم و مرما نقز که به صتورت ديتم
در ايتتیم کاتتت شتتده بودنتتد ،اختتایف معنتتيداري از نظتتر
وز 100دانه نداشاند ( .)Naseri et al., 2011به نظر ميرسد
که به لقاظ يکسا بود شرايط براي ارقام ،اخایف موجتود در
وز 100دانه ارقام بقاار جنبه ژناقکتي داشتاه باشتد و هرچته
رقمي زودرستر باشد ،طوا دوره پُرشد دانه م کم شده و در
ناقجه وز هر دانه کاهش متييابتد ( Seyed Sharifi et al.,
.)2014
ناايج تجزيه واريان ناتا داد کته تمتامي اثترات ستاده
(رقم ،تراکم کاشت و تقمار علفهرزي) و اثرات مايابتل دوگانته

جدول  -3تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) تأثير تيمار علفهایهرز (وجين و عدم وجين) و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد
چهار رقم نخود دیم در شرایط کرمانشاه
Table 3. Analysis of variance (mean squares) the effect of weed treatment (weeded and unweeded) and crop density on
yield and yield components of four chickpea cultivars in Kermanshah
شاخص

عملکرد

عملکرد

درجه

برداشت

اقتصادی

بيولوژیکی

وزن100دانه

تعداد دانه در غالف

تعداد غالف در بوته

Harvest
index
0.39 ns

Economic
yield
** 9329.4

Biological
yield
** 72930

100-Seeds
weight
0.560 ns

Number of seeds
per pod
** 0.014

Number of Pods
per plant
0.001 ns

2

** 341.04

** 83034.5

** 474713

** 85.706

** 0.093

** 29.536

1

** 18.17

** 11618.4

** 80826

6.094 ns

0.000 ns

** 74.765

2

* 14.26

** 4150.9

** 27314

4.134 ns

** 0.006

** 29.536

3

** 3.56
** 24.50
4.29 ns
5.50 ns
3.41

** 2730.1
** 2085.3
**499.3
146.9 ns
127.8

** 19385
** 12016
** 3710
1000 ns
697

1.017 ns
4.245 ns
6.602 ns
2.706 ns
4.477

0.000 ns
** 0.001
0.000 ns
0.000 ns
0.000

** 22.551
** 11.185
** 2.080
0.281 ns
0.419

2
3
6
6
46

5.45

12.80

13.98

7.81

4.37

8.89

آزادی

منابع تغيير
S.O.V.

df

بلوک ()Block
تقمار علف هرزي
Weed treatment
)(W

تراکم کاشت
)Crop density (D

رقم نخود
Chickpea
)cultivar (C
W×D
W×C
D×C
W×D×C
خطا ()Error

ضري تیققرات (درصد)
)Coefficient of variation (%

 * ،nsو ** :به ترتق ناا دهنده عدم وجود اخایف معنيدار و وجود اخایف معنيدار در سطح احاماا 1درصد و  5درصد
ns,* and **: No significant difference, and a significant difference in the level of probability is 1% and 5%, respectively
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شکل  -1اثر متقابل دوگانه بين رقم و تراکم بوته (باال) ،رقم و تيمار علفهرزی (وسط) و تراکم بوته و تيمار علفهرزی (پایين)
بر تعداد غالف در بوته نخود کشت شده به صورت دیم
اخایف بقن ساو هايي که حروف ماارک دارند ،بر اساس مزمو  LSDدر سطح احاماا  5درصد معنيدار نقست.

Fig. 1. Interactions between cultivar and plant density (above), cultivar and weed treatment (middle), and plant
density and weed treatment (below) on pod number per plant in chickpea cultivated as rain-fed
Columns with the same letters are not significantly different based on LSD test at 5% probability levels.
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شکل  -2اثر متقابل دوگانه بين رقم و تيمار علفهرزی بر تعداد دانه در غالف نخود کشت شده به صورت دیم
اخایف بقن ساو هايي که حروف ماارک دارند ،بر اساس مزمو  LSDدر سطح احاماا  5درصد معنيدار نقست.

Fig. 2. Interaction between cultivar and weed treatment on grain number in pod of chickpea cultivated as rain-fed
Columns with the same letters are not significantly different based on LSD test at 5% probability levels.

ناايج تجزيه واريان ناتا داد کته تمتامي اثترات ستاده و
مايابل دوگانته بتر عملکترد اقاصتادي (دانته) در ستطح احامتاا
1درصد معنيدار بود (جدوا  .)3در اثر مايابل رقم و تراکم ،رقتم
مزاد در تراکم  31/3بوته در مارمربع و رقتم مرمتا در تتراکم 50
بوته در مارمربع به ترتق با مقانگقن  124/5و 56/4گرم دانته در
مارمربع ،بقاارين و کمارين عملکرد اقاصتادي را تولقتد کردنتد
(شکل  .)4به طور کلي با افزايش تراکم کاشت هر چهار رقم نخود
ديم از مقزا عملکرد اقاصادي کاساه شد .در تراکمهتاي کاشتت
 38/5و  50بوتتته در مارمربتتع ،رقتتم مزاد بتته ترتقت  8/9و 42/6
درصد ،رقم مرما به ترتق  30/5و  37/2درصد ،رقتم هاشتم بته
ترتق  23/7و  40/2درصد و رقم عادا به ترتقت  32/9و 36/3
درصد نسبت به تراکم کاشت  31/3بوتته در مارمربتع کتاهش در
عملکرد اقاصادي از خود ناا دادند .يکي از روشهتاي مناست
براي افزايش عملکرد اقاصادي نخود ،اعماا تراکم مناس کاشتت
است ،به نقوي که حداقل رقابت درو گونهاي بقن بوتههتا وجتود
داشاه باشد .اگرچه تنکبود تراکم کاشت نخود سب ديربستاه
شد سايهانداز گقاهي ميشود ( ،)Miller et al., 2002ولتي بتر
استاس گزارشتي ( )Majnoon Hosseini et al., 2003تتراکم
مطلو بوته نخود در مزرعه 30 ،بوتته در مارمربتع استت کته بتا
ناقجه تقيقق حاضر مطابيت دارد.
در اثر مايابل رقم و تقمار علفهترزي ،رقتم مزاد در تقمتار
وجقن علفهايهرز با مقانگقن  146/4گترم دانته در مارمربتع،
بقاارين و رقم مرما در تقمار عتدم وجتقن علتفهتايهترز بتا
مقانگقن  45/2گرم دانه در مارمربع ،کمارين عملکرد اقاصتادي
را تولقد کردند (شکل .)4

با وجقن علفهايهرز ،رقابت گقاه نخود با علفهايهرز بتر
سر م  ،نور و مواد غذايي از بقن متيرود و گقتاه نختود فرصتت
کافي براي بسان سريعتر کانوپي مييابد که ميتوا اين مسیله
را دلقل رسقد به بقشترين مقزا عملکرد بقولوژيکي دانستت
( .)Gholami Zali et al., 2015مقييا ديگري (Tewari et
 )al., 2001نقز در بررسي روي نخود گزارش کردنتد کته عتدم
حضور علفهايهرز تا  60روز پ از سبزشد نختود ،افتزايش
عملکرد بقولوژيکي را در پي دارد .در اثر مايابل تتراکم و تقمتار
علفهرزي ،تراکم  31/3بوته در مارمربع در تقمار وجتقن علتف
هايهرز با مقانگقن  428/7گترم بتر مارمربتع داراي بقاتارين
عملکرد بقولوژيکي بود و تراکم  50بوتته در مارمربتع در تقمتار
عدم وجقن علفهايهرز با مقتانگقن  144/2گترم در مارمربتع،
کمارين ميدار عملکرد بقولوژيکي را بته ختود اخاصتاص دادنتد
(شکل  .)3عدم وجقن علفهايهرز در تراکمهتاي 38/5 ،31/3
و  50بوته در مارمربع به ترتقت باعتث کتاهش  47/7 ،52/6و
 44/0درصتتدي عملکتترد بقولتتوژيکي نستتبت بتته تقمتتار وجتتقن
علفهايهرز شد .اين ناا دهنده م است که با افزايش تتراکم
کاشت از شدت خسارت علفهتايهترز بتر عملکترد بقولتوژيکي
کاساه ميشود .الگوي کاشت در رقابت علفهرز با گقتاه زراعتي
براي کس نور و کارميي م در تبديل انترژي تاباتي بته متاده
خاک در گقاه زراعي مؤثر است .هرگاه توزيع بوتههتا در واحتد
سطح به گونهاي باشد کته اجتازه دهتد نتور بقاتاري بته درو
جامعتته گقتتاهي نفتتوذ کنتتد ،ميتتدار فاوستتناز کتتل و عملکتترد
بقولوژيکي توسط م جامعه گقاهي افزايش متييابتد ( Tewari
.)et al., 2001
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شکل  -3اثر متقابل دوگانه بين رقم و تراکم بوته (باال) ،رقم و تيمار علفهرزی (وسط) و تراکم بوته و تيمار علفهرزی (پایين)
بر عملکرد بيولوژیکی نخود کشت شده به صورت دیم
اخایف بقن ساو هايي که حروف ماارک دارند ،بر اساس مزمو  LSDدر سطح احاماا  5درصد معنيدار نقست.

Fig. 3. Interaction between cultivar and plant density (above), cultivar and weed treatment (middle), and plant density
and weed treatment (below) on biological yield of chickpea cultivated as rain-fed
Columns with the same letters are not significantly different based on LSD test at 5% probability levels.
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شد (شکل  .)5در تراکمهاي باالتر تعداد زياد بوته ستب تعترق
بقاار و مقدودشد رطوبت خاک براي مراحتل تاتکقل دانته
ميشود و بنابراين مواد فاوسنازي کماري بته منظتور پُرکترد
دانهها اخاصاص مييابد و به تبع م شتاخص برداشتت کتاهش
مييابد ( .)Shamsi, 2010افزايش تتراکم بتا تستريع و تاتديد
تخلقه رطوبت خاک ستب مقتدوديت بتقش از پتقش رطوبتت
خاک در مرحله دانهبندي شده کته در نهايتت کتاهش عملکترد
اقاصادي و شاخص برداشت را به دنباا خواهد داشت ( Fallah
 .)et al., 2005با توجه به اين که يکي از اصوا مهتم متديريت
کااورزي در اين منطيه ،حفظ رطوبت و اسافاده مطلتو از م
ميباشد ،بايساي توجه داشت که تتراکم نامناست گقتاهي متي
تواند رطوبت خاک را در اوايل فصل رشد تخلقه و باعتث مواجته
شد گقاه با تنش خاکي در دورا رشد زاياي شود .به همقن
دلقل اسافاده از گونه گقاهي مناس و شناخت ارقام ستازگار بتا
اين منطيه از اهمقت فوقالعادهاي برخوردار است ( Jalilian et
 .)al., 2005در اثر مايابل رقم و تقمار علفهترزي ،رقتم عتادا
در تقمار وجقن علفهايهرز ،باالترين شاخص برداشتت ()37/7
و رقم مرما در تقمار عدم وجتقن علتفهتايهترز ،پتايقنتترين
شاخص برداشت ( )33/0را ايجاد کردند (شکل  .)5عدم وجتقن
علفهايهرز به ترتق باعث کتاهش  14/1 ،2/7 ،14/2و 16/1
درصدي شاخص برداشت ارقام مزاد ،مرما  ،هاشم و عتادا شتد.
در تقيقيات قبلي ( )Mohammadi et al., 2004نقتز مقتزا
شاخص برداشت با افزايش طوا دوره ملودگي علفهرز ،کتاهش
يافت .با وجود اين ،در تقيقيات منتا مقتزا کتاهش در تقمتار
ملوده به علفهرز در کل فصل رشد در ميايسه با تقمتار شتاهد،
 42/8درصد اعیم شده است.

عدم وجقن علفهايهرز بته ترتقت باعتث کتاهش ،59/1
 61/2 ،51/9و  46/3درصتتدي عملکتترد اقاصتتادي ارقتتام مزاد،
مرمتتا  ،هاشتتم و عتتادا شتتد .در گزارشتتي ( & Mousavi
 )Ahmadi, 2009نقز اشاره شده است که عملقات وجقن سب
افزايش در حدود  58درصدي تولقد دانه در ارقام مخالف نختود
در ميايسه با شاهد عدم وجقن شد .در اثر مايابل تراکم و تقمار
علفهرزي ،تراکم کاشت  31/3بوته در مارمربع در تقمار وجقن
علفهايهرز با مقانگقن تولقتد  156/4گترم دانته در مارمربتع،
داراي بقاارين عملکرد اقاصادي بود و تتراکم کاشتت  50بوتته
در مارمربع در تقمار عدم وجقن علفهايهرز با مقانگقن تولقتد
 43/9گرم دانه در مارمربع ،کمارين ميدار عملکرد اقاصتادي را
به خود اخاصاص داد (شکل  .)4عدم وجقن علتفهتايهترز در
تراکمهاي  38/5 ،31/3و  50بوته در مارمربع ،به ترتق باعتث
کاهش  55/8 ،57/5و  51/8درصدي عملکرد اقاصتادي نستبت
به تقمار وجقن علفهايهرز شد .به نظر ميرسد کته در تتراکم
هاي پايقن ،فراواني منابع شامل نور و مواد غذايي باعتث گرديتد
که علفهايهرز رشد بقااري داشاه باشند ،ولي در تتراکم بتاال
به علت انبوهي جمعقتت گقتاهي ،فرصتت رشتد کماتري بتراي
علفهايهرز فراهم ميشود ( .)Fallah et al., 2005علفهاي-
هرز از جمله عوامل اصلي مقدودکننده تولقد مقصوالت زراعتي
هساند که براي منابعي مانند رطوبت ،عناصر غذايي ،نور و فضتا
به رقابت با گقاها زراعي ميپردازند ( Mousavi & Ahmadi,
 .)2009نخود به دلقل سرعت رشد کُند و سطح برم مقدود در
مراحل اولقه رشد ،در برابر علفهايهترز رققت ضتعقفي استت
( .)Parsa et al., 2014بهطوري که رشد سريع علفهتايهترز
باعث ميشود که در صورت عدم کناترا م هتا ،بته راحاتي بتر
نخود ،بهخصوص وقاي که به صورت ديم کات شده باشد ،غلبه
کننتد ( .)Sadidi & Armin, 2015مقييتا يکتي از داليتل
عمده پايقنبتود عملکترد اقاصتادي نختود ديتم را در منطيته
زاگرس (نسبت به پاانستقل تولقتد م ) تتداخل علتفهتايهترز
معرفي نمودهاند (.)Mousavi & Ahmadi, 2009
شاخص برداشت ناا دهنده مقتزا متواد انايتاايافاته و
ذخقرهشده در دانه نسبت به کل مواد تولقدشده در دورا رشتد
روياي و زاياي استت .ناتايج تجزيته واريتان ناتا داد کته
تمامي اثرات ساده (رقم ،تراکم کاشت و تقمار علفهرزي) و نقتز
اثر مايابل دوگانه رقم و تقمتار علتفهترزي در ستطح احامتاا
1درصد بر شاخص برداشت معنيدار بتود (جتدوا  .)3بته طتور
کلي با افزايش تراکم کاشت ،از مقزا شاخص برداشتت کاستاه

زیستتوده کل علفهایهرز

مهمترين گونههاي علفهرز موجود در تقمار عتدم وجتقن
علفهايهرز بهترتق اهمقت عبتارت بودنتد از ختردا وحاتي
( ،)Sinapis arvensis L.بيتتيراخ (،)Galium aparine L.
پقچک صقرايي ( ،)Convolvulus arvensis L.شتقرينبقتا
( ،)Glycyrrhiza glabra L.گلرنت وحاتي ( Carthamus
 )oxyacantha M.Bieb.و علتتف هفتتتبنتتد ( Polygonum
 )aviculare L.که به ترتق داراي تراکم نسبي معتادا ،47/4
 2/0 ،2/1 ،43/4و  1/4درصد از کل تراکم علفهايهرز بودند.
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شکل  -4اثر متقابل دوگانه بين رقم و تراکم بوته (باال) ،رقم و تيمار علفهرزی (وسط) و تراکم بوته و تيمار علفهرزی (پایين)
بر عملکرد اقتصادی (دانه) نخود کشت شده به صورت دیم
اخایف بقن ساو هايي که حروف ماارک دارند ،بر اساس مزمو  LSDدر سطح احاماا  5درصد معنيدار نقست.

Fig. 4. Interaction between cultivar and plant density (above), cultivar and weed treatment (middle), and crop density
and weed treatment (below) on economic yield (grain) of chickpea cultivated as rain-fed
Columns with the same letters are not significantly different based on LSD test at 5% probability levels.
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 اثر ساده تراکم بوته (باال) و اثر متقابل دوگانه بين رقم و تيمار علفهرزی (پایين) بر شاخص عملکرد نخود دیم-5 شکل
. درصد معنيدار نقست5  در سطح احامااLSD  بر اساس مزمو،اخایف بقن ساو هايي که حروف ماارک دارند

Fig. 5. The effect of plant density (above) and interaction between cultivar and weed treatment (below) on harvest
index of rain-fed chickpea
Columns with the same letters are not significantly different based on LSD test at 5% probability levels.

 تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) تأثير تراکم کاشت چهار رقم نخود دیم بر زیستتوده کل علفهایهرز-4 جدول
Table 4. Analysis of variance (mean squares) the effect of plant density of four chickpea cultivars on total weed
biomass
منابع تغيير

درجه آزادی

نمونهبرداری اول

نمونهبرداری دوم

S. O. V.
)Block( بلوک

df.
2

1st sampling
47.54 ns

2nd sampling
184.92 ns

تراکم کاشت

2

194.98 **

1070.87 **

3

47.59 ns

365.93 *

6
22

62.52 **
18.47

231.89 ns
96.75

4.37

7.81

Crop density (D)

رقم نخود
Chickpea cultivar (C)
D×C
)Error( خطا

)ضري تیققرات (درصد
Coefficient of variation (%)

 درصد1 درصد و5  ناا دهنده عدم وجود اخایف معنيدار و وجود اخایف معنيدار در سطح احاماا،  بهترتق:**  * و،ns
ns, * and **: No significant difference, and a significant difference in the level of probability is 1% and 5%, respectively
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شکل  -6اثر متقابل دوگانه بين رقم و تراکم بوته نخود دیم در نمونهبرداری اول از علفهایهرز (باال) ،اثر ساده تراکم کاشت در دو نمونه
برداری از علفهایهرز (وسط) و اثر ساده رقم در نمونهبرداری دوم از علفهایهرز (پایين) بر زیستتوده کل علفهایهرز
اخایف بقن ساو هايي که حروف ماارک دارند ،بر اساس مزمو  LSDدر سطح احاماا  5درصد معنيدار نقست.

Fig. 6. Interaction between cultivar and plant density of rain-fed chickpea at 1st sampling of weeds (above), the effect of
chickpea plant density at two sampling of weeds (middle), and the effect of cultivarsat 2 nd sampling of weeds (below) on
total weed biomass
Columns with the same letters are not significantly different based on LSD test at 5% probability levels.
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مااهده شد .عدم وجقن علفهايهرز به کاهش بقاار عملکترد
و اجزاي عملکرد اقاصادي دامن زد .در ارقام مورد بررسي ،عتدم
وجقن علفهايهرز نسبت به تقمار وجقن کامتل باعتث کتاهش
 46تا  61درصد در عملکرد اقاصادي شد .به نظر متيرستد کته
در شرايط ديمکاري نخود ،روش افزايش تتراکم کاشتت کته بته
عنوا يکي از روشهاي زراعي مديريت علتفهتايهترز مطترح
است ،بيفايده و حاي خسارتزا باشد .به همتقن دلقتل ،توصتقه
ميشود که مديريت علفهايهترز مزرعته نختود بتا استافاده از
روشهاي ديگري بهجز روش افزايش تراکم کاشت ،انجام گقترد.
يک يافاه جال در پژوهش حاضر اين بود کته بتا وجتود تولقتد
زيستتوده کمار علفهايهترز در کترتهتاي مربتوب بته رقتم
عادا ،عملکرد اقاصادي اين رقم در ميايسه با ساير ارقام کماتر
بود .احاماالب رقم عادا تولقدکننده مواد دگرمستقبي علقته علتف
هايهرز است .به نظر ميرسد با توجه بته ايتنکته تولقتد متواد
دگرمسق براي خود گقاه هزينهبر است ،به همقن دلقل عملکرد
پايقنتر رقم عادا در ميايسه با ساير ارقام توجقهپذير باشتد .در
عو  ،به نظر ميرسد که بهدلقتل عملکترد پتايقنتتر ،کقفقتت
مقصوا در رقم عادا باالتر از ساير ارقام باشتد کته نقتاز استت
بررسيهاي کقفي بر روي دانه حاصتل از ايتن رقتم در پتژوهش
هاي متي انجام گقرد.

ناايج تجزيه واريان ناا داد کته در مرحلته اوا نمونته
برداري ،اثر ساده تراکم و اثر مايابل دوگانه رقم و تراکم کاشتت
در سطح احاماا  1درصد و در مرحله دوم نمونهبرداري ،اثترات
ساده رقم و تراکم کاشت بر زيستتوده کل علفهايهرز معني-
دار بود (جدوا  .)4در اثر مايابل رقم و تراکم کاشت ،بقاتارين
( 28/5گرم در مارمربتع) و کماترين ( 13/1گترم در مارمربتع)
زيستتوده کل علفهايهرز به ترتق در تقمار رقتم مرمتا در
تراکم  31/3بوته در مارمربع و تقمار رقم مزاد بتا تتراکم کاشتت
 50بوتتته در مارمربتتع ماتتاهده شتتد (شتتکل  .)6درمرحلتته اوا
نمونهبترداري ،بقاتارين ( 25/7گترم در مارمربتع) و کماترين
( 17/7گرم در مارمربع) زيستتوده کل علفهايهرز به ترتقت
در تراکم کاشت  31/3و  38/5بوته در مارمربتع ،ماتاهده شتد
(شکل  )6که از کاهش  30/8درصدي برخوردار بتود .درمرحلته
دوم نمونهبرداري ،بقاارين زيستتوده کل علفهايهترز (60/0
گرم در مارمربتع) وکماترين م ( 42/8گترم در مارمربتع) بته
ترتق در تراکم کاشت  31/3و  50بوتته در مارمربتع ماتاهده
شد که از کاهش  28/6درصدي برخوردار بود.
در هر دو مرحله نمونهبترداري ،اختایف بتقن تتراکمهتاي
 38/5و  50بوتتته در مارمربتتع ،معن تيدار نبتتود .درمرحلتته دوم
نمونهبرداري ،بقاارين زيست توده کل علفهايهرز ( 54/7گرم
در مارمربتتع) و کماتترين ميتتدار ( 40/8گتترم در مارمربتتع) بتته
ترتق در ارقام نخود هاشم و عادا مااهده شد (شکل .)6

سپاسگزاری
ناايج ارائهشده در اين مياله حاصتل بخاتي از پايتا نامته
کارشناسي ارشد مقتاي ارستی فیحتي دانتشمموخاته رشتاه
شناسايي و مبارزه با علفهايهرز داناتکده کاتاورزي داناتگاه
بوعلي سقناي همتدا استت .از متديريت پتردي کاتاورزي و
منابع طبقعتي و گتروه زراعتت و اصتیح نباتتات داناتگاه رازي
کرمانااه که امکا اجراي اين مزمايش را در مزرعه پژوهاي م
پردي فراهم نمودند ،تاکر و قدرداني ميکنقم.

نتيجهگيری
در اين پژوهش ،ارقام مزاد و هاشم در همه تراکمهاي مورد
بررسي از عملکرد اقاصادي باالتري برختوردار بودنتد .همچنتقن
تراکم کاشت  31/3بوته در مارمربع بته عنتوا بهاترين تتراکم
کاشت در هر چهار رقم نخود ،شناخاه شتد .بتا افتزايش تتراکم
کاشت باالتر از تراکم کاشت مطلتو  ،کتاهش قابتلتتوجهي در
عملکرد و اجزاي عملکترد اقاصتادي تمتامي ارقتام نختود ديتم
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Introduction
The most important principle in the rain-fed cropping system is to maintain and optimal use of soil
moisture. In this regard, selecting the appropriate cultivar and planting density is one of the most important
management decisions. The open canopy structure, short stature, limited leaf area, and the slow growth rate
of chickpea is responsible for its poor competitive ability against weeds. In rain-fed cropping systems, weeds
can also play an important role in soil moisture depletion and can aggravate drought stress on crop at the end
of the growing season. Among the weed control cropping methods, it is possible to select a competitive
cultivar and/or increased planting density. After introducing a new cultivar from rain-fed chickpea,
researchers have always compared it with older cultivars in terms of competitive ability against weeds. So
far, there has been no comparative study of competitive ability or tolerance of a new rain-fed chickpea
cultivar, Adel, against weeds with older cultivars. Consequently, the effect of planting density of this new
rain-fed chickpea cultivar on the response of weeds was not investigated. Therefore, the aim of this study
was to investigate the interaction of this new and old cultivars and planting density on weeds damage under
rain-fed conditions in Kermanshah.
Materials and Methods
This research was carried out at the research farm of the faculty of agriculture and natural resources of
Razi University, Kermanshah, during 2013-2014 growing season. Wheat was planted in the same farm
during the previous growing season. During the experiment, the total rainfall was 85.51 mm. After preparing
the land to plots of 6 × 2 m2, the chickpea cultivars were manually planted with the distance of 40 cm on
each row on 5 February 2013. The experiment was a factorial (3 crop densities × 4 chickpea cultivars × 2
weed interferences) in a completely randomized block design with three replications. Planting densities were
31.3, 38.5, and 50.0 plants m-2. Chickpea cultivars were Arman (FLIP90-96C), Azad (FLIP93-93C), Adel
(FLIP99-66C), and Hashem (FLIP84-48C). The factor of weed interference was at two levels of weeding and
unweeding. The crop was harvested on 28 June 2014 to evaluate yield and yield components. The samplings
of weeds were performed to determine the total biomass using a 1 m2 quadrate on 20 May and 12 June 2014,
which were coincident with the flowering time and physiological maturity of chickpea, respectively.
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Results and Discussion
In general, the economic yield was decreased by increasing the plant density in all chickpea cultivars.
The planting densities of 38.5 and 50.0 plants m-2 reduced the economic yield up to 8.9 and 42.6% in Azad
cultivar, 30.5 and 37.2% in Arman cultivar, 23.7 and 40.2% in Hashem cultivar and 32.9 and 36.3% in Adel
cultivar compared to planting densities of 31.3 plants m-2, respectively. Azad cultivar produced the highest
economic yield (146.4 g m-2) under weeded condition, while the lowest economic yield (45.2 g m-2) belonged
to Arman cultivar under un-weeded condition. The presence of weeds resulted in a reduction of 59.1, 51.9,
61.2, and 46.3%, in the economic yield of Azad, Arman, Hashem, and Adel cultivars, respectively. During
the first weeds sampling, the highest (25.7 g m-2) and the lowest (17.7 g m-2) weed biomass were observed at
planting density of 31.3 and 38.5 plants m-2, respectively- whereas during the second weeds sampling, the
highest (60.0 g.m-2) and the lowest (42.8 g. m-2) weed biomass were observed at 31.3 and 50.0 plants m-2,
respectively. Moreover, during the second sampling of weeds, the highest (54.7 g m-2) and the lowest (40.8 g
m-2) weed biomass were observed at the plots of Hashem and Adel cultivars, respectively.
Conclusion
In this research, the planting density of 31.3 plants m-2 was optimal planting density for all four chickpea
cultivars. It seems that the increase of planting density to control weeds in rain-fed chickpea cropping system
is an unsuitable technique. Therefore, it is necessary to consider other techniques to control weeds in rain-fed
chickpea cropping systems. An interesting observation in this study was that, although the economic yield of
Adel cultivar was lower, the lower biomass of weeds in the plots of this cultivar was observed compared to
other cultivars. This observation can be related to allelopathic compounds produced by Adel cultivar which
is costly for the crop itself and has reduced its yield.
Keywords: Allelopathy, Competition, Rain-fed cropping system
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بررسی اثر محلولپاشی سايکوسل بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود بهاره
( )Cicer arietinum L.در شرايط ديم
داریوش صفری 1و ميترا

آزادیخواه*2

 .1دانشآموخته کارشناسیارشد رشته اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه خليج فارس بوشهر ،ایران؛

dariush.s1987@gmail.com
 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه خليج فارس بوشهر ،ایران
تاريخ دريافت1398/02/24 :
تاريخ پذيرش1398/10/18 :

چکيده
کاربرد تنظیمکنندههای رشد از روشهای مهم در کاهش آثار سوء تنش خشکی و بهدستآوردن محصول مناسب در
شرايط کمبود آب میباشد .به منظور مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد نخود در واکنش بهه سهطوم مخفلها سايکوسه در
شرايط ديم ،آزمايشی به صورت فاکفوري در قالب طرم بلوکهای کام تصادفی در سه تکرار در مزرعهه پووهشهی مرکهز
تحقیقات ديم سرارود کرمانشاه در طول فص زراعی  1397اجرا شد .تیمارهای مورد مطالعه شام غلظتهای سايکوسه
در سه سطح صفر (آب به عنوان شاهد) 200 ،و  400میلیگرم در لیفر به عنوان عام اصهلی و دو رقهم نخهود (بیهونی و
ثمین) به عنوان عام فرعی بودند .نف اي نشان داد که اثرات ساده رقم و سايکوس بهر همهه صهفات مهورد مطالعهه و اثهر
مفقاب آنها بر صفات تعداد شاخه جانبی ،وزن غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،وزن1000دانه ،عملکهرد زيسهتتهوده،
عملکرد دانه و شاخص برداشت معنیدار بود .تیمار  400میلیگرم در لیفر سايکوسه موجهب افهزايش عملکهرد و اجهزای
عملکرد نسبت به ديگر تیمارها شد .بیشفرين عملکهرد دانهه در دو رقهم ثمهین و بیهونی بها محلهولپاشهی بها سايکوسه
400میلیگرم در لیفر به ترتیب به میزان  1/82درصد و 1/31درصد بهدست آمد .از نظر صفات مورد مطالعه ،رقهم بیهونی
نسبت به رقم ثمین عملکرد بیشفری داشت .به نظر میرسد محلولپاشی  400میلیگرم در لیفر سايکوس میتواند بهرای
بهبود عملکرد نخود در شرايط ديم توصیه شود.
واژههای کليدی :بیونی  ،سايکوس  ،شاخص برداشت ،عملکرد بیولوژيک ،عملکرد دانه

از کاهش شدت ففوسنفز خالص تقلیه مهیيابهد ،کهاهش دههد
( .)Sarmadnia & Koocheki, 1987بههمنظهور کهاهش اثهر
تنش خشکی بر کاهش میزان کلروفیه و فعالیهت ففوسهنفزی،
ا افهکردن موادی مثه سايکوسه مناسهب بهوده کهه موجهب
افزايش کلروفی و فعالیت ففوسهنفزی مهیشهود ( Memariet
 .)al., 2011کلرمکهههوات کلرايهههد ( )CCCيههها سايکوسههه
( )Cycocelاز مشفقات کولین اسهفر اسهت .کلرمکهوات کلرايهد
( )2- Chloroethyl 3 methyl ammonium chlorideبها
اخههفالل در مسههیر رخهه بیوسههنفز جیبرلیههک اسههید ،مههانع از
فعالیت آنزيم انت کائورن سنففاز شده و موجهب کهاهش ارتفها
گیاهان میشود ( .)Shekari et al., 2005هدف اولیه از کاربرد
سايکوس در تولیهد گیاههان زراعهی بهه اثهر هدخوابیدگی آن
محدود میشد .گهزارشههای بعهدی نشهان داد کهه اسهففاده از
سايکوس در گندم ( )Triticum aestivumو جو ( Hordeum
 )vulgareباعث کاهش ارتفا سهاقه ،افهزايش تعهداد پندهه در
بوته ،افزايش تعداد دانه در سنبله ،افهزايش مقاومهت بهه سهرما،

1

مقدمه
نخود زراعی ( )Cicer arietinum L.يکهی از مههمتهرين
گیاهان زراعی خانواده بقوالت بوده که از نظر اهمیت تولید مواد
غذايی در بین حبوبات جايگاه سوم را با تولید  11/6میلیون تن
در سههطح زيههر کشههفی معههادل  13/2میلیههون هکفههار بههه خههود
اخفصههاد داده اسههت ( .)Kashiwagi et al., 2013عمههد
کشورهای تولیدکننهد ايهن گیهاه زراعهی در منهاطق خشهک و
نیمهخشک قهرار دارنهد و حهدود  90درصهد از محصهول نخهود
جهههان ،در شههرايط ديههم تولیههد مههیشههود ( & Mousavi
 .)Shakarami, 2008محههدوديت رشههد ناشههی از کمبههود آب،
موجب کاهش بیوماس و کاهش عملکرد گیاه میگهردد ( Vile
 .)et al., 2012در مناطق ديهم تهنش خشهکی همن کهاهش
سطح برگ ،پیری آنها را تسريع نموده و بدين وسیله میتوانهد
میزان تولید گیاه را خیلی بیشفر از آنچه که به علت اثرات ناشی
* نویسنده مسئولmitra.azadi66@gmail.com :
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( .)Omidietal.,2008با توجه به بحران کمآبهی و خشکسهالی
های اخیر به نظر میرسد به دلی اهمیت و نقش سايکوس بهه
عنوان يکهی از عوامه تعهدي کننهده اثهرات ناشهی از خشهکی،
بررسیهای اندامشده از جمله مواردی بودند که موجب شد اثهر
محلولپاشی سايکوس بهر عملکهرد و اجهزای عملکهرد دو رقهم
نخود بهاره در شرايط ديم مورد ارزيابی قرار گیرد .اين پهووهش
با هدف بررسی پاسخ عملکهرد و اجهزای عملکهرد دانهه دو رقهم
نخود به سه غلظت محلولپاشی سايکوس تحهت شهرايط ديهم
اجرا گرديد.

شوری ،قهار هها و حشهرات گرديهد ( ;Shekari et al., 2005
.)Gurmani et al., 2011; Koutroubas et al., 2014

تیمار با سايکوس در دو شرايط تهنش خشهکی و بهدون تهنش
موجب افزايش محفوای نسبی آب برگ ،کاهش نسبت شاخساره
به ريشه ،افزايش مقاومهت روزنههای (،)Memari et al., 2011
افزايش پرولین ،پروتئین ،قنهدهای محلهول ،میهزان کلروفیه و
افزايش فعالیت آنزيم پراکسیداز در برگهای گندم شهده اسهت
( .)Samandari & Elhami, 2012گهزارش شهده اسهت کهه
گیاهههان کلههزا ( )Brassica napusو گنههدم تیمههار شههده بهها
سايکوس دارای ساقه کوتاهتر و در مقاب ورس نیز مقهاومترنهد
( .)Ma & Smith, 1991تیمههار بهها سايکوسهه در حنهها
) ،)Khandewal et al., 2002( (Lawsonia inermisجهو
بهاره و زمسفانه ( )Ma & Smith, 1992و گندم ( De et al.,
 )1982با کاهش غالبیت انفههايی ،مندهر بهه رشهد جوانههههای
جانبی رويشی و تشکی شاخههای فرعهی و در نهايهت افهزايش
تعههداد انشههعابات و افههزايش عملکههرد محصههول گرديههده اسههت.
همچنین سايکوس میتواند موجب افزايش تعداد دانه در بوتهه
با افزايش تعداد سنبلچهها و گلچهها در سنبله گهردد ( & Ma
 .)Smith, 1991عملکههرد بیشههفر در گیاهههان تیمارشههده بهها
سايکوس به خاطر رشد بیشفر ريشه ،افزايش مقاومت روزنههای
و توان آب بیشفر در برگهها و نهايفهاا افهزايش در بهبهود بهازده
مصرف آب از طريق افزايش در فعالیت ريشه و کاهش در تعهر
گیهاه مهیباشهد ( .)Starman& Williams, 2000بررسهیهها
نشان میدهد محلولپاشی با سايکوس انفقال سهیفوکینین را از
ريشه به ساقه افزايش میدهد که مندر بهه افهزايش طهول دوره
رشههههد ،ففوسههههنفز و افههههزايش عملکههههرد مههههیگههههردد

مواد و روشها
اين آزمايش در سال زراعی 1396-97در مزرعه پووهشهی
مرکز تحقیقات کشهاورزی ديهم سهرارود کرمانشهاه بهه صهورت
فاکفوري در قالب طرم پايه بلوکههای کامه تصهادفی در سهه
تکرار اجرا شد .تیمارها شام دو فهاکفور غلظهت سايکوسه در
سه سطح ،صفر (آب به عنوان شاهد) 200 ،و  400میلیگرم در
لیفر به عنوان عام اصلی و دو رقهم نخهود بیهونی و ثمهین بهه
عنهوان عامه فرعههی بودنههد .بههرای تهیه غلظههتهههای مخفلهها
سايکوس )( (CCCساخت شرکت سهیگما در آلمهان) بها مهاد
مؤثر  11/8درصد -2کلرواتی تری مفی آمهونیم کلرايهد2- ( ،
 )Chloroethyl 3 methyl ammonium chlorideاسهففاده
شد .پیش از اجرای آزمايش اقهدام بهه نمونههبهرداری مرکهب از
خاک مزرعه (بافت رسی لومی) از عمق صفر تا  40سانفیمفری
شههد و ويوگههیهههای فیزيکههی و شههیمیايی خههاک محه اجههرای
آزمايش تعیین شد (جدول .)1

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

فسفر قابل جذب

ماده آلی

نيتروژن کل

شن

سيلت

رس

pH

(ميلیگرم/کيلوگرم)

(ميلیگرم/کيلوگرم)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

Absorable K
)(mg.kg

Absorable P
)(mg.kg

Organic matter

Total N

Sand

Silt

Clay

()%

()%

()%

()%

()%

7.8

288

10.8

0.88

0.09

16

44

40

اسيدیته

های خاکزی قب از کاشت با سم بنومی به نسهبت دو در ههزار
دعفونی شدند .عملیات کاشت در تاريخ 15اسفندماه 1397به
روش دسفی اندام شد .در طی فص رشد بههمنظهور مبهارزه بها
علاهایهرز در ند نوبت وجین دسفی اندام گرفت .تیمارهای
سايکوس به صورت محلولپاشی تها پوشهش کامه بهرگهها و
اندامهای هوايی و برای حفظ آثار سايکوس  ،در دو مرحله ،يکی
به فاصله  45روز پس از کاشت (يهک هففهه قبه از گلهدهی) و

زمین مح اجرای آزمايش در سال قب زير کشهت گنهدم
بود .در پايیز زمهین را شهخم عمیهق زده و در اوايه اسهفندماه
عملیات آمادهسازی تکمیلی زمین شهام شهخم ،ديسهکزنهی،
بلوکبندی و کرتبندی اندام شد .در هر کرت هشت رديا بذر
بهها فاصههلهی بههین رديهها  30سههانفیمفههر و فاصههله روی رديها
15سانفیمفر و عمق کاشت پن تها شهش سهانفیمفهر در نظهر
گرففه شد .تمامی بذور به منظور پیشهگیری از آسهیب بیمهاری
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ديگری  60روز پس از کاشت (50درصد گلهدهی) بهرای کهرت-
های مورد نظر صورت گرفت .الزم به ذکر است کهه ايهن زمهان
حداکثر زمانی است که میتوان تیمهار محلهولپاشهی را اعمهال
نمود ،را که سرشاخههای گیاه هنوز خشبی نشهده و احفمهال
جذب سايکوس در کوتاهمدت در سپیدهدم بسیار زياد است .در
من اين مرحله شرو تنش خشکی در منطقهه مهورد مطالعهه
میباشد .در هر واحد آزمايشی دو رديا از پن رديا و نیممفهر
از ابفدا و انفهای ردياها به عنوان حاشیه در نظر گرففه شد .بهه
منظور تعیین اجزای عملکرد پس از برداشت نهايی از بین بوته-
های برداشفه شده 10بوته به طور تصادفی انفخاب شد و صفات
ارتفا بوته ،تعداد شاخههای فرعی ،تعهداد غهالف در بوتهه ،وزن
غههالف در بوتههه ،وزن دانههه در بوتههه ،وزن1000دانههه ،عملکههرد
زيسفی ،عملکرد دانه و شاخص برداشت اندازهگیری شد.
دادهها توسط نرمافزار آماری  SAS Ver. 9.1مورد تدزيه
و تحلی قرار گرفت و مقايسهه میهانگین دادههها بها اسهففاده از
آزمون حداق اخفالف معنیدار ( )LSDدر سطح احفمهال پهن
درصد اندام شد.

میانگرههای بااليی افزايش میيابهد .نهین اسهفدالل شهده کهه
تولیههد زيههاد جیبههرلین در میههانگههرههههای بههااليی بعههد از تدزيههه
تنظیمکننده رشد ،باعث طوي شدن میانگرههای بااليی میشود.
هر ند ) De et al, (1982نفوانسفند هیچ کاهش معنی
داری در ارتفا ساقه گندم به دنبال تیمار بوتهها بها سايکوسه
ثبت کنند.
تعداد شاخههای جانبی :نفاي تدزيه واريهانس نشهان داد
که اثرات ساده رقم و سايکوس در سهطح آمهاری ( )p≥0/01و
اثر مفقاب آنها در سطح آماری ( )p≥0/05بر تعداد شاخهههای
جانبی نخود معنهیدار بهود (جهدول  .)2سايکوسه بها کهاهش
غالبیت انفهايی مندهر بهه رشهد جوانههههای جهانبی رويشهی و
تشکی شاخه های فرعی میگردد .بیشهفرين و کمفهرين تعهداد
شاخههای جانبی به ترتیب در رقهم بیهونی و محلهولپاشهی بها
غلظت  400میلیگرم در لیفر سايکوسه و رقهم ثمهین و عهدم
محلولپاشی با سايکوس مشاهده شد (جدول  .)4اثهر مثبهت و
افزايشدهنده سايکوس به صورت پرايم بذر و محلولپاشهی بهر
افزايش تولید ماده خشک بوتهه ،تولیهد شهاخه بیشهفر و تعهداد
بیشهههفر خهههورجین در گیهههاه کلهههزا گهههزارش شهههده اسهههت
(.)Pourmohamad et al., 2014

نتایج و بحث
ارتفاع بوته :اثرات ساده رقم و سايکوس بهر ارتفها بوتهه
نخود معنیدار( )p≥0/01بود .اثر مفقاب آنهها معنهیدار نشهد.
(جدول  .)3با افزايش غلظت سايکوس از صهفر تها  400میلهی
گرم در لیفر ارتفا بوته پن درصهد افهزايش يافهت .بها گذشهت
زمان ارتفا در بوتههههای تحهت تیمهار بها سايکوسه افهزايش
بیشفری يافت و در نفیده اخفالف آنها با بوتههای شاهد کمفهر
شد .گزارش شده است که حهداکثر تهثثیر سايکوسه بهه مهدت
زمان تماس محلولپاشی با سطح بهرگ بسهفگی دارد .در مهورد
کاربرد سايکوس بايد به اين مسئله توجه داشت کهه عهالوه بهر
زمان تماس سايکوس  ،عواملی همچون نو گیاه ،غلظت ،زمهان
کاربرد و تعداد دفعات کاربرد بر ارتفا گیهاه تثثیرگهذار هسهفند
(.)Al-Khassawneh et al., 2006
دلی افهزايش طهول سهاقه در انفههای فصه رشهد کهامالا
مشخص نشده است ،ولی گمان میرود که با افزايش جمع پیش
سازهای جیبرلیک اسهید در نفیدهه کنهدکردن بیوسهنفز آن در
اواي فص رشد در ارتباط باشد .بدينمعنی که در اواخهر فصه
رشد کهه اثهر بازدارنهدگی سايکوسه کهاهش مهیيابهد ،سهنفز
جیبرلیک اسید از سر گرففه میشود و مقدار زيهادی پهیشسهاز
برای ساخت جیبرلیک اسید وجود دارد که باعهث طويه شهدن
ساقه میشود ).(Rajala & Akinrinde, 2006
نفاي بررسی ) Farooq & Bano (2003نیز نشان داد کهه
ارتفهها نهههايی گیههاه تحههت اثههر سايکوسه  ،بههر اثههر طويه شههدن

تعداد دانه در بوته :نفاي تدزيهه واريهانس نشهان داد کهه
اثرات ساده رقم و سايکوس و همچنهین اثهر مفقابه آنهها بهر
وزن1000دانه معنیدار بود .بیشهفرين تعهداد دانهه در بوتهه بهه
ترتیب برای رقم بیونی و محلولپاشی با غلظت  400میلیگهرم
در لیفر سايکوس با نُه درصد افزايش و کمفرين تعهداد دانهه در
رقم ثمین و عدم محلولپاشی با سايکوس با پن درصد افزايش
مشاهده شد (جدول  .)4محققان طی مطالعهای نشان دادند اثهر
جبرانی تعداد دانه و وزن دانه ،بهه گونهه ،رقهم و شهرايط غالهب
محیطههی بسههفگی دارد (.)Peltonen-Sainio et al., 2006
برخهی محققهان ( )Waddington & Cartwright, 1986در
بررسی اثر سايکوس بهر تیییهر اجهزای عملکهرد جهو بههاره در
مرحله طوي شدن ساقه درياففنهد کهه علهت افهزايش عملکهرد،
افزايش تعداد سنبله بارور در واحد سطح و تعداد دانه در سنبله
میباشد .آنها علت افزايش عملکرد را کهاهش غالبیهت انفههايی
ساقه اصلی در طهول دوره پندههزنهی و آغهازش و بقهای تعهداد
بیشفری گلچه در پندهها گزارش کردند .در پووهشی ديگر نیهز
سايکوس تعداد دانه در سهنبله را در تمهام مراحه کهاربرد آن
افزايش داد ،علت اين امر افزايش تعهداد دانهه در سهنبله سهاقه
اصلی گزارش شده است (.)Emam & Moaied, 1999

60

صفری و آزادیخواه؛ بررسی اثر محلولپاشی /...پژوهشهاي حبوبات ايران /سال(دوره) ،12شمارة ،1سال ،1400صفحه 58-67

61

صفری و آزادیخواه؛ بررسی اثر محلولپاشی /...پژوهشهاي حبوبات ايران /سال(دوره) ،12شمارة ،1سال ،1400صفحه 58-67

( Gardner )2007نشان داد که محلولپاشی سايکوس موجب
کاهش رشد رويشی گیاه و افزايش طول دوره زايشی و پرشهدن
دانه شده و در نفیده موجب افزايش وزن دانه و غهالف در بوتهه
مهیگههردد Khalilzadeh et al, (2016) .نشههان دادنههد کههه
سايکوس به دلی تیییر در تخصیص مهواد پهرورده بهه سهمت
پرشدن دانه ،موجب افزايش وزن دانه و عملکرد در گیاهان مهی
شود.

وزن غالف در بوته :نفاي تدزي آماری دادههای آزمهايش
نشان داد که اثرات ساده رقهم و سايکوسه و همچنهین اثهرات
مفقاب آنها بر وزن غالف در بوت نخود معنیدار بهود .مقايسهه
میههانگین اثههرات مفقاب ه نشههان داد کههه بیشههفرين و کمفههرين
میانگین وزن غالف در بوته به ترتیب در رقم بیهونی و محلهول
پاشی با غلظت  400میلیگرم در لیفر سايکوسه بها دو درصهد
افزايش و رقم ثمین و عدم محلولپاشهی بها سايکوسه بها يهک
درصههد افههزايش مشههاهده شههد (جههدول  .)4نفههاي بررسههی

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

ارتفاع بوته

(گرم/مترمربع)

(سانتیمتر)

Biological yield
)(g/m2

Plant height
)(cm

1699b

24.2a

2346a

ab

22.5

1816c
2018b
2234a

21.2c
23.4b
25.5a

فاکتور
Factor

ارقام ()Cultivar
ثمین ()Samin
بیونی ()Bivanij
سایکوسل (ميلیگرم/ليتر)
()mg/l
0
200
400

میانگینهايی که در هر سفون و برای هر عام  ،دارای حروف مشابه میباشند ،بر پايه آزمون حداق تفاوت معنیدار در سطح احفمال 5درصد ،تفاوت معنیداری ندارند.
Means, in each column and for each factor, followed with similar letter(s) are not significantly different at the %5 probability level- using Least Significant
Differences Test.

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

عملکرد دانه

وزن100دانه

(درصد)

(کيلوگرم/هکتار)

(گرم)

Harvest
)Index (%

Seed yield
)(kg/ha

100 Seed
)weight (g

تعداد دانه در بوته
Number of seed
per plant

وزن غالف در
بوته
weight of pod
per plant

تعداد شاخههای جانبی
Number of
secondary branches

سایکوسل
(ميلیگرم/ليتر)

رقم

Cycocel
)(mg/l

Cultivar

30.71e

452e

20.55c

13.18d

1.33d

2.01d

0

36d

621.20d

20.78c

15.19cd

1.62cd

2.31cd

200

43.41bc

825.23c

21.13c

17.36c

1.77bcd

2.32cd

400

45.08b

975.07b

22.57b

21.25b

2.05bc

2.71bc

0

43.31c

1001.73b

23.04b

24.58b

2.31b

2.85b

200

50.26a

1286a

25.7a

31.21a

3.26a

3.59a

400

ثمین
()Samin

بیونی
()Bivanij

میانگینهايی که در هر سفون و برای هر عام  ،دارای حروف مشابه میباشند ،بر پايه آزمون حداق تفاوت معنیدار در سطح احفمال 5درصد ،تفاوت معنیداری ندارند.
Means, in each column and for each factor, followed with similar letter(s) are not significantly different at the %5 probability level- using Least Significant
Differences Test.

رقم بیونی و محلولپاشی بها غلظهت  400میلهیگهرم در لیفهر
سايکوس بیشفرين وزن100دانه را با هار درصهد افهزايش دارا
بود و کمفرين وزن100دانه در رقم ثمین و عدم محلولپاشی بها

وزن100دانههه :نفههاي نشهان داد کههه اثههرات سههاده رقههم و
سايکوس و همچنین اثر مفقاب آنها بر وزن100دانه معنهیدار
بود .مقايسه میانگین برهمکنش رقم و سايکوسه نشهان داد در
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موجهب مهیشهود ) .)Sharif et al, 2007در تحقیقهی علهت
افزايش عملکرد در گیاهان تیمارشده با سايکوس  ،نفهوذ بیشهفر
نور به درون بوتهها و قادرساخفن آنها به حفظ تعداد بیشهفری
سههاقه بههارور در هههر بوتههه دانسههفه ش هده اسههت ( & Emam
.)Niknejad, 2011

سايکوس بهدست آمد؛ هر ند کاربرد سايکوس در رقم ثمین
با تیمار عهدم کهاربرد سايکوسه اخهفالف معنهیداری نداشهت.
سايکوس با انفقال مواد ففوسنفزی کافی به دانههها در پرشهدن
آنها و افزايش وزن دانه ها نقش بسزايی دارنهد .محققهان ديگهر
نیز اظهار داشفند که وزن دانهه در نفیدهه تیمهار بها سايکوسه
افزايش میيابد و افزايش آن را بهه قهدرت مقصهد فیزيولهوژيکی
قب از گلدهی نسبت میدهنهد (.)Khalilzadeh et al, 2016
سرعت انباشت مواد و دوره پرشدن دانه تعیینکننده وزن نهايی
دانه است و هر دو مؤلفه ،تحت تثثیر ژنوتیپ و محیط قهرار مهی
گیرنهد ( .)Rajabi et al., 2013تهثثیر مثبهت سايکوسه بهر
وزن1000دانه بها نفهاي تحقیقهی ديگهر ( Rajala & Sainio,
 )2001مطابقت دارد.

شاخص برداشت :برهمکنش رقهم و سايکوسه و سهطوم
اصلی سايکوس و رقهم بهر صهفت شهاخص برداشهت معنهیدار
( )p≥0/01شد .مقايسه میانگین بهرهمکنش رقهم و سايکوسه
نشان داد که بیشفرين میزان شاخص برداشت در رقم بیهونی و
محلولپاشی با غلظهت  400میلهیگهرم در لیفهر سايکوسه بها
10درصد افزايش و کمفرين آن در رقهم ثمهین و عهدم محلهول
پاشی با سايکوس بود (جدول  .)4شاخص برداشت تخمینهی از
تبدي مؤثر ماده خشک به عملکرد دانه است ( Aranjuelo et
 )al., 2013که نمايانگر درصد مواد آلی ساخفهشده از منبع بهه
مقصههد اسههت و ارقههام دارای شههاخص برداشههت بههاال قادرنههد
هیدرات های کربن زيادتری را از اندامهای سبز بهه دانهه انفقهال
دهنهد و سهبب افهزايش عملکههرد گردنهد .ارقهام دارای شههاخص
برداشت پايینتر کربوهیدرات های کمفری را به دانه انفقهال و از
اين رو دارای عملکرد دانه کمفری میباشند .کهاربرد سايکوسه
در اين پووهش باعث افزايش شاخص برداشهت شهد .همچنهین،
باعث افزايش رنگدانههای ففوسنفزی ،افزايش ففوسنفز ،افهزايش
وزن دانه و در نهايت افهزايش شهاخص برداشهت در مقايسهه بها
تیمار شاهد شد (.)Devi et al., 2011

عملکرد زیستی :اثر رقم و غلظت سايکوسه بهر عملکهرد
زيستتوده در سطح آماری ( )p≥0/01معنیدار بود (جدول .)2
رقم بیونی دارای عملکهرد زيسهتتهوده بیشهفر در هکفهار بهود.
سايکوس تثثیر معنیداری بر افزايش عملکهرد زيسهتتهوده در
هکفار داشت (جدول  .)3ياففههای بهدستآمده در اين پووهش
در مورد اثر مثبت سايکوس بر عملکهرد زيسهتتهوده بها نفهاي
گزارش شهده ديگهر ( )Shekoofa & Emam, 2008مطابقهت
دارد .کههاربرد سايکوس ه در گیههاه ()Solidago Canadensis
باعث افزايش معنیدار وزن خشهک و تهر بوتهههها و زنهدهمهانی
گیاهههان شههد ( .)Osman, 2014در بررسههی نفههاي ديگههر نیههز
افزايش معنیدار زيست توده در جو بههاره بها کهاربرد بهه موقهع
سايکوس گزارش شده است (.)Emam & Moaied, 1999

نتيجهگيری
نفاي اين تحقیق نشهان داد کهه در بهین دو رقهم ،ثمهین
دارای ارتفا بااليی بود .در حالی که بیشفرين تعداد شاخهههای
جانبی ،وزن غالف در بوته ،وزن1000دانه ،تعداد دانه در غهالف،
عملکرد دانه ،عملکرد زيستتوده و شاخص برداشت مربهوط بهه
رقم بیونی بود .همه صفات مهورد مطالعهه تحهت تهثثیر مثبهت
سايکوس ه قههرار گرففنههد .در غالههب مههوارد ،محلههولپاشههی بهها
سايکوس با غلظت  400میلیگرم در لیفهر تهثثیر بیشهفری بهر
رشد و عملکرد ارقام نخود داشت .لهذا بها توجهه بهه نفهاي ايهن
آزمايش برای بهبود عملکرد نخود مصرف سايکوسه بهه میهزان
 400میلی گرم در لیفر را میتهوان بهرای شهرايط آب و ههوايی
مشابه پیشنهاد نمود.

عملکرد دانه :نفاي اين تحقیق نشان داد که اثرهای ساده
رقم و سايکوس و اثر مفقاب آنها بر عملکرد دانه تهثثیر معنهی
داری داشت .بیشفرين و کمفرين عملکرد دانه بهه ترتیهب بهرای
رقم بیونی و محلولپاشی بها غلظهت  400میلهیگهرم در لیفهر
سايکوس ( 1/31درصد) و رقم ثمین و عهدم محلهولپاشهی بها
سايکوس ( 1/82درصد) مشاهده شد (جدول  .)4بهطهور کلهی
اعفقاد بر اين است که کندکنندههای رشهد از طريهق تیییهر در
ففوآسیمیالتها و هدايت آنها به سمت مقصد باعث افزايش در
عملکهرد مهیگردنهد ( .)Khandewal et al., 2002از طرفهی
سايکوس با افزايش تعداد و بقای پندهههها و همچنهین سهطح
برگ ،باعث ففوسنفز بیشهفر شهده و مهواد پهرورده بیشهفری بهه
سمت دانهها انفقال میيابد و افزايش عملکهرد دانهه بیشهفری را
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Introduction
Chickpea (Cicer arietinum L.) is one of the herbaceous plants. Most of the producing countries of this
crop are in arid and semi-arid regions, and about 90% of the world's chickpea is produced in rainfed
conditions. Chlormequat chloride or cycocel (2- Chloroethyl 3 methyl ammonium chloride) is a choline
esters derivative. Chlormequat chloride interacts with the gibberellic acid biosynthesis pathway, inhibits the
activity of ent-kaurene synthesis and reduces plant height. Reports have shown that the use of cycocel
reduced the stem height, increased the number of tillers per plant, the number of seeds per spike, cold
resistance, salinity, fungi, and insects. Studies show that cycocel solubilization increases cytokinin from root
to stem, which increases the growth period, photosynthesis, and increased yield. The aim of this study was to
investigate the response of yield and grain yield components of two chickpea cultivars to three
concentrations of cycocel foliar application under rainfed conditions.
Materials and Methods
In order to study the yield and yield components of chickpea in response to different levels of cycocel in
rain fed conditions, a factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with three
replications at the research farm of Sararood Research Center of Kermanshah. The treatments consisted of
two factors of cycocel concentration in three levels: zero (water as control), 200 and 400 mg L-1 as the main
factor and two cultivars of Chickpea bionij (local cultivar Mahidasht) and Samin as a minor. Cycocel
treatments were sprayed manually until the water was checked from leaves and air organs. In order to
maintain the effects of cycocel, the treatments were applied in two steps, including 45 days after planting
(one week before flowering) and 60 days after planting (50% flowering) for the planned plots. At the same
time the experiment coincided with the onset of drought stress in the study area. In each experimental unit,
two rows of five rows and a half meter from the beginning and the end of the rows were considered as the
range. To determine the yield components after harvest, 10 plants were selected randomly from each plot.
Plant height, number of branches, the number of shells per plant, shell weight per plant, seed weight per
plant, 1000-grain weight, biological yield, grain yield and harvest index were measured. Data were analyzed
by SAS Ver. 9.1 and the minimum significant difference test (LSD) at the probability level of (p≤0.05) was
applied for comparisons between treatment means.
Results and Discussion
The results of analysis of variance showed that the simple effects of cultivar and cycocel on all studied
traits were significant at level of (p≤0.01), and their interactions on harvest index and 1000-seed weight was
significant at level of (p≤0.01), and finally the number of lateral branches, pod weight per plant, the number
of seeds per pod, biomass yield, grain yield was significant at level of (p≤0.05). High cycocel (400 mg L-1)
treatments increased yield and yield components compared to other treatments. According to the studied
traits, Bionij cultivar had more yield than Samson cultivar. Generally, the growth mobility through the
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change in the photocells and the direction it directs to the target increases the yield. Cycocel also increased
the grain weight and yield in plants due to the changes in the allocation of the material to seed filling.
Conclusion
The results of this study showed that Samson had the highest plant height among the other cultivars,
while the highest number of secondary branches, weight of pod per plant, the number of seeds per plant,
1000 seed weight, seed number per pod, grain yield, biomass yield and harvest index was observed in
Bionaj. All studied traits were positively affected by cycocel. In most cases, soluble cycocel with a
concentration of 400 mg L-1 had the greatest effect on growth and yield of chickpea cultivars. It seems that
spraying chickpea plants, especially Bionij cultivar with a concentration of 400 mg L-1 of cycocel is
recommended for similar climatic conditions.
Keywords: Biological yield, Bionij, Cycocel, Grain yield, Harvest Index
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چکيده
عملکرد گیاه لوبیا به دلیل رشد کم در ابتدای فصل رشد ،تحت تأثیر رقابت علفهایهرز به شدت کاهش میيابد .باا
توجه به پژوهشهای محدود در زمینه تأثیر رقابت علفهای هارز بار اا ات فیليولو ياب لوبیاا ،شزماياای بارای برر ای
خصوایات مورفولو يب و فیليولو يب ه رقم لوبیاقرمل با دو عادت رشدی نیمهرونده و ايستاده در رقابت با علفهایهرز
در ملرعه شزمايای داناکده کااورزی داناگاه ايالم در بهار و تابستان  1396انجام شد .شزمايش به ااورت فاکتوريال بار
پايه طرح بلوک کامل تصادفی با دو عامل ،رقم در ه طح (ایاد ،درخاان و الين  )D81083و رقابت علفهایهارز در
دو طح (عاری از علفهایهرز و تداخل تمام فصل علفهایهارز) و باا اه تکارار اجارا شاد .اا تهاای ارت ااب بوتاه،
زيستتوده ،میلان کلروفیال  ، b ،aمیالان کلروفیال کال ،شنتو ایانین و کاروتنودیاد در اه مر لاه  ( V4اومین بار
هبرگچهای)( R6 ،گلدهی) و ( R7غالفدهی) و ا تهای عملکرد دانه ،تعداد غاالف در بوتاه ،تعاداد داناه در غاالف و
وزن100دانه در مر له ر یدگی فیليولو يب برر ی شدند .نتااي نااان داد کاه در باین اه رقام ماورد مطالعاه اليان
 D81083با رشد ايستاده قدرت رقابتی باالتری با علفهایهرز دارد و بیاترين میلان ارت اب بوته ،زيستتوده ،تعداد غالف
در بوته ،وزن100دانه و عملکرد دانه را داشت .تداخل علفهایهرز باعث کاهش تعداد دانه در غالف ،وزن100دانه ،تعاداد
غالف در بوته و عملکرد دانه به ترتیب به میلان  27/42 ،22/71 ،30/18 ،و  42/24دراد شد .از طرف ديگر ،اا تهاای
فیليولو يب مانند شنتو یانین ،کاروتنودید در مر له  V4تحت تأثیر رقام و رقابات علافهاایهارز قارار نگرفتناد ،اماا در
مر له ،R7اثر االی رقم و رقابت علفهایهرز و در مر له R6اثر االی رقابت علفهایهرز بار اا تهاای شنتو ایانین و
کاروتنودید معنیدار بود .شاخص رقابت در بین ه رقم مورد مطالعه در طح 5دراد معنیدار باود و اليان  D81083باا
مقدار  1/81بیاترين شاخص را داشت .بهطور کلی میتوان نتیجه گرفت که کات الين  D81083با قدرت رقابتی باالتر و
داشتن خصوایات مورفولو يکی و فیليولو يکی بهتر نسبت به اير ارقام در مقابل علفهایهارز ،باه عناوان ياب راهکاار
غیرشیمیايی برای مديريت علفهایهرز در ملارب لوبیا قابل توایه میباشد.
واژههای کليدی :رنگیلههای فوتو نتلی ،ايهاندازی ،ا ات رشدی ،مديريت غیرشیمیايی علفهایهرز
داشته ا ت (Ministry of Agriculture-Jahad Statistics,
) .2018پروتنین دانه اين گیاه ،در مقايسه با غاالت دو تاا اه

1

مقدمه
لوبیااا ( )Phaseolus vulgaris L.يکاای از مهاامتاارين
گیاهان زراعی خانواده بوبات در دنیا میباشاد کاه باه عناوان
يکی از منابع مهام تاأمینکنناده پاروتنین و کاالری محساو
میشود .لوبیا همچنین ،مکمل منابع غنی از کربوهیدرات مانناد
برن  ،ذرت ،و کا اوا میباشاد (.)Mola & Belachew, 2015
در ال زراعی  95-96محصول لوبیا  35دراد از کل بوباات
تولیدی کاور را تاکیل داده و بعد از نخاود در رتباه دوم قارار

برابر و نسبت به گیاهان ناا تهای  10تا  20برابر ا ت .از ايان
رو ،در کاورهايی که تولید پروتنین یوانی با محدوديت روبارو
ا ت ،اين گیاه میتواند نقش ا ا ی در تاأمین پاروتنین ماورد
نیاااز انسااان داشااته باشااد (Ghamari & Ahmadvand,
).2015b
يکاای از محاادوديتهااای عمااده تولیااد لوبیااا ،ااور
علاافهااایهاارز ماایباشااد (.)Mola & Belachew, 2015
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رقم لوبیای درخاان و ایاد در تیمارهای رقابت علفهاایهارز
ناان داد که باالبودن شاخص طح بر و ارت اب لوبیای اایاد
در مقايسه با درخااان ابب کااهش اثارات اوه گوناههاای
علفهایهرز و نیل تل ات عملکرد در اين رقم بود (Ahmadi et
) .al., 2007aافلايش طول دوره رقابات باا علافهارز در لوبیاا
بب کاهش روند افلايش ارت ااب طای فصال رشاد گردياد .باا
افلايش طول دوره تداخل علفهایهارز ،باه تادري از عملکارد
دانااه کا ااته شااد و در مقاباال ،افاالايش طااول دوره کنتاارل
علفهایهرز ،عملکرد دانه را افلايش داد .از شنجا کاه در جامعاه
گیاهی ،ارت اب بوته نقش مهمی در فرشيند جذ نور خورشاید و
متعاقبا ًا فتو انتل دارد ،بناابراين کااهش ارت ااب در اثار رقابات
میتواند از داليل کاهش عملکارد نهاايی گیااه محساو شاود
) .(Ghamari & Ahmadvand, 2013دورههااای تااداخل
علاافهااایهاارز از  10تااا  60روز پااا از بلشاادن بااه طااور
معنیداری عملکرد و اجلای عملکرد واريتههاای لوبیاا را تحات
تأثیر قرار میدهد .شرايط شلوده به علفهرز در طای ياب فصال
رشد کامل منجر به کاهش عملکرد لوبیای معمولی برای واريتاه
 AFR-702و  Awassa-dumeبهترتیاب باه میالان  73/65و
 76/88دراد در مقايسه با تیمارهاای عااری از علافهارز شاد
) .(Mola & Belachew, 2015فاکتورهای غیرزيساتی مانناد
کاهش ش و مواد مغذی و تغییار در کی یات و کمیات ناور ،در
ورفیاات فتو اانتلی گیاهااان ماانعکا ماایشااود .محتااوای
رنگدانههای فتو نتلی شاخص مهمی از ورفیات فتوشایمیايی
گیاهان ا ت .زيرا کلروفیل aجذ طول موج بلند نور را ترجیح
میدهد .کلروفیل bطول موج کوتااه ناور را باه کاار مایبارد و
کاروتنودیدها اير طاول ماوجهاای ناور و شنتایاکسایدانهاای
درونزاد را جذ میکنناد و از کلروفیال در برابار ش ایبهاای
فوتودينامیکی اوت مایکنناد (.)de Aguiar et al., 2019
میلان کلروفیل بار باه میالان زياادی ،تعیاینکنناده میالان
فتو ااانتل و تولیاااد زيساااتتاااوده ا ااات ( & Ghamari
.)Ahmadvand, 2015b
) Vrbnicanin et al, (2012گلارش کردناد کاه رقابات
علفهایهرز بب کاهش میلان کلروفیل در چاودار شد .ور
ذرت خودرو (و ای) در کات لوبیا باعث ايجاد رقابت برای نور
شااده و موجااب کاااهش رنگدانااههااای فتو اانتلی ،کلروفیاال و
متغیرهای مورفولو يب در گیاهان لوبیاا شاد ( de Aguiar et
 .)al., 2019در پژوهش )Mckenzie-Gopsill et al, (2019
ناان داده شد که علفهایهرز مجاور گیاه ذرت میتوانند باعث
ايجاد تغییرات در رنگدانههای فتو نتلی شوند ،باه طاوری کاه
اااويا ()soybean
اااطوح کاروتنودیاااد و کلروفیااال بااار

علفهایهرز به شدت با لوبیا رقابت مایکنناد و مایتوانناد تاا
80دراااد باعااث کاااهش عملکاارد شن شااوند ( Blackshaw,
 .)1991لوبیا بهوا طه داشتن رشد کُند و قدرت رقاابتی پاايین
به عنوان يب رقابتکننده ضاعیف باا علافهاایهارز شاناخته
میشود .از اين رو ،کنترل علفهایهرز ارجحیات زياادی بارای
تولیدکنندگان شن دارد ).(Saberali et al., 2012
کاهش عملکرد يب گونه گیاهی در طی رقابت ،باه دلیال
ا ت اده ماترک از منابع محدودی ا ت که در اختیار گیاه قرار
دارد .به دلیل رقابت ختی که علفهایهرز باا گیاهاان زراعای
دارند ،گ ته میشود که رقابت با علفهایهرز تنش بار گیاهاان
محسو میشود .به دلیل ا تقرار علفهایهرز هملمان يا قبال
از رشد گیاه زراعای ،شادت رقابات بارای گیااه زراعای بیااتر
میشود .ا تقرار اولیه علفهایهرز ،طح خاک را با جلاوگیری
از د تر ی گیاهان به نور پوشش میدهاد (Rathore et al.,
).2014
علفهایهرز ،اغلاب عملکارد محصاوالت را وقتای کاه در
اوايل فصل ،رشد میکنند کاهش میدهناد و مایتوانناد تای
عملکرد را اگر شنها چندين ه تاه بعاد از وهاور محصاول نیال
اذف شاوند ،کااهش دهناد ) .(Horvath et al., 2015دوره
بحرانی کنترل علفهایهرز برای لوبیا ( Phaseolus vulgaris
 )L.ه تا پن يا شِش ه ته بعد از کاشت (Burnside et al.,
) 1998و در لوبیااای اا ید ( )Phaseolus vulgaris L.از
مر له دومین هبرگچهای تا اوايل گلدهی ( Woolley et al.,
 )1993ا ت .کنترل اولیه علفهایهرز بسیار مهام ا ات ،زيارا
یستم رياهای گیاه در ايان مر لاه تو اعه پیادا مایکناد و
بع ی از علفهایهرز ،مواد دگرش یبی که رشد گیاه را محادود
میکند ،ترشح میکنند ).(Mola & Belachew, 2015
عادت رشدی گیاه چون تعیینکننده توزيع اقه و بر ها
و نهايتاً مؤثر بر میلان نور جذ شده تو ط گیاه ا ت ،میتواند
از طريق تأثیر بر توانايی رقابتی و نیال تاراکمپاذيری شن اثارات
قابلتوجهی بر عملکارد داشاته باشاد .نوتیا هاايی باا عاادت
رشدی نامحدود ،توانايی رقابتی باالتری نسبت باه نوتیا هاای
رشادمحدود نااان دادناد ( ،)Saberali et al., 2012باا ايان
وجود ،گلارش هاای متناق ای در رابطاه باا عاادات رشادی بار
توانايی رقابتی وجود دارد .به طور مثاال ،نوتیا هاای ايساتاده
نخود در مقايسه با نوتی های خوابیاده و نیماهايساتاده تاوان
رقابتی بااالتری داشاتند ( .)Wang et al., 2007انادازهگیاری
شاخصهای رشد میتواند گويای تواناايی رقاابتی هار گوناه در
طول دوره رشد باشد .شنالیلهای رشد گیاه میتوانناد باه عناوان
ابلاری برای نااندادن توانايی رقابت بین گیاه زراعی و علفهرز
بهکار روند ) .(Lak et al., 2013نتاي ارزيابی توان رقاابتی دو
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 7/39بود .هر وا د شزمايای شامل شش رديف به طول دو متار
با فااله  45انتیمتر بین رديفها و فاااله بوتاه روی ردياف
 10انتیمتر بود .شزمايش بهااورت فاکتوريال بار پاياه طارح
بلوک کامل تصادفی با ه تکرار اجرا شد .عامل اول شاامل اه
رقم لوبیاقرمل با دو عادت رشدی نیمهروناده و ايساتاده (اایاد،
درخاان و الين ( )D81083جدول  )1و عامل دوم شامل عادم
کنترل علفهایهرز و کنترل کامل علف هایهرز تا پاياان دوره
رشد بود .بذور ارقام لوبیا از مرکل تحقیقات کاااورزی و مناابع
طبیعی ا تان مرکلی-ايستگاه ملای تحقیقاات لوبیاای خماین
تهیااه شااد .کلیااه مراقبااتهااای زراعاای از قبیاال شااخم بهاااره،
شماده ازی زمین ،کودهای مورد نیاز و مپاشای علیاه شفاات و
بیماریها و شبیاری بهطور يکسان در تمام کارتهاا انجاام شاد.
برا ااان نتاااي فیليکاای و شاایمیايی خاااک محاال شزمااايش
(جدول )2به میلان 100کیلوگرم در هکتاار اوره100 ،کیلاوگرم
در هکتار وپرفس ات تريپل و  50کیلوگرم در هکتاار اول ات
پتا یم در زمان اجرای عملیات تهیه بستر بذر ا ت اده شد.

) (Glycine max (L.) Merr.در تیمار پر از علفهرز به طاور
قابل توجهی کاهش يافت.
در اغلب مطالعات ،تأثیر رقابت علافهاایهارز بار اا ات
فیليولو يب لوبیا ،با وجود اهمیت شن ناديده گرفته شاده ا ات.
در اين را تا ،برر ی پا خهای لوبیا به علفهایهرز برای درک
اثر متقابلهای گیاه با گیاه در طای رقابات یااتی ا ات .ايان
مطالعه با هدف برر ی تعدادی از خصوایات مورفوفیليولو يب،
عملکرد دانه و توان رقابتی ه رقم لوبیا با عاادتهاای رشادی
مت اوت در رقابت با علفهایهرز انجام شد.
مواد و روشها
باه منواور ارزيااابی تاوان رقاابتی ااه رقام لوبیااقرمل بااا
علفهایهرز ،ايان پاژوهش در فصال زراعای  1396در ملرعاه
تحقیقاتی داناگاه ايالم (طول جغرافیايی  46درجه و  25دقیقه
و  22ثانیه شرقی و عرض جغرافیايی 33 :درجاه و  38دقیقاه و
 15ثانیه شمالی و ارت اب از طح دريا  1427متار) انجاام شاد.
بافت خاک محل انجام شزمايش لومی -یلتی با ا یديته ادود

جدول  -1مشخصات ارقام لوبياقرمز
Table 1. Characteristics of Red bean cultivars
ارقام

عادت رشدی
Growing habit

Cultivars

رشد نامحدود و نیمهرونده

ایاد

)Indeterminate and semi erect growth (Type 2

Sayad

رشد محدود و ايستاده

درخاان

)Determinate and erect growth (Type 1

Derakhshan

رشد محدود و ايستاده
)Determinate and erect growth (Type 1

D81083

جدول  -2خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک محل آزمایش
Table 2. Soil physical and chemical characteristics of the experiment
هدایت الکتریکی

کربن آلی
اسيدیته

(درصد)

(دسی زیمنس بر متر)

pH

Organic
)carbon (%

0.26

7.39

1.74

)EC (dS.m-1

ميزان (پی پی ام)

ميزان (درصد)

)Content (ppm

)Content (%

پتاسيم

فسفر

نيتروژن

قابلدسترس

قابلدسترس

(درصد)

Available k

Available P

)Nitrogen (%

356.26

4.94

0.1

کنترل علفهایهرز بهاورت وجین د اتی هار ه تاه در
تیمارهای عاری از علفهرز انجام شد و هیچگونه علفکاای در
طرح ا ت اده ناد .شاروب انادازهگیاری اا ات در مر لاه V4
هبرگچهای) از رشد لوبیا (شاروب نموناهبارداری
( ومین بر
بهاورت بصری تعیین شد يعنی زمانیکاه بار هاا باا گیاهاان
مجاااور تمااان پیاادا کردنااد ))Horvath et al., 2015( ،و

بافت

شن

رس

سيلت

Sand

Clay

Silt

15

27

58

Texture

لوم یلتی
Silty
loam

نمونااهباارداریهااای بعاادی در مرا اال ( R6گاالدهاای) و
(R7غالفدهی) انجام شد .ا ات مورد برر ی لوبیاا در مر لاه
 R6 ،V4و  R7عبارت بودند از :ارت اب اقه ،وزن خاب بوتاه،
ااطح باار  ،میاالان کلروفیاال  aو  ،bمیاالان کلروفیاال کاال،
کاروتنودیااد و شنتو اایانین .باارای اناادازهگیااری ااطح باار از
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ان ( ;Jain Laboratory Instruments

د تگاه طح بر
 )Indiaا ت اده شد.
جهت نمونهبرداری از علفهایهارز ،در اه مر لاه ،V4
 R6و  R7يااب کااادر مربعاای  0/5 × 0/5مترمربعاای بااهطااور
تصادفی در هر کرت انداخته شد و تعداد و ناوب علافهاایهارز
درون هاار کااادر بر سااب گونااه شاامارش و ااپا بوتااههااای
علفهایهرز و لوبیا برداشت شادند .اپا بارای انادازهگیاری
زيستتوده ،بوتههای علفهایهرز و لوبیا به شزمايااگاه منتقال
شدند .نمونههاا درون پاکاتهاای کاغاذی درون شون باا دماای
72درجه انتیگاراد باه مادت  48تاا  72ااعت (ايان زماان
بستگی به نوب بافت و میلان رطوبت اولیه موجود در گیاه متغیر
بود) قرار داده و پا توزين شدند .جهت انادازهگیاری مقادار
اهمیت علفهارز (درااد) ( Importance Value of Weed,
 (%) )IVWدر دو مر له  V4و  ،R9معادله  1ماورد ا ات اده
قرار گرفت (:)Mamun et al., 2011
معادله :1

جم شن با ا تون  80درااد باه  10میلایلیتار ر اانده شاد.
پا به و یله د تگاه ا اپکتروفتومتر ( UV-Visibleمادل
 Cary-50اخت شرکت Varianکاور ا ترالیا) ،میلان جذ
در طااول مااوجهااای  663/6 ،646/6 ،470 ،663و  647و 537
اندازهگیری و با ا ت اده از روابط زيار رنگداناههاای فتو انتلی
محا به شد .جهت تنویم د تگاه از ا تن  80دراد به عناوان
شاهد ا ت اده گرديد.

 :Aمیلان جذ محلول عصاره در طول موج ماخص
در اين فرمول  Anthocyanin ،Chl.T ,Chl.b ,Chl.aو
 Caroteniodبااه ترتیااب غلواات کلروفیاال  ،aکلروفیاال ،b
کلروفیال کال ،شنتو ایانین و کاروتنودیادها (شاامل کااروتن و
گرانتوفیل) میباشد.

= IVW

در معادله فوق DW1 ،وزن خاب يب گوناه علافهارز و
 DWTوزن خاب تمام گونههای علفهرز میباشد.
پا از ر یدن کامل بوتههای لوبیا ،از هر يب از ه رديف
میانی هر کرت ،در مجموب10 ،بوته به اورت تصادفی (به طول
يب متر و عرض نیم متر با فااله نیم متر از باال و پايین کارت)
برداشت گرديد و عملکرد دانه و اجالای عملکارد باا ا ات اده از
ترازوی سان با دقت ادم گرم اندازهگیری شد.
جهت برر ی توان رقابتی ارقام لوبیا در برابر علفهایهارز
از شاااخص رقاباات (( )CI( )Competitive Indexمعادلااه )2
ا ت اده شد:
معادله :2

×

آناليز آماری

برر اای رونااد تغییاارات ااا تهااای مورفولو يااب و
فیليولو يب در طی اه مر لاه نموناهبارداری ()R7 R6 ،V4
انجام شد .برای برر ی نرمال بودن دادهها از نرمافلارSPSS 22
و شزمونهای شاپیرو-ويلب کولموگروف-ا میرنوف ا ت اده شد.
جهت شناالیل دادههاا نیال از نارمافالار  SAS 9.4و بارای ر ام
نمودارهااا از ناارمافاالار 2013 Excelا اات اده شااد .مقايسااه
میانگینها نیل باا شزماون اداقل ت ااوت معنایدار ( )LSDدر
طح معنیدار  5دراد انجام گرفت .شزمون نرمال بودن دادههاا
روی توزيع باقیمانده دادهها انجام شد.

=CI

که در معادلاه فاوق  =Yiعملکارد داناه رقام  iدر اور
علفهایهرز =Ymean ،متو ط عملکرد دانه همه ارقام در ور
علفهایهرز =Bi ،زيستتوده علفهایهرز مرباو باه رقام  iو
 =Bmeanمتو ط زيستتوده علفهایهرز در کل ارقام مایباشاد
(.)Radicetti et al., 2012

نتایج و بحث
اهميت علفهایهرز

برر ی تحقیق اضار نااان داد کاه از ابتادای رشاد تاا
مر له  V4لوبیا ،ه ت گونه علفهرز مااهده و شنا اايی شاد.
در بین گونههای علفهایهرز ،پیچب احرايی باالترين اهمیت
را به خود اختصاص داده ا ت (جدول  .)3در انتهای رشد لوبیاا
و در مر له  ،R9هات گونه علفهرز مااهده و شنا اايی شاد
که خرفه و تاجخرون رياه قرمل به ترتیب باا  27/33و 21/92
دراد باالترين اهمیت را دارا بودند.

ارزیابی کلروفيل ،آنتوسيانين و کاروتنوئيد
برای نجش میلان کلروفیل  ،b ،aمیلان کلروفیال کال،

بل باااليی در
شنتو یانین و کاروتنودید 200 ،میلیگرم از بر
 5میلیلیتر ا تون  80دراد هماو ن گردياد و پاا از انجاام
ااانتري یو بااا اارعت  3000دور در دقیقااه ( )rpmو دمااای
4درجه انتیگراد به مدت  15دقیقه ،مايع رويی را برداشاته و
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جدول  -3مقدار اهميت علفهرز ( )IVWدر تيمار تداخل کامل علفهرز در مرحله  V4و ( R9رسيدگی فيزیولوژیک)
Table 3. Importance value of weed (IVW) in full interference of weeds at V4 and R9 (Physiological Maturation) stage
مقدار اهميت علفهرز (درصد)

مقدار اهميت علفهرز (درصد)
خانواده

نام گونه علفهرز
Weed species name

Convolvulus arvensis L.
Portulaca oleracea L.
)Setaria verticillata (L.
P.Beauv.
Tribulus terrestris L.
Chenopodium album L.

در مرحله R9

در مرحله V4

Importance value of weed in R9
)stage (%

Importance value of weed in V4
)stage (%

Family

8.78
27.33

68.88
7.97

Convolvulaceae
Portulacaceae

20.48

6.53

Poaceae

0.62
13.63

1.60
0.00078

Zygophyllaceae
Chenopodiaceae

21.92

0.0004323

Amaranthaceae

Amaranthus retroflexus L.

4.61

0.0002871
-

Polygonaceae
Cyperaceae

2.63

-

Amaranthaceae

Polygonum aviculare L.
Cyperus rotundus L.
Amaranthus blitoides
S.Wats.

در پژوهشهای ديگری ،علافهاایهارز غالاب در لوبیاا را
االمهتااره ،تاااجخاارون ايسااتاده (و ااای) (Amaranthus
) retroflexus L.و تاااجخاارون رونااده و پیچااب اااحرايی
) ،(Ghamari & Ahmadvand, 2013تااجخارون و اای،
کنف و ای ) ،(Hibiscus trionum L.عرو ب پاات پارده
) ،(Physalis alkekengi L.اوروف (Echinochloa crus-
) ،galli (L.) Beauvتاوق )،(Xanthium strumarium L.
االمهتااره (Aghaalikhani et al., 2005) ،و همچنااین
تاااجخاارون ) ،(Amaranthus retroflexus L.ااوروف ،و
خارخسااب ( )Ahmadi et al., 2007bگاالارش کااردهانااد.
علفهایهرز مورد برر ی تحقیق ما ،گوناههاای غالاب منااطق
غر کاور محسو میشاوند ( Ghamari & Ahmadvand,
 .)2013در مر لااه  585 ،V4بوتااه علاافهاارز در مترمربااع در
نمونهبرداریهای انجامشده شمارش شد ،در الیکه در مر لاه
 480 ،R9بوته علفهرز مااهده گرديد .در ابتدای فصل رشد به
دلیل وجود ف ای کافی ،تعداد زيادی علفهاایهارز در ملرعاه
بل شده و رشد میکنند ،ولای باا شغااز رقابات (بارون و درون
گونهای) پديده خودتنُکی بب کاهش تعداد علفهایهرز شده،
ولی علفهایهرز بااقیماناده وزن زياادی پیادا کارده و از ايان
طريق فاار رقابتی خود را به گیاه زراعی وارد مایکنناد (Lak
).et al., 2005

نام فارسی
Persian
name

پیچب احرايی
خرفه
دم روباهی
خارخسب
لمهتره
تاجخرون رياه
قرمل
علف ه تبند
اويار الم ارغوانی
تاجخرون رونده

بر در هر ه مر له  R6 ،V4و  R7در گیاه لوبیا داشات ،باه
ا تثنای ا ت زيستتوده (در مر له  R6و  )R7و طح بار
(در مر له  )R7که فقط اثر االی رقابت با علفهایهارز شنهاا
معنیدار بود .همچنین اثر متقابل رقم در رقابت با علفهارز بار
ا ا ت ااطح باار ( )LAدر مر لااه  V4و ا ا ت ارت اااب در
مر له  R7معنیدار شد (جدول  .)4روند تغییارات ارت ااب اه
رقم در شرايط رقابت با علفهایهرز (شکل  )1نسبت به شرايط
کنترل تمام فصل علفهایهرز ناان داد که الين  D81083در
هر ه زمان نمونهبرداری میانگین ارت ااب بیااتری نسابت باه
اير ارقام دارد و میانگین ارت اب الين  D81083در مر له R7
 34/33انتیمتر بود .در شرايط کنترل کامل علافهاایهارز و
در ومین مر لاه نموناهبارداری (( )R7شاکل  )1رقام اایاد
ارت اب بیاتری ( 46/64انتیمتر) نسبت به اليان  D81083و
رقم درخاان داشت .در هر اه مر لاه نموناهبارداری ،ارت ااب
بوتههای لوبیای رشديافته در شرايط رقابات باا علافهاایهارز
نسبت به شارايط کنتارل تماام فصال علافهاایهارز ،کااهش
معنیداری داشت (شکل  2الف).
در زمینه تأثیر علفهایهرز بر ارت اب گیاه زراعای در طای
دوره سان کنترل علفهایهرز گلارشهاای مت ااوتی وجاود
دارد .در مطالعه ) Lak et al, (2013ور علفهایهرز تاأثیر
معنیداری بر ارت اب گیاهان ماورد مطالعاه نداشات .در مطالعاه
) Horvath et al, (2015ارت اب ويا در مر له  V3رشد ( ه
برگیشدن) در تیمارهای کنترل کامل علفهاایهارز و تاداخل
کامل با علفهایهرز ماابه هم بود و ت اوت معنایداری باا هام
نداشتند ،ولی در مر له بستهشدن کاانوپی ت ااوت معنایداری

صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه

تجليااه واريااانا دادههااای مورفولااو ی در ااه مر لااه
نمونهبرداری (جدول  )4ناان داد که اثر االی رقم و رقابات باا
علفهایهرز تأثیر معنیداری بار ارت ااب ،زيساتتاوده و اطح
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بیاترين زيستتوده مربو به اليان  1/36( D81083گارم در
هر بوته) بود (جدول .)7
گیاااه لوبیااای رشااديافته در اياان شزمااايش در ااور
علفهایهرز کاهش طح بر را نااان داد کاه ناااندهناده
کاهش شاخهدهی ا ت که معموالً اين گونه موارد در پا خهای
اجتنا از ايه ماااهده مایشاود ( (Green-Tracewicz et
 .al., 2011در مطالعه ) Horvath et al, (2015اطح بار
در ال  2010در مر له  V3تا 50دراد و در اال  2011تاا
18دراااد کاااهش داشاات .يکاای از بااارزترين اثاارات ااور
علفهایهرز در ملرعه ،افلايش تاراکم گیااهی در وا اد اطح
ا ت و افلايش تاراکم در وا اد اطح از عوامال ايجااد رقابات
جهت دريافت منابع مااترک ازجملاه ناور ا ات .ناور يکای از
مهمترين عواملی ا ت که عملکرد گیااه زراعای را تحات تاأثیر
قرار میدهد .در شرايطی که گیاه زراعی با علافهارز در رقابات
ا ت ،هر چند طح بر کل جامعاه گیااهی در وا اد اطح
افلايش میيابد ،ولی به دلیل کاهش طح بر تببوته در اثار
تداخل و رقابت درونگونهای و بینگونهای ،شاخص طح بار
کاهش میيابد ) .(Ahmadi et al., 2007aبه نور میر د کاه
کاهش طح بر گیاه زراعی زمیناه را بارای تو اعه ،رشاد و
بهرهبرداری از منابع تو ط علافهاایهارز بیااتر نماوده و در
نتیجه بب تجمع بیاتر مااده خااب تو اط علافهاایهارز
میگردد ).(Ahmadi et al., 2004
در مطالعه ) Oliver et al, (1976کااهش در  ،LAIوزن
خاب گیاه ،و  CGRبهترين شاخصهاايی بودناد کاه در طای
رقابت درون يا بین گونهای در طی فصل رشد ،اثار رقاابتی اي اا
میکردند که هر دو ا ت  LAIو کاهش وزن خااب گیاهاان،
روند ماابهی را ناان دادند؛ با اين ال ،کااهش  LAIدر شغااز
ات اق افتاد و شديدتر شد.
تجليه شماری نتاي بهد تشمده نااان داد کاه اثار متقابال
رقم در رقابت با علفهرز بر عملکرد دانه و تعداد غالف در بوته باه
ترتیااب در ااطح ا تمااال  5و  1دراااد تااأثیر معناایداری دارد
(جدول  .)5اثر االی رقم روی ا تهای عملکرد ،تعداد غالف در
بوته و وزن100دانه معنیدار بود ( .)P > 0/01همچنین اثر االی
رقابت با علفهایهرز روی عملکارد داناه ،تعاداد غاالف در بوتاه،
تعداد دانه در غالف و وزن100دانه تأثیر معنایداری ()P > 0/01
داشت (جدول  .)5در برر ی عملکرد دانه ه رقم ماورد مطالعاه
در رقابت با علفهایهارز ،اليان  D81083و رقام درخااان باه
ترتیب بیاترين و کمتارين عملکارد داناه را داشاتهاناد (ت ااوت
معناایداری بااین عملکاارد دانااه الياان  D81083و ااایاد وجااود
نداشت) .در شرايط کنترل کامل علفهایهرز ،اليان  D81083و
ایاد به ترتیب بیاترين و کمترين عملکرد دانه را داشتند ،البتاه

گلارش شد Green-Tracewicz et al, (2011) .ناان دادناد
که ارت اب گیاه به و یله کاهش نسبت ( R/FRنسبت نور قرمال
به فرا رخ) (در رقابت با علفهارز نسابت  R/FRکااهش پیادا
میکند) در تمام مرا ل رشد روياای اويا باه طاور ششاکاری
افلايش داشته ،در الیکه کاهش نسبت  R/FRبعد از واردشدن
به مر له زايای تأثیری بار افالايش ياا کااهش ارت ااب نادارد.
بنااابراين باارخالف اياان قیقاات کااه گیاهااان تاانشديااده از
علفهایهرز بلندتر از گیاهان شاهد هساتند ،در بع ای ماوارد
بهطور معنیداری کوتاهتر نیل میباشند که باا پا اخهاای کلای
اجتنا از ايه (کاهش نسبت رياه به ااقه ،افالايش ارت ااب،
افلايش طح ويژه بر  ،کاهش ورفیات فتو انتلی و گلادهی
زودهنگام) نا ازگار ا ت .در شزمايش اضر کاهش ارت اب بوته را
میتوان به کاهش منابع رشد و به دنبال شن کاهش جذ ماواد
غااذايی ( )Assimilationبااهو اایله گیاااه در اثاار ااور
علفهایهرز نسبت داد (  .)Kropff & Lotz, 1992بدينمعنی
که با افلايش ايهاندازی علفهایهرز ،ا تماالً بر های کمتری
به نقطه جبران نوری میر ند ( )Sterck et al., 2013که اين
موضوب اثر نامطلوبی بر فتو نتل و تولید مواد دارد و بب عادم
رشد لولها و کاهش تقسیم لولی مایشاود ،باهطاوری کاه
افلايش طول لول به دلیل ازدياد نسبت نور مادون قرمل به نور
قرمل قادر نخواهد بود که از کوتااهشادن گیااه جلاوگیری کناد
( .)Casal, 2012در تحقیقاتی ديگر هم گلارش شده ا ت کاه
کاهش ارت اب گیاه زراعی بر اثر رقابت علفهایهرز میتواناد باه
دلیل کاهش منابع و در نتیجه کاهش رشاد گیااه زراعای باشاد
).(Ghamari & Ahmadvand, 2015a
رقابت علفهای هرز در هر ه مر له رشادی  R6 ،V4و
 R7باعث کاهش معنیدار اطح بار گیااه لوبیاا نسابت باه
گیاهان رشديافته در شرايط عاری از علفهرز شاد (شاکل 2ج).
در شرايط رقابت با علفهایهارز ،اليان  D81083بیااترين و
ایاد کمترين طح بر را در بین ه رقم در طی ه مر لاه
نمونهبرداری داشتند (شکل  .)3در شارايط کنتارل تماام فصال
علفهایهرز ،در مر له  V4رقم درخاان و در دو مر له  R6و
 ،R7الين  D81083بیاترين طح بر را داشتند (شاکل .)3
البته در مر له  R7ت اوت معنیداری باین ارقاام بارای اا ت
طح بر مااهده ناد.
برا ان نتاي  ،بیاترين زيستتوده لوبیا زمانی باه د ات
شمد که در تمام طول فصل رشد عاری از علافهاایهارز باود و
زمانی که با علفهایهرز در رقابت کامل بود ،کااهش معنایدار
زيساتتاوده لوبیاا در هاار اه مر لاه رشاادی  R6 ،V4و R7
مااهده شد (شکل  .) 2اثر االی رقم روی ا ت زيساتتاوده
فقط در مر له  V4معنیدار ( )P > 0/05شاد ،باهطاوری کاه
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تالش با بیاترين شاخص تحمل رقابت به علفهاایهارز ارقاام
برتر شناخته شدند .در شزماايش اضار ،تعاداد داناه در غاالف،
وزن100دانه ،تعداد غاالف در بوتاه و عملکارد داناه در شارايط
رقابت کامل با علفهایهرز نسبت به کنترل کامل علفهایهرز
به ترتیاب باه میالان  27/42 ،22/71 ،30/18و  42/24درااد
کاهش يافت .در پژوهش ) Eshaghi et al, (2011ارقام گلی و
درخاان به ترتیب  12و  10دراد عملکرد بیاتری نسبت باه
رقاام ااایاد داشااتند .تعااداد غااالف در بوتااه از مهاامتاارين و
سانترين اجلای عملکرد لوبیا بوده و به شادت تحات تاأثیر
رقابت علفهایهرز قرار میگیرد .در مطالعهای که در بااال ذکار
شد ،رقم گلی در مقايسه با رقم درخاان ،دود  15دراد و در
مقايسه با ایاد دود  24دراد تعداد غالف بیاتری داشت .در
اين مطالعه تعداد غالف بوته در شرايط کنترل نسابت باه عادم
کنترل علفهایهرز دود  35دراد بیاتر بود که طبیعتاً علت
شن ،ذف فاار رقابتی ناشی از ور علفهایهرز و درد ترن
بودن بیاتر منابع ا ات .در مطالعاه )Eshaghi et al, (2011
تعداد دانه در غالف در باین ارقاام مختلاف ت ااوت معنایداری
داشت و رقم گلی و درخااان باه ترتیاب بیااترين و کمتارين
تعداد دانه در غالف را داشتند .همچناین در ايان مطالعاه رقام
درخاان وزن100دانه بیاتری نسبت به ديگر رقامهاا داشات.
باالتربودن وزن100دانه در شرايط کنترل کامل علفهایهرز نیل
میتواند به علت کاهش رقابت بین لوبیا و علفهایهرز باشد که
منابع بیاتری را در اختیار گیاه لوبیا قرار میدهد.
در مطالعاه ) ،Moriles et al, (2012ذرت رشاديافته باا
علاافهااایهاارز تااا مر لااه  V4دارای ارت اااب ،ااطح باار و
زيستتوده ماابه با ذرت  V4بدون تنش بود؛ با ايان اال ،در
مر له  ،V6تی اگر علفهایهرز در مر له  V4ذف شاوند،
اين گیاهان کوتاهتر بودناد و دارای اطح بار و زيساتتاوده
کمتری نسبت به ذرت بدون تنش بودند .وقتیکه علفهایهارز
تا مر له  V6ذرت باقی ماندند ،کااهش ارت ااب گیاهاان تحات
تاانش علاافهااایهاارز مااااهده شااد .گیاهااان رشااديافته بااا
علاافهااایهاارز تااا مر لااه  V8در اادود  50دراااد کاااهش
زيسااتتااوده و  53دراااد کاااهش ااطح باار را داشااتند.
هنگامیکه علفهایهرز تا مر له  V8باقی ماندند ،عملکرد دانه
و زيستتوده کاه و کلش  15تا  33درااد باه ترتیاب در اال
 2008و  2009کاهش يافت.

ت اوت معنایداری باین عملکارد داناه اایاد و درخااان وجاود
نداشت (شکل 4الف) .در شارايط تاداخل کامال علافهاایهارز،
بیاترين تعداد غالف در بوته مربو به اليان  D81083و اایاد
بود و کمترين تعداد غالف در بوته در رقم درخاان مااهده شاد
(شکل  .) 4ور علفهایهرز تا انتهای دوره رشد لوبیاا باعاث
کاهش معنیدار ( )P > 0/01عملکرد دانه ،تعداد غاالف در بوتاه،
تعااداد دانااه در غااالف و وزن100دانااه شااد .در مطالعااه )(2011
 Stagnari & Pisanteنیل کاهش عملکرد هماراه باا کااهش در
 LAIو تعداد غالف در تیمارهای تداخل علفهایهرز دياده شاد
که برای اير لگومها مانند نخاود ()Al-Thahabi et al., 1994
نیل گلارش شده ا ت که تعداد کمتر غالفها ،میتواند باه دلیال
تعداد کمتر شاخههاا ،کااهش وزن باذر و زيساتتاوده باشاد .در
مطالعه ) Mojaddam et al, (2016باالترين تعداد دانه در بوتاه
و عملکرد دانه در لوبیا چامبلبلی )(Vigna unguiculata (L.
) Walpدر تیمار وجین کامل و کمترين میانگین اا ات ماذکور
در تیمار وجین تا غنچهدهی به د ت شمد .روند کااهش عملکارد
دانه را میتوان به ايهاندازی علفهایهرز ،ريلش گلها به دلیال
وجود رقابت و کاهش اجلای عملکرد نسبت داد .از اويی ديگار،
کاهش عملکرد دانه به وا طه تداوم ور علفهایهرز در طاول
فصل رشد را میتوان ناشی از قادرت رقابات گوناههاای مختلاف
علفهایهرز موجود دانست ).(Aghaalikhani et al., 2005
رقابت ه رقم لوبیا با علافهاایهارز بار عملکارد داناه و
بیولو يب تأثیر معنیداری داشت ،بهطوریکه در تراکم  32بوته
تاجخرون در مترمربع عملکرد دانه ارقاام اایاد ،اختار و اليان
 D81083نساابت بااه شاااهد بااه ترتیااب  57 ،42و  72دراااد
کاهش يافت ).(Amini et al., 2009
در پژوهش ) Ghanbari Motlagh et al, (2011در بین
ارقام درخاان ،ایاد و گلی بیاترين عملکارد داناه مرباو باه
رقم گلی و کمترين عملکرد مربو به رقم اایاد باود .باه نوار
میر د که باالبودن عملکرد دانه در رقام گلای باه علات رشاد
نامحاادود ،عااادت رشاادی رونااده شن و ااطح باار باااال باشااد
) .(Ghanbari Motlagh et al., 2011رقم ایاد نیل به علات
داشتن کمترين ماده خاب تجمعای و کمتارين اطح بار ،
کمترين عملکرد دانه را دارا باود .ويژگایهاای مورفولاو يکی از
ق بیل ارت اب و طح بر در افلايش تاوان رقاابتی بسایار مهام
هستند .اثر عوامل محیطی روی گیاهان به ن و مر له نماوی
گیاه بستگی دارد ،به طوریکاه در طاول مرا ال رشاد ،میالان
سا یت گیاه به علفهایهرز مت اوت ا ت.
در برر ی ) Lak et al, (2013که در طی دو اال اجارا
شد ،تداخل علفهایهرز باعث کاهش عملکارد ،تعاداد داناه در
بوته ،تعداد دانه در غالف و تعداد غالف در بوته شد و رقم گلی و

شاخص رقابتی

شاخصهای رقابت ابلارهای م یدی برای اراده اطالعات بار
روی توانايی رقابتی محصول در برابر علفهایهرز در برنامههای
ااال ی هساتند .شااخص رقابات ( )CIمعیاار منا ابی بارای
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نوتی های ایاد ،اختر ،خمین و شکوفا شاخص رقابتی کمتری
نسبت به نوتی های ديگر داشتند ) .(Amini et al., 2014در
بین نوتی های لوبیااقرمل ،گلای بیااترين شااخص رقاابتی را
داشت و ایاد کمترين شاخص رقاابتی را داشات .پژوهااگران
اوهار داشتند که ارت اب بیاتر گونههاایهارز غالاب نسابت باه
نوتی های لوبیا باعث میشود که نوتیا هاای لوبیاا باا رشاد
نامحدود و ارت اب بوته بیاتر مثال گلای و پااک ،تاوان رقاابتی
باالتری در برابر علفهایهرز غالب داشته باشند .علت ا ت اده از
شاخص رقابت اين ا ت که در واقع هایچياب از شااخصهاای
عملکرد دانه و عملکرد بیولو يب ارقام در شرايط کات خالص و
در شرايط رقابت با علفهرز و زيساتتاوده علافهاایهارز ،باه
تنهايی نمیتوانند معیار منا بی جهت اندازهگیری توانايی رقابت
ارقام باشاند )Sarani et al, (2011) .(Sarani et al., 2011
بیان کردند که بهترين رقم از نور توان رقابتی ،رقمی ا ت کاه
ضمن برخورداری از عملکرد باال ،زيستتاوده علافهارز را نیال
کاهش دهد.

مقايسه توانايی نوتی های مختلف گیااه زراعای بارای کااهش
تل ات عملکرد ناشی از علفهایهرز ا ات ( Radicetti et al.,
 .)2012با توجه به نتاي تجليه وارياانا (جادول  ،)8شااخص
رقابتی ( )CIبین ه رقم مورد مطالعه در طح ا تمال 5دراد
معنیدار بود .مقايسه میانگین شاخص رقابتی ارقام ناان داد که
بیاترين شاخص رقابتی را الين  D81083داشت .ارقام ایاد و
درخاان ت اوت شماری معنیداری با هم نداشتند ،ولی رقم ایاد
از شاخص رقابتی باالتری نسبت به رقم درخاان برخوردار باود
(شکل  .)5برای معرفی رقم مقاوم بايد رقم موردنور هم شاخص
رقابتی بیاتری داشته باشد و هم عملکرد منا بی را تولید کند.
بنابراين بین ه رقم/الين مورد مطالعه الين  D81083میتواند
به عنوان يب الين مقاوم مطرح شود ،چون عملکرد بااليی داشت
و در رقابت با علفهرز نیل موفقتر بود و هم از شااخص رقاابتی
باالتری برخوردار بود .در پژوهای که به مطالعاه تاوان رقاابتی
ه ت نوتی لوبیاقرمل ،چیتی و ید پرداخته بودند ،بیاترين
شاخص رقاابتی ( )CIرا نوتیا هاای گلای و پااک داشاتند و

شکل  -1روند تغييرات ارتفاع ارقام لوبياقرمز در سه مرحله نمونهبرداری در شرایط کنترل و رقابت با علفهایهرز
Fig. 1. Trend of height changes of red been cultivars at three sampling stages under weed competition and weed
control

و کلروفیاال کاال در مر لااه  R7داشاات (جاادول  .)9مقايسااه
میانگین دادهها (شکل  )6ناان داد که در شرايط کنترل کامال
علفهایهرز در دو مر لاه  V4و  ،R7میالان کلروفیال  b ،aو
کلروفیل کل نسبت باه شارايط تاداخل کامال علافهاایهارز
افاالايش معناایدار داشاات .گیاهااان لوبیااای تحاات رقاباات بااا
علفهایهرز نمونهبرداریشده در مر له  ،R7میلان کلروفیل ،a
 bو میلان کلروفیل کل ماابهی با گیاهان لوبیای تحت رقابت با
علفهایهرز در مر له  V4دارند (شکل  .)6باا توجاه باه ايان
نکته که تحت شرايط رقابت با علفهرز میلان نور فرا رخ ()FR
افلايش میيابد.

صفات فيزیولوژیکی
رنگيزههای فتوسنتزی

تجليه واريانا دادهها (جدول  )9ناان داد که اثار ااالی
رقم و اثر متقابل رقم در رقابت با علفهایهرز بار هایچکادام از
ا ات فیليولو يکی ارزيابیشده در مر له  V4معنایدار نباود،
ولی اثر االی رقابت با علافهارز بار اا تهاای کلروفیال  aو
کلروفیل کل در طح  5دراد و در ا ت کلروفیل  bدر طح
 1دراد معنیدار بود .در مر له  ،R6کلروفیل  b ،aو کلروفیال
کل تحت تأثیر هیچ کدام از تیمارهاا قارار نگرفتناد .رقابات باا
علفهایهرز تأثیر معنیداری ( )P > 0/01روی کلروفیال b ،a
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جدول  -5تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد در تيمار رقابت با علفهرز در سه رقم لوبياقرمز
Table 5. Analysis of variance related to the yield and components yield from three red bean cultivars as affected by
weed competition
ميانگين مربعات
Mean of squares

وزن100دانه

تعداد دانه در غالف

100 Seed weight

No. seed. pod-1

تعداد غالف در

عملکرد دانه

بوته

درجه آزادی

منابع تغييرات

)Degree of freedom (df

S.O.V

Grain yield

No. pod. plant-1

9.61ns

0.14ns

0.73ns

8212.50 ns

2

**279.56

0.47ns

**5.39

** 2506387.50

2

**182.46

**9.82

**10.89

** 15652012.50

1

32.22ns

0.44ns

**5.06

* 989662.50

2

11.47

0.59

0.46

148612.50

10

13.62

18.67

13.80

11.07

بلوک
Block

رقم
Cultivar

رقابت با علفهرز
Weed competition

رقم × رقابت علفهرز
Weed competition×Cultivar
خطا
Error

ضريب تغییرات (دراد)
)C.V (%

** * ،و  :nsبه ترتیب ناانگر معنیداری در طح ا تمال 1دراد و  5دراد و عدم معنیداری
significant at P≤0.05 and P≤0.01 and non-significant difference, respectively

*, ** and ns:

شکل  -2مقایسه ميانگين اثر ساده رقابت با علفهایهرز صفت ارتفاع (الف) ،زیستتوده (ب) و سطح برگ (ج) در سه زمان نمونهبرداری
Fig. 2. Mean comparison for the main effects of weed competition for the (a) height, (b) biomass, and leaf area traits at
three sampling stages

ادور کربوهیدرات به گرههای ريبوزومی میشاود .ايان امار بار
فعالیت گرههای ريباوزومی اثار مایگاذارد و در نتیجاه میالان
تثبیت نیترو ن و به دنباال شن میالان پاروتنین بار را متاأثر
خواهد اخت ) .(Mauro et al., 2011در ايان پاژوهش نیال
هملمان با کاهش میلان زيستتوده در تیماار رقابات کامال باا
علفهرز میلان کلروفیل نیل کاهش يافت .نتاي پژوهاای ديگار
ناااان داد کااه تیمارهااای شزمايااای (تااداخل و کنتاارل کاماال
علفهایهرز) از لحاظ کلروفیل نسبی بار در اطح ا تماال
1دراااد و از نواار پااروتنین بااذر در ااطح ا تمااال  5دراااد

بر های ايجادشده گیاه لوبیا که تحت نور غنی از فرا رخ
هسااتند ،میاالان کلروفیاال پااايینتاار و وزن مخصااوص باار
پايینتری هم دارند ) .(Bartoli et al., 2009میلان کلروفیال
بر به میلان زيادی ،تعیاینکنناده میالان فتو انتل و تولیاد
زيستتوده ا ت و لذا میتواند عملکارد نهاايی را متاأثر اازد.
ايهاندازی علفهایهرز روی گیاه زراعی میلان کلروفیل  aو b
را کاهش میدهد و اين ا ات بهطور قوی و مثبتای مارتبط باا
تجمااع وزن خاااب گیاااه هسااتند .بااا افاالايش ااايهاناادازی
علفهایهرز از میلان فتو انتل کا اته شاده و ابب کااهش
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افلايش تراکم گیاهان (لوبیا و علفهایهرز) باعث کاهش میالان
کلروفیل کل گیاه لوبیا و علفهایهرز مجاور و همچنین کاهش
میلان درشتمغذیها ( Pو  )Kو ريلمغذیهاا ( Mn ،Fe ،Znو
 )Cuدر لوبیا و علفهایهرز شد .علفهایهرز از طرياق رقابات
بر ر منابع رشد ،اثر نامطلوبی بر میلان کلروفیال بار دارناد.
روند کاهاای کلروفیال در رقابات باا علافهارز (تاراکم بااالی
علفهرز همراه با گیاه زراعی) میتواند ناشای از عوامال درونای
گیاه بر اثر رقابت بوتهها برای جاذ عنااار غاذايی نیال باشاد
).(Majnoon Hosseini et al., 2003

اخااتالف معناایداری بااا يکااديگر داشااتند ( & Ghamari
 Saberali et al, (2012) .)Ahmadvand, 2015bگالارش

کردند که ور و عدم ور علفهرز تاجخرون در اال اول
کااات معمااوالً تااأثیر معناایداری باار غلواات کلروفیاال باار
نوتی های لوبیاقرمل (گلای و اليان  )D81083نداشاته ا ات،
ولی در ال دوم و بهطاور کاامالً مت ااد باا نتیجاه اال اول،
غلوت کلروفیل بر در رقم گلی و در شرايط فاار رقابتی زياد
علفهرز تاجخرون نسبت به عدم ور شن به طور معنیداری
کااهش يافات Ribeiro et al, (2017) .گالارش کردناد کاه

شکل  -3روند تغييرات سطح برگ ارقام لوبياقرمز در سه مرحله نمونهبرداری در شرایط کنترل و رقابت با علفهایهرز
Fig. 3. Trend of leaf area changes of red been cultivars at three sampling stages under weed competition and weed
control

جدول  -6مقایسه ميانگين اثر متقابل رقم و رقابت با علفهرز بر ارتفاع در مرحله  R7و سطح برگ در مرحله V4
Table 6. Mean comparison of interaction of cultivar and weed competition on height at R7 stage and leaf area at V4
stage
ميانگين صفت  ±خطای استاندارد
Mean adjective ± Standard error

ارتفاع ،مرحله ( R7سانتیمتر)

سطح برگ ،مرحله ( V4سانتیمتر مربع در هر گياه)

)Height, R7 stage (cm

)Leaf area, V4 stage (cm2.plant-1

کنترل علفهایهرز تا پایان دوره

تداخل کامل علفهایهرز

کنترل علفهایهرز تا پایان دوره

تداخل کامل علفهایهرز

Weed control until the end of
period

Weed control until the end of
period

Weed full interference

Weed full interference

7.69 d ± 0.28

46.64 a ± 1.85

31.41 bc ± 1.11

9.41 cd ± 0.52

32.24 bc ± 0.88

29.64 c ± 1.01

18.11 a ± 0.58

11.44 c ± 0.34

38.16 b ± 1.28

34.33 bc ± 1.51

15.30 b ± 0.10

14.67 b ± 0.24
4.64

7.38

رقم
Cultivar

ایاد
Sayad

درخاان
Derakhshan
D81083
= LSD (P
)0.05

در هر تون ،وجود داقل يب رف ماابه نااندهنده عدم ت اوت معنیدار در بین میانگینها میباشد.
مقايسه میانگین با ا ت اده از شزمون  LSDدر طح ا تمال معنیداری  5دراد میباشد.
In each column, at least one similar letter indicates non-significant difference between the means.
Mean comparison by LSD test at a significant probability level of 5%
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دانه و تعداد دانه در100 وزن،V4  مقایسه ميانگين اثرات اصلی رقم و رقابت با علفهایهرز برای صفات زیستتوده در مرحله-7 جدول
غالف ارقام لوبياقرمز
Table 7. Mean comparison for the main effects of cultivar and weed competition for the biomass (V4 stage),
100 seed weight and seed number per pod traits of red bean
 خطای استاندارد± ميانگين صفت
Mean adjective ± Standard error

رقم

)دانه (گرم100وزن

Cultivar

100 Seed weight (g)

Biomass (V4 stage) g.plant-1

ایاد

b

19.48 ± 0.24

0.72 b ± 0.04

22.55 b ± 1.10

1.15 a ± 0.07
1.36 a ± 0.04
0.39
تعداد دانه در غالف

Sayad

درخاان
Derakhshan
D81083
LSD (P = 0.05)

)) (گرم در هر گياهV4 زیستتوده (مرحله

رقابت علفهرز

32.54 a ± 0.91
4.35
)دانه (گرم100وزن

Weed competition

100 Seed weight (g)

No. seed pod-1

تداخل کامل علفهایهرز

21.67 b ± 0.62

3.4 b ± 0.08

28.04 a ± 0.80

4.87 a ± 0.06

3.55

0.81

Weed full interference

کنترل علفهایهرز تا پايان دوره
Weed control until the end of period
LSD (P = 0.05)

. وجود داقل يب رف ماابه نااندهنده عدم ت اوت معنیدار در بین میانگینها میباشد،در هر تون
. دراد میباشد5  در طح ا تمال معنیداریLSD مقايسه میانگین با ا ت اده از شزمون
In each column, at least one similar letter indicates non-significant difference between the means.
Mean comparison by LSD test at a significant probability level of 5%

 مقایسه ميانگين اثر متقابل رقم و رقابت با علفهرز بر صفت (الف) عملکرد دانه و (ب) تعداد غالف در بوته-4 شکل
. دراد اختالف معنیداری ندارند5  در طح،میانگینهايی که داقل يب رف ماترک دارند

Fig. 4. Mean comparison of interaction of cultivar and weed competition on traits (a) grain yield and (b) Number of

pod per plant
Means with a letter in common are not significantly different at P < 0.05.

 تجزیه واریانس شاخص رقابتی ارقام لوبياقرمز در رقابت با علفهرز-8 جدول
Table 8. Analysis of variance of competition index for red bean cultivars under weed competition
منابع تغيير

درجه آزادی

شاخص رقابتی

S.O.V

degree of freedom (df)

Competitive index

بلوک

2

0.0922 ns

2

0.7173 *

4

0.097

Block

رقم
Cultivar

خطا
Error

)ضريب تغییرات (دراد

24.78

C.V (%)
* and ns:

 دراد و عدم معنیداری5  به ترتیب ناانگر معنیداری در طح ا تمال:ns * و
significant at P≤0.05, and non-significant difference, respectively
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شکل  -5مقایسه ميانگين شاخص رقابت ارقام لوبياقرمز در رقابت با علفهرز
Fig. 5. Mean comparison of competition index for red bean cultivars under weed competition

شکل  -6مقایسه ميانگين تيمار رقابت با علفهایهرز برای صفتهای کلروفيل  b ،aو کلروفيل کل لوبياقرمز در سه زمان نمونهبرداری
Fig. 6. Mean comparison of weed competition treatment for chlorophyll a, b and total chlorophyll traits of red bean at
three sampling stages

شکل  -7مقایسه ميانگين اثر اصلی رقم در مرحله  R6و رقابت با علفهایهرز در مرحله  R7برای صفت کاروتنوئيد
Fig. 7. Mean comparison for the main effects of cultivar at R6 stage and weed competition at R7 stage for the
carotenoid

االی رقم و رقابت باا علافهاایهارز روی میالان شنتو ایانین
معناایدار بااود و رقاام درخاااان بیاااترين میاالان شنتو ایانین
( 0/0020میکرومول بار میلایلیتار) را در ايان مر لاه داشات
(شکل  .)8میلان شنتو یانین در مر له  R7در شرايط رقابت باا
علفهایهرز کمتر از کنترل کامل علفهایهرز بود (شاکل .)8
میلان کاروتنودید در اين مر له تحات تاأثیر رقام قارار گرفات
(جدول  .)9در مر له  R6و در شرايط رقابت با علافهاایهارز،
الياان  D81083و رقاام ااایاد بیاااترين و کمتاارين میاالان

در برر ی میلان شنتو یانین و کاروتنودید در مر لاه V4

در بین ه رقم لوبیای مورد مطالعه ت اوت معنیداری ماااهده
ناد .همچنین رقابت با علفهایهرز نیال تاأثیر معنایداری بار
میلان شنتو یانین و کاروتنودید نداشت (جدول )9؛ در الی کاه
در مر له  R6اثر االی رقابت با علفهایهرز و اثر متقابل رقام
در رقاباات بااا علاافهااایهاارز تااأثیر معناایداری روی میاالان
شنتو یانین داشتند و میالان کاروتنودیاد در ايان مر لاه فقاط
تحت تأثیر رقابت با علفهایهرز قرار گرفت .در مر له  R7اثار
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زيستتوده بر  ،کاهش کلروفیال کال ،کااهش شنتو ایانین و
افلايش طوح کاروتنودید میشود .نتااي Afifi & Swanton
( )2012اکی از شن ا ت که قرارگرفتن گیاه ذرت (در مرا ال
ابتدايی رشد) در معرض نسبت  R/FRکام ناشای از رقابات باا
علفهای هارز منجار باه کااهش میالان شنتو ایانین و افالايش
لیگنااین در بافاات اااقه در مقايسااه بااا تیمارهااای عاااری از
علاافهااایهاارز شااد .میاالان شنتو اایانین در باار هااا ت اااوت
معنیداری با شاهد نداشت و در رياههای ذرت ايان میالان در
هر دو تیمار ناچیل بود .زيستتوده رياه و اقه و قطر ااقه در
شرايط عاری از علاف هارز نسابت باه شارايط رقابات کامال باا
علفهایهرز بیاتر بوده ا ت .تغییار از انتل شنتو ایانین باه
نتل لیگنین که يب ويژگای عماومی مسایر فنیال پروپانودیاد
میباشد ،دلیل کاهش میلان شنتو یانین در بافت اقه و اپا
افلايش میلان لیگنین ا ت (.)Afifi & Swanton, 2012

شنتو اایانین را داشااتند کااه کااامالً باارخالف شاارايط کنتاارل
علاافهااایهاارز بااود (شااکل  .)8بیاااترين و کمتاارين میاالان
کاروتنودید در مر له  R7مربو به رقم اایاد و درخااان باود
(شکل  .)7در مر لاه  R6بیااترين میالان کاروتنودیاد (2/59
میکرومول بر میلیلیتر) در شرايط رقابت کامل با علفهایهارز
مااهده شد (شکل  .)7تغییرات در طوح شنتیاکسایدش نهاای
برگی مانند کاروتنودیدها و شنتو یانینها در تعدادی از مطالعات
رقابت گلارش شده ا ت .ايان مطالعاات نااان دادناد کاه ناور
فرا رخ منعکاشده بهو ایله علافهاایهارز مجااور ،موجاب
پا خهای شنتی اکسیدانی میشود تا از اثارات زياانباار افالايش
( ROSگونههای اکسیژن فعال) جلوگیری شود ROS .مازاد باه
هر دوی فتو یستم  Iو  IIش یب میر ااند ( Agostinetto et
Lorenzo .)al., 2017; Mckenzie -Gopsill et al., 2019
) et al, (2019ناان دادند که ايه گیاهان روی يکديگر باعث
افلايش ارت اب گیاه ،دمبر هاا و میاانگرههاای بلنادتر ،کااهش

شکل  -8مقایسه ميانگين اثر اصلی رقم و رقابت با علفهایهرز در مرحله  R7و اثر متقابل رقم و رقابت با علفهایهرز در مرحله  R6برای
صفت کاروتنوئيد
Fig. 8. Mean comparison for the main effects of cultivar and weed competition at R7 stage and interaction of cultivar
and weed competition for the carotenoid at R6 stage
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بیاترين عملکرد دانه را نیل تولید کرد .با توجه به اينکه میلان
کلروفیل بر  ،تعیینکننده میلان فتو نتل و تولید زيستتاوده
ا ت ،پا میتواند بر عملکرد محصول نیل تأثیر بگذارد .به نوار
ماایر ااد کااه عملکاارد دانااه وابسااتگی زيااادی بااا خصوااایات
مورفولو يااب و فیليولو يااب در طاای فصاال رشااد دارد .تااأثیر
د تکاری فاکتورهای زراعی مانند کاربرد ارقام منا اب ،ممکان
ا ت به عنوان يب راهکار غیرشیمیايی در کااهش اثار تاداخل
علفهایهرز بر عملکرد محصول لوبیا مؤثر باشد .عالوه بار ايان
افلايش توانايی رقابتی گیاه در برابر علفهاایهارز نیال باياد در
نور گرفته شاود و بايساتی از اداکثر ورفیات نتیکای ارقاام
موجود نیل در شرايط اقلیمای مت ااوت ا ات اده شاود .باا ايان
وجود ،از شنجا که اثر رقابت علافهاایهارز بار گیااه زراعای در
شرايط مختلف محیطی مت اوت ا ت ،بنابراين توایه مایشاود
که اين شزمايش در اير شارايط اقلیمای و در چناد اال نیال
تکرار شود.

نتيجهگيری

تحقیق اضر ،ناان داد که ا ت اده از الين  D81083در
شرايط عدم دخالت علفهایهارز قاادر ا ات عملکارد داناه را
نسبت به شرايط تداخل کامل با علفهایهرز تا دو برابر افلايش
دهد .با توجه به نتاي  ،الين  D81083بیااترين عملکارد داناه
( 5220کیلااوگرم در هکتااار) ،تعااداد غااالف در بوتااه (،)5/33
وزن100دانه ( )32/54و بیاترين شاخص رقابات ( )1/81را در
شرايط تداخل کامل با علفهایهرز داشت .در شرايط رقابت باا
علفهایهرز ،ارت اب ،اطح بار و زيساتتاوده در طای اه
مر له نمونهبرداری نسبت به شرايط کنترل کامل علفهایهارز
کاااهش معناایداری داشاات .قاادرت رقااابتی الياان  D81083را
میتوان به ارت اب ،طح بر و زيساتتاوده بیااتر شن ارتباا
داد .نتاي اين تحقیق ناان داد که علفهایهرز از طريق رقابت
بر ر منابع رشد ،اثر نامطلوبی بر میلان کلروفیل و شنتو ایانین
دارند؛ بهطوری که در مر له  R7رشد لوبیا مقدار کلروفیال  aو
 ،bکلروفیاال کاال و شنتو اایانین در تیمااار رقاباات کاماال بااا
علفهایهرز نسبت به شرايط کنترل کامال علافهاایهارز باه
ترتیب به میلان  24/66 ،26/81 ،22/90و  33/3دراد کااهش
يافت .الين  D81083بیاترين میلان شنتو یانین را در مر لاه
 R6در شرايط رقابت با علفهایهرز و بعاد از اایاد بیااترين
میاالان کاروتنودیااد را در مر لااه  R7داشاات و در عااین ااال،

سپاسگزاری
از مرکاال تحقیقااات کااااورزی و منااابع طبیعاای ا ااتان
مرکلی-ايستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین ،بارای تاأمین باذور
مورد نیاز اين پژوهش امیمانه تاکر و قدردانی میگردد.
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Introduction
Common bean (Phaseolus vulgaris L.) has been considered as an important source of protein and
calorie. This plant plays an important role in supplying the human's protein. Bean crop is highly susceptible
to weeds due to low growth rate early in the growing season. Therefore, competition with weeds causes a
significant reduction in grain yield at the end of the growing season. Weed competition is a kind of nonliving stress, which affects plant yield. Weeds and crops are always competing for obtaining nutrients, water,
light and space (CO2). Examining the effect of weed interference time during the critical period provides
valuable information regarding the physiological outcome of competition between weeds and crops. Red
bean cultivars, with different morphological and genetic characteristics, show different responses in the
presence of weeds, which may ultimately result in possible difference in yield. Unlimited growth genotypes
showed higher competitive ability than those with limited growth genotypes. However, there are
contradictory reports about the effect of growth habits on competitive ability. Measurement of growth
indices is necessary to study the competitive ability of species during the growth period. The aim of this
study was to investigate the response of some morphophysiological traits of three red bean cultivars with two
different growth habits to weeds.
Materials and Methods
A field experiment was conducted to investigate the morphological and physiological characteristics of
three red bean cultivars with two different growth habits (semi erect and erect) under weed competition in
the experimental research station at the Faculty of Agriculture, University of Ilam, Iran. The experiment was
conducted as factorial based on a randomized complete block design with two factors including: cultivars
(Sayad, Derakhshan and line D81083) and weed competition at two levels (weed free and infested during the
growing season) with three replications. The traits related to red bean such as plant height, biomass,
chlorophyll a, b and total chlorophyll, anthocyanin and carotenoid at the stages V4, R6, R7 and grain yield
and yield components were measured at physiological maturation stage. The importance value of weed
(IVW) was measured in two stages V4 and R9. Competitive index (CI) was used to evaluate the competitive
ability of common bean varieties against weeds. The software of SPSS 22, SAS 9.4 and Excel 2013 were
used for test normality, data analysis and drawing charts, respectively. Means comparison was performed by
the least significant difference test (LSD).
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Results and Discussion
Convolvulus arvensis had the highest importance value of weed (IVW) index from the beginning of
growth until stage V4. At stage R9, the Purtulaca oleracea and Amaranthus retroflaxus had the highest
values of IVW by 27.33% and 21.92%, respectively. The latter are dominant species in the western regions
of the country. The results showed that cultivar type and weed competition had significant effects on the
bean crop height at all studied stages. In addition, the effect of interaction between cultivar and weed
competition was significant on leaf area (LA) and height at V4 and R7 stages, respectively. At all stages,
traits such as height and leaf area of red bean cultivars were significantly decreased owing to weed
competition compared to the weed control. Line D81083 and Sayad had the highest and lowest leaf area in
competition with weeds during all stages, respectively. The effect of interaction between cultivar and weed
competition was significant on grain yield and number of pods per plant. Line D81083 and Derakhshan
cultivars had the highest and lowest seed yield in competition with weeds, respectively. Line D81083 had the
most competitive index among the cultivars. There were no significant differences between Sayad and
Derakhshan in all studied traits. Weed competition had a significant effect on chlorophyll a, b and total
chlorophyll at V4 and R7 stages. Anthocyanin and carotenoids were not affected by the treatments at V4
stage. Overall, chlorophyll a, b and total chlorophyll were significantly increased in the absence of weeds.
The effect of differences in anthocyanin value was significant based on the cultivar and weed presence, while
carotenoid content was only affected by the cultivar type at R7 stage.
Conclusion
The present study showed that use of line D81083 could increase grain yield of red bean up to 2-fold
under weed free conditions compared to crop-weed interference conditions. Line D81083 had the highest
grain yield, pod per plant, 100-grain weight, and competition index when full-season weed competition
occurred.
Keywords: Growth traits, Non-chemical weed management, Photosynthetic pigments, Shading
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چکيده
به منظور مطالعه اثر بذرمال و محلولپاشی اسیدهاا آمیناه مختلا بار رو عملکارد و اجااا عملکارد عاد،
آزمايشی در سال زراعی  1397در مارعه تحقیقاتی دانشکده کشاورز دانشگاه تربیت مدر ،به صورت فاکتوريل در قالب
طرح بلوکها کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد .عوامل مورد بررسی شامل نحوه کااربرد آمینواسایدها در ساه ساط
بذرمال محلولپاشی و بذرمال+محلولپاشی باه عناوا عامال اول و کااربرد اناوا آمینواسایدها در پان ساط آرژنای،
آسپارتیک اسید پرولی ،اسیدآمینه تجار و آب مقطر (شاهد) به عنوا عامل دوم در نظار گرفتاه شاد .مقادار مصار
اسیدها آمینه يک گرم در لیتر بود .نتاي نشاا داد بیشاتري ،کلروفیال کال کلروفیال  aو کلروفیال  bاز باذرمال باا
آسپارتیک اسید به ترتیب با  13 /92 16/18و  2/53میلیگرم در گرم وز تر برگ به دست آمد .بذرمال و محلولپاشی با
اسید آسپارتیک با  13/11غال در بوته بیشتر از ساير تیمارها بود .کاربرد اسیدآمینه آسپارتیک اسید باا  71/88گارم در
متر مربع بیشتري ،عملکرد را تولید کرد که بیش از سه برابر عملکرد حاصل از استفاده از آب مقطر (شااهد) باود .کااربرد
آرژنی 55 /51( ،گرم در متر مربع) اسیدآمینه تجار ( 44/45گرم در متر مربع) و پرولی 32/78( ،گرم در متر مربع) باه
ترتیب در رتبهها بعد قرار گرفت .کاربرد آسپارتیک اسید به صورت پرايمینگ و محلولپاشی با بیشاتري ،عملکارد باه
عنوا تیمار برتر معرفی میشود.
واژههای کليدی :آرژنی ،آسپارتیک اسید پرولی ،شاخص برداشت عملکرد بذر کلروفیل.

ساير حبوبات  6/5درصد از کل سط برداشت حبوبات میباشد.
همچنی ،از  82/2میلیو ت ،از انوا محصاو ت زراعای تولیاد
شده است که سهم حبوبات  0/85درصد معادل  699هااار تا،
بود که از اي ،بی ،عد ،با سط کشت  136هاار هکتار معادل
 1/24درصد و با تولید  82هااار تا ،معاادل  0/1درصاد دارا
مقام سوم تولیدات حبوبات کشور را دارا میباشاد .از  136هااار
هکتار تولید عد ،در کشاور حادود شاش هااار هکتاار آ باه
صورت کشت آبی و  130هاار هکتار آ به صورت کشات ديام
مديريت میشود و از مجمو  82هااار تا ،تولیادات عاد ،در
کشور هفت هاار ت ،مربوط به کشت آبی و  75هاار ت ،مرباوط
به کشت ديم میباشد همچنی ،عملکرد اي ،گیاه در ماار آبای
 1230کیلوگرم در هکتاار و در اراضای ديام  577کیلاوگرم در
هکتار میباشد (آمارناماه کشااورز  .)1395-96باا توجاه باه
اي،که بیش از  95درصد اراضی زير کشت عد ،در کشور ايرا
به صورت ديم مای باشاد لاذا خشاکی و کمباود آب در خااک
بیشتري ،تأثیر را در کاهش عملکرد اي ،گیااه دارد ( & Parsa

1

مقدمه
عد )Lens culinaris Medik.( ،باا حادود  28درصاد
پروتئی ،يکی از مهمتري ،حبوبات اسات و باه عناوا مکملای
برا غالت و منبعی مناسب جهت تأمی ،پاروتئی ،و اسایدها
آمینااه در رژياام غااذايی کشااورها در حااال توسااعه محسااوب
میشود و به سبب توانايی تثبیت نیتاروژ ( Ghanem et al.,
 )2015موجب افاايش حاصلخیا خاک شاده و در تنااوب باا
برخی گیاها زراعی خصوصاً غالتای مانناد گنادم ( Triticum
 )aestivum L.و جو ( )Hordeum vulgareبهبود و پايادار
عملکارد را باه دنباال دارد ( .)Erskine & Saxena, 1993در
ساااال زراعااای  1395-96حااادود  799هاارهکتاااار معاااادل
27/7درصااد سااط برداشاات محصااو ت زراعاای بااه حبوبااات
اختصاص يافته است .از اي ،مقدار نخاود ()Cicer arietinum
 62/8لوبیااا ( 13/6 )Phaseolus vulgarisعااد 17/1 ،و
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غلظت با پرولی ،در بسیار از موارد برا گیاها مضر بوده
و در موارد نیا بر متابولیسمها حیاتی گیاها اثرات منفی و
جبرا ناپذير را بر جا میگذارد و باعث کاهش رشد مایشاود
( .)Nanjo et al., 2003محلولپاشی اسایدها آمیناه باعاث
افاايش قابلتوجه ارتفا بوته تعداد ساقه ها فرعی وز تار و
خشااک گیاااه بابونااه ( )Matricaria chamomillaماایشااود
( .)Karima et al., 2005محلولپاشی پرولی ،باه طاور قابال
توجهی اثرات منفی تنش شور بر درصاد جواناهزنای رشاد و
محتوا کلروفیل دو رقم گنادم را کااهش داد ( Talat et al.,
.)2013
با توجه به اي،که کشور ايارا در منطقاه خشاک و نیماه
خشک قرار دارد و همچنی ،به خااطر بارنادگیهاا شاديد در
ابتدا فصل بهار امکا ازبی،رفت ،محصول زراعی کشات شاده
وجود دارد .راهکارها مختلفی برا استفاده از زما باقیماناده
از فصل زراعی وجود دارد که با کشات ديرهنگاام گیاهاانی کاه
دوره رشد کوتاهی دارند میتوا اشاره کارد کاه عاد ،مای
تواند گاينه مناسبی برا اي ،موضو باشد و از طرفی در تااريخ
کشتها ديرهنگام دما با از جوانهزنی دانه گارده و رشاد
لوله گرده جلوگیر کرده ( )Kakani et al., 2002و همچنی،
به دلیل گرما انتها فصل بهاار و ابتادا فصال تابساتا در
کشت تأخیر اي ،گیاه عملکرد کاهش میيابد .از اي ،رو بارا
کاهش اثرات آ در اي ،پژوهش تأثیر نحاوه کااربرد اسایدها
آمینه خالص و تجار رو عملکارد و اجااا عملکارد عاد،
مورد بررسی قرار گرفته است.

 .)Bagheri, 2008همچنی ،تنشها زيستی مانناد حشارات
بیمار ها و عل ها هرز و تنشهاا غیرزيساتی مانناد درجاه
حاارارت حاصاالخیا خاااک و خشکسااالی از عواماال مهاام
محدودکننااده در تولیااد عااد ،ماایباشااند (.)Korbu, 2009
راهکارها متعدد برا کاهش میاا آسیب سالولی ناشای از
تنشها غیرزنده و افاايش تحمل به آ وجود دارد که يکی از
اي ،راهکارها استفاده از مواد اسمولیت مانند پرولی ،گاليسای،
بتائی ،ترهالوز و ...به صورت محلولپاشی میباشد کاه باهطاور
چشمگیر باعث کاهش اثرات مخرب تنش درگیاها میشوند.
آرژنی ،به عنوا يکی از آمینواسیدها پیشماده تولید پلای
آمی،ها پرولی ،و نیتريک اکسید است که میتواناد نقاشهاا
فیايولوژيکی مهمی در گیاه در پاسخ به تانشهاا غیرزيساتی
ايفا نمايد .تأثیر کاربرد خارجی اي ،آمینواسید در کااهش تانش
شور در گیاه گندم ( )Chen et al., 2011و تنش خشکی در
گیاه گوجاهفرنگای (Nasibi et ( )Solanum lycopersicum
 )al., 2011و تانش سارما در گیااه پساته ()Pistacia vera
( )Nasibi et al., 2013گاارش شده است .اسیدها آمیناه باا
اثر بر افاايش تحمل باه تانشهاا محیطای افااايش غلظات
کلروفیل و در نتیجه اثر بر فتوسنتا بر رشد و عملکارد گیاهاا
مؤثر واقاع مایشاوند و باهصاورت مساتقیم و غیرمساتقیم بار
فعالیتها فیايولوژيک و رشد و نمو گیاه تأثیر دارندFaten ( .
 .)et al., 2010امااروزه کاااربرد ترکیاابهااا آلاای زيسااتی
آمینواسید در زراعت گیاها مورد توجه قرارگرفته اسات کاه
دلیل اي ،توجه نقش اساسی اسیدها آمینه در حیات موجودات
میباشد .ارزش استفاده از فراوردهها زيستی با مجموعاه ا از
اسیدها آمینه آزاد در اي ،است که به دلیل غنا آمینواسید
اي ،فرآوردهها سلول نیاز به بیوسنتا مجادد ايا ،ترکیابهاا
نداشته و انرژ موردنیاز جهت اي ،بیوسنتا در گیاه ذخیره می
شود .اي ،فراوردهها با تأثیر بر روناد پاروتئی،سااز در ساطوح
ژنی و با تأثیر بر سوختوساز پايه گیاهی رشد و تکوي ،گیااه را
منظم نموده و در مراحل مختل رشد کارآيی و کااربرد خااص
خود را با محلولپاشی در اختیار گیااه قارار مایدهناد .درواقاع
تغذيه برگی اسیدها آمینه آزاد میتواند يک منباع مهام بارا
سنتا پروتئی ،در گیاها باشد ( .)Raeisi et al., 2014کاربرد
پرولی( ،برونااد( روش کارآمد برا کااهش اثارات ناامطلوب
تنشها بوده و میاا تأثیر محلولپاشی پرولی ،بار گیاهاا باه
گونه گیاهی مرحله رشد گیاه زما اساتفاده و میااا غلظات
پرولی ،بستگی دارد ( .)Ashraf & Foolad, 2007اساتفاده از
اسیدآمینه پرولی ،به صورت محلولپاشی در غلظتها کام تاا
حدود بسیار زياد تحمال گیاهاا باه تانشهاا محیطای را
بهباود مایبخشاد ( .)Deivanai et al., 2001درعای ،حاال

مواد و روشها
به منظور بررسی واکنش عد ،به بذرمال و محلولپاشای
اسااایدها آمیناااه مختلاا در کشااات ديرهنگاااام در ساااال
زراعی 1397در مارعه تحقیقاتی دانشاکده کشااورز دانشاگاه
تربیت مدر ،واقع در  17کیلومتر غرب تهارا باا مختصاات
جغرافیايی  35درجه و  74دقیقه عرض شامالی و  51درجاه و
 16دقیقااه طااول شاارقی بااا ارتفااا  1275متاار از سااط دريااا
پژوهشی به صورت فاکتوريل در قالب طارح بلاوکهاا کامال
تصادفی در سه تکرار اجرا گرديد .عوامال ماورد بررسای شاامل
نحوه کاربرد آمینواسیدها در سه سط بذرمال محلاولپاشای و
بذرمال+محلولپاشی به عنوا عامل اول و کااربرد آمینواسایدها
در پن سط آرژنای ،آساپارتیک اساید پارولی ،اسایدآمینه
تجار پروآمی ،تولید شاده در کشاور اساپانیا (شاامل پارولی،
( )%9/78سري )%11/32( ،اسیدگلوتامیک ( )%9/48گاليسی،
( )%9/48لیوسی )%5/40( ،والی )%4/76( ،آساپارتیک اساید
( )%6/22آرژنی )%5/29( ،ترونی )%4/20( ،آ نای)%4/15( ،
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با توجه به نتاي آ تأمی ،شد .آبیار با نوار تیا و مباارزه باا
عل ها هرز باه صاورت دساتی و در صاورت نیااز انجاام شاد.
محلولپاشی اسایدها آمیناه ياک مااه بعاد از کشات در ساه
مرحله به فواصل  10روز يکبار انجام گرفت .برا محلولپاشای
از سمپاش باد پشتی با فشار دائم به حجم  12لیتار اساتفاده
شد .نو نازل سمپاش از نو مارپیچی با طرح پاشاش مخاروط
تااوپر و میاااا پاشااش  0/1لیتاار در مترمربااع ( 1000لیتاار در
هکتااار) بااود .بااه منظااور بررساای تااأثیر عواماال مااورد بررساای
کلروفیاال aکلروفیاال bکلروفیاال کاال بعااد از آخااري ،مرحلااه
محلولپاشی زمانی که برگها سبا بودند ساط بارگ بوتاه در
مرحلاااه رسااایدگی فیايولوژياااک تعاااداد غاااال در بوتاااه
وز 1000دانااه شاااخص برداشاات و عملکاارد بااذر در زمااا
رسیدگی اکولوژيک اندازه گیار شادند .ساط برداشات بارا
اندازهگیر عملکرد و اجاا عملکرد با رعايت حذ اثر حاشیه
دو متر مربع بود.

فنیل آ نای )%4/28( ،سیساتی )%1/16( ،يسای)%1/48( ،
تیااروزي )%0/70( ،هیسااتیدي )%1/46( ،متیااونی )%0/60( ،و
اياولیوسی ))%3/05( ،و آب مقطر (شاهد) به عنوا عامال دوم
در نظر گرفته شد .مقدار مصر اسیدها آمیناه طبا توصایه
شرکت تولیدکننده اسیدآمینه تجار يک گرم در لیتر بود .بعد
از عملیات شخم و آمادهساز مارعه در ارديبهشت ماه (کشات
تأخیر ) اقدام به کشت بذر رقام بیلاهساوار باا وز 1000داناه
48گرم شد .تیمارها مربوط به بذرمالی قبل از کشت به مادت
دو ساعت با اسیدها آمینه آغشته شدند .هار کارت آزمايشای
شامل شش خط کاشت به طول پن متر و فاصله بای ،خطاوط
 25سانتیمتر در نظر گرفته شد به طور که تراکم  200بوتاه
در متار مرباع حفا شاود ( .)Mahmoudi, 2006باه منظاور
تأمی ،نیاز غذايی عد ،نمونه خاکی از مارعاه تهیاه و عناصار
غذايی آ تعیی( ،جدول  )1و میاا نیتروژ مورد نیااز عاد،
( 25کیلوگرم نیتروژ در هکتار قبل از کاشت به عنوا آغازگر)

جدول  -1خصوصيات فيزيکو شيميايی خاک مزرعه
Table 1. Farm soil physicochemical properties
Organic matter
)(%

EC
)(dS m-1

pH

K
)(mg kg-1

P
)(mg kg-1

N
)(%

Soil texture

ماده آلی

هدايت الکتريکی

اسيديته خاک

پتاسيم

فسفر

نيتروژن

بافت خاک

(درصد)

(دسیزيمنس بر متر)

(ميلیگرم در کيلوگرم)

(ميلیگرم در کيلوگرم)

(درصد)

1.1766

0.971

7.91

440

29.4

0.063

0.7060

1.627

7.59

407

45.9

0.044

اندازهگیر میاا کلروفیال  aو  bباه روش & Hiscox
 )1979( Israelstamانجام گرفت .بدي ،منظور مقدار  0/5گرم

Soil depth
)(cm

عمق خاک
(سانتیمتر)

Sandy loam

لومی شنی
Sandy loam

لومی شنی

0-30
30-60

سپ مقايسه میانگی،ها صفات مورد بررسی به روش آزماو
حداقل اختال معنیدار حفاظت شده انجام گرفت.

از ماده تر گیاهی را در  10میلیلیتر در د متیالسولفوکساايد
( )DMSOريخته و مدت يک ساعت درو حمام با،ماار 70
درجه سانتیگراد قرار داده شد .مقدار جذب عصااره حاصال باا
دستگاه اسپکتروفتومتر در طول ماو هاا  663و  645قرائات
شد و میاا کلروفیل  b aو کلروفیل کل به ترتیب طب روابط
( )2( )1و ( )3بر حسب میلیگرم بر گرم وز تر برگ به دست
آمد:
رابطه (:)1

نتايج و بحث
نتاي نشا داد که کلروفیل b aو کل عد ،تحت تاأثیر
نحوه کااربرد و اسایدآمینه قارار گرفات (جادول  .)2بیشاتري،
کلروفیل کل کلروفیل  aو کلروفیل  bاز بذرمال باا آساپارتیک
اسید به ترتیب با  49 57و  58درصد بیشتر از عدم اساتفاده از
اسیدآمینه در شارايط باذرمال باهدسات آماد (جادول  )3اماا
کلروفیل  bبا بذرمال و محلاولپاشای آساپارتیک اساید (1/23
میلاایگاارم در گاارم وز تاار باارگ بیشااتر از عاادم اسااتفاده از
اسیدآمینه در شرايط بذرمال و محلولپاشی) تفاوت معنایدار
نداشت (جادول  .)3کلروفیال  bباا کلروفیال  )r=0/93**( aو
کلروفیااال کااال باااا کلروفیااال  )r=0/99**( aو کلروفیااال b
(** )r=0/90همبساااتگی مثبااات و معنااایدار نشاااا داد
(جدول .)6نیتروژ عالوه بر ايفا نقش در تشکیل پروتئی،هاا

رابطه (:)2
رابطه (:)3
باارا تجايااه وتحلیاال دادهها مطاااب روش تجايااه واريااان
( )PROC ANOVAاز برنامااه آمااار  SASاسااتفاده شااد.
90

حيدرزاده و همکاران؛ تأثير بذرمال و محلولپاشی /...پژوهشهاي حبوبات ايران /سال(دوره) ،12شمارة ،1سال ،1400صفحه 88-99

اساایدآمینه در شاارايط بااذرمال) مشاااهده نشااد (جاادول .)5
وز 1000دانااه بااا کلروفیاال  )r=0/67**( aو کلروفیاال کاال
(** )r=0/65همبساااتگی مثبااات و معنااایدار نشاااا داد
(جدول .)6لذا افاايش کارآيی رنگیاه ها فتوسانتا کلروفیال
میتواند يکی از د يل افاايش وز 1000دانه عاد ،باشاد کاه
مستقیم در فرآيناد فتوسانتا نقاش دارد .از طرفای آساپارتیک
اسید باه دلیال نقشای کاه در انتقاال و ذخیاره نیتاروژ دارد
( )Jahani et al., 2018سبب ذخیره مواد غذايی در بذر شده
و با افاايش مواد ذخیرهشده در بذر وز 1000دانه نیاا افااايش
میيابد .همچنی ،جدول تجايه وارياان نشاا داد کاه تعاداد
غال در بوته عد ،تحت تأثیر نحوه کاربرد و اسایدآمینه قارار
گرفت (جدول  .)4بیشتري ،تعاداد غاال در بوتاه از باذرمال و
محلولپاشی با اسید آسپارتیک باا  13/11عادد باهدسات آماد
(جدول  .)5تعداد غال در بوته با سط برگ بوتاه (*)r=0/55
همبسااتگی مثباات و معناای دار نشااا داد (جاادول  )6لااذا
افاايش تعداد غال در بوته به دلیل افاايش ساط بارگ بوتاه
میباشد .برگها به عنوا منابع فتوسانتا اولای ،نقاش را در
افاايش تولید گیاه دارند در نتیجه با افاايش ساط آ میااا
تولید مواد غذايی افاايش میيابد و با افاايش مواد غاذايی گیااه
توانايی تولید غال با تر خواهد داشت که همبستگی مثبات
بی ،تعداد غال در بوته و سط برگ بوتاه مؤياد ايا ،موضاو
میباشد .کاربرد اسیدها آمینه اي ،امکا را برا گیااه فاراهم
میآورد تا انرژ ذخیارهشاده را صار رشاد بیشاتر افااايش
عملکرد و کیفیت محصول نمايد (.)Thomas et al., 2009

جاء زم مولکول کلروفیل هام مایباشاد .از طرفای اسایدها
آمینه از ترکیبها آلای نیتروژناه و واحاد ساازنده پاروتئی،هاا
میباشند و در سنتا ترکیبها آلی مانند رنگیاههاا نقاش دارناد
( .)Kamar & Omar, 1987همچنای ،آساپارتیک اساید باه
دلیل نقشی که انتقال و ذخیره نیتاروژ دارد ( Jahani et al.,
 )2018سبب افاايش کلروفیل شده است .اسایدها آمیناه باه
صورت مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیتها فیايولوژيک و رشد
و نمو گیاه مؤثر میباشند ( .)Faten et al., 2010در تحقیقای
نیا نشا داده شد که محلولپاشای اسایدها آمیناه کلروفیال
کل را افااايش داد ( .)El-Negar et al., 2002جادول تجاياه
واريان نشا داد که سط برگ عد ،و نسبت برگ باه سااقه
آ تحت تأثیر نحوه کاربرد و اسیدآمینه قرار گرفت (جادول .)2
بیشتري ،سط بارگ از باذرمال و محلاولپاشای اساید آمیناه
تجار باا  137 /88ساانتیمتار مرباع در بوتاه باهدسات آماد
(جدول )3ولی بیشتري ،نسبت برگ به ساقه مربوط باه تیماار
بااذرمال و محلااولپاش ای بااا آسااپارتیک اسااید بااا  1/433بااود
(جدول )3کاه تفااوت معنایدار باا محلاولپاشای آب مقطار
( )1/240مشاهده نشد (جدول .)3
جدول تجايه واريان نشا داد که وز 1000دانه عاد،
تحت تأثیر نحوه کاربرد و اسایدآمینه قارار گرفات (جادول .)4
بیشتري ،وز 1000دانه از باذرمال باا اساید آمیناه تجاار باا
9/75درصد بیشتر عدم استفاده از اسیدآمینه در شرايط بذرمال
باهدساات آمااد (جادول  )5کااه تفاااوت معنایدار بااا بااذرمال
آسااپارتیک اسااید ( 8/71درصااد بیشااتر از عاادم اسااتفاده از

جدول  -2نتايج تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) صفات فيزيولوژيکی عدس تحت تأثير نوع و نحوه کاربرد اسيدهای آمينه
Table 2. Analysis of variance of physiological traits affected by type and mode of application of amino acid
نسبت برگ به ساقه
Leaf /stem

سطح برگ بوته
Leaf area of plant

کلروفيل کل
Total Chlorophyll

کلروفيل b
Chlorophyll b

کلروفيل a
Chlorophyll
a

0.001ns

27.7ns

0.4158289ns

0.01824000ns

0.27170889ns

2

0.001ns

**4187

**33.1

**0.641

**25.0

2

*0.006

**3078

**18.0

**0.586

**12.1

4

**0.010

**2126

**16.0

**0.455

**11.4

8

0.002

37.4

0.501

0.029

0.300

28

11.0

14.4

6.73

11.2

6.15

درجه آزادی
df

منابع تغييرات
S.O.V

Block
بلوک
Mode of
)application (H
نو کاربرد اسیدآمینه
Type of amino acid
)(T
نو اسیدآمینه
H×T
اثر متقابل
Error
خطا
)CV (%
ضريب تغییرات ()%

 ns٭ و ٭٭ به ترتیب نشانگر عدم معنیدار و معنیدار در سط احتمال پن درصد و يک درصد
ns, * and **: Non significant and significant at 5% and 1% level of probability, respectively
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جدول  -3مقايسه ميانگين (±انحراف استاندارد) صفات فيزيولوژيکی تحت تأثير برهمکنش نوع و نحوه کاربرد اسيدهای آمينه با يکديگر
Table 3. Mean (±standard deviation) comparison of physiological traits affected by interaction of type and mode of
application together
سطح برگ بوته

کلروفيل کل

کلروفيل b

کلروفيل a

(سانتیمترمربع در

(ميلیگرم در گرم وزن

(ميلیگرم در گرم وزن

(ميلیگرم در گرم وزن

Leaf/Stem

بوته)

تر برگ)

تر برگ)

تر برگ)

Leaf rea of plant
)(cm2 per plant

Total Chlorophyll
)(mg gF.W-1

Chlorophyll b
)(mg gF.W-1

Chlorophyll a
)(mg gF.W*-1

1.11±0.08bc

47.47±4.90c

10.56±0.12e

1.50±0.02cd

9.07±0.09de

1.01±0.05b-d

36.78±7.46d

16.18±0.26a

2.26±0.14a

13.92±0.08a

1.11±0.03bc

47.45±0.83c

12.88±0.26c

1.83±0.07b

11.05±0.19c

0.96±0.02b-d

55.87±3.58bc

10.92±0.01de

1.46±0.02c-e

9.47±0.01d

0.90±0.09cd

21.96±3.05fg

10.32±0.66ef

1.52±0.17cd

8.80±0.49de

0.74±0.06d

17.50±0.58g

12.03±0.13cd

1.63±0.02bc

10.41±0.12c

1.02±0.13b-d

34.48±3.27de

7.92±0.22ij

1.08±0.01fg

6.84±0.20hi

0.79±0.05d

25.89±4.36e-g

8.52±0.35hi

1.19±0.05e-g

7.33±0.30gh

0.87±0.05cd

24.48±5.08e-g

8.22±0.70h-j

1.27±0.14d-g

6.95±0.57g-i

1.24±0.06ab

27.07±0.58d-g

9.78±0.85e-g

1.34±0.14d-f

8.44±0.71ef

0.90±0.04cd

47.11±1.63c

7.27±0.31j

1.03±0.06g

6.24±0.24i

1.43±0.26a

64.39±3.11b

14.57±0.54b

2.53±0.19a

12.04±0.36b

0.91±0.11cd

19.04±1.96fg

10.72±0.28e

1.52±0.04cd

9.21±0.24de

1.18±0.15a-c

137.88±2.84a

9.14±0.13fgh

1.27±0.01d-g

7.87±0.14fg

0.89±0.12cd

28.04±0.93d-f

8.75±0.13g-i

1.30±0.09d-g

7.45±0.04gh

نسبت برگ
به ساقه

تيمارها
Treatments

آرژنی،
Arginine
آسپارتیک اسید
Aspartic acid
پرولی،
Proline
اسیدآمینه تجار
Trade amino
acid
آب مقطر (شاهد)
Distilled water
آرژنی،
Arginine
آسپارتیک اسید
Aspartic acid
پرولی،
Proline
اسیدآمینه تجار
Trade amino
acid
آب مقطر (شاهد)
Distilled water
آرژنی،
Arginine
آسپارتیک اسید
Aspartic acid
پرولی،
Proline
اسیدآمینه تجار
Trade amino
acid
آب مقطر (شاهد)
Distilled water

بذرمال
Priming

محلولپاشی
Spraying

بذرمال و
محلولپاشی
Priming+s
praying

)وز تر( *F.W: Fresh Weight
میانگی،ها دارا حرو مشترک تفاوت معنیدار را در سط احتمال يک درصد نشا نمیدهند.
Means with the same letter are not significantly different at 1% probability level.

بذرمال و محلولپاشی داشت (شکل  .)1کمتاري ،میااا تولیاد
بذر عد ،از استفاده از آب مقطر به جا اسایدها آمیناه باه
صورت محلولپاشی بهدست آمد (شکل  .)1آسپارتیک اسید باه
دلیل نقشای کاه در انتقاال و ذخیاره نیتاروژ باهخصاوص در
گرده افشانی و دانه بند دارد سبب افاايش عملکرد شده اسات
( .)Jahani et al., 2018در بررسی اثر کاربرد اسیدها آمیناه
مشاهده شد که کاربرد اسیدآمینه آسپارتیک اساید باا بایش از

نتاي نشا داد کاه اثار متقابال ناو اسایدآمینه و نحاوه
کاربرد آ تأثیر معنی دار رو عملکارد باذر عاد ،گذاشات
(جدول  .)4مقايسه میانگی ،عملکرد داناه تحات تاأثیر کااربرد
انااوا مختلاا اساایدها آمینااه بااه صااورت پرايمینااگ و
محلو لپاشی نشا داد که کاربرد اسیدآمینه آسپارتیک اسید به
صورت محلاولپاشای و پرايمیناگ باا  79/2گارم در مترمرباع
عملکرد دانه بیشتر از عدم اساتفاده از اسایدآمینه در شارايط
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مختل مؤيد آ است که اسیدها آمینه به عنوا منبع تأمی،
نیتروژ در افاايش نورساخت و بهبود سرعت رشد پرشد دانه
ها نقش مؤثر دارند که اي ،موضو نقاش ماؤثر در افااايش
عملکارد داناه دارد ( Haj Seyed Hadi & Rezaee Ghale,
 .)2016بهعالوه اسیدها آمیناه باه دلیال ايا،کاه واحادها
سازنده پروتئی ،بوده و در سنتا آ ها نقاش دارناد باا افااايش
آ ها میاا پروتئی ،نیا افااايش يافتاه اسات .ايا ،نتااي باا
يافتاااههاااا ( )Karima et al, (2005در گیااااه بابوناااه
( )Matricaria chamomillaمطابقت دارد.
همچنی ،نحوه کاربرد پرايمیناگ و محلاولپاشای باا هام
نسبت به تکتک آ ها عملکرد با يی را تولید نمود (شاکل .)1
لاذا طبا ايا ،پااژوهش کااربرد آسااپارتیک اساید بااه صااورت
پرايمینگ و محلولپاشی با بیشتري ،عملکرد باه عناوا تیماار
برتر معرفی میشود .به طور که مشاهده شد کاربرد اسیدها
آمینه توانستند اثرات تنش حاصل از کشت تاأخیر را کااهش
دهند .آرژنی ،و پرولی ،به عنوا مولکولها سیگنالینگ عمال
کارده و در فعالیات آناايمهاا نقاش دارناد ( Häusler et al.,
 )2014و در کاهش اثرات تنش گرما حاصل از کشت تأخیر
نقش مهمی ايفا میکنند.

 49/8گرم در متر مربع از شاهد (آب مقطار) باا تري ،عملکارد
بذر را تولید کرد (شکل  )1که بیش از سهبرابر عملکارد حاصال
از استفاده از آب مقطر (شاهد) میباشد (شکل .)1
کاربرد آرژنی ،اسایدآمینه تجاار و پارولی ،باه ترتیاب
 22/5 33/4و  10/7گرم در متر مرباع از شااهد عملکارد باذر
با تر داشتند (شکل  .)1از اسایدها آمیناه ماورد اساتفاده
آسااپارتیک اسااید ب اه دلیاال نقااش انتقااال و ذخیااره نیتااروژ
( )Jahani et al., 2018و آرژنی ،به عناوا پایشسااز سانتا
پلیآمی،ها و نیتريک اکسید و همچنای ،باه عناوا واساطه در
متابولیسام سااير اسایدها آمینااه مانناد گلوتاامی ،و پاارولی،
( )Forde and Lea, 2007سبب افاايش عملکرد بذر نسبت به
شرايط عدم استفاده از اسیدها آمینه شده است .عملکرد باذر
با ساط بارگ (* )r=0/53کلروفیال  )r=0/56**( bو تعاداد
غال در بوتاه (** )r=0/99همبساتگی مثبات و معنای دار
نشا داد (جدول  )6در نتیجه کاربرد اسیدها آمینه باا تاأثیر
بر منبع فتوسانتا (ساط بارگ) و رنگريااه فتوسانتا سابب
افاايش مواد فتوسنتا در گیااه شاده و همچنای ،باا افااايش
تعداد غال در بوته که از اجاا عملکارد در عاد ،باه شامار
می رود باعث افاايش عملکرد بذر شده است .نتاي بررسی ها

جدول  -4نتايج تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) شاخص برداشت ،عملکرد و اجزای عملکرد عدس تحت تأثير نوع و نحوه کاربرد
اسيدهای آمينه
Table 4. Analysis of variance of harvest index, lentil yield, yield components affected by type and mode of application
of amino acid
وزن1000دانه

تعداد غالف در بوته

درجه

1000 Grain
weight

The number of pods
per plant

آزادی
df

0.082ns

2

2

عملکرد بذر
Seed yield

Harvest index

973.71ns

**157.89

0.82ns

**212383

**561

*19.9

**38.7

**338919

**666

1.65ns

**61.7

4

**58745

**141

*12.3

**11.1

8

2543

26.4

4.36

6.51

28

11.1

18.7

5.81

7.67

شاخص برداشت

منابع تغييرات
S.O.V

Block
بلوک
Mode of
)application (H
نو کاربرد
اسیدآمینه
Type of amino
)acid (T
نو اسیدآمینه
H×T
اثر متقابل
Error
خطا
)CV (%
ضريب تغییرات ()%

 ns٭ و ٭٭ :به ترتیب عدم معنیدار و معنیداربود در سط احتمال پن درصد و يک درصد
ns, * and **: Non significant and significant at 5% and 1% level of probability, respectively
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جدول  -5مقايسه ميانگين (±انحراف استاندارد) شاخص برداشت و اجزای عملکرد تحت تأثير برهمکنش نوع و نحوه کاربرد اسيدهای
آمينه با يکديگر
Table 5. Mean (±standard deviation) comparison of harvest index and lentil yield components affected by interaction
of type and mode of application together
شاخص برداشت (درصد)
)Harvest index (%

تعداد غالف در بوته
The number of
pods per plant

وزن1000دانه (گرم)
)1000 Grain weight (g

30.7±4.9de

8.30±0.40c

37.3±1.4a-c

51.1±5.4a

9.68±0.13b

38.3±1.7ab

24.3±3.6def

4.13±0.21hi

36.7±1.3a-c

20.7±4.4fg

5.14±0.36fg

38.7±0.3a

24.6±4.7d-f

5.56±0.19ef

35.2±1.8a-d

19.3±0.7fg

6.08±0.29de

36.9±0.6a-c

27.9±1.5d-f

6.66±0.22d

34.1±1cd

23.7±1.3ef

4.95±0.25fg

35.5±0a-d

22.1±1.3e-g

3.77±0.39i

32.1±0.3d

9.6±1.7h

1.33±0.24k

38.2±0.6ab

41.9±5.3b

8.60±0.25c

34.6±0.6cd

40.3±1.8bc

13.11±0.24a

36.5±1a-c

30±3.7de

4.61±0.26gh

35.6±1a-c

32.6±3.5cd

9.90±0.17b

35.1±2.0cd

14.3±1.1gh

2.44±0.27j

33.8±1.5cd

تيمارها
Treatments
آرژنی،
Arginine
آسپارتیک اسید
Aspartic acid
پرولی،
Proline
اسیدآمینه تجار
Trade amino acid
آب مقطر (شاهد)
Distilled water
آرژنی،
Arginine
آسپارتیک اسید
Aspartic acid
پرولی،
Proline
اسیدآمینه تجار
Trade amino acid
آب مقطر (شاهد)
Distilled water
آرژنی،
Arginine
آسپارتیک اسید
Aspartic acid
پرولی،
Proline
اسیدآمینه تجار
Trade amino acid
آب مقطر (شاهد)
Distilled water

بذرمال
Priming

محلولپاشی
Spraying

بذرمال و محلولپاشی
Priming+spraying

میانگی،ها دارا حرو مشترک تفاوت معنیدار را در سط احتمال يک درصد نشا نمیدهند.
Means with the same letter are not significantly different at 1% probability level.

میتوا از کاهش عملکرد حاصال از تانش تاأخیر باا کااربرد
اسیدآمینه آسپارتیک اسید جلوگیر کرد .گاارش شاده اسات
که محلول پاشای اسایدها آمیناه در عملکارد گیاهاا نقاش
مثبتی دارد ( )Slawik, 2005و اهمیت تغذيه برگی اسایدها
آمینه را به عنوا يک منباع مهام در سانتا پاروتئی ،گیاهاا
دانست ( .)Raeisi et al., 2014افاايش عملکرد در اثر کااربرد
اسایدها آمیناه در گیااه سایر ( Shalaby & El-Ramady,
 )2014سااایبزمینااای ( )Awad et al., 2007خیاااار
( )Karuppaiah et al., 2000و فلفل شایريAl-Said et ( ،
 )al., 2008گاارش شده است.

کاربرد خارجی پرولی ،سبب طويلشد ريشه گیااه شاده
که اي ،امر نیا در مقاومت گیاها به شرايط تنش بسایار حاائا
اهمیت میباشد ( Cambri et al., 2008; Biancucci et al.,
 .)2015همچنی ،افاايش فعالیات آناايمهاا کاتاا ز ()CAT
گاياااکول پراکساایداز ( )POXو پلاایفناال اکساایداز ( )PPOبااا
کاربرد خارجی آسپارتیک اسید در گوجهفرنگای گااارش شاده
اساات ( )Akladious & Abbas, 2013و کاااربرد خااارجی
آسپارتیک اسید سبب افاايش فعالیت ويژه آنايم فنلپراکسیداز
در شرايط مواجه با تنش میشود و در نتیجه اثارات مخارب آ
را کاهش میدهد ( .)Sairam et al., 2005در نتیجه به خاطر
ارزش غااذايی بااا عااد ،در صااورت تااأخیر در کشاات آ
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شکل  -1تأثير نوع و نحوه کاربرد انواع اسيدهای آمينه روی عملکرد بذر
حرو مشترک نشا دهنده عدم اختال معنیدار در سط احتمال يک درصد میباشد.

Fig. 1. Effect of type and how of application of amino acids on seed yield
The similar letters indicate non significant difference at 0.01 probability level.

همبستگی مثبت و معنادار را نشا داد (جدول  .)6در نتیجاه
افاايش شاخص برداشت به دلیل افاايش تعداد غال در بوتاه و
عملکرد بذر میباشد به طور که کاربرد اسیدآمینه با تأثیر در
افاايش تعداد غال در بوته از اجااا عملکارد و عملکارد باذر
سبب افاايش شاخص برداشت عد ،گرديد.

جدول تجاياه وارياان نشاا داد کاه شااخص برداشات
عااد ،تحاات تااأثیر نحااوه کاااربرد و اساایدآمینه قاارار گرفاات
(جاادول .)4بیش اتري ،شاااخص برداشاات از بااذرمال بااا اسااید
آسپارتیک با  26/5درصد اختال از عدم استفاده از اسایدآمینه
در شرايط بذرمال بهدست آمد (جدول  .)5شاخص برداشات باا
تعداد غال در بوته (** )r=0/84و عملکارد باذر (**)r=0/84

جدول  -6ضرايب همبستگی بين صفات موردبررسی
Table 6. Correlation coefficients between studied traits
I

H

G

F

E

D

C

A

B

1.00

1.00

1.00

**0.93

1.00

**0.95

**0.99

1.00

0.02

0.05

0.01

1.00

0.47

0.39

0.51

0.36

1.00

0.35

0.05

**0.65

0.49

**0.67

1.00

0.13

0.42

*0.55

0.51

0.40

**0.84

1.00

**0.99

0.21

0.44

*0.53

0.48

*0.56

0.46

**0.84

**0.84

0.09

0.22

0.31

0.43

0.46

0.42

Traits

صفات
Chlorophyll a
کلروفیل )A( a
Chlorophyll b
کلروفیل )B ( b
Total Chlorophyll
کلروفیل کل ()C
Leaf area
سط برگ بوته ()D
Leaf/stem of plant
نسبت برگ به ساقه ()E
1000 Grain weight
وز 1000دانه ()F
The number of pods per plant
تعداد غال در بوته ()G
Seed yield
عملکرد بذر ()H
Harvest index
شاخص برداشت ()I

٭ و ٭٭ :به ترتیب معنیدار در سط احتمال پن درصد و يک درصد
* and **: Significant at 5% and 1% level of probability, respectively
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Introduction
Lentil is used mainly for human consumption as a source of protein and carbohydrate in soups, stews
and vegetarian dishes. It is grown to improve economic returns to producers, diversify and lengthen crop
rotations, and reduce nitrogen fertilizer requirement. Lentil, a member of the legume family, Leguminosae,
can supply a significant portion of its nitrogen requirement by fixing nitrogen from the air when it is
inoculated with the appropriate rhizobial inoculant. The pattern of nutrients in the proximal composition of
lentil is similar to that of other grain legumes, but with seed protein content of 19.5–35.5%. Fiber
concentration is low and is largely within the seed testa, so the fiber in lentil meal can be reduced if it is dehulled before grinding. In addition to high-quality protein, essential amino acids, and major minerals, its seed
contains iron up to 505 mg per kg and zinc up to 330 mg per kg on a whole seed basis. Amino acids help in
tissue protein formation. Some amino acids are not synthesized in the body and it is necessary to take them
in diet. Lentils contain different amino acids that can be used by most people. This research was carried out
to study the effect of different Amino Acids on the activity of antioxidant enzymes, proline content and seed
yield of Lentil in delayed planting.
Materials and Methods
In order to study the effect of different amino acids on yield and biochemical traits of lentil, a factorial
experiment was conducted based on a randomized complete block design with three replications in the
research farm of agricultural faculty, Tarbiat Modares University, through May to July 2018. The factors
studied included mode of application (priming, spraying and priming+spraying) and type of amino acids
(Arginine, Aspartic acid, Proline, trade amino acid and distilled water (control)). The amount of amino acids
used was 1 g per liter. In this study, leaf, stem, pod and total fresh weight, leaf area, leaf to stem, chlorophyll
content (a, b and total), the number of pods per square meter, 1000 grain weight, harvest index and seed yield
were determined. Statistical analysis of data was performed using SAS software version 9.4. To compare the
means, the least significant difference (LSD) test was used at a 5% probability level. Also Excel software
was used to obtain different equations and draw curves and chartsharts.
Results and Discussion
The results showed that the highest total chlorophyll (16.18 mg gF.W-1), chlorophyll a (13.92 mg
gF.W1) and chlorophyll b (2.53 mg gF.W-1) was obtained from the priming with aspartic acid. The number of
pods per plant (13.11) was more than the others in priming and spraying with aspartic acid. Amino acid
application produced more leaf than control (distilled water). The arginine, aspartic acid, proline and
commercial amino acids produced 46, 55, 20 and 52% more leaf fresh weight, respectively. The application
of aspartic acid with 88.87 g m-2 produced the highest yield (more than three-fold relative to the control),
* Corresponding Author: modaresa@modares.ac.ir
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followed by the application of arginine (55.51 g m-2), commercial amine (44.4 g m-2) and proline (32.78 g
m2). The application of aspartic acid via both priming and spraying is suggested as the best treatment.
Conclusion
Plants create amino acids from primary elements they absorb from the environment. Carbon and oxygen
are obtained from the air. Hydrogen and nitrogen are obtained from the soil. Inside the plant, amino acids are
formed through metabolic pathways. Plants, like all other forms of life, require amino acids to create cells.
These cells are then used to build various vital parts of a plant like roots and leaves. Amino acids are quite
literally the foundation of life, especially when it comes to plants. If plants can utilize supplementary amino
acids without creating them out of oxygen, carbon, nitrogen, hydrogen and sometimes sulfur, they would
have much more available energy to use where it is necessary. When amino acids are properly applied, the
impacts are profound. According to the results of this study, amino acids can reduce the stress of delayed
planting. In the absence of amino acid, yield reduction will be higher. The application of aspartic acid via
both priming and spraying is suggested as the best treatment.
Keywords: Arginine, Aspartic acid, Chlorophyll, Harvest index, Proline, Seed yield
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چکيده
به منظور بررسي اثر تداخل علفهایهرز بر اجزای عملکرد ،عملکرد و توان رقابتي برخي ارقام نخود ،آزمايشي در دو
سال زراعي  1392و  1393در مزرعه تحقیقاتي دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلي سیینا اجیرا شید آزمیاي بیه صیور
فاکتوريل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفي در سه تکرار انجام گرفت تیمارهای آزمايشي شامل وجین و عدم وجیین
علفهایهرز و پنج رقم نخود (ترک ،هاشم ،آرمان ،آزاد و محلي) بودند تجزيه واريانس دادهها نشیان داد کیه اثیر کنتیرل
علفهایهرز بر همه صفا به جز شاخص برداشت معنيدار بود همچنین ،اثر رقم بر کلیه صفا به جز شاخص برداشیت
معنيدار شد اثر متقابل کنترل علفهرز در رقم نیز فقط بر عملکرد دانه و بیولوژيک معنيدار شد بیشترين میزان عملکرد
دانه ( 136/00گرم در متر مربع) از رقم هاشم در شرايط وجین علفهرز بهدست آمد کمترين میزان اين ويژگي با حیدود
 75درصد کاه به رقم محلي در شرايط عدم وجین تعلق گرفت بیشیترين عملکیرد بیولوژيیک ( 394/75گیرم در متیر
مربع) به رقم هاشم در شرايط وجین علفهرز تعلق داشت و کمترين آن بیا حیدود  70درصید کیاه از رقیم محلیي در
شرايط عدم وجین علفهرز بهدست آمد بیشترين و کمترين بیوماس و تراکم علفهرز نیز بهترتیب به رقم هاشم و محلیي
اختصاص داشت همچنین نتايج نشان داد که باالترين شاخص توانايي تحمیل رقابیت ( )52/30متعلیق بیه رقیم هاشیم و
پايینترين میزان اين شاخص ( )39/12متعلق به رقم محلي بود با توجه به نتايج اين آزماي ميتیوان رقیم هاشیم را بیه
عنوان رقمي مقاوم در برابر علفهایهرز دانست ،ولي در مقابل رقم محلي دارای کمترين توانايي در برابر هجوم علفهیای
هرز بود
واژههای کليدی :توانايي تحمل رقابت ،حبوبا  ،علفهرز ،عملکرد ،وجین

متوسط به حساب ميآيد دانیه آن سرشیار از پیروتیین بیوده و
نقی مهمییي در تغذيییه انسییان و حتییي دام دارد ( & Parsa
 )Bagheri, 2013بنابراين ،با توجه بیه ارزش اقتصیادی بیاال و
نق زراعي مثبت در تناوب با غال ديم نظییر گنیدم ،کاشیت
نخود در مناطق ديم توصیه شده اسیت ( Parsa & Bagheri,
 )2013قدر تثبیت نیتروژن فراوان در ريشه گیاهان خیانواده
لگومینوز باعث ايجاد انگییزه نسیبت بیه کاشیت آن در منیاطق
خشک و نیمهخشک گرديیده اسیت ،بیهطیوریکیه در شیرايط
مناسییب توسییط میکروارگانیسییمهییای ريشییه لگییوم ،مقییاديری
نیتروژن تثبیت شده و به زمین اضافه ميگردد که اين امر باعث
کاه مصرف کودهای نیتروژنه و در نتیجه کاه هزينیههیای
تولییید مییيگییردد ( )Walley et al., 2007در سییامانههییای
کشاورزی ،گیاهان در شرايط حاصلخیزی باال تیا متوسیط رشید
داده ميشوند و در موارد بسیاری بیه منظیور افیزاي عملکیرد،

1

مقدمه
حبوبا از جمله گیاهان زراعي هستند که در سراسر دنییا
کشت ميشوند و به شرايط آب و هوايي متفیاو از معتیدل تیا
گرمسیییر و از مرطییوب تییا خشییک ،سییازگاری يافتییهانیید ايیین
محصوال  ،ارزش غذايي زيادی دارند و يکي از مهمترين منیابع
گیاهي سرشار از پروتئین ميباشند ،بهطوریکه حبوبا بعید از
غال  ،دومین منبع مهم غذايي انسان به شمار ميروند و نیز در
تغذيه دام و در نتیجیه تیممین پیروتئین حییواني ،نقی بسییار
مهمییي دارنیید ( & Majnoun Hosseini, 2008; Parsa
)Bagheri, 2013
نخود از مهمترين حبوبا در سیستمهای کشیت ديیم بیه
خصوص در تناوب با جو و گندم در مناطق بیا بارنیدگي کیم تیا
* نويسنده مسئولmohsensayyedi@yahoo.com :
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( )Baghestani & Zand, 2004در پژوهشییي ديگییر نیییز
گزارش شد که ژنوتی های مختلف گیاهان زراعي توانايي رقابت
متفاوتي با علفهایهیرز دارنید و ويژگیيهیای مورفولیوژيکي از
قبیل ارتفا بوته و سط بر ،در افیزاي تیوان رقیابتي بسییار
مهم هستند ( )Baghestani et al., 2005با توجه به مطالیب
ارائهشده ،قدر رقابتي و توان ارقام مختلیف محصیول متفیاو
بوده و همین عامل ميتواند بیه عنیوان يیک ابیزار در میديريت
پايدار علفهایهرز مورد استفاده قرار گیرد با توجه به ايینکیه
علفهایهرز بهعنیوان يکیي از عوامیل محدودکننیده در کشیت
نخود ميباشد و هرساله از علفک ها جهت کنترل آن استفاده
ميشود ،لذا در اين پژوه به بررسي واکن عملکیرد ،اجیزای
عملکرد و شاخص توانايي تحمیل ارقیام نخیود ديیم در شیرايط
تداخل و کنترل علفهایهرز پرداخته شده است تا بر اساس آن
بهترين رقم که از قدر رقابتي و يا تحمل باال در مقابل علیف-
هرز برخوردار باشد ،معرفي گردد.

مقادير زيادی از منابع (آب و میواد غیذايي) بیه ايین سیامانههیا
تزريق ميگردد رقابت در اين گونه سامانهها ميتواند بیهعنیوان
فرآيند جذب و استفاده از منابع مشیترک توسیط گییاه و علیف
هایهرز همراه آن ،تعريف گردد علفهایهیرز از گذشیتههیای
دور به عنوان رقیب گیاهان زراعي مطرح بیوده و باعیث کیاه
تولید آنها ميشیوند ( )Lance & Liebman, 2003در بیوم-
نظامهای زراعي ،علفهایهرز يکي از مهمتیرين عوامیل کیاه
کمیي و کیفیي عملکرد گیاهان زراعي ميباشند اين گیاهیان از
نظر کاه محصول اهمیت بسییار داشیته و کشیاورزان از ايین
عامل خسارا فراواني متحمل ميشییوند اگیر علیفهیایهیرز
به طور مناسب کنترل نشوند ،عملکرد گیاهان زراعیي بسیته بیه
توانايي رقابت علفهایهرز تیا حیدود زيیادی کیاه میييابید
( )Ghamari & Ahmadvand, 2012امیروزه پديیدهای بنیام
علفهایهرز مقیاوم در جهیان باعیث نگرانیي و کیمرنی شیدن
کنترل شیمیايي اين گیاهان شده و لزوم توجه هرچه بیشتر بیه
اين پديده را دوچندان نموده است و از ايینرو تمايیل بیشیتری
برای استفاده از روشهای غیرشیمیايي جهیت کیاه مصیرف
علیفکی هیا نشیان داده شیود ( Khalil Tahmasbi et al.,
 )2017ارقام مختلف يک گیاه زراعي دارای ويژگيهای متفاو
رشد و نمو هستند و از لحاظ توان رقابتي با علفهایهیرز ،بیین
ارقام يک گیاه نیز تفاو زيادی ديده ميشیود ( Mazaheri et
 )al., 2006برخي پژوهشگران گزارش کردند که قدر رقابتي
ژنوتییی هییای مختلییف گنییدم در مقابییل علییفهییرز ناخنییک
) (Goldbachia laevigata L.متفاو بوده و اين تفاو را به
ويژگيهای مورفولوژيک و فیزيولوژيک آنها مانند ارتفیا بوتیه،
تعداد ساقه بارور ،ماده خشیک تجمعیي ،شیاخص سیط بیر،،
سرعت رشید محصیول و سیرعت رشید نسیبي نسیبت دادهانید

مواد و روشها
آزمییاي در دو سییال زراعییي  1392و  1393در مزرعییه
تحقیقاتي دانشیکده کشیاورزی دانشیگاه بیوعلي سیینا واقیع در
عباسآباد انجام گرفت محل اجرای آزماي در  27درجه و 49
دقیقه طیول شیرقي 35 ،درجیه و  34دقیقیه عیر شیمالي و
 1850متر ارتفا از سیط دريیا قیرار دارد مییانگین بارنیدگي
20ساله منطقه  315میليمتر گزارش شده است نتیايج آزمیون
خاک محل آزماي در جدول  1ارائه شیده اسیت مییزان کیل
بارندگي در طول اجرای آزماي در سیال اول و دوم بیهترتییب
حدود  76و  80میليمتر بود

جدول  -1خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک محل آزمایش
Table 1- Physical and chemical characteristics the experimental area soil
رس

سيلت

شن

(درصد)
% Clay

(درصد)
% silt

(درصد)
% Sand

27

30

43

بافت
Texture

Sandy
clay

فسفر

پتاسيم

نيتروژن

قابل جذب
Phosphorus
)(ppm

قابل جذب
Potassium
)(ppm

(درصد)
Nitrogen
%

اسيدیته
pH

الکتریکی
EC
dS/m

(درصد)
%
Organic
matter

4.59

590

0.13

7.46

0.409

1.32

آزماي به صور فاکتوريیل در قالیب طیرح بلیوکهیای
کامل تصادفي در سه تکرار انجام گرفت وجیین و عیدم وجیین
علفهایهیرز و پینج رقیم نخیود (تیرک ،آزاد ،آرمیان ،هاشیم و
محلي) تیمارهای آزماي بودنید ابعیاد هیر کیر  3/5متیر در
3متر بود در هیر کیر  6خیط کاشیت بیا فاصیله بیین رديیف

هدایت

کربن آلی

50سانتيمتر و فاصله روی رديف  5سانتيمتیر در نظیر گرفتیه
شد عملیا کاشیت در تیاريخ هیای 25اسیفند سیال  1391و
26اسفند  1392انجام گرفت بنابر توصیه کودی آزمايشیگاه آب
و خاک تنها  30کیلیوگرم نیتیروژن خیالص از منبیع اوره و بیه
صور پايه به خاک اضافه شد واحد های آزمايشیي بیر حسیب
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نیاز بر علیه آفا و بیماری هیا میورد کنتیرل قیرار گرفتنید در
طول اجرای آزماي آبیاری واحدهای آزمايشي صور نگرفت و
شرايط رشدی گیاهان به صور ديم بود وجین علفهیایهیرز
در کر های عاری از علفهرز به صور دستي انجام گرفت در
اين آزماي صفا تعداد غالف در بوتیه ،تعیداد دانیه در بوتیه،
وزن1000دانییه ،عملکییرد بیولوژيییک ،عملکییرد دانییه ،شییاخص
برداشت اندازهگیری و ارزيابي شدند برداشت نهايي بیه منظیور
تعیین عملکرد و اجزای عملکیرد ،در اواسیط تییر میاه  1392و
 1393انجام گرفت در مرحله رسیدگي يک رديف از هر طیرف
و نیم متر از دو انتهای هیر واحید آزمايشیي بیه عنیوان حاشییه
درنظرگرفته شد و بر اسیاس بوتیههیای برداشیتشیده ،اجیزای
عملکرد و عملکرد دانه و بیولوژيک اندازهگیری و محاسیبه شید
برای تعیین وزن1000دانه ،تعیداد چهیار نمونیه 1000تیايي از
بذور هر واحد آزمايشي جدا شد و پس از تیوزين ،متوسیط وزن
چهار نمونه به عنیوان وزن1000دانیه بیر حسیب گیرم در نظیر
گرفته شد اندازهگیری تراکم و زيسیتتیوده علیفهیایهیرز در
زمان رسیدگي فیزيولوژيک محصول زراعي (اواخر خرداد 1392
و  )93با استفاده از يک کوادرا  1×1متر و به صور تصیادفي
از سه نقطه هر کر انجام و نمونهها برای تعیین وزن خشک به
آزمايشگاه منتقل شدند سپس نمونهها بیهمید  48سیاعت در
آون با دمای  72درجه سانتيگراد قرار گرفتنید و در نهايیت بیا
ترازوی دقیق و با دقت  0/01وزن خشک نمونهها انیدازهگییری
شد بهمنظور محاسبه تحمل ارقام نخود به رقابت بیا علیفهیای
هرز از شیاخص تونیايي تحمیل رقابیت ( Ability Withstand
 )Competition, AWCبر اسیاس معادلیه زيیر اسیتفاده شید
()Watson et al., 2002
V
AWC = ( inf ested ) ×100
معادله (:)1
V pure
در معادلییه ( :AWC )1بیییانکننییده قییدر تحمییل گیییاه
زراعي (نخود) به علفهرز :Vinfested ،عملکیرد رقیم  iدر شیرايط
آلوده به علفهرز و  :Vpureعملکرد همان رقم در شرايط عاری از
علفهرز ميباشد هر چقدر مقدار اين شاخص بیزر،تیر باشید،
نشاندهنده توانايي بیشتر گیاه زراعي برای تحمل به علیفهیرز
است
قبل از انجام آنالیز واريیانس تسیت نرمالیتیه و يکنیواختي
واريانس اشتباه آزمايشي صور گرفت و سپس تجزيه و تحلیل
دادههای بهدستآمده از طريق نرمافزار آمیاری SASو مقايسیه
میانگین صفا مورد ارزيابي با آزمون  LSDدر سیط احتمیال
5درصد انجام گرفت برای رسم نمودارها نیز از نرم افزار Excel
استفاده شد

نتایج و بحث
اجزای عملکرد
تعداد غالف و دانه در بوته

اثر کنترل علفهایهرز و رقم در سط احتمال يک درصد
بر صفا تعداد غالف و دانه در بوته معنيدار شد؛ اما اثر متقابل
کنترل علفهرز در رقم بر اين صفا معنيدار نشد (جیدول )2
مقايسییه میییانگین اثییر سییاده کنتییرل علییفهییرز نشییان داد کییه
بیشترين تعداد غالف در بوتیه ( 9/86غیالف در بوتیه) از تیمیار
وجین علفهرز و کمترين میزان آن از تیمار عیدم وجیین علیف
هرز بهدست آمد تیمار عدم وجین در مقايسه بیا تیمیار وجیین
علییفهییرز تعییداد غییالف در بوتییه را  39/55درصیید کییاه داد
(جدول  )3بهنظر میيرسید کوچیکبیودن بوتیههیای نخیود در
تداخل با علفهایهرز ،فرصت کافي را برای گسترش سايهانیداز
علفهای هرز فراهم ميکند لیذا ،در تیمیار عیدم کنتیرل علیف
هایهرز ،به علت رقابت آنها با نخود بر سر منابع محیطي (نور،
آب و عناصر غذايي) مورد نیاز در رشد ،از ظرفیت فتوسینتزی و
توان بوتهای آن در تغذيه اندامهیای زايشیي کاسیته شیده و در
نتیجه تعداد غالف در بوته به علت ريزش گلها ،کاه مييابد
از سوی برخي پژوهشگران تعداد غیالف در بوتیه ،مهیمتیرين و
حساسترين جزء عملکرد دانه در گیاه عیدس معرفیي و اظهیار
شد که اين صفت به شد تحت تمثیر رقابت علفهایهرز قیرار
ميگیرد ( )Malek Maleki et al., 2013در نخود نیز کاه
تعداد غالف در بوته بر اثر رقابت علفهایهرز گزارش شده است
( )Hamzei et al., 2012همچنیین ،مقايسیه مییانگین ارقیام
حاکي از اين بود که بیشترين و کمترين تعیداد غیالف در بوتیه
(به ترتیب  9/75و  6/23غالف در بوته) از رقم هاشیم و محلیي
بهدست آمد (جدول  )3علت کاه تعداد غالف در برخي ارقام
را نیز ميتوان به تفاو های ژنتیکي ارقام و نیز تفیاو در تیوان
رقابتي آنها با علفهایهرز نسیبت داد تعیداد دانیه در بوتیه از
 5/91دانه در تیمار عیدم وجیین بیه  11/58دانیه در غیالف در
تیمار وجین علفهرز افزاي يافیت در آزمیاي حاضیر ،علیت
کاه تعداد دانیه در بوتیه را میيتیوان چنیین بییان کیرد کیه
احتماالً با افزاي سايهاندازی علفهایهرز و در نتیجیه کیاه
فتوسنتز و به دنبال آن کاه تجمع مادة خشک ،مواد کمتری
به دانهها اختصاص داده شده و رقابت بین دانههیا بیرای جیذب
بیشتر مواد فتوسنتزی باعث ميشیود تیا دانیههیايي کیه زودتیر
تشکیل شده و به عنوان مخزن قویتر عمل میيکننید ،میانع از
رشیید دانییههییايي شییوند کییه دارای قییدر کمتییری در جییذب
فتوآسیمیال ها هستند کاه تعداد دانه در بوته گیاهان لوبییا
و عدس در اثر رقابت علفهایهرز ،توسط ساير پژوهشگران نییز
گیزارش شیده اسیت ( Aghaalikhani et al., 2006; Pour
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علفهرز بهدست آمد رقم هاشم در شرايط وجین علفهایهیرز
از افییزاي حییدود  70درصییدی از نظییر عملکییرد بیولوژيییک در
مقايسه با رقیم محلیي در شیرايط عیدم وجیین ،برخیوردار بیود
(شکل )1در تیمار کنترل علفهرز نیز به دلییل بهبیود شیرايط
محیطي ،نور و عوامل رشد بیه راحتیي در دسیترس گییاه قیرار
گرفته که اين امر باعث توسعه سط بر ،و تعیداد شیاخههیای
فرعي در گیاه و در نهايت افزاي عملکیرد بیولوژيیک در واحید
سط شده است باالتربودن زيستتوده ارقام مختلف در شیرايط
رقابتي را ميتوان به عنوان يکي از صفا مؤثر در توانايي رقابت
آنها دانست که ميتواند باعث کاه زيستتوده علفهایهیرز
شود در پژوهشي مشخص شد که در تعییین سیهم هیر يیک از
صفا سويا در قابلیت رقابت با علفهایهرز ،هر چه میزان کیل
ماده خشک بیشتر باشد ،تمثیر بیشتری بر کیاه وزن خشیک
علفهایهرز داشته و از توانايي رقابتي بیشتر با علیفهیایهیرز
برخوردار خواهد بود (.)Sadaghi et al., 2001
مقايسا میانگین اثیرا متقابیل ارقیام نخیود در شیرايط
وجین و عدم وجین علفهیایهیرز بیرای صیفت عملکیرد دانیه
حاکي از آن بود که بیشترين میزان عملکرد دانه ( 136/00گرم
در متر مربع) از رقم هاشم در شرايط وجین علفهیرز بیهدسیت
آمد در مقايسه با تیمار مذکور ،کمترين عملکرد دانه بیا حیدود
 75درصد کاه از رقم محلي در شرايط عدم وجین بیهدسیت
آمد (شکل  )1در نبود عوامل کنترلکننده علفهایهرز ،رقابت
گیاه با علفهایهرز بر سیر منیابع مشیترک افیزاي يافتیه ،بیه
طوریکه تا حد زيادی از عملکرد محصول کاسیته میيشیود از
طرفي ،کاه در عملکرد دانه را ميتوان به اثر نیامطلوب علیف
هایهرز بر اجزای عملکرد دانه گییاه زراعیي نسیبت داد کیه بیا
کاه اجزای عملکرد منجر به کاه عملکرد نهايي دانیه میي
گردد نتايج مطالعهای نیز حاکي از آن است کیه عملکیرد دانیه
کلزا به طور معنيداری در رقابت با علفهایهیرز کیاه يافیت
( )Hamzei et al., 2007در پژوهشي ديگر روی ارقام گنیدم،
عملکرد اقتصادی تحت تمثیر علفهرز کاه يافته و اين کاه
به صور خطي و در ارقام مختلف متفاو بود ( Deihimfard
)et al., 2007

 )Taheri et al., 2012در بیین ارقیام ،رقیم هاشیم بیشیترين
تعداد دانه در بوته ( )11/12و رقم محلي کمترين تعداد دانه در
بوته ( )5/87را داشتند (جدول )3
وزن1000دانه

اثر کنترل علفهرز و رقم بر وزن1000دانیه بیهترتییب در
سط احتمال يک و پنج درصد معنيدار بود؛ ولیي اثیر متقابیل
علفهرز در رقم بر ايین ويژگیي معنیيدار نشید ،بیهطیوریکیه
مقايسه میانگین اثر ساده کنترل علیفهیایهیرز نشیان داد کیه
بیشترين وزن1000دانه ( 248/96گرم) به تیمیار وجیین علیف
هایهرز و کمترين آن با  10/80درصد کاه نسبت بیه تیمیار
وجین علفهرز از تیمار عیدم وجیین علیفهیرز بیهدسیت آمید
(جییدول  )3وجییود علییفهییایهییرز در زمییان پرشییدن دانییه بییر
وزن1000دانه تیمثیر منفیي دارد در واقیع در اثیر رقابیت علیف
هایهرز از مقدار مواد غذايي که بايد جهیت تشیکیل دانیههیا و
ذخیره در اندامهای اندوختهای مثل دانیه صیرف شیود ،کاسیته
شده و در نتیجه دانههیای تشیکیلشیده در چنیین شیرايطي از
انییدازه کوچییکتییر و وزن کمتییری برخییوردار خواهنیید بییود در
آزمايشي مشاهده شد کیه وزن1000دانیه سییاهدانه در نتیجیه
افزاي رقابت علفهایهرز کاه معنيداری يافت ( Hussain
 )et al., 2009برخي ديگیر از محققیان نییز نشیان دادنید کیه
افزاي تداخل علفهایهرز با نخود منجر بیه کیاه معنیيدار
وزن1000دانه اين گییاه شید ()Mohammadi et al., 2005
نتیجه بررسي اثر رقم بر وزن1000دانه نشان داد که رقم هاشیم
با وزن1000دانه  245/17گیرم در مقايسیه بیا رقیم محلیي بیا
وزن1000دانه  215/58گرم بهترتیب بیشترين و کمترين مقدار
را به خود اختصاص دادند (جدول  )3بهنظر ميرسد که افزاي
مقصدهای فیزيولوژيک در ارقام مقاوم به حضور علفهرز که بیر
اثر افزاي تعداد غالف و دانه در بوته پديد آمیده اسیت ،باعیث
کاه اختصاص فرآوردههای تولیدی گییاه بیه دانیههیا شیده و
وزن1000دانه کم شده است
عملکرد بيولوژیک و دانه

نتايج نشان دادند که اثر کنترل علفهرز و رقم بر عملکیرد
دانه و بیولوژيک در سط احتمیال يیک درصید معنیيدار بیود
همچنین ،اثر متقابل کنترل علفهرز در رقم بر عملکیرد دانیه و
بیولوژيک بهترتیب در سط احتمال يک و پینج معنیيدار شید
(جدول  )2مقايسیه مییانگین دادههیا نشیان داد کیه بیشیترين
عملکرد بیولوژيک ( 394/75گرم در متر مربع) به رقم هاشم در
شرايط وجین علفهرز تعلق گرفت کمترين میزان ايین ويژگیي
( 116/75گرم در متر مربع) از رقم محلي در شرايط عدم وجین

شاخص برداشت

شاخص برداشت تحت تمثیر تیمار کنترل علفهرز و رقم و
اثر متقابل اين دو عامل قرار نگرفت (جدول  )2به نظر ميرسید
از عوامل عدم تمثیر پذيری اين ويژگي از اين عوامل تمثیر بیاالی
عوامل ژنتیکي بیر شیاخص برداشیت نخیود باشید ( Majnoun
)Hosseini, 2008
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 تجزیه واریانس اثر کنترل علفهایهرز و رقم بر اجزای عملکرد و عملکرد نخود-2 جدول
Table 2. Analysis of variance for the effect of weed control and cultivar on yield and yield components of chickpea
تعداد غالف در بوته

تعداد دانه در بوته

دانه1000وزن

d.f

No. of sheath per
plant

No. of grain.
plant

1000 Seed
weight

1

4.81ns

3.75ns

4

0.29

1

منابع تغيير

درجه آزادی

S.O.V

سال
Year

تکرار × سال
Rep (Y)

کنترل
Weeding

کنترل در سال
W×Y
رقم
Cultivar

کنترل × رقم
W×C
رقم در سال
C×Y
کنترل × رقم در سال
W×C×Y
خطای آزماي
Error

عملکرد بيولوژیک

عملکرد دانه

شاخص برداشت

Biological yield

Grain yield

Harvest index

365.06ns

2496.15ns

182.00ns

11.88ns

0.70

2.46

313.22

10.77

4.15

228.15**

481.66**

15424.06**

376833.75**

45567.70**

9.71ns

1

1.35ns

1.00ns

3.26ns

1632.81ns

245.53ns

43.21ns

4

20.23**

49.26**

2072.39*

41228.98**

5495.07**

19.65ns

4

0.20 ns

2.30 ns

11.44ns

3793.77**

319.58*

9.16ns

4

0.26 ns

1.05 ns

1.44 ns

18.94 ns

6.43 ns

1.95 ns

4

0.27 ns

1.26 ns

1.39 ns

24.62 ns

5.21 ns

2.74 ns

36

1.60

1.20

901.85

672.89

111.95

11.63

15.99

12.56

12.89

10.49

12.74

10.21

ضريب تغییرا
% C.V

درصد1 درصد و5  به ترتیب غیرمعنيدار و معنيدار در سط احتمال:**  * و،ns
ns, * and **: Non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively

 مقایسه ميانگين اثر کنترل علفهایهرز و رقم بر اجزای عملکرد و عملکرد نخود-3 جدول
Table 3. Mean comparison for the effect of weed control and cultivar on yield and yield components of chickpea
عملکرد بيولوژیک

عملکرد دانه

)(گرم در متر مربع

)(گرم در متر مربع

)(درصد

Biological yield
(g m-2)

Grain yield
(g m-2)

Harvest index
(%)

248.96a

326.53a

110.60a

33.79a

5.91b

216.90b

168.03b

55.48b

32.98a

7.08cd

7.66c

222.33ab

211.88c

72.37c

34.49a

8.13bc

9.33b

239.33ab

266.21b

89.58b

33.54a

8.29b

9.75b

242.25a

280.54b

95.08b

33.78a

9.75a

11.12a

245.17a

312.67a

106.45a

33.95a

6.33d

5.87d

215.58b

165.13d

54.70d

33.18a

تعداد غالف در بوته

تعداد دانه در بوته

)دانه (گرم1000وزن

No. of sheath per
plant

No. of grain per
plant

1000 Seed weight
(g)

9.86a

11.58a

Non-weeding

5.96b

ترک

تيمار
Treatment

وجین
Weeding

عدم وجین

Tork

آزاد
Azad

رقم

آرمان

Cultivar

Arman

هاشم
Hashem

محلي
Mahali

شاخص برداشت

 اختالف معنيدار ندارند،میانگینهای هر ستون که حداقل در يک حرف مشترک هستند
Means in each column, followed by similar letter are not significant.
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A

400.00

AB
B

Biological yield
Grain yield

C

DE
EF

F

200.00
a

G

G

ab

b
c

d

e

e

f

)Yield (g m-2

D

300.00

100.00

de
f

0.00
NC5

NC4

NC3

NC2

NC1

WC5

WC4

WC3

WC2

WC1

شکل  -1مقایسه ميانگين اثر کنترل علفهایهرز و رقم بر عملکرد بيولوژیک و دانه نخود
Fig. 1. Mean comparison for the effect of weed control and cultivar on biological and grain yield of chickpea
 :Wوجین علفهرز؛  :Nعدم وجین علفهرز؛  C1تا  :C5ارقام نخود بهترتیب ،ترک ،آزاد ،آرمان ،هاشم و محلي
W: weeding; N: Non-weeding; C1 to C5: Tork, Azad, Arman, Hashem, Mahali chickpea cultivars, respectively

در متر مربع) از رقم هاشم بهدست آمد متفاو بودن توان رقابتي
ارقام سويا ( )Crotser & Wit, 2000و گنیدم ( Farbodnia et
 )al., 2009در تداخل با علفهایهرز نیز گزارش شده است

ویژگیهای مورد ارزیابی علفهایهرز
در اين آزماي علفهایهرز سیلمهتیره ( Chenopodium
 ،)album L.ماشک گل خوشیهای (  ،)Vicia villosa Lشیقايق
وحشیي (  )Papaver dubium Lو دمروبیاهي سیبز ( Setaria
 )viridis L.علفهایهرز غالب را تشیکیل دادنید نتیايج تجزيیه

شاخص توانایی تحمل رقابت

نتايج بیانگر اين مطلب است که بیاالترين شیاخص توانیايي
تحمل رقابت ( )52/30متعلق به رقیم هاشیم و پیايینتیرين ايین
ويژگي ( )39/12متعلق به رقم محلي بود (شکل  )2تولید شاخ و
بر ،کم در رقم محلي قدر رقابتي اين رقم را در مقابیل علیف-
هایهرز کاه داد باالبودن شاخص تحمل رقم هاشم نسبت بیه
ساير ارقام بهدلیل پايینبودن بیوماس تولیدی علیفهیایهیرز در
حضور اين رقم ميباشد از آنجیا کیه تیاکنون در برنامیههیای بیه
نژادی ،انتخاب در جهت تحمل به علفهرز صور نگرفته اسیت و
اغلب انتخابها در شرايط عاری از علفهرز بوده اسیت ،لیذا تنهیا
عملکرد گیاه در شرايط کشت خالص و يیا حتیي کشیت مخلیو
علفهرز و محصول نميتواند شاخص تعیینکننیده رقابیت باشید
در اين موارد زيستتوده علفهرز تولیدی در حضور آن رقیم نییز
فاکتور مهمي ميباشد جهت تلفیقنمیودن تمیام ايین عوامیل بیا
يکديگر امروزه از شاخص رقابت و توانايي تحمل نیز استفاده میي-
شود برخي محققان در مطالعا خود توان رقیابتي ژنوتیی هیای
مختلف کلزا را در مقابل علفهایهرز اسیتفاده و گیزارش کردنید
ويژگيهای مورفولوژيکي از قبیل ارتفا بوته ،تعداد شاخه در بوته
و سط بر ،را در افزاي توان رقابتي گیاهیان زراعیي در مقابیل
علفهایهرز ،بسیار مهم است ()Baghestani et al., 2005

واريانس اثر رقم بر تراکم و بیوماس علفهایهیرز در حالیت عیدم
کنترل علفهرز نشان داد که اين ويژگيها در سط احتمال يیک
درصد تحت تمثیر ارقام نخود قرار گرفتند (جدول  )4با توجیه بیه
نتايج مقايسه میانگینهیا مشیخص گرديید کیه بیشیترين تیراکم
علفهرز ( 20/50بوته در متر مربع) به رقم محلي تعلیق گرفیت و
کمترين تراکم علفهایهرز ( 10/67بوته در متیر مربیع) نییز بیه
رقم هاشم اختصاص داشیت (جیدول  )5رقیم هاشیم در شیرايط
تداخل علفهایهرز بیاالترين عملکیرد دانیه را داشیت ايین امیر
ممکن است به دلیل فتوسنتز باال در طیي فصیل رشید بیه دلییل
دسترسي بیشتر به منابع توسط اين رقم باشد کیه باعیث کیاه
تراکم علفهرز شده است در گیاه سويا نیز چنین نتايجي گزارش
شد ( )Crotser & Wit, 2000با توجه به اينکه تجمع بیوماس
بیانگر بهرهبرداری بهتر يک گونه از منابع رشدی میيباشید ،میي
توان نتیجه گرفت که علفهایهرز در رقابت بیا ارقیام ضیعیف بیا
استفاده بیشتر و بهتر از اين منابع بیوماس بیشتری را تولید کرده
و با تسخیر بیشتر آشیانههیای اکولوژيیک ،باعیث کیاه تجمیع
بیوماس ارقام ضعیف شده اسیت ،بیهطیوریکیه در ايین آزمیاي
بیشترين بیوماس علفهایهرز ( 104/99گیرم در متیر مربیع) در
رقم محلي مشاهده شد و کمترين میزان اين ويژگي ( 52/50گرم
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جدول  -4تجزیه واریانس اثر کنترل علفهایهرز و رقم بر تعداد و بيوماس علفهایهرز
Table 4. Mean comparison for the effect of weed control and cultivar on weed number and biomass
بيوماس علفهرز

تعداد علفهرز

درجه آزادی

منابع تغيير

Weed biomass

Weed number

d.f

S.O.V

ns

20.83ns

2.70

1

39.16

1.50

4

**2439.45

**87.61

4

2.08 ns

1.61 ns

4

175.66

4.29

16

16.50

14.09

سال
Year

تکرار × سال
)Rep (Y

رقم
Cultivar

رقم در سال
C×Y
خطای آزماي
Error

ضريب تغییرا
% C.V

 * ،nsو ** :به ترتیب غیرمعنيدار و معنيدار در سط احتمال 5درصد و 1درصد
ns, * and **: Non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively

60

30

15

Ability withstand competition index

45

0
Mahali
محلي

Azad
آزاد

Arman
آرمان

Hashem
هاشم

Tork
ترک

شکل  -2مقایسه ميانگين اثر کنترل علفهایهرز و رقم بر بر شاخص توانایی تحمل رقابت ارقام نخود
Fig. 2. Mean comparison for the effect of weed control and cultivar on ability withstand competition of
chickpea cultivars

رقابت ارقام مختلف نخود در شرايط حضور علیفهیایهیرز میي
توان ارقامي را شناسايي و انتخیاب کیرد کیه از توانیايي رقیابتي
خوبي با علفهایهرز برخوردار بوده و بتوانند بدون نیاز و يیا بیا
نیاز کمتر به مصیرف علیفکی هیا در میديريت تلفیقیي علیف
هایهرز عملکرد قابل قبولي تولید نمايند

نتيجه گيری
نتايج حاصل از اين آزماي نشان داد کیه عملکیرد ارقیام
مختلف نخود در حضور علفهایهرز کاه يافیت؛ امیا کیاه
عملکرد در ارقام مختلف روند يکساني نداشت ،بهطوریکه رقیم
هاشم و محلي بهترتیب بهعنیوان رقیم قیوی و ضیعیف در برابیر
علفهایهرز شناسايي شدند با توجه به نتايج بیهدسیتآمیده از
اين آزماي ميتوان گفیت کیه بیا ارزيیابي عملکیرد و شیاخص
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 مقایسه ميانگين اثر کنترل علفهایهرز و رقم بر بر تعداد و بيوماس علفهایهرز-5 جدول
Table 5. Mean comparison for the effect of weed control and cultivar on weed number and biomass
رقم

)تعداد علفهرز (در متر مربع

)بيوماس علفهرز (گرم در متر مربع

Cultivar

Weed number (per m2)

Weed biomass (g m-2)

ترک

16.17b

93.00ab

12.33cd

73.50c

13.83bc

77.00bc

10.67d

52.50d

20.50a

104.99a

Tork

آزاد
Azad

آرمان
Arman

هاشم
Hashem

محلي
Mahali

 اختالف معنيدار ندارند،میانگینهای هر ستون که حداقل در يک حرف مشترک هستند
Means in each column, followed by similar letter are not significant.
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Introduction
Weeds are among the main limiting factors in agriculture. In fact, the problem of weeds is a basic
problem in farms, which can lead to major yield loss. Weeds can decrease soil nutrients and threaten crops
by competing for water and light or by their allelopathic effects. Crop yield losses due to weeds depend on a
number of factors such as grown species, weed number per area, weed competitive value, and crop
developmental stage. Weeds can decrease grain quality, cause unequal maturation and harvesting difficulties,
and act as the hosts for pathogens and pests. In addition, environmental and human health impact of
herbicides, increasing resistance to herbicides, scarce by herbicides and increased conservation agriculture
were the main factors stimulating the interest in developing new weed control methods. Chickpea is a weak
crop against weed. Chickpea (Cicer arietinum L.) is one of the earliest cultivated legumes and has been
found in the Middle East 7500-years ago. It plays an important role in human nutrition as a source of protein,
energy, fiber, vitamins, and minerals for large population sectors in the developing world and is considered a
healthy food in many developed countries.
Materials and Methods
In order to evaluate yield components, yield and competitive power of chickpea cultivars, an experiment
was conducted on a sand claysoil at the Agricultural Research Station (latitude 35˚1' N, longitude 48˚31' E
and 1690 m altitude), Faculty of Agriculture, University of Bu-Ali Sina, Hamedan, Iran. The long-term
average air temperature and average air temperature during the growing season was 12.5˚C and 22˚C,
respectively. The experiment was done within two seasons, 2013 and 2014. The same field was used in both
years and the same treatments were applied to the same plots. Experiment was conducted as the factorial
based on randomized complete block design (RCBD) with three replications. Experimental treatments
included weeding, no weeding of weeds, and five cultivars of chickpea (Tork, Hashem, Arman, Azad and
Mahali). Analysis of variance was used for statistical analyses (Version 9.2, SAS). Differences between
treatments were compared by least significant difference (LSD) test at the 5% probability.
Results and Discussion
Analysis of variance showed that the effect of weed control on all traits except harvest index was significant.
The effect of cultivar on all traits except harvest index was significant. The effect of weed control × cultivar
interaction was statistically significant only on grain and biological yield. The highest grain yield (136.00 g
m-2) was obtained for Hashem cultivar in weeding condition. The lowest value of this trait with about 75%
reduction was obseverd for Mahali cultivar under no weeding condition. Maximum biological yield (394.75
g m-2) was observed for Hashem cultivar under weeding condition and the lowest value, with about 70%
reduction, was found for Mahali cultivar under no weeding condition. Maximum and minimum weed
biomass (104.99 and 52.50 g m-2, respectively) and weed density (20.50 and 10.67 per m2) was found for
*Corresponding Author: mohsensayyedi@yahoo.com
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Hashem and Mahali cultivar, respectively. Therefore, results showed that the highest ability withstand
competition (52.30) was observed for Hashem cultivar, and the lowest value of this index (39.12) was for the
Mahali cultivar. The results showed that increasing the biomass of chickpea plants increased the ability
withstand competition index, and decreased weed density and weed biomass. Therefore, Hashem cultivar can
be known as a resistant cultivar against weeds, but Mahali cultivar has the lowest ability against weed
invasion. In general, the use of resistant varieties is a good solution to reduce weed damages.
Conclusion
The results of this experiment showed that the yield of different chickpea cultivars decreased in the
presence of weeds. However, yield reduction in different cultivars was not the same. As a result, Hashem and
local cultivars were identified as the strongest and weakest cultivars against weeds, respectively. By
evaluating the yield of different chickpea varieties and competitiveness index, the varieties with good
competitive ability in the presence of weeds can be identified. Additionally, this has the potential for weed
control management without chemical herbicides.
Keywords: Ability withstand competition, Weed, Weeding, Yield
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چکيده
آزمايشی بهصورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار طی ساا زراعای 1395-94در
مزرعه تحقیقاتی -آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد میانه اجرا شد .تیمارهای تنش رطوبتی در سه مرحله شامل :آبیاری
معمولی ،قطع آبیاری موقع گلدهی و قطع آبیاری موقع غالفبنادی و تیمارهاای تلقای شاامل :بادو تلقای  ،تلقای باا
گلوموس موسه ،تلقی با سودوموناس فلورسنت سويه 169و تلقی توأم گلوموس موسه+سودموناس فلورسنت ساويه 169
بود .بر اساس تجزيه واريانس داده ها ،اثر تیمارهای تنش رطوبتی براساس اکثر صفات رشدی معنایداری باود و از لحاا
نوع تلقی به غیر از صفات تعداد برگ در بوته و قطر ساقه ،از لحا ساير صفات اختالف معنایداری مشااهده شاد .تانش
رطوبتی در مرحله گلدهی بیشترين کاهش در محتوی نسبی آب برگ را منجر گرديد .تلقی گلوماوس موساه باه ترتیاب
منجر به افزايش  44/3و  8/4درصدی وز خشک برگ و وز خشک گیاه نسبت به تیمار شاهد شد .مرحله تشکیل غالف
حساسترين مرحله رشدی گیاه براساس نیاز به آبیاری تعیین گرديد .تلقای تاوأم ساودوموناس فلورسانت ساويه  169و
گلوموس موسه بهطور همافزايی موجب باالترين وز خشک ساقه+غالف ،درصد کلونیزاسیو ريشه و درصد نیتروژ داناه
شد .بیشترين میزا پروتئین دانه با  16/5درصد در تیمار قطع آبیاری در مرحله پرشاد غاالف و در تیماار تلقای تاوأم
گلوموس موسه و سودوموناس فلورسنت سويه  169مشاهده شد .تلقی سودوموناس فلورسنت سويه  169بااالترين پاساخ
رشد میکوريزايی را در تیمار قطع آبیاری در مرحله گلدهی نشا داد.
واژههای کليدی :تلقی  ،تنش خشکی ،سودوموناس فلورسنت سويه  ،169کلونیزاسیو  ،گلوموس موسه ،ماش

روستايی و کشورهای درحا توسعه ،جاهايی کاه پاروتئینهاای
گوشت در جیره غذايی عموم غالب نیست ،مصرف میشود.
تنش خشکی يک فاکتور محدودکننده خیلی مهم در
مرحله استقرار و رشد گیاه است که روی رشد و نمو گیاه اثر
میگذارد ()Shao et al., 2008؛ بهطوری که ارتفاع ساقه
بهطور معنیداری در سیبزمینی )(Solanum tuberosum
( )Heuer & Nadler, 1995و لوبیا چشمبلبلی (Vigna
) )Manirannan et al., 2007( unguiculaatتحت تأثیر
شرايط تنش آبی قرار گرفت .کاهش در ارتفاع گیاه با کاهش در
بزرگی سلو و افزايش پیری برگ تحت تنش آبی در ارتباط
است ( .)Bhatt & Srinivasa, 2005همچنین در سويا ،طو
ساقه تحت شرايط کمبود آب کاهش يافت ( Specht et al.,
 )2001و کاهش بیش از  25درصدی ارتفاع در نها های
مرکبات که در معرض تنش آب بودند ،مشاهده شد ( Wu et

1

مقدمه
ماش ( )Vigna radiata L. Wilczekدر گروه حبوباات
خشک قرار دارد که شاامل گوناههاايی از جانس Phaseolus
است .تقريباً  90درصد تولید ماش در مقیااس جهاانی در آسایا
تولیاد مایشاود ( .)Vijayalashmi et al., 2003ايان گیااه
جهت بهبود سیستمهای زراعی بهصورت علوفاه ياا غاالفهاای
سبز و بذور برای سبزيجات استفاده میشاود و تقريبااً در تماام
طااو سااا رش اد م ایکنااد .دانااه ماااش از لحااا پااروتئین و
آمینواسیدها غنی و شامل حدوداً  25درصد پروتئین اسات کاه
تقريباً سه برابر غالت مایباشاد (.)Tantasawat et al., 2010
بنابراين ،ماش بهعناوا منباع باارزشای از پاروتئین در جواماع
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محیطی و معرفی بهترين سويه قارچ و باکتری همزيست با
ريشه گیاها بر اساس رقم زراعی و سازگاری با اقلیم مختلف،
اين پژوهش با هدف بررسی نقش تلقی گلوموس موسه،
سودوموناس فلورسنت سويه  169و تلقی توأم آ ها در بهبود
صفات مورفوفیزيولوژيکی ماش در شرايط مختلف تنش رطوبتی
انجام شد.

 .)al., 2008تنش آبی بهطور زياد از گسترش سلو و رشد
سلو به دلیل فشار تورگر پايین جلوگیری می کند .در ارز
تنظیم اسمزی باعث حفظ تورگر سلو برای زندهمانی شد يا
رشد گیاه تحت شرايط خشکی سختتر را موجب گرديد
( .)Shao et al., 2008توسعه سط برگ بهینه برای فتوسنتز
و عملکرد ماده خشک مهم است .تنش کمبود آب رشد برگ و
برگ را در گونههايی همانند سپیدار
نیز سط
( )Wullschleger et al., 2005و بسیاری گونههای ديگر به
شدت کاهش داد ( .)Farooq et al., 2009وز تر زياد گیاه و
وز خشک برگ تحت شرايط محدود آب از ويژگیهای
قابلتحسین هستند .يک اثر مضر معمو تنش آب روی گیاها
کاهش در تولید بیوماس خشک و تر گیاه میباشد ( Farooq et
 .)al., 2009بهرهوری گیاه تحت تنش خشکی بهشدت به
فرايندهای تشکیل ماده خشک و توزيع زمانی بیوماس مربوط
است ( .)Kage & Stutzel, 2004کاهش بیوماس به دلیل
تنش آب تقريباً در همه ژنوتیپ های آفتابگردا مشاهده شده
است ( .)Tahir & Mehid, 2001بااينحا  ،برخی ژنوتیپها
تحمل به تنش بهتری در مقايسه با ديگر ژنوتیپها نشا می
دهند .در ژنوتیپهای چغندرقند ،تنش آبی ماليم روی وز
خشکريشه اثر گذاشت ،درحالیکه وز خشک ساقه بیشتر از
وز خشکريشه تحت تنش شديد کاهش پیدا کرد
( .)Mohammadian et al., 2005در آزمايشی مشاهده شد
که رشد برگ در گندم در مقايسه با ذرت بسیار حساس به
تنش آب بود ( .)Sacks & Burman, 1997کاهش بیوماس
در سويا ( ،)Tadayyon & Soltanian, 2016لوبیا معمولی و
ماش ( )Webber et al., 2006تحت شرايط تنش خشکی نیز
مشاهده شده است .لذا تنش خشکی روی رشد ،ماده خشک و
عملکرد قابلبرداشت در تعدادی از گونههای گیاه اثر میگذارد،
اما تحمل هريک از گونهها به اين تهديد بهطور برجستهای
متفاوت است .در تحمل به خشکی و تولید بیوماس باال کشت
گیاها با سیستم ريشهای منشعب ،به دلیل توانايی که آ ها در
استخراج آب بیشتر از خاک و انتقا آ به قسمتهای باالی
زمینی جهت فتوسنتز دارند ،روش سودمندی می باشد ( Jaleel
 .)et al., 2009روابط همزيستی بین قارچهای میکوريزا
آربسکوالر ) (AMو ريشههای گیاها عالی در طبیعت گسترده
است و چندين مطالعات اکوفیزيولوژيکی اثبات کرده است که
همزيستی آربسکوالر میکوريزا جزء کلیدی در کمککرد به
گیاها جهت غلبه بر تنش آبی و افزايش مقاومت به خشکی
است (Esmaielpour et al., 2013; Mousavi et al.,
) .2006با توجه به لزوم استفاده از روشهای طبیعی و ارگانیک
در افزايش عملکرد به منظور کاهش اثرات مخرب زيست

مواد و روشها
کاشاات در نیمااه او خاارداد ماااه ساا  1395در مزرعااه
تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحاد میاناه انجاام شاد .طارح
آزمايشی به صورت اساپیلت پاالت در قالاب بلاوکهاای کامال
تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد .مشخصات طرح آزمايشای
شامل  36کرت هر کدام به ابعاد  1/5× 3متر باود .فاصاله باین
کرتها  0/5متر کاه باهصاورت پشاته و فاصاله باین تکارارهاا
75سانتیمتر در نظر گرفته شد .هر کرت آزمايشی شامل شِاش
رديف کاشت بود .تراکم کاشت مطلوب  180بوته در هار کارت
( 50×5سانتیمتر) و عمق کاشت مطلوب دو تا سه ساانتیمتار
در نظر گرفته شاد ( .)Habibzadeh et al., 2011بار اسااس
نتايج تجزيه فیزيکوشیمیايی خاک (جدو  )1به هنگام کاشات
کود اوره (محتوی  46درصد نیتروژ ) به نسبت  50کیلوگرم در
هکتار در هر واحد آزمايشی استفاده شد .تیمارهای اعماا شاده
شامل عامل اصلی نوع تلقی  :بادو تلقای  ،تلقای باا بااکتری
سودوموناس فلورسنت سويه  ،169تلقی با قارچ گلوموس موسه
و تلقی توأم با ساودوموناس فلورسانت ساويه  +169گلوماوس
موسه و عامل فرعی تنش شاامل آبیااری نرماا  ،قطاع آبیااری
موقع گلدهی و قطع آبیاری موقع غالفبندی بود .الزم باه ذکار
است که باکتری سودموناس فلورسانت ساويه  169از مؤسساه
تحقیقات آب و خاک کرج تهیه گردياد .محلاو سوسپانسایو
تهیه شده حاوی 108تا  109عادد بااکتری زناده و فعاا باود و
قارچ گلوموس موسه از شرکت زيستفناور تورا فراهم شد کاه
در هر گرم حاوی تقريباً  30قارچ زنده و فعا بود کاه از طرياق
کشت روی گیاه میزباا تکثیار شاده باود .رقام پرتاو مااش از
مؤسسه اصالح و تهیه نها و بذر کرج تهیاه شاد .عمال تلقای
بذور با باکتری صب هنگام انجام شد .بدين صورت که باذور باا
 50میلی لیتر محلو سوسپانسیو باکتری با غلظت109 -108
سلو در هر میلی لیتر بهطور کامل مخلوط گرديد ،بهطوریکاه
بذور کامالً در محلاو بااکتری غوطاهور شاود .جهات افازايش
چسبندگی باکتریها به بذور از محلو 2درصاد شاکر اساتفاده
شد .سپس بذور روی کاغذ ضخیم در سايه پخاش گرديدناد تاا
خشااک شااوند .آبیاااری نخساات موسااوم بااه خاااک آب در
19خردادماه انجام شد .آبیاریهای بعدی متناسب با تیمارهاای
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کااه درآ  :Fw ،وز تاار؛  :Dwوز خشااک و  :Swوز
اشباع میباشد.
میزا نیتروژ دانه :با استفاده از روش گرهاارد و دساتگاه
کجلدا که شامل سه مرحله هضام ،تقطیار و تیتراسایو مای
باشد ،محاسبه شد (.)Bremmer & Mulvaney, 1982
میزا پروتئین دانه :با بهدستآورد میزا نیتاروژ و باا
اسااتفاده از روش تبااديل ،میاازا پااروتئین بااذور محاساابه و
يادداشت شد.
کلونیزاسیو ريشه :برای تعیین میزا کلونیزاسیو ريشه
از روش ( Giovannetti & Mosse (1980اساتفاده شاد .بار
اساس اين روش ريشههای رنا آمیازی شاده در ساط پتاری
ديشهايی که دارای شبکه مربعی بودناد ،پخاش گردياد و زيار
بینوکوالر مشاهده شدند و تعداد تقااطعهاای آ هاا باا خطاوط
عمودی و افقی تعیین شد .از بین اين برخوردها آ هايی کاه باا
بخش کلونیزهشده ريشه تقاطع داشاتند نیاز باه طاور جداگاناه
شمارش شدند و به صورت کساری از کال تقاطعاات باه دسات
آمدند .چنانچه ايان کسار در  100ضارب شاود ،کلونیزاسایو
ريشه به صورت درصد به دست میآيد (رابطه:)2
رابطه :2
 ×100تعااداد کاال تقاااطعهااای بااین ريشااه و شاابکه /تعااداد
تقاطعهای ريشه میکوريزايی باا شابکه = میازا کلونیزاسایو
ريشه
جهت تعیین درصد وابستگی میکاوريزايی و درصاد پاساخ
رشد میکوريزايی از روابط  3و  4زير استفاده شد ( Amraie et
.)al., 2015
رابطه :3
 ×100وز دانااااه گیاااااه میکااااوريزايی (/وز دانااااه گیاااااه
غیرمیکوريزايی -وز دانه گیاه میکوريزايی) = درصاد وابساتگی
میکوريزايی
رابطه :4
 ×100وز دانه گیاه غیرمیکوريزايی( /وز دانه گیاه
غیرمیکوريزايی -وز دانه گیاه میکوريزايی) = درصدپاسخ رشد
میکوريزايی

مربوط انجام گرفت که شامل قطع آبیااری در مرحلاه گلادهی،
قطع آبیاری در مرحله غالفبندی و آبیاری نرما بود .به منظور
محاسبه میزا آبیاری واحادها از روش ( )WSC1فلاوم تیاپ3
استفاده شد .متعاقباً علفهایهرز مزرعاه باهصاورت دساتی در
طو مراحل رشد ماش کنتر گرديد و از زما سبزشد بذرها
تا برداشت نهايی هیچگونه عالئام آفات و بیمااری در محصاو
مشاهده نشد .نتايج تجزيه فیزيکوشیمیايی خاک محال اجارای
آزمايش در جدو  1و میانگین باارش و دماای ماهاناه در ساا
 1395در جدو  ،2آمده است.
صفات مربوط به وزن خشک

ارتفاع بوته :میانگین ارتفاع 10گیاه از هار کارت باه طاور
تصادفی اندازهگیری و يادداشتبرداری گرديد.
تعداد برگ :میانگین تعداد برگ در هر 10بوته شامارش و
يادداشت گرديد.
وز خشک برگ :پاس از خشاککارد بارگ بوتاههاای
انتخاب شده بهطور تصادفی در دمای اتاق وز خشک برگها با
ترازوی ديجیتا توزين شد.
وز خشااک ساااقه+غالف :از تااوزين وز خشااک ساااقه و
غالف 10بوته انتخابی با ترازوی ديجیتا بهدست آمد5 .
وز خشاااک گیااااه :از مجماااوع وز خشاااک بااارگ و
ساااقه+غالف بوتااههااای انتخااابشااده از هاار کاارت محاساابه و
يادداشتبرداری شد.
تعداد شاخه برگی :میانگین تعداد شاخه برگای از 10گیااه
بهطور تصادفی شمارش و يادداشتبرداری شد.
قطر غالف :تعداد غالف 10بوته از هر کرت بهطور تصادفی
انتخاب و میانگین قطر غالفها از قسمت میاانی باا اساتفاده از
کولیس اندازهگیری و يادداشت شد.
محتوی نسبی آب برگ(درصد) :اندازهگیری محتوی نسبی
آب بارگ ( )RWCباه روش (Ritchie & Nguyen (1990
بدين صورت انجام شد که از آخرين برگ توساعهيافتاه تماامی
تیمارهای آزمايشی نمونهبرداری و در آزمايشگاه وز تر آ ها باا
ترازوی دقیق اندازهگیری شاد .ساپس تماامی نموناههاا در آب
مقطر قرار داده شاد و بعاد از  24سااعت وز اشاباع بارگهاا
اندازهگیری و برگها به مدت  24ساعت ديگر در دمای70درجه
سلسیوس در آو قرار داده و وز خشک هر کدام اندازهگیاری
شد .با قرارداد اعداد حاصل از توزين با ترازوی دارای دقت يک
دههزارم در رابطه  ،1محتوی نسبی آب برگ بهدست آمد.
رابطه 100 RWC=Fw-Dw/Sw-Dw × :1

و بارای
جهت تجزيه واريانس از
مقايسه میانگینها از آزماو چنددامناهای دانکان ( )P≤0.05و
نرمافزار SPSS Ver. 16و برای رسم نمودار از نرمافازار Excel
) (2013استفاده گرديد.

1. Washington State College

2. Manufactured by Plant and Soil Science Michigan State
University, Est lansing

تجزیه و تحليل دادهها
نارمافازارMSTAT_C2
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جدول -1نتایج تجزیه فيزیکوشيميایی خاک محل اجرای آزمایش
Table 1. Results of soil physicochemical analysis at the site of the experiment
هدایت
الکتریکی
(دسی زیمنس

اسيدیته
pH

بر متر)

آهک

رس

سيلت

شن

بافت

کربن آلی

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

خاک

(درصد)

Lime
)(%

Clay
)(%

Silty
)(%

Sand
)(%

Soil
texture

(درصد)

(ميلی گرم بر

(ميلی گرم

)O.C. (%

Total
nitrogen
)(%

کيلوگرم)

بر کيلو گرم)

Phosphorous
)(mg.kg-1

Potassium
)(mg.kg-1

)S.P (%

1.5

0.1

5.70

301

75.19

)EC (dS.m-1

1.107

7.76

25.7

29

48

23

نيتروژن کل

فسفر

پتاسيم

رطوبت

Clay

اشباع خاک
(درصد)

جدول -2ميانگين بارش و دمای ماهانه در سال 1395
Table 2. The monthly average precipitation and temperature in 2016
بارندگی
(ميلیمتر)
)Precipitation (mm

15.8
0.4
0
20.3

دما )سلسيوس)
)Temperature (◦c

مينيمم

ماکزیمم

Minimum

Maximum

14.5
20.0
20.6
17.5

31.5
35.9
37.4
34.3

ماه
Month

May
June
July
August

خرداد
تیر
مرداد
شهريور

منبع :ايستگاه سینوپتیک و هواشناسی میانه .ايرا
Source: Miyaneh Synoptic and Meteorological Station. Iran

نتایج و بحث

اثر آ بر رشد رويشی گیاها ذکر کردهاناد ( & Abdelhafez
 .)Abdel-Monsief, 2006اثر متقابل تیمار تانش رطاوبتی و

نتايج نشا داد که بین سطوح اصلی تنش خشاکی و ناوع
تلقی از لحا ارتفاع بوته به ترتیب اختالف معنیدار در ساط
احتما پنج درصد ( )P>0/05و يک درصاد ( )P>0/01وجاود
دارد .اختالف بین اثرات متقابل ناوع تلقای ×تانش رطاوبتی در
سط احتما پنج درصد ( )P>0/05معنیدار گرديد (جدو .)1
بر اساس مقايسه میانگین اثرات اصلی تنش رطوبتی ارتفاع بوته
در تیمارهای قطع آبیاری موقع گلادهی و قطاع آبیااری موقاع
غالفبندی به ترتیاب  21/1درصاد و  29/5درصاد نسابت باه
تیمار شاهد کاهش نشا داد (جدو  .)4چنین به نظر میرساد
که رشد کم يک حالت سازگارکننده برای زنادهماناد گیااه در
شرايط تنش است؛ به اين دلیل که گیاه مواد غذايی و انارژی را
بهجای استفاده برای رشاد شاخسااره باه سامت مولکاو هاای
نگهداریکننده در برابر تنش هدايت میکند (.)Khalid, 2006
نوع تلقی در افزايش شاخصهای رويشی گیاه در شرايط تانش
رطوبتی مؤثر بود ،بهطوریکه بیشترين ارتفاع بوته در تیمارهای
تلقااااای باااااا  Glomus mosseaeو تلقااااای تاااااوأم
 strain 169 P. fluorescence+G.mosseaeباه ترتیاب باا
 30/6و  6/2درصد افزايش نسبت به تیمار بدو تلقی (شااهد)
مشاهده شد (جدو  .)4اثر میکوريزا بر جذب عناصار غاذايی از
قبیل نیتروژ  ،فسفر و پتاسیم را مهمترين سازوکار در ارتباط با

نااوع تلقاای نشااا داد کااه تیمااار آبیاااری نرمااا  +تلقاای
 G.mosseaeموجب افزايش  52/7درصدی ارتفاع بوته نسابت
به تیمار شاهد گرديد و تیمار قطع آبیاری موقاع غاالفبنادی+
 Pseudomonas fluorescence strain 169کااهش 35/9
درصدی ارتفااع بوتاه نسابت باه تیماار شااهد را موجاب شاد
(شکل .)1چنین به نظر میرسد کاه تانش خشاکی باا کااهش
فشار تورژسانس سلو های ساقه در حا ازدياد طاولی و تولیاد
مواد اصلی از فتوسنتز موجب میشود طو میانگرههای سااقه و
درنتیجه ارتفاع بوته به شدت کاهش يابد.

ارتفاع بوته

تعداد برگ در بوته

بر اساس نتايج ،از لحا تعداد برگ در بوتاه باین ساطوح
مختلف تنش رطوبتی اختالف معنایداری ( )P>0/05مشااهده
شد (جدو  .)3تنش رطوبتی در مرحله گلدهی  24/3درصاد و
در مرحله غالفبندی  35/2درصد تعداد برگ در بوته را نسابت
به تیمار شاهد (آبیاری نرما ) کاهش داد (جدو  .)5کاهش در
خصوصایات رويشاای گیاااه در شارايط تاانش خشااکی در ماارزه
( )Esmaielpour et al., 2013و گنادم ( Armin et al.,
 )2014نیز گزارش شاده اسات .اخاتالف معنایداری از لحاا
تعداد برگ در بوته باین تیمارهاای ناوع تلقای مشااهده نشاد
(جدو  .)3افزايش سط ريشه عامل اصلی افزايش دسترسی به
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اختالف در جذب آب ،عناصر غذايی معدنی و تولید ماده خشک
در فواصل مختلف آبیااری عامال مهام تغییارات سارعت رشاد
محصااو بیااا شااده اساات (.)Habibzadeh et al., 2012
مقايسه میانگین مجموع وز خشک ساقه+غالف برحساب ناوع
تلقی بیانگر وجود باالترين مقدار در تیمار تلقای باا گلوماوس
موسه+سودوموناس فلورسنت سويه  ،169با افزايش 6/4درصدی
و کمترين اين مقدار در تیمار تلقی باا ساودوموناس فلورسانت
سويه  169با کاهش 15/3درصدی آ نسابت باه تیماار بادو
تلقی میباشد (جدو  .)4با وجود عدم اختالف معنایدار باین
سطوح تنش و نوع تلقای  ،ساازوکار تلقای تانش رطاوبتی در
کاهش معنیدار ضريب تخصیص مواد به غالف و کارآيی مصرف
نور از طريق اختال در جذب عناصار غاذايی و فرايناد رشادی
گیاه است .بر اساس میانگین دادههاای اثارات متقابال تیمارهاا
مشاهده گرديد که رابطه همافزايی مثبت بین گلوموس موساه و
ساودوموناس فلورساانت ساويه  169در شاارايط آبیااری نرمااا
بیشترين وز خشک ساقه با  11/5گرم در بوته را موجاب شاد
(نمودار .)1

آب و عناصر غذايی و بهبود رشدگیاه میباشاد .در هنگاام قطاع
آبیاری موقع غالفبندی ازيکطرف گیاه وارد فاز زايشی میشود
که بدين دلیل کاهش در تعداد برگها مشهود باوده و از طارف
ديگر برگهای پاايینی تحات شارايط تانش ريازش کارده کاه
موجب کمترين تعداد برگ در اين مرحله از تنش خشکی شاده
است .از لحا تعداد برگ در بوته باین اثارات متقابال تیمارهاا
اختالف معنیداری مشاهده نشد (جدو .)5
وزن خشک برگ

نتايج حاصل از تجزيه واريانس صفات نشاا داد کاه باین
سطوح مختلف تنش رطوبتی و نوع تلقی اختالف معنای دار در
سط احتماا 5درصاد وجاود دارد (جادو  .)3بااالترين وز
خشک برگ در تیمار آبیاری نرما با  4/2گرم در بوته مشااهده
گرديد که با اعما تنش در مرحله گلدهی و غالفبندی کاهش
در وز خشک برگ مشهود بود ،به طوری کاه ايان کااهش در
تیمار قطع آبیاری موقع غالفبندی نسبت به تیمار شاهد 32/0
درصد بود (جدو  .)5کمبود آب در هار مرحلاه از رشاد گیااه،
جذب ،انتقا و مصرف عناصار غاذايی را کااهش مایدهاد کاه
پیامد آ کمشد ذخیره کربن و کاهش ماده خشک مایباشاد
( .)Hu & Schmidhalter, 2005تلقای باا گلوماوس موساه
منجر به بیشترين افزايش در وز خشک برگ شد ،به طوریکه
اين افزايش نسبت به تیمار بدو تلقای (شااهد)  44/3درصاد
بود (جدو  .)4تیمار تلقی توأم گلوماوس موسه+ساودوموناس
فلورسنت سويه  12/9 ،169درصد وز خشک برگ را افازايش
داد (جدو  .)4لذا تلقی در افزايش شاخصهای رويشی گیاه از
قبیل وز خشک برگ مؤثر نشا داد .همزيستی میکوريزا اغلب
منجر به تغییر سارعت حرکات آب در خاارج و داخال گیاهاا
میزبااا شااده و روی آبگیااری بافاات و فیزيولااوژی باارگ اثاار
میگذارد (.)Ague et al., 2001
گاهی اوقات رابطه همزيستی میکوريزا از طريق اجتناب از
خشکی ،گیاها را در مقابل تنش حفظ میکناد و ايان کاار باا
افزايش جذب عناصر غذايی و ساير عناصر ضروری برای رشاد و
توسعه گیاه انجام میشود (.)Ague et al., 2001

وزن خشک کل تک بوته

نتايج حاصل از تجزيه واريانس صفات نشاا داد کاه باین
سطوح مختلف تنش و نوع تلقی اختالف معنایدار وجاود دارد
(( )P> 0/05جدو  .)3مقايسه میانگین صافات نشاا داد کاه
تلقی با گلوموس موسه در افزايش وز خشک بوته بسیار مؤثر
بود ،اگرچه اختالف معنیدار با میانگین وز خشک کل بوته در
تیمار تلقی با گلوموس موسه+سودوموناس فلورسنت سويه169
نشا نداد .با توجه به نتاي حاصاله مایتاوا گفات تلقای باا
گلوموس موسه با  8/4درصد افزايش در وز خشاک کال بوتاه
نسبت به تیمار بدو تلقی موجب انتقا عناصر غاذايی و ماواد
معاادنی بیشااتری از ريشااه بااه اناادامهااای هااوايی شااده اساات
(جدو  .)4در مطالعهای گزارش شده است کاه گیاهاا تلقای
شده با گونههای  G.intraradicesو  G. mosseaeدر مراحال
گلاادهی تااا رساایدگی میاازا وز خشااک کاال ( ،)TDWوز
خشک برگ ( ،)LDWشاخص سط برگ ( ،)LAIسرعت رشد
نسبی ( ،)RGRسرعت رشد محصو ( )CGRو میازا جاذب
خالص ( )NARباالتری نسبت به گیاهاا بادو تلقای نشاا
دادند ( .)Habibzadeh et al., 2012تنش رطوبتی در مرحلاه
غالفبندی منجر به کاهش  30/6درصدی وز خشک بوتاه در
مقايسه با تیمار شاهد (آبیاری نرما ) شد (جدو .)5

وزن خشک ساقه و غالف

تجزيه واريانس صفات نشا داد بین سطوح مختلف تانش
و نوع تلقی از لحا وز خشک ساقه+غالف اختالف معنایدار
( )P> 0/05وجااود دارد (جاادو  .)3مقايسااه میااانگین صاافات
حاااکی از متغیربااود مجمااوع وز خشااک ساااقه و غااالف از
9/9گرم در بوته در شرايط آبیاری نرما تا  6/9گرم در بوتاه در
شرايط تنش قطع آبیاری موقاع غاالفبنادی باود (جادو .)5
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)Vigna radiata L. Wilczek(  تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) صفات مورفوفيزیولوژیکی ماش-3 جدول
Table 3. Variance analysis (Mean squares) of morphophysiological traits in mung bean (Vigna radiata L. Wilczek)
(Mean squares)ميانگين مربعات

منابع تغييرات
Sources of
variation

درجه آزادی
Degree of
freedom

ارتفاع بوته
Plant
height

تعداد برگ در بوته
The number
of leaves

وزن خشک برگ
Dry weight
of leaves

وزن خشک
ساقه و غالف
Dry weight
of stem+pod

وزن خشک کل
تک بوته
Dry weight of
plant

2

9.307ns

177.620*

0.604ns

0.211ns

1.527ns

2

164.7*

307.863*

5.747*

31.417*

62.897*

4

23.721

25.993

0.539

3.525

5.804

3

61.125**

25.651ns

3.278*

5.318*

8.538*

6

35.261*

33.321ns

0.450ns

2.104ns

3.646ns

18

6.779

17.729

0.820

1.793

2.908

12.85

17.78

25.48

16.61

14.68

تکرار
Replication
تنش رطوبتی
Moisture stress
اشتباه آزمايش
Error
نوع تلقی
Inoculation
نوع تلقی ×تنش رطوبتی
Inoculation×Stress
اشتباه آزمايش
Error
کل
Total
)ضريب تغییرات (درصد
Coefficient of variation %
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درصد1 درصد و5  معنیدار در سط احتما، به ترتیب عدم معنیدار:** * و، ns
ns

, * & **: No significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively

)Vigna radiata L. Wilczek(  تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) صفات مورفوفيزیولوژیکی ماش-3 ادامه جدول
Continue of table 3. Variance analysis (Mean squares) of morphophysiological traits in mung bean (Vigna radiata L.
Wilczek)
منابع تغييرات
Sources of
variation
تکرار
Replication
تنش رطوبتی
Moisture stress
اشتباه آزمايش
Error
نوع تلقی
Inoculation
نوع تلقی ×تنش رطوبتی
Inoculation×Stress
اشتباه آزمايش
Error
کل
Total
)ضريب تغییرات (درصد
Coefficient of variation (%)

ميانگين مربعات
Mean squares
قطر ساقه
Stem
diameter

درجه آزادی
Degree of
freedom

محتوی آب نسبی برگ
Relative water
content

تعداد شاخه در بوته
The number of
branches

2

77.622

1.456ns

5.272*

2

1031.412*

1.354*

6.831*

4

33/.764

0.913

0.591

3

55.910

0.225ns

2.736**

6

125.880

0.773ns

1.138ns

18

119.081

0.556

0.531

21.56

25.48

10.58

35

درصد1 درصد و5  معنیدار در سط احتما، به ترتیب عدم معنیدار:** * و، ns
ns

, * & **: No significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively
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a

30

bc
bc

cd

bc

bc
bcd

bcd

d

20
15

)Plant height (cm

b

b

b

25

10
5
0
non-inoculation

Pseudomonas fluorescens
strain 169

Glomus mosseae

G. mosseae +
Pseudomonas fluorescens
strain169

Inoculation
Stoppinng-irrigation in flowering stage

Stopping-irrigation in pod setting stage

Normal irrigation

شکل  -1مقایسه ميانگين اثرات متقابل تنش رطوبتی و نوع تلقيح بر اساس ارتفاع بوته ماش )(Vigna radiata L. Wilczek
Fig. 1. Interaction effects of moisture stress and inoculation on height of mung bean
)(Vigna radiata L. Wilczek

شااخص در شارايط تانش از اهمیاات وياژهای برخاوردار اساات
( .)Rafie Shirvan & Asgharipoor, 2010نتايج حاصال از
تجزيه واريانس صفات حاکی از وجود اختالف معنیدار در سط
احتما پنج درصاد باین تیمارهاای مختلاف تانش رطاوبتی و
اختالف معنیدار در سط احتما يک درصاد باین تیمارهاای
نوع تلقای اسات (جادو  .)3تانش رطاوبتی موجاب کااهش
معنیدار در تعداد شاخه در بوته گرديد ،بهطاوریکاه بیشاترين
تعداد در تیمار آبیااری نرماا باا  7/4شااخه و کمتارين آ در
تیمار قطع آبیاری موقع غالفبندی با  6/04شاخه مشاهده شاد
که نسبت به تیمار شاهد 19/3درصاد کااهش نشاا مایدهاد
(جدو  .)4در ساير تحقیقات نیز اثرات ساطوح مختلاف تانش
خشکی بر تعداد شاخههای بوته مورد بررسی قرارگرفته و روناد
نزولی تعداد شاخه جانبی در پتانسیلهای منفای گازارش شاده
اساات ( .)Leport et al., 1998در گیاهااا تلقاای شااده بااا
سودوموناس فلورسنت سويه  169افزايش 15/1درصادی تعاداد
شاخه در بوته نسبت به تیمار بدو تلقی حاصل شد (جدو )5
که بیانگر نقش مثبت همزيستی سودوموناس فلورسانت ساويه
 169در افزايش تعداد شاخه در بوته است.

محتوی نسبی آب برگ

نتايج حاصل ،نشا دهنده وجود تفاوت معنیدار در ساط
احتماا يااک درصاد بااین تیمارهااای مختلاف تاانش از لحااا
محتوی نسبی آب برگ بود و بین اثر اصلی نوع تلقای و اثارات
متقابل ناوع تلقای ×تانش رطاوبتی اخاتالف معنای دار آمااری
مشاهده نشد (جدو  .)3مقايسه میانگین صافات نشاا داد اثار
قطع آبیاری موقع گلدهی بر کااهش محتاوی نسابی آب بارگ
بیشتر باود ،ولای تیماار قطاع آبیااری موقاع غاالفبنادی اثار
معنیداری در محتوی نسبی آب برگ نسابت باه تیماار شااهد
(آبیاری نرما ) نشاا ناداد (جادو  .)5وقتای پتانسایل خااک
کاهش مایياباد ،گیاهاا بارای حفاظ قادرت جاذب آب باياد
پتانسیل آب درونی را بهقدری کاهش دهند تاا باه ياک شایب
مطلوب برسد .برای ايجاد جريا آب از خاک به داخل ريشاههاا
مهمترين مکانیسم تنظیم اسامزی بیاا شاده اسات کاه گیااه
پتانسیل اسمزی را توسط انباشتگی يو های آلی يا مواد محلو
کاهش میدهد.)et al., 2013) Esmaielpour
تعداد شاخه در بوته

از آنجايی که شاخههای جاانبی مایتوانناد تعیاینکنناده
تعداد برگها و در نتیجه میزا فتوسانتز باشاند ،بررسای ايان
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آفتابگردا ( )Esmaielpour et al., 2013نیز گازارش کارده
اند.

نيتروژن دانه

نتايج حاصال از تجزياه وارياانس صافات نشاا داد باین
تیمارهای نوع تلقی و بارهمکنش ناوع تلقای ×تانش رطاوبتی
اخااتالف معنایدار در سااط احتمااا پاانج درصااد وجااود دارد
(جدو  .)6مطابق جدو مقايسه میانگین صفات بر اساس اثرات
اصااالی تیمارهاااا گیاهاااا تلقااای شاااده باااا گلوماااوس
موسه+سودوموناس فلورسنت سويه  169با میانگین  2/1درصاد
بیشترين میانگین درصد نیتروژ را به خاود اختصاا دادناد؛
درحااالیکااه بااین سااطوح مختلااف تاانش اخااتالف معنایداری
مشاهده نشد (جدو  .)7باکتری سودوموناس فلورسنت  169باا
قارچ گلوموس موسه به خاطر نقشی که بهعناوا بااکتریهاای
کمککننده دارند ،موجب همافزايی و اثار افزايشای بار فعالیات
گلوموس موسه به خصو از طريق افزايش سطوح جذب ريشه
و هیفهای قارچی گشته و افزايش در جذب نیتروژ و افازايش
درصد نیتروژ داناه را منجار شاده اسات .بار اسااس مقايساه
میانگین اثرات متقابل صفات بیشترين مقادار نیتاروژ داناه در
تیمااار قطااع آبیاااری موقااع غااالفبناادی+تلقی بااا گلومااوس
موسه+سودموناس فلورسنت سويه  169و کمترين اين مقدار در
تیمااار آبیاااری نرمااا +تلقی بااا گلومااوس موسه+سااودوموناس
فلورسنت سويه  169به ترتیب با  2/6و  1/3درصد مشاهده شد
(جاادو  .)7در نهاياات ،در اياان بررساای انجااام همزيسااتی
میکااوريزايی باار درصااد نیتااروژ دانااه تااأثیر مثباات داشااته و
عکسالعمل آ در شرايط ديم نسبت به آبیاری نرماا (شااهد)
بیشتر بود.

درصد کلونيزاسيون ریشه

تجزيه واريانس دادهها نشا داد که اين ويژگای در ساط
احتما يک درصد تحت تأثیر نوع تلقای و در ساط احتماا
پنج درصد تحت تأثیر اثرمتقابل تیمارها قرار گرفات (جادو .)6
مقايسه میانگین دادهها نشا داد که بر اساس اثرات اصلی ناوع
تلقی بیشترين میزا کلونیزاسیو ريشه با  46/4درصد مربوط
به تیمار تلقای تاوأم گلوماوس موسه+ساودوموناس فلورسانت
سااويه  169بااود (جاادو  .)7در گیاااه ذرت ،بیشااترين میاازا
کلونیزاسیو ريشه در شرايط  33درصدی ظرفیت زراعای و در
همزيسااتی بااا گونااه  G.mosseaeرا 82/67درصااد و کمتاارين
میاازا کلونیزاساایو را 48درصااد در شاارايط  100درصاادی
ظرفیت زراعی و همزيستی با  G.intraradicesگازارش کارده
اند ) .)Shahhosini et al., 2013کمترين درصد کلونیزاسیو
ريشه نیز که معاد  32/4درصد باود ،باه تیماار بادو تلقای
اختصا يافت (جدو  .)7مشاهده گرديد که باا اعماا تانش
رطوبتی میزا کلونیزاسیو ريشاه کااهش يافات .تیماار عادم
آبیاری در مرحله غالف بندی و تلقی همزما گلوموس موسه و
سودوموناس فلورسانت ساويه 55/3 ،169درصاد کلونیزاسایو
ريشه را موجب گرديد کاه بااالترين درصاد کلونیزاسایو باین
تیمارهای آزمايشی بود (جدو  .)7کاهش درصد کلونیزاسایو
با اعما تنش احتماالً به دلیل کاهش در تندش و رشد ريسهها
اساات ( .)Ali Asgharzadeh, 2010تلقاای بااا سااودوموناس
فلورساانت سااويه  169نساابت بااه گلومااوس موسااه درصااد
کلونیزاسیو بیشتری را موجب شد (جدو  .)7بیشترين درصاد
کلونیزاسیو ريشاه در گیااه بازرک را 32/82درصاد در تیماار
بااادو تااانش خشاااکی و در تلقااای باااا گوناااه Glomus
 intraradicesو کمترين اين میازا را 8/68درصاد در تیماار
تنش شديد و شاهد بدو تلقی گزارش نمودهاند ( Tadayyon
.)& Soltanian, 2016

پروتئين دانه

اختالف معنیدار در سط احتماا ياک درصاد از لحاا
پروتئین دانه بر اساس نوع تلقی و اثرات متقابال ناوع تلقای و
تنش رطوبتی مشهود میباشد (جدو  .)6مطابق جدو مقايساه
میانگین صفات بر اساس اثرات اصالی تیمارهاا کمتارين مقادار
پروتئین دانه در تیمار آبیااری نرماا مشااهده گردياد و تیماار
تلقی باا گلوماوس موسه+ساودوموناس فلورسانت ساويه 169
منجر به بیشترين درصد پروتئین دانه با مقدار 13/2درصد شاد
(جدو  .)7بر اساس مقايسه میانگین اثرات متقابل نوع تلقی و
تنش رطوبتی ،میزا پروتئین دانه ماش در شرايط تنش بیشاتر
از شاارايط آبیاااری نرمااا بااود و تیمااار قطااع آبیاااری موقااع
غالفبندی و تلقی با گلوماوس موسه+ساودوموناس فلورسانت
سويه  169با 16/5درصد بیشترين پروتئین داناه را منجار شاد
(جاادو  .)7محققااا  ،افاازايش در پااروتئین دانااه تحاات تاانش
رطاااوبتی را در ساااويا ( )Navvabpour et al., 2017و

درصد وابستگی ميکوریزایی و درصد پاسخ رشد ميکوریزایی

تیمااار گلومااوس موسااه بااه تنهااايی بیشااترين درصااد
میکوريزايی را به خود اختصا داد که موجب شاد ريشاههاای
کمانشعاب ماش به دلیل وجود شبکه گستردهای از ريساههاای
خااارجی ناشاای از قااارچ گلومااوس موسااه در خاااک بااهعنااوا
ادامهدهنده سیستم ريشهای ضعیف گیااه عمال نماوده و قاادر
سازد آب و مواد غذايی را از منااطق دور از دساترس ريشاه باه
گیاه منتقل دهد .با اعما تنش در مرحله غالفبندی وابساتگی
میکوريزايی افزايشيافت (جدو  )8کاه باا وجاود ايان ،درصاد
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وابسااتگی میکااوريزايی تلقاای دوگانااه گلومااوس موسااه و
سودوموناس فلورسانت ساويه  169بیشاتر از سااير تیمارهاای
تلقی بود (جدو  .)8لذا تنش رطوبتی در مرحله غاالفبنادی
باعث داشتن گیاهانی باريشههای موئی کام شاده و ريشاههاای
ضعیف درصد وابستگی میکوريزايی بیشتری نسابت باه شارايط
رشاادی نرمااا و گیاهااا دارای سیسااتم ريشااهای پرانشااعاب
داشتند .سايرين نیز درصد وابستگی میکوريزايی بارای گیاهاا
در معرض تنش را نسبت به گیاها ديگر بیشتر گزارش کردناد
( .)Omidi et al., 2011براساس جدو  ،8درصد پاساخ رشاد
میکوريزايی در شرايط تنش رطوبتی بیشاتر از شارايط آبیااری
نرما بوده و سودوموناس فلورسنت سويه  169باالترين درصاد
پاسخ رشدی را در تیمار قطع آبیاری در مرحله گلادهی داشات
(جدو  .)8چنین به نظر میرسد تحت شرايط تانش رطاوبتی
گیاهااا بااا همکاااری میکااوريزايی بااا سااودوموناس فلورساانت
سويه 169قابلیت دسترسیشا باه عناصار غاذايی ،آب و ماواد
معدنی را با توجه به تولید مسلیوم و ريساه افازايش مایدهناد.
بیا شده است که موتانات  BSP53aساودوموناس فلورسانس
عامل تولید زيادی اسید اندو استیک و توسعه ريشاه در مااش
میباشد (.)Glick, 2012

نتيجهگيری
بین تیمارهای تنش رطوبتی بر اساس اکثر صفات رشادی
تنوع معنیداری مشاهده شد و از لحا ناوع تلقای باه غیار از
صفات تعداد برگ در بوته و قطر ساقه در بقیه صافات اخاتالف
معنیدار بود .تنش رطاوبتی اکثار پارامترهاای رشادی گیااه را
کاهش داد ،به طوریکه در مرحله گلدهی بیشاترين کااهش در
محتوی نسبی آب برگ را موجب شد .تلقی گلوموس موسه باه
ترتیب باعث افزايش  44/3و  8/4درصدی وز خشاک بارگ و
وز خشک گیاه نسبت به تیماار شااهد شاد .مرحلاه تشاکیل
غالف حساسترين مرحله رشدی گیاه بر اساس نیاز باه آبیااری
تعیین گرديد .میکروبهای خاک توانست اثرات تانش رطاوبتی
را از طريق افزايش ارتفاع گیاه باهطاور مساتقیم و وز خشاک
ساقه و غالف ،وز خشک برگ و وز خشک گیااه را باه طاور
غیرمستقیم کاهش دهد .محتوی پروتئین دانه در شرايط تانش
رطوبتی بیشتر از شرايط آبیااری نرماا باود .قطاع آبیااری در
مرحلااه غااالفبناادی بااه همااراه تلقاای گلومااوس موسااه و
سااودوموناس فلورساانت سااويه  169بااا مقاادار  16/5درصااد
بیشترين محتوی پروتئین دانه را موجب گرديد.

جدول  -6تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) صفات درصد نيتروژن ،درصد پروتئين دانه و درصدکلونيزاسيون ریشه ماش
)(Vigna radiata L Wilczek
Table 6. Variance analysis (mean squares) of nitrogen percentage of seed, grain protein percentage and root
)colonization percentage of mung bean (Vigna radiata L. Wilczek
میانگین مربعات
Mean squares

درجه آزادی

درصد کلونيزاسيون ریشه

درصد پروتئين دانه

درصد نيتروژن دانه

Root colonization percentage

Protein percentage of seed

Nitrogen percentage of seed

Degree of
freedom

0.033

*15.36

*3.090

2

0.033ns

*1.826

0.382ns

2

0.021

2.724

0.483

4

**0.30

**0.110

*0.005

3

*0.015

**0.113

*0.006

6

0.007

0.021

0.002

18

20.93

7.25

11.46
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منابع تغييرات
Sources of variation

تکرار
Replication
تنش رطوبتی
Moisture stress
اشتباه آزمايش
Error
نوع تلقی
Inoculation
نوع تلقی ×تنش رطوبتی
Moisture stress×Inoculation
اشتباه آزمايش
Error
کل
Total
ضريب تغییرات (درصد)
)Coefficient of variation (%

 *، nsو ** :به ترتیب عدم معنیدار ،معنیدار در سط احتما 5درصد و 1درصد
ns

, * & **: No significant, significant at 5% and 1% probability levels, respectively
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(Vigna radiata L. Wilczek)  درصد پروتئين دانه و درصد کلونيزاسيون ریشه ماش، مقایسه ميانگين درصد نيتروژن دانه- 7جدول
Table 7. Mean comparison of nitrogen percentage of seed, grain protein percentage and root colonization percentage
of mung bean (Vigna radiata L. Wilczek)
تيمارها
Treatments

آبیاری نرما
Normal irrigation
قطع آبیاری موقع گلدهی
Cutting-irrigation in flowering stage
قطع آبیاری موقع غالفبندی
Cutting-irrigation in pod setting stage
بدو تلقی
No-inoculation
169 تلقی باسودوموناس فلورسنت سويه
Pseudomonas fluorescens strain169
تلقی با گلوموس موسه
Glomus mosseae
169 سودوموناس فلورسنت سويه+تلقی با گلوموس موسه
G. mosseae+Pseudomonas fluorescens strain169
بدو تلقی+ آبیاری نرما
Normal irrigation+No-inoculation
169 تلقی با سودوموناس فلورسنت سويه+ آبیاری نرما
Normal irrigation+Pseudomonas fluorescens strain169
تلقی با گلوموس موسه+ آبیاری نرما
Normal irrigation+Glomus mosseae
169  سودوموناس فلورسنت سويه+ تلقی با گلوموس موسه+ آبیاری نرما
Normal irrigation+G. mosseae+Pseudomonas fluorescens strain169
 بدو تلقی+قطع آبیاری موقع گلدهی
Cutting-irrigation in flowering stage+No-inoculation
169  تلقی با سودوموناس فلورسنت سويه+قطع آبیاری موقع گلدهی
Cutting-irrigation in flowering stage+Glomus mosseae
 تلقی با گلوموس موسه+قطع آبیاری موقع گلدهی
Cutting-irrigation in flowering stage+Pseudomonas fluorescens
strain169
169  سودموناس فلورسنت سويه+ تلقی با گلوموس موسه+قطع آبیاری موقع گلدهی
Cutting-irrigation in flowering stage+G. mosseae+Pseudomonas
fluorescens strain169
 بدو تلقی+قطع آبیاری موقع غالفبندی
Cutting-irrigation in pod setting stage+No-inoculation
169 تلقی با سودوموناس فلورسنت سويه+قطع آبیاری موقع غالفبندی
cutting-irrigation in pod setting stage+Glomus mosseae
 تلقی با گلوموس موسه+قطع آبیاری موقع غالفبندی
Cutting-irrigation in pod setting stage+Pseudomonas fluorescens
strain169
169 سودوموناس فلورسنت سويه+ تلقی با گلوموس موسه+قطع آبیاری موقع غالفبندی
cutting-irrigation in pod setting stage+G. mosseae+Pseudomonas
fluorescens strain169

)نيتروژن دانه (درصد

پروتئين دانه

کلونيزاسيون ریشه

Nitrogen of seed
(%)

)(درصد

)(درصد

Seed protein (%)

Root colonization (%)

1.463a

9.091b

39.1a

2.313a

14.385a

33.5a

2.319a

14.420a

44.0a

2.057a

12.789b

32.4d

1.840b

11.439c

46.4a

2.097a

13.037ab

37.7c

2.133a

13.263a

38.9b

1.467h

9.117h

43.3d

1.433h

8.910h

31j

1.557g

9.677g

37g

1.393h

8.660i

45e

2.397c

14.903c

23.7k

2.250e

13.990e

36.6h

2.263e

14.077e

36.6i

2.343d

14.570d

39.3f

2.307de

14.347d

30.3j

1.837f

11.417f

49.3b

2.470b

15.357b

40.13e

2.663a

16.560a

55.3a

. اختالف معنیداری وجود ندارد، بین میانگینهايی که با حروف مشابه نشا دادهشدهاند، در هر ستو
In each column, among means followed by same letter(s) there are not significant differences at Duncan’s (5%).
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) در تيمارهای مختلفVigna radiata L. Wilczek(  درصد پاسخ رشد ميکوریزایی و درصد وابستگی ميکوریزایی ماش-8 جدول
Table 8. Mycorrhizal growth response percentage and mycorrhizal dependency percentage of mung bean
(Vigna radiata L. Wilczek) under different treatments
وابستگی ميکوریزایی
تيمارها
Treatments

بدو تلقی
No-inoculation
169 تلقی باسودموناس فلورسنت سويه
Pseudomonas fluorescens strain169
تلقی با گلوموس موسه
Glomus mosseae
169 سودوموناس فلورسنت سويه+تلقی با گلوموس موسه
G. mosseae+ Pseudomonas fluorescens strain169
آبیاری نرما
Normal irrigation
قطع آبیاری موقع گلدهی
Stoppinng-irrigation in flowering stage
قطع آبیاری موقع غالفبندی
Stopping-irrigation in pod setting stage
بدو تلقی+ آبیاری نرما
Normal irrigation+ No-inoculation
169 تلقی با سودوموناس فلورسنت سويه+ آبیاری نرما
Normal irrigation+ Pseudomonas fluorescens strain169
تلقی با گلوموس موسه+ آبیاری نرما
Normal irrigation+ Glomus mosseae
169  سودوموناس فلورسنت سويه+ تلقی با گلوموس موسه+ آبیاری نرما
Normal irrigation+G. mosseae+Pseudomonas fluorescens strain169
 بدو تلقی+قطع آبیاری موقع غالفبندی
Stopping-irrigation in pod setting stage+ No-inoculation
169  تلقی با سودوموناس فلورسنت سويه+قطع آبیاری موقع غالفبندی
Stopping-irrigation in pod setting stage+ Pseudomonas fluorescens strain169
 تلقی با گلوموس موسه+قطع آبیاری موقع غالفبندی
Stopping-irrigation in pod setting stage+ Glomus mosseae
169  سودموناس فلورسنت سويه+ تلقی با گلوموس موسه+قطع آبیاری موقع غالفبندی
Stopping-irrigation in pod setting stage+G. mosseae+Pseudomonas fluorescens
strain 169
 بدو تلقی+قطع آبیاری موقع گلدهی
Stoppinng-irrigation in flowering stage+ No-inoculation
 تلقی با گلوموس موسه+قطع آبیاری موقع گلدهی
Stoppinng-irrigation in flowering stage+ Glomus mosseae
169  تلقی با سودوموناس فلورسنت سويه+قطع آبیاری موقع گلدهی
Stoppinng-irrigation in flowering stage+ Pseudomonas fluorescens strain169
169  سودموناس فلورسنت سويه+ تلقی با گلوموس موسه+قطع آبیاری موقع گلدهی
Stoppinng-irrigation in flowering stage+ G. mosseae+ Pseudomonas fluorescens
strain169

 بااالترين پاساخ،موجب بیشاترين درصاد کلونیزاسایو ريشاه
 جذب نیتروژ و نهايتاً درصد نیتروژ داناه،رشدی میکوريزايی
.شد

پاسخ رشد ميکوریزایی

)(درصد

)(درصد

Mycorrhizal
dependency (%)

Mycorrhizal growth
response (%)

0

0.0

10

20

14

17

16

16.6

0

10.2

10

11

10

11

0

0.00

13

19

17

17

11

18

0

0.001

13

16

14

17

18

17

0

0.01

18

16

14

11

10

19

 به دلیل نقشای کاه باه169 سودوموناس فلورسنت سويه
 به طور همافزايی روی فعالیات،عنوا باکتری کمککننده دارد
گلوموس موسه از طريق افزايش سط جذب ريشاه و ريساههاا
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دانشگاه صنعتی شااهرود) و دکتار محمادباقر خورشایدی بناام
(مرکز تحقیقات کشاورزی استا آذربايجا شارقی) باه خااطر
مساعدتهايی کاه در تهیاه ماواد آزمايشای و اجارای آزماايش
. تقدير و تشکر نمايیم،داشتند

سپاسگزاری
برخود وظیفه میدانیم از زحمات آقايا دکتر علی ايماانی
(بخش تحقیقات باغباانی مؤسساه اصاالح و تهیاه نهاا و باذر
- دکتر حمیدرضا اصغری (دانشکده مهندسای کشااورزی،)کرج
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Introduction
Environmental stresses especially drought are important and effective factors reducing plant production.
Mung bean (Vigna radiata (L) Wilczek) from leguminosae family mostly grows in tropical areas and has a
lower water requirement compared to other legumes. The role of mycorrhizal symbiosis to protect plants
under drought conditions is considerable. The main effects of drought stress at the flowering stage are
aborting flowers and eventually declining seed yield while the major effects of drought stress are on
reproductive organs of plants in the pod filling stage. Therefore, effects of drought stress occurring due to
lack of water are in different growth stages which can be divided into flowering and pod filling stages. The
aim of this study was to improve some morphophysiological traits, nitrogen, protein, root colonization,
mycorrhizal dependency and mycorrhizal growth response percentage of mung bean by Glomus mosseae and
Pseudomonas fluorescence strain 169 symbiosis under different imposed moisture stress conditions.
Materials and Methods
A split plot Randomized Complete Block Design experiment with three replications was conducted in
the research farm of Islamic Azad University of Miyaneh branch, Iran, during 2016. The main factors
allocated to three levels of drought stress included: normal irrigation (control), stopping irrigation in
flowering stage, stopping irrigation in pods formation stage. Sub-factor was considered for four treatments of
inoculation including: non-inoculation (control), inoculation by G. mosseae, P. fluorescens strain169 and G.
mosseae+P. fluorescens strain169. Parto variety of mung bean (Vigna radiata L. Wilczek) used in this study
was provided by Seed and Plant improvement Institute, Karaj, Iran. Suspension solutions of Pseudomonas
fluorescens strain169 with 108-109 live and active bacteria per ml (CFUml-1) were provided by Water and
Soil Research Institute, Karaj, Iran. Glomus mosseae was obtained from Zist Fanavaraneh Turan biotech
firm, which had approximately 30 live fungi per gram and was produced by culturing in host plants, used in
the form of soil mixed spores and hyphae. Inoculation of seeds by Pseudomonas fluorescence strain 169 was
done in the morning by mixing them in an aluminum paper. The 2% glucose solution was added to increase
the number of bacteria attached to seeds, and the seeds were then allowed to be dried in shadow. In order to
increase the efficiency of fungi and bacteria in sowing time, seeds were not sterilized. Based on
physicochemical analysis, the soil clay and organic carbon, nitrogen, phosphorus and potassium amount in
*Corresponding Author: aliifaramrzii52@gmail.com
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the experimental farm was 1.5%, 0.1%, 5.70 (mg.kg-1) and 301 (mg.kg-1), respectively. In this study, traits
such as protein of seed (%), nitrogen of seed (%) and root colonization (%), relative water content (%) as
well as mycorrhizal dependency (%) and mycorrhizal growth response (%) were measured, and the average
of ten samples from each plot for plant height (cm), the number of leaves per plant, dry weight of leaves (g),
dry weight of stem+pod (g), dry weight of plant (g), stem diameter (mm) and the number of branches were
collected and calculated. All measured data were analyzed for simple analysis of variance using MSTAT-C
software. Mean comparison was carried out by the Duncan test at 5% probability level using SPSS (Ver.16).
Results and Discussion
Results displayed significant variation among drought stress treatments for the majority of growth
characteristics. Based on inoculation treatments, there were significant differences between all measured
traits except the number of leaves per plant and stem diameter. Drought stress decreased the majority of
morphophysiological traits. Glomus mosseae increased dry weight of leaves and dry weight of plant by
44.3% and 8.45% respectively. G.mosseae was more effective to increase growth characteristics of mung
bean. According to water requirement, pods forming stage was the most sensitive growth stage. Coinoculation of P. fluorescence strain 169+G. mosseae synergistically affected root colonization percentage
and nitrogen percentage of seeds. Protein content of seeds in drought stressed condition was more than
normal irrigation plots. Plants located in cutting irrigation in pods filling stage plots plus inoculated by G.
mosseae+P. fluorescence 169 had the highest protein content of seed with average 16.560%.
Conclusion
This study indicated that major differences between G. mosseae, Pseudomonas fluorescence strain 169
and interaction of them for their ability to enhance growth characteristics of mung bean. G. mosseae and P.
fluorescence strain 169 could alleviate drought stress effects through enhancing the plant height directly. Pod
formation stage was identified as a susceptible growth stage of the plant under water deficit condition. In
addition, stopping irrigation in pod formation stage had a high negative influence on the number of leaves
and branches in plant. The majority of measured growth characteristics was positively affected by soil
microbial mass. Plants inoculated by P. fluorescence 169+G.mosseae under cutting irrigation in pod filling
stage had the highest root colonization by 55.3%. Synergistic effects of G. mosseae and P. fluorescens 169
increased dry weight of stem+pod, dry weight of plant, which seems to be an important finding for
physiologists and soil scientists. Glomus mosseae individually improved plant height and dry weight of
leaves in cooperation with other treatments.

Keywords: Colonization, Drought stress, Inoculation, Morphological traits, Mung bean
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چکيده
بهمنظور بررسی تأثیر آرايشهای کشت مخلوط جايگزينی و افزايشی لوبیاسبز با فلفل دلمهای بر عملکررد و اجرزای
عملکرد اين دو گونه ،آزمايشی در سال زراعی  1394-1395در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با شرش تیمرار و سره
تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شرد تیمارهرای آزمرايش شرامل آرايرشهرای
جايگزينی  25درصد لوبیاسبز 75+درصد فلفل دلمهای و  50درصد لوبیاسبز 50+درصد فلفل دلمهای ،آرايشهای افزايشی
 20درصد لوبیاسبز 100+درصد فلفل دلمهای و  40درصد لوبیاسبز 100+درصد فلفل دلمهای و کشت خالص هر دو گونره
بود نتايج نشان داد که باالترين عملکرد نیام سربز و وزن خشرب بوتره لوبیاسربز بررای کشرت خرالص برهترتیرب مارادل
 57921/7و  1051/03کیلرروگرم در هکتررار و کمترررين مقررادير در آرايررش کشررت مخلرروط افزايشرری  20درصررد
لوبیاسبز100+درصد فلفل دلمهای بهترتیب ماادل  11252/5و  525/8کیلوگرم در هکتار بود همچنین ،باالترين عملکررد
میوه فلفل دلمهای در کشت خالص و باالترين وزن خشب بوته فلفرل دلمرهای بررای آرايرش کشرت مخلروط جرايگزينی
75درصد فلفل دلمهای 25+درصد لوبیاسبز بهترتیب ماادل  32766/7و  7816/6کیلوگرم در هکترار و کمتررين عملکررد
میوه فلفل دلمهای در آرايشهای کشت مخلروط جرايگزينی  50درصرد فلفرل دلمرهای 50+درصرد لوبیاسربز و افزايشری
100درصد فلفل دلمهای 20+درصد لوبیاسبز بهترتیب با  21183/3و  21886کیلوگرم در هکترار و کمتررين وزن خشرب
بوته فلفل دلمهای برای آرايش کشت مخلوط جايگزينی  50درصد فلفل دلمهای 50+درصد لوبیاسبز با  3533/3کیلروگرم
در هکتار مشاهده گرديد در نهايت بیشترين مقدار نسبت برابری زمین کلی (بهترتیب  1/28و  )1/25از آرايشهای کشت
مخلوط افزايشی  40درصد لوبیاسبز 100+درصد فلفل دلمهای و جايگزينی  50درصد لوبیاسبز 50+درصد فلفرل دلمرهای
بهدست آمد بدين منظور می توان از گیاهان خانواده بقوالت در جهت افرزايش ااصرلخیزی خراک و عملکررد محصروالت
کشاورزی بهخصوص سبزيجات و صیفیجات بهره برد
واژههای کليدی :تثبیت زيستی نیتروژن ،عملکرد میوه ،عملکرد نیام سبز ،نسبت برابری زمین ،وزن خشب بوته

در بومنظامهای زراعی تهديدی برای بقای اين بومنظرامهرا و در
نهايت امنیت غذايی جهان محسوب مریشرود ( Koocheki et
)al., 2004
يکی از راههرای افرزايش تنروع در برومنظرامهرای زراعری،
اسررتفاده از دندکشررتی اسررت ( Mclaughlin & Minrau,
 )1995استفاده از کشت مخلوط به عنوان يکی از اجزای مرثثر
در کشاورزی پايدار ،ضمن افزايش تنوع بومشناختی و اقتصادی،
سبب افزايش عملکرد در وااد سطح ،ثبات عملکررد در شرراي
نامطلوب محیطی ،افزايش کمیت و کیفیرت محصرول ،افرزايش
راندمان مصرر آب ،کنتررل فرسرايش خراک ،کراهش مصرر
سموم ،آفتکشهای شیمیايی و ثبات در بومنظرامهرای زراعری
خواهد شد ( )Mahdavi Damghani et al., 2006در کشت

مقدمه1

بومنظامهرای کشراورزی ،محری هرای دسرتکاریشردهای
هستند که توس کشاورزان مديريت شده و همیشه در مراارل
اولیه توالی اکولوژيکی قرار میگیرند در اين بومنظامهرا ،شرمار
زيادی از گونههای گیاهی که از خاستگاه خود به ديگرر منراط
جهان منتقل شدهاند ،کشت میشوند ( )Long et al., 2000با
توجه به نقش اکولوژيکی تنوع در بومنظامهرای زراعری اهمیرت
آن اتماً فراتر از تولید مواد غذايی بوده و اثررات مثبتری ماننرد
گردش مواد غذايی ،کنترل علفهایهرز ،آفرات و بیمراریهرای
گیاهی را در بر دارد ( )Altieri, 1999ازبینرفتن تنوع زيستی
* نويسنده مسئولakooch@ferdowsi.um.ac.ir :
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دريافتند که عملکرد دانه و زيستتروده لوبیرا در کشرت مخلروط
نسبت به کشت خرالص کراهش يافرت ،ولری در کلیره تیمارهرای
کشت مخلوط نسبت برابری زمین بزرگتر از يب بود و برر کشرت
خالص برتری داشتند ) Jahani et al, (2008گزارش کردند که
در کشررت مخلرروط عرردر و زيررره سرربز وزن خشررب انرردامهررای
رويشی ،عملکرد زيستتوده ،وزن1000دانه و تارداد دانره در هرر
دتر زيرهسبز و عملکرد دانه آن به طور مانریداری افرزايش مری
يابد نتايج پژوهشی نشان داد که بین آرايشهرای کشرت از نظرر
همه صفات مورد بررسی در لوبیاسبز و سورگوم تفاوت مانیداری
وجود داشت همچنین از نظرر نسربت برابرری زمرین ،کشرت دو
رديررف سررورگوم و يررب رديررف لوبیررا از بقیرره تیمارهررا برتررر بررود
( )Aghaei et al., 2016نتايج يب آزمايش نشان داد که برتری
عملکرد گیاهان در کشت مخلوط نتیجه تثبیت و انتقال نیترروژن
لگومها در زراعت مخلوط است ()Chalk, 1996
نظام کشت مخلوط لگوم با غیرلگوم به علت استفاده مفید از
منابع ،عملکرد بیشتری را تولیرد مریکنرد کشرت مخلروط لوبیرا
دش بلبلی با ارزن در نواای نیمهخشب ،عملکررد ارزن را  13ترا
 15درصد افزايش داد (Saime et )Hulet & Gosseye, 2000
) al, (1998گزارش کردند که عملکررد دو گیراه ذرت و لوبیرا در
کشت مخلوط آنها بیشتر از تبکشرتی ايرن دو گیراه اسرت در
آزمايش کشت مخلوط رازيانه با نخود عنوان شد که عملکرد دانره
نخود در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص  48درصد کراهش
نشان داد ،اما بیشترين مقدار نسربت برابرری زمرین از تیمرار 1:1
ااصرل شرد (Carvalho et al, )Awasthi et al., 2011
) (2010نیرز اههرار داشرتند کراهش عملکررد رازيانره در کشررت
مخلوط رازيانه با لوبیا و لوبیا دش بلبلی بسیار پايین بود و کشرت
مخلوط سبب بهبود عملکرد نسبی رازيانره شرد در ايرن مطالاره
نسبت برابری زمین تحت شراي کشت مخلوط افزايش نشان داد
با درنظرگرفتن اين موضوع که الگوی رشد اندام هوايی در
اين دو گیاه متفاوت است و نیز اينکه گیاهان خانواده بقروالت،
تثبیتکننده نیتروژن بوده و باع بهبود محتوی نیتروژن خاک
میشوند و از طرفی فلفل دلمرهای بره جهرت افرزايش عملکررد
میوه ،نیاز به نیتروژن دارد ،اين پرژوهش برا هرد مطالاره اثرر
کشت مخلوط جايگزينی و افزايشی لوبیاسبز با فلفل دلمهای برر
عملکرد ،اجزای عملکرد و نسبت برابری زمین در شرراي آب و
هوايی مشهد طراای و اجرا شد

مخلوط اگر کمبود منابع وجود نداشته باشد ،رقابت فق بر سرر
کسب نور است و نور عامل محدودکننده عملکرد محسروب مری
شود ( )Ottman & Welch, 1989تفاوت در فرم و ساختمان
گیاهان همراه در کشت مخلوط ،امکان نفوذ نور بیشتر به داخل
پوشش گیاهی و بهرهبرداری بهتر از آن را فرراه آورده و باعر
افزايش تولید کشت مخلوط میگرردد ()Tsubo et al., 2004
در کشت مخلوط هنگامی اداکثر عملکرد به دست میآيرد کره
گیاهان تشکیلدهنده مخلوط از نظر نحوه و میرزان اسرتفاده از
منابع طبیای با يکرديگر کرام ً متفراوت باشرند ( Mazaheri,
 )1994انتخاب گیراه زراعری همرراه برا نیازهرای مشرابه دارای
اهمیت میباشد به عبارت ديگر گیاهان زراعری همرراه بايرد برر
مبنای نیاز آبی و تغذيهای گیاه اصلی انتخاب شوند ( Farhoodi
 )et al., 2003گیاهرران خررانواده بقرروالت از جملرره گیاهررانی
محسوب میشوند که به دلیل قدرت تثبیت نیترروژن از جايگراه
ويژهای در کشت مخلوط برخوردارند
لوبیاسربز بررا نرام علمرری ( )Phaseolus vulgaris L.از
خانواده بقروالت ( )Fabaceaeمریباشرد برا توجره بره توانرايی
تثبیررت نیتررروژن در گیرراه لوبیاسرربز ،قررراردادن آن در زراعررت
مخلوط به پايداری نظامهای زراعی کمب میکند زيرا از عوامرل
عمدهای که در زراعتهای مخلوط بیشتر تحت ترأثیر قررار مری
گیرد ،عنصر پرمصر نیتروژن است ()Bagheri et al., 2001
فلفل دلمهای با نرام علمری ( )Capsicum annum L.از تیرره
سیبزمینیسانان ( ،)Solanaceaeگیاهی است علفری و يرب-
سررراله کررره از لحرررا اقتصرررادی دارای ارزش برررااليی اسرررت
( )Khajehpoor et al., 2011اين گیراه از جملره سربزيجات
مه است که در مناط گرمسیری و نیمهگرمسیری پرورش میيابد
در مطالاهای بر روی کشت مخلوط سیبزمینی و لوبیاسربز
بیشترين تاداد غده در ترراک پرنج بوتره سریبزمینری در واارد
سطح مشاهده شد ( )Raei et al., 2011در پژوهش ديگری ،در
بین شش آرايش کشت ،سودمندی آرايرش کشرت متنراوب ذرت
شیرين و لوبیاسبز در خطروط مجرزا (يرب در میران) نسربت بره
کشتهای خالص و مخلوط بهتر بوده و بره عنروان مناسربتررين
آرايش کشت مخلوط توصیه گرديد ( Najafi & Mohammadi,
 Pooramir et al, (2010) )2005در بررسی اثرر آرايرشهرای
مختلف کشت برر عملکررد و اجرزای عملکررد کنجرد و نخرود در
کشت مخلوط سریهای افزايشی نشان دادند که بیشترين مقادير
عملکرد دانره و زيسرتتروده نخرود از کشرت خرالص و کمتررين
عملکرررد دانرره و زيسررتترروده از نسرربت کشررت  100درصررد
کنجد10+درصد نخود بهدست آمرد ايرن محققران علرت کراهش
عملکرد را بهدلیل کاهش نسبت نخود در مخلوط گزارش کردنرد
) Mansoori et al, (2013در کشررت مخلرروط ذرت و لوبیررا

مواد و روشها
اين آزمايش در سال زراعی  1394-1395در قالرب طررح
بلوک های کامرل تصرادفی برا سره تکررار در مزرعره تحقیقراتی
دانشرررکده کشررراورزی دانشرررگاه فردوسررری مشرررهد واقرررع در
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10کیلومتری شرق مشرهد ،برا عررغ جغرافیرايی  36درجره و
16دقیقرره شررمالی و طررول جغرافیررايی  59درجرره و  36دقیقرره
شرقی و ارتفراع  999/2مترر از سرطح دريرا اجررا شرد در ايرن
مطالاه صفتهای رشدی و عملکرد لوبیاسبز و فلفل دلمهای در
کشت مخلوط افزايشی و جايگزينی مورد بررسری قررار گرفرت
تیمارهای آزمرايش شرامل آرايرشهرای جرايگزينی  25درصرد
لوبیاسرررربز 75+درصررررد فلفررررل دلمررررهای و  50درصررررد
لوبیاسبز50+درصد فلفل دلمهای ،آرايرشهرای افزايشری شرامل
20درصررد لوبیاسرربز 100+درصررد فلفررل دلمررهای و  40درصررد
لوبیاسبز 100+درصد فلفل دلمهای و کشت خالص هر دو گیراه
بود ابتدا کرتهايی به ابااد  3/5در  3متر ايجاد و در داخل هرر
کرت شِش رديف برای کاشت در نظر گرفته شد فاصله کرتهرا
از يکديگر يب و فاصله بلوکها از يکرديگر نیرز يرب مترر برود
کاشت لوبیاسبز رق سانری به وسیله بذر و فلفل دلمهای رقر
کالیفرنیاواندر به وسیله نشای دهاربرگی به صورت همزمران در
15خردادماه 1395در رديفهايی به فاصله  50سانتیمتر انجرام
شد بذرهای فلفل دلمهای در اوايل بهار در گلخانهای خصوصری
در شهرستان فريمان ،درون سینی نشا کاشته شد و نشای فلفل
دلمهای از اين طرير تهیره گرديرد ب فاصرله پرا از کاشرت،
آبیاری به منظور تسهیل در جوانهزنی بذر لوبیاسبز و همچنرین
استقرار نشای فلفل دلمهای انجام گرفرت و پرا از آن آبیراری
زمین هر پنج روز يببار به روش نشتی انجرام شرد در مرالره
دهاربرگی ،لوبیاسبز با ترراک مطلروب  20بوتره در مترر مربرع
( )Raei et al., 2011تنب شد همچنرین فاصرله روی رديرف
برای نشاء فلفل دلمهای  30سانتیمتر در نظر گرفته شد که در
اين صرورت ترراک مطلروب آن 6/66 ،بوتره در مترر مربرع برود
()Fateh & Barzegar, 2019
در پايان فصل رشد ،صفات و ويژگیهايی از قبیرل ارتفراع
بوته ،تاداد شاخه فرعی در بوته ،تاداد نیام در بوته ،تاداد دانره
در نیام و تاداد دانه در بوته برای لوبیاسربز و همچنرین ارتفراع
بوته ،تارداد میروه در بوتره ،طرول و عررغ میروه ،قطرر میروه،
ضخامت گوشت میوه برای فلفل دلمهای محاسربه شرد جهرت
تایین عملکرد ،نیام سربز لوبیاسربز از اواخرر تیرمراه ترا اواخرر
شهريورماه و میوه فلفرل دلمرهای از اوايرل مردادمراه ترا اواخرر
مهرماه ،هر بار از سطحی ماادل يب متر مربع جمع آوری شرد
همچنین وزن خشب بوته لوبیاسبز و فلفل دلمرهای در انتهرای
فصل ،از سطحی ماادل يب مترر مربرع جمرعآوری شرد بررای
ارزيابی کشت مخلوط فلفل دلمهای برا لوبیاسربز در مقايسره برا
کشت خالص از شاخص نسبت برابری زمرین براسرار عملکررد
اقتصادی (ماادله  )1استفاده شد (:)Vandermeer, 1989

ماادله :1
در ايررن ماادلرره  Y1و  Y2بررهترتیررب عملکرررد گونررههررای
لوبیاسرربز و فلفررل دلمررهای در کشررت مخلرروط و  B1و  B2نیررز
عملکرد گونههای لوبیاسربز و فلفرل دلمرهای در کشرت خرالص
است
به منظور تجزيه واريانا دادهها از نرمافرزار Minitab-17
و جهررت مقايسرره میررانگین دادههررا از آزمررون ترروکی در سررطح
ااتمال پنج درصد استفاده شد برای رس شرکلهرا ،نررمافرزار
 Excelمورد استفاده قرار گرفت
) (LER= ( )+

نتايج و بحث
نتايج تجزيه واريانا دادههرا نشران داد کره ارتفراع بوتره،
عملکرد نیام سبز و وزن خشب بوته ( )p≤0/01و تارداد شراخه
فرعی در بوته ،تاداد نیام در بوته ،تارداد دانره در نیرام و تارداد
دانه در بوته لوبیاسبز ( )p≤0/05بهطور مانیداری تحرت ترأثیر
آرايشهای کشت مخلوط جايگزينی و افزايشی با فلفل دلمرهای
قرار گرفتند (جدول )1
همچنین ارتفاع بوته ،تارداد میروه در بوتره ،طرول میروه،
عرغ میوه ،قطر میوه ،ضخامت گوشت میوه ،وزن خشب بوته و
عملکرد میوه فلفل دلمهای ( )p≤0/05به طور مانیداری تحت
تأثیر آرايشهای کشت مخلوط جايگزينی و افزايشی با لوبیاسبز
قرار گرفتند (جدول )2
ارتفاع بوته لوبياسبز و فلفل دلمهای

بررسی اثر آرايشهای کشت خالص و مخلوط جايگزينی و
افزايشی بر ارتفاع بوته لوبیاسبز و فلفرل دلمرهای نشرانداد کره
بیشترين ارتفاع بوته لوبیاسربز برا  51/6سرانتیمترر در آرايرش
کشت مخلوط جايگزينی  50درصد لوبیاسربز 50+درصرد فلفرل
دلمررهای و کمترررين آن در آرايررش کشررت مخلرروط افزايشرری
20درصد لوبیاسبز 100+درصد فلفل دلمهای با  39/3سانتیمتر
مشاهده گرديد (جدول )3
به نظر میرسد که در آرايرش کشرت مخلروط جرايگزينی
50درصد لوبیاسبز 50+درصد فلفل دلمهای به علت تقسی شدن
مساوی کرت بین دو گیاه و همچنین استفاده از منابع محیطری
به طور مساوی در دو گیاه ،رقابت برینگونرهای کراهش يافتره و
لوبیاسبز توانسته ارتفاع خود را به طور مطلوبی افزايش دهد در
پژوهشی ،بررسی عملکرد کمی و کیفی کشت مخلوط سرورگوم
علوفهای ( )Sorghum bicolor L.با سويا ( )Glycine maxو
لوبیاسبز مورد بررسی قرار گرفت نتايج تجزيه واريانا در لگوم
نشان داد که تأثیر آرايرش کشرت برر روی تمرام صرفات مرورد
بررسی مانیدار بود ()Aghaei et al., 2016
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 تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) عملکرد و اجزای عملکرد لوبياسبز-1 جدول
Table 1. Analysis of variance (mean square) of yield and yield components of green bean
منابع

درجه

ارتفاع

تغييرات

آزادی

بوته

S.O.V

df

تکرار
2
Replication
تیمار
4
Treatment
خطا
8
Error
)%( ضريب تغییرات
)%( CV

تعداد شاخه
فرعی در بوته

تعداد نيام

تعداد دانه

تعداد دانه

عملکرد نيام سبز

وزن خشک بوته
در هکتار

در بوته

در نيام

در بوته

در هکتار

Height

Number of
branch per
plant

Number of
pod per plant

Number of
seed per pod

Number of
seed per plant

Green pod yield
per hectare

Plant dry
weight per
hectare

52.05*

2.91ns

48.71ns

0.29**

1739.3ns

44945818ns

17894ns

65.67**

3.8*

242.76*

0.16*

4840.6*

910021816**

145945**

6.12

0.77

41.17

0.03

805.8

30409084

11811

0.05

0.1

0.19

0.03

0.17

0.17

0.13

 مانیدار در سطح ااتمال يب درصد و پنج درصد، بهترتیب غیرمانیدار:*  ** و،ns
ns, ** and *: Non-significant, significant at 1% and 5% probability level, respectively

 تجزيه واريانس (ميانگين مربعات) عملکرد و اجزای عملکرد فلفل دلمهای-2 جدول
Table 2. Analysis of variance (mean square) of yield and yield components of bell pepper
منابع

درجه

ارتفاع

تغييرات

آزادی

بوته

S.O.V

df

تکرار
2
Replication
تیمار
4
Treatment
خطا
8
Error
)%( ضريب تغییرات
)%( CV

تعداد ميوه

طول

عرض

در بوته

ميوه

ميوه

Height

Number of
fruit per plant

Fruit
length

Fruit
width

2.88ns

0.15ns

0.28*

0.15ns

17.13*

14.87*

0.29*

3.74

3.77

0.04

0.18

قطر ميوه

ضخامت

وزن خشک بوته

عملکرد ميوه

گوشت ميوه

در هکتار

در هکتار

Fruit flesh
thickness

Plant dry weight
per hectare

Fruit yield per
hectare

0.41**

0.004*

2188167ns

369319ns

0.43*

0.24*

0.003*

10089333*

65506999*

0.05

0.07

0.04

0.0005

1776083

14686429

0.03

0.03

0.02

0.03

0.21

0.15

Fruit
diameter

 مانیدار در سطح ااتمال يب درصد و پنج درصد، بهترتیب غیرمانیدار:*  ** و،ns
ns,

**

*

and : Non-significant, significant at 1% and 5% probability level, respectively

 اثر آرايشهای کشت مخلوط جايگزينی و افزايشی بر اجزای عملکرد لوبياسبز-3 جدول
Table 3. Effect of replacement and additive intercropping treatments on yield components of green bean
الگوهای کشت مخلوط
Intercropping ratios

 فلفل دلمهای%75+ لوبیاسبز%25
25% Gb+75% Bp

 فلفل دلمهای%50+ لوبیاسبز%50
50% Gb+50% Bp

 فلفل دلمهای%100+ لوبیاسبز%20
20% Gb+100% Bp

 فلفل دلمهای%100+ لوبیاسبز%40
40% Gb+100% Bp

 لوبیاسبز%100
100% Gb

ارتفاع بوته
)(سانتیمتر

شاخه فرعی
)(تعداد در بوته

)نيام (تعداد در بوته

)دانه (تعداد در نيام

)دانه (تعداد در بوته

Seed (No.pod-1)

Seed (No.plant-1)

Plant height (cm)

Sub branch
(No.plant-1)

Pod (No.plant-1)

46.5ab*

8.1ab

49.0a

5.08a

231.3a

51.6a

8.8a

33.9ab

4.5b

163.8ab

39.3c

6.1b

27.0b

4.9ab

122.5b

42.3bc

8.0ab

30.3b

4.8ab

148.9b

43.3bc

9.0a

27.9b

5.0ab

163.9ab

*میانگینهای دارای ارو مشترک در هر ستون براسار آزمون توکی در سطح ااتمال پنج درصد تفاوت مانیداری ندارند
 فلفل دلمهای:Bp  لوبیاسبز؛:Gb
*
Means with the same letter(s) in each column have not significant difference at 5% probability level according to Tukey Test.
Gb: Green bean; Bp: Bell pepper
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افزايشی وجود دارد ،فلفل دلمهای برا سرايهانردازی ،مرانع رشرد
لوبیاسبز شده است
همچنررین ،بیشررترين ارتفرراع بوترره فلفررل دلمررهای بررا
51/0سررانتیمتررر در آرايررش کشررت خررالص و کمترررين آن
45/3سانتیمتر در آرايش کشت مخلوط افزايشری  100درصرد
فلفل دلمهای 20+درصد لوبیاسبز مشاهده گرديد (جدول )4

به طور کلی ،از نظر ارتفاع ،آرايشهای جرايگزينی برترر از
آرايشهای افزايشی بود و اين شايد به اين علت بوده اسرت کره
در آرايشهای افزايشی با توجه به اينکه لوبیاسبز شکل رشردی
رونده دارد و ارتفاع فلفل دلمرهای هر زيراد اسرت و همچنرین
اداکثر تراک کشت در فلفل دلمرهای در آرايرشهرای کاشرت

جدول  -4اثر آرايشهای کشت مخلوط جايگزينی و افزايشی بر اجزای عملکرد فلفل دلمهای
Table 4. Effect of replacement and additive intercropping treatments on yield components of bell pepper
ضخامت گوشت ميوه

قطر ميوه

عرض ميوه

طول ميوه

ميوه

ارتفاع بوته

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

(تعداد در بوته)

(سانتیمتر)

Fruit flesh
)thickness (cm

Fruit diameter
)(cm

Fruit width
)(cm

Fruit length
)(cm

Fruit
)(No.plant-1

Plant height
)(cm

0.65ab

7.03a

7.8a

7.8a

11.1ab

*47.0ab

0.58b

6.3b

6.8b

7.5ab

7.5b

50.5ab

0.67a

6.5ab

7.06ab

7.10b

10.0ab

45.3b

0.63ab

6.9ab

7.1ab

7.2ab

10.1ab

47.8ab

0.60ab

6.6ab

7.3ab

7.18b

13.6a

51.0a

الگوهای کشت مخلوط
Intercropping ratios

 %75فلفل دلمهای %25+لوبیاسبز
75% Bp+25% Gb

 %50فلفل دلمهای %50+لوبیاسبز
50% Bp+50% Gb

 %100فلفل دلمهای %20+لوبیاسبز
100% Bp+20% Gb

 %100فلفل دلمهای %40+لوبیاسبز
100% Bp+40% Gb

 %100فلفل دلمهای
100% Bp

*میانگینهای دارای ارو مشترک در هر ستون براسار آزمون توکی در سطح ااتمال پنج درصد تفاوت مانیداری ندارند
 :Gbلوبیاسبز؛  :Bpفلفل دلمهای
*
Means with the same letter(s) in each column have not significant difference at 5% probability level according to Tukey Test.
Gb: Green bean; Bp: Bell pepper

گیاهان به شدت رقابت بین دو گیاه بستگی دارد کاهش ارتفراع
بوته فلفل دلمهای با افزايش تراک آن در کشت مخلوط نسربت
به کشت خالص در اين آزمايش ،اغلب ناشری از تشرديد رقابرت
برونگونهای در استفاده از منابع موجود بروده اسرت در کشرت
مخلوط ،استفاده بهینه از منابع محیطی ماننرد آب ،نرور و مرواد
ارتفاع ،نحوه قرارگررفتن انردامهرای هروايی و
غذايی به اخت
زيرزمینی و نیاز غذايی متفراوت گیاهران نسربت داده مریشرود
()Hashemi Dezfoli et al., 1998

نتايج آزمايشی بر روی کشت مخلوط جايگزينی و افزايشی
ذرت ( )Zea mays L.و سررریبزمینررری ( Solanuum
 )tuberosum L.نشان داد که سیست های مختلف کاشرت برر
ارتفاع بوته سیبزمینی تأثیر مانیداری داشت باالترين ارتفراع
بوته ( 45/03سانتیمتر) از تیمار کشت خالص سیبزمینری بره
دسرت آمرد ( )Mobasser et al., 2018در ترراک هرای براال،
ااتماالً با افزايش رقابت درونگونهای طول میانگرهها زيراد مری
شود و در نتیجه ارتفاع گیاه افزايش میيابد ايرنطرور بره نظرر
میرسد که مانیدارنشدن اثرر آرايرشهرای کشرت مخلروط در
مورد ارتفاع فلفل دلمهای ،عدم دريافت نرور کرافی و در نتیجره
کاهش رقابت در جذب نور بوده است از اينرو رقابرت نروری در
بین دو گونه تقلیل يافته و ارتفاع ،تحت تأثیر آرايشهای کشرت
قرار نگرفته است ( )Kiani et al., 2014طی آزمايشی بر روی
کشت مخلوط ذرت و لوبیا عدم اخت مانیدار ارتفاع لوبیا در
کشررتهررای مخلرروط ،نسرربت برره خررالص گررزارش شررده اسررت
( Tuna & Orak (2007) )Rezvan Beidokhti, 2004در
کشت مخلوط ماشب ( )Vicia sativa L.برا يروال ( Avena
 )sativa L.گزارش کردند که کاهش يرا افرزايش ارتفراع بوتره

تعداد شاخه فرعی در بوته لوبياسبز

بیشترين تاداد شاخه فرعی در بوته لوبیاسبز بهترتیرب برا
 9/0و  8/8شاخه فرعی در آرايش کشت خالص و آرايش کشرت
مخلوط جايگزينی  50درصد لوبیاسبز 50+درصد فلفل دلمرهای
و کمتررين آن در آرايررش کشررت مخلرروط افزايشرری  20درصررد
لوبیاسبز 100+درصد فلفل دلمهای با  6/1شاخه فرعی مشراهده
گرديد (جدول  )3در اينجا نیز همانند ارتفاع ،به نظر مریرسرد
کررره در آرايرررش کشرررت مخلررروط جرررايگزينی  50درصرررد
لوبیاسبز50+درصد فلفل دلمهای بهدلیل تقسری شردن مسراوی
کرت بین دو گیاه و همچنین استفاده بره يرب میرزان از منرابع
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کاشت  12/5و  25درصد برود ( & Fathollahzadeh Dizaji
)Mirshekari, 2013

محیطی در دو گیاه ،رقابت بینگونهای کاهش يافته و لوبیاسربز
توانسته شاخه فرعی خود را به طور مطلروبی افرزايش دهرد در
آرايش کشت خالص نیز بهدلیل اينکه رقابت بینگونهای وجرود
نداشته است ،فضای الزم جهت افزايش تاداد شاخه فرعی برای
بوتههای لوبیاسبز فراه شده و اين صفت در اين آرايش کشرت
افزايش داشته است برخی پژوهشگران اههار داشتهاند که تاداد
شاخههای جانبی لوبیا در کشت مخلوط ذرت و لوبیا نسربت بره
کشت خالص کراهش مانریداری نشران داد ( Wahua et al.,
 )1981طب پژوهشی که بر روی ترکیبات مختلرف کاشرت در
کشررت مخلرروط مرراش ( )Vigna radiate L. Wilczekو
سیاهدانه ( )Nigella sativa L.انجام شده است ،تاداد شراخه
جانبی در بوته ماش از نظر تیمارهرای آرايرش کاشرت اخرت
مانرریداری را نشرران داد ،بررهطرروریکرره تیمارهررای  50درصررد
سیاهدانه 50+درصد ماش (رديرف هرای متنراوب) و  75درصرد
سیاهدانه 25+درصد ماش (دو رديف سیاهدانه+يب رديف ماش)
بهترتیب بیشرترين ( 7/5عردد) و کمتررين ( 6/07عردد) تارداد
شررراخه جرررانبی در بوتررره مررراش را دارا بودنرررد ( Rezvani
)Moghaddam et al., 2009

همچنین بیشترين تاداد میوه در بوتره فلفرل دلمرهای برا
 13/6میوه در بوته در آرايش کشرت خرالص و کمتررين آن در
آرايررش کشررت مخلرروط جررايگزينی  50درصررد فلفررل دلمرره
ای50+درصد لوبیاسربز برا  7/5میروه در بوتره مشراهده گرديرد
(جدول  )4بهنظر میرسد که در آرايش کشت خالص برا توجره
به اينکه رقابت بینگونهای وجود ندارد و بهدلیل ارتفاع بیشرتر
در اين آرايش کشت ،ضمن اينکه نرور بیشرتری جرذب کررده،
توانسته است تاداد میوه خود را افزايش دهرد در آرايرشهرای
کشت مخلوط نیز آرايش کشت مخلروط جرايگزينی  75درصرد
فلفل دلمه ای 25+درصد لوبیاسبز برهدلیرل غالرببرودن فلفرل
دلمهای و کاهش رقابت بینگونهای توانسته اسرت تارداد میروه
خود را در مقايسه با ساير آرايشهای کشرت مخلروط ،افرزايش
دهررد در کشررت مخلرروط گوجررهفرنگرری ( Licopersicon
 )esculentum Millبا لوبیاسبز مشاهده شد که اثر نوع کشرت
بر تاداد میوه در بوته گوجهفرنگی در سرطح ااتمرال  1درصرد
مانیدار بود و تاداد میروه در بوتره در کشرت خرالص برهطرور
مانیداری بیشرتر از کشرت مخلروط برود ( Henareh et al.,
 Raei et al, (2011) )2011در بررسی اثرات تراک لوبیاسربز
و سیبزمینی بر عملکرد غده سیبزمینری در کشرت خرالص و
کشتهای مخلوط دريافتند که اثرات تراک های سریبزمینری و
لوبیاسبز بر تارداد غرده در سریبزمینری در سرطح ااتمرال 1
درصد مانیدار بود

تعداد نيام در بوته لوبياسبز و ميوه در بوته فلفل دلمهای

بیشترين تاداد نیام در بوته لوبیاسبز با  49/0نیام در بوتره
در آرايررررش کشررررت مخلرررروط جررررايگزينی  25درصررررد
لوبیاسبز75+درصد فلفل دلمهای و کمترين آن در آرايش کشت
مخلوط افزايشی  20درصد لوبیاسبز 100+درصد فلفل دلمرهای
با  27/0نیام در بوته مشاهده گرديد (جدول  )3بهنظر میرسرد
کرررره آرايررررش کشررررت مخلرررروط افزايشرررری  20درصررررد
لوبیاسبز100+درصد فلفل دلمهای بهدلیل داشتن تارداد شراخه
کمتر درمقايسه برا سراير تیمارهرا ،از تارداد نیرام کمترری نیرز
برخوردار بوده است در آزمايشی مشاهده شرد کره اثرر آرايرش
کشت بر تاداد غر در بقروالت در سرطح ااتمرال  1درصرد
مانریدار برود (Mardani et al, )Aghaei et al., 2016
) (2015در آزمايشی نشان دادند که بین تیمارهرای مختلرف از
در بوته اخت مانریداری وجرود داشرت برا
نظر تاداد غ
افزايش تراک لوبیاسبز در آرايشهای کشت مخلوط ،تاداد نیرام
در بوترره کرراهش يافررت ) Elmore & Jackops (1984و
) Wahua & Miller (1978در کشت مخلوط سورگوم و سويا
گزارش کردند که با افزايش تراک  ،تارداد غر در بوتره سرويا
کاهش يافت نتايج مطالاهای بر روی کشرت مخلروط افزايشری
گل همیشهبهار ( )Calendula officinalisو ماش ،نشران داد
که تاداد نیام در بوتره در کشرت مراش برا ترراک هرای  37/5و
50درصد بهطور مانیداری بیشتر از تاداد نیام در نسربتهرای

تعداد دانه در نيام و بوته لوبياسبز

بیشترين تاداد دانه در نیام لوبیاسبز با  5/08دانره در هرر
نیرررام در آرايرررش کشرررت مخلررروط جرررايگزينی  25درصرررد
لوبیاسبز75+درصد فلفل دلمهای و کمترين آن در آرايش کشت
مخلوط جايگزينی  50درصد لوبیاسبز 50+درصد فلفل دلمرهای
با  4/5دانه در نیام مشاهده گرديد (جدول  )3اينگونره برهنظرر
میرسد که با توجه به ايرنکره تارداد نیرام در بوتره در آرايرش
کشت مخلوط جايگزينی  25درصد لوبیاسربز 75+درصرد فلفرل
دلمهای از ساير آرايشهای کشت بیشتر بوده است و همچنرین
رقابت درونگونهای بین بوترههرای لوبیاسربز نیرز کمترر بروده،
لوبیاسبز در اين آرايش کشت توانسته تاداد دانه در نیام خود را
افرزايش دهرد ) Aghaei et al, (2016در مطالارهای نشران
دادند که تأثیر آرايش کشت بر روی تاداد دانه در نیام مانیدار
شد ) Alizadeh et al, (2010در مطالاه کشت مخلوط لوبیرا
و ريحان رويشی ( )Ocimum basilicum L.بیان داشتند کره
از ساير تیمارهرا براالتر
کشت رديفی از نظر تاداد دانه در غ
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گلکل با  24/63سانتیمتر در کشت خالص و کمتررين آن در
آرايش کشت مخلوط گلکل و تربچه ( )Raphanus sativusبا
 22سرانتیمترر مشراهده گرديرد ( Yildirim & Guvence,
)2005

بود و اين از آن جهت قابل توجیه است کره کشرت رديفری بره
خاطر عدم اضور گیاهان همنوع در رديفهای مجاور ،کمتررين
رقابت درونگونه ای را متحمل شده است
همچنررین بیشررترين تاررداد دانرره در بوترره لوبیاسرربز بررا
231/3دانرره در بوترره در آرايررش کشررت مخلرروط جررايگزينی
25درصد لوبیاسبز 75+درصد فلفرل دلمرهای و کمتررين آن در
آرايش کشت مخلوط افزايشی  20درصد لوبیاسبز 100+درصرد
فلفررل دلمررهای بررا  122/5دان ره در هررر بوترره مشرراهده گرديررد
(جدول )3همانگونه که مشاهده میشود ،با توجره بره ايرنکره
تاداد نیام در بوته و تاداد دانه در نیام در آرايش کشت مخلوط
جايگزينی  25درصد لوبیاسبز 75+درصد فلفل دلمهای از سراير
آرايشهای کشت بیشتر بوده است ،مریتروان ايرنگونره نتیجره
گرفت که تاداد دانه در بوته نیز افزايش میيابد & Zaefarian
) Bagheri Shirvan (2014بیان داشتند که بیشرترين تارداد
دانه در بوته مربوط به تیمار  50:50سرويا :ريحران برود کره بره
لحا آماری اخت فی با نسبت  75:25سويا :ريحان نداشرت در
پژوهش ديگری نیز بیان شده است که با افزايش تراک و سرايه
اندازی بوتهها بر يکديگر از تاداد شاخه در بوته کاسته میشرود
و عملکررد دانره در بوتره کراهش مریيابرد ( Kashiri et al.,
)2007

عملکرد نيام سبز و وزن خشک بوته لوبياسبز

بیشترين عملکرد نیام سبز لوبیاسبز با  57921/7کیلوگرم
در هکتررار در آرايررش کشررت خررالص و کمترررين آن در آرايررش
کشت مخلوط افزايشی  20درصد لوبیاسربز 100+درصرد فلفرل
دلمررهای بررا  11252/5کیلرروگرم در هکتررار مشرراهده گرديررد
(شکل)1
) Khamooshi (2014در کشت مخلروط لوبیرا و رازيانره
( )Foeniculum vulgar Millنشران داد کره کشرت خرالص
لوبیا بیشترين میزان عملکرد دانه را با  2300کیلوگرم در هکتار
به خود اختصاص داد کره دلیرل آن ترراک ارداکثری لوبیرا در
کشت خالص نسبت به تیمارهای کشت مخلوط بود برا افرزايش
اضور لوبیاسربز در آرايرشهرای کشرت مخلروط جرايگزينی و
افزايشی ،بهدلیل افزايش تثبیت زيستی نیتروژن ،عملکررد نیرام
سبز لوبیاسبز افزايش يافته است ممکن است در کشت مخلوط
افزايشی بهسبب افزايش تراک بوته در وااد سطح ،رقابت درون
و برونگونهای گیاهان زراعی بر سر منابع محیطی از جمله نرور،
آب و مواد غذايی افزايش يافته و باع کاهش عملکرد نیام سبز
شده باشد از طرفی ،از آنجايی که تاداد بوتههای لوبیاسربز در
وااد سطح در آرايشهای کشت مخلوط کمتر از کشت خرالص
لوبیاسبز بود ،بنابراين پايینبودن عملکرد نیرام سربز در آرايرش
های کشت مخلوط در مقايسه با کشت خالص آن ،دور از انتظار
نیسرت ) )Hamzei & Seyedi (2018در آزمايشری برر روی
کشت مخلوط افزايشی آفتابگردان ()Helianthus annuus L.
با لوبیا نشان دادند که در کشرت مخلروط ،عملکررد دانره لوبیرا
نسبت به کشت خالص آن کراهش نشران داد در آزمايشری برر
روی کشت مخلوط افزايشی و جايگزينی ذرت و سويا ،براالترين
عملکرد دانه سويا از تیمار کشت خرالص برا 3157کیلروگرم در
هکتررار ااصررل گرديررد (Rezvani )Piri et al., 2017
) Moghaddam et al, (2009در کشت مخلوط ماش و سریاه
دانه نشان دادند کره تیمرار کشرت خرالص ،بیشرترين عملکررد
اقتصادی ماش را دارا بود
همچنررین بیشررترين وزن خشررب بوترره لوبیاسرربز بررا
1051/03کیلوگرم در هکتار در آرايش کشت خالص و کمتررين
آن در آرايررررش کشررررت مخلرررروط افزايشرررری  20درصررررد
لوبیاسبز100+درصد فلفل دلمهای با  525/8کیلوگرم در هکترار
مشاهده گرديد (شکل )2

طول ،عرض ،قطر و ضخامت گوشت ميوه فلفل دلمهای

بیشترين میزان طول ،عرغ ،قطر و ضخامت گوشت میروه
فلفل دلمهای بهترتیب با  7/03 ،7/8 ،7/8و  0/67سانتیمتر در
آرايررش کشررت مخلرروط جررايگزينی  75درصررد فلفررل دلمرره
ای25+درصررد لوبیاسرربز و کمترررين میررزان طررول میرروه بررا
7/1سانتیمتر در آرايش کشرت مخلروط افزايشری  100درصرد
فلفل دلمهای 20+درصد لوبیاسبز و کمترين میزان عرغ ،قطرر
و ضخامت گوشت میوه بهترتیب با  6/3 ،6/8و  0/58سانتیمترر
در آرايررش کشررت مخلرروط جررايگزينی  50درصررد فلفررل دلمرره
ای50+درصد لوبیاسبز مشراهده گرديرد (جردول  )4مریتروان
دنین نتیجه گرفت کره در آرايرش کشرت مخلروط جرايگزينی
75درصد فلفل دلمهای 25+درصد لوبیاسبز درمقايسه برا سراير
الگوهای کشت مخلوط ،بهدلیل غالببودن گیاه فلفل دلمرهای و
همچنین ک شدن رقابرت برینگونرهای برین لوبیاسربز و فلفرل
دلمهای و درونگونهای بین بوتههای فلفل دلمهای ،گیراه فلفرل
دلمهای توانسته ضمن استفاده بهینره از منرابع موجرود ،تارداد
میوه خود را افزايش داده و در نهايت شاخصهای انردازهگیرری
شده در میوه نیز افزايش يافتنرد در پژوهشری برر روی کشرت
مخلروط گرلکلر ( )Brassica oleracea var. botrytisبرا
برخی سبزيجات ،عنوان شد که بیشترين قطر بخرش خروراکی
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شکل  -1اثر آرايشهای کشت مخلوط جايگزينی و افزايشی لوبياسبز و فلفل دلمهای بر عملکرد نيام سبز لوبياسبز
( :Gbلوبیاسبز و  :Bpفلفل دلمهای)
میانگینهای دارای ارو مشترک بر اسار آزمون توکی در سطح ااتمال پنج درصد تفاوت مانیداری ندارند

Fig. 1. Effect of replacement and additive intercropping ratios of green bean and bell pepper on green pod yield of
green bean
)(Gb: Green bean and Bp: Bell pepper
Means with the same letter(s) have not significant difference at 5% probability level according to Tukey Test.

شکل  -2اثر آرايشهای کشت مخلوط جايگزينی و افزايشی لوبياسبز و فلفل دلمهای بر وزن خشک بوته لوبياسبز
( :Gbلوبیاسبز و  :Bpفلفل دلمهای)
میانگینهای دارای ارو مشترک بر اسار آزمون توکی در سطح ااتمال پنج درصد تفاوت مانیداری ندارند

Fig. 2. Effect of replacement and additive intercropping ratios of green bean and bell pepper on plant dry weight of
green bean
)(Gb: Green bean and Bp: Bell pepper
Means with the same letter(s) have not significant difference at 5% probability level according to Tukey Test.

کشت مخلوط همیشرهبهرار و نخرود (،)Cicer arietinum L.
بیشترين عملکرد زيستتوده نخرود از تیمرار کشرت خرالص برا
 2476کیلوگرم در هکتار ااصل شد ()Valizadegan, 2015
بهدلیل بیشتربودن تاداد بوتههای لوبیاسربز در کشرت خرالص،

) Mansouri et al, (2013در کشرت مخلروط افزايشری
ذرت و لوبیا اههار داشتند کره از لحرا عملکررد زيسرتتروده،
مانیداری بین تیمارهای افزايشی کشت مخلوط وجود
اخت
داشت که دلیل آن اخت تراک لوبیا در اين تیمارهرا برود در
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کشت مخلوط جايگزينی  50درصد فلفرل دلمرهای 50+درصرد
لوبیاسرربز و افزايشرری  100درصررد فلفررل دلمررهای 20+درصررد
لوبیاسبز بهترتیرب برا  21183/3و  21886کیلروگرم در هکترار
مشاهده گرديد (شکل )3

طبیای بهنظر میرسد که عملکرد زيسرتتروده در آن بیشرتر از
کشت مخلوط با فلفل دلمهای باشد
عملکرد ميوه و وزن خشک بوته فلفل دلمهای

بیشترين عملکرد میوه فلفل دلمهای با  32766/7کیلوگرم
در هکتار در آرايش کشت خالص و کمترين آن در آرايرشهرای

شکل  -3اثر آرايشهای کشت مخلوط جايگزينی و افزايشی لوبياسبز و فلفل دلمهای بر عملکرد ميوه فلفل دلمهای
( :Gbلوبیاسبز و  :Bpفلفل دلمهای)
میانگینهای دارای ارو مشترک بر اسار آزمون توکی در سطح ااتمال پنج درصد تفاوت مانیداری ندارند

Fig. 3. Effect of replacement and additive intercropping ratios of green bean and bell pepper on fruit yield of
bell pepper
)(Gb: Green bean and Bp: Bell pepper
Means with the same letter(s) have not significant difference at 5% probability level according to Tukey Test.

افزايشی ،کاهش عملکرد در ايرن آرايرشهرا نسربت بره کشرت
خالص توجیهپذير است در نهايت ،با توجه به ايرنکره براالترين
تاداد میوه در بوته نیز مربوط به کشرت خرالص فلفرل دلمرهای
بود ،لذا کشت خالص به دلیل اين که فضای بیشتری در اختیرار
گیاه قرار داده است ،عملکرد میوه باالتری نیز داشته است
همچنین بیشترين وزن خشب بوته فلفل دلمهای بهترتیب
با  7550/0 ،7816/6و  7316/6کیلروگرم در هکترار در آرايرش
های کشت مخلروط جرايگزينی  75درصرد فلفرل دلمرهای25+
درصد لوبیاسبز ،کشت مخلوط افزايشی  100درصد فلفل دلمه-
ای 60+درصد لوبیاسبز و کشت خالص و کمترين آن در آرايرش
کشت مخلوط جانشرینی  50درصرد فلفرل دلمرهای50+درصرد
لوبیاسبز با  3533/3کیلوگرم در هکتار مشاهده گرديرد (شرکل
)4

نتايج تحقیقی نشان داد که عملکررد در هکترار در گوجره
فرنگی در کشرت خرالص برهطرور مانریداری بیشرتر از کشرت
مخلروط برا لوبیاسربز بروده اسرت ()Henareh et al., 2011
) Muoneke & Ndukwe (2008گزارش کردنرد کره کشرت
مخلوط بامیه ( )Abelmoschus esculentus L.با تراک باالی
آمارانتور ( )Amaranthus hybridus L.سبب کاهش رشد و
عملکرد هر دو گیاه در مقايسه با کشت خالص شد Muoneke
) & Embah (2007نیز گزارش کردند که ،افزايش تراک بامیه
در کشررت مخلرروط باعرر افررزايش رقابررت درونگونررهای و
برونگونهای برای کسب فضا و نرور شرده کره در نتیجره باعر
کاهش عملکرد در بامیه میشود با توجه به تارداد بوتره کمترر
فلفررل دلمررهای در آرايررشهررای کشررت مخلرروط جررايگزينی و
همچنین رقابت بینگونهای باال در آرايشهرای کشرت مخلروط
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شکل  -4اثر آرايشهای کشت مخلوط جايگزينی و افزايشی لوبياسبز و فلفل دلمهای بر وزن خشک بوته فلفل دلمهای
( :Gbلوبیاسبز و  :Bpفلفل دلمهای)
میانگینهای دارای ارو مشترک بر اسار آزمون توکی در سطح ااتمال پنج درصد تفاوت مانیداری ندارند

Fig. 4. Effect of replacement and additive intercropping ratios of green bean and bell pepper on plant dry weight of
bell pepper
)(Gb: Green bean and Bp: Bell pepper
Means with the same letter(s) have not significant difference at 5% probability level according to Tukey Test.

 1/7برابر کشت خالص لوبیادش بلبلری برود ( & Eskandari
)Javanmard, 2014

وزن خشب بوته فلفل دلمهای همانند عملکرد میوه فلفرل
دلمهای در آرايش کشت خالص جزو براالترين مقرادير در کنرار
آرايشهای کشرت مخلروط جرايگزينی  75درصرد فلفرل دلمره
ای 25+درصد لوبیاسبز و کشرت مخلروط افزايشری 100درصرد
فلفل دلمهای 40+درصد لوبیاسبز بود ،اگرده ايرن سره آرايرش
کشت اخت مانیداری برا هر نداشرتند در کشرت مخلروط
گوجهفرنگی و ريحان ،نتايج نشان داد که عملکرد مراده خشرب
بدون میوه گوجهفرنگی تحت تأثیر سطوح رطوبتی ،نوع کشت و
اثر متقابل آنها در سرطح ااتمرال يرب درصرد قررار گرفرت و
بیشترين عملکرد ماده خشب بخش هوايی در کشت مخلروط و
سطح رطوبتی  0/7هرفیت زراعی بهدست آمد کره ايرن مقردار
دو برابری را نشان داد ( Salehi
نسبت به کشت خالص اخت
 )et al., 2018در آزمايشی وزن خشرب تولیدشرده در کشرت
مخلوط بهطور مانیداری بیشتر از کشت خرالص لوبیرا دشر -
بلبلری ( )Vigna unguiculata L.و ذرت برود میرانگین وزن
خشب در کشت های مخلوط  1/2برابرر کشرت خرالص ذرت و

نسبت برابری زمين ()LER

نتايج تجزيه واريرانا نشران داد کره آرايرشهرای کشرت
مخلوط جايگزينی و افزايشی از نظر نسبت برابری زمین جزئری
برای گیاه لوبیاسبز اخت مانریداری را برا هر نشران دادنرد
( )p≤0/01همچنین آرايشهرای کشرت مخلروط جرايگزينی و
افزايشی از نظر نسبت برابرری زمرین جزئری بررای گیراه فلفرل
دلمهای اخت مانیداری را برا هر نشران ندادنرد بیشرترين
نسبت برابری زمین جزئی لوبیاسربز مربروط بره آرايرش کشرت
مخلوط جايگزينی  50درصد لوبیاسبز 50+درصد فلفل دلمرهای
و آرايش کشت مخلوط افزايشی  40درصد لوبیاسبز100+درصد
فلفل دلمهای بهترتیب ماادل  0/6و  0/54و کمترين میزان نیرز
 0/19که مربوط به آرايش کشت مخلروط افزايشری  20درصرد
لوبیاسبز 100+درصد فلفل دلمهای بود ،بهدست آمد (شکل )5
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شکل  -5اثر آرايشهای کشت مخلوط جايگزينی و افزايشی لوبياسبز و فلفل دلمهای بر نسبت برابری زمين
( :Gbلوبیاسبز و  :Bpفلفل دلمهای)
میانگینهای دارای ارو مشترک بر اسار آزمون توکی در سطح ااتمال پنج درصد تفاوت مانیداری ندارند

Fig. 5. Effect of replacement and additive intercropping ratios of green bean and bell pepper on land equivalent ratio
)(LER
)(Gb: Green bean and Bp: Bell pepper
Means with the same letter(s) have not significant difference at 5% probability level according to Tukey Test.

کنار تثبیت زيستی نیتروژن توس لوبیاسبز و در نتیجه افزايش
ااصلخیزی خاک ،اخت فات ريختشناسی موجرود در ريشره و
قسمتهای هوايی دو گیاه ،از يبسرو باعر اسرتفاده بهینره از
منابع غذايی موجود در خاک و از سوی ديگر نفوذ بهتر نرور بره
درون کانوپی و استفاده مطلوبتر از آن شده است در پژوهشی،
نتايج تجزيه واريانا نسربت برابرری زمرین نشران داد کره اثرر
نسبتهای مختلف کشت مخلوط در سطح يب درصد مانریدار
بود در آزمايشی مشاهده شد که بیشترين نسبت برابری زمرین
جزئی سیبزمینی ( )0/73از تیمار کشت افزايشری سره رديرف
ذرت+يب رديف سیبزمینی برهدسرت آمرد در ايرن پرژوهش،
بیشترين نسبت برابری زمین ( )1/56از تیمرار کشرت افزايشری
سه رديف ذرت+يب رديف سیبزمینی و کمترين نسبت برابری
زمین ( )0/95از تیمرار کشرت افزايشری دو رديرف ذرت+دهرار
رديف سیبزمینی برهدسرت آمرد ()Mobasser et al., 2018
همچنین در بررسری کشرت مخلروط زيرره سربز ( Cuminum
 )cyminumو نخود مشخص شد که نسبت برابری زمین جزئی
زيره سربز بیشرتر از نخرود برود ( Abbasi Alikamar et al.,
)2006
نتايج نشان داد که آرايشهای کشت مخلوط جرايگزينی و
افزايشی از نظر نسبت برابری زمین کلی اخرت مانریداری را
با ه نشان دادند ( )p≤0/01در اکثر آرايشهای کشت مخلوط
جايگزينی و افزايشی ،نسبت برابری زمین کلی بیشتر از يب بود

همچنین بیشترين نسبت برابری زمین جزئی فلفرل دلمره
ای مربرروط برره آرايررش کشررت مخلرروط افزايشرری  40درصررد
لوبیاسبز 100+درصرد فلفرل دلمرهای مارادل  0/74و کمتررين
میزان نیز  0/65که مربوط به آرايش کشت مخلروط جرايگزينی
 50درصد لوبیاسبز 50+درصد فلفل دلمهای بود ،بهدسرت آمرد
(شکل  )5همانطور که مشراهده مریشرود ،در آرايرش کشرت
مخلوط جايگزينی  50درصد لوبیاسبز 50+درصد فلفل دلمهای،
گیاه لوبیاسبز از منابع محیطی نهايت استفاده را برده اسرت ،در
صورتیکه فلفل دلمهای از منابع محیطری نتوانسرته بره میرزان
مطلوبی بهره ببرد همچنین در آرايش کشت مخلروط افزايشری
 40درصد لوبیاسبز 100+درصد فلفل دلمهای ،گیاه فلفل دلمره
ای بیشترين بهره را از منابع محیطی برده است برهطرور کلری،
نسبت برابری زمین جزئی فلفل دلمرهای در تمرام آرايرشهرای
کشت مخلروط جرايگزينی و افزايشری از نسربت برابرری زمرین
جزئی لوبیاسبز بیشتر بود که میتوان نتیجه گرفت فلفل دلمه-
ای گیاه غالب بوده و از کشت مخلروط برا لوبیاسربز اثرر مثبرت
دريافت کرده است که اين امر به ااتمال زياد مربوط بره بهبرود
شراي رشدی میباشد بهطور کلی اين امر به علت تفراوتهرای
ريختشناسی موجود بین قسمتهای مختلف گیاهان میباشرد
که باع بهاداقلرسیدن رقابت بین آنها برای جرذب منرابع و
درنتیجه بهبود کارآيی مصر منابع (نور ،آب و مواد غرذايی) در
آنها میشود در کشت مخلوط لوبیاسبز و فلفل دلمهای نیز در
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کرارايی اسرتفاده از زمرین براالتر از يرب بودنرد ( & Hamzei
)Seyedi, 2018

که اين نشران از برترری عملکررد اقتصرادی در کشرت مخلروط
نسبت به کشرت خرالص دارد تنهرا در آرايرش کشرت مخلروط
افزايشی  20درصد لوبیاسبز 100+درصد فلفل دلمرهای نسربت
برابری زمین کلی کمتر از يرب ( )0/86برود بیشرترين نسربت
برابری زمین کلی مربوط بره آرايرش کشرت مخلروط افزايشری
40درصد لوبیاسبز 100+درصد فلفل دلمرهای و آرايرش کشرت
مخلوط جايگزينی  50درصد لوبیاسبز 50+درصد فلفل دلمرهای
بهترتیب ماادل  1/28و  1/25بود که بیانگر سرودمندی زراعری
 28و  25درصدی کشت مخلوط نسبت به کشرتهرای خرالص
اين دو محصول است که نشاندهنده کارآيی بیشرتر اسرتفاده از
زمین در اين آرايشهای کشت میباشرد کمتررين میرزان نیرز
 0/86که مربوط به آرايش کشت مخلروط افزايشری  20درصرد
لوبیاسبز 100+درصد فلفل دلمهای بود ،بهدست آمد (شکل )5
بنابراين میتروان آرايرش کشرت مخلروط افزايشری  40درصرد
لوبیاسبز 100+درصد فلفل دلمهای را به عنوان بهتررين آرايرش
کشت مخلوط توصیه کرد کشت مخلوط زمانی سرودمند اسرت
که عملکرد اقتصادی مخلوط ،بیشتر از محصرول خرالص باشرد
بسیاری از محققان برتری کشت مخلوط را برا محاسربه نسربت
برابری زمین تأيید کردهاند (Jokar )Najibnia et al., 2014
) et al, (2005میرانگین نسربت برابررری زمرین بررای کشررت
مخلوط ذرت و خیار ( )Cucumis sativus L.را  1/56بهدست
آوردند از نظر نسبت برابری زمین ،کشرت دو خر سرورگوم و
يب خ لوبیا با نسبت برابری زمین  1/6از بقیره تیمارهرا برترر
بود ( )Aghaei et al., 2016در پژوهشی ،ارزيابی سرودمندی
کشت مخلوط با استفاده از شاخص نسبت برابری زمرین نشران
داد که باالترين نسبت برابری زمرین در ترکیرب تیمراری 5:15
سریبزمینری :لوبیرا ااصرل گرديرد ( )Raei et al., 2011در
پژوهشی بر روی کشت مخلوط همیشهبهار و نخرود اههرار شرد
که در اغلب آرايشهای کشت مخلوط کارايی اسرتفاده از زمرین
بیشتر از يب برود ( )Valizadegan, 2015همچنرین بررسری
شاخص کارايی اسرتفاده از زمرین در مطالارهای نشران داد کره
تیمارهررای کشررت مخلرروط  60درصررد لوبیا+آفتررابگردان دارای

نتيجهگيری
بهطور کلی نتايج ايرن پرژوهش نشران داد کره عملکررد و
اجزای عملکرد لوبیاسبز و فلفل دلمهای بهطور مانیداری تحت
تأثیر آرايشهای کشت مخلوط افزايشی و جايگزينی قرار گرفت
مقايسه آرايشهای مختلف کشت مخلوط جايگزينی و افزايشری
نشرران داد کرره تیمررار کشررت مخلرروط جررايگزينی  25درصررد
لوبیاسبز 75+درصد فلفل دلمرهای در بسریاری از صرفات مرورد
ارزيابی در گیاه لوبیاسبز در مقايسه با آرايشهرای ديگرر کشرت
مخلوط برتری داشت اينطور بهنظر میرسد که در اين آرايش،
بوتههای لوبیاسبز فضای بیشتری را برای رشد و دريافت نرور در
اختیار داشتند و توانستند در اکثر صفات مرورد ارزيرابی برترری
داشررته باشررند همچن رین آرايررش کشررت مخلرروط جررايگزينی
75درصررد فلفررل دلمررهای 25+درصررد لوبیاسرربز در بسرریاری از
صفات مورد ارزيرابی در گیراه فلفرل دلمرهای نسربت بره سراير
آرايشهای کشت مخلوط ،برتری داشت آرايش کشرت مخلروط
افزايشی  40درصد لوبیاسبز 100+درصد فلفل دلمهای براالترين
میزان نسبت برابری زمین کلی ( )1/28را دارا بود کره نشران از
سودمندی کشت مخلوط آن آرايرش کشرت نسربت بره کشرت
خالص دارد بهطور کلی ،در اين آرايش کشرت مخلروط ،ضرمن
اينکه لوبیاسبز تثبیت زيستی نیتروژن انجام داده و ااصلخیزی
خاک را سبب شده اسرت ،رقابرت درونگونرهای کره در کشرت
خالص وجود داشته ،در اينجا کاهش پیدا کرده و هرر دو گیراه
توانستهاند از منابع محیطی اطرا خود نهايت استفاده را ببرنرد
که در نهايت باع افزايش نسبت برابری زمین کلی شده اسرت
در انتها پیشنهاد میشود به جهت افزايش کارايی اين نوع کشت
مخلوط و همچنین بررسی دقی تر نسبت برابری زمین ،تیماری
که در آن تراک گیاه لوبیاسبز در مقايسه با فلفل دلمهای بیشتر
بوده ،طراای شود
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Introduction
The use of intercropping as an effective component in sustainable agriculture, while increasing the
ecological and economic diversity, cause increasing yield per unit area, yield stability under adverse
environmental conditions, increasing the quantity and quality of the product, increasing water use efficiency,
control of soil erosion, reducing pesticides use and increasing stability in agroecosystems. Plants from the
family of legumes are among the plants that have a special place in intercropping because of their nitrogen
fixation ability. Usefulness of intercropping cultivation of sweet corn and green bean has been reported to be
better than monoculture. This study was designed and conducted with the aim of studying the effect of
replacement and additive intercropping green bean with bell pepper on yield, yield components and land
equivalent ratio in Mashhad weather conditions.
Materials and Methods
The experiment was conducted in 2015-2016 growing season based on a randomized complete block
design with three replications at the Research Farm of Agriculture Faculty, Ferdowsi University of Mashhad.
Experimental treatments were 25% green bean+75% bell pepper, 50% green bean+50% bell pepper in
replacement intercropping, 20% green bean+100% bell pepper and 40% green bean+100% bell pepper in
additive intercropping and monoculture of green bean and bell pepper. Green beans have planted by seed and
bell pepper transplants were sown at the same time in June 2016 in rows with a distance of 50 cm. In 4-leaf
stage, green bean was thinned with an optimum density of 20 plants per square meter. In addition, the
spacing on the row was considered 30 cm for transplants of bell pepper; in this case, its optimum density was
6.66 plant per square meter. At harvest time, green pod yield for green bean, fruit yield for bell pepper, other
yield components and plant dry weight for two plants were measured, and land equivalent ratios were also
calculated.
Results and Discussion
The highest green pod yield and plant dry weight for green bean with 57921.7 and 1051.03 kg ha-1,
respectively, was observed in monoculture and the lowest values for 20% green bean+100% bell pepper with
11252.5 and 525.8 kg per ha, respectively. With the increase in the presence of green bean in replacement
and additive intercropping, the green pod yield of green bean increased due to increasing of biological
nitrogen fixation. For bell pepper, the highest fruit yield with 32766.7 kg ha -1 was observed in monoculture
and the highest plant dry weight with 7816.6 kg ha-1 was observed for 75% bell pepper+25% green bean and
the lowest fruit yield was obtained for 50% bell pepper+50% green bean and 100% bell pepper+20% green
bean with 21183.3 and 21886 kg ha-1, respectively, and the lowest plant dry weight was obtained for 50%
*Corresponding Author: akooch@ferdowsi.um.ac.ir

142

Iranian Journal of Pulses Research
Vol. 12, No. 1, 2021, p. 127-143 (Research Article)
127-143  صفحه،1400 سال،1 شمارة،12) سال(دوره/ پژوهشهاي حبوبات ايران/...کوچکی و همکاران؛ ارزيابی عملکرد و

bell pepper+50% green bean with 3533.33 kg ha-1. Due to the fact that the highest number of fruits per plant
was observed in monoculture of bell pepper, therefore, monoculture has higher fruit yield because it has
more space for plants. The highest value of total land equivalent ratio (1.28 and 1.25) was obtained in ratios
of 40% green bean+100% bell pepper and 50% green bean+50% bell pepper, respectively, indicating 28 and
25% yield advantage of intercropping compared to pure stands of species of these two plants. The lowest
value of total land equivalent ratio (0.86) was observed in ratio of 20% green bean+100% bell pepper.
Conclusion
Comparison of different patterns of replacement and additive intercropping showed that cultivation
pattern of 25% green bean+75% bell pepper was superior for most of the traits evaluated in green bean and
bell pepper compared to other patterns. Additive intercropping pattern of 40% green bean+100% bell pepper
had the highest total land equivalent ratio (1.28) which indicate the beneficial effect of mixed cropping
pattern over pure cropping. Since green bean through biological nitrogen fixation, leads to reduction in the
use of chemical fertilizers, intercropping of this plant with other plants such as bell pepper can increase the
resources efficiency and improve yield quantity for bell pepper.
Keywords: Biological nitrogen fixation, Fruit yield, Green pod yield, Land equivalent ratio, Plant dry
weight
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چکيده
به منظور بررسی اثر کاربرد کودهای زيستی و شیمیمايی و روشهیای کنتیر علی هیایهیرز در عیس ،آزمايشیی
بهصورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقمقاتی دانشکسه کشاورزی دانشگاه فردوسی
مشهس در سا زراعی  1397-98با سه تکرار انجام شس .تمیارهای آزمايش در فاکتور او شامل کودهای زيسیتی پتاپیاور
فسفرپاور مايکورايزا مخلوط هیه کودهای زيستی و کود شمیمايی و در فاکتور دوم سیه تمییار کنتیر علی هیرز شیامل
کاربرد عل کش پنسيیتالمن بهصورت پمشرويشی کاربرد عل کش پايريسيت بهصورت پی رويشیی و در مرحلیه سیه تیا
چهاربرگی و دوبار وجمن در طو فصل رشس بود .نتايج نشان داد که کاربرد پ رويشی پايريسيت اگرچه عل هایهرز را به
خوبی کنتر کرد اما منجر به کلروز و نکروز در عس ،شس .پنسيیتالمن منجر به حصو بمشترين عیلکیرد زيسیتتیوده و
دانه در عس ،شس .در بمن کودها کود شمیمايی منجر به افزايش تراکم و زيستتوده عل هایهیرز و هیچنیمن بمشیترين
عیلکرد عس ،شس .در بمن کودهای زيستی کود پتاپاور بمشترين عیلکرد عس ،را باعث شس و مخلیوط کودهیای زيسیتی
منجر به کاهش عیلکرد و زيستتوده عس ،نسبت به ساير کودها شیس .بیا توجیه بیه اثیرات متقابیل روشهیای کنتیر و
کودهای مصرفشسه در اين آزمايش بهترين نتمجه عیلکرد زيستتوده ( 800گرم در متر مربع) و دانه ( 164گرم در متیر
مربع) عس ،را کاربرد کود زيستی پتاپاور به هیراه پنسيیتالمن بهصورت پمشرويشی به هیراه داشت.
واژههای کليدی :پايريسيت پتاپاور پنسيیتالمن لگوم مايکورايزا

84درصییس و ) 63 Karim-Mojeni et al, (2004درصییس
گزارش کردنس .افیزايش کیاربرد نهیادههیای کشیاورزی بیهويیهه
کودهای شمیمايی از قبمل نمتروژن اغلب ضین اينکه در کوتاه
مست نمازهای تغذيهای گماه را تاممن میکننس از طريق تحريک
بمشتر رشس عل هایهرز منجر به تشیسيس اثیرات منفیی آنهیا
خواهنس شس .از آنجايی که ممزان رقابت بیمن علی هیرز و گمیاه
زراعی بسمار وابسته به فراهیی عناصیر غیذايی اسیت میسيريت
صحمح عناصر غذايی برای مسيريت عل هیایهیرز میورد توجیه
اسیت ( Evans et al., 2003; Cathcart & Swanton,
 .)2003جنبههای مختلفی از مسيريت عناصیر غیذايی از جیلیه
نوع کود زمان کاربرد ممزان کاربرد و فرم مصرف آن میتوانیس
شییراي تییساخل علیی هییرز بییا گمییاه زراعییی را تغممییر دهییس
(.)Blackshaw et al., 2004; Van Delden et al., 2002
کاربرد کودهای زيستی ضین امنمت زيسیتمحمطیی و صیرفه
اقتصادی روشی پايسار و سودمنس در تغذيه گماهان بیهويیهه در
شراي و محسوديتهای موجیود در شیراي کشیت ديیم و کیم

1

مقدمه
عس )Lens culinaris Medik.( ،از گماهان زراعی مهم
تمره بقوالت اسیت کیه در طمی وسیمیی از شیراي اقلمییی و
خاکی قیادر بیه رشیس اسیت ( .)Parsa & Bagheri, 2008در
ايران عس ،با  17/1درصس از کل سطح زيرکشت حبوبات بییس
از نخود ( )Cicer arietinum L.به عنوان دوممن گماه زراعیی
مهم از گروه حبوبات است که غالب کشیت آن بیهصیورت ديیم
است و اسیتان اردبمیل بیا  27/9هیزار هکتیار رتبیه او سیطح
زيرکشت آن در ايران را به خود اختصیا داده اسیت ( Jihad
 .)Statistic, 2017بهطور کلی حبوبات از جیله عس ،بهدلمیل
صفاتی از جیله سرعت رشس اولمه کم سرعت توسیه کانوپی کم
و ارتفاع کم در صورت کنتر نشسن عل هایهرز دچار خسارت
شسيسی خواهنس شیس ( & Hanson & Thill, 2001; Parsa
 Al-Thahabi et al, (1994) .)Bagheri, 2008ايین ممیزان
کییاهش عیلکییرد را  58درصییس )Mohamed et al, (1997
* نویسنده مسئولe-izadi@um.ac.ir :
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آبماری هستنس و از طرفی در کاهش اثرات سوء عل هایهرز نمز
سودمنس خواهنس بود (.)Pezeshkpour et al., 2014
کودهای زيستی از طريق افیزايش رشیس ريشیه و افیزايش
جذب ريشه ای رشس گماهان را افزايش میدهنس .با اينحیا بیا
افزايش رشس انسام زيرزممنی میتواننس گماه را در شراي ديم که
دچار تنش کمآبی میشیود محافظیت کننیس ( Miransari et
 .)al., 2009عالوه بر باکتریهای تثبمتکننسه عناصیر غیذايی
قارچ های مايکورايزا نمز عیلی مشابه در تثبمیت عناصیر غیذايی
انجام میدهنس و میتواننس در فراهیی عناصر غذايی در گماهیان
زراعی و مسيريت آن نقش مهییی ايفیا کننیس ( Dimitrios et
 .)al., 2011افزايش تحیل بیه خشیکی (Al-Karaki & Al-
 ،)Raddad, 1997افزايش جذب عناصر غذايی توس گماهیان
بهخصو عناصر غذايی غمرمتحرکی چون فسیفر روی و می
( )Davies et al., 1992تحیل به تنش شوری و بمیاریهیای
گماهی و نمز افیزايش فتوسینتز از مهیمتیرين مزايیای کودهیای
زيستی میباشس .به نظر میرسس کودهای زيستی بر توان رقابتی
گماهان و متیاقب آن در مسيريت عل هایهرز نمز میؤثر باشینس
( .)Dimitrios et al., 2011هیچنمن قارچ مايکوريزا در رشس
برخی از عل هایهرز يکساله اثیرات منفیی دارد ( & Francis
.)Read, 1995
در ايران تیساد عل کش ثبتشسه بیرای عیس ،شیامل دو
عل کش پنسيیتالمن و پرومتیرين اسیت کیه هیردو بیهصیورت
پیمشرويشیی کیاربرد دارنیس (Karim- .)Zand et al., 2017
) Mojeni et al, (2004در آزمییايش خییود اثییر عل ی کییش
پايريسيت را بهصورت پی رويشیی در عیس ،بررسیی کردنیس و
نتايج رضايتبخشی را نشان داد .متريبیوزين نمیز از علی کیش
هییايی اسییت کییه در کشییت عییس ،بییهصییورت پ ی رويشییی و
پمشرويشی در مزارع کشیورهای مختلفیی از جیلیه اسیترالما و
کانادا به کار میبرنس (.)McMurray et al., 2018
کاربرد يک روش مسيريتی به تنهیايی عیالوه بیر افیزايش
سرعت سازگاری عل هایهرز به آن روش منجر بیه ناپايیساری
در نظامهای زراعی می شود .تلفمق روشهای مختل مییتوانیس
باعث افزايش کارآيی روشهای مسيريتی گیردد و هیچنیمن بیه
پايساری نظامهای زراعی کییک کنیس ( Swanton & Weise,
.)1991
اين تحقمق به منظور مقايسه تأثمر کودهیای بمولوژيیک و
شمیمايی در تلفمیق بیا کنتیر شیمیمايی و مکیانمکی (وجیمن)
عل هایهرز در بهبود عیلکرد و مسيريت عل هیایهیرز عیس،
صورت گرفت.

مواد و روشها
ايیین پییهوهش در سییا زراعییی  1397-98و در مزرعییه
تحقمقاتی دانشکسه کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهس انجام شس.
آزمايش بهصورت فاکتوريل و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی
با سه تکرار انجام شس .کیه عوامیل میورد بررسیی در آن شیامل
سطوح مختل تغذيه گماه در پنج سطح:
 -1تلقمح بذور عس ،بیا بیاکتری هیای آزادکننیسه فسیفر
(( )Pseudomonas sp.فسفرپاورباکتر)
 -2تلقمح بذور عس ،با بیاکتریهیای آزادکننیسه پتاسیمم
(( )Thiobacillus sp.پتاپاورباکتر)
 -3تلقمح بذور عس ،با قارچ مايکوريزا ( Piriformospora
)indica

 -4تلقیییمح بیییذور عیییس ،بیییا مخلی یوط بیییاکتریهیییای
فسفرپاورباکتر پتاپاورباکتر و قارچ مايکوريزا
 -5کاربرد کودهای شمیمايی (مخلوط کود اوره و سیولفات
پتاسمم)
روشهای کنتر عل هایهرز در سه سطح:
 -1دوبار وجمن دستی بهترتمب قبیل از گلیسهی و مرحلیه
پُرشسن غالفها
 -2کنتر عل هایهرز با عل کش پنسيیتالمن بهصیورت
پمشرويشی
 -3کنتر عل هایهرز با استفاده از عل کیش پايريیسيت
بهصورت پ رويشی
1
طبق دستورالییل کودهای بمولوژيک فسفرپاور و پتاپیاور
قبل از کاشت و در آزمايشگاه بیا غلظیت يیک در هیزار بیر روی
بذور عس ،اسپری شسنس و قارچ مايکورايزا در هنگام کشیت بیر
روی بذور عس ،پاشمسه شس .کود شیمیمايی (مخلیوط سیولفات
پتاسمم و اوره) پ از کاشت بذور بهصورت دستپاش با ممیزان
 50کملوگرم در هکتار در کرتهای مورد نظر توزيع شس .زمیمن
مورد آزمايش در تاريخ  20اسفنس ماه شخم برگیردان و ديسیک
زده شس و آماده کشت گرديس .بذور عس( ،توده محلی رباط) در
تییاريخ  23اسییفنس بییهصییورت خطییی بییا فاصییله بییمن رديیی
50سانتی متر در کرتهايی با ابییاد  2/5در  3مترکشیت شیس و
پ از ظهور گماهچهها اقسام به اعیا تراکم مطلوب (100بوته
در متر مربع) شس .در ضین با توجه بیه بارنیسگیهیای مناسیب
فصل رشس اين کشت نمز بهصورت ديیم انجیام گرفیت و ممیزان
بارنسگی در جسو  1گزارششسه است.
عل کش پنسيیتالمن با دز مصرفی  3/7لمتر ماده موثره در
هکتار در تاريخ  26اسفنس ماه بهصورت پمشرويشی با سییپاش
 .1دستورالییل شرکت دانشبنمان زيستفناور خوشه
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عل هایهرز پ از شیارش و شناسیايی بیه تفکمیک گونیه در
آون با دمای  70درجه سیانتیگیراد بیه میست  48سیاعت قیرار
گرفتنس و پ از آن با کیک ترازوی ديجمتا به دقت يک صسم
گرم وزن آنها انسازهگمری شس .به منظور بررسی اثر تمیارها بیر
عیلکرد در آخر فصل رشس و رسمسگی کامل بوتیههیا در تیاريخ
ششم تمرماه وزن خشک و عیلکرد دانه عس ،از مسیاحتی بیه
ممزان يک متر مربع برداشت شس و صفات میذکور انیسازهگمیری
شس.
تجزيه واريان با کیک نرمافزار  Minitab Ver 17و مقايسات

شییارژی پشییتی بییا نییاز بییادبزنی (شیییاره  8001بییا فشییار
2/5کملوپاسکا ) اعیا شس .هیچنمن عل کش پايريسيت بیا دز
1/2لمتر ماده موثره در هکتار در مرحله 3-4برگی عل هایهرز
با سیپاش مذکور سمپاشیی شیس .وجیمن علی هیایهیرز در دو
مرحله شامل ابتسای گلسهی و غالفدهی عس ،انجام شس.
جدول  -1ميزان بارشها در طول فصل رشد
Table 1. Amount of precipitation in growing season
ماه

ميزان بارندگی (ميلی متر)

month
اسفنسMar. -

)Precipitaion (mm
52

فروردينApr. -

64

ارديبهشتMay -

91

خردادJun. -

41

ممانگمن توس آزمون  LSDانجام شس.
نتایج و بحث

تمرJul. -

15

مجیوعSum -

فلور و جمعيت علفهایهرز

263

نتايج نشان داد که هشت گونه عل هرز (يیک گونیه شیبه
باريکبرگ و هفت گونه پهنبرگ) در مزرعه مشاهسه شسنس کیه
در بییمن آنهییا تییا ريییزی سییماه ( )Solanum nigrum L.و
اويارسالم ارغوانی ( )Cyperus rotundus L.دارای بمشیترين
فراوانی نسبی بودنس (جسو .)2

نیونییهگمییری از عل ی هییایهییرز شییامل بررسییی تییراکم و
زيستتیوده آنهیا در سیه مرحلیه (گلیسهی پُرشیسن غیالف و
برداشت گماه زراعی) از مساحتی بیه ممیزان نیمم متیر مربیع بیا
کیییک کییوادراتی بییه مسییاحت  0/25متییر مربییع انجییام شییس.

جدول  -2فهرست و برخی خصوصيات گونههای علفهرز شایع در مزرعه مورد مطالعه
Table 2. List and some of the charactristics of weed spices in studied farm
Life cycle

)Relative frequency (%

Family

Scientific name

Persian name

چرخه زندگی

فراوانی نسبی (درصد)

خانواده

نام علمی

نام فارسی

perennial

26.13

Cyperaceae

Cyperus rotundus L.

اويارسالم

perennial

3.73

Convolvulaceae

Convolvulus arvensis L.

پمچک صحرايی

Annual

6.52

Chenopodiaceae

Amaranthus Spp.

تا خرو،

Annual

47.25

Solanaceae

Solanum nigrum L.

تا ريزی سماه

Annual

1.86

portulaceae

Portulaca oleracea L.

خرفه

Annual

0.93

Solanaceae

Datura stramonium L.

داتوره

Annual

10.50

Chenopodiaceae

Chenopodium album L.

سلیه تره

Annual

3.03

Papaveraceae

Fumaria Spp.

شاهتره وحشی

کودهای زيستی تیراکم کیتیری از علی هیایهیرز را بیه خیود
اختصییا دادنییس و اخییتالف مینیییداری بییا يکییسيگر نساشییتنس
(شکل .)1به نظر میی رسیس کیه کودهیای شیمیمايی منجیر بیه
تحريییک بمشییتر جوانییهزنییی عل ی هییایهییرزشییسهانییس و تییراکم
عل هایهرز در اين تمیار نسبت بیه کیاربرد کودهیای زيسیتی
افزايش پمسا کرده است .مطالیات متییسدی نشیان دادهانیس کیه
تراکم و جوانهزنی علی هیایهیرز در شیراي کیاربرد کودهیای

تأثير تيمارهای آزمایش بر تراکم علفهایهرز

اثر عل کشها بر تراکم عل هایهیرز در هیر سیه مرحلیه
نیونه برداری و اثر نوع کودها و اثر متقابل عل کشهیا و تغذيیه
گماهی بر تراکم عل هیایهیرز در دو مرحلیه پُرشیسن غیالف و
برداشت گماه زراعی در سطح احتیا يک درصس مینیدار شس.
با توجه به شکل  1بمشترين تراکم عل هایهرز در هر دو
مرحله نیونه برداری مربوط به تمیار کاربرد کود شمیمايی بود و
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شمیمايی از جیله اوره افزايش می يابس ( Mohammaddoust
; .)et al., 2011 Major et al., 2005در رابطییه بییا اثییر

مینیییداری نسییبت بییه کییاربرد پايريییسيت داشییت (شییکل .)1
عل کش پنیسيیتالمن اثیری بیر اويارسیالم نساشیت و بیهدلمیل
غالبمت باالی اين گونه (جسو  )1بمشترين تراکم عل هایهرز
در اين تمیار مشاهسه شس.

عل کشها بر تراکم عل هایهرز بمشترين تراکم ( 90بوتیه در
متر مربع) مربوط به تمیار کاربرد پنسيیتالمن در مرحله پُرشسن
غییالفهییا بییود و در هییر سییه مرحلییه رشییسی عییس ،اخییتالف

B

A

شکل  -1اثر نوع علفکش و روشهای تغذیه گياهی بر تراکم علفهایهرز
Fig. 1. Effect of herbicide (A) and crop nutrition methods (B) on weed density

اينکه در عل کش شاخ و برگ مصرف و تیاسی پايريیسيت کیه
کارآيی آن تحت تأثمر خصوصمات خاک نمست تأثمری نساشته باشس.

در بررسی اثرات متقابیل علی کیشهیا و تغذيیه گمیاهی
بمشترين ( 202/6بوته در متیر مربیع) و کیتیرين ( 20بوتیه در
مترمربع) تراکم عل هایهیرز در هیر دو مرحلیه نیونیهبیرداری
به ترتمب در تمیار کاربرد پنسيیتالمن به هیراه کود شیمیمايی و
پايريسيت به هیراه مايکورايزا بود و از نظر آماری بیمن کودهیای
زيستی اختالف مینی داری وجود نساشیت (جیسو  .)3بیهطیور
کلی تمیارهايی که در آنها کودهای زيستی استفاده شسه بیود
دارای تراکم کیتری از عل هیرز بودنیس و اثیر متقابیل آنهیا بیا
پايريسيت اختالف مینیداری با يکسيگر نساشت .به نظر میرسیس
عل کش پايريسيت در کاهش تیراکم علی هیایهیرز میؤثرتر از
پنسيیتالمن بوده و اين مهم در تلفمق بیا کودهیای زيسیتی نمیز
بمشتر ديسه میشود.
از آنجا که يکی از مؤثرترين عوامل تجزيه عل کیشهیا در
خاک باکتریهیا هسیتنس ( )Zand et al., 2014اضیافهکیردن
کودهای زيستی به خاک که شیامل بیاکتری هسیتنس احتییاالا
منجییر بییه تجزيییه عل ی کییشهییای خییاک کییاربردی از قبمییل
پنسيیتالمن میشود و اين مسئله میتوانیس در کیارآيی آنهیا در
کنتر عل هایهرز در طو فصل رشس تأثمرگیذار باشیس .حیا

تأثير تيمارهای آزمایش بر زیستتوده علفهایهرز

اثر روشهای تغذيه گماهی بر زيستتوده عل هایهیرز در
دو مرحله پُرشسن غالف و برداشت گماه زراعی در سطح احتیا
يک درصس مینیدار شس و اثر عل کشها و اثر متقابل آن با تغذيه
گماهی نمز در تیامی مراحل نیونهبرداری مینیدار شس.
در بمن تمیارهای آزمیايش کیاربرد کیود شیمیمايی دارای
بمشترين زيستتوده عل هایهرز در هر دو مرحله نیونهبرداری
بود (شکل .)2
) Mohammad doust et al, (2011در بررسییی اثییر
کودهای شمیمايی در مزارع گنسم آلوده به عل هرز نشان دادنس
که در تمیاری که کود نمتروژن استفادهشیسه بیود وزن خشیک
عل هایهرز حسود دو برابر نسبت به تمیار بسون کیود افیزايش
پمسا کرد .ساير محققان نمز اشاره کردنیس کیه کیاربرد کودهیای
شمیمايی باعث افزايش تراکم و زيستتوده عل هایهرز نسیبت
به تمیارهای بسون کود شس که منطبق بیا نتیايج ايین آزمیايش
است (Blackshaw et al., 2004؛ Tulikov & Sugrobov,
.)1984
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نتايج حاصل از اثرات متقابل روشهای تغذيه و عل کیش
ها نشان داد که بمشترين زيستتوده عل هرز در هرسه مرحلیه
نیونهبرداری مربوط به تمیار کاربرد کیود شیمیمايی بیه هییراه
پنسيیتالمن بود و در بمن تمیارهای کودهای زيستی میايکورايزا
در سه مرحله نیونیهبیرداری دارای کیتیرين زيسیتتیوده بیود
بهطوری که در مرحله گلیسهی و پُرشیسن غیالف در تلفمیق بیا
کاربرد پنسيیتالمن و در مرحله برداشت گماه زراعی در تلفمق بیا
کاربرد پايريسيت دارای کیترين زيستتوده عل هرز بود (جسو
.)3
با توجه به نتايج مذکور به نظر میرسس کود میايکورايزا بیا
رفتارهای انگلی اين قارچها در محیم ريشیه آنهیا را پارازيتیه
کرده و شراي را برای رشس و جوانهزنی علی هیایهیرز مختیل
کرده است و در اين تمیار کیترين تراکم و زيستتوده عل هیرز
مشاهسه شس (شیکل  2و  .)1در سیاير مطالییات نمیز بیه اثیرات
مثبت مايکورايزا بیر رشیس و عیلکیرد گمیاه زراعیی و هیچنیمن
کنتر عل هایهرز اشارهشسه اسیت ( ;Jordan et al., 2000
.)Rinaudo et al., 2010

در بمن تمیارهیای کودهیای زيسیتی در مرحلیه پُرشیسن
غییالف بمشییترين زيسییتتییوده علی هییایهییرز ( 41/7گییرم در
مترمربییع) و کیتییرين مقییسار آن ( 10/9گییرم در متییر مربییع)
بهترتمب مربوط به کاربرد فسفرپاور و مايکورايزا بود و در مرحله
برداشییت گمییاه زراعییی بمشییترين زيسییتتییوده ( 51/4گییرم در
مترمربع) و کیترين ( 24/7گرم در متر مربع) بهترتمیب مربیوط
به تمیار پتاپاور و مايکورايزا بود (شکل .)2
به نظر مییرسیس کیود میايکورايزا شیراي را بیرای رشیس
گماهان زراعی و عل هایهرز مختل کیرده و منجیر بیه کیاهش
رشس هر دو شیسه اسیت .ايین موضیوع در مطالییهای مشیابه در
کاربرد کودهای زيستی از جیله مايکورايزا در نخود مشاهسه شس
(.)Izadi-Darbandi et al., 2019
در رابطه با عل کشها در طو فصل رشیس زيسیتتیوده
عل هایهرز در هر دو عل کش افزايش يافت .با وجود ايین در
تمیارهای مربوط به عل کش پنسيیتالمن بمشترين زيستتیوده
عل هایهرز مشاهسه شس که با توجه به نتايج مربوط بیه تیراکم
عل هایهرز (باالبودن تراکم در اين تمییار) ايین نتمجیه دور از
انتظار نمست.

جدول  -3اثر متقابل علفکش و تغذیه گياهی بر تراکم علفهایهرز
Table 3. The effect of interaction of herbicides and crop nutrition on weed density
)Weed density (plant.m-2

Treatment

تراکم علفهایهرز (بوته در متر مربع)

تيمار

Crop harvest

Pod filling

Crop nutrition methods

برداشت گياه زراعی

پُرشدن غالف

روشهای تغذیه گياهی

38.6 cd

90 b

58.6 bc

90.6 b

27.6 d

33 c

134.6 a

202.6 a

21.3 d

34.6 c

26.6 d

36 c

25.3 d

38.6 c

20 d

26.6 c

66.6 b

60 bc

28 d

46.6 c

Phosphorpowebacter
فسفر پاورباکتر
Petapowerbacter
پتا پاور باکتر
Mycorrhiza
مايکورايزا
Chemical fertilizer
کود شمیمايی
Mix of biofertilizers
مخلوط کودهای زيستی
Phosphorpowebacter
فسفر پاورباکتر
Potasium
پتا پاور باکتر
Mycorrhiza
مايکورايزا
Chemical fertilizer
کود شمیمايی
Mix of biofertilizers
مخلوط کودهای زيستی

148

×

×

×

Weed control

کنترل علفهرز
Pendimethalin
پنسيیتالمن
Pendimethalin
پنسيیتالمن
Pendimethalin
پنسيیتالمن
Pendimethalin
پنسيیتالمن
Pendimethalin
پنسيیتالمن
Pyridate
پايريسيت
Pyridate
پايريسيت
Pyridate
پايريسيت
Pyridate
پايريسيت
Pyridate
پايريسيت
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A

B

) بر زیستتوده علفهایهرزB( ) و روشهای تغذیه گياهیA(  اثر نوع علفکش-2 شکل
Fig. 2. Effect of herbicide (A) and crop nutrition methods (B) on weed Biomass

 اثر متقابل علفکش و تغذیه گياهی بر زیستتوده علفهایهرز-4 جدول
Table 4. Interaction the effect herbicide and crop nutrition methods on weed Biomass
Weed biomass (g.m-2)

Treatment

تيمار
Weed control

کنترل علفهرز
Pendimethalin
پنسيیتالمن
Pendimethalin
پنسيیتالمن
Pendimethalin
پنسيیتالمن
Pendimethalin
پنسيیتالمن
Pendimethalin
پنسيیتالمن
Pyridate
پايريسيت
Pyridate
پايريسيت
Pyridate
پايريسيت
Pyridate
پايريسيت
Pyridate
پايريسيت

×

×

×

)زیستتوده علفهایهرز (گرم در متر مربع

Crop nutrition methods

Flowering

Pod filling

Crop harvest

روشهای تغذیه گياهی

گلدهی

پُرشدن غالف

برداشت گياه زراعی

18 bcd

38.5 bc

13 f

26.9 ab

26.08 cd

73.34 b

12.7 bcd

8.57 e

24.96 ef

37.4 a

133.3 a

128.33 a

21.7 abc

14.6 de

23.62 ef

8.3 cd

44.9 b

60.8 c

5.2 d

20.13 de

29.6 e

19.6 bcd

13.4 de

24.45 ef

7.5 cd

12.86 de

43.46 d

9.8 cd

16.86 de

32.25 de

Phosphorpowebacter
فسفر پاورباکتر
Petapowerbacter
پتا پاور باکتر
Mycorrhiza
مايکورايزا
Chemical fertilizer
کود شمیمايی
Mix of biofertilizers
مخلوط کودهای زيستی
Phosphorpowebacter
فسفر پاورباکتر
Petapowerbacter
پتا پاور باکتر
Mycorrhiza
مايکورايزا
Chemical fertilizer
کود شمیمايی
Mix of biofertilizers
مخلوط کودهای زيستی
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( 657/6گرم در متر مربع) اختالف مینیداری نساشت .در رابطه
با اثر کاربرد کودها بر عیلکرد زيستتوده عیس ،نمیز دو تمییار
کاربرد کود شمیمايی و پتاپاور بمشترين زيستتیوده را بیه خیود
اختصا دادنس (شکل  .)5در مطالیهای در رابطه با اثیرات کیود
شمیمايی اوره بر عیلکرد گماه زراعی و عل هایهرز نشیان داده
شس که کاربرد کود اوره عالوه بر افیزايش تیراکم و زيسیتتیوده
عل ی هییایهییرز عیلکییرد گمییاه زراعییی را افییزايش داده اسییت
( .).Mohammaddoust et al., 2011کیتییرين عیلکییرد
زيستتوده ( 565گرم در متر مربیع) مربیوط بیه تمییار کیاربرد
مخلوط کودهای زيستی بود (شکل  .)5به نظر میرسس اخیتالط
کودهای زيستی منجر به خسارت و کیاهش رشیس عیس ،شیسه
است در حالی که کاربرد هر کسام از آنها به تنهايی بهخصو
پتاپاور اثرات بهتری داشته است .احتیاالا ايین پاسیخ بیه خیاطر
اثرات آنتاگونمسیتی کیه ايین ممکروارگانمسیمهیا بیر يکیسيگر و
گماهان دارنس ايجاد شسه باشس (.)Jordan et al., 2000

تأثير تيمارهای آزمایش بر عدس

نتايج تجزيه واريان نشیان داد کیه اثیر روش هیای تغذيیه
گماهی و کنتر عل هایهرز و اثر متقابل آنها در سطح احتییا
يک درصس بر زيستتوده و عیلکرد دانه عس ،مینیدار شس.
عملکرد زیستتوده و دانه عدس
زیستتوده

با توجه نتايج حاصل بمشترين عیلکرد زيستتوده عیس،
( 722/8گرم در متر مربع) در روشهای کنتر عل هرز مربوط
به کاربرد پنسيیتالمن بود و کیترين زيستتوده ( 622/8گرم در
متر مربع) در تمیار کاربرد پايريسيت مشیاهسه شیس .حبوبیات از
جیله عس ،گماهانی هستنس که در مراحل اولمه رشس نسبت به
حضور عل هایهرز بمشترين حساسیمت را دارا بیوده و میییوالا
عل کشهای پمشکاشت و پمشرويشی دارای بهتیرين کیارآيی
در افزايش عیلکرد اين گماهیان محسیوب ممشیونس ( & Parsa
 .)Bagheri, 2008کاربرد عل کش پايريسيت منجر به خسارت
و گماهسوزی بر عس ،شس و در مقايسه با عیلکرد تمییار وجیمن

شکل  -3اثر روشهای تغذیه گياهی و روش کنترل علفهرز بر عملکرد زیستتوده عدس
Fig. 3. Effect of crop nutrition methods and weed control method on lentil Biomass

 128/4گرم در متیر مربیع دارای بمشیترين عیلکیرد دانیه بیود
(شکل  .)6کودهای شمیمايی بهدلمیل فیرم خاصیی کیه دارنیس
دسترسی سريعتر و بهتری به گماه زراعی مییدهنیس بیه هییمن
خاطر اثرات کودهای شمیمايی بمشتر از کودهای زيستی است.
در بررسییی اثییرات متقابییل تییأثمر روش هییای کنتییر
عل ی هییای هییرز و تغذيییه نمییز مشییاهسه شییس کییه بمشییترين
زيست توده عس 850( ،گرم در متر مربع) و کیترين مقیسار
( 483گرم در متر مربع) بیه ترتمیب مربیوط بیه تمییار کیود

دانه

در بمن روشهای کنتر عل هیایهیرز بیاالترين ممیزان
عیلکییرد دانییه ( 131/3گییرم در متییر مربییع) در تمیییار کییاربرد
پنسيیتالمن بود و اختالف مینیداری با کاربرد پايريسيت نساشت
(شکل  .)6در بمن تمیارهای روشهای تغذيه بمشترين عیلکرد
دانه ( 151/9گرم در متر مربع) مربوط به تمیار کود شمیمايی و
کیترين آن ( 103/1گرم در متر مربع) مربوط به تمیار مخلیوط
کودهای زيستی بود و در بمن کودهای زيستی نمز کود پتاپاور با
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افزايش عیلکرد عس ،گزارش شسه است ( Karim-Mojeni
.)et al., 2004; Parsa & Bagheri, 2008

شمیمايی به هیراه وجمن دستی و مخلوط کودهیای زيسیتی
به هیراه وجمن دستی بود .هیچنمن تمیار پتاپاور به هییراه
پنسيیتالمن نمز از نظر آمیاری بیا کیود شیمیمايی بیه هییراه
وجییمن اخییتالف مینییی داری نساشییت (جییسو  .)4بمشییترين
عیلکرد دانه ( 164گرم در مترمربع) و کیتیرين مقیسار (90
گرم در متیر مربیع) بیه ترتمیب مربیوط بیه تمییار پتاپیاور و
پنسيیتالمن و مخلوط کودهای زيستی و وجمن دسیتی بیود.
هیچنیمن تمیییار پتاپییاور و پنییسيیتالمن نمییز بییا تمیییار کییود
شمیمايی و وجمن دستی اختالف مینی داری نساشت (جسو
 .)4با توجه به اثرات ساده و متقابیل بیه نظیر میی رسیس کیه
کاربرد کود شمیمايی منجر به افزايش عیلکرد عس ،نسیبت
به کودهای زيستی شسه و بمشترين عیلکیرد در ايین تمییار
حاصل شسه است که از ويهگی های کودهای شمیمايی اسیت
که در باال اشاره شس .در بمن کودهای زيستی نمز اثرات ساده
و متقابل نشاندهنسه برتیری کیود پتاپیاور نسیبت بیه سیاير
کودهای زيستی بود .مطالیات نشان مییدهنیس کیه بقیوالت
نسبت به غالت پاسخ بمشتری به کاربرد پتاسیمم مییدهنیس
( .)Parsa & Bagheri, 2008در آزمايشییی مشییابه در
بررسی اثرات کودهای زيستی مختل بر عیلکرد نخیود نمیز
نشان دادنس که بهترين نتمجه رشس و عیلکرد نخود ( Cicer
 )arietinum L.در شراي استفاده از کود زيسیتی پتاپیاور
حاصیییل شیییس ( .)Izadi-Darbandi et al., 2019در
آزمايش های سیاير محققیان اثیر علی کیش پنیسيیتالمن در

نتيجه گيری
بییا توجییه بییه نتییايج آزمییايش در کییاربرد کییود شییمیمايی
بمشترين عیلکرد گماه زراعی حاصل شس اما منجیر بیه افیزايش
تراکم و زيست توده عل هایهرز نسبت به کودهای زيستی نمیز
شس .افزايش تیراکم علی هیایهیرز در کیاربرد کیود شیمیمايی
احتیاالا بهدلمل نقش تحريککننیسه آنهیا در جوانیهزنیی بیذور
عل هایهرز باشس .اگرچه در رابطه با اثرات کودهای زيستی بیر
صفات عل هرز کیترين تراکم و زيست توده عل هرز مربوط به
تمیییار مییايکورايزا بییود و سییاير تمیارهییا بییا يکییسيگر اخییتالف
مینیداری نساشتنس اما در بمن کودهای زيستی کود پتاپاور که
واجس باکتریهای تثبمتکننسه پتاسمم در خاک اسیت بهتیرين
نتمجه را بر عیلکرد گماه زراعی داشت .در بمن روشهای کنتر
عل هایهرز عل کش پنسيیتالمن بمشترين تأثمر را بیر بهبیود
عیلکرد گماه زراعی داشت اگرچه پايريیسيت علی هیایهیرز را
بهتر کنتر کرده بود اما بهدلمل انتخیابینبیودن آن در عیس،
منجر به خسارت به گماه زراعی شس.
لذا توصمه ما با توجه به نتايج آزمايش کاربرد پمشرويشی
عل کش پنسيیتالمن به هیراه کود پتاپاور در میسيريت تلفمقیی
عل هایهرز عس ،است.

شکل  -4اثر روشهای تغذیه گياهی و روش کنترل علفهرز بر عملکرد دانه عدس
Fig. 4. Effect of crop nutrition methods and weed control method on lentil seed yield
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 اثر متقابل روش کنترل علفهرز و روشهای تغذیه گياهی بر عملکرد عدس-5 جدول
Table 5. Interaction effect of weed control method and crop nutrition methods on lentil yield

Weed control
کنترل علفهرز
Pendimethalin
پنسی متالمن
Pendimethalin
پنسی متالمن
Pendimethalin
پنسی متالمن
Pendimethalin
پنسی متالمن
Pendimethalin
پنسی متالمن
Pyridate
پايريسيت
Pyridate
پايريسيت
Pyridate
پايريسيت
Pyridate
پايريسيت
Pyridate
پايريسيت
Hand Weeding
وجمن دستی
Hand Weeding
وجمن دستی
Hand Weeding
وجمن دستی
Hand Weeding
وجمن دستی
Hand Weeding
وجمن دستی

×

×

×

×

Treatment
تيمار
Crop nutrition methods
روشهای تغذیه گياهی
Phosphorpowebacter
فسفر پاورباکتر
Petapowerbacter
پتا پاور باکتر
Mycorrhiza
مايکورايزا
Chemical fertilizer
کود شمیمايی
Mix of biofertilizers
مخلوط کودهای زيستی
Phosphorpowebacter
فسفر پاورباکتر
Petapowerbacter
پتا پاور باکتر
Mycorrhiza
مايکورايزا
Chemical fertilizer
کود شمیمايی
Mix of biofertilizers
مخلوط کودهای زيستی
Phosphorpowebacter
فسفر پاورباکتر
Petapowerbacter
پتا پاور باکتر
Mycorrhiza
مايکورايزا
Chemical fertilizer
کود شمیمايی
Mix of biofertilizers
مخلوط کودهای زيستی

Lentil yield
عملکرد عدس
Biomass (g.m-2)
)زیستتوده (گرم در متر مربع

Seed (g.m-2)
)دانه (گرم در متر مربع

716 bcd

115 efg

800 ab

164 a

650 def

116 ef

750 bc

144 bc

697 cde

117 ef

650 def

137 cd

676 cde

122 de

621 ef

103 efgh

650 def

156 ab

516 g

101 fgh

571 fg

105 efgh

716 bcd

98 gh

666 cde

113 efg

850 a

155 ab

483 g

90 g
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Introduction
Lentil is the second most important of legume crops in Iran and is mostly cultivated in the rainfed
conditions. Weed competition is a major limitation to lentil production worldwide due to its slow early
growth rate, short height, and lack of protective canopy development. Since the level of competition between
weeds and crops is highly dependent on nutrient availability, proper nutrient management is considered as a
method of weed management. Various aspects of nutrient management such as fertilizer type, application
time, amount of application, and form of fertilizer can also change weed interference conditions with crop. It
is believed that the application of biofertilizers, while providing environmental security and economic
benefits, is a sustainable and beneficial method of plant nutrition and reducing the adverse effects of weeds.
In Iran, two herbicides registered for lentil including pendimethalin and promethrin, that both of which are
pre-emergence. Applying a single management method alone, in addition weed adaptation, leads to
agroecosystem instability. Integrated weed management can increase the efficiency of management methods
and also contribute to the sustainability of farming systems. This study was conducted to compare the effects
of biological and chemical fertilizers in combination with chemical and mechanical weeding to improve crop
yield and management of weeds in lentil farms.
Materials and Methods
The experiment was conducted as factorial based on randomized complete block design with three
replications at Research Farm of Ferdowsi University of Mashhad, Iran. Investigated factors included five
levels of plant nutrition (inoculation of lentil seeds with phosphorus-releasing bacteria (Phosphorobacter),
inoculation of lentil seeds with potassium-releasing bacteria (Potapowerobacter), inoculation of lentil seeds
with mycorrhizal fungi, inoculation of lentil seeds with a mixture of Phosphoraverbacter, Potapaverbacter
and Mycorrhizal fungi, and application of chemical fertilizers based on soil test results without inoculation
with biological fertilizers) and three weed control methods (weeding twice before flowering and pod filling
lentil stage, respectively, weed control with pendimethalin as pre-emergence herbicide, and weed control
with pyridate as post-emergence herbicide). Lentils were planted at 100 plants m-2 density. Biological
fertilizers were sprayed on lentil seeds in lab, before planting. Chemical fertilizer (mixture of potassium
sulfate and urea) was distributed at the rate of 50 kg ha-1 in the plots after sowing. Pentimethalin and pyridate
were applied with a dose of 3.7 and 1.2 L ha-1, respectively, in 3-4 leaf stage of weeds. Weed sampling was
done in three lentil growth stages (flowering, pod filling, and crop harvest) from 0.5 m-2. Matured crops were
harvested from 1 m-2 and placed in lab for 48 hours to be dried for biomass and seed yield measurements.
Results and Discussion
The results showed that despite significant weed control, the application of pyridate damaged lentil crop
and reduced biomass and seed yield. Pendimethalin resulted in the highest lentil biomass and seed yield and
no damage to lentil crop. Among the fertilizers, chemical fertilizer increased weed density and biomass, also
*Corresponding Author: e-izadi@um.ac.ir
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increased lentil biomass and seed yield. Among the biofertilizers, Petapowerbacter (potassium fertilizer)
showed that the highest yield of lentil (730.8 g m-2), and the biofertilizer mixture resulted in a decrease the
yield and biomass of lentil compared to the other fertilizers. Due to the interactions between the control
methods and the fertilizers, the highest biomass (800 g m-2) and seed (164 g m-2) yield were obtained in the
integration of potassium biofertilizer with pendimethalin.
Conclusion
According to the results of the experiment, application of chemical fertilizer resulted in the highest crop
yield and also increased weed density and biomass compared to biofertilizers. Among the biofertilizers,
Petapowerbacter, which contains potassium-stabilizing bacteria in the soil, had the best effect on crop yield.
However the effects of biofertilizers on weed traits, the lowest density and biomass of weeds were related to
mycorrhizal treatment and the other treatments were not significantly different. Among the weed control
methods, pendimethalin had the greatest effect on improving crop yield. Although pyridate weed control was
better, but caused damage to the crop and yield was decreased. Therefore, according to the results this
experiment, we recommend the use of pendimethalin in combination with Petapowerbacter in integrated
weed management of lentil.
Keywords: Legume, Mycorrhizal, Pendimethalin, Petapower, Pyridate
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تأثیر فواصل مختلف آبیاري بر برخی خصوصیات مورفوفیزيولوژيک
اکوتیپهاي مختلف گوار ()Cyamopsis tetragonaloba
منيره دادگر ،1سميه رستگار *2و حسين

پيری3

 .1دانشآموخته کارشناسیارشد باغبانی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس؛ monireh.dadgar.2017@gmail.com
 .2دانشيار گروه باغبانی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبيعی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس

 .3استادیار گروه باغبانی ،دانشگاه والیت ،ایرانشهر؛ hsalar1970@gmail.com
تاريخ دريافت1398/07/05 :
تاريخ پذيرش1398/12/17 :

چکيده
آزمايشی به صورت کرتهای خردشده در قالد ردرب بکدو کامد تادادفی ،در سدا هدای  1396-97در مرکد
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منداب ریییدی شسرسد ای ايرارشدسر اشدرا شدهی در ايدش آزمداي سده سدبا آبیداری بدا
فواصد  7 ،5و 9روز بددهعنددوای فدداک ور اصددکی و اکوتید هددای مل کددا ددوار ،سددرباز ،سددراوای ،ايرارشددسر،RGC1033،
هنهی ،رمییت) بهعنوای فاک ور ف رعی در رظر رف ه شهی کاشت بذر وار در اسفنهما ارجام شه و پس از اس قرار یا در
مرحکه پنجبر ی آبیاری با دورهای مل کا آغاز و تا مرحکه برداشت بذرها ادامه يافتی با اف اي فاصکه آبیاری ارتفاع یدا
اکوتی سرباز و سراوای به بور مینیداری کاه يافت ،اما تأثیری بر ساير اکوتی ها رهاشتی رو ريشه اکوتی هنهی با
اف اي فاصکه آبیاری به رور مینیداری کاه يافت ،درحدالیکده در اکوتید اصدحبشده  RGC1033و اکوتید هدای
ايرارشسر و سرباز با اف اي فواص آبیاری رو ريشه اف اي يافتی اف اي دور آبیداری باعدک کداه میندیدار حدهاکرر
کارآيی کوار ومی ف وسیس م  )Fv/Fm، IIدر اکوتی های سرباز ،رمییت و ايرارشسر شهی بدا افد اي دور آبیداری شداخ
برداشت کاه يافت ،به روریکه بیش ريش میارگیش شاخ برداشت در دور آبیداری پدنج روز بدهدسدت آمدهی بیشد ريش
میارگیش عمککرد بیولوژيک در دور آبیاری هفت روز و اکوتی سراوای مشاهه شهی با توشه به صفات مل کا بررسیشده ،
اکوتی اصححی  RGC1033و اکوتی سراوای در بیش ر صفات مورد بررسی دارای بیش ريش میارگیش بودرهی با توشده بده
ر ايج به دست آمه دور آبیاری هفت روز مناس تريش دور آبیاری شست کشت وار در منارق شنوبی کشور پیشنساد مدی
شودی
واژههای کليدی :تن  ،خاوصیات رويشی ،فواص آبیاری ،وار

وشت شود ،حهود  70درصه اسیهآمینه ضروری که مدیتوارده
در وشت يافت شود)ی عدحو بدر مح دوای پدروتآیش آی ،غدحف
همچنیش حاوی مواد آلی و میهری و ارواع وي امیشها مدیباشدهی
می ای آهش آی دو برابدر آهدش اسدفناس اسدت Chuarasia & ،
)Saxena, 2012ی داره وار منی اصکی صمغ اسدتی بده دلید
وشود مقدادير زيدادی صدمغ االک وماردای در داردههدای دوار،
بهعنوای يدک غکدی کننده در محادوالتی مارنده بسد نی و يدا
بهعنوای ترییتکننه در پنیدر اسد فاد مدیشدودی صدمغ دوار
به عنوای کاهنه ککس رو  ،فشدارخوی و قنده خدوی رید مدورد
اس فاد قرار می یدرد )Sharma et al., 2011،ی عادار پدودر
وار دارای فیالیت ضهسرراری است )Badr et al., 2014،ی در
سا  ،2012تقاضای شساری برای صمغ وار اف اي ياف ه است
و قیمت تقريیا به 2/3برابر اف اي ياف ه است Gresta et al., ،
)2014ی

مقدمه1

ددوار بددا رددام ارگکیسددی  Cluster beanو رددام عکمددی
 Cyamopsis tetragonalobaیدداهی يددکسدداله از خددارواد
بقوالت  )Fabaceae،استی یا دارای چرخه عمر کوتا سه تدا
چسار ما اسدت و مدیتوارده دور هدای خشکسدالی و شدوری را
تحم و در آی به خوبی رشه کندهی تولیهکننده ای اصدکی ايدش
یا در شسدای هنده ،پاکسد ای ،آمريکدا ،اسد رالیا و تیدهادی از
کشورهای آفريقايی می باشنهی تقاضای شساری وار در سا هدای
اخیر اف اي چشمگیری ياف ه که موشیات میرفی ايدش یدا را
در کشورهای ديگدر فدراهم سداخ ه اسدت )Sij et al., 2000،ی
وار بهعنوای يک محاو خوراکی برای مارف ارسای و احشام
در پاکس ای کشت میشدود )Rahman & Shafivar, 1967،ی
به دلی ويژ یهای تغذيهای ،غدحف دوار مدیتوارده شدايگ يش
*نویسنده مسئولrastegarhort@gmail.com :
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باتوشه به محهوديت مناب آب در کشور ،ارزيابی تود های دوار
تحت تن کم آبی از اهمیت خاصی برخوردار استی لذا در ايدش
پژوه تود های محکدی اسد ای سیسد ای و بکوچسد ای مدورد
ارزيابی قرار رف نده تدا مناسد تدريش تدود شسدت کشدت بده
کشاورزای توصیه رددی

یاهای در ریییت به رور مهاوم در میرض تن های زرده و
غیرزره قرار داررهی در میای ايدش تدن هدا ،تدن خشدکی يکدی از
میمو تريش تن های محیبی است کده تقريیدا تولیدهات یاهدای
زراعی را در  25درصه از زمیشهای شسای محهود میکنهی ايدرای بدا
م وسط ر والت آسماری  240میکدیم در در زمدر مندارق خشدک
شسای ریقه بنهی می ردد )Sarmdnya, 1993،ی در میای عوامد
محهودکننه ریییی ،کمیود آب مسمتريش عامکی است که به ويدژ
در منارق خشک و ریمدهخشدک شسدای بده ردرت مل کدا باعدک
محهوديت کاشت و کاه محاوالت غذايی میشودی يدکسدوم از
اراضی قاب کشت در شسای از کمیود آب کافی رردج مدیبررده و بدا
تغییددرات آب و هددوايی و افد اي شمییددت ايددش مشددک در آيندده
شهیتر خواهه شه )El- Houerou, 1996،ی ر ديدک بده ریمدی از
اراضی کشاورزی در منارق خشک و ریمدهخشدک واقد شده اردهی
اف اي دمای زمیش به دلی تغییرات شوی و کمیود بارش ،رورده رو
به اف اي تیهي زمیشهای کشداورزی را بده زمدیش هدای خشدک
شهت بلشیه استی لذا شناسايی یاهای مقداوم و مکاریسدمهدايی
که منجر به مارف بسینده آب و عمککدرد زراعدی بداال مدی ردرده،
حیاتی به رظر میرسه )Morris et al.,1991،ی بررامهري ی صحیا
آبیاری سی اس فاد بسینه از مناب محهود آب می رددی تحقیقدات
رشای میدهنه که تأثیر تن خشکی بر رشه و عمککرد به ژروتید
بس گی یا دارد )Bannayan et al., 2008،ی
به دلی راشناخ هبودی یا وار تاکنوی تحقیقدات اردهکی در
ايرای ارجام شه استی ر دايج پدژوه Amiri Deh Ahmadi et
) al, (2010رشددای داد تددن خشددکی در مرحکدده کددههی باعددک
کاه وزی داره در بوته ،وزی خشک تجمیی ،سرعت رشه رسدیی،
سرعت رشه یا  ،سرعت ف وسن خال و افد اي رسدیت سدبا
برگ و سبا ويژ برگ در رلود شدهی ر دايج رشدای داد اسد فاد از
فسفر باعک کاه اثرات تن کمآبی میشودی ر ايج رشدای داد اثدر
ف اينه فسفر و تیو اور موشد افد اي ف وسدن خدال  ،سدبا
برگ ،اف اي مح وای ککروفی  ،اف اي م ابولیسم ری روژی در وار
و ری بسیود قاب توشه در رشه و عمککرد بذر در شدرايط تدن آب
میشود )Burman et al., 2003،ی
کشت یاهاری که ب وارنه کمیود آب را در رو دور رشه
در منارق ریمهخشک مارنه ايرای تحم کننه ،ضدروری اسدتی

مواد و روشها
ايش آزماي در سا های  1396-97در م رعده تحقیقدات
کشاورزی و منداب ریییدی شسرسد ای ايرارشدسر اشدرا رديدهی
خاوصیات مل کا خا مح آزماي در شهو  1و ارحعات
هواشناسددی در شددهو  2رشددای داد شدده اسددتی آزمدداي بدده
صورت کرتهدای خردشده در قالد ردرب پايده بکدو کامد
تاادفی با سه تکرار اشرا رديهی فاک ور اصکی شام سده سدبا
فواص آبیاری  7 ،5و 9روز و  6اکوتی دوار ،سدرباز ،سدراوای،
ايرارشسر ،RGC1033 ،هنهی ،رمییت) بهعنوای فاک ور فرعدی
در رظر رف ه شهی بیه از ارجام مراح آماد سازی زمیش و ايجاد
شوی و پشد ه ،اولدیش آبیداری قید از کاشدت صدورت رفدتی
عمکیات کاشت بدذر دوار در هف ده دوم اسدفنهما بده صدورت
دس ی ارجام شهی پدس از اسد قرار یدا در مرحکده پدنجبر دی،
تیمارهای آبیاری آغاز و تا برداشت بذرها ادامه يافدتی در پايدای
فا رشه ،رو ارهام هوايی و ردو ريشده ،وزی تدر و خشدک
ارهام هوايی ،وزی تر و خشک ريشه ،تیدهاد شداخههدای فرعدی،
وزی100داره ارهاز یری شهی شاخ ککروفی برگ با اسد فاد
از دس گا  Spadمه  Minolta-502ارهاز یری شدهی شسدت
ارهاز یری فکورسارس ککروفی  ،اب ها یر هدای دسد گا اردهاز
یری فکورسدارس ککروفید ،مده Hansatech Instrument
ساخت ارگکس ای) به بدرگهدا وصد شدهرهی بیده از  20دقیقده
قرار رف ش در تاريکی ،حهاکرر کارآيی کوار دومی ف وسیسد م II
 (Fv/Fm،قرائت شهی در رسايت تج يه داد های آماری با ررماف ار
 SAS 9.1و مقايسدات میدارگیش داد هدا بدا اسد فاد از آزمدوی
حهاق اخ حف میندیدار  (LSD،در سدبا اح مدا  5درصده
صورت رفتی رمودارها ری با اس فاد از ررماف ار  Excelترسیم
شهی

جدول  -1خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک محل اجرای آزمایش:
Table 1. Soil physical and chemical properties of experimental location
واکنش

هدایت

گل

الکتریکی

اشباع

Electrical
conductivity
)(ds.m-1

7.52

3.59

PH

کربنآلی

ازتکل

Organic
Carbon
%

Total
Nitrogen
%

0.32

0.03

فسفرقابل

پتاسيم قابل

جذب

جذب

Available
Phosphorus
)(PPm

Available
Potassium
)(PPm

%
Clay

8.04

345

61
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درصد

درصد

درصد

بافت

رس

الی

شن

خاک

%
Silt

%
Sand

Soil
texture

S.P

34

60

Sandy
loam

30.99

درصد
اشباع

عمقخاک
Depth
soil
)(cm

0-30
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جدول  -2دادههای هواشناسی مربوط به فصل زراعی  1396 - 97در ایرانشهر
Table 2. Meteorological data for 2017-2018 crop season in Iranshahr
ميزان بارش درماه
(ميلیمتر)
Monthly
precipitation
)(mm

حداقل مطلق دما

حداکثر مطلق دما

ميانگين حداقل دما

ميانگين حداکثر دما

(سانتیگراد)
Absolute
minimum
temperature

(سانتیگراد)
Absolute
maximum
temperature

(سانتیگراد)
Mean of
minimum
temperature

)سانتیگراد)
Mean of
maximum
temperature

)

)

(

)

(

)

(

ميانگين دما
Mean
temperature

ماه
Month

(

0.1

13.4

39.7

16.9

31.9

24.4

0.1

16.6

41.5

22.1

36.5

29.3

21.1

20.1

45

25.7

39.9

32.8

0

26.2

49.1

31.3

45.8

38.5

0

28.6

47.5

31.5

45.1

38.3

اسفنه96
March 2018

فرورديش97
April 2018

ارديیسشت97
May 2018

خرداد97
June 2018

تیر97
July 2018

42/03،سار یم ر) مربوط به اکوتی سدرباز بدودی ارتفداع بوتده،
صددفت ککیددهی بددرای ار لدداب بسیددود عمککددرد در ددوار اسددت
)Kumar & Ram, 2015،ی  Bayat et al, )2017،ریدد
ارش کردره که با اف اي تدن خشدکی ،ارتفداع یدا دوار
کاه يافتی برخی محققای کاه ارتفاع بوته در شرايط تن
کمیود رروبدت را بده کداه تدورم رسدیی و ازدسدتدادی آب
پروتوپحسم و در رسايت ،کاه تقسیم و توسیه سدکو ارتیداط
دادرده El- Kholy & Gabaliah, 2005; Yordanov et ،
)al., 2003ی

نتایج و بحث
ر ايج تج يده واريدارس داد هدا رشدای داد کده بدرهمکن
فواص آبیاری×تود تمام صفات بدهشُد وزی100دارده میندیدار
شه ،شهو )3ی
ارتفاع بوته

اف اي فواص آبیاری باعک کاه مینی دار ارتفداع بوتده
در اکوتی های سرباز و سراوای شه ،شدک )1ی ر دايج رشدای داد
که در دور آبیاری 9روز  ،بیش ريش ارتفاع یا 77/5،سار یم ر)
مربوط به اکوتی اصحبشه  RGC1033بدود کده بدا اکوتید
سراوای تفداوت میندیداری رشدای ردهادی کم دريش ارتفداع یدا

جدول  -3تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در گياه گوار
Table 3. Variance analysis of studied traits in Guar
ميانگين مربعات
Mean Squares

وزنخشک ریشه

وزنترریشه

وزن خشک اندام هوایی

تعداد شاخه فرعی

طول ریشه

ارتفاع بوته

درجه

Dry weight of
root

Fresh weight
of root

Dry weight of aerial
parts

Secondary
branches No.

Root
length

Plant
height

آزادی
df

0.01ns

**1.09

0.09ns

0.29ns

2.13ns

*275.33

2

*0.12

ns

**

ns

**

ns

10.38

2

0.019

0.076

5.81

4

**0.57

**

0.18
1.59

2.33

0.09
**

42.28

0.06

0.11
**

4.27

4.98

1.54
**

**226.66

5

6.69

**0.32

**2.24

**2.93

**1.70

**12.03

*100.14

10

0.037

0.045

0.1

0.08

2.17

39.26

10

0.033

0.074

0.06

0.26

1.01

29.94

20
53

منابع تغيير
S.O.V

بکو
آبیاری Irrigation
خبای اصکی Error a
اکوتی Ecotype
اکوتی ×آبیاری
Block

Ecotype×irrigation
Error b

خبای فرعی
Sub-error
ک Total

 ،ns٭ ،٭٭ :بهترتی غیرمینیدار و مینیدار در سبا اح ما 5درصه و 1درصه
ns,* and **: Non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively
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ادامه جدول  -3تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در گياه گوار
Continued Table 3. Variance analysis of studied traits in Guar
ميانگين مربعات
Mean Squares

حداکثر کارآیی کوانتومی فتوسيستم
Fv/Fm II

عدد کلروفيلمتر
Spad

0.005ns

4.63ns
**

0.014ns

77.93

شاخص برداشت
Harvest
index
*1.58
**

عملکرد بيولوژیک
Biological yield
0.05ns
**

245.88

وزن100دانه بذر
Weight of 100
seed
**0.06
ns

2.21

درجه آزادی
df

منبع تغيير
S.O.V

2

بکو Block
آبیاری Irrigation
خبای اصکی Error a
اکوتی Ecotype
اکوتی ×آبیاری
Ecotype×irrigation
خبای فرعی
Sub-error
ک Total

2

0.02

0.0012

19.51

0.55

0.05

0.004

4

0.016ns

**129.54

**1512.34

**54.97

**0.38

5

**0.02

**90.80

**138.37

**3.26

0.005ns

10

0.004

12.06

0.36

0.04

0.001

20
53

 ،ns٭ ،٭٭ :بهترتی غیرمینیدار و مینیدار در سبا اح ما 5درصه و 1درصه
ns,* and **: Non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively
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دارره ،بر اساس آزموی  ،LSDتفاوت مینیداری با يکهيگر رهارره.

Fig. 1. Effect of irrigation period and different ecotype on Guar plant height
Means followed by at least one similar letter are not significantly different (P≤ 0.05), based on LSD Test.

سرباز بود ،شک )2ی با توشه به مشداههات Bayat et )2017،
 al,تن خشکی باعک اف اي رو ريشه در وار شده کده بدا

طول ریشه

ر ايج رشدای داد دور آبیداری 9روز باعدک افد اي ردو
ريشه در اکوتی هدای  ،RGC1033ايرارشدسر و سدرباز و باعدک
کاه میندیدار ردو ريشده در اکوتید هندهی شدهی در دور
آبیاری 9روز بیش ريش رو ريشه با میارگیش  22/3سار یم در
مربددوط بدده اکوتیدد  RGC1033و کم ددريش رددو ريشدده
12/7،سار یم ر) مربدوط بده دور آبیداری هفدتروز و اکوتید

ر ايج کنوری مبابقدت داردی اثدرات ردامبکوب خشدکی بدر رشده
یاهای میتواره با توسیه ريشه شیدرای شده و باعدک افد اي
شذب آب توسط یا شودی ايش فراينه با عمیقترشهی ريشههدا،
تغییر توزي سیس م ريشده و يدا تغییدر اردهاز آوردههای ريشده
صورت می یرد )Turner, 1986،ی
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 تأثير دور آبياری و اکوتيپهای مختلف بر طول ریشه گياه گوار-2 شکل
. تفاوت مینیداری با يکهيگر رهارره،LSD  بر اساس آزموی،دارره

میارگیشهايی که حهاق يک حرف مش ر

Fig. 2. Effect of irrigation period and different ecotype on root length Guar plant
Means followed by at least one similar letter are not significantly different (P≤ 0.05), based on LSD Test.

تعداد شاخههای فرعی

روز تیهادشداخههدای9 ر ايج رشای داد کده در دور آبیداری
فرعددی در اکوتیدد هددای ايرارشددسر و رمییددت کدداه و در
 در حالیکه دور، اف اي يافتRGC1033 اکوتی های سراوای و
آبیاری تأثیری در اکوتی سرباز رهاشتی بیشد ريش تیدهاد شداخه
 و در دورRGC1033 ) مربوط بده اکوتید اصدححی5/7، فرعی
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c

b b b
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روز بود که با دور آبیاری پدنج روز تفداوت میندیداری9 آبیاری
رشای رهادی اکوتی هنهی در تمام دور آبیاریها فاقه شاخه فرعی
Boutraa & Sander ،)ی بدرخحف ر دايج کندوری3 شدک، بدود
 ارش کردره که تن آب در مرحکه کدههیSander (2001)
تیهاد شاخههای شاریی دو رقم وار را کاه دادی

Irrigation for 9 Days

Treatments
 تأثير دور آبياری و اکوتيپهای مختلف بر تعداد شاخههای گياه گوار-3 شکل
. تفاوت مینیداری با يکهيگر رهارره،LSD  بر اساس آزموی،دارره

میارگیشهايی که حهاق يک حرف مش ر

Fig. 3. Effect of irrigation period and different ecotype on secondary branches Guar plant
Means followed by at least one similar letter are not significantly different (P≤ 0.05), based on LSD Test.
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آبیاری هفت روز مشاهه رديه ،شک )4ی بدا افد اي فواصد
آبیاری به 9روز وزی خشک اردهام هدوايی کداه يافدتی ر دايج
مشدابسی رید توسدط ) Gorbani et al, (2010د ارش شده
استی

وزن خشک اندامهای هوایی

ر ايج مربوط به تأثیر آبیاری بر وزی خشدک اردهام هدوايی
رشای داد اف اي دور آبیاری بر وزی خشدک اردهامهدای هدوايی
اکوتی های سرباز و رمییت تأثیر مینیداری رهاشتی بیش ريش
میددارگیش وزی خشددک ارددهام هددوايی در اکوتید سددراوای و دور
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دارره ،بر اساس آزموی  ،LSDتفاوت مینیداری با يکهيگر رهارره.

Fig. 4. Effect of irrigation period and different ecotype on dry weight of aerial parts Guar plant
Means followed by at least one similar letter are not significantly different (P≤ 0.05), based on LSD Test.

دار با يکهيگر ،دارای کم ريش وزی بذر بودردهی در ر دايج کندوری
وزی100داره بذر تحت تأثیر دور آبیاری قدرار رگرفدت ،ولدی بده
رور مینیداری تحت تأثیر اکوتی هدای مل کدا قدرار رفدتی
مبالیات ارجام شه توسط ) Mahmoud et al, (2011رشدای
داد وزی1000داره در وار در هر فا به رور قاب مححظدهای
تحت تأثیر فواص مل کا آب قرار رگرفت که با ر یجه آزمداي
ما هملواری مریت داردی
وزی100داره از اش ای مسم عمککرد داره در لوبیاسدت کده
به صورت ارثی کن ر می شود ،ولی تحت تأثیر محیط ری قدرار
می یرد )Salehi, 2015،ی با توشه بده مشداههات Pandey et
) al, (1981در میای اش ای عمککرد رلود ،وزی100داره کم در
تحت تأثیر سبوب مل کا رروب ی قرار می یردی
در ايش مبالیه اکوتی سدراوای و هندهی دارای بیشد ريش
وزی بذر و اکوتی سرباز دارای کم دريش وزی بدذر بدودی تیدهاد
غحف در بوته ،تیهاد شاخههای شداریی ،وزی100دارده و ارتفداع
بوتدده اثددر مسدد قیم و مریددت بددر عمککددرد داردده ددوار دارد
(Shekhawat & Singhania, 2005،ی

وزن ریشه

ر ايج مربوط به تأثیر دور آبیاری بر وزی تر و خشک ريشه
در شک  5ارائه شه استی در اکوتی ايرارشدسر و RGC1033
وزی تر و خشک افد اي يافدتی افد اي فاصدکه آبیداری باعدک
کاه مینیدار وزی تر و خشک ريشده تدود هندهی شدهی دور
آبیاری تأثیر مینیداری بر اکوتی های سرباز و رمییت رهاشتی
بیشدد ريش وزی تددر و خشددک ريشدده در تددود اصددحبشدده
 RGC1033مشاهه شه ،در حالیکده اکوتید هدای هندهی و
رمییت کم ريش وزی تر و خشک ريشه را رشای دادرهی
وزن100دانه

ر ايج رشدای داد وزی بدذر تحدت تدأثیر دور آبیداری و اثدر
م قاب آبیاری و اکوتی قرار رگرفت ،ولی بده ردور میندیداری
تحت تأثیر اکوتی های مل کا وار قرار رفت ،شک )6ی تدأثیر
ساد روع اکوتی بر وزی بذر رشای داد که بده ترتید سدراوای،
هنهی و ايرارشسر دارای بیش ريش وزی بدذر بودرده ،درحدالیکده
اکوتی های سرباز RGC1033 ،و رمییت بهوی تفداوت میندی
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Fig. 5. Effect of irrigation period and different ecotype on fresh weight of root guar plant (A) and dry weight of root
Guar plant (B)
Means followed by at least one similar letter are not significantly different (P≤ 0.05), based on LSD Test.
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دارره ،بر اساس آزموی  ،LSDتفاوت مینیداری با يکهيگر رهارره.

Fig. 6. Effect of different ecotype on 100 seed weight of Guar plant
Means followed by at least one similar letter are not significantly different (P≤ 0.05), based on LSD Test.

ر ايج Mohammadzadeh et al, (2011) ،رید در آزمايشدی
بر روی ژروتی لوبیا ارش کردره عمککرد بیولوژيدک کد بده
رور مینی داری در سبا اح ما يک درصه تحت تدأثیر تدن
خشکی و ژروتی قرار رفتی

عملکرد بيولوژیک

ر ددايج رشددای داد اثددر م قابد اکوتید ×آبیدداری در سددبا
اح ما 1درصه مینیدار بودی بیش ريش می ای عمککرد بیولوژيک
در دور آبیاری هفت روز و اکوتی سراوای بهدست آمهی در تمام
سبوب آبیاری اکوتی سراوای رسیت به بقیه اکوتی ها عمککدرد
بیولوژيک بیش ری از خود رشای داد ،شک )7ی در تبابق با ايدش
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دارره ،بر اساس آزموی  ،LSDتفاوت مینیداری با يکهيگر رهارره.

Fig. 7. Effect of irrigation period and different ecotype on biological function Guar plant
Means followed by at least one similar letter are not significantly different (P≤ 0.05), based on LSD Test.
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بدداالبودی شدداخ برداشددت راشددی از اخ اددا بیش د ر مددواد
ف وسن ی یا به تولیه داره و در ر یجه عمککرد اق اادی بود
و مییددار مسددم در تحم د یددا بدده تددن کددمآب دی مددیباشدده
)Gebeyehu, 2006،ی در تبابق بدا ايدش ر دايج Bayat et al,
) (2009ری کاه شاخ برداشت را در اثر تدن آبیداری در
لوبیاچی ی ارش کردرهی

شاخص برداشت

ر ايج رشای داد با اف اي فواص آبیاری شاخ برداشدت
کاه يافتی اکوتی های رمییت و سدراوای در تیمدار آبیداری
پنج روز به ترتید از بیشد ريش و کم دريش شداخ برداشدت
برخوردار بودره ،شک )7ی در شرايط کمآبدی ،شداخ برداشدت
کاه میيابه که عکت آی کاه تیهاد غحفها استی شداخ
برداشددت از رريددق کدداه تیددهاد غددحف و در رسايددت کدداه
عمککرد اق ادادی کداه مدیيابده )Rosales et al., 2004،ی
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شکل -8تأثير دور آبياری و اکوتيپهای مختلف بر شاخص برداشت گياه گوار
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دارره ،بر اساس آزموی  ،LSDتفاوت مینیداری با يکهيگر رهارره.

Fig. 8. Effect of irrigation period and different ecotypes on harvest index Guar plant
Means followed by at least one similar letter are not significantly different (P≤ 0.05), based on LSD Test.

بر ی است که با شذب اررژی روری ،واکن ردوری ف وسدن را
به شريای میارهازدی پايهاری ککروفی در شرايط تن رردوب ی،
شست تهاوم ف وسن ضروری است و يکی از عوامد ککیدهی در
تیییش سرعت ف وسن و تولیه ماد خشک محسوب مدی دردد
)Ghosh et al., 2004،ی با توشه بده مشداههات Pezeashkh
) Pour et al, (2005بدر روی رلدود ،تدن خشدکی باعدک
کاه شاخ ککروفی شه استی مبالیات ارجامشده توسدط
) Movahedi Dehnavi et al, (2004بدرروی تدن خشدکی
ارقام کررگ رشای داد که تن خشکی موش افد اي مید ای
ککروفی در ارقام کررگ پايی رديهی افد اي ککروفید بدرگ
در شرايط تن اح ماال به عکت کداه سدبا بدرگ و تجمد
ارشها در
ککروفی در سبا کم ر برگ باشهی به همیش دلی
مورد تأثیر تن خشکی بر می ای ککروفی برگ م فاوت اسدتی

قرائتت  SPADو حتداکثر کتارآیی کوانتتومی فتوسيستتتمII

()Fv/Fm

به اس رنای اکوتید سدراوای کده کداه میندیداری در
قرائت  SPADآی مشاهه شه ،اکوتی های هندهی و رمییدت
باالتريش قرائت را در دور آبیاری 9روز رشای دادره ،شک )8ی بر
اساس ر ايج ،دور آبیاری 9روز باعدک کداه میندیدار Fv/Fm
در اکوتیددد هدددای سدددرباز ،رمییدددت و ايرارشدددسر شدددهی
اکوتی  RGC1033و هنهی به ترتی دارای بیشد ريش Fv/Fm
برگ و اکوتی های سراوای و ايرارشسر در دور آبیاری هفدت روز
دارای کم ريش  Fv/Fmدر برگ بودره ،شک )8ی
بددرخحف ر ددايج کنددوری ) Wazirie et al, (2016در
ارش خدود اعدحم کردرده کده تدن خشدکی باعدک کداه
ککروفی برگ شهی ککروفی ررگی اصکی ککروپحست سکو های
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الک روی از ف وسیس م IIبه ف وسیس م Iدر رظر رف ه میشدودی
رسدیت  Fv/Fmحدهاکرر کدارآيی کوار دومی ف وسیسد م IIبدرای
تیهي رور شذبشه به اررژی شیمیايی را رشای میدههی تدن
های محیبی با تأثیر بر ف وسیس م IIباعک کداه ايدش رسدیت
میشوره )Morison & Videng, 1995،ی

اف اي  ،کاه يا عهم تغییر می ای ککروفی برگ تحت شدرايط
تن خشکی ،با توشه به روع محاو  ،مرحکه رشه ،ردو دور
تن و شهت تن خشکی م فاوت میباشه Al- Hakimi et ،
)al., 1995ی مقهار فکورسارس ککروفی بهعنوای مییداری بدرای
سنج سالمبودی غشای تیحکوئیهی در کارآيی رسدیی ار قدا
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دارره ،بر اساس آزموی  ،LSDتفاوت مینیداری با يکهيگر رهارره.

Fig. 9. Effect of irrigation period and different ecotypes on chlorophyll (spad) and Fv /Fm Guar plant
Means followed by at least one similar letter are not significantly different (P≤ 0.05), based on LSD Test.
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 وزی تدر و، میارگیش تیهاد شداخه هدای فرعدی، روز9 آبیاری
خشک ريشه تحت تدأثیر قدرار رگرفدتی بیشد ريش میدارگیش
عمککرد بیولوژيک در دور آبیاری هفت روز و اکوتی سراوای
 رو،ارتفاع، مشاهه شهی با توشه به صفات ارهاز یری شه
 اکوتید،) تیهاد شاخه های فرعی و عمککرد بیولوژيک،ريشه
 و سراوای دارای بیشد ريش میدارگیش بودردهی بداRGC1033
توشه به ر ايج ايش تحقیق دور آبیاری هفت روز مناس تريش
فواص آبیاری شست کشدت دوار در مندارق شندوبی ايدرای
پیشنساد می شودی

اف اي مید ای فکورسدارس ککروفید در شدرايط تدن
 کداهو و،خشکی روی یاهای زيدادی از شمکده تدوت فررگدی
Razavi et al., 2008; Petridis ، زي وی ارش شه است
)ی تفداوتet al., 2012; Hussain & Reigosa, 2011
 در تدن شدهيهFv/Fm ژروتی های حساس و مقاوم از رظدر
 درFv/Fm پهيهار می شدود و ژروتید هدای بدا رسدیت بداالی
 کددارآيی ف وسددن ی بدداالتری دارردده،شددرايط تددن شددهيه
)یSayed, 2003،
نتيجهگيری
اف اي فواص آبیاری سی کداه شداخ برداشدت
 به روری که دور آبیاری پنج روز و اکوتید رمییدت از،شه
بیش ريش میارگیش شاخ برداشت برخوردار بودی اف اي دور
آبیاری موش اف اي رو ريشه رديهی با توشه به صدفات
 و اکوتی د سددراوایRGC1033 مل کددا اکوتی د اصددححی
 به روری که در دور،دارای بیش ر يش مقاومت به کم آبی بودره

سپاسگزاری
بهيش وسیکه از ککیه پرسن م رعه تحقیقات کشداورزی
ايرارشسر که ما را در اشرای ايش تحقیقات ياری کردره کما
تشکر و قهرداری را دارمی
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Introduction
Guar (cluster bean) Cyamopsis Tetragonaloba is one year plant belongs to the leguminous family. Guar
has high nutritional value for humans. Global demand for guar has increased dramatically in recent years,
which has led to the introduction of the plant in several countries. Water stress is the most important factor
limiting planting and reducing food crops, especially in arid and semi-arid regions of the world. Therefore,
identification of resistant plants and mechanisms that lead to optimal water use and high crop yields are
critical. Given the limited water resources in the country, the evaluation of guar stands under drought stress
is of particular importance.
Materials and Methods
The experiment was carried out at the Research Farm of Iranshahr Agricultural and Natural Resources
Faculty in 2017-18. The experiment was conducted as a split-plot in a randomized complete block design
with three replications. Three levels of irrigation interval (7, 5, and 9 days) and six guar stands (Sarbaz,
Saravan, Iranshahr, RGC1033, Indian, and Grembit) were considered as main and sub-factors, respectively.
After planting in the 5-leaf stage, the stress operation began and continued until the seeds were harvested. At
the end of the growing season, samples were transferred to the laboratory and shoot length and root length,
fresh and dry weight of shoot, fresh and dry root weight, number of branches, 100 seed weight were
measured. Leaf chlorophyll index was measured using Spad 502 Minolta chlorophyll meter. The
chlorophyll fluorescence was measured using a Handy-PEA portable fluorometer (Hansatech Instruments).
Finally, statistical analysis was performed using SAS software and mean comparisons were made using the
LSD test at 5% probability level.
Results and Discussion
Increasing irrigation intervals significantly decreased plant height in Sarbaz and Saravan. The results
showed that at 9-day irrigation period, the highest plant height (77.5 cm) was related to RGC1033 which did
not show any significant difference with Saravan. The lowest plant height (42.03cm) was related to Sarbaz
ecotype. Results showed that the 9-day irrigation interval increased root length in RGC1033, Iranshahr and
Sarbaz and significantly reduced root length in Indian ecotype. The results showed that in 9-day irrigation
period the number of branches in Iranshahr and Grambit decreased but increased in Saravan and RGC1033
genotypes. While the irrigation interval had no effect on Sarbaz ecotype. Most of the branches were 5.7 in
RGC1033 ecotype. The Indian ecotype lacked a branch at all irrigation intervals. At 9-day irrigation period,
Saravan and Iranshahr had the highest leaf dry weight. In Iranshahr and RGC1033 genotype, fresh and dry
weight increased. Increasing irrigation interval resulted in a significant decrease in the dry weight of Indian
root. The irrigation period had no significant effect on Saravan and Grambit ecotypes. Increasing irrigation
intervals did not have a significant effect on the Sarbaz, Grambit, and Indians. With increasing irrigation
*Corresponding Author: rastegarhort@gmail.com
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intervals in RGC1033, Saravan and Iranshahr dry weights increased. The simple effect of ecotype type on
seed weight showed that Saravan, Indian, and Iranshahr had the highest seed weight, respectively. Whereas,
the SG, RGC1033, and Grambit had the lowest seed weight without any significant differences together.
Saravan ecotype at all irrigation levels showed more biological function than other ecotypes. Results showed
that the harvest index decreased with increasing irrigation intervals. In the 5-day irrigation treatment, the
Grambit and Saravan ecotypes had the highest and the lowest harvest index, respectively. The 9-day
irrigation period significantly reduced Fv/Fm in Sarbaz, Grambit, and Iranshahr. RGC1033 and Indian
populations had the highest Fv/Fm in leaves and Saravan and Iranshahr had the lowest Fv/Fm in leaves at 7
days irrigation period, respectively. The number of pods per plant, number of lateral branches, 100 seed
weight and plant height have a direct and positive effect on guar yield. Under drought stress, plant height and
leaf number decrease, resulting in lower shoot dry weight. Some researchers showed that decreasing plant
height under water stress is associated with loss of protoplasmic water, resulting in reduced cell division and
development. The harvest index decreased with decreasing number of pods, thereby reducing economic
yield. Differences between susceptible and resistant ecotypes appear in high-stress conditions and high Fv/Fm
ratio ecotypes have higher photosynthetic efficiency under severe stress conditions. Chlorophyll fluorescence
is considered as a criterion for assessing the integrity of the thylakoid membrane in the relative efficiency of
electron transfer from Photosystem II to Photosystem I.
Conclusion
Mean root length, the number of branches, fresh and dry weight of RGC1033 were not affected by a 9day irrigation interval. In the 9-day irrigation period, the highest mean dry weight of leaf, main stem weight
and seed weight were related to Saravan ecotype. The highest biological yield was observed in the irrigation
period of 7-day and Saravan ecotype. In general, the results showed that irrigation had different effects on
different guar populations. RGC1033 and Saravan ecotypes showed the lowest percentage of stress-affected
variations.
Keywords: Guar, Irrigation intervals, Stress, Vegetative properties
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بررسی روابط بین برخی صفات زراعی مرتبط با عملکرد نخود زراعی ()Cicer arietinum
تحت تنش بیماري برقزدگی
محدثه رحمتپور ،1فاختک طليعی ،*2حسين صبوری 3و معصومه
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چکيده
بیماری برقزدگی نخود که به وسیله قارچ  Ascochyta rabieiايجاد میشود ،يکی از مهمترين بیمارهاای نخاود
است که کشت و تولید آن را در بیشتر مناطق دنیا و از جمله ايران محادود مایکناد بناابراين شناساايی منااب ژنتیکای
مقاومت در ژرمپالسم نخود در برابر عامل بیماری ،برای طراحی برنامههای اصالحی بسیار ضروری است بهمنظور ارزياابی
مقاومت به بیماری برق زدگی در نخود ،آزمايشی با  77ژنوتیپ پیشرفته نخود دريافتی از ايکاردا در قالب طرح بلوکهاای
کامل تصادفی با سه تکرار در ايستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس انجام شد و صفات فنولوژيک ،مورفولوژيک ،عملکرد
دانه و میزان سطح زير منحنی پیشرفت بیماری يادداشتبرداری شدند نتايج نشان داد بین ژنوتیپها از نظر کلیاه صافات
اختالف معنیداری در سطح احتمال يک درصد ( )p<0/01وجود داشت بیشترين همبستگی با بیماری برقزدگی ،مربوط
به ارتفاع بوته بود ( -0/506و  )p<0/01مطابق با نتايج رگرسیون مرحلهای ،ارتفاع بوته بیشترين اثر را روی عملکرد داناه
داشت نتايج تجزيه علیت نشان داد که صفت ارتفاع بوته بیشاترين اثار مساتقیم را بار عملکارد داناه داشات ( )0/357و
بیشترين اثر غیرمستقیم مربوط به بیماری برقزدگی از طريق ارتفاع بوته بود ( )-0/151بنابراين میتاوان از ارتفااع بوتاه
بهعنوان صفت برتر در برنامههای انتخاب غیرمستقیم بهره برد تجزيه خوشهای ژنوتیپها بار اسااس ساطح زيار منحنای
گسترش بیماری برقزدگی ژنوتیپها را به سه گروه متحمل ( 37ژنوتیاپ) ،گاروه حسااس ( 15ژنوتیاپ) و گاروه مقااوم
(25ژنوتیپ) ،تقسیم شد به طورکلی میتوان نتیجه گرفت که ژنوتیپهای مقاوم در برنامههای اصالحی برای توسعه ارقام
مقاوم نخود به بیماری و مديريت اين بیماری قابل بهرهبرداری میباشند
واژههای کليدی :برقزدگی ،عملکرد ،مقاومت نخودAscochyta rabiei ،

محدودکننده تولید اعم از تنشهای غیرزنده (گرما ،خشکساالی
و شوری) و تنشهای زنده (پژمردگی فوزاريومی ،برقزدگای) در
نخود است انجام شده است ()Varshney et al., 2013
از بین تنشهای زيستی که محصول نخود را تحات تاثثیر
قرار میدهند ،بیماری برقزدگی که توسا قاارچ Ascochyta
 rabiei (Pass.) Labr.ايجاد میشاود ،مخاربتارين بیمااری
نخااود در سااطح جهااان اساات ( )Pande et al., 2005اياان
بیماری در مناطق مرطوب يا در سالهاای دارای بهاار پُربااران،
گاهی تا صددرصد محصول را نابود میکند ،به طوریکه زارعین
مجبور به کشت مجدد میشوند میزان خسارت در کشاتهاای
پايیزه بیشاتر از کشاتهاای بهااره مایباشاد ( ;Kaser 1997
 )Pande et al., 2005شاراي محیطای و زمیناهی ژنتیکای،

1

مقدمه
حبوبات در بیشتر مناطق خشک ،بهطاور وسایعی کشات
میشوند ( )Goldani & Rezvani moghadam, 2004نخود
( )Cicer arietinum L.بعد از لوبیای معمولی و سويا ساومین
حباوب دآنهاای مهام در ساطح جهاان اسات ( & Namvar
 )Sharifi, 2011و به لحاظ تولید در جنوب آسایا رتبا اول را
در باین حبوباات دارد ( )Gaur et al., 2010در اياران نخاود
زراعی بهجز سواحل درياای خازر کاه باه مقادار کمای کاشاته
میشود ،در اغلب نقااط کشاور کشات مایگاردد ( & Kaiser
 )Okhovat 1996در دنیا تالشهايی برای فائقآمدن بر عوامل
* نویسنده مسئولtaliey.fa@gmail.com :
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;et al., 2013; Pande et al., 2013; Salimi et al., 2017
 )Vafaie et al., 2017اما ناپايداری مقاومات ،مشاکل اصالی

برای جمعیت عامل بیماریزا و نیز گیاه نخاود در ياک منطقا
خاص ،دو عامل مهم در توساع اپیادمی هساتند ( Peever et
 )al., 2004; Chen et al., 2004استفاده از روشهای مرسوم
مانند ضدعفونی بذر ،تعیین تاريخ کاشت مناسب ،تناوب زراعای
و استفاده از قارچکشها برای مديريت ايان بیمااری ،باا وجاود
موفقیت نسبی ،بهطور کامل قاادر باه کنتارل بیمااری نباوده و
معماو ا غیراقتصاادی هساتند ( ;Lobna ben et al., 2010
 )Kiersten et al., 2011در اين بین بهکارگیری ارقام مقااوم
بهعنوان يک راه عملی و اقتصادی بیشتر مورد توجه بوده اسات
( )Checa et al., 2006عوامال بیمااریزای گیااهی باهطاور
مداوم در حال تغییر می باشند و به همین دلیل بر مقاومت گیاه
میزبان فائق می آيند ،بنابراين توسعه مداوم ارقام مقااوم توسا
اصالحگران گیاهی امری ضروری خواهد بود همچنین با توجاه
به تفاوت جمعیت و نژادهای ايان پااتوژن در منااطق مختلا،،
تحقیق در زمین يافتن مناب مقاومت به آن در هر منطقه امری
ضروری اسات ( )Collard & Mackill 2007در عاین حاال،
بسیاری از ارقام کشتشاده در حاال حاضار باا صافات زراعای
مطلوب ،به علت ظهور پاتوتیپها يا نژادهای جدياد در معار
خطر بیماری قرار دارند )(Jamil et al., 2010
برنامه اصلی مديريت بیماری بارقزدگای ،بار غرباالگاری
ژنوتیپهای نخود برای گازينش منااب مقاومات اساتوار اسات
تاکنون بیش از  25000رقم نخود برای مقاومت به اين بیماری،
در ايکاردا غربالگری شدهاناد و  1584رقام نخاود باا درجاات
مختلا ،مقاومات معرفای شادهاناد ()Pande et al., 2005
همچنین مطالعات متعددی برای غربالگاری ژرمپالسام نخاود
برای گزينش مقاومت انجام شده اسات ( Pande et al., 2011

کاربرد ارقام مقاوم است و سطح مقاومت در ارقام مقاوم معرفای
شده کامل نمیباشد ( )Labdi et al., 2013به عالوه با توجاه
به تکامل نژادهای جديد بیماارگر ،ضارورت غرباالگری پیوساته
برای معرفی نمونههای مقاوم احساس میشود ( Vafaie et al.,
 )2017در عین حال باا توجاه باه گساترش روزافازون ساطح
زيرکشت و تولید محصو ت کشاورزی ،بررسی و ارزيابی صافات
مورفولوژيک و فنولوژيک ژنوتیپها برای انتخاب ژنوتیپهايی باا
صفات مطلوب امری ضروری خواهد باود تحقیقاات نشاان داده
است که صفات مطلوب زراعی سهم عمدهای در عملکرد دانه در
نخود دارند و میتوانند موفقیت مطالعاات باهناژادی را افازايش
دهناد ( Yucel et al., 2006; Fazeli & Cheghamirza
 )2011; Salimi et al., 2017اين پژوهش باا هادف تعیاین
رواب میان عملکرد دانه و برخی صفات زراعای در  77ژنوتیاپ
نخود دريافتی از ايکاردا و ارزيابی واکنش آنها در برابر بیمااری
برقزدگی نخود در شراي مزرعه ديم صورت گرفت
مواد و روشها
آزمايش در سال زراعی  1395-1396در مزرعاه ايساتگاه
تحقیقااات کشاااورزی شهرسااتان گنباادکاووس (بااا مشخصااات
جغرافیايی  55درجه و  12دقیقاه طاول شارقی و  37درجاه و
16دقیقه عر شمالی ،ارتفاع از سطح دريا  45متر) انجام شاد
اطالعات متوس ماهانه بارندگی و رطوبت نسابی در شاکل  1و
ويژگیهای فیزيکی و شیمیايی خاک محل آزمايش در جدول 1
ارائه شده است

Bokhari et al., 2011; Kimurto et al., 2013; Ahmad

شکل  -1متوسط بارندگی و رطوبت نسبی ماهانه منطقه مورد آزمایش در سال زراعی 1395-96
Fig. 1. Mean monthly precipitation and relative humidity in cropping year of 2016-17
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جدول - 1نتایج تجزیه فيزیکی و شيميایی خاك محل اجرای آزمایش در سال 1396
Table 1. Soil physical and chemical properties of experimental location
اسيدیته

هدایت

کربنات

کربن آلی

خاك

الکتریکی

کلسيم

pH

EC

CaCo3

Organic
carbon

)(1:5
7.9

))dS.m-1
0.73

20

()%
1.46

نيتروژن

بُر

فسفر

پتاسيم

آهن

روی

عمق

بافت

N

B

P

k

Fe

Zn

Depth

()mg.kg-1
2.6
350

Soil
texture

0.6

0.15

در اين آزماايش 77 ،ژنوتیاپ نخاود (جادول  )2درياافتی از
مرکز بینالمللی تحقیقات کشاورزی در منااطق خشاک (ايکااردا)1
مورد بررسی قرار گرفت آزمايش در قالب طارح بلاوکهاای کامال
تصادفی با سه تکرار انجام شد هر تیمار شامل يک خ ياکمتاری
بود و ابتدا و انتهای هر بلوک و در فاصل هر پنج تیمار ،رقم بیاونیج
(حساس به بیماری) کاشته شد بارای ايجااد آلاودگی مصانوعی از
بقايای نخود آلودهشده سال قبل و پخش آنهاا باهصاورت دساتی
بین ردي،ها استفاده گرديد در طول فصل رشد از درصد سابز ،روز
تا  50درصد گلدهی و روز تا رسیدگی فیزيولوژيک ياداشاتبارداری
به عمل آمد همچنین ارتفاع بوته ،وزن100دانه ،ارتفاع اولین غاالف
از سطح زمین ،تعداد غالف در بوتاه ،تعاداد غاالفهاای ناباارور در
بوته ،تعداد غالفهای تکبذری در بوته ،تعداد غالفهاای دوباذری
در بوته و عملکرد دانه اندازهگیری شدند
عاليم بیماری مشاهدهشده9 ،بار به صورت هفتگی با اساتفاده
از مقیاس نمرهای ( )Singh & Reddy 1993بهشرح زيار ارزياابی
شد :1 :بدون هیچگونه عاليم روی گیاه (بسیار مقاوم)؛  :3عاليم کام
و پراکنده روی برگها و ساقهها ،بهطوریکه با بررسی دقیاق بتاوان
عاليم بیماری را ديد (مقاوم)؛  :5زخمهاای مشاخ بیمااری روی
برگها ،ساقهها و غالفها بهساادگی قابال مشااهده باوده و تعاداد
کمی از ساقهها ( 10تا 30درصد) شکستهاند (نیمهمقاوم)؛  :7عاليام
و لکهها روی برگها ،ساقهها و غالفها خیلی مشخ و منجار باه
خسارت شدهاند (بیش از  50درصد ساقهها شکستهاند)( ،حسااس)؛
 :9عاليم و لکههای بیماری ،بزرگ هستند ،بهطوریکه باعث ازباین
رفتن تعداد زيادی از بوته هاا شاده اسات (حساسایت باا ) بارای
مقايسه ژنوتیپها از سطح زير منحنی پیشارفت بیمااری 2اساتفاده
شد که با استفاده از رابطه  1محاسبه گردياد کاه در آن  Xiدرجاه
شدت بیماری در  iامین ارزيابی Xi+1 ،درجه شدت بیمااری در i+1
امین ارزيابی و )  (ti+1- tiتعداد روزهای باین دو ارزياابی مایباشاند
(:)Elliott et al., 2013
رابطه :1

2

9

cm
0-30

Silty loam

مقايسااه میااانگین بااه روش ( )HSDو آزمااون همبسااتگی و
تجزيه واريانس با استفاده از نرمافازار  SASانجاام شاد باهمنظاور
گروهبندی ژنوتیپهای ماورد بررسای ،تجزيا کالساتر بار اسااس
صفات فنوتیپی باه روش  WARDو بار اسااس بیمااری باه روش
 UPGMAانجام شد بارای محاسابات آمااری ،تجزياه رگرسایون
مرحلاهای و تجزياه علیات از نارمافزارهاای  SPSS 22.0اساتفاده
گرديد.
نتایج و بحث
تجزیه واریانس و مقایسه ميانگينها

نتايج نشان داد که ژنوتیاپ تاثثیر معنایداری ( )P<0/01بار
مقاومت به بیمااری و سااير صافات زراعای ماورد مطالعاه داشات
(جدول  )3اين مسئله دلیل بر وجود تنوع ژنتیکی قابلتوجاه باین
ژنوتیااپهااای مااورد بررساای بااود وجااود تفاااوت گسااترده بااین
جمعیتهای مورد مطالعاه از نظار صافات روز تاا گلادهی ،روز تاا
رسیدگی فیزيولوژيک ،ارتفاع گیاه و مقاومت به برقزدگای ( Daba
 )et al., 2016و عملکرد داناه ،ارتفااع بوتاه ،وزن100داناه ،شامار
غالف پوک ،شمار شاخ اصلی و روز تا رسایدگی ( Salimi et al.,
 )2017مشاهده شده است
مقايسه میاانگین  10ژنوتیاپ بااارزش باا تر و پاايینتار در
جدول  4آورده شاده اسات نتاايج نشاان داد کاه متوسا روز تاا
گلدهی و رسیدگی فیزيولوژيک به ترتیاب برابار  123/04و 155/7
روز بود و بیشاترين مقادار ايان دو صافت در ژنوتیاپ شاماره 27
( 131/33و  162روز) مشاهده شد همچنین اين ژنوتیپ به عناوان
حساسترين ژنوتیپ در برابر برقزدگی بر اساس سطح زير منحنای
گسترش بیماری ( )4044/4معرفی شاد متوسا ارتفااع بوتاه در
ژنوتیپهای مورد بررسی 64/4سانتیمتر بود که  17/4درصد کمتار
از بیشترين مقدار آن ( 78سانتیمتر در ژنوتیاپ شاماره  )73باود
ژنوتیپ  29برای صفات ارتفاع بوته و فاصله اولاین غاالف از ساطح
زمین کمتارين مقاادير و بارای تعاداد غاالف تاکباذری در بوتاه
بیشااترين مقاادار ( 40عاادد) را داشاات همچنااین متوسا شاامار
غالفهای تکبذری و دوبذری به ترتیب برابر  21/6و  4/9عدد بود
ژنوتیپ  7بیشترين و ژنوتیپهای  74و  27کمتارين تعاداد تعاداد
غالف دوبذری را داشتند

1. ICARDA
)2. Area Under Disease Progress Curve (AUDPC

173

171-186  صفحه،1400 سال،1 شمارة،12) سال(دوره/ پژوهشهاي حبوبات ايران/...رحمتپور و همکاران؛ بررسی روابط بين برخی

 مشخصات ژنوتيپهای مورد بررسی نخود-2 جدول
Table 2. Characteristics of studied chickpea genotypes
Entry
*
شماره

Name
نام

Entry
شماره

Name
نام

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sel.spl.k18-87
SAR80J78k2-87
Flip-05-104 C
Flip-06-31 C
Flip-09-14 C
Flip09-21 C
Flip-09-24 C
Bivanij*Sel.95 TH1716K1
Bivanij*Sel.95TH1716K3
Azad*HashemK3

41
42
43
44
45
47
48
49
50
51

11

Flip-07-33C

52

13

Bivanij

53

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Flip-05-42 C
Flip-05-43 C
Flip-05-47 C
Flip-07-40 C
Flip-06-151 C
Flip-07-234 C
Flip-07-242 C
Flip-07-244 C
Flip-07-313 C
Flip-07-327 C
Flip-08-198 C
ILC 8617
Flip-02-51 C
Flip-98-130 C* Flip-97-23 C
Saral
ILC 484 ACC no 26783-68
FLIP84-48C X81TH55/ILC 1920//ILC 2956
FLIP84-79C X80TH176/ILC 72//ILC 215
FLIP86-6C X81TH203//(ILC 3279(WH)/ILC 3355)
FLIP90-96C X87TH26/ILC 5342//FLIP 84-93C
FLIP93-93C X89TH258//FLIP 85-122C/FLIP 82150C/3/FLIP 86-7C
FLIP97-281C X94TH75/FLIP 87-58C//UC 15
FLIP97-503C X94TH8/FLIP 86-6C//FLIP 90-109C
FLIP97-530C X94TH103//FLIP 91-186C/FLIP 9196C/3/FLIP 90-109C
FLIP98-121C X95TH42/FLIP 90-15C/ILC 5362/3
/FLIP 93-2C
FLIP09-37C X04TH73/FLIP97-195C//FLIP98108C/3/FLIP96-154C78
FLIP09-58C X04TH176/FLIP95-768C//FLIP97205C

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
66
67
68
69
70
71
72
73
74

FLIP09-229C S00794(30 KR)-13/FLIP
FLIP09-285C X04TH143/FLIP00-6C//FLIP97-205C
FLIP09-289C X04TH145/FLIP00-14//FLIP98-137C
FLIP09-297C X04TH149/S00547//FLIP98-233C
ADEL
ILC 484 ACC no 26783-68
FLIP03-26C/3/98TH70/4/(FLIP93-210C/ FLIP87-8C)//S96086
FLIP06-17C//2002TH 18/3/FLIP98-130C / FLIP98-120C
FLIP06-39C//2002TH 37/3/S99520 / FLIP98-048C
FLIP06-43C//2002TH 40/3/FLIP98-28C/ FLIP98-079C
FLIP06-97C/4/2002TH 119/5/[(FLIP98-64C/ FLIP9847C)//Sel99ter85488] /3/ FLIP98-022C
FLIP06-120C/3/2002TH 131/4/(ILWC 141/S85581)//FLIP98130C
FLIP07-201C/3/03TH-20/4/(S00784/FLIP97-28C)//ICCV2
FLIP88-85C//85 TH143/3/ILC 629 / FLIP 82-144C
FLIP06-59C//2002TH 76/3/S99858/FLIP 97-026C
FLIP03-141C/3/00TH 51//FLIP98-52C/FLIP98-47C
FLIP05-44C/3/2000TH 39//FLIP98-29C/S99001
FLIP05-46C/3/2000TH 39//FLIP98-29C/S99001
FLIP07-11C/3/03TH-138/FLIP98-130C//FLIP99-34C.
FLIP07-33C/3/03TH-153/FLIP98-133C//FLIP98-117C
FLIP08-14C/4/00TH95//(FLIP84-182C/FLIP91-138C)/3/ S99075
FLIP08-58C/3/02TH3/FLIP 98- 28C // FLIP 97-102C
FLIP03-31C/3/98TH18//S96114/FLIP 92-148C
AZAD
ILC 72
ILC 484
ILC 482
FLIP 84-182C
FLIP 85-01C
FLIP 86-06C
FLIP 87-45C
FLIP 88-85C

34
35
36
37
8
39
40

75

FLIP 93-58C

76
77

FLIP 98-121C
FLIP 01-29C

78

FLIP 02-51C

79

FLIP 03-8C

80

FLIP 03-123C

 بهدلیل بدسبزی از آزمايش حذف شدند65  و46 ،12 * ژنوتیپهای شماره
* Genotype number 12, 46 and 65 were deleted because of poor seedling emergence.

 عادد در31/5 برای صفت تعداد غالف در بوته با متوسا
 و برای صفت52  بیشترين مقدار مربوط به ژنوتیپ شماره،بوته
 بیشاترين، عدد در بوته2 تعداد غالف نابارور در بوته با متوس
 مربااوط بااود میااانگین11 مقادار بااه ژنوتیااپ شااماره ژنوتیاپ
 کیلوگرم بر هکتار بود که بیشترين مقادار63 عملکرد ژنوتیپها
) و کمتارين مقادار آن باه118/67( 76 آن به ژنوتیاپ شاماره
) تعلق داشت بیشاترين و کمتارين مقادار14/81( 55 ژنوتیپ
 باا39  و75 داناه باه ترتیاب در ژنوتیاپهاای شاماره100وزن
 گرم اندازهگیری شد35/2 میانگین

ضرایب همبستگی ساده

مطالعات پیشین نشان میدهد که همبستگی بین عملکرد
Rezaienia et al., ( دانه نخود باا سااير صافات ثابات نیسات
2017; Salami et al., 2017; Yousefi et al., 1997;
 نتايج حاصل از تحلیال همبساتگی نشاان.)Ozdemir, 1996
 تعاداد،)r=0/226*( داد که عملکرد دانه با تعداد غالف در بوته
)r=0/525**(  ارتفاع بوته،)r=0/409**( غالف دوبذری در بوته
) همبساتگیr=0/272**( و فاصله اولین غالف از ساطح زماین
 روز،)r=-0/290*(  اما با روز تاا گلادهی،مثبت و معنیدار دارد

174

رحمتپور و همکاران؛ بررسی روابط بين برخی /...پژوهشهاي حبوبات ايران /سال(دوره) ،12شمارة ،1سال ،1400صفحه 171-186

تا رسیدگی فیزيولوژياک (** )r=-0/415و ساطح زيار منحنای
پیشرفت بیماری (** )r=-0/391همبستگی منفی و معنیداری
نشان میدهد (جادول  )5ايان نتاايج بیاانگر آن اسات کاه باا
افزايش تعداد غالف و تعداد غالف دوبذری در بوتاه ،شامار باذر
در بوته و در نتیجه عملکرد بوته افزايش می يابد
) Singh et al, (1990اظهاار داشاتند ژنوتیاپهاای باا
ظرفیت عملکرد با توانايی تولید شمار غالف در بوته و داناه در
بوت بیشتری در شراي مطلوب دارند .ساير محققان نیز وجاود
همبستگی معنیدار بین عملکرد دانه و صافات فاوق را گازارش
کاردهاناد ()Ali et al., 2012; Kayan & Adak, 2012
همچنین عملکرد دانه در بوته با صفات وزن غالف کامل در بوته
و تعداد دانه در بوته ( )Rezaeinia et al., 2017و شمار غالف
در بوته ،شمار شاخه های اصلی و فرعی ،شامار داناه در بوتاه و
ارتفاااع بوتااه ( )Salami et al., 2017همبسااتگی مثباات و
معنیدار نشاان داده اسات در ايان تحقیاق وجاود همبساتگی
مثبت و معنیدار بین عملکرد دانه با ارتفاع گیاه نشان مایدهاد
که با افزايش ارتفاع ،شامار داناه در بوتاه افازايش و در نتیجاه
عملکرد افزايش يافته است وجود همبستگی مثبت و معنای دار
بااین اياان دو صاافت پاایشتاار نیااز گاازارش شااده اساات
( )Cheghamirza et al., 2013بر اساس نتايج تحقیق حاضر
همبستگی بین ارتفاع بوته و وزن100دانه منفای مایباشاد کاه

نشان میدهد با افزايش تعداد دانه ،وزن هر داناه کااهش يافتاه
است با توجه به اينکه درشتبودن دان نخود ،يکای از شاراي
مهم بازارپسندی آن است ،هر عاملی که باعث کاهش وزن داناه
شود ،از لحاظ تجاری و بازارپسندی جنب منفی پیادا مایکناد
بنابراين در تحقیقاات روی ايان گیااه عاالوه بار صافات کمای
(افزايش عملکرد) ،بايد به صفات کیفی مانند درشتبودن دانه و
خاوشپخاتباودن نیاز توجاه وياژه داشات ( Salami et al.,
 .)2017اگرچه انادازه داناه و عملکرد اغلب همبستگی مثبتای
بااا يکااديگر دارنااد ( ،)Acikgoz & Acikgoz, 1994امااا
شواهدی در ارتبااط با وجود همبااستگی منفای بااین ايان دو
صفت وجااود دارد ( )Ozdemir, 1996در ايان تحقیاق باین
عملکارد داناه در بوتااه و وزن100داناه همبساتگی معناایداری
مشاهده نشد ،اما عملکرد ارتباط معنیداری باا تعاداد غاالف در
بوته و تعداد غالف دوبذری در بوته داشت همچنین همبستگی
معنیداری بین وزن100داناه و تعاداد غاالف مشااهده گردياد
بررسیها نشان داده است که با افزايش تعاداد غاالف و داناه در
بوتاه ،وزن (انادازه) داناه کااهش ماایيابااد ( Singh et al.,
 )1990عدم وجود ارتباط معنیدار بین انادازه داناه و عملکارد
پیشتر نیز به اثبات رسیده است ( ;Rezaeinia et al., 2017
)Kanouni & Malhotr, 2003

جدول  -3تجزیه واریانس صفات فنوتيپی ارزیابی شده در  77ژنوتيپ نخود در شرایط مزرعه
Table 3. ANOVA results of phonotypic traits in 77 chick pea genotypes under field conditions
ميانگين مربعاتMean Squares-
فاصله اولين غالف از

تعداد غالف

سطح زمين
Height of the
first pod from
ground
*149.233
**122.697
42.553
24.466

نابارور
Number of
unfertile
pods
0.432
**5.405
0.283
27.045

تعداد غالف در بوته
Number of
pods/plant
*377.484
**282.796
26.291
16.414

روز تا بلوغ

روز تا پرشدن

فيزیولوژیک
Days to
physiological
maturity
6.004
**6.296
3.837
1.257

دانه
Grain filling
period
*33.818
**21.595
10.870
10.195

روز تا  50درصد
گلدهی
Days to 50%
flowering
15.614
**25.544
12.176
2.834

درجه آزادی
df

منابع تغيير
Sources of
variation

تکرار Replication
2
ژنوتیپ Genotype
76
خطا Error
152
)Coefficient of variation (%

ادامه جدول 3
Table 3- Countinue
ميانگين مربعاتMean Squares-
سطح زیر منحنی

عملکرد دانه
Grain
yield

وزن100دانه
100-Grain
weight

تعداد غالف دوبذری
Number of two seed
pods

تعداد غالف تکبذری
Number of single
seed pods

ارتفاع بوته
Plant
height

0.186
**28.460
0.878
18.428

*152.939
**166.959
19.978
20.812

81.264
**110.658
61.158
12.103

پيشرفت بيماری
AUDPC
0.835
*1022.416
*687134.1
**33.660
**1423.358
**138100.5
11.455
176.171
102875.0
9.586
21.124
13.387
*و ** :به ترتیب معنیدار در سطوح احتمال يک درصد و پنج درصد

درجه آزادی
df

منابع تغيير
Sources of
variation

تکرار Replication
2
ژنوتیپ Genotype
76
خطا Error
152
)Coefficient of variation (%

** and *: Significant at the 0.05 and 0.01 probability level, respectively

175

رحمتپور و همکاران؛ بررسی روابط بين برخی /...پژوهشهاي حبوبات ايران /سال(دوره) ،12شمارة ،1سال ،1400صفحه 171-186

جدول  -4مقایسه ميانگين صفات فنوتيپی در  77ژنوتيپ نخود در شرایط مزرعه
Table 4. Comparison of means of phenotypic traits in 77 genotypes of chickpea under field conditions
t

 10ژنوتيپ برتر با ارزش پایين
10 Genotypes with less value

 10ژنوتيپ برتر با ارزش باال
10 Genotype with more value

**15.926

(-29)118.67(-38)119(-77)119(-22)119(-75)119
(-41)116.67(-28)116.67(-15)118.67(-20)118.67
(9)116.67

(-26)127.33(-33)128.67(-71)129(-27)131.33
(-55)126.33(-31)127.33(-30)127.33(-32)127.33
(48)126.33(-14)126.33

**7.099

(-67)155(-75)155(-74)155(-73)155(-72)155(-4)155
(80)155(-79)155(-78)155(-77)155

(-31)159.67(-33)159.67(-49)159.67(-27)162
(-71)157.33(-44)157.33(-34)157.33(-30)157.33
(35)157.33(-42)157.33

**12.983

(-30)28.67(-25)30(-78)30(-2)30(-74)30(-79)30
(71)26(-14)28.67(-55)28.67(-48)28.67

(-20)36.33(-41)38.33(-9)38.33(-29)38.33(-28)40.33
(8)36(-22)36(-77)36(-38)36(-15)36.33

**13.484

(-25)55.33(-54)57(-37)57.33(-45)57.33(-35)58
(29)46.33(-33)48.67(-60)51.67(-55)52.67(-13)53

(-69)72.66(-36)74(-15)74.33(-7)74.33(-20)76(-73)78
(30)70.33(-2)71.66(-10)71.66(-41)71.66

**13.831

)36(17.33)-44(17.67)-31 (19)-35(19)-58(19.33
)29(15)-38(116)-60(16)-33(16.33)-61(17

**5.098

)33(33.67)-71(17.67)-28(34.41)-32(35)-29(22.67)27(25.33)-34(29.67)-37(33.39)-55(14.81)-13(20.67

**4.482

)41(30.67)-77(31)-35(31.33)-52(31.33)-66(29)55(29.33)-61(30)-40(30)-45(30.33)-39(26

**14.780

)63(19.33)-80(19.67)-14(20)-75(20.67)-23(12.67)19(1633)-27(17.67)-24(18.67)-18(11)-71(12

**12.104

)71(0.67)-72(0.67)-73(0.67)-18(0.67)-67(0.67)80(0.67)-25(0.67)-53(0.67)-9(0.67)-27(0.67

)41(5)-45(5.66)-35(6)-11(6.33)-56(3.67)-30(3.67)61(4)-44(4.67)-60(3.67)-16(3.67

**16.289

)27(8.67)-24(10)-33(12)-16(13.67)-14(13.67)-63(7)18(7.33)-19(8)-71(8.67)-23(8.67

)45(35.67)-31(39)-52(39.33)-29(40)-34(30.67)42(33.67)-44(35)-2(29.33)-51(30.33)-36(30.67

**21.712

)30(1)-29(1)-59(1)-28(1)-71(1.33)-55(1.33)- 32(0.67)23(0.67)-74(0)-27(0

)50(11)-11(12)-39(12)-7(12.33)-20(9.33)-9(9.67)52(10.33)-5(10.33)-8(8.67)-17(9

**20.813

)74(1459.3)-41(1477.8)-16(1503.7)-48(1525.9)44(1381.5)-23(1381.5)-68(1381.5)-80(1451.9)6(1329.6)-72(1381.5

)13(3966.7)-29(3988.9)-27(4044.4)-55(3500)31(3616.7)-35(3681.5)-64(3255.6)-60(3333.3)34(3340.7)-54(3177.8

)24(41.33)-17(42)-73(44)-10(44.33)-77(34)41(71.66)-74(36.67)-23(40)-18(32)-2(32.67
)70(111.33)-3(117.04)-76(118.67)-69(90.33)20(94.33)-7(103.29)-10(86.37)-9(87)-43(87.59)67(89.75
)21(40)-18(40)-20(40.67)-75(44.33)-68(39.33)13(39.67)-7(39.67)-6(39)-51(39)-43(39.33
)42(53.33)-45(53.67)-52(60)-11(45.33)-39(46.33)39(46.33)-31(51.33)-50(42.33)-44(43.67)-34(44)7(45.33

صفات
Traits
میانگین روز تا گلدهی
Mean days to
flowering
روز تا بلوغ فیزيولوژيک
Days to physiological
maturity
دوره پرشدن دانه
Grain filling period
ارتفاع بوته
)Plant height (cm
فاصله اولین غالف از سطح زمین
Height of the first pod
from ground
عملکرد دانه
(Grain yield )kg/h
وزن100دانه
)100-Grain weight (g
تعداد غالف در بوته
Pod per plant
تعداد غالف نابارور
Number of unfertile
pods
تعداد غالف تکبذری
Number of single
seed pods
تعداد غالف دوبذری
Number of two seed
pods
سطح زير منحنی پیشرفت
بیماری
AUDPC

** :معنیداری در سطح احتمال يک درصد را نشان میدهد
**: Significant at the 0.01 probability level
اعداد بیرون پرانتز ،شماره ژنوتیپ و اعداد داخل پرانتز ،مقدار میانگین میباشد
Numbers out of the parentheses are the genotype number and numbers are in the parentheses show the means.

حساس به بیماری بودند ،عملکرد دانه کمی داشاتند همچناین
ژنوتیپ شماره  43که جزو  10ژنوتیپ برتر از نظر عملکرد داناه
بود ،از نظر واکنش به بیماری مقاوم بود
) Kimurto et al, (2013دريافتند که بیماری برقزدگی
باعث کاهش معنیدار عملکرد دانه شده و عموماا ژنوتیاپهاايی
که مقاومت بیشاتری باه بیمااری نشاان دادناد ،عملکارد داناه
بیشتری نیز داشتند همچنین تعداد غالف در بوتاه همبساتگی
منفی و معنیداری با وزن100دانه نشان داد

نتايج حاصل از تحلیل ضرايب همبستگی (جدول  )5نشان
داد کااه بیماااری بااا صاافت عملکاارد دانااه همبسااتگی منفاای و
معنی دار داشت ( )P<0/01با توجه به ايانکاه عامال بیمااری
برقزدگی بخش عمدهای از گیاه نخود را از بین میبرد و موجب
آسیب نواحی فتوسنتزی ،آسیب مساتقیم باه داناه و همچناین
مرگ گیاه میشود ( ،)Kimurto et al., 2013بنابراين کااهش
میزان عملکرد دانه و وزن100دانه بر اثر بیماری توجیه میشود
ژنوتیااپهااای  13 ،29 ،34و  27کااه جاازو  10ژنوتیااپ برتاار
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جدول -5ضرایب همبستگی ساده بين صفات فنوتيپی  77ژنوتيپ نخود
Table 5. Simple correlation coefficients between phenotypic traits in 77 chickpea genotypes
12

1

11

10

9

8

7

1

صفتTrait

1

1
**0.516

1
2

1

**0.318

**0.857

3

0.067
-0.103
*-0.234

0.159
-0.039
*-0.281

**0.439
-0.032
*-0.270

4
5
6

**-0.375

**-0.391

7

*0.226

8

-0.056

9

3

2

6

5

4

1

1
**0.472

1
-0.201
0.043

1

**0.347

**-0.371

-0.148

-0.218

1

0.103

**0.272

**0.525

**0.409

0.135

-0.044

1

*-0.290

-0.054

0.098

-0.159

-0.195

-0.010

0.038

1

**-0.458

**-0.415

-0.088

*-0.249

**-0.351

*-0.268

0.028

1

-0.018

**-0.854

0.119

-0.029

-0.066

**0.417

*0.246

**-0.391

*-0.277

0.050

-0.028

10

*-0.266

-0.030

0.083

0.024

-0.019

0.034

11

**-0.336

**-0.425

-0.008

0.087

-0.023

0.074

12

* :معنیداری در سطح پنج درصد :** ،معنیداری در سطح يک درصد
 :1تعداد غالف در بوته :2 ،غالف نابارور در بوته :3 ،تعداد غالف تکبذری در بوته :4 ،تعداد غالف دوبذری در بوته :5 ،ارتفاع بوته :6 ،فاصله اولین غالف از سطح زمین :7 ،وزن100دانه :8 ،عملکرد دانه،
 :9روز تا 50درصد گلدهی :10 ،روز تا رسیدگی فیزيولوژيک :11 ،دوره پرشدن دانه :12 ،سطح زير منحنی گسترش بیماری
1: Pod/plant, 2: Number of unfertile pods, 3: Number of single seed pods, 4: Number of two seed pods, 5: Plant height, 6: Height of the

first pod from ground, 7: 100-Grain weight, 8: Grain yield, 9: Days to 50% flowering, 10: Days to physiological maturity, 11: Grain
filling period, 12: AUDPC

يک درصد منفی و معنیدار شد ژنوتیپهاای 54 ،13 ،60 ،29
و  55که جزو  10ژنوتیپ برتر از لحاظ حساسایت باه بیمااری
بودند ،کمترين ارتفاع بوته را در بین ساير ژنوتیاپهاا داشاتند
ژنوتیپهای شماره  35و  29 ،36و  60کاه نسابت باه بیمااری
حساس بودند ،از لحاظ صفت فاصله اولین غالف از سطح زماین
جزو ژنوتیپهای با ارزش کمتار بودناد ژنوتیاپهاای  23و 74
جزو ژنوتیپهای با درجه بیمااری کام ،از لحااظ صافت فاصاله
اولین غالف از سطح زمین جزو ژنوتیپهای با ارزش با بودند
يکی از خسااراتی کاه بیمااری بارقزدگای باه گیااه وارد
میکند ،آسیب به نواحی فتوسنتزی (برگچهها) و باه دنباال آن
کاهش سطح فتوسنتز گیاه میباشد ( Dokken-Bouchard et
 )al., 2010با پايینآمدن سطح فتوسنتز ،گیاه ديرتر به مرحله
گلدهی و رسیدگی فیزيولوژيک خواهد رسید در واقا افازايش
بیماری باعث طو نیترشدن دوره روز تا 50درصد گلدهی و روز
تا رسیدگی فیزيولوژياک خواهاد شاد در ايان پاژوهش رابطا
مثبت و معنی داری بین سطح زير منحنی گسترش بیمااری باا
صاافات روز تااا رساایدگی فیزيولوژيااک ( )P<0/01و روز تااا
50درصد گلدهی ( )P<0/05مشاهده شاد ژنوتیاپهاای  35و
 34که جزو  10ژنوتیاپ برتار از نظار صافت روز تاا رسایدگی
فیزيولوژيک بودند ،در گروه ژنوتیپهای حساس به بیماری قرار
داشتند در مقابل ژنوتیپهای  72 ،74و  80که میزان بیمااری
آنها در بین ژنوتیپهای ديگر کمتر بود ،طاول دوره رسایدگی
فیزيولوژيک کمتری نیز داشتند ژنوتیپهاای شاماره  27و 31

از آنجا که بر اثر بیماری دانههای آلوده بیرنا ،،چاروک،
فرورفته ،نامرتب ،فاسد و کوچکتر می شوند و در نتیجه کیفیت
داناه کااهش مایياباد (،)Dokken-Bouchard et al., 2010
میتوان نتیجه گرفت که بیماری برقزدگای عملکارد داناه را از
طريق کاهش اندازه دانه پايین میآورد )Singh et al, (1990
نیااز اظهااار داشااتند کااه بااا افاازايش تعااداد غااالف در بوتااه،
وزن100دانه کم میشود
محل قرارگیری کنیدیهاای قاارچ عامال بیمااری داخال
پیکنیدهايی است که روی زخمها قرار دارند اين کنیادیهاا در
شراي مرطوب از داخل پیکنید به بیرون تراوش پیدا میکنند و
بر اثر  rainsplashاز روی برگچاههاا و سااقههاای آلاوده ايان
کنیدیها حمل شده و به گیاهان و برگهای اطراف میافتناد و
به اين صاورت اساپورها از گیااه آلاوده باه گیااه ساالم منتقال
میشود ( )Dokken-Bouchard et al., 2010طبیعتاا هرچاه
ارتفاع بوته و سطح اولین غاالف از زماین کمتار باشاد ،میازان
اسپورهايی که بر اثار  rainsplashروی گیااه مایافتاد بیشاتر
خواهد بود و در معر آلودگی بیشتری قارار خواهناد گرفات.
درنتیجه میزان حساسیت گیاهان دارای ارتفاع کمتر به بیماری
برقزدگی ،بیشتر خواهد باود وجاود رابطاه منفای و معنایدار
(** )r=-0/4بین  AUDPCو ارتفااع بوتاه در مطالعاات ديگار
اثبات شده است ( )Kiprop, 2016در اين پژوهش نیاز رابطاه
سطح زير منحنی گسترش بیماری و میازان نهاايی بیمااری باا
صفات ارتفاع بوته و فاصله اولین غالف از سطح زمین در ساطح
177

رحمتپور و همکاران؛ بررسی روابط بين برخی /...پژوهشهاي حبوبات ايران /سال(دوره) ،12شمارة ،1سال ،1400صفحه 171-186

که میزان بیماری زيادی را از خود نشان دادناد ،طاول دوره روز
تا 50درصد گلدهی و روز تا رسیدگی فیزيولوژيک بیشتری نیاز
داشتند ژنوتیپ  41جزو  10ژنوتیپ با مقاومت با به بیمااری،
دارای میااانگین روز تااا 50درصااد گلاادهی بااا يی بااود و باارای
ژنوتیپ  55که جزو  10ژنوتیپ حساس باه بیمااری باود ،ايان
صفت میزان کمتری داشت وجود رابطه منفی و معنایدار باین
روز تا گلدهی و مقاومت به بیمااری توسا Aryamanesh et
) al, (2010و ) Daba et al, (2016گزارش شده است

تحليل رگرسيون و تجزیه عليت

نتايج حاصل از تجزيه رگرسیون گامباهگاام در جادول ،6
نشان داده شده است صفت عملکرد دانه بهعنوان متغیر وابسته
و صفات ارتفاع بوته ،تعداد غالف دوبذری در هار بوتاه و ساطح
زير منحنی گسترش بیماری متغیرهای مستقل در نظار گرفتاه
شدند ارتفاع بوته اولین صفتی بود که وارد مدل شد و 28درصد
از تغییرات عملکرد را توجیه کرد بعد از آن صفت تعداد غاالف
دو بااذری در هاار بوتااه (37درصااد) و بیماااری (42درصااد) از
تغییرات عملکرد را توجیه کردند

جدول  -6تجزیه رگرسيون گام به گام برای عملکرد دانه به عنوان متغير وابسته در  77ژنوتيپ نخود
Table 6. Stepwise regression of grain yield as the dependent variable in 77 chickpea genotypes
خطای استاندارد
Standard Error

Fپارامتر
(F) Parameter

()R2

0.364

28.553

0.276

1.285

0.642

21.915

0.372

2.352

0.003

17.438

0.417

-0.008

بر اساس نتايج حاصل از تجزيه علیت ،صفت عملکرد داناه
بهعنوان متغیر وابسته و صفات ارتفاع بوته ،تعداد غالف دوبذری
در هر بوته و بیماری بهعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفتاه
شدند مطابق با جدول  ،7بیشترين اثر مستقیم بر عملکرد داناه
را صفت ارتفاع بوته ( )0/357داشات بعاد از آن صافت تعاداد
غالف دوبذری در هار بوتاه ( )0/336باود و بیمااری ()-0/237
کمترين اثر مستقیم را بر عملکرد دانه داشت اثار غیرمساتقیم
ارتفاع بوته از طريق بیماری به میزان  0/101و مثبات ،و بارای
صاافت تعااداد غااالف دوبااذری در هاار بوتااه 0/067 ،بااود اثاار
غیرمستقیم تعداد غالف دوبذری در هار بوتاه از طرياق ارتفااع
بوته  0/071و از طرياق بیمااری  0/002باود اثار غیرمساتقیم
بیماری از طريق ارتفاع بوته  0/151و منفای و از طرياق تعاداد

صفت
Traits

ضریب رگرسيون
Regression coefficient

ارتفاع بوته
Plant height
تعداد غالف دوبذری در بوته
Number of two seed pods
سطح زير منحنی گسترش بیماری
AUDPC

غالف دوبذری در هر بوته  -0/002باود صافت ارتفااع بوتاه باا
داشتن همبستگی معنیدار باا عملکارد و اثار مساتقیم مثبات،
نشاندهنده ارتبااط قاوی باین ايان دو متغیار باوده و انتخااب
مستقیم از راه اين صفت میتواند ساودمند باشاد کاه باا نتاايج
( Salimi et al, (2017مطابقت دارد
تجزیه خوشهای ژنوتيپها بر اساس صفات زراعی

برای گروهبنادی ژنوتیاپهاا بار اسااس صافات زراعای از
خوشهبندی به روش  Wardاستفاده شد کاه ژنوتیاپهاا در دو
گروه تقسیمبندی میشاوند (شاکل  )2جادول  ،8گاروهبنادی
ژنوتیپها را بر اساس صفات زراعی نشان میدهد

جدول  -7تجزیه ضرایب همبستگی به اثرهای مستقيم و غيرمستقيم برای عملکرد دانه در  77ژنوتيپ نخود
Table 7. Path analysis to direct and indirect effects for yield in 77 chickpea genotypes
Indirect effects through
Direct effect
Total effect
Plant heightNumber of two seed pods
AUDPC
اثرات مستقيم
اثرات مستقيم
ارتفاع بوته
سطح زیر منحنی گسترش بيماری تعداد غالف دوبذری در بوته
**0.525

0.101

0.067

-

0.357

**0.409

0.002

-

0.071

0.336

**-0.391

-

-0.002

-0.151

-0.237

Traits
صفت
ارتفاع بوته
Plant height
تعداد غالف دوبذری در بوته
Number of two seed pods
سطح زير منحنی گسترش بیماری
AUDPC

** :معنیداری در سطح احتمال يک درصد
**: Significant at the 0.01 probability level
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شکل  -2دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهای  77ژنوتيپ نخود بر اساس صفات زراعی
Fig. 2. Dendrogram result from the cluster analysis method of 77 genotypes based on
agrological traits
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جدول  -8ميانگين گروهها و انحراف از ميانگين کل برای صفات فنوتيپی ارزیابی شده در  77ژنوتيپ نخود
Table 8. Group mean and deviation of mean for phenotypic traits in 77 chickpea genotypes
ميانگين کل
Total mean

گروه Group 1 1

گروه Group 2 2

انحراف از ميانگين ميانگين انحراف از ميانگين
Deviation
Mean
Deviation

ميانگين
Mean

31.06

-1.64

32.7 a

-0.24

30.82 b

1.97

-0.53

2.5 a

-0.08

1.89 b

21.42

-2.48

23.9 a

-0.37

21.05 b

4.68

1.78

2.9 b

0.27

4.95 a

64.81

6.61

58.2 b

0.99

65.8 a

27

4.5

22.5 b

-4.33

22.67 a

35.29

2.19

33.1 b

0.33

35.62 a

63

-24.4

38.6 b

3.63

66.64 a

123.03

1.57

124.6 a

-0.23

122.8 b

155.64

2.06

157.7 a

-0.3

155.34 b

32.44

0.46

32.9 b

-0.07

32.37 b

با توجه به مقايسات میاانگین و انحاراف معیاار بارای هار
کالستر ،گروه يک از نظر صفات ارتفاع بوته ،فاصله اولین غاالف
از زمین ،تعداد غالف دوبذری ،عملکرد و وزن100دانه نسبت به
گروه دو ،برتری داشت گروه دوم نیز از نظر صفات تعداد غاالف
در بوته ،تعداد غالف نابارور در بوته ،تعداد غاالف تاکباذری در
بوته ،روز تا رسیدگی فیزيولوژياک ،روز تاا 50درصاد گلادهی و
طول دوره پرشدن داناه بار گاروه اول برتاری داشات بناابراين
ژنوتیپهای گروه دوم به عناوان ژنوتیاپ هاای زودرس معرفای
ماایشااوند باارای دو گااروه ،میاازان آماااره Pillais Trace
( ،)0/568آمااااره  ،)0/435( Wikks Lambdaآمااااره
 )1/298( Hotellings Traceو آماااره Roys Largest
 )1/298( Rootمحاسبه شد طبق ايان نتاايج ،ژنوتیاپهاای
گروه اول از نظر صفات مرتب با عملکرد دانه ،به علات داشاتن
ارزش بیشااتر جهاات کاااربرد در برنامااههااای اصااالحی توصاایه
می شوند همچنین با توجه به اهمیت عملکرد داناه و زودرسای
که از اهداف مهم اصالحی نخود می باشد ( Rezaeinia et al.,
 ،)2017میتوان از تالقی ژنوتیپهای موجاود در ايان دو گاروه
برای تولید ژنوتیپها با عملکرد با و زودرس استفاده کرد.

صفت
Traits
تعداد غالف در بوته
Pod per plant
تعداد غالف نابارور
Number of unfertile pods
تعداد غالف تکبذری
Number of single seed pods
تعداد غالف دوبذری
Number of two seed pods
ارتفاع بوته
Plant height
فاصله اولین غالف از سطح زمین
Height of the first pod from ground
وزن100دانه
100-Grain weight
عملکرد دانه
Grain yield
میانگین روز تا 50درصد گلدهی
Days to 50% flowering
روز تا بلوغ فیزيولوژيک
Days to physiological maturity
دوره پرشدن دانه
Grain filling period

تجزیه خوشهای ژنوتيپها بر اساس سطح زیر منحنی گسترش
بيماری برقزدگی
تجزيه خوشهای دادهها به روش  Wardانجاام گرفات و بارش

دندروگرام ،ژنوتیپها را به سه گروه تقسیم کرد (شاکل  )3جادول،9
گروهبندی ژنوتیپها را بر اساس سطح زير منحنی گساترش بیمااری
برقزدگی نمايش میدهد گروه يک بهعنوان گاروه متحمال (شاامل
 37ژنوتیپ) ،گروه دوم حسااس (شاامل  15ژنوتیاپ) و گاروه ساوم
(شامل  25ژنوتیپ) ،نسبت باه بارقزدگای مقااوم بودناد همچناین
ژنوتیپهای گروه دوم ،دارای عملکرد پايینتری نسبت به گروه ياک و
سه بودند ،ولی گروه يک که واکنش متحمل داشت ،عملکرد باا تری
را دارا بودند از نظر وزن100داناه گاروه ساوم دارای باا ترين میازان
میانگین و گروه دوم کمترين میزان را دارا باود در ايان گاروهبنادی،
ژنوتیپ ( 13بیونیج ،حساس) جزو گروه حساس ،ژنوتیپ ( 45عاادل،
مقاوم) جزو گروه مقاوم ،ژنوتیپ ( 66آزاد ،متحمل) جزو گاروه مقااوم
و ژنوتیپ ( 29سارال ،متحمل) جزو گاروه حسااس قارار گرفتناد در
مطالعه ) Salimi et al, (2017ژنوتیپها بر اسااس بیمااری در ساه
سطح مقاوم ،متحمل و حساس به بیماری گروه بندی شادند؛ در ايان
تقسیمبندی تعداد  11ژنوتیپ در گروه مقاوم ،چهار ژنوتیاپ متحمال
و  20ژنوتیپ در گروه حساس به بیماری قارار گرفتناد  11ژناوتیپی
که مقاومت خوبی نسبت به بیماری از خاود نشاان دادناد ،در مزرعاه
نیز عملکرد متوس به با داشتند.
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شکل  -3دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهای  77ژنوتيپ نخود بر اساس بر اساس سطح زیر منحنی گسترش بيماری برقزدگی نخود
Fig. 3. Dendrogram result from the cluster analysis method of 77 genotypes based on AUDPC of chickpea
Ascochyta blight
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جدول  -9واکنش  77ژنوتيپ نخود بر اساس تجزیه خوشهای برای سطح زیر منحنی گسترش بيماری برقزدگی
Table 9. Reaction of 77 chickpea genotypes to Ascochyta blight based on cluster analysis of AUDPC
گروه Group

شماره ژنوتيپ Genotype number
38-9-15-4-58-5-7-75-77-14-26-67-21-71-11-62-3-20-79-53-2-76-37-56-70-73-10-57-1-63-47-52-69-36-39-50-25
29-13-54-8-61-33-59-55-49-35-64-31-60-27-34
42-80-74-40-48-30-24-16-17-45-78-43-66-22-19-51-6-18-44-32-23-28-72-41-68

در مطالعات متعددی که جهت غربالگری ژرمپالسم نخود
برای مقاومت به برقزدگی انجام شده است ،فراوانی ژنوتیپهای
مقاوم ،متفاوت و اغلب کام باوده اسات Shokouhifar et al,
( )2006در بررسی واکنش  420توده باومی و  97يان و رقام
خارجی در برابر عامال بارق زدگای در گلخاناه و مزرعاه نشاان
دادند که در مرحله غالفادهای و گلادهی ،نموناههاای مقااوم و
حساس با دقت بیشتری قابل تمايز میباشاند مطالعاه واکانش
 150ين الیت نخود به بیماری در مرحله گیاهچهای نشان داد
که  29ين دارای مقاومت نسبتاا با و پايدار نسبت به بیمااری
میباشند ( )Pande et al., 2011در کنیا در بین  36ژنوتیاپ
نخود ارزياابیشاده ،تنهاا  12نموناه مقااوم باه بیمااری بودناد
( Ashrafi et al, (2016) )Kimurto et al., 2013به منظور
ارزيابی واکنش ژنوتیپهای نخود نسبت به برقزدگی در خزاناه
بینالمللی ،ينهای ارسالی از ايکاردا را در استان ايالم و استان
گلستان (گنبدکاووس) مورد بررسی قرار دادند کاه از  38يان
مورد بررسی ،در استان ايالم 12 ،يان مقااوم 20 ،يان نیماه
مقاوم و در گلستان ،تمامی ينها مقاومت نشان دادند
) Salami et al, (2017باا بررسای  35ژنوتیاپ نخاود
کابلی نشان دادند که ژنوتیاپهاا در ساه گاروه مقااوم (شاامل
11ژنوتیااپ) ،گااروه متحماال ( 4ژنوتیااپ) و گااروه حساااس
(20ژنوتیپ) قرار گرفتند اين نتايج مؤيد تنوع کام مقاومات در

گروه اول (متحمل)
(Group 1 )Tolerant
گروه دوم (حساس)
(Group 2 )Susceptible
گروه سوم (مقاوم)
(Group 3) Resistance

بین نمونههای نخاود اسات ( )Ahma et al., 2013مطالعاات
نشان داده است که اساس ژنتیکی مقاومت باه ايان بیمااری در
نخود کمی بوده و میزان مقاومات در نموناههاای نخاود جزئای
مایباشاد ( )Peveer et al., 2012همچناین روش و شاراي
غربالگری ژنوتیپهای نخود و قدرت تجاوزگری پاتوتیپ ماورد
استفاده و همچنین اقلایم منااطق ماورد بررسای ،در مطالعاات
مختلاا ،متفاااوت بااوده اساات و غربااالگااری نخااود بااه دلیاال
تثثیرپذيری از شراي محیطی منجر به نتايج متفاوتی میگاردد
()Vafaei et al., 2017
در اين تحقیق که در شراي ديم مزرعه و در اقلایم گنباد
کاووس و با استفاده از آلودگی طبیعی به صورت پخاش بقاياای
گیاهی آلوده در سطح مزرعه انجاام شاد ،نتاايج نشاان داد کاه
آلودگی اولیه به میزان کافی در سطح پاالتهاای آزمايشای رخ
داد و در ارزيابی مقاومت ،در نهايت  25ژنوتیاپ باا ساطوحی از
مقاومت به بیماری معرفی شدند اين گروه عملکرد قابالقباولی
نسبت به گروه حساس داشتند همچنین در بررسی همبساتگی
مشخ شد کاه همبساتگی منفای و معنایداری باین میازان
بیماری و عملکرد گیاه وجود دارد از اين ژنوتیپها میتاوان در
برنامههای اصالحی برای توسعه ارقام مقاوم نخود باه بیمااری و
مديريت اين بیماری بهره برد
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Introduction
Chickpea (Cicer arietinum) is an edible legume grown widely for its nutritious seed, which is rich in
protein, minerals, vitamins, and dietary fiber and is the third most important food legume of the world after
common bean and pea. Ascochyta blight, caused by Ascochyta rabiei, is one of the most important diseases
of chickpea that limits its cultivation and production in most parts of the world, including Iran. The use of
resistant cultivars is the most effective and economical strategy for management of Ascochyta blight.
Therefore, identifying the genetic resources of resistance in chickpea germplasms against Ascochyta blight is
very important in designing breeding programs. Furthermore genetic diversity in chickpea collection can be
used in breeding program for selection of genotype with desirable agronomic traits. Studying relationships
between agronomic traits under disease stress conditions would assist breeders to identify the effective traits
and use proper selection intensity in their breeding programs.
Materials and Methods
In order to assess the resistance to Ascochyta blight, and the relationship of some yield related traits and
relative resistance to Ascochyta blight disease, research was conducted with 77 advanced chickpea
genotypes received from ICARDA in a randomized complete block design with three replications at the
Agricultural Research Station of Gonbad-e-Kavous in 2017. Plants were inoculated by applying uniformly
scattered infected chickpea debris after seedling emergence. The degree of susceptibility and resistance to
disease of each line was determined using 1-9 rating scale and area under disease progress curve was also
calculated. Various phonological and morphological traits including yield and yield components were
measured.
Results and Discussion
According to the results of ANOVA, there was a significant difference among genotypes for all traits
(p< 0.01) which revealed genetic variation among them. Genotype of 76 and 55 with an average of 118.67
and 14.81 kilograms grain per hectare had the highest and lowest yield, respectively. The results of
phenotypic correlation under disease-stress condition showed that plant height had the highest correlation
(-0.586, p< 0.01) with Ascochyta blight progress. AUDPC was also correlated to grain yield negatively.
Genotypes 13, 27, 29, and 34 which belong to the most sensitive group to the disease, had the lowest grain
yield and the resistant genotype of 34, had the highest grain yield. AUDPC had also negative correlation
*
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(p< 0.01) with plant height and height of the first pod from ground. There was a positive correlation at 1%
probability level between AUDPC and days to 50% flowering and days to physiological maturity revealed
that as the disease progresses, those two factors become longer. Genotypes 34 and 35 which had the longest
days to physiological maturity were belonging to disease sensitive group. Stepwise regression analysis
introduced AUDPC, number of two seed pods and plant height with 42% justify changes as the most
effective traits. According to the results of stepwise regression, plant height had the highest effect on grain
yield. The results of Path analysis showed that plant height had the most direct effect on grain yield (0.357)
and the most indirect effect was related to AUDPC via plant height (-0.1151). Therefore, plant height can be
used as a superior trait in indirect selection programs. Based on agronomic traits under disease stress
conditions, cluster analysis set the genotypes into two groups using the square Euclidian distance and Ward
method. The genotypes of first cluster, had the highest average in plant height, height of the first pod from
ground, number of two seed pods, grain yield and 100-grain weight compared to the other one. The second
group was earliness and had higher days to 50% flowering, days to physiological maturity and grain filling
period. According to the results of cluster analysis for disease parameter based on the square Euclidian
distance and Ward method, the genotypes classified in three clusters including tolerant, sensitive, and
resistant where 25, 37, and 15 genotypes were placed in resistant, tolerant, and susceptible groups,
respectively. The sensitive group had less grain yield than the others. Genotype 26 was highly susceptible
and genotypes 6, 22, 43 and 65 were identified as highly resistant.
Conclusion
The findings of this study showed that management of Ascochyta blight is essential to provide increased
and stable yields where conditions are suitable for the disease. According to the results, the studied chickpea
germplasm, are valuable resources, in addition to possess new traits provide high diversity for breeders to
improve the new varieties and can be employed as resistant sources in chickpea breeding programs to
develop resistant cultivars to Ascochyta blight.
Keywords: Ascochyta blight, Ascochyta rabiei, Chickpea, Resistance, Yield
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چکيده
بهمنظور ارزيابي و انتخاب ژنوتیپهای عدس منتخب متحمل به تنش خشکي و بررسي کارآيي شاخصهای قدديمي
و جديد تحمل به تنش ،پژوهشي در سال زراعي  1393-94در مزرعه تحقیقاتي دانشگاه فردوسي مشددد در قالدب طدر
بلوکهای کامل تصادفي با سه تکرار و تحت دو شرايط رطوبتي عدم تنش خشکي (تأمین 100درصدد نیداز آبدي گیداه و
تنش خشکي (تأمین  40درصد نیاز آبي گیاه بر روی  9ژنوتیپ برگزيده از بدین  73ژنوتیدپ مدورد بررسدي در آزمدايش
زراعي سال قبل ،اجرا گرديد .برای اعمال دقیق محدوديت آبي ،از سیستم آبیاری قطرهای نواری استفاده شد و میدزا آب
ورودی توسط کنتور مورد پايش قرار گرفت .بر اساس نتايج ،در شرايط بدو تنش ،ژنوتیپهدای  MLC356و MLC121
به ترتیب ،با تولید  2621و  993کیلوگرم دانه در هکتار ،باالترين و پايینترين رتبه تولید دانه در واحد سدط را بده خدود
اختصاص دادند .در شرايط تنش نیز ژنوتیپهای  Cabralintaو  MLC121بهترتیب ،با تولید  876و  288کیلدوگرم دانده
در هکتار ،باالترين و پايینترين رتبه تولید دانه در واحد سط را کسب کردند .ارزيابي تحمل به تنش خشکي ،بدر اسداس
هشت شاخص قديمي ( DI ،YI ،GMP ،STI ،MP ،TOL ،HMو  REIو پدنج شداخص جديدد (،SNPI ،ATI ،SSPI
 K1STIو  K2STIصورت گرفت .مطالعۀ همبستگي بین عملکرد دانه در شرايط تنش و عدم تنش و شاخصهای تحمدل
به خشکي نشا داد که شاخص جديد  K2STIو شاخصهدای قدديمي  HM ،REI ،GMP ،STIو  MPبدرای شناسدايي
ژنوتیپهايي با عملکرد باال در هر دو شرايط رطوبتي (تنش و بدو تنش مناسب هستند .تجزيه بده مؤلفدههدای اصدلي و
ترسیم بایپالت نیز نشا داد که شاخصهای جديد  SNPIو  K2STIو شاخصهدای قدديمي  REI ،GMP ،HM ،YIو
 STIبدترين شاخصها برای جداسازی ژنوتیپهای در هر دو شدرايط رطدوبتي هسدتند و بدر ايدن اسداس ،ژنوتیدپهدای
 Cabralinta ،MLC356و  MLC025بهعنوا ژنوتیپهای متحمل به تنش خشکي و با عملکرد باال انتخاب شدند .برای
گروهبندی ژنوتیپها ،تجزيه خوشهای انجام گرفت و رسم دندروگرام ،ژنوتیپها را به چدار کالستر گروهبندی کدرد کده در
اين گروهبندی Cabralinta ،و  MLC025در يک کالستر (کالستر دوم قرار گرفتند.
واژههای کليدی :بایپالت ،تجزيه کالستر ،عملکرد دانه ،همبستگي

بوده و حاوی همۀ هشت اسدیدآمینه ضدروری الزم بدرای رشدد
انسدا هددای بزرگسدال مدديباشددد .ايدن گیدداه بدا داشددتن مقدددار
قابل تدوجدي از مدواد معددني ،ويتدامینهدا و  18اسدیدآمینه از
20اسیدآمینه شناساييشدده ،جايگداه مدمدي در رژيدم غدذايي
انسا  ،بهويژه در کشدورهای درحدالتوسدعه دارد ( Anoma et
 . al., 2014در سال زراعي  ،1394-95سط زيرکشت عددس
کشور  131454هکتار بود که حددود  95درصدد آ بدهصدورت
ديم بوده است .استا خراسدا رضدوی نیدز بدا داشدتن سدط
زيرکشت  2240هکتار عدس ،يکي از مراکز تولید ايدن گیداه در
کشور است (. Agricultural Statistics, 2016

1

مقدمه
در بین تنشهای غیرزيسدتي ،خشدکي مددم تدرين تدنش
تأثیرگذار در کاهش عملکرد گیاها زراعي بدهويدژه در منداطق
خشک و نیمدهخشدک بده شدمار مديرود و يکدي از مددمتدرين
محدوديتهای تولید در اين مناطق است ( ;Kafi et al., 2009
 . Reddy et al., 2004ايدرا بدا داشدتن متوسدط بارنددگي
257میليمتر در سال ،در زمره منداطق خشدک و نیمدهخشدک
جدا قرار دارد ( . FAO, 2018عدس گیاهي غني از پدروت ین
* نویسنده مسئولparsa@um.ac.ir :
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( Biosci et al, 2017در بررسي عملکدرد گنددم دوروم
شدداخصهدددای  HM ،GMP ،MPو  TOLرا مناسددبتدددرين
شاخصها جدت جداسدازی ژنوتیدپهدای متحمدل بده خشدکي
تشدخیص دادندد Souri & Dehghani 2006( .بامطالعده بدر
روی  25ژنوتیپ نخود گزارش کردند که سه شاخص تحمل بده
تنش  GMP ،STIو  MPنسدبت بده يکدديگر ،دارای بداالترين
ضرايب همبستگي بوده و برای جداسازی ژنوتیپهدای متحمدل
به خشکي مناسب هستند Vafaei et al, 2019( .بامطالعۀ بر
روی عملکرد دانۀ  73ژنوتیپ عدس ،همبستگي شديد مثبدت و
معنيداری را بین عملکرد دانده تحدت هدر دو شدرايط (تدنش و
بدددو تددنش بددا شدداخصهددای  HM ، STI ،GMPو SNPI
گزارش کرده و اين شاخصها را مناسبترين شداخصهدا بدرای
انتخاب ژنوتیپهای متحمل به تنش خشکي دانستهاند.
با توجه به جايگاه و اهمیت حبوبات و بهويژه گیاه عددس
در ايرا و لزوم مواجدده بدا تدنش فزاينددۀ خشدکي در کشدور،
پژوهش حاضر باهدد گدزينش و معرفدي ژنوتیدپهدای عددس
متحمل به خشکي ،با تأکید بر مقايسۀ شداخصهدای قدديمي و
جديد تحمل به تنش و روابط بین آ ها انجام شد.

تحمل به خشکي صفتي کیفي است و بدرای انددازهگیدری
مستقیم آ روش واحدی وجود ندارد و همین موضوع ،موجدب
مشکلشد شناسايي ژنوتیپهای مقاوم بده خشدکي مدي شدود
( . Takeda & Matsuoka, 2008طي سالیا طوالني گذشته
تصور ميشد که عملکرد دانه ،تحت شرايط تنش خشکي ،دارای
وراثتپذيری پايیني است و دلیدل ايدن امدر را کنتدرل ژنتیکدي
پیچیدۀ اين صدفت و همچندین بدرهمکنش شدديد ژنوتیدپ در
محیط ميدانستند ( . Dixit et al., 2014نتايج پدژوهشهدای
اخیر در مرکز تحقیقاتي ايری 1وراثدتپدذيری متوسدط تدا زيداد
صفت عملکرد دانه تحت تنش خشکي را نشدا داده اسدت؛ بده
همین سبب اين پژوهشگرا انتخداب مسدتقیم صدفت عملکدرد
دانه برنج تحت شرايط تنش خشکي را مؤثرتر دانسته و انتخداب
مستقیم بر اساس اين صفت را بهجای صدفات ثانويده پیشدنداد
کردهاند ( . Kumar et al., 2008مطالعات نشا داده است که
انتخاب مستقیم برای عملکرد در شرايط تنش شديد ،نسبت بده
انتخاب در شرايط بدو تنش ،افزايش عملکرد باالتری را در پي
داشته اسدت ( . Venuprasad et al., 2008کدارآيي عملکدرد
نسبي ژنوتیپها در محیطهای بددو تدنش و تدنش مديتواندد
شاخصي برای شناسايي و جداسازی رقمهای متحمل به خشکي
جدددت کشددت در محددیطهددای در معددر خشکسددالي باشددد
(. Raman et al., 2012; Tabkhkar et al., 2017
( Fernandez 1992ژنوتیددپهددا را بددر اسدداس میددزا
عملکردشا در شرايط تنش و عدم تنش به چدار گروه تقسدیم
کرد :ژنوتیپهايي کده در هدر دو محدیط تدنش و بددو تدنش
عملکرد خوبي دارند ) ،(Aژنوتیپهايي که تندا در محیط بددو
تنش عملکرد بااليي دارندد ) ،(Bژنوتیدپهدايي کده در محدیط
تنش عملکرد خوبي دارندد ) (Cو ژنوتیدپهدايي کده در هدر دو
محیط تنش و بدو تنش عملکرد پايیني دارند ) .(Dبر اسداس
نظر اين پژوهشگر ،مناسبترين معیدار بدرای گدزينش ،معیداری
است که قدادر بده تشدخیص گدروه  Aاز سداير گدروههدا باشدد.
پژوهشگرا  ،جدت شناسايي و گزينش ژنوتیپهای متحمدل بده
تنش ،شاخصهای خشکي زيادی را بر اساس يک رابطه رياضي
بین عملکرد دانه در شرايط تنش و غیدرتنش پیشدنداد دادهاندد
که اين شاخصها بر اساس تحمل و يدا حساسدیت بده خشدکي
ژنوتیپها هسدتند .بده نظدر ( Moosavi et al, 2008مشدکل
عمدۀ شاخصهای قديميتر ،آ است که بهراحتدي نمديتوانندد
گروههای فرناندزی را جداسازی کنندد؛ بده همدین دلیدل ،وی و
همکارانش و ساير پژوهشگرا  ،شاخصهای جديدتری را جددت
گزينش ژنوتیپهای متحمل به تنش پیشنداد کردهاند.

مواد و روشها
اين پژوهش در سال زراعي  1393-94در مزرعه پژوهشي
دانشکده کشاورزی دانشدگاه فردوسدي ،واقد در  10کیلدومتری
جنوب شرقي مشدد با عر جغرافیايي " 36° 18' 28شمالي و
طددول جغرافیددايي " 59° 40' 38شددرقي و ارتفدداع  985متددر از
سط دريا اجرا گرديد .آبوهوای ايدن منطقده بدر اسداس روش
آمبرژه ،خشک سدرد ،حدداکثر و حدداقل دمدای مطلدق سداالنه
منطقه بده ترتیدب  43/8و  -21درجده سدانتيگدراد و متوسدط
بارندگي سداالنه در ايدن منطقده  234میلديمتدر اسدت ( Iran
 . Meteorological Organization, 2018شددددکل ،1
مشخصات هواشناسدي محدل آزمدايش ،در سدال زراعدي مدورد
مطالعه را نشا ميدهد.
اين تحقیق ،در ادامه پژوهش سال قبل همدین پژوهشدگر
( Vafaei et al., 2019صورت گرفت که در آ  73 ،ژنوتیدپ
عدس تدیهشده از بانک بذر دانشدگاه فردوسدي مشددد (شدامل
بخشي از تودههای بومي ،اليدنهدا و ارقدام موجدود در کشدور و
همچنین نمونههايي از ساير کشورها در دو قطعه مجزا و تحدت
شرايط تنش و عدم تنش خشکي کشت شدند .پس از مشدخص
شد عملکرد ندايي ژنوتیپها ،با بدره گیری از 10شاخص قديم
و جديد تحمل بده تدنش و ترسدیم نمدودار سدهبعددی ،نمدودار
بایپالت و دندروگرام ،میزا تحمل به تنش خشکي ژنوتیپهدا
مشخص گرديد .سپس هشت ژنوتیپ متحملتر و يدک ژنوتیدپ

1. International Rice Research Institute, IRRI
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سولفات پتاسیم و نیترات آمونیوم به خاک اضافه شدده و بدا آ
مخلوط گرديد.
پس از انجام عملیات آمادهسازی زمدین ،کاشدت در تداريخ
 23اسفندماه سال  1393در وسط پشته انجدام گرديدد .در هدر
کدرت ،پددنج رديد بدده طددول سده متددر و بافاصدلۀ بددین رديد
50سانتيمتر منظور گرديد و بذور بدر روی پشدتههدا ،در عمدق
سهسانتيمتری و با تدراکم  200عددد بدذر در مترمربد کشدت
شدند .آبیاری بر اساس تخلیه رطوبتي خداک در منطقده ريشده
(تفاوت بین رطوبت خاک منطقه ريشه در نقطه ظرفیت زراعدي
و رطوبت زما آبیاری صورت پذيرفت.

حساستر به تنش خشکي ( MLC121از بین آ ها انتخداب و
در اين آزمايش مورد بررسي بیشدتر قدرار گرفتندد (جددول . 1
آزمايش در قالدب طدر بلدوکهدای کامدل تصدادفي ،تحدت دو
شرايط رطوبتي عدم تنش خشکي (تأمین 100درصد نیداز آبدي
گیاه و تنش خشکي (تأمین 40درصد نیداز آبدي گیداه بدا سده
تکرار اجرا گرديد.
قبل از انجام عملیدات کاشدت ،از خداک مزرعده در عمدق
30سانتي متری نمونهبرداری شد و مقادير  ،pHدرصد ماده آلي،
 ،ECعناصر مداکرو ( P ،Nو  Kو همچندین ندوع بافدت خداک
تعیین گرديد (جدول  2که بر همین اساس بده ترتیدب ،مقددار
 30 ،35و  45کیلوگرم در هکتار کدود سدوپر فسدفات آمونیدوم،

شکل  -1بارندگی و دمای حداکثر و حداقل روزانة ایستگاه هواشناسی مشهد در طول فصل رشد عدس
( 23اسفند  1393تا اول تيرماه )1394
Fig. 1. Daily precipitation and maximum and minimum temperature of Mashhad meteorological station
)during the lentil growing season (14 March-22 June 2015

جدول  -1مشخصات ژنوتيپهای عدس مورد آزمایش
Table 1. Characteristics of lentil genotypes in experiment
نام ژنوتيپ

منشأ

)Genotype Code (MLC2

No.

آشخانه

MLC088

1

ILL5729

MLC239

2

ايرا
گیال
ايرا
ايرا
گناباد
ايکاردا
ايکاردا

MLC356

3

MLC121

4

MLC352

5

MLC363

6

MLC025

7

Origin

Ashkhaneh
ICARDA
Iran
Gilan
Iran
Iran
Gonabad
ICARDA
ICARDA

1

شماره

ILL857

8

Cabralinta

9

 -1کُد بذر در بانک بذر پژوهشکدۀ علوم گیاهي دانشگاه فردوسي مشدد
)2. Mashhad Lentil Collection (MLC
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جدول  -2خصوصيات فيزیکوشيميایی خاک محل آزمایش
ماده آلی ()%
Organic matter
)(%

کربن آلی ()%
Organic carbon
)(%

پتاسيم (پیپیام)
)K (ppm

نيتروژن (درصد)

هدایت الکتریکی

(دسیزیمنسبرمتر)
)EC (dS.m-1

pH

شاخص واکنش

جرم مخصوص ظاهری

خاک (کرم بر سانتیمتر

مکعب)
)pb (g.cm-3

)N (%

با توجه به اينکه عمق آبیداری بدرای تیمدار بددو تدنش
(تأمین 100درصد نیاز آبي در هر بار آبیاری معادل مقدار نیداز
آبي خالص گیاه است ،میزا آب موردنیاز جدت جبرا کمبدود
رطوبت خاک در منطقۀ ريشه تا حد ظرفیت زراعي ،بدر اسداس
رابطه  1محاسبه گرديد ).(Alizadeh, 2008
رابطه :1
D  ( fc  i ) * b *10Drz
در ايددن رابطدده D ،عمددق آبیدداری (میلدديمتددر   b ،جددرم
مخصوص ظاهری خاک fc ،رطوبت وزني خاک در حالت اشباع
( i ، %رطوبت وزني موجود خاک ( %و  Drzعمق توسعه ريشه
(سانتيمتر است .برای بهدستآورد عمق توسعه ريشه در هدر
مرحله از رشد ،از گیاها کاشتهشده در کنار ردي های حاشدیۀ
کرت ،نمونهبرداری بهعمل آمد و عمق توسعۀ ريشه اندازهگیدری
شد .زما بندی آبیاری بر اساس محاسدبات مربدوط بده کداهش
رطوبت در منطقۀ ريشه در حد آب سدلالوصول ( PWPانجام
شد .در اين روش ،در تیمار آبیاری کامل ،هرگاه متوسط رطوبت
موجود در ناحیۀ ريشه به مرز پايین آب سدلالوصول ميرسدید،
آبیاری بعدی صورت ميگرفت .حد پژمردگي دائم و مدرز پدايین
رطوبت سدلالوصول نیز بر اساس روابط  2و  3محاسبه گرديدد.
).(Alizadeh, 2008
 pwp  (2.3  .37( fc *100)) / 100
رابطه :2
)) c   fc  ( MAD *( fc   PWP
رابطه :3
در ايدن روابددط PWP ،حددد پژمردگددي دائددم ( c ، %مددرز
پايیني رطوبت سدلالوصدول و  MADضدريب حدداکثر تخلیده
مجاز است که اين ضريب برای عدس  50گزارش گرديده اسدت
( . USDA, 2016برای اندازهگیری دقیدق رطوبدت کدرتهدای
مختل و تعیدین زمدا دقیدق آبیداری ،در هدر کدرت ،حسدگر
رطوبتسنج ديجیتدالي  REC-55بدهطدور ثابدت نصدب شدد و
رطوبت خاک بهطور مداوم توسط اين دستگاه و بهطور همزمدا
بهروش وزني اندازهگیری گرديدد .مقددار آب الزم جددت تیمدار
تنش (تأمین  40درصد نیاز آبي گیاه نیز بر اسداس میدزا آب
موردنیاز برای تیمار غیدرتنش محاسدبه گرديدد .جددت اعمدال

بافت خاک

فسفر (پیپیام)
)P (ppm

1.00

0.58

225

12.3

0.068

0.445

7.83

1.38

Soil texture

Table 2. Physio-chemical properties of experimental soil

سیلت لوم
Silt
Loam

دقیق تیمار آبي و توزي يکنواخت آب ،از سیستم آبیاری قطدره
ای نواری 1بافاصله خروجي10سانتيمتر استفاده شد .بدهمنظدور
جلوگیری از انتقال آب به خارج از محدودۀ کرت آزمايشي ،ابتدا
و انتدای هر شیار بسته شد و مقدار آب ورودی برای هدر تیمدار
بهوسیله کنتور حجمي و بدا دقدت  0/1لیتدر مدورد پدايش قدرار
گرفت .در طول دورۀ رشد ،مقدار 30میليمتر بارندگي مدؤثر رخ
داد که در محاسبات آبي منظور گرديد.
برداشت محصول بر اساس رسدیدگي ژنوتیدپهدا از تداريخ
23خردادماه  1394آغاز شد .بدهمنظدور حدذ اثدر حاشدیه ،از
برداشت دو ردي کناری هر کرت و  50سانتيمتر بداال و پدايین
هر ردي صر نظر شد و بوتههای باقیمانده هر کرت برداشدت
و پس از کوبیدهشد و جداسازی ،عملکرد دانۀ آ هدا محاسدبه
گرديد .به منظدور گدزينش ژنوتیدپ هدای منتخدب متحمدل بده
خشکي ،از هشت شاخص قدديمي پیشندادشددۀ پدیش از سدال
 DI8 ،YI7 ،GMP6 ،STI5 ،MP4 ،TOL3 ،HM2( 2000و
 REI9و پدددنج شددداخص جديدددد (،SNPI12، ATI11 ،SSPI10
 K1STI13و  K2STI14که بعد از سال  2000معرفي شددهاندد،
استفاده گرديد.
1. Tape
2. Hramonic Mean Index
3. Tolerance Index
4. Mean Productivity
5. Stress Tolerance Index
6. Geometrical Mean Productivity Index
7. Yield Index
8. Drought Resistance Index
9. Relative Efficiency Index
10. Stress Susceptibility Percentage Index
11. Abiotic Tolerance index
12. Stress Non-stress Production Index
13. Modified Stress Tolerance Index (for water stress
)condition
14. Modified Stress Tolerance Index (for optimum
)condition
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 نام و مشخصات شاخصهای تحمل به تنش بهکاررفته در این پژوهش-3 جدول
Table 3. The name and characteristics of stress tolerance indices used in this research
2000 شاخصهای تحمل به تنش پيشنهادشده قبل از سال
Stress tolerance indices proposed before 2000
نام اختصاری
Abbreviated
name

HM
TOL
MP
STI
GMP
YI
DI
REI

K1STI

K2STI

SSPI

نام شاخص
Index name

سال معرفی
Proposed
year

رابطه
Formula

شاخص میانگین هارمونیک
HM  2(Yp * Ys) / (Yp  Ys)
Hramonic Mean Index
شاخص تحمل
TOL  (Yp  Ys )
Tolerance Index
شاخص متوسط باروری
MP  (Ys  Yp) / 2
Mean Productivity
شاخص تحمل به تنش
2
STI  (Ys * Yp ) / (Yp )
Stress Tolerance Index
شاخص میانگین هندسي بدرهوری
GMP  (Yp * Ys )
Geometrical Mean Productivity Index
شاخص عملکرد
YI  Ys / Ys
Yield Index
شاخص مقاومت به خشکي
DI  Ys * (Ys / Y p ) / Ys
Drought Resistance Index
شاخص کارآيي نسبي
REI  (Ys / Ys ) * (Yp / Y p )
Relative Efficiency Index
2000 شاخصهای تحمل به تنش پيشنهادشده بعد از سال
Stress tolerance indices proposed after 2000
شاخص تحمل به تنش تعديلشده برای شرايط بدو
2
2
تنش
K1STI  (Yp ) / (Y p )  * STI
Modified Stress Tolerance Index
(for water stress condition)
شاخص تحمل به تنش تعديلشده برای شرايط تنش
2
2
رطوبتي
K 2 STI  (Ys ) / (Ys )  * STI
Modified Stress Tolerance Index
(for optimum condition)
شاخص درصد حساسیت به تنش
Stress Susceptibility Percentage Index

SSPI  100 * (Yp  Ys ) / 2(Yp ) 

شماره منبع
Reference
no.

1997

23

1981

33

1981

33

1992

16

1992

16

1997

17

1998

25

1999

20

2002

13

2002

13

2008

28







 نام و مشخصات شاخصهای تحمل به تنش بهکاررفته در این پژوهش-3 ادامه جدول
Continue of Table 3. The name and characteristics of stress tolerance indices used in this research
ATI

SNPI

شاخص تنشهای غیرزنده
Abiotic Tolerance Index
شاخص محصول محیط تنش و غیرتنش
Stress Non-stress Production Index

ATI  [

(Yp  Ys )




] * [ Yp * Ys ]

2008

28

2008

28

(Yp  Ys )
SNPI 

(Yp  Ys )
3

(Yp  Ys )

* 3 Yp * Ys * Ys

 به ترتیب میانگین عملکرد دانۀ هر ژنوتیپ در شرايط عدم تنش و تنش خشکي: Ys  وYp
 میانگین حسابي عملکرد دانۀ ژنوتیپها تحت شرايط عدم تنش و تنش، به ترتیب: Ys و

Yp and Ys : Average yield of each genotype in non-stress and stress conditions, respectively
Yp and Ys : Mean value of genotypes yield in non-stress and stress conditions, respectively
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محاسبه شده و مورد بررسي قرار گرفت (جدول  . 6نتايج نشدا
داد که بین عملکرد در شرايط تنش و بدو تدنش ،همبسدتگي
معنيداری وجود ندارد .اين قضیه نشا دهنده آ اسدت کده در
بین ژنوتیپهای انتخابي ،رفتارهای متفاوتي نسبت به تنش آبي
وجود دارد .عملکدرد در شدرايط بددو تدنش ،ارتبداط مثبدت و
معندديداری را بددا شدداخصهددای ،REI ،MP ،HM ،GMP ،DI
 ATI ،K2STI ،K1STI ،TOL ،STIو  SSPIنشددددددددا داد.
همبسددتگي بددین عملکددرد در شددرايط بدددو تددنش ،نیددز بددا
شاخص هدای  YI ،K2STI ،SNPI ،GMP ،STI ،MP ،HMو
 REIمثبت و معنديدار گرديدد .بدر ايدن اسداس ،شداخصهدای
قدددديمي  HM ،REI ،GMP ،STIو  MPو شددداخص جديدددد
 K2STIکه با عملکدرد دانده در هدر دو شدرايط (تدنش و عددم
تددنش دارای همبسددتگي مثبددت و معندديدار بودنددد ،بددهعنددوا
مناسب ترين شاخصهدا جددت گدزينش ژنوتیدپهدا در هدر دو
شرايط محیطي انتخاب شددند .ايدن روش گدزينش شداخصهدا
پیش از اين نیز توسط پژوهشگرا ديگر مورداستفاده قرارگرفته
است؛ بهعندوا نمونده در مطالعدۀ ( Rahimi et al, 2017بدر
روی  168الين اينبرد عدس ،مشدخص شدد کده شداخصهدای
 GMP ،MP ،STI ،HMدارای باالترين میدزا همبسدتگي بدا
عملکرد دانه در هر دو شرايط غیرتنش و تنش خشکي هسدتند.
آ ها در پژوهش خود برای گزينش ژنوتیپهدای متحمدلتدر از
اين نتايج بدره گرفتده و سده ژنوتیدپ برتدر را انتخداب کردندد.
( Azizi Chakherchaman et al, 2009در بررسي الينهای
امیدبخش عدس در شرايط محیطي تنش و بدو تنش بده ايدن
نتیجه رسیدند که شداخصهدای  MP ،GMP ،HMو  STIدر
هددر دو شددرايط محیطددي ،همبسددتگي مثبددت و معندديداری بددا
عملکرد دانه داشته و اين شاخصها بهخوبي ميتوانندد ژنوتیدپ
های دارای عملکرد باال در هر دو شرايط محیطي (تنش و بدو
تنش را شناسايي کنندد Aktaş 2016( .نیدز در مطالعدۀ 33
ژنوتیپ گندم ،همبستگي مثبت و معنديداری را بدین عملکدرد
دانه در شرايط تنش و غیرتنش بدا شداخصهدای ،MP ،GMP
 DI ،SNPI ،STIو  YIگزارش نموده و بدرای معرفدي ژنوتیدپ
های منتخب ،از اين شاخصها بدره گرفته است.
( Fernandez 1992ژنوتیددپهددا را بددر اسدداس میددزا
عملکرد در شرايط تنش و عدم تنش به چدار گدروه  C ،B ،Aو
 Dتقسیم کرد .در اين پژوهش نیز بدرای انتخداب ژنوتیدپهدای
متحمل ،نمودار سهبعدی  Ypو  Ysبا هر يدک از شداخصهدای
تحمل برگزيده توسط روش تحلیل همبسدتگي ،ترسدیم گرديدد
(شکلهای  2تا . 4

تجزيه واريانس بر اسداس الگدوی طدر بلدوکهدای کامدل
تصدادفي بدر روی عملکدرد داندده در هدر دو شدرايط انجدام شدد و
مقايسه میانگینها با استفاده از آزمدو حدداقل تفداوت معنديدار
( LSDدر سط يک درصد محاسبه گرديد .برای تعیدین روابدط
بین عملکرد دانه در شرايط تدنش و عددم تدنش و شداخصهدای
تحمددل ،از ضددرايب همبسددتگي سدداده (پیرسددو اسددتفاده شددد.
همچنددین جدددت تعیددین فاصددله ژنتیکددي (میددزا خويشدداوندی
ژنوتیددپهددای موردبررسددي ،از تجزيدده خوشددهای بددهروش Ward
استفاده گرديد .برای انجام محاسبات آماری از نرمافزار،SAS 9.3
برای خوشدهبنددی ژنوتیدپهدا و ترسدیم دنددروگرام از ندرمافدزار
 ،Minitab 17برای ترسیم نمودار هواشناسي از SigmaPlot 14
و بدرای ترسددیم نمودارهدای سددهبعددی و بددایپدالت از نددرمافددزار
 Statgraphics XVII-X64استفاده گرديد.
نتایج و بحث
بر اساس نتايج ،ازنظر عملکدرد دانده ،اخدتال معنديداری
( p≤0/01بین ژنوتیپها در هر دو تیمار تدنش و بددو تدنش
مشاهده شد (جدول  . 4نتايج نشا داد کده بیشدترين عملکدرد
داندده در شددرايط بدددو تددنش و تددنش ،بدده ترتیددب مربددوط بدده
ژنوتیددپهددای  MLC356و  Cabralintaبددا عملکددرد  2621و
 876کیلوگرم در هکتار است .کمترين عملکدرد دانده در هدر دو
شرايط (بددو تدنش و تدنش نیدز در ژنوتیدپ  MLC121بدا
عملکددرد  993و  288کیلددوگرم در هکتددار مشدداهده گرديددد.
میانگین عملکرد ژنوتیپها در شرايط غیرتنش 1616/7کیلوگرم
در هکتار و در شرايط تنش  625/4کیلوگرم بر هکتار بود که در
شرايط تنش خشکي ،کاهشي معادل  61/3درصدد را نشدا داد
(جدول  . 5اين کاهش عملکدرد ،ناشدي از تدأثیر قابدلمالحظدۀ
تنش خشکي اعمالشده بدر روی عملکدرد بدود .همچندین ايدن
کاهش ،گويدای آ اسدت کده در صدورت کشدت ژنوتیدپهدای
يادشده در مشدد ،برای رسید به عملکرد مطلوب ،بايد آبیداری
به میزا کافي صورت گیرد.
به عقیدۀ ( Blum 1988برای انتخاب بدترين شاخصهدا
جدت غربالگری ژنوتیدپهدای مدورد آزمدايش ،بايدد بده دنبدال
شاخصهايي بود که با عملکرد گیاه در هدر دو شدرايط تدنش و
بدو تنش ،همبستگي مثبت و معنيداری داشته باشند که اين
همبستگي ،نشا دهندۀ کارآمدی شاخصهای انتخدابشدده در
ارزيابي تحمل به خشکي ژنوتیدپهدا اسدت .بدر همدین اسداس،
ضريب همبستگي پیرسدو بدین عملکدرد داندۀ ژنوتیدپهدا در
شرايط غیرتنش و تدنش بدا شداخصهدای تحمدل بده خشدکي،
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جدول  -6ضرایب همبستگی ساده (پيرسون) بين عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش با شاخصهای تحمل در ژنوتيپهای عدس

DI

YI

K2STI

K1STI

SNPI

ATI

SSPI

GMP

STI

MP

TOL

HM

Ys

-

Yp

-

0.524

Ys
HM

-

0.455

0.955
**
0.173

0.803
**
0.695
*
0.649

0.895
**
0.943
**
0.973
**
0.455

0.726
*
0.815
**
0.861
**
0.173

0.751
*
0.929
**
0.966
**
0.906
**
0.884
**
0.929
**
0.982
**
0.512

-

-

Yp

Table 6. Correlation coefficient between Yp, Ys and tolerance indices in lentil genotypes

TOL
MP

0.978
**
0.974 0.987
GMP
**
**
0.999 0.803 0.695 0.649
SSPI
**
**
*
0.953
0.921
0.864
0.816
0.953
0.422 0.665
ATI
**
**
**
**
**
0.999 0.948 0.159 0.715 0.806 0.852 0.159 0.410
SNPI
**
**
*
**
**
0.927 0.518 0.717 0.847 0.905 0.902 0.834 0.847 0.962 0.511
K1STI
**
*
**
**
**
**
**
**
0.724 0.895 0.938 0.449 0.855 0.940 0.920 0.449 0.676 0.894 0.788
K2STI
*
**
**
**
**
**
*
**
*
0.999
0.956
0.727
0.816
0.862
0.999
0.895
0.526
0.175
0.175 0.424
0.519
YI
**
**
*
**
**
**
**
0.890 0.085 0.370 0.993 0.745 0.629 0.576 0.993 0.925 0.076 0.817 0.383 0.088
DI
**
**
*
**
**
**
0.903 0.820 0.946 0.689 0.977 0.999 0.988 0.689 0.860 0.812 0.899 0.942 0.822 0.623
REI
**
**
**
*
**
**
**
*
**
**
**
**
**
 :Ypعملکرد در شرايط غیرتنش؛  :Ysعملکرد در شرايط تنش؛  :HMمیانگین هارمونیک؛  :TOLشاخص تحمل تنش؛  :MPمیانگین هندسي؛  :STIشاخص تحمل تنش؛  :GMPمیانگین حسابي؛
 :SSPIشاخص حساسیت به تنش؛  :ATIشاخص تنشهای غیرزنده؛  :SNPIشاخص محصول محیط تنش و غیرتنش؛  :K1STIشاخص تحمل به تنش اصال شده1؛  :K2STIشاخص تحمل به تنش
اصال شده2؛  :YIشاخص عملکرد؛  :DIشاخص مقاومت به خشکي؛  :REIشاخص کارآيي نسبي
Yp: Potential Yield; Ys: Stress Yield; HM: Harmonic Mean; TOL: Tolerance Index; MP: Mean Productivity; STI: Stress Tolerance Index; GMP:
Geometrical Mean Productivity Index; SSPI: Stress Susceptibility Percentage Index; ATI: Abiotic Tolerance Index; SNPI: Stress-Non stress
Production Index; K1STI: K1 (Modified) Stress Tolerance Index; K2STI: K2 (Modified) Stress Tolerance Index

در اين شکلها ،عملکرد ژنوتیپها در شدرايط عددم تدنش
( YPدر محور اول ،عملکرد ژنوتیپها در شدرايط تدنش (Ys
در محور دوم و شاخص موردنظر در محور سوم قدرار دارندد .در
ايددن سدده شددکل ،ژنوتیددپهددای  MLC356و  MLC025در
ناحیه Aقرار گرفتند و ژنوتیپهای اين ناحیه در هر دو شدرايط
(تنش و غیرتنش دارای عملکدرد بداال هسدتند .ناحیده Bويدژۀ
ژنوتیپهايي است که در شرايط عدم تدنش ،عملکدرد بداال و در
شرايط تنش ،عملکرد پايیني دارند که در اين پژوهش ،هیچيک
از ژنوتیددپهددا در ايددن ناحیدده قددرار نگرفتنددد .ژنوتیددپهددای
 MLC025 ،Cabralintaو  MLC35نیددز در ناحیدده Cقددرار
گرفتند .ژنوتیپهای اين ناحیه در شرايط تدنش دارای عملکدرد
باال و در شرايط غیرتنش دارای عملکرد نسدبتا مطلدوبي بودندد.
ژنوتیددپهددای  ILL857 ،MLC363 ،MLC088و MLC121
نیز در ناحیه Dقرار گرفتند که ژنوتیپهای اين ناحیه در هر دو
شرايط (تنش و عدم تنش عملکرد مطلوبي ندارند .شاخصSTI

STI

يکي از شداخصهدای تحمدل کارآمدد بدوده و مقددار بداالی آ
مطلوب است .ترسیم نمودار سهبعدی  Ypو  Ysبا شاخص STI
(شکل  2نشا داد که از بین ژنوتیدپهدای موردبررسدي ،سده
ژنوتیپ  MLC025 ،MLC356و  Cabralintaدارای باالترين
میزا شاخص  STIاست و بر اساس اين معیدار ،مديتدوا سده
ژنوتیپ يادشده را بهعنوا ژنوتیپهای متحملتر معرفدي کدرد.
انتخاب بر اساس شاخصهای  GMPو  REIنیز نتايج مشدابدي
را در بر داشت که از رسم نمدودار سدهبعددی آ هدا صدر نظدر
گرديدد Fathi et al, (2012) .در گیداه لوبیدا چشدمبلبلدي از
شاخص های  MP ،GMP ،STIبرای بررسي پايداری عملکرد و
شناسايي ژنوتیپهای متحمل و با عملکرد باال اسدتفاده کدرده و
بر ايدن اسداس ،ژنوتیدپهدای برتدر را گدزينش نمدود2013( .
 Roozrokh et al,پس از مطالعه ژنوتیپهای نخدود بدا غربدال
کرد شاخصهای کمدي مقاومدت بده خشدکي ،نشدا داد کده
شاخصهای  HM ،GMP ،STIو  MPازجمله بدترين شاخص
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عملکرد چندا مطلوبي نیستند ،ولي در شرايط غیدرتنش دارای
عملکرد بسیار بااليي هستند نیز بده اشدتباه ،بدهعندوا ژنوتیدپ
متحمل معرفي شوند .برای رف اين اشکالSchneider et al, ،
) (2004پیشنداد کردند که در ابتدا ژنوتیپها بر اساس مقدادير
باالی  GMPگدزينش شدوند و پدس از آ  ،بدهمنظدور حصدول
اطمینا از پايداری عملکرد در شرايط تنش ،از بین ژنوتیپهای
گزينششدده ،ژنوتیدپهدايي کده بداالترين مقددار  Ysرا دارندد
انتخدداب گردنددد کدده بددر اسدداس ايددن توصددیه ،ژنوتیددپهددای
 Cabralintaو  MLC025کدده دارای بدداالترين میددزا GMP
بوده و در شدرايط تدنش بدهترتیدب ،بداالترين عملکدرد دانده را
داشتند ،انتخاب شدند.

ها برای شناسايي ژنوتیپهای مقاوم به خشکي هستند2017( .
 Tabkhkar et al,در بررسي  83ژنوتیپ برنج گزارش کرد کده

از بین  11شاخص تحمل و حساسیت بده تدنش ،شداخصهدای
 MRP ،GMP ،STIو  REIبددا داشددتن همبسددتگي مثبددت و
معنيدار با عملکرد دانه تحت هدر دو شدرايط (تدنش خشدکي و
بدو تنش مناسبترين شاخصها برای انتخداب ژنوتیدپهدای
متحمل به تنش خشکي هستند.
شاخص  GMPنیز شاخص نسبتا خوبي بدرای جداسدازی
ژنوتیپهای متحمل است؛ اما با توجده بده ايدنکده مقددار ايدن
شداخص از حاصدلضدرب  Ypدر  Ysبدده دسدت مديآيدد ،ايددن
احتمال وجود دارد که ژنوتیپهايي که در شدرايط تدنش ،دارای

شکل  -2پراکنش سهبعدی برای تعيين ارقام متحمل به خشکی بر اساس عملکرد در شرایط غيرتنش ) (Ypو تنش ) (Ysو شاخص STI
Fig. 2. Three dimensional plot for determination drought tolerant genotypes based on stress (Ys) and
non-stress yield (Yp) with STI index

( Goodarzvand Chegini et al, 2017برای گدزينش
نمونههای متحمل نخود از بین  64ژنوتیپ ،از شداخص K2STI
و تعداد ديگری از شاخصها استفاده کرده و همبستگي قدوی و
مثبتي را بین اين شاخصها با عملکرد در شرايط بدو تدنش و
تنش گزارش کردهاند Anwar et al, 2011( .نیدز در انتخداب
ژنوتیدپهدای متحمدل بدده خشدکي گنددم ،از شدداخص K2STI
استفاده نموده و آ را يکي از برترين شاخصها عنوا کردهاندد.
( Sedigh et al, 2015نیز در مطالعۀ خود بر روی  14ژنوتیپ
پنبه ،شاخصهای  K2STI ،GMP ،MP ،STIو  K2STIرا بده
عنوا بدترين شاخصها در انتخاب ژنوتیدپهدای پرمحصدول و
مقاوم به تنش معرفدي کدرده اسدت .اسدتفاده از شداخص HM
جدت انتخاب ژنوتیپهای متحمل عددس از بدین  168ژنوتیدپ

شاخص  K2STIدر اصل ،هما شاخص  STIاست که بدا
اعمال تغییراتي توانسته تا حدود زيادی از نواقص شداخص STI
را اصال کند .ايدن شداخص توسدط (Farshadfar & 2002
 Sutkaپیشنداد شده و مقادير بداالی آ نشدا دهنددۀ تحمدل
بیشتر ژنوتیپ به تنش است .شاخص  K2STIبهخوبي قدادر بده
جداسازی گروه  Aاز  Bاسدت .ترسدیم نمدودار سدهبعددی ايدن
شدداخص بددا  Ypو ( Ysشددکل  3نشددا داد کدده ژنوتیددپهددای
 Cabralinta ،MLC356و  MLC025بدددده ترتیددددب دارای
باالترين میزا اين شاخص بوده و به جدت داشتن عملکرد بداال
در هدر دو شدرايط (تدنش و غیدرتنش بدرای کشدت در هددر دو
وضعیت مناسب هستند .استفاده از نمودار سهبعددی  Ypو Ys
با شاخص  HMنیز نتايج مشابدي را در برداشت.
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 Ysو شدددداخصهددددای  DI ،ATI ،SSPI ،K2STI ،K1STIو
 SNPIدر گندم گدزارش کدرده و بدرای گدزينش ژنوتیدپهدای
متحملتر از آ ها بدره گرفتهاند.

نیز توسط ( Rahimi et al, 2017مورداسدتفاده قرارگرفتده و
موجدددب گدددزينش پدددنج ژنوتیدددپ گرديدددده اسدددت2013( .
 Farshadfar et al,نیز همبستگي مثبت و معنيدار بین ،Yp

شکل  -3پراکنش سهبعدی برای تعيين ارقام متحمل به خشکی بر اساس عملکرد در شرایط غيرتنش ) (Ypو تنش ) (Ysو شاخص K2STI
Fig. 3. Three dimensional plot for determination drought tolerant genotypes based on stress (Ys) and
non-stress yield (Yp) with K2STI index

عملکرد دانه در دو شرايط (غیرتنش و تنش است ،ممکن است
در مواردی که عملکرد در شرايط غیرتنش خیلي زياد و عملکرد
در شرايط تنش نسبتا کم باشد ،ژندوتیپي را اشدتباها بدهعندوا
ژنوتیپ برتر انتخاب کند؛ بهعبارتديگدر ،هنگداميکده اخدتال
نسبي زيادی بین عملکرد تنش و غیرتنش وجود داشدته باشدد،
شاخص  MPدارای يک اُريب بهطر پتانسیل عملکدرد خواهدد
بود Rosielle & Hamblin 1981( .که خود ،پیشنداددهندۀ
اين شاخص بودهاندد ،ايدن شداخص را بدهطدور کامدل قدادر بده
جداسازی گروه  Aاز  Bندانسته و توصیه کردهاند که در چندین
مواردی ،از شاخصهای ديگر نیز جددت گدزينش صدحی بددره
گرفته شود.
همدا گونده کده مشداهده مديشدود ،زمداني کده گدزينش
الينهای متحمل به خشکي ،بهطور جداگانه و بدهتنددايي و بدر
مبنای تکتک شاخصها صورت بگیرد ،مديتواندد گداهي نتدايج
ضد و نقیضي را به دنبال داشته باشد .از سوی ديگر نمودارهدای
سهبعدی فقط قادر به نمايش رابطۀ سه متغیر هستند .برای رف
اين مشکل ،درصورتيکه بررسي رابطۀ بیش از سه متغیر مدنظر
باشد ،بايد از روش تجزيه به مؤلفدههدای اصدلي و رسدم نمدودار
چندمتغیرۀ موسوم به نمودار بایپالت استفاده نمود.

شاخص  MPمیدانگین عملکدرد يدک ژنوتیدپ در شدرايط
تنش و غیرتنش است .مقدار باالتر اين شاخص مطلدوب بدوده و
نشا دهندۀ تحمل بیشتر ژنوتیپ به تنش است .نتايج حاصل از
ترسیم نمودار سهبعدی عملکرد غیرتنش ،تنش و شداخص MP
نشددا داد (شددکل  4کدده متوسددط عملکددرد ژنوتیددپهددای
 MLC239 ،MLC356و  MLC025باالتر از ساير ژنوتیپهدا
بوده و برای کشت در هر دو ناحیه (تدنش و غیدرتنش مناسدب
هستند .پژوهشگرا زيادی برای گزينش ژنوتیپهای متحمل از
اين شاخص استفاده کدردهاندد Mafakheri et al, 2015( .از
شاخص  MPبه همراه ساير شاخصها برای انتخاب ژنوتیپهای
متحمل لوبیا چشمبلبلي استفاده نموده و چدار ژنوتیپ متحمدل
را معرفي نمودهاند Dashtaki et al, 2015( .بامطالعۀ عملکرد
 33ژنوتیپ لوبیا و بررسي شداخصهدای مقاومدت بده خشدکي،
اظدار داشتند که  STIو  MPاز مناسبترين شداخصهدا بدرای
غربالسازی ژنوتیپهای برتر هستندGholinezhad 2014( .
 et al,نیز از شاخص  MPو شاخصهای ديگدر جددت گدزينش
ژنوتیددپهددای متحمددل آفتددابگردا بدده تددنش خشددکي ،از بددین
56ژنوتیپ ،استفاده نمودهاند Siahsar et al, 2010( .شاخص
های  GMP ،MPو  STIرا بدترين شاخصها جدت غربدالگری
 18ژنوتیپ عدس دانستهاند .شاخص  MPکه میانگین حسدابي
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شکل  -4پراکنش سهبعدی برای تعيين ارقام متحمل به خشکی بر اساس عملکرد در شرایط غيرتنش ) (Ypو تنش ) (Ysو شاخص MP
Fig. 4. Three dimensional plot for determination drought tolerant genotypes based on stress (Ys) and
non-stress yield (Yp) with MP index

حساسیت به تنش» نامگذاری کدرد .بدر اسداس ايدن دو مؤلفده
(جدول  7ميتوا چدار شداخص  HM، YI ،SNPIو K2STI
که به ترتیب باالترين میزا همبستگي را با عملکرد گیاه در هر
دو شرايط محیطي داشتند ،بهعنوا بدترين شداخصهدا جددت
جداسازی ژنوتیپهای با عملکرد باال در هر دو شدرايط (تدنش و
غیرتنش معرفي نمود.
بایپالت نیز ابزار مفیددی بدرای تجزيده اطالعدات بدوده و
ارزيابي نظری ساختار يدک مداتريس بدزر دوطرفده را ممکدن
ميسازد .با استفاده از روش ترسیمي بایپالت مديتدوا روابدط
بین ژنوتیپها و شاخصهای تحمل را در يکشکل واحد ترسیم
کرد .از آنجا که بر اسداس جددول  ،7دو مؤلفده اول ،درمجمدوع
 98/6درصد از تغییرات موجود بدین دادههدا را توجیده کردندد،
ترسیم بایپالت بر اساس دو مؤلفه اول کافي بدوده و نیدازی بده
دخالت مؤلفههای ديگر نبود .شکل  5نیز بر اساس دو مؤلفه اول
ترسیم گرديد .در اين شدکل ،شداخصهدای قدديمي ،HM ،YI
 REI ،GMPو  STIو شاخصهای جديدد  SNPIو  K2STIدر
ناحیه  Dقرار گرفتند .اين شداخصهدا همگدي بدا شداخص Ys
هم جدت بوده و با آ همبستگي مثبت داشتند .بر اسداس ايدن
نمودار ،شاخصهای ناحیه Dرا ميتوا بهعندوا مطلدوبتدرين
شاخصها جدت گزينش ژنوتیپهای متحمل در شرايط تنش و
دارای عملکرد باال در شرايط غیرتنش معرفي نمود.

در اين روش ،شاخصهايي کده بیشدترين همسدويي را بدا
يکديگر داشته باشند ،بهعنوا يدک مؤلفده در نظدر گرفتده مدي
شوند .در اين پژوهش نیز تجزيه به مؤلفههای اصلي با اسدتفاده
از شاخصهای تحمل به تدنش خشدکي و عملکدرد گیداه در دو
شرايط (تنش و غیرتنش انجام گرفت (جدول  7؛ بندا بدر ايدن
جدول ،مؤلفه اول بهتندايي بخش زيادی ( 77/9درصدد از کدل
تغییرات را توجیه نمود و با عملکرد در شرايط تنش ،غیرتنش و
 13شاخص مقاومدت و تحمدل ،همبسدتگي مثبدت و بدااليي را
نشا داد .با توجه به اين مطلب ،مقادير زياد اين مؤلفه مطلدوب
بوده و با افزايش مقدار اين مؤلفه ،عملکرد دانه در هر دو حالدت
(تنش و عدم تدنش افدزايش مدييابدد؛ درنتیجده ،ايدن مؤلفده
ژنوتیپهايي را که در شرايط غیرتنش ،پتانسیل عملکرد بدااليي
داشته و به تنش خشکي نیز تحمل نسبي داشته باشند ،انتخاب
ميکند .اين مؤلفه را ميتوا «مؤلفه پتانسیل عملکرد و تحمدل
به تنش» نامگذاری نمود .مؤلفه دوم نیز بهتنددايي 20/7درصدد
از تغییرات را توجیه کرد .اين مؤلفه با عملکرد در شرايط بددو
تددنش ،رابطدده مثبددت ولددي بددا عملکددرد در شددرايط تددنش و
شاخصهدای  STI ،GMP ،K2STI ،HM ،YI ،SNPI ،HMو
 REIرابطدده منفددي داشددت .اگددر مؤلفدده دوم افددزايش يابددد،
ژنوتیپهايي انتخاب مديشدوند کده در شدرايط غیدرتنش دارای
عملکرد زياد و در شرايط تنش ،دارای عملکرد کم باشند .مقددار
کم اين مؤلفه مطلوب بدوده و ايدن مؤلفده را مديتدوا «مؤلفده
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جدول  -7مقادیر ویژه ،بردارهای ویژه و سهم تجمعی شاخصهای تحمل و عملکرد در شرایط غيرتنش و تنش خشکی
در ژنوتيپهای عدس

REI

DI

YI

K2STI

K1STI

SNPI

ATI

SSPI

GMP

STI

MP

TOL

HM

Ys

Yp

درصد سهم تجمعی

Cumulative of
)variance (%

مقادیر ویژه

Eigen values

مؤلفه
Component

Table 7. Eigen values, vector values and cumulative variance of tolerance indices, Yp and Ys in lentil genotypes

0.29

0.21

0.23

0.27

0.27

0.22

0.27

0.22

0.29

0.29

0.29

0.22

0.27

0.23

0.28

77.9

11.5

1

-0.05

0.39

-0.35

-0.19

0.15

-0.36

0.23

0.36

-0.09

-0.05

0.04

0.36

-0.21

-0.36

0.18

98.6

3.2

2

 :Ypعملکرد در شرايط غیرتنش؛  :Ysعملکرد در شرايط تنش؛  :HMمیانگین هارمونیک؛  :TOLشاخص تحمل تنش؛  :MPمیانگین هندسي؛  :STIشاخص تحمل تنش؛  :GMPمیانگین حسابي؛  :SSPIشاخص
حساسیت به تنش؛  :ATIشاخص تنشهای غیرزنده؛  :SNPIشاخص محصول محیط تنش و غیرتنش؛  :K1STIشاخص تحمل به تنش اصال شده1؛  :K2STIشاخص تحمل به تدنش اصدال شدده2؛  :YIشداخص
عملکرد؛  :DIشاخص مقاومت به خشکي؛  :REIشاخص کارآيي نسبي
Yp: Potential Yield; Ys: Stress Yield; HM: Harmonic Mean; TOL: Tolerance Index; MP: Mean Productivity; STI: Stress Tolerance Index; GMP: Geometrical
Mean Productivity Index; SSPI: Stress Susceptibility Percentage Index; ATI: Abiotic Tolerance Index; SNPI: Stress-Non stress Production Index; K1STI: K1
(Modified) Stress Tolerance Index; K2STI: K2 (Modified) Stress Tolerance Index

همجدتي را دارند ،بهعنوا ژنوتیپهای برتر معرفي نمود .نتدايج
اين گدزينش ،بدا نتدايج حاصدل از روش گدزينش ژنوتیدپهدای
متحملتر بهوسیلۀ روش ترسیم نمودارهدای سدهبعددی (شدکل
های 2تا  4نیز همخواني دارد.
( Zahedino et al, 2013در مطالعدددۀ  20ژنوتیدددپ
امیدبخش جو ،وجود چنین زاويه تنددی را بدین  Ysو شداخص
 SNPIگزارش کردهاند Jalalifar et al, 2012( .نیز گدزارش
مشابدي را در مطالعه بر روی ارقام گندم ارائه نمودهاند.

زاويه بین بردارها ،میزا همبستگي بین متغیرها را نشدا
ميدهد .وجود زاويۀ تند بدین  Ysو شداخصهدای  SNPIو YI
بیانگر وجود همبستگي شديد و مثبت اين شاخصها با عملکدرد
در شرايط تنش است .بنابراين ميتوا نتیجه گرفت که گزينش
بر اساس اين دو شاخص ميتواند منجر به انتخاب ژنوتیدپهدای
متحمل به خشکي و دارای عملکرد نسبتا باال در شدرايط شدود.
بر اين اساس ،ميتوا ژنوتیپهدای  MLC025 ،Cabralintaو
 MLC356کدده بددهترتیددب بددا دو شدداخص يادشددده ،بیشددترين

شکل  -5نمایش بایپالت ژنوتيپهای عدس در  13شاخص مقاومت به خشکی بر اساس دو مؤلفه اول و دوم
Fig. 5. Bipolt of lentil genotypes in 13 drought resistance indices based on the first and second components
 :Ypعملکرد در شرايط غیرتنش؛  :Ysعملکرد در شرايط تنش؛  :HMمیانگین هارمونیک؛  :TOLشاخص تحمل تنش؛  :MPمیانگین هندسي؛  :STIشاخص تحمل تدنش؛  :GMPمیدانگین حسدابي؛
 :SSPIشاخص حساسیت به تنش؛  :ATIشاخص تنشهای غیرزنده؛  :SNPIشاخص محصول محیط تنش و غیرتنش؛  :K1STIشاخص تحمل به تنش اصال شده1؛  :K2STIشاخص تحمل بده تدنش
اصال شده2؛  :YIشاخص عملکرد؛  :DIشاخص مقاومت به خشکي؛  :REIشاخص کارآيي نسبي
Yp: Potential Yield; Ys: Stress Yield; HM: Harmonic Mean; TOL: Tolerance Index; MP: Mean Productivity; STI: Stress Tolerance Index; GMP:
Geometrical Mean Productivity Index; SSPI: Stress Susceptibility Percentage Index; ATI: Abiotic Tolerance Index; SNPI: Stress-Non stress
Production Index; K1STI: K1 (Modified) Stress Tolerance Index; K2STI: K2 (Modified) Stress Tolerance Index
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نسبت به شرايط تنش متحمل بوده و در شرايط غیرتنش دارای
پتانسدیل عملکددرد نسددبتا بددااليي بودنددد ،در کالسددتر دوم قددرار
گرفتند .اين نتايج ،با نتايج بهدسدتآمدده بده روش نمودارهدای
سهبعدی (شکلهای  2تا  4و روش ترسیم بایپالت (شدکل 5
نیز همخواني داشت .استفاده از تجزيه کالستر جدت گروهبندی
ژنوتیپها در گیاه لوبیا چشدمبلبلدي توسدط (Fathi et 2012
 ،al,در گیاه تاجخروس توسط ( Ajayi et al, 2016و در گیاه
گنددددم ،توسدددط )Mohammed & Kadhem (2017
مورداستفاده قرارگرفته است.

برای گروهبندی ژنوتیپها بر اساس دو شاخص عملکرد در
شرايط تدنش و غیدرتنش و  13شداخص حساسدیت ،از تجزيده
کالستر به روش  Wardنیدز اسدتفاده شدد (شدکل  . 6در ايدن
روش ،ژنوتیپها برحسب میدزا شباهتشدا بده يکدديگر و بدر
اساس مقدار عددی شداخصهدای تحمدل بده تدنش ،بده چددار
کالسددتر جداگاندده تقسددیم شدددند .در ايددن خوشددهبندددی،
ژنوتیپ MLC356که نسبت به شرايط تدنش ،نسدبتا متحمدل
بوده و در شرايط غیرتنش دارای پتانسیل عملکدرد بدااليي بدود،
در کالستر اول و ژنوتیدپهدای  Cabralintaو  MLC025کده

شکل  -6دندروگرام حاصل از گروهبندی ژنوتيپهای عدس بر اساس عملکرد ،تحت شرایط عدم تنش ) (Ypو شرایط تنش ) (Ysو
شاخصهای تحمل به خشکی با استفاده از روش Ward
Fig. 6. Dendrogram obtained by cluster analysis of lentil genotypes bases on Yp, Ys and tolerance indices
using Wards method

ژنوتیپهای متحمل به تنش خشکي و دارای عملکرد نسبتا باال
در شرايط غیرتنش معرفي نمود .در اين پژوهش ،نتدايج حاصدل
از روش ترسیمي سهبعدی ،بدایپدالت و تجزيدۀ کالسدتر بدرای
گزينش شاخصهای برتر جدت انتخاب ژنوتیپهای بدا عملکدرد
باال و متحمل به خشکي در توافق با يکديگر بودند.
برای انتخداب ژنوتیدپهدای برتدر مديتدوا سده ژنوتیدپ
 MLC025 ،Cabralintaو  MLC356را کدددده در شددددرايط
غیرتنش دارای باالترين عملکرد بوده و نسبت به تنش خشدکي،
متحملتر از ساير ژنوتیپها بودند ،معرفي نمدود .درصدورتيکده
هد  ،معرفي فقط يک ژنوتیپ متحمل باشد ،ميتدوا ژنوتیدپ
 Cabralintaرا که دارای باالترين عملکرد دانه در شرايط تنش

نتيجهگيری
بهطورکلي نتايج اين تحقیق نشا داد که ميتوا شاخص
های  REI ،GMP ،K2STI ،HM ،SNPI ،YIو  STIرا که در
ناحیۀ  Dقرارگرفته و دارای باالترين میزا همبستگي مثبدت و
معنيدار با يکديگر و با عملکرد در هر دو شرايط (تدنش و عددم
تنش هستند ،به عنوا شداخصهدای مطلدوب جددت گدزينش
ژنوتیپهای متحمل و دارای عملکرد باال در شدرايط غیدرتنش و
تنش معرفي نمود .همچنین در بین شاخصهای اشارهشده ،مي
توا دو شاخص  SNPIو  YIرا کده همبسدتگي بسدیار بدااليي
( 99/9درصد با عملکرد در شدرايط تدنش داشدتند ،بدهعندوا
مناسبترين و کارآمدترين شاخصها جدت شناسايي و گدزينش
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، در انتددا. توصدیه مديشدود،پرمحصولتر از ساير ژنوتیپها بود
 در شدرايط، سه ژنوتیپ برگزيده،پیشنداد ميگردد که بار ديگر
تنش خشکي شديدتری کشتشده و عملکردشا مورد ارزيدابي
.قرار گیرد

، درصدد10/2  بده میدزاMLC356 بوده و نسبت به ژنوتیدپ
 برای کشت در مناطق خشدک و دارای،عملکرد بیشتری داشت
 همچنین برای کشت گیداه عددس در.تنش شديد معرفي نمود
 کده هدمMLC356  ژنوتیدپ،مناطقي که تنش ماليمي دارندد
،نسبتا متحمل به تنش خشکي بوده و هم در شدرايط غیدرتنش
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Introduction
Drought is one of the most important stresses which reduce yields of crops and is one of the most
important production constraints in arid and semi-arid regions. Iran with annual mean rainfall of 257 mm
was classified among the arid regions of the world. Lentil is a pulse crop, rich in proteins and have 18 of the
20 amino acids including all 8 essential amino acids. Thus, lentils play an important role in human diet,
especially in low-income people in the developing countries. In Iran, lentil is usually grown in rainfed areas.
The average lentil yield in Iran is 476 and 1195 Kg.ha-1 in rainfed and irrigated farms, respectively.
Identification of drought-tolerant genotypes is essential for cultivation in arid areas. To identify and select
tolerant genotypes, researchers have proposed many drought indices based on a mathematical relationship
between grain yield under stress and non-stress conditions, which are based on tolerance or susceptibility to
drought genotypes. The aim of this study was to identify indicators that can identify high-yielding and
drought tolerant genotypes in rainfed conditions of Mashhad.
Materials and Methods
This research was carried out at the Agricultural Research Station, Ferdowsi University of Mashhad,
during growth season 2015. In this research, nine genotypes were used that eight genotypes of them were
relatively drought tolerant in stress conditions and one genotype (MLC121) susceptible to drought stress
were cultivated. These genotypes were selected from 73 genotypes including native populations and
ICARDA genotypes in the seed bank of the Ferdowsi University of Mashhad, which were planted in the
same plot at last year. Experiments were conducted as completely randomized design with non-stress and
drought stress conditions (providing 100% and 40% water requirement of the plant) with three replications.
Results and Discussion
The analysis of variance showed a significant difference between yield genotypes in non-stress and drought
stress conditions. Based on the results, in non-stress conditions, MLC356 and MLC121 genotypes produced
the highest and lowest grain yields per hectare with 2621 and 993 kg.ha-1 respectively. Under stress
conditions, Cabralinta and MLC121 genotypes produced the highest and lowest grain yields per hectare with
876 and 288 kg.ha-1, respectively. The mean yield of genotypes in non-stress and stress condition were
1616.7 and 625.6 kg.h-1, respectively that showed a decrease of 61.3% in water stress condition. Correlation
between yields in stress and non-stress condition with tolerance indices showed that the old indices of STI,
GMP, REI, HM and MP and the new K2STI index had a positive and significant correlation with yield in
stress and non-stress conditions. The 3D Charts of the K2STI index with Yp and Ys showed that MLC356,
Cabralinta and MLC025 genotypes had the highest rate of this index under non-stress and drought stress. The
biplot drawing showed that high yielding genotypes are in D region. In this area, the old indices of YI, HM,
GMP, REI, STI, the new indicators of SNPI K2STI and all of which are consistent with the Ys. The sharp
angle between Ys, SNPI and YI indices shows a strong and positive correlation between these indices and
*Corresponding Author: parsa@um.ac.ir
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indicates their superiority in separating high-tolerance genotypes with stress conditions and having relatively
high performance in non-stress conditions. Considering this criterion, Cabralinta, MLC025, and MLC356
genotypes which had the highest correlation with the two indices, can be selected.
Conclusion
In all, the results of this study showed that SNPI and YI indices have a high correlation (99.9%) with
performance in stress conditions, as well as K2STI, HM, GMP, REI and STI indices, all of which in D area.
They have the most positive and significant correlations with each other and with performance in two
conditions of non-stress and stress as the most suitable and effective criteria for identifying and selecting
genotypes tolerant to drought stress. In all, if the goal is to introduce three genotypes, Cabralinta, MLC025
and, MLC356 genotypes which are the most susceptible genotypes are suggested compared to the stress
conditions, but if the goal is to introduce only one genotype, Cabralinta genotype that has the highest and
most stable yield under stress condition and in comparison with MLC356 genotype under stress conditions,
10.2% more yield could be introduced for arid and severe stress areas. For lentil planting in areas with mild
stress, a high yielding genotype and tolerant, MLC356 genotype is recommended. It is also suggested that
again to increase the accuracy of the experiment, three selected genotypes are again cultivated in the field.
Keywords: Biplot, Cluster Analysis, Correlation, Drought resistance indices

204

پژوهشهاي حبوبات ايران

Iranian Journal of Pulses Research

سال(دوره) 12شمارة ،1نيمة اوّل 1400

)Vol. 12, No. 1, 2021, p. 205-220 (Research Article
DOI: 10.22067/ijpr.v12i1.78306

صفحة  ،205-220نوع مقاله :پژوهشی

ارزيابی تحمل به شوري  140ژنوتیپ نخود دسی ()Cicer arietinum
جعفر نباتی ،*1محمد کافی ،2احمد نظامی 3و الهه برومند

رضازاده4

 -1دکتری زراعت گرایش فيزیولوژی گياهان زراعی ،استادیار پژوهشکده علوم گياهی دانشگاه فردوسی مشهد
 -2دکتری زراعت ،گرایش فيزیولوژی گياهان زراعی ،استاد دانشکده کشاورزی و پژوهشکده علوم گياهی دانشگاه فردوسی مشهد؛

m.kafi@um.ac.ir
 -3دکتری زراعت ،گرایش فيزیولوژی گياهان زراعی ،استاد دانشکده کشاورزی و پژوهشکده علوم گياهی دانشگاه فردوسی مشهد؛

nezami@um.ac.ir
 -4دکتری زراعت ،گرایش اکولوژی گياهان زراعی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد؛ eboroumand22@gmail.com
تاريخ دريافت1397/10/15 :
تاريخ پذيرش1398/02/24 :

چکيده
اين مطالعه در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار جهت بررسی تحمل بهه وهیر  140ژنیتیه نوهید دسهی در
تنش ویر  12dSm-1کلريد سديم در ورايط هیدروپینیک در سال  1395در پژوهشکده علیم گیاهی دانشگاه فردوسهی
مشهد انجام ود .نتايج نشان داد که  21ژنیتی دارا بقها بهارتر ا  76درصهد بهید کهه در ايهن میهان وهش ژنیتیه
 MCC136 ،MCC59 ،MCC29 ،MCC22 ،MCC18و  MCC430دارا بقا  100درصد بیدند .در دامنهها بقها
 50-26 ،75-51 ،100-76و  25-0درصد ،به ترتیب  42 ،57 ،43و  16درصهد ا ژنیتیه هها در مرالهل روهد بعهد ا
گلدهی قرار داوتند .با افزايش درصد بقاء ،ارتفاع بیته افزايش پیدا کرد ،بهطیر که ژنیتی هها میجهید در دامنهه بقها
 100-76درصههد نتهههت بههه ژنیتیه ههها میجههید در دامنههه بقهها  50-26 ،75-51و  25-0درصههد بههه ترتیههب  5 ،4و
12سانتی متر ارتفاع بیته بیشتر داوتند .در دامنه بقها  25-0درصهد ،تعهداد وها ه فرعهی کمتهر نتههت بهه سهاير
دامنهها بقاء مشاهده ود .در دامنه بقا  100-76و  75-51درصد ،درصد برگها ريزشکرده و بهرگهها باقیمانهده
مشابه بید .بیشترين درصد برگ باقیمانده (73درصد) در ژنیتی  MCC177با بقها گیاهههه  75درصهد مشهاهده وهد.
متیسط وا ص پايدار غشاء در دامنه ها موتلف بقاء با افزايش درصد بقهاء پايهدار غشهاء افهزايش يافهت .بیشهترين
وا ص پايدار غشاء مربیط به ژنیتی ها  MCC34و  MCC179به ترتیب با بقا  53و  85درصهد و پايهدار غشهاء
 52و  51درصد بید .با افزايش درصد بقاء ،مقدار سديم کاهش و مقدار پتاسیم افزايش يافت .میزان ماده شک با افزايش
بقاء ا  0-25درصد به  75-51 ،26-50و  100-76درصد به ترتیب  24 ،16و  38درصهد افهزايش يافهت .وهش ژنیتیه
 MCC59 ،MCC49 ،MCC22 ،MCC43 ،MCC4و  MCC85بیشترين و ن اندام هیايی را در میهان ژنیتیه هها دارا
بیدند .بهطیرکلی امکان استفاده ا ژنیتی ها دارا مکانیتم ها تحمل به ویر جههت اصهالح بهرا تهنش وهیر و
همهنین بهگزينی ژنیتی ها نوید دسی برا ورايط تنش ویر ماليم وجید دارد.
واژههای کليدی :بقاء ،پتاسیم ،سديم ،غشاء ،هیدروپینیک

بارندگی ،تهویر ياد ،آبیار با آب ویر و غیره ،لدود 10درصد
به وسعت اراضی ویر افزوده می وید .تومین ده وده است که
تا سال  2050بیش ا  50درصد ا اراضی راعی وهیر یاهنهد
ود (.)Jamil et al., 2011
نوید ( )Cicer arietinum L.با دارابیدن  10/1میلیهین
تن تیلید سارنه در دنیا رتهه سیم را در بین لهیبها بهه هید
ا تصها داده اسهت ( .)Muehlbauer & Sarker, 2017در
ايران نوید جايگاه نوتت را در بین لهیبا داراسهت ( FAO,
 .)2016ايههن گیههاه نتهههتاً بههه شههکی مقههاوم بههیده و بههیش ا
90درصد کشت نوید بهصیر ديم انجام میوهید ( Flowers
 .)et al., 2010عالوه بر آن بهه دلیهل داوهتن تیانهايی ت هیهت

1

مقدمه
ورايط نامطلیب محیطی نظیر تنشها غیر يتتی ،تیلید
گیاه راعی را تحت تأثیر قرار داده و در اين میان تهنش وهیر
ا مهمترين عیاملی است که سهب کاهش عملکهرد محصهیل در
مناطق شک و نیمه شک میوید ( ;Doraki et al., 2018
Chenarani et al., 2015; Zare Mehrjerdi et al.,
 .)2011برآوردها نشان می دههد کهه لهدود  20درصهد ا کهل

سطح يرکشت و  33درصد ا اراضهی فاريهاب ،ا وهیر يهاد
آسیب ديده اند .همهنین هرساله به دريل موتلفی مانند کمهید
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 40رو  ،بقههاء ههید را لفههظ کههرده و بقیههه ا بههین رفتنههد
()Pouresmael et al., 2014
( Khan et al, (2015تههأثیر دو سههطح وههیر  30و
60میلیمیرر کلريد سهديم را بهر روهد رويشهی و ايشهی سهه
ژنیتی نوید (متحمل ،نتههتاً متحمهل و لتهاه بهه وهیر )
بررسی و م شهاهده کردنهد کهه در سهطح بهار تهنش ،تمهامی
ژنیتی ها قهل ا مرلله رسیدگی ا بین رفتنهد .همهنهین و ن
شک اندامها هیايی با غلظت سديم و کلهر در ايهن انهدامهها
همهتتگی منفی نشان داد .اين پژوهشهگران اهههار داوهتند ا
آنجا که غلظت عناصر سديم و کلر در برگهها سههز ،سهاقه و
ريشه ژنیتی لتاه کمتر يها برابهر بها ژنیتیه متحمهل بهید،
پديده دفو يینی نتیانتت تغییرا تحمل به ویر را بهین سهه
ژنیتی میرد بررسی تیجیه نمايد .کهاهش و ن شهک ،ارتفهاع
بیته ،تعداد برگ ،تعداد گره در ريشه و و ن شک برگ ،سهاقه
و ريشه گیاه و افزايش غلظت سديم برگ ،سهاقه و ريشهه نوهید
در ورايط ویر در آ مهايش ديگهر پژوهشهگران نیهز مشهاهده
وده است (.)Doraki et al., 2018; Welfare et al., 2002
) Khan et al, (2017در طی آ مايش ید مشاهده کردند که
تزريق ساکارو به درون ساقه بیتههها تحهت تهنش يهک رقهم
لتاه به ویر نوید ،سهب افهزايش روهد رويشهی و بهههید
نتهی رود ايشی گرديد .لهذا ايشهان کهاهش روهد رويشهی و
متعاقب آن رود ايشی و کهاهش عملکهرد نوهید را در وهرايط
ویر  ،به محدوديت فراهمی اسیمیال ها نتهت دادند.
به طیر کلی نوید دارا دو تی دسی و کابلی است .تی
دسی دارا بذور کیچهک بها رنه تیهرهتهر و پیوهش سهفت و
شنی است و عمیماً در وهه قاره هند ،اتییپی ،مکزيک و ايهران
کشت میگردد .تی دسهی در مقايتهه بها کهابلی میهزان فیههر
بارتر را دارا اسهت .تیه دسهی در ايهران در نهیالی وهمالی
غربی ،در پوت بر ی غذاها میرد اسهتفاده قهرار مهیگیهرد ،امها
اسههتفاده عمههده آن بههه صههیر محصههیل لپههه وههده مههیباوههد
(.)Razavi et al., 2010
با تیجه به اهمیت نوهید و جايگهاه آن در تغذيهه مهردم و
همهنین لزوم کشت آن در مناطق لاویه ا و بها لاصهلویز
کمتر جهت لفظ و بههید لاصلویز او و پايدار تیلید در
اين مناطق و نیز اينکه ارقام مناسب جههت کشهت در منهاطق
موتلف بررسی و گزينش نشده است ،انجام مطالعها گتهترده
در صی گزينش ارقام و گروهبنهد ارقهام میجهید براسهاه
میزان لتاسیت و تحمل به تنش ضهرور اسهت .لهذا در ايهن
آ مايش 140ژنیتیه نوهید تیه دسهی میجهید در بانهک بهذر
پژوهشکده علیم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد ا نظهر تحمهل
به ویر میرد ار يابی و گزينش قرار گرفتند.

يتتی نیتروژن ،بههید لاصهلویز هاو و بهرهم دن چر هه
آفا و بیمار ها غال در نظامها راعی منهاطق شهک و
کههمبههاران ،ا اهمیههت يههاد بر ههیردار بههیده ( & Zawude
 )Shanko, 2017; Siddique et al., 2011و کشهت آن در
مناطق لاویه ا ديم که او تحهت تهأثیر وهیر قهرار دارد،
ا نظر لفظ پايدار تیلید دارا اهمیت است .امها بهه طهیرکلی
بقیر و ا جمله نوید ا تحمل به ویر کمی بر یردار بهیده
( )Ashraf & Waheed, 1993و در ورايط ویر  ،عملکهرد و
کیفیت نوید کهاهش مهیيابهد ( .)Asha Dhingra, 2007لهذا
وناسايی و معرفی ارقام متحمل به ویر نوید میتیاند سهطح
يرکشت اين گیاه و همهنین مقدار تیلید آن را در مناطقی که
اوها آن دارا ویر متیسط هتتند افزايش دهد.
غلظت ها بار نمک در او ،پتانتیل اسمز او را
کاهش داده و ا اين طريق سهب کاهش قابلیت دسترسی آب و
عناصر غذايی بهرا گیهاه مهیوهید ( Tester & Davenport,
 )2003که به نیبه ید کاهش رود سلیلی و سا ت ديیارهها
سلیلی ،هدايت رو نه ا  ،سهنتز پهروتنین و فعالیهت فتیسهنتز
گیاه را به دنهال دارد ( & Mahlooji et al., 2018; Zawude
 .)Shanko, 2017همهنین نمک جذبوده تیسط گیاه سههب
برو تنش يینی و ايجاد کلرو و نکرو و ا بهین رفهتن بهرگهها
( Pouresmael et al., 2014; Munns, 2005; Welfare et
 )al., 2002میگردد .اعمال تنش ویر بهر دو تیه کهابلی و
دسی نوید سههب کهاهش محتهی نتههی آب بهرگ ،وها ص
پايدار غشاء ،مقدار کلروفیل برگ ،يتت تیده گیاه و عملکهرد
دانه و در مقابل ،افزايش قندها محلیل در هر دو رقهم و در دو
مرلله ( 40و  70رو پس ا کاوت) گرديد و میزان اين کاهش
در تی نوید دسی بیش ا کابلی بهید .همهنهین تجمهو يهین
سديم در ريشه و نیز اندامها هیايی در تی نوید دسی بهارتر
بید که تأثیر منفی بر نتهت پتاسیم به سديم داوت ( & Garg
 .)Singla, 2009در آ مايشی ()Zawude & Shanko, 2017
طیل ريشه و اندامها هیايی و يتتتیده کل در گیهاه نوهید،
در نتیجه اعمال تنش ویر کاهش يافت که به عقیهده ايشهان
ناوی ا کاهش فعالیت کینا وابتته به سهیکلین و متعاقهب آن
کاهش تقتیم سلیلی و بزرگودن سلیلها و در نتیجه کهاهش
رود رويشی و تجمو ماده شک بیده است.
بررسی  49ژنیتی و دو رقم نوید در طی  40رو اعمهال
تنش ویر ( 4/5 ،1/5و  6/5دسی يمنس بر متهر) نشهان داد
که با افزايش مد مان تنش ،برگها دچار کلرو و نکرو وده
و سپس برگهها پها ینی ريهزش يافتنهد .همهنهین در تیمهار
6/5دسی يمنس بر متر ،تنها تعداد محدود ا بیتهها تا پايهان
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جیان ترين برگ کامالً تیسعهيافتهه ،اسهتفاده و بهرگهها دا هل
ويالها لاو  50میلیلیتر آب دو بهار تقطیروهده قهرار داده
وههد .سههپس ويهالههها بههه مههد  24سههاعت در دمهها محههیط
قرارگرفته و در مرلله بعد میزان نشت الکترولیتها بها اسهتفاده
ا دستگاه رسانايی سنج الکتريکی (مدل  )Jenwayاندا ه گیر
و بهعنیان  EC1ثهت ود .بههمنظهیر تعیهین میهزان کهل نشهت
الکترولیتها در اثر مرگ سلیل ،ويهالهها بهه اتهیکالو بها دمها
110درجه سانتیگراد و فشهار  1/2اتمتهفر منتقهل وهده و بهه
مد  20دقیقه نگهدار ودند .سپس به مهد  24سهاعت در
دما محیط قرارگرفته و مجدداً هدايت الکتريکهی آنهها تحهت
عنیان  EC2اندا هگیر و ثهت ود .در ادامهه وها ص پايهدار
غشاء با استفاده ا معادله ( )2محاسهه ود.
معادله (:)2
= }1-)EC1/EC2(} × 100وا ص پايدار غشاء
میههزان سههديم و پتاسههیم انههدام هههیايی بهها اسههتفاده ا
250میلیگرم نمینه شک آسیابوده که به مد  24سهاعت
در اسید نیتريک غلیظ هضم و يک ساعت در دمها  80درجهه
سههانتیگهههراد قرارگرفتههه بهههید ،بههها دسههتگاه فلهههیمفتهههیمتر
( )UK-Jenwayو محلیلها استاندارد سديم و پتاسیم تعیین
ود (.)Tandon, 1995
تجزيه و تحلیل آمار دادههها صهفا تیسهط نهرمافهزار
 Minitab17و مقايته میهانگین دادههها بها اسهتفاده ا آ مهین
لداقل تفاو معنیدار ( )LSDدر سطح التمهال پهنج درصهد
انجام گرفت .برا ترسیم نمیدارها ا نرم افهزار  Excelاسهتفاده
ود.

مواد و روشها
اين مطالعه در ورايط هیدروپینیک (آبکشت) در گلوانهه
تحقیقاتی پژوهشکده علیم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد انجام
ود .تعداد  140ژنیتی نوید تیه دسهی بها اسهتفاده ا طهرح
کامالً تصادفی با سه تکرار در تنش ویر  12دسی يمنس بهر
متههر کلريههد سههديم ( )NaClمههیرد بررسههی قههرار گرفههت .بههذر
ژنیتی ها نوید میرد استفاده ا بانک بذر لهیبا پژوهشکده
علیم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه ود.
ابتههدا بههذرها در پتههر  ،جیانهههدار و سههپس بههه محههیط
هیههدروپینیک در گلوانههه بهها متیسههط دمهها  25±5درجههه
سانتیگراد و رطیبت نتهی  60±10درصد منتقهل وهدند .يهک
هفته پس ا انتقال گیاهههها بهه محهیط هیهدروپینیک ،تهنش
ویر اعمال ود .بتتر میرد استفاده در اين مطالعه ماسه بید و
تغذيه با اسهتفاده ا محلهیل غهذايی هیگلنهد ( & Hoagland
 )Arnon, 1950صیر گرفت .سیتتم تغذيه بهصهیر بتهته
اعمال ود .محلیل غذايی بهصیر هفتگهی جهايگزين و میهزان
ویر محلیل غذايی به صیر رو انه پايش و تنظیم گرديد ،اما
هیچگینه تنظیم اسیديته در محلیل غذايی صهیر نگرفهت .بها
تیجه به اينکه محلیل هیگلند بهواسطه دارابیدن عناصر غهذايی
دو دسی يمنس بر متر هدايت الکتريکی ايجاد میکند ،مجمیع
هدايت الکتريکی آب آبیار  14دسی يمنس بر متر بید.
چهار هفته پس ا اعمهال تهنش وهیر  ،مرللهه روهد ،
ارتفاع بیته ،تعداد وا ه فرعی ،درصد بقهاء بیتهه ،درصهد بهرگ
باقیمانده و ريزشکرده ،وا ص پايدار غشاء ( )MSIو مقهدار
سديم و پتاسیم اندام هیايی ثهت و اندا هگیر ود.
مرالل رود به پنج مرلله وامل :مرلله قهل ا گلدهی
( ،)1مرللههه وههروع گلههدهی ( ،)2مرللههه گلههدهی ( ،)3مرللههه
وروع غالفدههی ( )4و مرللهه غهالفدههی ( )5تقتهیمبنهد
گرديد.
برا محاسهه درصد بقاء قهل ا اعمال تنش ویر  ،تعداد
بیته ها سهزوده ثههت گرديهد و قههل ا برداوهت نیهز تعهداد
بیتهها نده ثهت و درصد بقاء بر اسهاه معادلهه ( )1محاسههه
گرديد.
معادله (:)1
( × 100تعداد بیته قهل ا تنش/تعداد بیته چههار هفتهه بعهد ا
تنش) =درصد بقاء
بر اساه درصد بقاء ژنیتی ها موتلهف بهه چههار گهروه
 26 -50 ،75-51 ،100-76و  0-25درصههد بقههاء طهقهههبنههد
ودند .در هر ژنیتی تعداد برگ باقیمانده و ريزشکرده در سهه
بیته ومارش و درصد برگ باقیمانهده و ريهزشکهرده محاسههه
وههد .بههرا انههدا هگیههر میههزان وهها ص پايههدار غشههاء ،ا

نتایج و بحث
بررسی درصد بقاء در ژنیتیه هها موتلهف نوهید دسهی
چهار هفته پس ا اعمال تنش ویر  12dSm-1لاکی ا وجید
تفاو معنیدار بین آنهها بهید (جهدولهها  3 ،2 ،1و  .)4در
میان  140ژنیتی میرد بررسی 21 ،ژنیتی دارا بقها بهارتر
ا  76درصههد بیدنههد (وههکل -1الههف) کههه  15درصههد ا کههل
ژنیتی ها را وامل می ودند (وکل -1ب) و در اين میان وهش
ژنیتی دارا بقا  100درصد بیدند (جدول  .)1ا طرف ديگر
ا کل ژنیتی ها 70 ،ژنیتیه بقها بهین  0-25درصهد نشهان
دادنهد (وهکل -1الهف) کههه  50درصهد ا ژنیتیه هها را وههامل
می ودند (وکل -1ب) و در اين میان  43ژنیتی کامالً ا بهین
رفته و هیچ بقا نداوتند (جدول .)4
در ابتدا به اين نکته بايد اواره کرد که بهطیرکلی لهیبا
و ا جملهه نوهید گیاههانی لتهاه بهه تهنش وهیر هتههتند
()Zawude & Shanko, 2017؛ بنابراين نهايد انتظار تحمل به
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قرارگیر در ورايط ویر اثرا سمیت يینی در آنهها مشهاهده
مههیگههردد ( .)Munns & Tester, 2008در ايههن مطالعههه
21ژنیتی در دامنه بقا بین  100-76درصد قرار گرفتند کهه
ید لاکی ا تنیع بار در مديريت نمک در ژنیتی ها موتلف
نوید تی دسی است (وکل -1الف).

ویر باريی در ايهن گیاههان داوهت .بها ايهن وجهید مشهاهده
تعداد ا ژنیتی ها در دامنهههها موتلهف بقهاء تحهت تهنش
ویر  12dSm-1کلريد سديم در ورايط هیدروپینیک میتیانهد
در بهگزينی اين گیاه برا مناطقی با ویر متیسط امیهدبوش
باود .به طیر معمیل در گیاهانی کهه تیانهايی جلهیگیر ا ورود
نمههک بههه دا ههل ههید را ندارنههد ،لههدود چهههار هفتههه پههس ا
50

B

40
30
16

15

19

20
10
0

76-100

51-75

26-50

0-25

A

70

60
50
40
21

23

26

30
20
10

0
76-100

)Survival range (%

70

Number of genotypes

50

)Frequncey distribution of genotypes (%

60

80

51-75

26-50

0-25

)Survival range (%

شکل  -1تعداد (الف) و درصد فراوانی نسبی (ب) ژنوتيپهای نخود دسی در دامنههای مختلف بقاء،
چهار هفته پس از اعمال تنش شوری  12dSm-1کلرید سدیم
Fig. 1. Number (A) and frequency distribution of chickpea genotypes (B) in different survival ranges,
four weeks after imposing 12dSm-1 NaCl salinity stress

مطالعه تنیع قابلتیجهی ا نظهر مرالهل روهد در دامنهههها
موتلف بقاء و بوصی در دامنه بقا بین  100-76درصد بین
ژنیتی ها نوید دسی مشاهده ود (جدول .)1
ارتفاع بیته ژنیتی ها موتلف نوهید دسهی چههار هفتهه
پس ا اعمهال تهنش وهیر  12dSm-1کلريهد سهديم تفهاو
معنههیدار بهها يکههديگر داوههتند (جههدول  3 ،2 ،1و  .)4رونههد
تغییرا متیسط ارتفاع بیته در دامنهها موتلف بقاء نشان داد
که با افزايش درصد بقهاء ارتفهاع بیتهه نیهز افهزايش پیهدا کهرد،
به طیر که ژنیتی ها میجید در دامنه بقا  100-76درصهد
نتهت به ژنیتی ها میجید در دامنه بقها  50-26 ،75-56و
 25-0درصههد بههه ترتیههب  5 ،4و  12سههانتیمتههر ارتفههاع بیتههه
بیشتر نشان دادند (وکل -2الف) .همهنین بیشهترين ارتفهاع
بیتههه در ژنیتیه  MCC59کههه دارا بقهها  100درصههد بههید
مشاهده ود (جدول  .)1افزايش درصهد بقهاء در وهرايط تهنش
ویر به مفهیم تحمل بیشتر و افزايش طهیل دوره نهدهمهانی
یاهههد بههید .همهتههتگی بههین درصههد بقههاء و ارتفههاع بیتههه
(** )r2=0/59و ارتفههاع بیتههه و مرالههل روههد (**)r2=0/26
م هت و معنیدار بید (جدول )5؛ بنابراين افزايش ارتفاع بیته در
دامنه ها بقا بارتر در نتیجه مديريت امالح سمی در وهرايط
تنش ویر یاهد بید.

در ژنیتی ها موتلف نوهید تیه دسهی ا نظهر مرالهل
رود تفاو معنهی دار در وهرايط تهنش وهیر 12dSm-1
مشاهده ود (جدول  3 ،2 ،1و  .)4بررسی درصد فراوانی مرالل
رود در دامنهها موتلف بقاء نشهان داد کهه در دامنهههها
بقا  50-26 ،51-75 ،100-76و  25-0درصد به ترتیهب ،43
 42 ،57و  16درصههد ا ژنیتی ه ههها در مرالههل روههد بعههد ا
گلدهی قرار داوتند (جدول  3 ،2 ،1و  .)4همهنین همهتهتگی
بین درصد بقاء و مرالل رود م هت و معنیدار (**)r2=0/27
بید (جدول  .)5با اين وجید در میان وهش ژنیتیه کهه بقها
 100درصد در تهنش وهیر  12dSm-1داوهتند ،تنهها يهک
ژنیتی ( )MCC29در مرلله رود پیشرفتهتر قرار داوهت
و ساير ژنیتی ها در مرلله قههل ا گلهدهی بیدنهد (جهدول .)1
کاهش طیل دوره رود و کاهش طیل مرالل نمهی در وهرايط
تنش ها محیطی ا جمله شکی و ویر يکی ا راهکارهها
مقابله با اين گینه تنشها محتهیب مهیگهردد ( Sakuraba et
 .)al., 2014در ورايط تنش ویر کاهش طهیل دوره روهد
با کاهش تجمو امالح سمی ا جمله سديم و کلر در انتاج گیاه
همراه است ( .)Sakuraba et al., 2014بنابراين در صیرتی که
يک ژنیتی بتیاند در ورايط تنش ویر با تار لهداقلی و
تیلید مناسب دوره رود را به اتمام رساند ،میتیاند بههعنهیان
گزينه ا مناسب برا اين ورايط مد نظهر قهرار گیهرد .در ايهن
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جدول  -1اثر تنش شوری  12dSm-1کلرید سدیم بر صفات مورد بررسی در ژنوتيپهای مختلف نخود دسی در دامنه بقای  100تا  76درصد
Table 1. Effect of sodium chloride salt stress (12dSm-1) on studied traits in different chickpea genotypes in the survival
range of 100-76%

ماده خشک
Dry weight
ميلیگرم بوته
)(mg.plant-1

نسبت
سدیم

غلظت پتاسيم
K
ميلیگرم در

غلظت سدیم
Na
ميلیگرم در

شاخص
پایداری

برگ باقی

برگ
ریزشکرده
Shed leaves
درصد
)(%

مانده
Remained
leaves
درصد
)(%
47
16
37
56
60
61
50
46
54
47
28
58
27
56
29
59
63
39
33
43
54

تعداد
شاخه
فرعی
No. of
lateral
branche
s
4
3
3
2
3
2
1
1
1
3
3
2
3
3
3
2
2
2
3
3
1

بوته
Plant
height
سانتیمتر
)(cm

رشدی
Growth
stage

بقاء
Survival
درصد
)(%

37
38
44
48
19
14
14
24
15
31
35
16
27
24
33
18
26
21
20
44
21

1
1
5
1
1
1
1
3
1
2
1
3
3
1
1
1
3
3
1
4
3

100
100
100
100
100
100
92
86
86
85
85
85
85
82
80
80
80
79
79
76
76

18
22
29
59
136
430
643
539
658
16
20
179
868
122
32
216
309
100
870
43
606

1

3

0.003

4

LSD0.05

**

**

**

Genotypes

16

0.2

12

CV%

گرم ماده

گرم ماده

خشک
)(mg.g-1dw

خشک
)(mg.g-1dw

غشاء
MSI
درصد
)(%

559
956
783
873
421
247
243
339
317
600
802
380
439
609
582
544
436
491
367
1058
535

0.35
0.31
0.43
0.38
0.61
0.26
1.32
1.40
1.79
0.34
0.41
1.07
0.21
0.16
0.48
0.71
1.03
1.38
0.25
0.36
1.43

58
52
45
65
37
35
33
28
31
50
55
31
38
36
46
40
31
33
35
46
31

20
16
19
25
22
9
44
39
55
17
22
33
8
6
22
28
31
45
9
17
44

42
31
10
44
16
37
10
16
24
38
44
51
35
24
24
8
12
6
13
30
10

53
84
63
44
40
40
50
54
46
53
72
42
73
44
71
41
37
61
67
57
46

87

0.30

13

9

10

14

14

**

**

**

**

**

**

**

**

23

24

108

40

99

21

57

30

به
پتاسيم
Na/K

ارتفاع
مرحله

درصد
ژنوتيپ
MCC

 :MCCبانک بذر نوید مشهد ،مرالل رود  :1 :قهل ا گلدهی :2 ،ابتدا گلدهی :3 ،گلدهی :4 ،ابتدا غالفهدهی :5 ،غالفهدهی :RWC .محتهیا نتههی آب بهرگ :MSI ،وها ص پايهدار غشهاء،
 :LSDلداقل ا تالف معنیدار در سطح التمال پنج درصد :** ،معنیدار در سطح التمال يک درصد :CV ،ضريب تغییرا
MCC: Mashhad Chickpea Collection, Growth stages: 1: Before flowering, 2: Early flowering, 3: Flowering, 4: Early podding, 5: Podding. MSI:
Membrane Stability Index, LSD: Least Significant Difference in 5% probability level. **: Significant at 1% probability level, CV: Coefficient of
Variation

تعداد وا ه فرعی در بیته در ژنیتی هها موتلهف نوهید
دسی تحت تهأثیر تهنش وهیر تفهاو معنهیدار نشهان داد
(جدول  3 ،2 ،1و  .)4بررسی متیسهط تعهداد وها ه فرعهی در
بیته در دامنهها موتلف بقاء نشان داد که تنها در دامنه بقها
 25-0درصد تعداد وا ه کمتهر ا سهاير دامنهههها بقهاء بهید
(وههکل -2ب) .همهتههتگی بههین تعههداد وهها ه بهها درصههد بقههاء
(** )r2=0/59و ارتفاع بیته (** )r2=0/61م هت و معنیدار بهید
(جدول .)5

به طیر کلی مطالعا نشهان داده اسهت کهه تهنش وهیر
سهب کاهش بیشتر رود ساقه محصیر راعی در مقايتهه بها
روهد ريشهه مهیوهید ( .)Shalhevet et al., 1995همهنهین
تفاو در ارتفاع گیاه ارقهام بهرنج ( )Oryza sativaبها سهطیح
موتلهف وهیر گهزارش وهده اسهت (.)Islam et al., 2007
گزارش ها ديگر در ارتهاط با کاهش ارتفاع بیته در اثر تهنش
وهیر در لیبیها چشهمبلهلهی ( )Vigna unguiculata L.و
ردل ( )Brassica campestris L.نیز وجید دارد ( Dantas
.)et al., 2005
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25
Plant Height (cm)

2.5

27

A
22

No. of lateral branches

30

23

20
15

15
10
5

B

2.0

2.0

2.0

26-50

51-75

76-100

2.0
1.5
1.0

1.0
0.5

0.0

0
0-25

26-50

51-75

76-100

0-25

Survival range (%)

Survival range (%)

، متوسط ارتفاع بوته (الف) و تعداد شاخه فرعی (ب) در ژنوتيپهای نخود دسی در دامنههای مختلف بقاء-2 شکل
 کلرید سدیم12dSm-1 چهار هفته پس از اعمال تنش شوری
Fig. 2. Plant height (A) and number of lateral branches (B) in chickpea genotypes in different survival range,
four weeks after imposing 12dSm-1 NaCl salinity

 درصد51  تا75  کلرید سدیم بر صفات مورد بررسی در ژنوتيپهای مختلف نخود تيپ دسی در دامنه بقای12dSm-1  اثر تنش شوری-2 جدول
Table 2. Effect of sodium chloride salt stress (12dSm-1) on studied traits in different chickpea genotypes in survival
range of 75-51%

درصد
ژنوتيپ
MCC

بقاء
Survival

درصد
(%)

مرحله
رشدی
Growth
stage

ارتفاع بوته
Height
Plant
سانتی متر
(cm)

تعداد شاخه
فرعی
No. of
lateral
branches

برگ باقی
مانده
Remained
leaves
درصد
(%)

برگ
ریزشکرده
Shed leaves
درصد
(%)

شاخص
پایداری
غشاء
MSI
درصد
(%)

غلظت سدیم
Na
ميلیگرم در

غلظت پتاسيم
K
ميلیگرم در

گرم ماده

گرم ماده

خشک
(mg.g-1dw)

خشک
(mg.g-1dw)

به

ماده خشک
Dry
weight
ميلیگرم

پتاسيم
Na/K

بوته
(mg.plant-1)

نسبت
سدیم

49
177
256
325
121
884
10
873
4
867
88
104
310
96
364
187
623
891
155
34
151
259
371
LSD0.05

75
1
42
4
34
66
48
22
53
0.42
890
75
3
22
3
73
27
9
33
31
1.06
467
75
1
17
1
22
78
8
44
39
1.20
247
74
5
19
2
44
56
2
33
31
1.05
519
73
1
22
2
63
37
22
4
27
0.16
271
72
1
16
2
29
71
21
12
30
0.41
158
71
1
36
4
44
56
35
25
55
0.45
629
68
1
20
3
33
67
21
10
31
0.35
301
67
4
33
3
56
44
33
18
47
0.38
1068
65
3
30
1
27
73
2
11
34
0.34
380
64
1
30
3
31
69
7
11
36
0.29
569
63
1
22
2
46
54
17
10
34
0.30
294
61
3
19
2
61
39
8
36
30
1.22
410
60
1
25
3
31
69
14
12
37
0.33
477
60
3
17
2
70
30
19
23
23
1.27
321
59
3
21
3
36
64
12
35
36
0.98
409
59
3
23
2
60
40
9
39
32
1.22
332
57
2
18
2
30
70
33
9
28
0.31
224
56
3
29
2
75
25
31
27
34
0.83
513
53
1
35
3
34
66
52
26
57
0.45
436
53
2
23
2
46
54
9
33
35
0.92
488
53
3
18
2
63
37
28
39
119
0.77
387
53
3
20
3
51
49
4
35
42
0.84
444
4
0.003
3
1
14
14
10
9
13
0.30
87
Genotypes
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
CV%
12
0.2
16
30
57
21
99
40
108
24
23
، وها ص پايهدار غشهاء:MSI ، محتیا نتهی آب بهرگ:RWC . غالف دهی:5 ، ابتدا غالف دهی:4 ، گلدهی:3 ، ابتدا گلدهی:2 ، قهل ا گلدهی:1 :  مرالل رود، بانک بذر نوید مشهد:MCC
 ضريب تغییرا:CV ، معنیدار در سطح التمال يک درصد:** ، لداقل ا تالف معنیدار در سطح التمال پنج درصد:LSD
MCC: Mashhad Chickpea Collection, Growth stages: 1: Before flowering, 2: Early flowering, 3: Flowering, 4: Early podding, 5: Podding. MSI: Membrane
Stability Index, LSD: Least Significant Difference in 5% probability level. **: Significant at 1% probability level, CV: Coefficient of Variation.
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به نظر می رسهد در دامنهه بقها  25-0درصهد بهه دلیهل
کاهش رود و ا بینرفتن بیته ها در اثهر تهنش وهیر بیتهههها
فرصت تیلید وا ه بیشتر نداوتند .تعداد وها ه در بیتهه در
گیاهانی مانند نوید که دارا سا تار منشعب هتتند ،به عنیان
يکی ا معیارها مهم در تعیین عملکرد محتیب میگهردد .در
واقو وا ه در لهیبا نقش پنجهه در غهال را دارد .مطالعها
نشان داده است تهنش وهیر میجهب کهاهش تعهداد پنجهه و
همهنین پنجهها بارور در بهرنج ( )Shereen et al., 2005و
تعداد وها ه در وهنهلیله ( Trigonella foenum-graecum
 )L.میگردد (.)Kapoor & Pande, 2015
درصد برگها باقیمانهده و همهنهین درصهد بهرگهها
ريزشکرده در ورايط تنش ویر در ژنیتی ها موتلف نوید
دسی تفاو معنی دار با يکهديگر داوهتند (جهدول  3 ،2 ،1و
 .)4درصههد ريههزش بههرگ بهها افههزايش دامنههه بقههاء ا صههفر بههه
100درصههد کههاهش و درصههد بههرگ باقیمانههده افههزايش يافههت
(وکل-3الف) .در دامنه بقا  100-76و  75-51درصد ،درصد
برگها ريزشکرده و برگها باقیمانده مشابه بید .نکته قابهل
تیجهه در سهه دامنههه بقها 75-51 ،100-76و 26-50درصههد،
ريزش لدود  50درصد برگها بید (وهکل  -3الهف) .بیشهترين
درصد برگ باقیمانده (73درصد) در ژنیتی  MCC177با بقا
B

25

25

51-75

26-50

15
10
5
1

0
76-100

Shed leaves

A

54

)Survival range (%

57

54
46

46

43

9

76-100

0-25

Remained leaves
91

51-75

26-50

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Leaves %

19

19

20

Membrane stability index %

30

گیاههه  75درصد بید .در ورايط تنش ویر به دلیهل تجمهو
يین ها سمّی در برگ و افزايش مقدار آنها بها گذوهت مهان
برگهها پیرتهر لهذف مهیگردنهد (.)Negrão et al., 2017
بنابراين درصهد بهرگهها باقیمانهده و همهنهین ريهزشکهرده
میتیاند به عنیان معیار در ار يهابی ژنیتیه هها موتلهف در
تحمل به ویر مد نظر قهرار گیهرد .بررسهی همهتهتگی بهین
صفا میرد مطالعه نشان داد که بین درصهد بهرگ باقیمانهده و
درصد بقاء همهتتگی م هت و معنهیدار (** )r2=0/66وجهید
دارد (جدول  .)5هنگامی که سديم در اندام هیايی گیهاه تجمهو
میيابد و گیاه تحت تأثیر اثرا منفهی ناوهی ا سهمیت سهديم
است ،عال م قابهلماللظهه ا ا رد و سهپس قههیه ا وهدن
برگها به علهت توريهب رنگدانهههها فتیسهنتز و در نهايهت
پیر و مرگ ايجاد میگردد ( .)Sakuraba et al., 2014ايهن
اثرا در برگها قديمی تر کهه مهد مهان بیشهتر تجمهو
سهديم را انجههام داده و در معهر انهاوههت آن بهیدهانههد ،ديههده
میوید .با اين لهال ،بههطهیر قابهلماللظهها بهرگ بر هی ا
گیاهان بهتر ا ساير گیاههان بهرا لفهظ سههزينگی و کهارکرد
فتیسنتز برا مد طیرنی در لضهیر سهطح بهار سهديم در
بافت گیاهی عمل میکنند (.)Negrão et al., 2017

0-25

)Survival range (%

شکل  -3درصد برگ باقیمانده و درصد برگ ریزشکرده (الف) و شاخص پایداری غشاء (ب) در ژنوتيپهای نخود دسی در دامنههای
مختلف بقاء ،چهار هفته پس از اعمال تنش شوری  12dSm-1کلرید سدیم
Fig. 3. Remained and shed leaves (A) and membrane stability index (B) of chickpea genotypes in different survival
ranges, four weeks after imposing 12dSm-1 NaCl salinity

دو دامنه بقا قهلهی افهزايش يافهت (وهکل -3ب) .همهتهتگی
میان صهفا مهیرد مطالعهه نشهان داد کهه بهین درصهد بقهاء و
وهها ص پايههدار غشههاء همهتههتگی م هههت و معنههیدار
(** )r2=0/54وجید داوت (جهدول  .)5در میهان ژنیتیه هها
مههیرد مطالعههه ،بیشههترين وهها ص پايههدار غشههاء مربههیط بههه
ژنیتی ها  MCC34و  MCC179به ترتیهب بها بقها  53و
 85درصد و پايدار غشاء  52و  51درصد بید (جهدول  1و .)2

تههأثیر تههنش وههیر بههر وهها ص پايههدار غشههاء بههرگ
140ژنیتی نوید دسهی معنهی دار بهید (جهدول  3 ،2 ،1و .)4
ار يابی متیسط وا ص پايدار غشاء در دامنهها موتلف بقاء
نشان داد که بها افهزايش درصهد بقهاء ،پايهدار غشهاء افهزايش
میيابد .در دو دامنه بقاء  50-26و 75-51درصد تفاوتی ا نظهر
وهها ص پايههدار غشههاء مشههاهده نشههد ،امهها در دامنههه بقهها
 76-100درصد ،متیسط پايدار غشاء وش درصد نتههت بهه
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غلظههت کههم پتاسههیم و کلتههیم ،غشههاها سههلیلی را ناپايههدار و
نفیذپذير آنها را تحهت تهأثیر قهرار مهیدههد ( & Grattan
 .)Grieve, 1992اين تغییرا در نفیذپذير غشاء سهلیلی بهه
علههت وجههید يههینههها س همّی باعههل ا ههتالل در فرآينههدها
فیزيیلههیژيکی موتلههف مههیوههید (.)Shahid et al., 2012
مديريت اين يینها سمّی در گیاهان و ژنیتیه هها متحمهل
میجب لفظ پايدار غشاء وده و ادامه لیا گیهاه را تضهمین
میکند .در اين مطالعه باربیدن وا ص پايدار غشاء در بر ی
ژنیتی ها اين مطالعه ،وجید مکانیتمها مهديريت نمهک در
گیاه نوید را نشان میدهد که دامنه تحمل آنهها را نتههت بهه
تنش ویر بار میبرد.

با وجید ايهن ،در بهین ژنیتیه ههايی کهه بقها  100درصهد
داوتند ،بر ی ژنیتی هها ماننهد  MCC29و  MCC136دارا
وا ص پايدار غشاء نتهتاً پايینی بیدند (جدول .)1
در او ها ویر ،اغلب يینها سديم و کلر غالب بهیده
و غلظت بار هر دو يین در او ویر ،منجر به اثرا توريهی
وديد در گیاهان لتاه می وید که عهدم دسترسهی بهه آب و
برهم یردن تعادل غذايی را به دنهال یاهد داوهت (Garcia-
 .)Sanchez et al., 2002در ايههن وههرايط ،غلظههت بههار
يینها سمّی ممکن است با رقابت در جذب ساير میاد غهذايی
ضرور منجر بهه عهدم تعهادل عناصهر غهذايی ماننهد پتاسهیم،
منیهزيم و کلتهیم گهردد ( .)Hasegawa et al., 2000مقهدار
بیش ا لد يینها سمّی سديم و کلر در بافتها گیهاهی بها

جدول  -3اثر تنش شوری  12dSm-1کلرید سدیم بر صفات مورد بررسی در ژنوتيپهای مختلف نخود دسی در دامنه بقای  50تا  26درصد
Table 3. Effect of sodium chloride salt stress (12dSm-1) on studied traits in different chickpea genotypes in the survival
range of 50-26%
نسبت

ماده خشک
Dry weight
ميلیگرم بوته
)(mg.plant-1

پتاسيم
Na/K

435
309
357
365
341
757
316
702
444
289
442
365
342
689
432
280
331
396
251
617
480
333
419
245
324
301
87
**
23

1.57
0.20
1.25
1.22
0.33
0.41
1.09
0.46
0.61
1.21
1.14
0.28
1.29
1.05
0.77
1.22
0.66
1.38
0.30
1.22
1.44
0.80
1.17
0.29
0.91
0.91
0.30
**
24

سدیم به

غلظت پتاسيم
K
ميلیگرم در

غلظت سدیم
Na
ميلیگرم در

گرم ماده

گرم ماده

خشک
)(mg.g-1dw

خشک
)(mg.g-1dw

33
41
39
30
27
55
34
56
55
38
34
34
32
31
32
32
32
29
39
33
31
34
34
40
32
35
13
**
108

51
8
49
37
9
22
37
26
33
45
39
9
42
32
25
39
21
40
12
40
43
27
39
11
29
32
9
**
40

شاخص

برگ

برگ باقی

پایداری
غشاء
MSI
درصد
)(%

ریزشکرده
Shed
leaves
درصد
)(%

مانده
Remained
leaves
درصد
)(%

فرعی
No. of
lateral
branches

9
10
4
35
19
38
21
24
42
6
12
20
17
4
37
0
0
1
37
5
21
4
46
10
24
38
10
**
99

55
68
51
37
65
56
57
62
61
49
60
79
55
77
46
38
48
60
78
34
64
72
60
64
40
53
14
**
21

45
32
49
63
35
44
43
38
39
51
40
21
45
23
54
62
52
40
22
66
36
28
40
36
60
47
14
**
57

2
3
2
2
3
3
2
3
4
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
1
**
30

تعداد شاخه

ارتفاع بوته
Plant
height
سانتی متر
)(cm

15
23
18
20
25
36
17
36
29
19
20
24
20
16
19
17
18
22
24
23
20
17
24
23
26
22
3
**
16

رشدی
Growth
stage

درصد بقاء
Survival
درصد
)(%

مرحله

1
1
1
3
1
1
3
1
1
3
3
1
5
1
1
1
2
3
1
3
1
1
3
1
5
3
0.003
**
0.2

50
50
50
47
47
45
42
40
40
40
40
39
38
38
38
38
36
36
35
32
31
30
28
27
26
26
4
**
12

ژنوتيپ
MCC

212
438
452
382
424
45
379
39
40
307
401
349
198
246
509
680
516
536
99
389
540
514
376
872
280
322
LSD0.05
Genotypes

CV

 :MCCبانک بذر نوید مشهد ،مرالل رود  :1 :قهل ا گلدهی :2 ،ابتدا گلدهی :3 ،گلدهی :4 ،ابتدا غالف دهی :5 ،غالف دهی :RWC .محتیا نتهی آب برگ :MSI ،وا ص پايدار غشهاء :LSD ،لهداقل
ا تالف معنیدار در سطح التمال پنج درصد :** ،معنیدار در سطح التمال يک درصد :CV ،ضريب تغییرا
MCC: Mashhad Chickpea Collection, Growth stages: 1: Before flowering, 2: Early flowering, 3: Flowering, 4: Early podding, 5: Podding. MSI: Membrane
Stability Index, LSD: Least Significant Difference in 5% probability level. **: Significant at 1% probability level, CV: Coefficient of Variation
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غلظت عناصر سديم و پتاسیم و همهنهین نتههت سهديم بهه
پتاسیم ژنیتی ها نوید تیه دسهی در تهنش وهیر 12dSm-1
تفاو معنهیدار بها ههم داوهتند (جهدول  3 ،2 ،1و  .)4بررسهی
میانگین غلظت عناصر سديم و پتاسیم در دامنههها موتلهف بقهاء
لاکی ا کاهش مقدار سديم و افهزايش مقهدار پتاسهیم بها افهزايش
درصد بقاء بید؛ با اين وجید تفاو بین میان مقدار سديم در دامنهه
بقا  100-76و  75-51درصد ناچیز بید (وهکل -4الهف) .نتههت
سديم به پتاسیم نیز متأثر ا غلظت ههر يهک ا عناصهر بها افهزايش
B

1.60

K

A

1.40

41

40
36

1.20

76-100

51-75

0.80

Na/K

0.70

31

1.00

0.89
0.68

Na
44

25

31

24

0.60
0.40

0.20
0.00
26-50

76-100

0-25

51-75

26-50

0-25

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

)Elements concentration (mg.g-1dw

1.51

درصد بقاء کاهش پیدا کرد (وکل -4ب) .بررسی همهتهتگی بهین
صفا میرد مطالعه با يکديگر نشان داد که غلظت سديم بها درصهد
بقاء همهتهتگی منفهی معنهیدار (** ،)r2=-0/50غلظهت پتاسهیم و
درصد بقهاء همهتهتگی م ههت و معنهیدار (** )r2=0/26و نتههت
سديم به پتاسهیم بها درصهد بقهاء همهتهتگی منفهی و معنهیدار
(** )r2=-0/56دارند (جدول  .)5همهنین اثهرا منفهی سهديم بهر
ارتفاع بیته و درصد برگ باقی مانهده و اثهر م ههت پتاسهیم بهر ايهن
ويژگیها کامالً مشهید بید (جدول .)5

)Survival range (%

)Survival range (%

شکل  -5متوسط سدیم و پتاسيم اندام هوایی (الف) و نسبت سدیم به پتاسيم اندام هوایی (ب) در ژنوتيپهای نخود دسی در دامنههای
مختلف بقاء ،چهار هفته پس از اعمال تنش شوری  12dSm-1کلرید سدیم
Fig. 5. Concentration of Na and K (A) and Na/K (B) in chickpea genotypes in different survival ranges,
four weeks after imposing 12dSm-1 NaCl salinity

جذب سديم و افزايش جهذب پتاسهیم در ژنیتیه هها موتلهف
مشاهده ود.
و ن شههک انههدام هههیايی برآينههد تمههامی مکانیتههمههها و
فرايندها گیاه در طیل دوره رود است .میزان ماده شک اندام
هیايی ژنیتی ها نوید تی دسی تحت تنش ویر 12dSm-1
تفاو معنیدار داوهت (جهدول  3 ،2 ،1و  .)4بررسهی میهزان
ماده شک اندام هیايی در دامنهههها موتلهف بقهاء در وهرايط
تنش ویر نشان داد که با افهزايش درصهد بقهاء ،میهزان تیلیهد
افزايش يافت (وکل  .)6میزان افزايش ماده شک ا بقا 25-0
درصد به  75-51 ،26-50و  100-76درصد به ترتیب  24 ،16و
 38درصد افزايش نشان داد (وکل  .)6در میان ژنیتی ها نوید
مههیرد مطالعههه ،وههش ژنیتیهه ،MCC22 ،MCC43 ،MCC4
 MCC59 ،MCC49و  MCC85بههه ترتیههب بهها ،100 ،76 ،67
 100 ،75و  85درصد بقاء بیشترين و ن اندام هیايی را در میهان
ژنیتی ها دارا بیدند (جدول  1و  .)2بررسی همهتتگی بهین و ن
شک اندام هیايی با ويژگیها میرد مطالعه نشان داد که بهجهز
درصد برگ ريزشکهرده و غلظهت سهديم انهدام ههیايی و نتههت
سديم به پتاسیم ،ساير صفا میرد بررسهی همهتهتگی م ههت و
معنههیدار داوههتند و در میههان آنههها ارتفههاع بیتههه بیشههترين
همهتتگی (** )r2=0/66را دارا بید (جدول .)5

برا مقابله مشکل ویر میتهیان ا راهکارهها موتلفهی
استفاده کرد .اصالح گیاه جهت افزايش تحمل به وهیر يکهی ا
قابلاطمینانترين روشها ممکن اسهت کهه ا بتهیار جهها
قابل مطالعه است .برا بههید تیانايی رود محصهیر راعهی در
او ویر ،ونا ت صفا و مکانیتمهايی تحمهل بهه وهیر در
ارقام و ژنیتی ها متحمل ضرور اسهت (.)Roy et al., 2011
تحت تنش ویر  ،ا دسهتدادن آب قابهلدسهتره ،متهمیمیت
ناوی ا سديم و عدم تعادل يینی باعل محدوديت رود میوهید؛
بنابراين گیاهان مکانیتمهايی برا تحمل ویر فعال میکننهد.
گزارشها ياد کمهید پتاسیم و سمیت سديم را دلیهل اصهلی
محدوديت تیلید محصیر کشهاور در سراسهر جههان عنهیان
کردهاند ( .)Kao, 2011; Khan et al., 2009پتاسیم مهیتیانهد
اثرا تهنش سهديم را در گیهاه کهاهش دههد؛ درنتیجهه تیانهايی
گیاهان برا تحمل ویر بهود وابتته به تغذيه پتاسیم است
( .)Horie et al., 2009در اين مطالعه افزايش مقدار پتاسهیم در
اندام هیايی ژنیتی ها نوید تی دسی میجهب افهزايش درصهد
بقهها آنههها گرديههد .همهنههین همهتههتگی بههین صههفا نیههز
تأيیدکننده اثر م هت پتاسیم برا مقابله با تنش وهیر بهید .در
اغلب ژنیتی هايی که درصد بقا بارتر داوتند ،نتههت سهديم
به پتاسیم پايین بید و تنیع قابلماللظهها در رابطهه بها کهاهش
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جدول  -4اثر تنش شوری  12dSm-1کلرید سدیم بر صفات موردبررسی در ژنوتيپهای مختلف نخود دسی در دامنه بقای  25تا صفر درصد
Table 4. Effect of sodium chloride salt stress (12dSm-1) sodium chloride on studied traits in different chickpea genotypes in
the survival range from 25 to 0%
ماده خشک
Dry weight
ميلیگرم بوته
)(mg.plant-1

نسبت
سدیم
به
پتاسيم
Na/K

غلظت پتاسيم
K
ميلیگرم در گرم
ماده خشک
)(mg.g-1dw

غلظت سدیم
Na
ميلیگرم در
گرممادهخشک
)(mg.g-1dw

شاخص
پایداری
غشاء
MSI
)(%

برگ
ریزشکرده
Shed
leaves
)(%

برگ باقی
مانده
Remained
leaves

ژنوتيپ
MCC

)(%

تعداد شاخه
فرعی
No. of
lateral
branches

ارتفاع بوته
Plant height
سانتی متر
)(cm

مرحله
رشدی
Growth
stage

درصد بقاء
Survival
درصد
)(%

286
439
539
373
514
308
362
256
446
162
139
308
260
505
429
498
263
242
322
365
511
463
456
435
411
677
139
225
219
425
292
218
267
443
467
437
320
372
234
398
197
288
305
310
381
457
325
375
404
479
589
294
279
345
411
305
396
303
312
438
295
253
258
97
304
201
348
193
160
44
87
**
23

1.33
1.54
1.16
0.93
0.27
1.08
1.08
1.93
1.60
2.25
1.70
0.82
1.59
1.46
1.07
1.20
2.36
1.12
1.54
1.39
1.22
0.91
1.25
1.38
0.99
1.15
0.49
1.72
1.48
1.47
1.22
1.78
1.52
1.03
1.26
1.34
1.29
2.60
2.60
1.43
3.38
1.51
1.34
1.55
1.06
1.49
1.97
1.54
1.22
1.37
1.58
1.52
1.37
1.57
2.33
1.32
1.27
1.30
1.47
1.44
1.34
1.78
1.59
2.36
1.67
2.42
1.72
1.36
1.21
2.99
0.30
**
24

31
28
34
32
34
32
34
19
67
26
29
37
31
31
37
35
32
47
33
30
31
39
31
36
31
33
23
30
28
26
31
28
31
36
34
34
31
24
27
27
21
31
31
28
36
43
24
26
34
30
36
33
25
30
25
26
33
31
26
36
30
27
29
21
35
25
29
31
27
12
13
**
108

40
42
40
30
9
34
37
38
94
59
50
31
48
45
40
42
74
44
48
41
38
35
38
50
30
38
11
52
41
36
38
49
44
37
44
45
39
61
69
45
71
47
42
44
39
61
39
40
41
42
56
48
35
47
57
33
43
39
38
51
41
47
47
52
58
61
49
42
32
37
9
**
40

0
9
0
12
7
0
8
0
12
0
0
0
0
0
0
17
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
**
99

81
63
50
62
67
47
54
88
70
82
88
53
81
80
73
63
90
74
86
90
100
84
92
92
86
93
54
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
14
**
21

19
37
50
38
33
53
46
12
30
18
12
47
19
20
27
38
10
26
14
10
0
16
8
8
14
7
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
**
57

2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2
2
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
**
30

15
22
19
21
28
16
20
15
21
17
18
16
14
21
19
22
19
17
19
25
26
26
23
18
25
24
19
8
10
24
17
15
18
8
8
8
8
8
8
8
8
14
9
9
11
12
16
15
15
15
18
12
15
13
16
13
15
18
14
15
14
13
15
7
13
10
16
11
11
8
3
**
16

1
5
3
3
1
1
1
1
5
3
3
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.003
**
0.2

25
25
24
24
22
21
21
20
20
19
14
13
13
13
12
11
11
11
9
9
7
7
6
6
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
**
12

534
560
410
567
328
148
159
265
549
237
515
101
455
564
548
416
554
666
196
205
194
377
199
576
388
406
876
125
195
335
385
408
411
418
428
431
433
435
437
439
451
504
517
532
535
553
555
580
584
585
600
601
603
607
609
615
629
631
632
633
634
661
672
675
677
678
690
710
711
713
LSD0.05
Genotypes
CV%

 :MCCبانک بذر نوید مشهد ،مرالل رود  :1 :قهل ا گلدهی :2 ،ابتدا گلدهی :3 ،گلدهی :4 ،ابتدا غالف دهی :5 ،غالف دهی :RWC .محتیا نتهی آب برگ :MSI ،وا ص پايدار غشاء :LSD ،لداقل ا تالف معنهیدار در سهطح التمهال
پنج درصد :** ،معنیدار در سطح التمال يک درصد :CV ،ضريب تغییرا
MCC: Mashhad Chickpea Collection, Growth stages: 1: Before flowering, 2: Early flowering, 3: Flowering, 4: Early podding, 5: Podding. MSI: Membrane Stability Index, LSD: Least
Significant Difference in 5% probability level. **: Significant at 1% probability level, CV: Coefficient of Variation

214

نباتی و همکاران؛ ارزیابی تحمل به شوری /...پژوهشهاي حبوبات ايران /سال(دوره) ،12شمارة ،1سال ،1400صفحه 205-220

551

500

445
406

340

400
300
200
100

)Shoot dry weight (mg.plant -1

600

0

26-50

51-75

76-100

0-25

)Survival range (%

شکل  -6متوسط وزن اندام هوایی ژنوتيپهای نخود تيپ دسی در دامنههای مختلف بقاء،
چهار هفته پس از اعمال تنش شوری  12dSm-1کلرید سدیم
Fig. 6. Biomass of chickpea genotypes in different survival ranges, four weeks after imposing 12dSm-1 NaCl salinity

ویر میاد پرورده و انهرژ تیلیهد در گیهاه صهرف مهديريت
تنش می گردد که در نهايت با کاهش میزان رود و تیلیهد بهرو
پیدا میکند .اين میزان کهاهش در گینهههها موتلهف گیهاهی
متفاو بیده که میزان تحمل آنها را بیان مهیکنهد ( Munns
 .)& Gilliham, 2015در اين مطالعهه دامنهه بقهاء متنهیع در
ژنیتی ها نوید تی دسی و تیلید مهاده شهک متفهاو در
ورايط تنش ویر يکتان نشان داد که بر هی ا مکانیتهمهها
در اين گیاه برا تحمل به ویر وجید دارد .الهته ا اين نکتهه
نهايد غافل ود که لهیبا گیاههان متحمهل بهه تهنش وهیر
نیتتند ،بنابراين وجید تنیع در تحمل بهه وهیر مهیتیانهد در
اصالح برا ورايط ویر امیدبوش باود.

در گیاهههان مکانیتههمههها فیزيیلههیژيکی و بییوههیمیايی
موتلفی به منظیر ندهماندن در هاوههايی بها غلظهت بهار
نمک تیسهعه پیهدا کهرده اسهت .مکانیتهمهها اصهلی وهامل،
هیمیستا يینی و جايگزار يینها ،جذب و انتقال يین ،سنتز
محافظتکننده ها يینی و محلهیل هها سها گار ،فعهالسها
آنزيمها آنتی اکتیدانت و سا ت ترکیبها آنتی اکتیدانت،
سنتز پلیآمین ها ،تیلید اکتید نیتريک و نیسانا هیرمینی کهه
الهته مکانیتمها تنها به اين میارد محدود نمیوید ( & Gupta
 .)Huang, 2014بدون ترديد هرگینه مکانیتم تیسعهيافتهه در
گیاهان بهرا مقابلهه بها تهنشهها محیطهی ا جملهه وهیر
هزينههايی برا گیاه بهه همهراه دارد .در گیاههان تحهت تهنش

جدول  -5ضرایب همبستگی صفات اندازهگيری شده در  140ژنوتيپ نخود دسی تحث تأثير تنش شوری  12dSm-1کلرید سدیم
Table 5. Correlation coefficients of studied traits in 140 chickpea genotypes under sodium chloride salt stress of
12dSm-1
11

9

10

7

8

5

6

3

4

1

**0.27

Growth stage

1

**0.26

**0.59

Plant height

**0.61

**0.23

**0.59

No. Of lateral branches

1

**0.47

**

**

**

1

**-1.00

**-0.47

**

1

0.42

-0.42

**

0.40

-0.40

**

0.66

-0.66

**-0.40

**0.40

**0.47

**0.50

**0.12

**0.54

1

**-0.37

**

**

**

**

ns

0.02

**

1

0.01

**0.41

**

ns

0.09

1

**-0.41

2

1

1

1

1
Survival%

0.35

-0.19

-0.35

**

0.19

-0.42

**

-0.44

**

0.28

0.35

-0.50

**

0.26

**-0.38

**0.80

**-0.46

**0.42

**-0.42

**-0.51

**-0.57

-0.08ns

**-0.56

**

**

**

**

**

**

**

**

**

0.34

-0.24

0.31

-0.21

0.21

0.44

0.66

0.20

0.40

Remained leaves%
Shed leaves%
MSI
Na
K
Na/K
Dry weight

درصد بقاء
مرلله رود
ارتفاع بیته
تعداد وا ه فرعی
برگ باقیمانده
برگ ريزشکرده
وا ص پايدار غشاء
سديم
پتاسیم
نتهت سديم به پتاسیم
و ن شک

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

 nsو ** :به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح التمال  1درصد
ns and **: Non-significant and significant in probability levels of 1%, respectively
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 در نهايهت بهر اسهاه نتهايج ايهن.ویر ماليم امکانپذير است
،MCC29 ،MCC22 ،MCC18 مطالعههههه ژنیتیهههه ههههها
 درصد بقاء تحمل100  باMCC430  وMCC136 ،MCC59
.مناسهی نتهت به تنش ویر داوتند

نتيجهگيری
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 بررسی همهتتگی بهین صهفا.ژنیتی ها موتلف وجید دارد
نشان داد که بقاء و ندهماندن در ورايط ویر ارتههاط م هتهی و
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Introduction
The agricultural sector needs to reduce the use of freshwaters and using low quality waters instead of
increasing demand for domestic and industrial water uses, along with the reduction of groundwater level.
Therefore, using saline water in the future for agricultural production is unavoidable. The soil fertility has
been reduced due to decreasing the quality of water resources and increasing salinity in agriculture lands.
Saline water and saline soil contain high concentrations of salts such as calcium sulfate and sodium
carbonate, although sodium chloride is the dominant salt. Salt stress affects various physiological and
metabolic processes in plant and may eventually impede crop production depending on the extent and
severity of the stress. In the early stages, a high concentration of solutes present in the soil brings about
osmotic stress which reduces the capacity of root systems to absorb water and, that start the loss of leaves
water. This is accompanied by ion-specific effects that cause the accumulation of toxic concentration of Na +
and Cl− in the cells, which manifest in the form of chlorosis and necrosis. Planting legumes in saline soil is
important for conservation of sustainability of production. However, legumes, including chickpea, show lowsalinity tolerance and loss yield in saline conditions. To permit crop growth on natural saline soils
considerable enhancement of salinity tolerance could be required for the chickpea which is a relatively salt
sensitive legume. Therefore, identification and introduction of salt tolerated chickpea cultivars help
sustainable crop production in moderate saline areas.
Materials and Methods
This study was carried out under hydroponic conditions in the greenhouse of Research Center for Plant
Sciences, Ferdowsi University of Mashhad. The experiment was conducted as a completely randomized
design with three replications to evaluate salinity tolerance of 140 Deci-type chickpea genotypes during
seedling stage in a salinity level of 12 dSm-1 NaCl. Hoagland solution had been used in the sand culture
method. Recirculating nutrient system was applied, nutrient solution was replaced weekly and salinity of
nutrient solution was adjusted daily, but no acidity adjustments were made in the Hoagland solution. Four
weeks after salinity application, growth stages, height plant, branch number, survival percentage, remained
leaves, shed leaves, membrane stability index, sodium and potassium concentration were measured.
Results and Discussion
Results indicated that survival percentage of 21 genotypes was more than 76% among which, six
genotypes of MCC18 ،MCC22 ،MCC29 ،MCC59 ،MCC136 and MCC430 showed 100% survival. In the
survival range of 76-100, 51-75, 26-50 and 0-25%, 43, 57, 42 and 16 percent of genotypes were in the post*Corresponding Author: jafarnabati@ferdowsi.um.ac.ir
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flowering stages, respectively. Plant height increased with increasing survival range, so that the genotypes in
the survival range of 76-100% were 4, 5 and 12 cm higher than the survival range of 51-75, 26-50 and 025%, respectively. The highest plant was observed in MCC59 genotype with 100% survival range. The
lowest number of branches per plant was observed in the 0-25% survival range. With increasing survival
range percentage of shed leaves decreased and the percentage of remained leaves increased. The same
percentage of shed leaves and the remained leaves were observed in the survival range of 76-100% and 5175%. In three survival range 76-100%, 51-75%, and% 26-50, the shed leaves were about 50%. The highest
percentage of remained leaves (73%) was observed in MCC177 genotype with 75% survival. The membrane
stability index increased with raise up survival range. There were no difference in survival range of 26-50
and 51-75% in membrane stability index, but in the survival range of 76-100%, membrane stability 6%
increased compared to the two previous survival ranges. The highest membrane stability index observed at
MCC34 (53%) and MCC179 (52%) with 85%, 51% survival, respectively. However, among genotypes in
100% survival some genotypes, such as MCC29 and MCC136, had a relatively low membrane stability
index. With rising up survival range, sodium concentration decreased and potassium increased. Sodium to
potassium ratio was also decreased with increasing survival range. Dry matter productions per plant
increased with improving survival range. Dry matter from 0-25% to 26-50%, 51-75% and 76-100% survival
range, increased 16%, 24%, and 38%, respectively. MCC4, MCC43, MCC22, MCC49, MCC59 and MCC85
had the highest dry matter productions.
Conclusion
The correlation between traits showed the positive correlation between survivals and remained leaves
which is depended on maintaining membrane stability and decreasing sodium uptake in plant. Based on this
information, chickpea genotypes have salt tolerance mechanisms and it is possible to use these genotypes for
breeding programs for moderate salinity stress conditions.
Keywords: Hydroponics, Membrane, Potassium, Sodium, Survival
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چکيده
حضور علفهایهرز در زيستبومهای کشاورزی همیشه منفی نبوده و میتواند با افزايش تنوع گونهای سبب اياباد
اثرات مثبت بر زيستبوم و گیاه زراعی شود .ازاينرو مطالعهای در سال زراعی  1394-95با هدف بررسی روابط موجود در
جوامع علفهایهرز يک مزرعه عدس و نیز اثر شاخصهای تنوع بر عملکرد عدس اناام شد .تراکم ،ارتفباع و وز خشبک
علفهایهرز بهعنوا متغیرهای مستقل و عملکرد عدس بهعنوا متغیر وابسته در نظر گرفتبهشبد و نمونبهببرداری در دو
مرحله (قبل از گلدهی و همزما با رسیدگی فیزيولوژيکی عدس) اناام شد .عالوه بر اين ،با استفاده از دادههای ثبتشبده
مربوط به علفهایهرز ،شاخصهای تنوع زيستی شانو -وينر (' )Hو سیمپسو ( )Dو شاخبصهای يکنبواختی اسبمی -
ويلسو ( )Evarو کامارگو (' )Eمحاسبه شدند .روابط بین علفهایهرز و عبدس ببا اسبتفاده از رگرسبیو گبامببهگبام و
نقشههای مربوط به تنوع علفهایهرز و عدس نیز با استفاده از روش درو يابی کرياینگ استخراج شدند .نتباي مطالعبه
نشا داد که عملکرد دانه عدس با افزايش يک بوته و همچنین يک گرم در مترمربع علفهرز به مقدار  0/83و  0/27گبرم
در مترمربع کاهش يافت؛ درحالیکه تنوع و يکنواختی علفهایهرز ،ببر عملکبرد عبدس اثبر مثببت و معنبیدار داشبت و
افزايش يک واحد در شاخصها ی يکنواختی اسمی و ويلسو و تنوع سیمپسو منار به افزايش عملکرد دانه عبدس ببه
مقدار  76/48و  64/66گرم در مترمربع شد .نقشههای مکانی عملکرد عدس و شاخصهای تنوع و يکنواختی علفهایهرز
نیز بهخوبی نمايانگر اين رابطه مثبت بود .در حقیقت افزايش تنوع و يکنبواختی علبفهبایهبرز در مبزارع باعب تقسبیم
عادالنهتر منابع و خسارتزايی کمتر برخی گونههای علفهایهرز میشود .ازاينرو ،افزايش آگاهی دربباره اثبرات مثببت و
منفی تنوع علفهایهرز میتواند در مديريت بهتر علفهایهرز مزارع مفید واقع شود.
واژههای کليدی :توزيع مکانی علفهایهرز ،حبوبات ،شاخصهای تنوع و يکنواختی ،عملکرد دانه

کاهش عملکرد عدس در اثر رقابت علفهایهرز در حبدود  20تبا
 84درصد تخمین زده شده ( )Yenish et al., 2009که میبزا
خسارت بسته به شدت نفوذ و گونه علفهایهبرز متفباوت اسبت
( .)Knott & Halila, 1988ازاينرو کنترل علفهایهرز عبدس
جهبببت جلبببوگیری از کببباهش محصبببول ضبببروری اسبببت
(.)Karimmojeni et al., 2015
شدت رقابت علفهایهرز به گونه علفهرز ،شدت آلبودگی،
دوره تداخل و شرايط اقلیمی تأثیرگذار بر رشد علبفهبرز و گیباه
زراعبی بسبتگی دارد ( .)Erman et al., 2008بیشبتر مطالعبات
مربببوط بببه رقابببت علببفهببایهببرز و گیاهببا زراعببی بببه رقابببت
تکگونهای 2علفهایهرز پرداختهاند .بهعنوا مثبال Abdollahi
) & Mohammad Doost Chamanabad (2015ببه بررسبی

1

مقدمه
عدس يکی از مهمترين حبوبات در سیستمهای کشت ديبم
و آبی در مناطق مختلف جهبا ( ،)Mohamed et al., 1997از
جمله مهبمتبرين محصبوالت ذبذايی در کشبورهای خاورمیانبه و
جنببوآ آسببیا اسببت ( .)Sarker & Erskine, 2006سببط
زيرکشت عبدس در ايبرا  129هبزار هکتبار و میبزا تولیبد آ
74هزارتن گزارش شده است که از نظر سط زيرکشت در جها
در رتبه نهم و از نظر تولیبد در رتببه نبوزدهم قبرار دارد ( FAO,
 .)2016عالوه بر اين ،به دلیل تبراکم کبم کشبت عبدس (تبراکم
توصیه شده بین  80تا  100بوتبه در مترمرببع اسبت) و سبرعت
رشد کند در مراحل اولیه رشد ،تاج پوشش متراکمبی را در اوايبل
فصل رشد در زمبین اياباد نمبیکنبد (.)Erman et al., 2008
* نویسنده مسئولalireza884@gmail.com :

2. Single-species competition
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اين زيستبومها شود .کارکرد يک زيستبوم بهطور عمدهای تحت
تببأثیر سببط تنببوع گیبباهی و جببانوری آ قببرار دارد ( Altieri,
 .)1999تقريبا تمامی کشورها در مورد حفظ تنوع زيستی توافبق
نظر دارند .علفهایهرز نیز جزئی از حافظا تنوع زيستی هستند
( .)Marshall et al., 2003ازاينرو تنبوع علبفهبایهبرز نقبش
مهمی را در افزايش تنوع گیاهی در يک زيستبوم کشاورزی ايفبا
میکند ( .)Fried et al., 2009; Plaza et al., 2011ببا توجبه
به مطال ذکرشده اين مطالعه با هدف بررسی رواببط موجبود در
جوامع علفهایهرز يک مزرعه عدس و همچنین اثر شاخصهای
تنوع روی عملکرد عدس به اجرا درآمد.

توانايی رقبابتی ننبد رقبم گنبدم ( )Triticum aestivum L.ببا
علفهرز خبردل وحشبی Jafarizade & Modhej (2011) ،ببه
بررسی اثرات رقابتی علفهرز پنیرک ( )Malva Spp.بر گنبدم و
) Baghestani & Atri (2003به ارزيابی رقابت گندم و نباودار
( )Secale cereal L.پرداختند .اين در حبالی اسبت کبه عمومبا
جمعیت تکگونهای علفهرز در مزارع کشاورزی ديده نمیشود و
اثرات رقابتی جمعیتهای نندگونهای در اين ارتباط مهبم اسبت
( .)Toler et al., 1996در مقیباس اقتصبادی تولیبد محصبوالت
کشاورزی ،عملکرد اذل تحت تأثیر تداخل نند علفهرز کباهش
میيابد ( .)Song et al., 2017نتاي تحقیقاتی کبه در آ هبا ببه
بررسی تداخل نندگونهای علفهایهبرز پرداختبهشبده نشبا از
برهمکنشهای مختلف میا گونههبای علبفهبرز و گیباه زراعبی
دارد .در بعضی موارد مشاهدهشبده کبه برخبی گونبههبای علبف-
هایهرز میتوانند با اثر منفی گونههای ديگر بر گیاه زراعی مقابله
کننبد .در مطالعبهای کبه توسبط ) Salehian et al, (2003در
مورد بررسی رقابت نندگونهای علفهایهرز مزرعه گندم صورت
گرفت ،گزارش شد که علفهرز خبونیواش ( )Phalaris spp.ببا
يوالف وحشی که از بازدارندههای مهم عملکرد گندم ببود ،مقابلبه
کرده و خود بر عملکبرد گنبدم تبأثیر مثببت نشبا داد .بنبابراين
مطالعه رقاببت نندگونبهای علبفهبایهبرز مبیتوانبد اطالعبات
بیشتری را در مورد رقابت علفهایهرز و گیاه زراعبی ببه همبراه
داشته باشد .لزوما بیشترين عملکرد محصول وقتیکه گیاه زراعبی
بهتنهايی در مزرعه حضور داشته باشد ،يا در شرايط حضور انبدک
گونههای گیاهی ديگر ،حاصل نمیشود (.)Coulis et al., 2014
بهعنوا مثال جذآ برخی عناصر ذبذايی محبدود در خباکهبای
فقیر شنی توسط گیاه زراعی نیاز به وجود تعبامالت مثببت میبا
گونههای مختلف گیاهی دارد .به اين صورت که برخی گونبههبای
علفهایهرز ممکن است مواد ذذايی را از نقاط ذیرقابلدسبترس
برای گیباه زراعبی اسبتخراج کبرده و در اختیبار آ قبرار دهنبد.
بنابراين حضور برخی گونههای مختلبف علبفهبرز در کنبار گیباه
زراعی میتواند سب ايااد نرخه ذذايی شبوند ( Cierjacks et
 .)al., 2016ازاينرو به نظر مبیرسبد وجبود علبفهبایهبرز در
زيستبومهای کشاورزی همیشه منفی نبوده و میتواند منار ببه
افزايش تنوع گونهای و درنتیاه ايااد اثرات مثبت شود.
معموال عملکرد محصول و زيستتوده علفهبرز ببا يکبديگر
همبستگی منفی دارند ،اما انتظار مبیرود زمبانی کبه گونبههبا از
لحاظ جذآ منابع بسیار متنوع هستند ،رقاببت علبفهبرز و گیباه
زراعی کمتر مطرح شود .بر اين اساس ممکن است تنوع علفهبرز
و عملکرد محصول رابطهای با هم نداشته باشند و يبا حتبی دارای
رابطه مثبت باشند ( .)Cierjacks et al., 2016در يبک جامعبه
گیاهی روابط پیچیده بین اجزاء میتواند منار به ارتقای کبارکرد

مواد و روشها
اين تحقیق در سال زراعی  1394-95در يک مزرعه عبدس
ديم ،واقع در پرديس کشباورزی و منبابع طبیعبی دانشبگاه رازی
کرمانشاه با مساحت تقريبی  1/5هکتبار و بافبت خباک سبیلتی-
رسی به اجرا در آمد .درصد رس ،سیلت و شن خباک مزرعبه ببه
ترتی  46 ،44و  10درصد بود .درصد کربن آلی و نیتبروژ کبل
به ترتی  1/46و  0/15درصد و همچنین فسبفر و پتاسبیم قاببل
جذآ خاک به ترتی معادل  6/36و 211میلیگبرم ببر کیلبوگرم
بود .اسیديته خباک  7/75و هبدايت الکتريکبی آ معبادل 0/44
میلی موس بر سانتیمتر بود .مختصات جغرافیبايی مزرعبه مبورد
مطالعبه  47درجببه و  3دقیقببه شبرقی و  34درجببه و  23دقیقببه
شمالی و ارتفاع  1374متر از سط دريا بود .اقلیم منطقبه مبورد
مطالعه معتدل ،با متوسط دمای  13/4و میانگین بارندگی سالیانه
 455میلیمتر بود .در سال قبل از اناام آزمايش ،مزرعه به حالت
آيش و سال پیش از آ  ،تحت کشت گندم ديم قرار داشت.
پس از آمادهسازی زمین با استفاده از گاوآهن برگبردا دار و
ديسک ،در تاريخ  16اسفند سال  1394با اسبتفاده از رديبفکبار
ديم با فاصله رديف  25سانتیمتر ،بذور عدس رقم محلبی (دارای
اندازه دانه متوسط ،میزا تحمل به سبرما متوسبط ،رقبم محلبی
کرمانشاه ،لرستا و ايالم) کشت شدند .در مزرعه مورد مطالعبه از
هیچگونه آفتکش و روش ديگری برای مبارزه با آفات ،بیماریهبا
و علفهایهرز استفاده نشده بود .نمونهبرداری از علفهبایهبرز و
گیاه زراعی در دو مرحله صورت گرفت.
نمونهبرداری در مزرعه به صورت سیستماتیک اناام گرفت،
بهصورتیکه قبل از اناام نمونهبرداریها شبکهای از نقاط فرضبی
مربعی (با فواصل  7در  7متر) در نظر گرفته شبد کبه ببهصبورت
منظم در امتداد مسیر حرکت در مزرعه قرار داشته و در هريک از
اين نقاط ،نمونهبرداری صورت گرفت .فاصبله ببین نقباط نمونبه-
برداری با توجه به دامنه تأثیر مکانی علفهایهبرز کبه در بیشبتر
علفهایهرز مهم مزارع کمتر از هفت متبر اسبت ( Bagheri et
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در اين معادله  Dشاخص تنوع سیمپسو  pi ،سهم افراد در
گونه iام نسبت به کبل جامعبه کبه ببهصبورت  pi=ni/Nتعريبف
میشود و  Sتعبداد گونبههبا در کبل جامعبه اسبت ( Simpson,
.)1949
معادله :3

 ،)al., 2010هفت متر در نظر گرفته شبد و ببرای تعیبین سبط
محل نمونهبرداری نیز از کوآدرات يبک مترمربعبی اسبتفاده شبد.
پس از اناام مرحله اول نمونهبرداری ،در هر يک از نقباط نمونبه-
برداری ،مختصات جغرافیايی با اسبتفاده از دسبتگاه  1GPSثببت
شد .همچنین از يک میخ نوبی نیز جهت شناسبايی نقباط ببرای
مرحله دوم نمونهبرداری استفاده شد.
در اولین مرحله نمونهبرداری که مصادف ببا مرحلبه قببل از
گلدهی عدس ( 14ارديبهشت) بود ،نمونهبرداریهای ذیرتخريببی
شامل تراکم و ارتفاع گونههای مختلف علفهرز به تفکیبک گونبه
اناام شد .تراکم علفهایهرز با شمارش تعداد بوتههای هر گونبه
در واحد نمونهبرداری به دست آمد .ارتفاع بوتههای علفهبرز نیبز
به تفکیک گونه و با استفاده از خطکش اندازهگیری شد .انتخباآ
اين مرحله نمونهبرداری بر اسباس حساسبیت عبدس در مراحبل
اولیه رشد و قبل از گلدهی به حضور علفهایهرز صورت گرفت.
در مرحلببه دوم نمونببهبببرداری ،همزمببا بببا رسببیدگی
فیزيولوژيک و قبل از برداشت محصول عدس ( 15خرداد) ،دقیقبا
در مناطق عالمتگذاریشده از مرحله اول ،نمونهبرداری بهصورت
تخريبی اناام شد .بهاينترتی کبه بوتبههبای عبدس و مامبوع
علفهایهرز ،جمعآوری و ببه آزمايشبگاه منتقبل شبدند .صبفات
موردبررسی در ايبن مرحلبه شبامل تبراکم و وز خشبک علبف-
هایهرز به تفکیک گونه و عملکرد دانه عدس بود.
عالوه بر موارد ذکرشده ،با اسبتفاده از دادههبای ثببتشبده
مربوط به علفهایهرز ،شاخصهای تنوع زيسبتی شبانو -وينبر2
(' )Hو سیمپسببو  )D( 3و شاخبببصهببای يکنببواختی اسببمی -
ويلسو  )Evar( 4و کامارگو )E'( 5بر اساس معادلبههبای  1تبا 3
محاسبه شدند:
معادله :1

در ايناببا  Evarشبباخص يکنببواختی اسببمی  -ويلسببو ni ،
تعداد افراد گونه iام در نمونه ( nj ،)i=1, 2, 3, …, sتعداد افبراد
گونه jام در نمونه ( )j=1, 2, 3, …, sو  Sتعداد گونههبا در کبل
نمونه میباشد (.)Smith & Wilson, 1996

شبباخص يکنببواختی کارمبباگو نیببز بببا اسببتفاده از معادلببه 4
محاسبه شد.
معادله :4
که ' Eشاخص يکنواختی کامارگو pi ،سهم گونه iام در کل
نمونه pj ،سهم گونه jام در کل نمونه و  Sتعداد گونهها در کل
جامعه است (.)Camargo, 1993

جهت اناام تازيه و تحلیلهای آماری ابتدا با بهرهگیبری از
آزمببو کولموکببوروف اسبمیرنوف از نرمببالبببود توزيببع دادههببا
اطمینا حاصل شد .سپس ارتباطات بین علفهایهرز با يکبديگر
و با عدس ،همچنبین اثبر شباخصهبای تنبوع و يکنبواختی روی
عملکرد عدس با استفاده از تازيه رگرسبیو گبامببهگبام توسبط
نرمافزار  SPSS Statistics V.20مورد بررسی قرار گرفت .جهت
تهیه نقشههای علفهایهرز و عدس نیبز از نبرمافبزار ArcMap
 10.2.2استفاده شد .ببهايبنترتیب کبه ببرای انتخباآ بهتبرين
نقشهها مدلهای مختلف مورد بررسبی قبرار گرفبت و در نهايبت،
مدلی که کمترين ريشه دوم میانگین مربعبات خطبا ( )RMSEرا
داشت بهعنوا بهترين مدل انتخاآ و نقشه ببر اسباس آ تهیبه
شد.

که ' Hشاخص تنوع شانو -وينر pi ،سهم افراد در گونه iام
نسبت به کل جامعه که بهصورت  pi=ni/Nتعريف مبیشبود (ni
تعداد افراد گونه iام و  Nتعبداد کبل علبفهبایهبرز) و  Sتعبداد
گونهها در کل جامعه است (.)Shannon & Weaver, 1949
معادله :2

نتایج و بحث
بررسی علفهایهرز مهم مزرعهه موردمطالعهه در مرحلهه اول
نمونهبرداری

1. Global Positioning System
2. Shannon weiner Index
3. Simpson Index
4. Smith and Wilson Index
5. Camargo Index

جدول  ،1گونههای علفهرز ثبتشده در مزرعبه را طبی دو
مرحله نمونهبرداری نشا میدهد.
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 علفهایهرز مشاهدهشده در مزرعه عدس مورد مطالعه طی مراحل اول و دوم نمونهبرداری-1 جدول
Table 1. Observed weeds in the studied lentil field during the first and second sampling stages

نام فارسی
Persian name

نام انگليسی
English name

نام علمی
Scientific name

خانواده
Family

دوره رویشی
Vegetative period

گاوزبا بدل

Borage

Anchusa italica

Boraginaceae

)تراکم (بوته در مترمربع
Density (plant/m2)
1 مرحله
Stage 1

2 مرحله
Stage 2

Annual )(يکساله

1

1

نپقک

Birthwort

Aristolochia bottae

Aristolochiaceae

Annual )(يکساله

82

10

علف نسبک

Madwort

Asperugo procumbens

Boraginaceae

Annual )(يکساله

1

0

يوالف زراعی

Oat

Avena sativa

Poaceae

Annual )(يکساله

1

3

علف کبکی

Golden rod

Bongardia chrysogonum

Berberidaceae

Annual )(يکساله

1

0

گوش خرگوش گرد

Hare's ear

Bupleurum rotundifolium

Apiaceae

Annual )(يکساله

20

23

کاملینا

Camelina

Camelina sativa

Brassicaceae

Annual )(يکساله

28

27

ازمک

Whitetop

Cardaria draba

Brassicaceae

Perennial )(نندساله

226

227

گلرنگ

Safflower

Carthamus tinctorius

Asteraceae

Annual )(يکساله

53

0

گل گندم

Cornflower

Centaurea cyanus

Asteraceae

Annual )(يکساله

9

3

دانه مرغ متورم

Chickweed

Cerastium inflatum

Caryophyllaceae

Annual )(يکساله

2

0

دانه مرغ

Chickweed

Cerastium perfoliatum

Caryophyllaceae

Annual )(يکساله

33

37

سلمه تره

Lamb's quarters

Chenopodium album

Chenopodiaceae

Annual )(يکساله

232

0

گوش خرگوش

Hare's ear
mustards

Conringia orientalis

Brassicaceae

Annual )(يکساله

141

89

پیچک صورتی

Bindweed

Convolvolus
stachydifolium

Convolvulaceae

Perennial )(نندساله

87

0

پیچک

Field bindweed

Convolvulus arvensis

Convolvulaceae

Perennial )(نندساله

157

110

پناه مرذی

Bermuda grass

Cynodon dactylon

Cynodon dactylon

Perennial )(نندساله

1

0

تاتوره

Thornapple

Datura spp

Solanaceae

Annual )(يکساله

1

0

خاکشیر

Flixweed

Descurainia sophia

Brassicaceae

Annual )(يکساله

5

5

فرفیو

Gopher spurge

Euphorbia rigida

Euphorbiaceae

Perennial )(نندساله

1158

483

شاهتره

Common fumitory

Fumaria officinalis

Papaveraceae

Annual )(يکساله

1

0

بی تی راخ

Cleavers

Galium aparine

Rubiaceae

Annual )(يکساله

150

37

شمعدانی ذده دار

Cranesbills

Geranium tuberosum

Geraniaceae

Annual )(يکساله

222

0

شیرين بیا

Liquorice

Glycyrrhiza glabra

Fabaceae

Perennial )(نندساله

32

25

ناخنک

Cudweed

Goldbachia laevigata

Brassicaceae

Annual )(يکساله

1

2

جو زراعی

Barley

Hordeum vulgare

Poaceae

Annual )(يکساله

5

3

کاهوی خاردار

Prickly lettuce

Lactuca orientalis

Asteraceae

) (دوسالهBiennial/)(يکسالهAnnual

22

11

بالنگو

Balangu

Lallemantia spp

Lamiaceae

Annual )(يکساله

9

2

ذربیلک

Henbit DeadNettle

Lamium amplexicaule

Lamiaceae

Annual )(يکساله

23

6

خلر

Peavines

Lathyrus spp

Fabaceae

Annual )(يکساله

57

0

بابونه

Chamomile

Matricaria chamomilla

Asteraceae

Annual )(يکساله

142

104
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ادامه جدول  -1علفهایهرز مشاهده شده در مزرعه عدس مورد مطالعه طی مراحل اول و دوم نمونهبرداری
Continue of table 1. Observed weeds in the studied lentil field during the first and second sampling stages
تراکم (بوته در متر مربع)
)Density (plant/m2
دوره رویشی
Vegetative period

مرحله 2
Stage 2

مرحله 1
Stage 1

0

1

(يکساله Annual

خانواده
Family

نام علمی
Scientific name

نام انگليسی
English name

نام فارسی
Persian name

Fabaceae

Medicago sativa

Alfalfa

يوناه

69

93

(يکساله) Annual

Papaveraceae

Papaver umbonatum

Semitic poppy

شقايق

47

95

(يکساله) Annual

Asteraceae

Picnomon acarna

-

خار زردک

1

207

(يکساله) Annual

Polygonaceae

Polygonum aviculare

Common knotgrass

علف هفت بند

0

2

(يکساله) Annual

Portulacaceae

Portulaca oleracea

Common purslane

خرفه

0

1

(نندساله) Perennial

Ranunculaceae

Ranunculus repens

Creeping buttercup

آالله

82

203

(يکساله) Annual

Brassicaceae

Sinapis arvensis

Charlock mustard

خردل وحشی

6

12

(نندساله) Perennial

Poaceae

Sorghum halepense

Johnson grass

قیاق

10

21

(دوساله) Biennial
(نندساله) Perennial

Asteraceae

Tragopogon dubius

Western salsify

شنگ

0

1

(نندساله) Perennial

Fabaceae

Trifolium spp

Clover

شبدر

11

12

(يکساله) Annual

Caryophyllaceae

Vaccaria pyramidata

Cow soapwort

جغاغک

0

6

(يکساله) Annual

Plantaginaceae

Veronica persica

Birdeye speedwell

سیزاآ

20

39

0

21

(يکساله) Annual

Fabaceae

Vicia spp

Vetches

ماشک

(يکساله) Annual

Asteraceae

Xanthium strumarium

Rough cocklebur

توق

در مطالعه ) Ahmadi et al, (2013روی فلور علبفهبایهبرز
مزارع عدس استا لرستا نیز بیشترين گونبههبای گیباهی ببه
خببانوادههببای  Asteraceaeو  Brassicaceaeتعلببق داشببتند.
نتاي مطالعه حاضر نشا میدهد که بهطورکلی همه گونههبای
مهم شناسايیشده ،جبزو علبفهبایهبرز پهبنببر بودنبد .در
مطالعه ) Ahmadi et al, (2013نیبز در ببین علبفهبایهبرز
شايع مشاهدهشده  16خانواده پهبنببر و تنهبا يبک خبانواده
باريک بر وجود داشتند .در مطالعه ديگری توسط Mousavi
) & Ahmadi (2013روی فلبور علبفهبایهبرز مبزارع نخبود
شهرستا خرمآباد  86/7درصد از علفهایهرز شايع با فراوانبی
بیش از  10درصد ،به گروه دولپهایها تعلق داشتند.

پرتببراکمتببرين گونببههببای علببفهببرز طببی مرحلببه اول
نمونهبرداری شامل فرفیو ( ،)Euphorbia rigidaسبلمه تبره
( ،)Chenopodium albumازمبببک (،)Cardaria draba
شمعدانی ذدهدار ( ،)Geranium tuberosumعلبف هفبتبنبد
( ،)Polygonum aviculareخبببردل وحشب بی ( Sinapis
 ،)arvensisپیچبک ( ،)Convolvulus arvensisببی تبی راخ
( ،)Galium aparineبابونببه (،)Matricaria chamomilla
گبببوش خرگبببوش ( ،)Conringia orientalisخبببار زردک
( ،)Picnomon acarnaشبقايق (،)Papaver umbonatum
پیچک صبورتی ( )Convolvulus stachydifoliumو نپقبک
( )Aristolochia bottaeبودند که درماموع حدود  68درصد
از کل علفهایهرز را به خبود اختصباد دادنبد (جبدول  .)1از
بین مهمترين علفهایهرز ثبت شده ،گونههای فرفیو  ،ازمبک،
علف هفبت بنبد ،خبردل وحشبی ،پیچبک .ببی تبی راخ ،گبوش
خرگوش ،خارزرد ،شقايق و نپقک به عنبوا علبفهبای شبايع
مزارع عدس در ذرآ کشبور (اسبتا لرسبتا ) مطبرح هسبتند
( .)Ahmadi et al., 2013خببانوادههببای ،Brassicaceae
 Asteraceaeو  Convolvulaceaeبیشببترين گونببههببا را در
خود جای دادنبد .مطالعبات پیشبین نیبز حضبور پررنبگ علبف
هایهرز خانواده  Brassicaceaeرا در مزارع دولپهایها گزارش
کردهانبد (.)Cheam & Code, 1995; Whish et al., 2002

تأثير علفهایهرز بر عملکرد عدس

نتاي مربوط به مرحله اول نمونه برداری نشا داد کبه ببر
اساس يک مدل رگرسبیونی معنبیدار ( ،)p≤0/01تبراکم علبف
هایهرز مزرعه بهطور معنیداری عملکرد عدس را تحبت تبأثیر
خود قرار دادند .اين در حالی بود که ارتفاع علبفهبایهبرز اثبر
معنیداری بر عملکرد عدس نداشبت (جبدول  .)2تبراکم بباالی
علفهایهرز در اوايل فصل رشد که گیباه عبدس دارای قبدرت
رقابت بااليی نیست ،مبیتوانبد باعب تضبعیف گیباه شبده و در
نتیاه سب کاهش رشد بعدی در طی فصل رشد شبود .عبالوه
بر اين ،تراکم باالی علفهایهرز در اوايل فصل رشبد مبیتوانبد
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مناببر بببه کبباهش عملکببرد ذرت بببه ترتی ب  30±9 ،10±5و
 66±11درصبد شبد Asghari & Armin (2014) .مشباهده
کردند که تراکم باالی علفهایهرز در طول دوره رويشی ،سب
کاهش عملکرد بیولوژيک نخود و به دنبال آ کباهش عملکبرد
دانبه ببه مقببدار  80/6درصبد نسبببت ببه شبباهد کنتبرل کامببل
علفهایهرز گرديد.

نشا دهنده حضور پرنقش آ ها در ادامه فصل رشد و در نهايت
ايااد اثر منفی بر عملکرد عدس باشدMyers et al, (2005) .
بیا داشتند که تراکم باالی علفهایهبرز ببهخصبود در طبی
دوره بحرانی میتواند فشار رقابتی بااليی را طی فصل رشد روی
ذرت داشته باشبد .در آزمبايش آ هبا ،عبدم کنتبرل علبفهبرز
 Sorghum bicolorدر تراکمهای کم (سه بوته در مترمرببع)،
متوسط ( 14بوتبه در مترمرببع) و بباال ( 66بوتبه در مترمرببع)

جدول  -2رابطه تراکم علفهایهرز و عملکرد عدس با استفاده از رگرسيون گامبهگام
Table 2. The relationship between weed density and lentil yield using stepwise regression
مقدار احتمال
P value

ضریب بتا
Beta coefficient

خطای معيار
Standard error

ضریب رگرسيون
Regression coefficient

0.00

_

4.41

218.30

0.00

-0.032

0.19

-0.83

مدل
Model
ضري ثابت
Constant coefficient
تراکم علفهایهرز
Weed density

ارتفاع علفهایهرز دارای اثر معنیدار بر عملکرد عدس نبود ،بنابراين از مدل حذف شدند.
ضري رگرسیو  :نشا دهنده ضري هر متغیر بر اساس واحد اندازهگیری آ ها
خطای معیار :انحراف استاندارد مقدار پیشبینیشده در سطوح مختلف متغیر مستقل
ضري بتا :ضري استانداردشده که در آ تفاوت اندازه اعداد مربوط به متغیرهای مستقل شده است.
The weeds height did not have a significant effect on lentil yield, so removed from the model.
Regression coefficient: represents the coefficient of each variable based on their unit of measurement.
Standard error: The standard deviation of the predicted value at different levels of the independent variable
Beta coefficient: Standardized coefficient where the difference in the size of the values of independent variables is modified.

اثر معنیدار بر عملکرد عدس بوده و تبراکم علبفهبایهبرز اثبر
معنبیداری را ببر عملکبرد عبدس نشببا نبداد .علبفهبایهببرز
میتوانند با افزايش سط تاج پوشش خود رشد گیاهبا زراعبی
را تحت تأثیر قرار دهنبد ( .)Cressman et al., 2011سباختار
کانوپی علفهرز میتواند بهعنبوا عباملی مهبم در رقاببت نبور،
باع کباهش تولیبد گیباه رقیب شبود ( Giambalvo et al.,
.)2010
به طورکلی ،افبزايش درصبد تباج پوشبش علبفهبایهبرز
می توانبد کباهش تشعشبعات فعبال فتوسبنتزی گیباه زراعبی و
درنتیاه کاهش فتوسنتز و در نهايت عملکرد را به دنبال داشته
باشد Cierjacks et al, (2016) .گزارش کردند که همبستگی
منفی قابلتوجهی میا عملکبرد محصبول و وز خشبک علبف
هایهرز وجود داردEsfandiari & Hashemi Jozi (2005) .
نیز کاهش عملکرد لوبیا را تا  70درصد تحبت رقاببت ببا علبف-
هایهرز گزارش کردنبد .آ هبا بیبا داشبتند کبه ببه ازای هبر
کیلوگرم افزايش وز خشک علفهایهرز ،حبدود  380گبرم از
عملکرد محصول در هکتار کاسته شد.

در مرحله دوم نمونهببرداری ،وز خشبک علبفهبایهبرز
مزرعه بهطور معنیداری عملکرد عدس را تحت تبأثیر قبرار داد؛
درحالیکه تراکم علفهایهرز در اين مرحله بر عملکبرد عبدس
تأثیری معنیداری نداشت (جدول  .)3اين امر نشا میدهد که
در زما گلدهی و پرشد دانه عدس ،وز خشک علفهرز کبه
نشا دهنده اندازه علفهایهرز و قدرت رقبابتی آ هبا ببا گیباه
زراعی میباشد ،تعیینکننده شدت خسارت بر گیاه زراعی است.
در حقیقت در طی فصل رشد و افزايش رقابت ببین گونبههبای
علفهایهرز با يکديگر و گیاه زراعی ،گونبههبايی کبه از قبدرت
رقابت بیشتری برخوردارند ،منابع بیشتری را جذآ کرده و وز
خشک بیشتر ،همچنین جثه بزر تری را به دسبت مبیآورنبد.
ازاينرو حضور اين علفهایهرز هرنه بیشبتر باشبد ،مبیتوانبد
اثرات منفی بیشتری را روی عملکرد گیاه زراعبی داشبته باشبد.
در اين مرحله ممکن است که گیاهچههای حاصل از مبوجهبای
جوانهزنی علفهایهرز نیز در مزرعه حضور داشبته باشبند ،امبا
ازنظر قدرت رقابت و جذآ منابع تأثیر نانیزی روی گیاه زراعی
داشته باشند .بنابراين به نظر می رسد که به همین دلیبل اسبت
که وز خشک علفهایهرز در مرحله دوم نمونهببرداری دارای
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جدول  -3رابطه وزن خشک علفهایهرز در مرحله دوم نمونهبرداری و عملکرد عدس با استفاده از رگرسيون گامبهگام
Table 3. The relationship between weed dry matter and lentil yield using stepwise regression in the second stage of
sampling
مقدار احتمال
P value

ضریب بتا
Beta coefficient

خطای معيار
Standard error

ضریب رگرسيون
Regression coefficient

0.00

_

4.41

211.90

0.00

-0.021

0.09

-0.27

مدل
Model
ضري ثابت
Constant coefficient
وز خشک علفهایهرز
Weed dry matter

ارتفاع علفهایهرز دارای اثر معنیدار بر عملکرد عدس نبود ،بنابراين از مدل حذف شدند.
ضري رگرسیو  :نشا دهنده ضري هر متغیر بر اساس واحد اندازهگیری آ ها
خطای معیار :انحراف استاندارد مقدار پیشبینیشده در سطوح مختلف متغیر مستقل
ضري بتا :ضري استانداردشده که در آ تفاوت اندازه اعداد مربوط به متغیرهای مستقل شده است.
The weeds height did not have a significant effect on lentil yield, so removed from the model.
Regression coefficient: represents the coefficient of each variable based on their unit of measurement.
Standard error: The standard deviation of the predicted value at different levels of the independent variable
Beta coefficient: Standardized coefficient where the difference in the size of the values of independent variables is modified.

بنابراين ،در اکوسیستمهايی که فراوانی گونههبا تقريببا يکسبا
است ،شاخص يکنبواختی بباال اسبت و در اکوسیسبتمهبايی ببا
گونههای ذال  ،شاخص يکنواختی کاهش میياببد ( Ejtehadi
 .)et al., 2009بررسی ضري تأثیر شاخص يکنواختی اسبمی
و ويلسو و شاخص تنوع سیمپسو نشا داد که تأثیر شاخص
يکنببواختی اس بمی و ويلسببو روی عملکببرد نخببود بیشببتر از
شاخص تنبوع سیمپسبو ببود .ايبن امبر نشبا مبیدهبد کبه
يکنواختی گونهها و عبدم ذالبیبت مبیتوانبد درمامبوع اثبرات
مثبتی را در اين زيستبوم کشاورزی به همراه داشبته باشبد .در
حقیقت تأثیر مثبت و معنی دار شاخص اسبمی و ويلسبو ببر
عملکرد عدس نشا داد که در نبواحی ببا حضبور يکنواخبتتبر
گونههای گیاهی ،اثر مثبت بر عملکرد عبدس نسببت ببه سباير
نقاط با يکنواختی کمتر ،وجود داشت .به نظبر مبیرسبد رقاببت
بین گونههای علفهایهرز میتواند از شدت تبأثیر منفبی يبک
گونه خاد بر عملکرد محصول بکاهد و در ماموع سب تبأثیر
مثبت بر عملکرد شبود .در مطالعبه )Cierjacks et al, (2016
نیببز وجببود رابطببه مثبببت معنبیدار میببا عملکببرد محصببول و
شاخصهای تنوع علفهایهرز گزارش شده است.
عببالوه بببر شبباخص اسببمی و ويلسببو  ،شبباخص تنببوع
سیمپسبو نیبز اثبر مثبتبی را روی عملکبرد عبدس نشببا داد
(جدول  .)4هما طور که قبال ذکر شد ،تاريخچه مبديريتی ايبن
مزرعه میتواند منار به افزايش تنوع گونههبای علبفهبایهبرز
شده باشد .به نظر میرسد دلیل اثر مثبت معنیدار اين شاخص
بر عملکرد عدس اين گونه توجیه شود که افزايش تنوع گونبهای
منار به حضور گونبههبای مختلبف و در نتیابه افبزايش تبأثیر
گونههای علفهایهرز روی يکبديگر گبردد .ببهايبنترتیب کبه
ممکن است گونه يا گونههبايی از علبفهبرز سبب کباهش اثبر
منفی بعضی گونههای ديگر علفهرز بر عملکرد عدس شوند .ببر

تأثير شاخصهای تنوع و یکنواختی بر عملکرد عدس بر اساس
تراکم علفهایهرز در مرحله اول نمونهبرداری

بر اساس نتباي  ،حضبور علبفهبایهبرز در مزرعبه مبورد
مطالعه منار به کاهش عملکبرد عبدس شبد؛ ببهطبوریکبه در
مرحله اول نمونهبرداری حضور يک بوته در مترمرببع منابر ببه
کاهشی معنی دار به مقدار  0/83گرم در مترمربع روی عملکبرد
عدس گرديد (جدول  .)2همچنین در مرحله دوم نمونهببرداری
نیز هر گرم وز خشک علفهرز منابر ببه کاهشبی ببه مقبدار
 0/27گرم در مترمربع در عملکبرد عبدس شبد (جبدول  .)3در
ادامه رابطه بین شاخصهای تنوع و يکنبواختی علبفهبایهبرز
مزرعه با عملکرد عدس مورد بررسی قرار گرفت .نتاي مربوط به
تأثیر شاخصهای تنوع و يکنبواختی تبراکم علبفهبایهبرز در
مرحله اول نمونهبرداری (بهعنوا متغیبر مسبتقل) ببر عملکبرد
عدس (بهعنوا متغیر وابسته) نشبا داد کبه مبدل رگرسبیونی
مربوطه با سط احتمال  p≤0/01معنیدار بوده و قادر به بیبا
تغییببرات عملکببرد عببدس تحببت تببأثیر شبباخصهببای تنببوع و
يکنواختی علفهایهرز بود .بر اساس نتاي بهدستآمده از میا
شاخصهبای موردبررسبی در ايبن مرحلبه شباخص يکنبواختی
اسمی و ويلسو و شاخص تنوع سیمپسو اثبر مثببت معنبی
داری بر عملکرد عدس داشتند (جدول .)4
مزرعه مورد مطالعه يک مزرعه ديم بوده که در سبالهبای
قبل تحت کشت گندم و مديريت آيش بود .اصوال در اين مزرعه
کنترل علبفهبایهبرز صبورت نگرفتبه و يبا در صبورت انابام،
بهصورت مکانیکی بوده است .ازاينرو به نظر میرسد عدم فشبار
انتخاآ ناشی از استفاده از علفکشها منار به کاهش ذالبیبت
و در نتیاه حضور يکنواختتر گونههای علفهایهرز در مزرعبه
شده بود .يکنواختی بهعنبوا يکبی از مؤلفبههبای اصبلی تنبوع
زيسبتی ،نشبا دهنبده سببهم گونبه در يبک اکوسیسبتم اسببت.
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کاهش تعداد تبکبوتبه سبوروف شبد .در نتیابه دو علبفهبرز
تاجخروس و علف انگشتی با اعمال تأثیر منفی ببر سبوروف کبه
دارای بیشترين اثر منفی بر ذرت بود ،بیشترين تأثیر مثبت را بر
ذرت داشببتند .در مطالعببه ) Sohrabi et al, (2016روی
علفهایهرز مزارع نخود در کرمانشاه نیز علفهرز شبیرينبیبا
دارای رابطه معنیدار مثبت با عملکرد نخود و منفی با مهمترين
علفهایهرز مزارع مورد مطالعه يعنبی کاسبنی ( Cichorium
 ،)intybusگلرنگ وحشی و گوش خرگوش بود.

اساس نظر ) Radosevich et al, (2007تعدادی از گیاها که
بهصورت علفهرز مطرح هستند ،میتوانند دارای تأثیرات مثبت
روی ساير گیاها زراعی و علفهایهرز باشند.
) Afshari (2010در مطالعببه خببود در مببورد رقابببت
نندگونهای علفهایهرز ذرت ،اثر مثبت تاجخروس ريشهقرمبز
( )Amaranthus retroflexusرا گزارش کرد؛ زيرا تاجخبروس
وحشی بر تمام گونههای موجود در مزرعه (بهجز يکگونبه) اثبر
منفی داشت و سب کاهش وز خشک آ ها شده بود .بهعالوه
علببفهببرز علببف انگشببتی ( )Digitaria sanguinalisباع ب

جدول  -4رابطه شاخص یکنواختی اسميت و ویلسون و شاخص تنوع سيمپسون و عملکرد عدس در مرحله اول نمونهبرداری با استفاده از
رگرسيون گامبهگام
Table 4. Relationship between Smith & Wilson evenness index and Simpson diversity index and lentil yield in the first
stage of sampling using stepwise regression
مقدار احتمال
P value

ضریب بتا
Beta coefficient

خطای معيار
Standard error

ضریب رگرسيون
Regression coefficient

0.000

_

19.016

127.666

0.000

0.436

18.840

76.488

0.003

0.329

21.129

64.667

مدل
Model
ضري ثابت
Constant coefficient
شاخص اسمیت و ويلسو
Smith & Wilson index
شاخص سیمپسو
Simpson index

ارتفاع علفهایهرز دارای اثر معنیدار بر عملکرد عدس نبود ،بنابراين از مدل حذف شدند.
ضري رگرسیو  :نشا دهنده ضري هر متغیر بر اساس واحد اندازهگیری آ ها
خطای معیار :انحراف استاندارد مقدار پیشبینیشده در سطوح مختلف متغیر مستقل
ضري بتا :ضري استانداردشده که در آ تفاوت اندازه اعداد مربوط به متغیرهای مستقل شده است.
The weeds height did not have a significant effect on lentil yield, so removed from the model.
Regression coefficient: represents the coefficient of each variable based on their unit of measurement.
Standard error: The standard deviation of the predicted value at different levels of the independent variable
Beta coefficient: Standardized coefficient where the difference in the size of the values of independent variables is modified.

حضور برخی علفهایهرز می تواند عالوه بر اياباد رواببط
پیچیده مثبت در مزرعه ،منبع تغذيه پرندگا و حشبرات مفیبد
نیببز باشببند ( & Cardwell et al., 1994; Moreby
 .)Southway, 1999; Marshall et al., 2003عالوه بر ايبن،
کاهش جمعیت و تنوع علفهایهرز بومی مبیتوانبد منابر ببه
افزايش حضور گونههای مهاجم پرخسارت شود ( & Baessler

بررسی نقشه های مکانی مربوط به عملکرد عدس ،شاخص
يکنواختی اسمی و ويلسو و شاخص تنوع سیمپسبو نشبا
داد که عملکرد عبدس ،از نظبر مکبانی دارای همبسبتگی ببا دو
شاخص ذکرشده بود؛ بهطبوریکبه در نبواحی ببا عملکبرد کبم
عببدس ،شبباخصهببای يکنببواختی و تنببوع نیببز از مقببدار کمببی
برخببوردار بودنببد و در نببواحی کببه عملکببرد عببدس ببباال بببود،
يکنواختی و تنوع علفهایهرز نیز از مقبدار بباالتری برخبوردار
بودند (شکل  .)1اين امبر نشبا مبیدهبد کبه افبزايش تنبوع و
يکنواختی در مزارع (به عنوا مثال با افبزايش تنبوع کشبت در
بعد مکا و زمبا ) مبی توانبد منابر ببه کباهش اثبرات منفبی
علفهایهرز روی عملکرد محصول شود .عالوه بر ايبن ،افبزايش
تنببوع علببفهببایهببرز م بیتوانببد مناببر بببه ارتقببای کببارکردی
زيستبومهای کشاورزی شود ( Fried et al., 2009; Plaza et
.)al., 2011

Klotz, 2006; Simberloff, 2006; Downey et al.,
 .)2009ازاينرو ،آگباهی از جوامبع علبفهبایهبرز و همچنبین

روابط آ ها با گیاه زراعی مبیتوانبد جنببههبای مثببت حضبور
علفهایهبرز در مبزارع را نمايبا و در نتیابه مبديريت بهتبر
علفهایهرز مزارع را با افزايش دانش در اين حبوزه ببه همبراه
داشته باشد.

228

زرگریان و همکاران؛ ارزیابی اثر تنوع /...پژوهشهاي حبوبات ايران /سال(دوره) ،12شمارة ،1سال ،1400صفحه 221-234

A

B

C

الف

ب

ج

شکل  -1توزیع مکانی الف -عملکرد عدس ،ب -شاخص یکنواختی اسميث و ویلسون و ج -شاخص تنوع سيمپسون
Fig. 1. Spatial distribution; A. Lentil yield, B. Smith and Wilson evenness index and C. Simpson diversity index

وابسته تحت تأثیر متغیرهبای مسبتقل نیسبت .ببر ايبن اسباس
هیچ يک از شباخصهبای مبورد بررسبی در ايبن مرحلبه تبأثیر
معنی داری بر عملکرد عدس نداشتند .با توجه به نتباي مرببوط
به گونههایهرز ثبتشده در مزرعه (جدول  )1میتوا گفت در
مرحله اول نمونهبرداری تعداد گونههای علبفهبرز بیشبتری در
مزرعه حضور داشتند و برهمکنش بین گونههای علفهایهرز و

تأثير شاخصهای تنوع و یکنهواختی بهر عملکهرد عهدس در
مرحله دوم نمونهبرداری

نتاي مربوط به تأثیر شاخصهای تنوع و يکنبواختی علبف
هایهرز (بر اساس وز خشبک) ببهعنبوا متغیبر مسبتقل ببر
عملکرد عبدس ببهعنبوا متغیبر وابسبته ،نشبا داد کبه مبدل
رگرسیونی مربوطه معنیدار نبوده و قادر به بیا تغییرات متغیر
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 به طوریکه افزايش يک واحدی در شاخصهای يکنبواختی،بود
اسمی و ويلسو و تنوع سیمپسو منار به افبزايش عملکبرد
. گبرم در مترمرببع شبد64/66  و76/48 دانه عبدس ببه مقبدار
درواقع با افزايش تنبوع و يکنبواختی علبفهبایهبرز و افبزايش
تعامالت مثبت و منفی مابین آ ها به نظر مبیرسبد کبه اثبرات
 توزيع مکانی عملکرد عدس.مثبتی نیز روی عملکرد حاصل آمد
در مزرعببه يکنواخببت نبببوده و در نقبباط مختلببف عملکردهببای
 بررسی نقشههای مکانی عملکرد عبدس و.مختلف به دست آمد
شاخصهای تنوع و يکنواختی علفهبایهبرز نشبا داد کبه در
بسیاری از نقاط مختلف مزرعبه ببا افبزايش تنبوع و يکنبواختی
جوامع علفهایهرز عملکرد عدس نیز پاسخ مثبت نشا داده و
 در حقیقبت.مقادير ببااليی از عملکبرد در آ نقباط ثببت شبد
افزايش تنوع و يکنواختی علفهایهرز در مزارع میتواند باعب
تقسیم عادالنهتر منابع و خسارتزايی کمتبر برخبی گونبههبای
 توجه ببه تنبوع زيسبتی مبزارع کبه، ازاينرو.علفهایهرز شود
 میتوانبد،بخش مهمی از آ توسط علفهایهرز تأمین میشود
با افزايش آگاهی تصمیمات بهتری را در مديريت علفهبایهبرز
.مزارع به دنبال داشته باشد

گیاه زراعی در بیشترين میبزا خبود ببود و کبم و زيباد ببود
شاخصهای تنوع و يکنواختی تبأثیر قاببلتبوجهی ببر عملکبرد
 اما در زما برداشت محصول گونههبای کمبی،محصول داشتند
.باقیمانده و شاخصها تأثیر نندانی بر عملکرد نداشتند
نتيجهگيری
به طوری کلی نتاي حاصل از اين آزمبايش نشبا داد کبه
 گونبه علبفهبرز در مرحلبه اول نمونبهببرداری و45 درماموع
گونه در مرحله دوم نمونهبرداری مشاهده شد کبه اکثبر ايبن28
گونهها يکساله و پهنبر بودند که حضور آ ها در ساير مزارع
 حضور علفهایهرز در مرحله اول.عدس نیز گزارش شده است
.و دوم نمونببهبببرداری مناببر بببه کبباهش عملکببرد عببدس شببد
بهاينترتی که افزايش علفهبایهبرز ببه تعبداد يبک بوتبه در
 گرم0/83 مترمربع منار به کاهش عملکرد دانه عدس به مقدار
 عالوه بر ايبن يبک گبرم افبزايش وز خشبک.در مترمربع شد
 گرمبی عملکبرد0/27 علفهایهرز در مترمربع منار به کاهش
 اين در حالی بود که تنوع و يکنبواختی.دانه در مترمربع گرديد
علفهایهرز دارای اثر مثببت و معنبیدار روی عملکبرد عبدس
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Introduction
Lentil is one of the most important legumes in rainfed and irrigated cultures, which is sensitive to weeds
due to its low density and growth rate in early stages of growth. Therefore, lentil weed control is essential to
prevent crop loss. Most studies of weed and crop competition have focused on mono-species competition,
while generally there is not observed and the multispecies competition effects of weed populations are
important. On the other hand, studies have shown that the presence of weeds in agricultural ecosystems is not
always negative, even the presence of different weed species along the crop with increased diversity and
nutrient cycling can lead to positive effects. Therefore, the knowledge of the effects of presence of different
weed species on a field and the relationship between them is important. In this study, the relationships
between weed communities in a lentil field and the effect of diversity indices on lentil yield were
investigated.
Material and Methods
This experiment was conducted on one of rainfed lentil fields of the Agricultural and Natural
Resources Campus of Razi University in Kermanshah during 2016 growing season. Systematic sampling
was performed in two stages (before flowering and before physiologic maturity) to record weed density,
height and dry matter as well as lentil grain yield. In addition, weed diversity and evenness indices (Shannon
Weiner, Simpson, Smith and Wilson and Camargo Indices) were calculated using weed record data. The
relationships between weeds and lentils were extracted by stepwise regression using SPSS statistical
software V.20 and the spatial maps of weeds and lentil diversity were drawn using ArcGIS 10.2.2 software.
Results and Discussion
The results of this study showed that a total of 45 weed species were recorded in the first stage of
sampling and 28 species in the second stage of sampling. Recorded weed species in the studied lentil field
were according to the important weed species of lentil farms in the west of Iran. So that, Brassicaceae,
Asteraceae and Convolvulaceae were most frequented families, in addition, the most of the recorded species
were broadleaves and the narrow leaves did not have much frequency. The results also showed that lentil
yield was significantly affected by weed density and dry matter in the first and second stages of sampling,
respectively. It has been stated that the high density of weeds during the vegetative period decreases
biological yield and subsequently grain yield of the crops. Researchers also reported a negative correlation
between yield and dry weight of weeds. The results of the effect of weed population evenness and diversity
on lentil yield in the first sampling stage showed that Smith and Wilson evenness index and Simpson
diversity index had a significant positive effect on lentil yield. In the study of, also there was a significant
positive relationship between yield and weed diversity indices. However, in the second stage of sampling
*
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on lentil yield in the first sampling stage showed that Smith and Wilson evenness index and Simpson
diversity index had a significant positive effect on lentil yield. In the study of, also there was a significant
positive relationship between yield and weed diversity indices. However, in the second stage of sampling
weed evenness and diversity did not have a significant effect on lentil yield. The study of spatial maps of
lentil yield, Smith and Wilson evenness index and Simpson diversity index showed that the lentil yield was
spatially correlated with weed evenness and diversity. In areas with low lentil yield, weed evenness and
diversity were also low and in areas where lentil yield was high weed evenness and diversity were also high.
This suggests that increased diversity and evenness in the fields can reduce the negative effects of weeds on
crop yield.
Conclusion
It can be concluded that the presence of weeds in the first and second stages of sampling led to
decreased lentil yield, while the weed diversity and evenness had a positive and significant effect on lentil
yield. In fact, by increasing the diversity and evenness of weeds and increasing the positive and negative
interactions between them with other organisms, it seems that there was a positive effect on the lentil yield.
In fact, increasing the weed diversity and evenness in farms could results in a fairer division of resources and
less damages of some weed species on yield. The spatial distribution of the weed diversity and evenness, and
its comparison with lentil yield showed a positive spatial relationship between increasing the weed diversity
and evenness and lentil yield. Hence, increasing knowledge about weeds as well as their relationship with
crops can reveal the positive aspects of weed presence in farms and, consequently, better weed management
by increasing awareness in this field.
Keywords: Diversity and evenness indices, Grain yield, Pulses, Weed spatial distribution
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