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بررسی تأثير کودهاي آلی ،زيستی و شيميايی بر ويژگیهاي فيزيولوژيكی
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تكميلی

سعيد حيدرزاده ،عبداهلل حسنزاده
قورتتپه و امير رحيمي
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استفاده از عصاره جلبك دريايی ) (Ascophyllum nodosumدر بهبود
اثرات منفی ناشی از تنش کمآبی در گياه نخود با تأکيد بر شاخصهاي
مورفوفيزيولوژيك

راهله احمدپور ،اعظم سليمي،
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تجزيه پايداري برخی از ژنوتيپهاي نخود ( )Cicer arietinum L.با
شاخصها و نمودارهاي روش امی
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محمد برزعلي ،محمد آرميون و
پيمان شريفي
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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
short-season temperate environment. Journal of Heredity 97(1): 55-61.
: 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
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چکيده
به منظدر بررسی مؤلفههای پُرشدن دانة نخدد با استفاد از مدل دوتکهای در شرايط قطع آبیاری ،کهاربرد متهاندل و
تلقیح بذر با کددهای زيستی ،آزمايش به صدر فاکتدريل در قالب طرح پايه بلدکهای کامهل تصهادفی در سهه تکهرار در
مزرعهای در روستای پیرالقر اردبیل در سال زراعی  1396-97اجرا شد .فاکتدرهای آزمايش عبار بددند از :کاربرد متاندل
در سه سطح (محلدلپاشی با آب بهعندان شاهد ،کاربرد  20و  30درصد حجمی) ،کددهای زيستی در چههار سهطح (عهد
مصرف بهعندان شاهد ،کاربرد مزوريزوبید سیسری ،کاربرد تدأ میکهدريز و مزوريزوبیهد سیسهری ،کهاربرد مزوريزوبیهد
سیسری با سددومدناس و میکدريز) و آبیاری در سه سطح (آبیاری کامل بهعندان شاهد ،محهدوديت شهديد آبهی يها قطهع
آبیاری در مرحله گلدهی و محدوديت ماليم آبی يا قطع آبیاری در مرحله شروع غالفدهی) .از مدل خطی دوتکهايی برای
کمیکردن مؤلفههای مربدط به پُرشدن دانه استفاد شد .نتايج نشان داد بیشترين تعهداد و وزن گهر (بههترتیهب  11/6و
 13/21میلیگر در بدته) ،شاخص سبزينگی ( ،)50/28سرعت پُرشدن دانه ( 0/011گر در روز) ،طدل دور و دور مهؤرر
پُرشدن دانه (بهترتیب  39/57و  32/2روز) و عملکرد دانه ( 1455کیلدگر در هکتار) در شرايط آبیهاری کامهل و سهطدح
باالی متاندل و کاربرد مزوريزوبید سیسری با سددومدناس و میکدريز به دست آمد که از يک افهزايش ،بهه ترتیهب  237و
148درصدی تعداد و وزن گهر  84/17 ،درصهدی شهاخص سهبزينگی 34/48 ،درصهدی سهرعت پُرشهدن دانهه 21/38 ،و
25/3درصدی به ترتیب طدل دور و دور مؤرر پُرشدن دانه111 ،درصدی عملکرد دانه در مقايسه با عد کاربرد متهاندل و
کددهای زيستی در شرايط قطع آبیاری در مرجله گلدهی برخدردار بدد .بر اساس نتايج اين بررسی به نظهر مهیرسهد کهه
تلقیح بذر با کددهای زيستی و محلدلپاشی با متاندل در افزايش عملکرد ،سرعت و طدل دور مؤرر پُرشدن دانه در شرايط
محدوديت آبی تأریرگذار است.

واژههای کليدی :ريزوبید لگدمیندزارو ؛ سددومدناس؛ عملکرد؛ محدوديت آبی؛ میکدريز

 .)Agriculture, 2018عملکرد اين گیها نسهبت بهه میهانگین
عملکرد جهانی و کشدرهای مهم تدلیدکننهد آن بسهیار پهايین
است .عدامل و فاکتدرهای مختلفی در پايینبددن عملکرد نخهدد
در ايران مؤرر هسهتند کهه مههمتهرين آن محهدوديت آبهی بهه
خصدص در طدل دور رشد زايشی در منهاط خشهک و نیمهه
خشک است (.)Sabaghpour et al., 2019
امروز روشهای مختلفی برای تعديل و يا کاهش ارر ناشی
از تنش در نظر گرفته شد است .در اين زمینهه کهاربرد کددههای

مقدمه1

نخدد ) (Cicer arietinum L.يکی از منابع مهم پروتئین
گیاهی بدد و در بهین حبدبها سهطح زيرکشهت آن در کشهدر
حدود  485هزار هکتار برآورد شد است که معادل 65درصد از
کل سطح برداشت حبدبا است و در ايهن میهان سههم اراضهی
ديهم نخهدد بهیش از  95درصهد اسهت ( Ministry of Jihad
* نویسنده مسئولraouf_ssharifi@yahoo.com :
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کربدکسیالزی آنزيم روبیسکد ،افزايش سرعت و میزان فتدسهنتز
و کاهش تهنف نهدری مهیشهدد (.)Ramberg et al., 2002
همچنین متهاندل تدلیدشهد در داخهل گیاههان عهالو بهر ارهر
مسههتقیم بههر رشههد ،از طري ه تحريههک فعالیههت بههاکتریهههای
متیلدتروف نیز بر رشد گیاهان ارر قابهلتهدجهی دارد ،زيهرا ايهن
باکتریها با مصرف مقهداری از متهاندل تدلیدشهد در بهر هها،
منجر به تدلید هدرمهدنههايی نظیهر اکسهین و سهايتدکینین در
گیاهان شد ( )Dorkhov et al., 2015و از طري ارر بهر روی
محرکهای تدلید اتیلن مدجب تأخیر در پیری بر ها میشهدد.
در اين راسهتا ) Nemecek et al., (1995اظههار داشهتند کهه
محلدل پاشی متاندل روی قسهمتههای ههدايی گیاههان زراعهی
مدجب افزايش عملکرد ،تسريع در رسیدگی ،کهاهش ارهر تهنش
خشکی و نیاز آبی گیاهان میشددAmiri Deh Ahmadi et .
) al ,(2011گزارشکردنهد کهه محلهدلپاشهی متهاندل مدجهب
افههزايش محتههدای کلروفیههل نسههبت بههه عههد کههاربرد آن شههد.
) Dawood et al, (2013گهزارشکردنهد کهه محلهدلپاشهی
متاندل با غلظتهای  10تا  25درصد حجمی بر تمامی صهفاتی
مانند تعداد دانه ،تعداد غالف ،تعداد بهر  ،ارتفهاع بدتهه ،تعهداد
شاخه و عملکرد سديا ( )Glycine max L.معنیدار بدد .برخی
پژوهشگران گزارش کردند که محلدلپاشهی متهاندل در لدبیهای
( )Phaseolus vulgaris L.تحههت تههنش خشههکی ،مدجههب
افزايش ارتفاع بدته ،تعداد شاخه جانبی ،تعداد غهالف در بدتهه و
وزن خشک ريشه شد ).(Armand et al., 2016
در بیشتر مناط کشدر بخشی از دوران رشد زايشی نخدد
با کمآبی روبرو است .از اين رو استفاد از روشهايی که مدجهب
کاهش يا تعديل ارر ناشی از محدوديت آبهی شهدد ،ضهروری بهه
نظر میرسد .در اين راستا به دلیل اهمیهت متهاندل و کددههای
زيستی در تعديل بخشی از ايهن شهرايط تنشهی ايجهاد شهد و
بررسیهای محدود انجا شد در خصدص برهمکنش تهدأ ايهن
دو عامل (متاندل و کددهای زيستی) ،مدجب شد تا تهأریر آنهها
بر عملکرد و مؤلفههای پُرشدن دانه نخهدد بها اسهتفاد از مهدل
دوتکهای مدرد ارزيابی قرار گیرد.

زيستی و متاندل میتدانند مقاومت گیا را در برابر شهرايط تهنش
زای محیط اعم از محدوديت آبی و شدری افزايش دهنهد ( Hadi
 .)et al., 2015مصرف کددهای زيستی در شرايط تنش خشهکی
نهههتنههها مدجههب افههزايش مقاومههت گیاهههان مههیشههدد ،بلکههه
میکروارگانیسمهای ازدسترفته خاک را جبران میکند و افهزايش
جمعیتهای میکروبی در خاک يها ريزوسهفر بهه وسهیلة افهزايش
جذب مداد غذايی و قابلدسترسساختن آن ،مدجب رشهد بهینهه
گیا میشدند ( .)Roesti et al., 2006در ايهن راسهتا Qiao et
) al., (2011در بررسی ارر قارچ میکدريز آربدسکدالر بر مقاومهت
به خشکی گیا نخدد در شهرايط کمبهدد رطدبهت ،دريافتنهد کهه
همزيستی میکدريزی بهه طهدر قابهلمالحظههای مدجهب تدسهعه
سیستم ريشهای ،ارتفاع بدته و محتهدای کلروفیهل بهر هها شهد.
برخی محققان ) (Sohrabi et al., 2012در بررسی ارر قارچهای
میکدريز بر دو رقم نخدد در سطدح مختلف آبیهاری دريافتنهد کهه
کاربرد میکدريز در هر دو شرايط محدوديت آبی و آبیهاری کهافی،
محتدای کلروفیل بر ها را بهطدر معنیداری افزايش داد .افزايش
محتدای کلروفیل در طدل دور رشهد بهه خصهدص دورة پُرشهدن
دانه با افزايش میزان مداد فتدسنتزی و سرعت فتدسهنتز در انهدا
ههای فتدسهنتزکنند و افهزايش وزن دانهه ( Murchie et al.,
 ،)2002مدجب افزايش سرعت و طدل دور پُرشدن دانه میشهدد
(.)Tsuno et al., 1994
طدالنیبددن طدل دورة پُرشدن دانهه امکهان انتقهال مهداد
فتدسنتزی بیشتر از مبدأ به مقصد و در نتیجه افزايش عملکهرد
دانه را فراهم میسهازد ( .)Khalilzadeh et al., 2018برخهی
محققان اظهار داشتند محدوديت آبی مدجب کاهش طدل دور
پُرشدن دانه میشدد و به دلیل کهاهش ايهن دور  ،بهذرها مهداد
کمتری را دريافت نمهدد و همهین امهر مدجهب مهیشهدد کهه
حداکثر وزن بهذر و بهه تبهع از آن ،عملکهرد دانهه کهاهش يابهد
) .(Ghassemi-Golezani et al., 2010نتهايج مشهابهی نیهز
مبنی بر اينکه محدوديت آبی میتداند بها کهاهش تدلیهد مهداد
فتدسنتزی ،مدجب اختالل در انتقال عناصر غذايی به دانه شدد،
تدسط ) Lawlor & Cornic (2002گزارش شد است.
يکی از را کارهای مؤرر در تعديل ارر ناشی از محهدوديت
آبی و افزايش غلظت دیاکسیدکربن به خصدص در گیاهان سهه
کربنه مانند نخدد در شرايطی که با تهنف نهدری زيهاد مداجهه
هستند ،استفاد از ترکیباتی مانند متاندل است ( Ramberg et
 .)al., 2002متاندل به راحتی برای گیاهان قابلجذب میباشهد
و میتداند با افهزايش غلظهت دیاکسهیدکربن بخشهی از تلفها
کربن تثبیت شد تدسط فتدسنتز را جبهران نمايهد .دیاکسهید
کربن حاصل از اکسیداسیدن سريع متاندل با افزايش غلظت اين
مههاد در بافههتهههای فتدسههنتزکنند  ،مدجههب افههزايش فعالیههت

مواد و روشها
اين بررسی بهصدر فاکتدريل سه عاملی در قالب طرح پايهه
بلدکهای کامل تصهادفی در سهه تکهرار در مزرعههای در روسهتای
پیرالقر اردبیل با مختصا جغرافیايی  48درجهه و 30دقیقهه طهدل
شرقی و  38درجه و  15دقیقه عرض شمالی با ارتفاع  1350متر از
سههطح دريهها در سههال  1396 -97اجههرا شههد .اقلههیم محههل اجههرای
آزمايش از ندع نیمهخشک سرد میباشد .متدسط بارش سهالیانه آن
بر اساس آمار  30ساله هداشناسی بین 280-300میلیمتهر متغیهر
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بهمنظدر تعیین ارر تیمارها بر گر زايی و وزن خشک گر ،
در هر واحد آزمايشی سه کیسه پالستیکی به قطر 40سانتیمتر
دو اليه در عم  60سانتیمتری خاک که کف پالستیکهها بهه
منظدر زهکشی خاک سدراخ شهد بهدد ،در خطهدط اصهلی ههر
کر با همان تراکم کاشت  35بدته در متر مربع در نظر گرفتهه
شههد .عملیهها کاشههت و ديگههر عدامههل زراعههی در کیسههههههای
پالستیکی مشابه ديگر خطدط کاشت بدد .سپ بدتههههای ههر
کیسه به همرا ريشه بهطدر کامل جدا شد و پ از شستشدی
ريشهها نسبت به شمارش تعداد گر ها اقدا شهد .وزن خشهک
گر ها نیز بعد از قرارگیری در آون در دمهای  60درجهه سهانتی
گراد تعیین شد (.)Seyed Sharifi, 2016
به منظدر تعیین مؤلفههای پُرشهدن دانهه 12 ،روز بعهد از
تشکیل غالف و شروع دور پُرشهدن دانهه در داخهل ههر واحهد
آزمايشی تعدادی بدته به ظاهر مشابه و يکنداخت بها نه رنگهی
انتخاب و عالمتگذاری شد .سپ در فداصل زمانی هر پنج روز
يکبار ،دو بدته مشابه و بهه ظهاهر يکنداخهت از بهین بدتههههای
انتخابی قبلی ،به طدر تصادفی از بین بدتههای رقابهتکننهد در
هر مرحله از نمدنهبرداری انتخاب و پ از انتقال به آزمايشهگا ،
ابتدا دانهها جدا شد و سپ وزن خشک تهکبهذر از محاسهبه
وزن خشک کل به تعداد بذر بهرآورد شهد ( Ronanini et al.,
 .)2004به منظهدر بهرآورد ،تجزيهه و تحلیهل و تفسهیر عدامهل
مربدط به پُرشدن دانه از يک مدل رگرسیدن خطهی دو تکههای
براساس رويه  DUDو دستدرالعمل  Proc Nlinنر افزار SAS
به صدر زير استفاد شد.

است .عدامل مدرد بررسی شامل کاربرد متاندل در سه سهطح (عهد
استفاد بهعندان شاهد ،کاربرد  20و 30درصهد حجمهی) ،کددههای
زيستی در چهار سطح (محلدلپاشی با آب بهعندان شهاهد ،کهاربرد
مزوريزوبید سیسری ،کاربرد تدأ میکدريز و مزوريزوبید سیسهری،
کاربرد مزوريزوبید سیسری با سددومدناس و میکدريز) و سه سهطح
آبیاری (آبیاری کامل بهعندان شاهد ،محدوديت شديد آبی يها قطهع
آبیاری در مرحله شروع گلدهی و محهدوديت ماليهم آبهی يها قطهع
آبیههاری در مرحلههه شههروع غههالفدهههی) بههدد .بههه منظههدر افههزايش
همزيسههتی میکههدريزی از قههارچ  Glomus mosseaeو بهههذور
ضدعفدنینشد استفاد شد .اين قارچها از شهرکت زيسهتفنهاوران
تدران تهیه شد .میکدريز به مقهدار  20گهر قهارچ در ههر مترمربهع
خاک ( 200کیلدگر در هر هکتار) بر اساس تدصیه شرکت مهذکدر
استفاد شد .تعداد اسپدر زند در هر گر قارچ مدرد استفاد حهدود
 100اسپدر بدد .کشت در مزرعهای انجا شد کهه دو سهال قبهل از
آن ،هیچ گیاهی در آن مزرعه کشت نشد بدد .در بههار بهه محه
مساعدشدن شرايط اقلیمی ،کاشت با دست در عم چههار تها پهنج
سانتیمتری و بهصدر هیر کاری انجا شهد .ههر واحهد آزمايشهی
شامل پنج رديف سه متری با فاصله بین رديف  50سانتیمتهر بهدد.
بین هر واحد آزمايشی حداقل 1/5متهر فاصهله نکاشهت بهه منظهدر
جلدگیری از ارر محلدلپاشی و نشت آب به کر ههای مجهاور قهرار
داد شد .رقم مدرد استفاد  ILC482بدد .اين رقهم نیمههپاکدتها و
نیمهايستاد است .به بیمهاری بهر زدگهی مقهاو بهدد و از تحمهل
بااليی به سرما به خصدص سرمای ابتدای فصل برخدردار اسهت .در
مرحله چهار تا پنج برگی به منظدر اعمهال تهراکم مناسهب بدتهههها
( 35بدته در مترمربع) که تراکم مطلدب و تدصیهشد برای اين رقم
است ،گیاهچههها تنهک شهدند .بهرای تلقهیح بهذر بها مزوريزوبیهد
سیسری و سددومدناس پدتیدا از مايه تلقیحی که هرگهر آن دارای
 107عدد باکتری زند و فعال بدد ،استفاد شد .همچنین از محلهدل
صمغ عربی برای چسبندگی بهتر مايه تلقیح به بذرها استفاد شهد.
تمامی بذرها به مد دو ساعت به منظدر تماس بهتر بذر با بهاکتری
در مايه تلقیح در شرايط تاريکی قرار داد شهدند .محلهدلپاشهی بها
متاندل در دو مرحله از رشد (طی رشد رويشی يا مرحلهه  V3يعنهی
زمانیکه سدمین بر چندبرگچهای از ساقه اصهلی بهاز مهیشهدد و
مرحله ديگر در اوايل گلدهی) بر اساس سطدح متاندل انجا شد .بها
تدجه به اينکه بهترين زمان محلدلپاشی با متهاندل سهاعت  10تها
 12در روشنايی بدد ،تا حداکثر فتدسنتز انجا شدد و نقهش متهاندل
بههر صههفا مههدرد ارزيههابی بهتههر نمايههان شههدد & (Nonomura
) ،Benson 1992از اين رو همه تیمارهها در ايهن محهدود زمهانی
محلدلپاشی شدند .به هرکدا از محلدلهای تهیهشد با متهاندل دو
گر در لیتر گاليسهین بهه منظهدر جلهدگیری از صهدما ناشهی از
سمیت متاندل اضافه شد.

رابطه ()1
در اين رابطه GW ،وزن دانه t،زمهان b ،سهرعت پُرشهدن
دانه t0 ،پايان دور پُرشدن دانه و  aعهرض از مبهدأ اسهت .ايهن
مدل تغییرا وزن دانه نسبت به زمان را به دو مرحلهه تفکیهک
میکند :مرحله اول که در حقیقت مرحله خطهی پُرشهدن دانهه
است؛ وزن دانه تا رسیدن به حداکثر مقادير خدد در زمان  t0که
در حقیقت زمان رسیدگی وزنی است ،به صدر خطی افهزايش
پیدا میکند .شیب خط رگرسیدن در اين مرحله ( )t ‹ t0سرعت
پُرشدن دانه را نشان میدهد .با برازش اين مدل بر کلیه داد هها
ابتدا دو پارامتر مهم پُرشدن دانه يعنی سرعت پُرشدن دانهه ()b
و زمان رسیدگی وزنی ( )t0به دست آمد و سپ مقدار عهددی
 t0در قسمت دو رابطه  1قرار داد شهد و  GWکهه وزن دانهه
است ،محاسبه شد .برای تعیین دور مؤرر پُرشدن دانه از رابطهه
زير استفاد شد (:)Pieta-Filho & Ellis, 1992
رابطه ()2
14
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در اين رابطهه  EFP1دور مهؤرر پُرشهدن دانههMGW2 ،
حداکثر وزن دانه و  bسرعت پُرشدن دانه (گر در روز) است.

کاربرد متاندل افزايش مهیيابهد ،ضهمن آنکهه دی اکسهیدکربن
حاصل از اکسیداسیدن سريع متاندل با افزايش غلظت اين مهاد
در بافهههتههههای فتدسهههنتزکنند  ،مدجهههب افهههزايش فعالیهههت
کربدکسیالزی آنزيم روبیسکد ،افزايش سرعت و میزان فتدسهنتز
و کاهش تنف ندری شد و به تبع آن ،میزان فتدسهنتز و وزن
دانه افزايش میيابد ( .(Gout et al., 2000بخشهی از افهزايش
وزن دانه در شرايط آبیاری کامل و کاربرد سطدح باالی متهاندل
و کددهای زيستی میتداند ناشی از بهبهدد مؤلفههههای پُرشهدن
دانه (سرعت ،طدل دور و دور مهؤرر پُرشهدن دانهه) و شهاخص
سبزينگی در چنین ترکیبا تیماری باشد (جدول )3؛ بهطدری
که مقايسه میانگینها نشهان داد ،شهاخص سهبزينگی ،سهرعت،
طدل دور و دور مؤرر پُرشدن دانه ،بهترتیب از افزايش ،84/17
21/38 ،34/48و  25/3درصدی در شرايط آبیاری کامل ،سطدح
باالی متاندل ( 30درصهد حجمهی) و کهاربرد تهدأ میکهدريز بها
ريزوبید و سددومدناس در مقايسه بها قطهع آبیهاری در مرحلهه
گلدهی و عد استفاد از متاندل و کددههای زيسهتی برخهدردار
بدد (جدول  .)3نتايج اين بررسی با نتهايج پههژوهشههای ديگهر
محققان مبنی بر اينکه تنشهای محیطی با کاهش طهدل دور
پُرشدن دانه ،به طدر معنیداری وزن نهايی دانه را کاهش مهی-
دهند ،مطابقههههت دارد ( .)Khalilzadeh et al., 2018برخی
کاهش دور پُرشدن دانه تحهت شهرايط محهدوديت آبهی را بهه
تدقف عرضه مداد فتدسنتزی ،کاهش محتدای آب دانه و يا تدقف
فعالیههت متههابدلیکی مخههزن نسههبت داد انههد (Ghassemi-
 Tsuno et al, (1994) .)Golezani et al., 2010اظههار
داشتند که افزايش میزان کلروفیل در طدل دور رشد بهه ويهژ
دور پُرشدن دانه ،به دلیل تاخیر در پیری بر  ،مدجب افزايش
مؤلفههای پُرشدن دانهه مهیشهددEgamberdiyeva (2007( .
تههأریر مثبههت کددهههای زيسههتی در بهبههدد رشههد گیاهههان را بههه
جدانهزنی زودتهر بهذر ،اسهتقرار بهتهر گیاهچهه و افهزايش رشهد
گیاهان در شرايط تلقیح نسبت دادنهد .در تمهامی ترکیهبههای
تیماری ،بین کاربرد متاندل و تلقیح بذر با کددههای زيسهتی در
سطدح رابت از آبیاری ،از نظر دور مؤرر پُرشدن ،سرعت و طدل
دور پُرشدن دانه تفاو هايی وجدد داشت .به بیانی ديگر شهیب
خط برازششد يا سهرعت پُرشهدن دانهه در ترکیبها مختلهف
تیماری يکسان نبدد که حاکی از تفاو در سرعت پُرشدن دانهه
میباشد .از آنجا که فراهمی اسیمیال ها يک عامل مههم بهرای
دور مؤرر پُرشدن دانه محسدب میشدد ،لذا بهه نظهر مهیرسهد
کاربرد متاندل ،به دلیل افزايش میهزان اسیمیالسهیدن و نقهل و
انتقال مداد به دانه ،مدجب میشدد سرعت پُرشدن دانه افهزايش
يابد.

برای انداز گیری شاخص سبزينگی ،در هر واحد آزمايشهی
دو بدته و در هر بدته از چهار بر انتهايی کهامالا تدسهعه يافتهه
شاخص سبزينگی تدسط دستگا کلروفیهلمتهر (،SPAD-502
میندلتای ژاپن) قرائت و میهانگین داد ههای حاصهل بهه عنهدان
ارزش آن صفت در تجزيه داد ها به کار گرفته شد .برای بهرآورد
تعداد دانه در غالف و غالف در بدته در خطدط اصلی ههر کهر
با رعايت ارر حاشیه هشت بدتهه بهه صهدر تصهادفی و از بهین
بدتههای رقابتکنند برداشت و میهانگین داد ههای حاصهل بهه
عندان ارزش آن صفت در تجزيه واريهان مهدرد اسهتفاد قهرار
گرفت .عملکرد دانه با برداشت از سطحی معادل يک متهر مربهع
از خطدط اصلی هر کر بعد از حذف ارر حاشیهای برآورد شهد.
برای تجزيه داد ها و رسم نمددارها از نهر افزارههای  SAS 9.1و
2007 Excelاستفاد شد و میهانگینهها بها اسهتفاد از آزمهدن
 LSDدر سطح احتمال پنج درصد مقايسه شدند.
نتایج و بحث
نتايج تجزيه واريهان نشهان داد کهه ارهر سهطدح آبیهاری،
متاندل و کددهای زيستی و ارر ترکیب تیماری اين سهه عامهل بهر
عملکرد دانه ،شاخص سبزينگی ،مؤلفههای پُرشدن دانه (سهرعت،
طدل دور و دور مؤرر پُرشدن دانه) و برخی ديگر از صفا مانند
تعداد و وزن گر معنیدار بدد (جهدول  .)1تعهداد دانهه در غهالف
تحت تأریر سطدح آبیاری در سطح احتمهال پهنجدرصهد و تعهداد
غالف در بدتهه تحهت تهأریر سهطدح آبیهاری ،متهاندل و کددههای
زيستی در سطح احتمال يکدرصد معنیدار شد.
مؤلفههای پُرشدن دانه :نتايج نشان داد که الگدی نمهد بهذر در
تمهامی عدامهل مهدرد بررسهی از رونهد مشهابهی برخهدردار بههدد
(شکل .)1بدين ترتیهب کهه ابتهدا وزن دانهه بهه صهدر خطهی
افزايش يافت و به حداکثر خدد رسید و په از آن ،از تغییهرا
چندانی برخدردار نبهدد و بهه صهدر يهک خهط افقهی درآمهد.
حداکثر وزن دانه در شرايط آبیاری کامل بها اسهتفاد از مقهادير
باالی متاندل ( 30درصد حجمی) و کاربرد مزوريزوبید سیسری
با سددومدناس و میکدريز و حداقل اين مقهدار در شهرايط قطهع
آبیاری در مرحله گلدهی و عد اسهتفاد از متهاندل و کددههای
زيستی به دست آمد (جدول )3که از اخهتالف  84/46درصهدی
نسبت به يکديگر برخدردار بددند .در اين راستا برخهی محققهان
( )Ramberg et al., 2002معتقدند محتدای کلروفیل بداسطه
1. Effective Grain Filling Period
2. Maximum of Grain Weight
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تعداد دانه در غالف :تعداد دانه در غهالف تحهت تهأریر سهطدح
آبیاری در سطح احتمال پنج درصد معنهیدار شهد (جهدول .)1
تعههداد دانههه در غههالف در حالههت آبیههاری کامههل از افههزايش
6/6درصدی در مقايسه با آبیاری تا مرحله گلدهی برخدردار بدد
(جدول  .)2ارر کددهای زيستی و محلهدلپاشهی بها متهاندل بهر
تعداد دانه در غالف معنیدار نشد .برخی از محققان تأریرپذيری
تعداد دانه در نیا نخدد را در تلقیح بهذر بها بهاکتری رايزوبیهد
( )Ahmed et al., 2007گزارش کرد اند که با نتايج بههدسهت
آمههد از ايههن آزمههايش مغههاير دارد .تأریرنداشههتن معنههیدار
تیمارهای مدرد مطالعه بر تعداد دانه در نیا میتدانهد بههدلیهل
تأریرپههذيری بیشههتر ايههن صههفت از ويژگههیهههای ژنتیکههی و
تأریرپذيری کمتر آن از شرايط محیطی باشد.

همچنین تلقیح بذر با کددههای زيسهتی نسهبت بهه عهد
تلقیح بذر مدجب افزايش طدل دور و دور مهؤرر پُرشهدن دانهه
شد؛ بهطدریکه سرعت ،طدل دور و دور مهؤرر پُرشهدن دانهه،
بهترتیب از افزايش  21/38 ،34/48و  25/3درصدی در شهرايط
آبیاری کامل ،سطدح باالی متاندل ( 30درصد حجمی) و کاربرد
تدأ میکدريز بها ريزوبیهد و سهددومدناس در مقايسهه بها قطهع
آبیاری در مرحله گلدهی و عد اسهتفاد از متهاندل و کددههای
زيستی برخدردار بدد (جدول  .)3نتايج مشهابهی نیهز مبنهی بهر
افههزايش  84/17درصههدی در شههاخص سههبزينگی در همههین
ترکیبا تیماری بدست آمد (جدول .)3

جدول -2تأثير سطوح آبياری ،کاربرد متانول و کودهای زیستی برتعداد غالف در بوته و دانه در غالف نخود
Table 2. Effects of irrigation levels, methanol application and bio fertilizers on pod per plant and seed per pod of
chichpea
دانه در غالف

غالف در بوته

سطوح آبياری

Seed per pod
2.091b

Pod per plant
15.39c

2.16ab

18.03b

2.23a

20.93a

-

15.62c

-

18.23b

-

20.5a

-

14.15d

-

17.47c

-

19.5b

-

21.36a

Irrigation levels
قطع آبیاری در مرحله گلدهی
Irrigation withholding in flowering stage
قطع آبیاری در مرحله پُرشدن دانه
Irrigation withholding in grain filling stage
آبیاری کامل
Full irrigation
سطوح متانول
methanol levels
محلدلپاشی با آب بهعندان شاهد
Foliar application with water as control
کاربرد  20درصد متاندل
Application of methanol 20%
کاربرد  30درصد متاندل
Application of methanol 30%
کودهای زیستی
Bio fertilizers
عد استفاد بهعندان شاهد
Without biofertilizers as control
کاربرد ريزوبید
Rhizobium application
کاربرد تدأ میکدريز و ريزوبید
Both application of mycorhyza+ rhizobium
کاربرد ريزوبید با سددومدناس و میکدريز
Both application of mycorhyza+ rhizobium+psedomonas

میانگینهای با حروف مشابه در هر ستدن ،اختالف آماری معنیداری با يکديگر ندارند.
Means with similar letters in each column are not significantly different.

کاهش  32/4درصدی غالف در بدته شد .بهه نظهر مهیرسهد در
شرايط قطع آبیاری در مرحله گلهدهی ،محهدوديت تدلیهد مهداد
فتدسنتزی مدرد نیاز برای بقها گهل و غهالف در اواخهر مرحلهه
گلدهی ،عقیمشدن گلها و ريهزش آنهها دلیهل اصهلی کهاهش
تعداد غالف در بدته تحت چنین شرايطی باشهدRahman & .
) Uddin (2000نیز در ارزيابی عملکرد ژندتیه ههای مختلهف

تعداد غالف در بوته :تعداد غالف در بدتهه تحهت تهأریر سهطدح
آبیاری ،کددهای زيستی و متاندل در سطح احتمال يهک درصهد
معنیدار شد .مقايسه میانگینها نشان داد کهه بیشهترين تعهداد
غالف در بدته در شرايط آبیهاری کامهل و کمتهرين آن در قطهع
آبیاری در مرحله گلدهی به دست آمهد .بهه بیهانی ديگهر قطهع
آبیاری در مرحله گلدهی در مقايسه با آبیاری کامهل منجهر بهه
18
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 برخی گزارش کردند که تعداد غالف در بدتههههای.al., 2006)
تلقیحشد نخدد بهطدر معنیداری باالتر از بدتههای تلقیحنشهد
Togay et al,  در ايهن راسهتا.(Ahmed et al., 2007) بهدد
( دلیل افزايش تعداد نیا پر در تلقهیح بهذر بها بهاکتری2008)
 بههويهژ نیتهروژن و در،رايزوبید را به تأمین مداد غذايی بیشتر
نتیجه رشد بهتر گیاههان تلقهیحشهد بها بهاکتری رايزوبیهد در
.مقايسه با گیاهان تلقیح نشد نسبت دادند

نخدد تحت تنش خشکی گزارش نمددنهد کهه محهدوديت آبهی
مدجب کاهش تعداد غالف در بدته در تمامی ژندتی های مهدرد
 کاربرد سطدح باالی متاندل نیهز منجهر بهه افهزايش.بررسی شد
 درصدی تعداد غالف در بدتهه نخهدد در مقايسهه بها عهد31/2
 برخهی محققهان بیهان کردنهد کهه تلقهیح.کاربرد اين ماد شد
 درصهدی تعهداد نیها در بدتهه ماشهک در4/28 مدجب افزايش
(Albayrak et مقايسه با عد تلقیح با باکتری ريزوبیهد شهد

 متانول و کودهای زیستی بر مؤلفههای پُرشدن دانه نخود، اثر سطوح آبياری-3 جدول
Table 3. Effects of irrigation levels, methanol and bio fertilizers on grain filling period of chichpea
حداکثر وزن
تيمارها
Treatments

)دانه (گرم
Maximum
of grain
weight (g)

I1× M1 × B1
I1× M1 × B2
I1× M1 × B3
I1× M1 × B4
I1× M2× B1
I1× M2 × B2
I1× M2× B3
I1× M2 × B4
I1× M3 × B1
I1× M3 × B2
I1× M3 × B3
I1× M3 × B4
I2× M1 × B1
I2× M1 × B2
I2× M1 × B3
I2× M1 × B4
I2× M2× B1
I2× M2 × B2
I2× M2× B3
I2× M2 × B4
I2× M3 × B1
I2× M3 × B2
I2× M3 × B3
I2× M3 × B4
I3× M1 × B1
I3× M1 × B2
I3× M1 × B3
I3× M1 × B4
I3× M2× B1
I3× M2 × B2
I3× M2× B3
I3× M2 × B4
I3× M3 × B1
I3× M3 × B2
I3× M3 × B3
I3× M3 × B4
LSD

0.253gh
0.256fg
0.273cd
0.276c
0.266de
0.273cd
0.280c
0.280c
0.266de
0.280c
0.293b
0.380a
0.221jk
0.233i
0.256fg
0.263ef
0.233i
0.253gh
0.256fg
0.266de
0.246h
0.263ef
0.273cd
0.276c
0.206
0.223k
0.230jk
0.231ij
0.223kj
0.233i
0.236i
0.236i
0.230ij
0.233i
0.233i
0.246h
0.01

سرعت

طول دوره

پُرشدن دانه

پُرشدن دانه

)(گرم در روز
Grain
filling rate
(g/day)

)(روز
Grain filling
period
(day)

0.0084q
0.0101ef
0.0105d
0.011bc
0.00941jklm
0.0094klm
0.0108c
0.011a
0.0099fgh
0.0102e
0.0111a
0.0117a
0.00919mn
0.00969ghij
0.00965ijkh
0.0105d
0.00923mn
0.00936lm
0.0094ijklm
0.01ef
0.00915mn
0.00919mn
0.0097ghi
0.0105d
0.0087r
0.0086pq
0.009no
0.00993efgh
0.00854pq
0.00924mn
0.01ef
0.0099efg
0.00854pq
0.00969ghij
0.00879po
0.0096ijkl
0.0003

37.7de
38.3bcd
38cd
38.56bcd
38.8abc
38cd
38.6bc
39.1ab
38.6bcd
38.4bcd
38.7bc
39.5a
34.6ijk
34.6ijk
34.2k
34k
34.5jk
34.6ijk
35.9gh
35.3hi
36.6fg
36.9ef
36.5fg
36.2fg
32.6lm
32.1lm
32m
32m
31.9m
32.7lm
32m
35.2hij
32.7lm
32.9l
32.4lm
32.5lm
0.847

دوره مؤثر پُرشدن

شاخص

تعداد گره

وزن خشک گره
)(ميلیگرم
Weight of
nodules per
plant (mg)

)(تن در هکتار
Grain yield
(kg/ha)

5.99o
10.43kl
11.03hi
11.43fg
6.59n
11.08h
11.63ef
12.34c
7.19m
12.35c
13.32a
13.21a
5.94o
10.34l
10.93ijh
11.43fg
6.54n
10.98ijh
11.52fg
12.23cd
7.13m
12.24cd
13.21a
13.1a
5.32p
10.11l
10.68jk
11.75ef
6.38n
10.73ijk
11.27gh
11.96de
6.97m
11.96de
13.01ab
12.7ab
0.334

1048m
1155i
1182h
1207g
1112k
1252f
1267e
1296d
1246f
1365c
1417b
1455a
882t
1028n
1040m
1076l
924rs
1050m
1064l
1072l
955q
1107k
1129j
11423ij
693x
830v
847u
876t
747w
884t
9127s
932r
819v
959q
9748p
992o
13.07

)دانه (روز
Effective
grain filling
period (day)

سبزینگی
Chlorophyll
index

در بوته
Number
of nodule
per plant

23.9p
25nq
26khij
28.2d
25.3mnlo
25.9ijkl
29.0c
29.2b
25.2mno
26.8efg
28.7cd
32.2a
24p
24p
26.5efghi
25no
25.2mno
27.02ef
27.1e
26.6efgh
26.8efgh
28.6cd
28.1d
26.2ghij
25.7jklm
25.1mno
24.7o
23.1q
23.6pq
25.2mno
26.1hijk
23.7pq
26.9ef
24p
26.5fghi
25.6klmn
0.635

40.4fg
40.4fg
42e
42.5de
42e
42.1e
42.9de
43.3d
46.1c
47bc
47.8b
50.2a
37.1m
37.5lm
38.4kl
38.4kl
38.5jkl
39ijk
39.2hijk
39.4ghij
39.2hijk
40.04fghi
40.2fgh
40.7f
27.3t
27.3t
29.8s
31.0r
32.2q
33.0pq
33.4p
33.4p
33.9op
34.7no
35.5n
35.6n
1.01

4.42jk
9.83fgh
10.32defg
10.81abcde
4.91j
10.03efg
10.52cdef
10.81abcde
3.93kl
10.81abcde
11.01abcd
11.44a
3.93kl
9.04hi
9.63gh
10.32defg
3.34l
10.54cdef
10.81abcde
11.4ab
4.42jk
10.62bcdef
11.31abc
11.4ab
3.44l
8.55i
9.04hi
10.32defg
4.72jk
9.08hi
9.54gh
10.81abcde
4.91j
10.13efg
11.01abcd
11.60a
0.819

عملکرد دانه

. اختالف آماری معنیداری با هم ندارند،میانگینهای با حروف مشابه در هر ستدن
 بهترتیب آبیاری کامل و قطع آبیاری در مرحله پُرشدن دانه و قطع آبیاری در مرحله گلدهی:I3، I2 ، I1
 و کاربرد ريزوبید با سددومدناس و میکدريز،  کاربرد میکدريز و ريزوبید،  کاربرد ريزوبید، بهترتیب عد استفاد از کددهای زيستی:B4، B3، B2 ، B1
 درصد حجمی متاندل30  درصد و20  به ترتیب عد محلدلپاشی و محلدلپاشی:M3، M2 ، M1
Means with similar letters in each column are not significantly different.
I1, I2 and I3: full irrigation, irrigation withholding at flowering stage and irrigation withholding at grain filling stage, respectively
B1, B2, B3 and B4: without biofertilizers as control, rhizobium application, both application of mycorhyza+ rhizobium, both application of mycorhyza+
rhizobium+pseudomonas, respectively
M1, M2 and M3: no foliar application, foliar application of methanol 20% and 30%, respectively

19

رئوف شریفی و رضا شریفی؛ بررسی مؤلفههای /...پژوهشهاي حبوبات ايران /سال(دوره) ،12شمارة ،2سال ،1400صفحه 12-25

بتداند در بهبدد تعداد و وزن گر مهؤرر واقهع شهدد؛ ولهی وزن و
تعداد گر ها در تیمارههايی کهه از ريزوبیهد و بهاکتری محهرک
رشدی سددومدناس استفاد نشد بدد ،در مقايسه با اسهتفاد از
کددهای زيستی از کاهش قابلتدجهی برخدردار بدد (جدول .)3
آبیههاری کامههل و محلههدلپاشههی30درصههدی متههاندل در کههاربرد
میکدريز و تلقیح تدأ بذر با ريزوبید و سهددومدناس منجهر بهه
افزايش بیش از  2/4برابری وزن گر در مقايسه با قطع آبیهاری
در مرحله گلدهی و عد استفاد از متهاندل و کددههای زيسهتی
شد (جدول  Egamberdiyeva (2007) .)3گهزارش کهرد کهه
رشد ريشه و بخش هدايی و نیز میزان گر بندی نخدد در حضدر
باکتری رايزوبید مناسب افزايش میيابد .نتايج مشابهی نیهز در
مدرد تعداد و وزن خشک گر ها تحت تهأریر تلقهیح بها بهاکتری
رايزوبیهههد در نخهههدد تدسهههط ) Begum et al, (2001و
) Stancheva et al, (2010گزارش شد است.

تعداد و وزن گره :تعداد و وزن گر تحت تأریر سهطدح آبیهاری،
کددهای زيستی ،متاندل و ارر ترکیب تیماری اين سه عامهل در
سطح احتمال يک درصد معنیدار شد (جدول  .)3تعداد گر در
بدته در شرايط آبیاری کامل ،محلدلپاشهی 30درصهد متهاندل و
کههاربرد تههدأ میکههدريز بهها ريزوبیههد و سههددومدناس از افههزايش
232درصدی در مقايسه با قطع آبیاری در مرحله گلدهی و عد
استفاد از متاندل و کددهای زيستی برخدردار بهدد (جهدول .)3
در آزمايشی روی نخدد گهزارش شهد کهه رشهد ريشهه و بخهش
هدايی و نیز میزان گر بندی نخدد در حضدر بهاکتری رايزوبیهد
مناسهب افهزايش مهیيابهد ).(Dileep Kumar et al., 2001
) Hafeez et al, (2000در بررسی میزان گر بندی ارقا عدس
( (Lens culinarisتدسط سديههای مختلف باکتری ريزوبیهد
لگدمیندزارو نشان دادند که سديههای باکتری ارهر معنهیداری
بر تعداد و وزن خشهک گهر نشهان دادنهدVessey & Buss .
) (2002معتقدنههد تههأریر مههداد تنظههیمکننههد رشههد تدلیدشههد
به وسیله PGPRبر رشد ريشه لگد ها از طري مؤلفههايی بهروز
میکند که مهمترين آنها افزايش وزن و تعداد گر مهیباشهند.
نتايج برخی محققان نشان داد ،رشد ريشه و بخش هدايی و نیهز
میزان گر بنهدی نخهدد در حضهدر بهاکتری رايزوبیهد مناسهب
افزايش میيابد ) .(Egamberdiyeva 2007نتايج مشابهی نیهز
در مدرد تعداد و وزن خشک گر ها تحت تأریر تلقیح با بهاکتری
رايزوبید در نخدد تدسط ) Begum et al, (2001گزارش شد
است .بررسهیهها در نخهدد ( )Rudresh et al., 2005و سهديا
( )Malik et al., 2006نشهان داد تیمارههای تلقهیحشهد بها
باکتری رايزوبید از باالترين تعداد و وزن خشهک گهر هها ،وزن
خشک اندا هدايی ،درصد نیتروژن در بافت و نیتهروژن تثبیتهی
نسبت به تیمار شاهد (عد تلقیح) برخدردار بددند.

عملکرد دانه :مقايسه میانگینهها نشهان داد کهه عملکهرد دانهه
افزايش  111درصهدی را در شهرايط آبیهاری کامهل و بهاالترين
سطح از محلهدلپاشهی بها متهاندل و کهاربرد تهدأ میکهدريز بها
ريزوبید و سددومدناس در مقايسه بها قطهع آبیهاری در مرحلهه
گلدهی و عد استفاد از متاندل و کددهای زيستی ،نشهان مهی
دهد (جدول  .)3با تدجه به اينکه نخدد گیاهی سهکربنه اسهت،
در شرايط محدوديت آبی (به خصدص قطهع آبیهاری در مرحلهه
گلدهی) به علت کاهش غلظت  CO2و افزايش اکسیژن ،تهنف
ندری انجا میدهد .تنف ندری میتداند تا  20درصهد مدجهب
اتالف کربن در گیاههان شهد و در نهايهت بهه کهاهش عملکهرد
منجر شدد ()Mirakhori et al., 2009؛ ولی گیاهان تیمارشد
با متاندل میتدانند فتدسنتز خالص خدد و متعاقهب آن رانهدمان
تبههديل کههربن در گیهها را بهبههدد بخشههند ( & Nonomura
 .)Benson, 1992آنان علت افزايش فتدسنتز خالص و کهاهش
تنف ندری در گیاهان تیمارشد با متاندل را بهه اکسیداسهیدن
سريع متاندل به  CO2و ترکیبشهدن آن بها ريبدلهدز  1و  5بهی
فسههفا و کههمشههدن رقابههت بهها اکسههیژن نسههبت دادنههد .آنههها
همچنین اظهار داشتند که متاندل مدجب افزايش فشهار آمهاس
سلدل در بر ها میشدد که به رشد و تدسعه بهر نیهز کمهک
میکند .بخشهی از بهبهدد عملکهرد دانهه را مهیتهدان بهه تهأریر
فاکتدرهای مدرد بررسهی بهر تعهداد و وزن گهر نسهبت داد؛ بهه
طدریکه بیشترين تعداد و وزن گر به همهان ترکیهب تیمهاری
مربدط میشد که بیشترين عملکرد بهدست آمهد بهدد .در ايهن
راسههتا ) Malik et al., (2006اظهههار داشههتند کههه تثبیههت
بیدلدژيک نیتروژن به وسیله لگد ها ،به عندان يک صهفت مههم
در بهبدد عملکرد به تلقی میشدد و اعتقاد بر اين است کهه 25

وزن گره :مقايسه میانگینها نشان داد که بیشترين وزن خشک
گر در بدته ( 13/32میلهیگهر در بدتهه) در ترکیهب تیمهاری
آبیاری کامل در طدل دور رشد ،محلدلپاشی  20درصد متاندل
و کاربرد تدأ میکدريز با ريزوبید به دست آمهد کهه بها ترکیهب
تیماری آبیاری کامل در طدل دور رشد ،محلدلپاشی 20درصد
متاندل و کاربرد تدأ میکدريز با ريزوبید و سددومدناس اختالف
آمههاری معنههیداری در سههطح احتمههال يههک درصههد نداشههت
(جدول .)3کمترين وزن گهر نیهز بهه قطهع آبیهاری در مرحلهه
گلدهی و عد استفاد از متاندل و کددهای زيستی مربهدط مهی
شد .از آنجا که در مزرعه مدرد کشت در طهی دو سهال قبهل از
اجرای آزمايش نیز گیاهی کشت نشد بهدد ،از ايهن رو بهه نظهر
میرسد تعداد و تراکم باکتریهای ريزوبیدمی و محرک رشهدی
در شرايط عد کاربرد کددهای زيستی در حدی نبدد است که
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محلدلپاشی با متاندل با افزايش محتدای کلروفیل (جهدول  )3و
دسترسی گیا به  CO2منجر به کاهش تنف ندری ( Benson
 )and Nonomera ,1992و بهبدد فتدسنتز میشهدد .افهزايش
کلروفیل میتداند با بههتأخیرانهداختن پیهری (،)Heins, 1980
افزايش میزان آسیمیالسیدن و طدل دور پُرشدن دانهه مدجهب
افزايش دور فعال فتدسنتری و انتقال بیشتر مداد به دانه شد و
در نهايت منجر بهه افهزايش عملکهرد شهدد ( Goksoy et al.,
.)2004

تا  75درصد نیتروژن مدرد نیاز لگد هايی مانند سديا از طريه
تثبیههت تهأمین مههیشههدد؛ ولههی بههرای افههزايش کههارآيی تثبیههت
بیدلدژيک ،تلقیح بذر بها اسهتفاد از میکروارگهانیز ههای مفیهد
خاکزی از جملهه بهاکتریههای محهرک رشهد گیها الز اسهت
( .)Togay et al., 2008برخههی )(Dashti et al., 1998
باالترين میزان تجمع نیتروژن و عملکرد دانهه سهديا در شهرايط
تلقیح با باکتری ريزوبید جاپدنیکد را به تأریر اين باکتریها بر
تعداد و وزن گر های فعال تثبیتکنند نیتروژن نسهبت دادنهد.
برخی محققان در بررسی تأریر رايزوبید لگدمیندزارو بر نخهدد
و عدس نشان دادنهد کهه ايهن بهاکتری ،عملکهرد ،تجمهع مهاد
خشک و گر بندی را در اين گیاهان به طدر معنیداری افهزايش
میدهد ) .(Begum et al., 2001برخی افزايش میزان رشهد و
عملکرد نخدد تحت تأریر تلقیح با باکتری رايزوبید را به افزايش
تأمین نیتروژن طی دور رشد گیا نسبت دادند (Rudresh et
) .al., 2005برخهی معتقدنهد کهه بهاکتریههای محهرک رشهد
بهوسیله ايجاد چرخه مداد غذايی و قابلدسترسسهاختن آنهها،
افزايش حفظ سالمتی ريشه در طهدل دور رشهد در رقابهت بها
پاتدژنهای ريشه و افزايش جذب عناصر غذايی مدجب افهزايش
رشد گیا می شدند ( .)Roesti et al., 2006بخشهی از بهبهدد
عملکرد دانه را میتدان به مؤلفهههای پُرشهدن دانهه و شهاخص
سبزينگی نسبت داد (جدول )3؛ همان ترکیبهای تیماری کهه
مدجب شد است تا طدل دور و دور مؤرر پُرشدن دانه افزايش
و به تبع از آن وزن دانه و عملکرد افزايش يابد .به نظر میرسهد

نتيجهگيری
محلدلپاشی متاندل و تلقیح بذر با کددهای زيستی تهأریر
معنیداری بهر شهاخص سهبزينگی و مؤلفههههای پُرشهدن دانهه
داشت .هرچند با افهزايش محهدوديت آبهی شهاخص سهبزينگی
کاهش پیدا کهرد ،ولهی اسهتفاد از متهاندل و کددههای زيسهتی
مدجب بهبهدد آن شهد .کهاربرد متهاندل و کددههای زيسهتی در
شرايط آبیاری کامل و قطع آبیاری در مرحلهه گلهدهی ،مدجهب
تدلید باالترين شاخص سبزينگی و مؤلفههای پُرشدن دانه (اعهم
از سرعت ،طدل دور و دور مؤرر پُرشدن دانه) گرديد .بهه نظهر
میرسد محلدلپاشی با متاندل و تلقیح بذر با کددههای زيسهتی
میتداند به عندان يک روش مناسب برای بهبدد عملکهرد نخهدد
حتی در شرايط محدوديت شديد آبی در مناط خشک و نیمهه
خشک مطرح باشد.
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Introduction
Drought stress is the most influential factors affecting crop yield particularly in irrigated agriculture in
arid and semiarid regions. Drought, being the most important environmental stress, severely impairs plant
growth and development, limits plant production and the performance of crop plants, more than any other
environmental factor. The impact of the drought on plant species depends on variety, severity and duration of
the stress as well as on the development stage. The closing stomata which reduce transpiration and conserve
water in plants is the first mechanism of plants against dehydration stress, which in turn limits CO2 fixation.
One of the important strategies for increasing of carbon dioxide concentration in plants is using compounds
such as methanol that can increase the concentration of CO2 in a plant will improve photosynthesis rate and
growth under water deficit conditions. Among the numerous microorganisms in the rhizosphere, some have
positive effects on plant growth promotion. These microorganisms are bio fertilizers such as plant growth
promoting rhizobacteria (PGPR), which colonize the rhizosphere and roots of many plant species and confer
beneficial effects to plants. Using rhizosphere microorganisms, particularly beneficial bacteria are an
alternative strategy that can improve plant performance under stress environments and, consequently,
enhance plant growth through different mechanisms. Mycorrhiza is a symbiotic association between plant
roots and fungi and form symbiotic association with terrestrial as well as aquatic plants. They also impart
other benefits to them including production/accumulation of secondary metabolites, osmotic adjustment
under osmotic stress, improved nitrogen fixation, enhanced photosynthesis rate, and increased resistance
against biotic and abiotic stresses. The mechanisms used by mycorrhiza to enhance the water relations of
host plants are not amply clear, however, this may occur by increasing water absorption by external hyphae,
regulation of stomatal apparatus, increase in activity of antioxidant enzymes and absorption of nutrients
particularly phosphorus. Hence, application of bio fertilizers and methanol presumably looks to be a
promising practice in plant yield optimization under suboptimal growth conditions. So, better understanding
of chickpea physiological responses under water limitation may help in programs which the objective is to
improve the grain yield under water limitation. Therefore, the aim of this study was to evaluate of grain
filling components of chickpea (Cicer arietinum L.) using segmented model under irrigation withholding
condition, methanol application and seed inoculation with bio fertilizers.
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Material and Methods
A factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with three
replications at the farm of Piralger from Ardabil provence in 2017-2018. The experimental factors included:
application of methanol (foliar application with water as control, application 20 and 30 volume percent), bio
fertilizers at four levels (no application as control, Mesorhizobium ciceri application, both application
mycorhyza with Mesorhizobium ciceri, application of mycorhyza with Mesorhizobium ciceri and
Psesomonas putida) and three irrigation levels (full irrigation as control, severe water limitation or irrigation
withholding at flowering stage, moderate water limitation or irrigation withholding at podding). To
investigate grain filling parameters in each sampling, two plants in each plot were taken. The first sampling
was taken on day 12 after podding, and other samplings were taken in 5-days intervals to nv xfrikh determine
the accumulation of grain weight. At each sampling, grains were removed from pods manually and were
dried at 80°C for 48 h. We applied grain dry weight and number to estimate the mean grain weight per
sample. Following Borrás and Otegui (2001), we calculated total duration of grain filling for each treatment
combination through fitting a bilinear model:
Where GW is the grain dry weight; a, -intercept; b, the slope of grain weight indicating grain filling
rate. Borrás, Slafer, and Otegui (2004) determined grain filling using a bilinear model. Effective grain filling
period (EFP) was calculated from the following equation:
Where MGW: the highest grain weight (g) and b: grain filling rate (g day-1). Conversely, an increase in
kernel weight in filling period was calculated using the above-cited equation in statistical software SAS 9.2
via Proc NLIN DUD method. The analysis of variance and mean comparisons were performed using SAS
computer software packages. The main effects and interactions were tested using the least significant
difference (LSD) test at the 0.05 probability level.
Results and Discussion
A two part linear model was used to quantify the grain filling parameters. The highest number and
weight of noduls per plant (11.6 and 113.21 mg per plant, respectively), chlorophyll index (50.28), grain
filling rate (0.0117 g/day), grain filling period (39.57 days), effective grain filling period (32.2 days) and
grain yield (1455 kg/ha) were obtained in full irrigation and high levels of methanol and application of
mycorhyza, Mesorhizobium ciceri with Psesomonas which, there were 237 and 148 increases, respectively in
number and weight of nodule per plant, 84.17% in chlorophyll index, 34.48% in grain filling rate, 21.38 and
25.3% in grain filling period and effective grain filling period respectively and 111% in grain yield in
comparison with no application of methanol and bio fertilizers under irrigation withholding at flowering
stage conditions.
Conclusion
Based on the results, it seems that seed inoculation by bio-fertilizers and foliar application of methanol
in order to increasing of grain yield, rate and grain filling period under water limitation is effective.
Keywords: Mesorhizobium ciceri ؛Mycorhyza ؛Psesomonas ؛Water limitation ؛Yield
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چكيده
اين وحقیق با هدف وعیین چگونگی وأثیر غلظتهای مختلف عصاره آبی و بقايیای خشی دیده علیفهیرز ویو( بیر
خصوصیات ووانهزنی و گیاهچهای ماش در درايط آزمايشگاهی و در گلخانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد دودتر) بهصورت
دو آزمايش مجزا و در قالب طرح كامالً وصادفی با چهار وكرار در سال  1397انجام گرفت .در بخش آزمايشگاهی ،ویمارهیا
دامل غلظتهای مختلف عصاره آبی وو( با غلظت  6 ،3 ،0و  9درصد) و در بخش گلخانهای استفاده از پودر خش دیده
گیاه كامل وو( با مقادير  180 ،90 ،0و  270گرم) بهصورت اختالط كامل با خاک و يا قراردادن در سطح خیاک گلیدان
انجام گرفت .نتايج نشان داد كه عصارههای آبی وو( بر داخصهای ردد گیاهچهای میاش اثیر بازدارنیدگی دادیته اسیت؛
بهطوریكه میانگین سرعت ووانهزنی ،وزن خش گیاهچه و طول ساقهچه در ویمار عصاره آبی 9درصد نسییت بیه ویمیار
داهد  ،)0بهورویب  92 ، 27/7و  31درصد كاهش يافت .افزايش غلظیت عصیاره بیه دیدت میان ردید سیاقهچیه دید.
قرارگرفتن بقايای گیاهی ريشه ،ساقه ،برگ و گل) در سطح خیاک در مقايسیه بیا اخیتالط آن بیه طیور قابیلویووهی از
ووانهزدن و ردد گیاه در گلدانها ولوگیری كرد؛ بهطوریكه درصد خروج و سرعت خروج گیاهچه در ویمار سه گرم وو(
در درايط اختالط با خاک نسیت به ویمار داهد به ورویب كاهش  16درصد و عیدم كیاهش را نشیان داد ،درحیالیكیه در
درايط قرارگرفتن در سطح خاک مقدار كاهش نسیت به داهد به وروییب  78و  51درصید بیود .بیا افیزايش مقیدار پیودر
خش دده وو( اثرات بازدارندگی در كلیه صفات اندازهگیریدده بیشتر دد .اين وحقیق نشان داد كه علفهرز وو( دارای
اثرات دگرآسیب آدكاری بر ووانهزنی و ردد گیاهچهای ماش است و اين اثرات در درايط آزمايشگاهی نسییت بیه كشیت
گلخانهای دديدور میبادد.

واژههای کليدی :اختالط؛ بقايای گیاهی؛ ردد گیاهچه؛ عصاره آبی

گلوكوزيد هیدروكوئییون بوده كه در دامهايی نظیر اسب ،گیاو و
خوک مووب مسمومیت و وورم كیید مییگیردد Luciani et
 .)al., 2010از علل ووسعه و گسترش اين گییاه در زمیینهیای
زراعی و مروعیی ویوان بیاالی دگرآسیییی اسیت & Stephen
 .)Sowerby, 2013در مزارع برای كیترل پیش از خیروج ايین
علفهرز از علفكش متريیوزين 3و وهت كیترل پی از خیروج
از علفكش دايكمیا 4اسیتفاده مییدیود .)Decoteau, 2013
مواد دیمیايی دگرآسیب اين گیاه گلوكوزيید هییدروكوئییون)

مقدمه1

ویو( از گونیه گیاهیان گیلدار ،خیانواده كاسیییان 2بیومی
آمريكا ،در( آسیا و آفريقای ویوبی و استرالیا است .ايین گییاه
علفی يكساله دارای ساقههای باالرونده بیا گیلهیای نیر و میاده
مجزا ،بهوسیله بیذر وكثییر مییيابید و اروفیاعی بیین 50-120
سانتیمتر دادته و از علفهایهرز مزارع ذرت ،چغیدرقید ،پییه،
گیدم ،وو ،نیشكر ،باغات میوه ،صیفی و اراضیی بیاير مییبادید
 .)Luciani et al., 2010نهییال و دانییه ايیین گیییاه حییاوی
* نویسنده مسئولsaeeds79@gmail.com :

3. metribuzin
4. decamba

2. Asteraceae
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دكل میفی وحت وأثیر قرار میگیرد  .)Singe et al., 2012از
اين رو ،عدم كیترل میاسب علیفهیایهیرز در طیول ايین دوره
سیب كاهش عملكیرد خواهید دید .محققیان سیطوح مختلیف
كاهش عملكرد ماش را در محیدوده  20ویا  85درصید گیزارش
كییردهانیید  .)Singe et al., 2012در گییزارش & Raman
( Krishnamoorthy )2015عملكییرد دانییه مییاش در ویمییار
وداخل با علفهایهرز  35درصد كاهش يافت .وحقیقات صورت
گرفتییه در زمییییه اثییرات دگرآسییییی بییر ووانییهزنییی و ردیید
گیاهچهای ماش اندک بیوده ،از ايین رو ايین وحقییق بیا هیدف
وعیین اثرات احتمالی عصاره آبی علفهرز وو( بیر ووانیهزنیی و
ردیید گیاهچییهای مییاش در دییرايط آزمايشییگاهی و گلخانییهای
طراحی دد.

بهطور گسترده در اندامهايی نظیر بذور ،گلها ،گردهها ،برگهیا،
ساقهها و گاهی اوقات ویها در ي و يا دو اندام يافت مییدیوند
 .)Haig, 2016گزارشهیای متعیددی وویود دارد كیه نشیان
میدهد ماده دیمیايی دگرآسیب اين گیاه بر محصوالوی مانیید
پیاز ،1آفتابگردان 2و برخیی ديگیر از سییزيجات اثیر مییگیذارد
Shajie & .)Rashedmohasel & Mousavi, 2007
 )2007( Saffariگزارش دادند كه عصیاره بیرگ و سیاقه ویو(
بهطور قابلویووهی ووانیهزنیی و ردید گیاهچیه ذرت ،3كلیزا،4
كیجد ،5عدس 6و نخود 7را كیاهش مییدهیدCutler & Cole .
( )2012گزارش دادند كه بقايای گیاهی وو( حیاوی گلوكوزيید
كربوكسییی اسییتراكتیلوزيد پتاسییی  ،8عامییل هايپوگلیسییمی
اختالل مربوط بیه كیاهش قیید) بیوده كیه بیهدیدت از ردید
كلئوپتیل گیدم 9ولوگیری میكید .اين وركییات دگرآسییب بیا
ازبینبردن گیاهچهها و يا وولید گیاهیان پاكوویاه ،ذرت را وحیت
وأثیر قیرار مییدهیید Kiarostami (2004 .گیزارش داد كیه
عصاره آبی وو( هیچ وأثیری بر ووانیهزنیی هیويج 10و دیاهی11
ندادت ،اما بهطور قابل مالحظیهای میان از ووانیهزدن گییدم و
وو 12گرديد .بیا بهگیزارش ) Tanveer et al, (2008متوسیط
زمان ووانه زدن ذرت ،وو ،برنج ،13گییدم و آفتیابگردان ووسیط
عصاره برگی وو( كاهش يافته است.
ماش از مه ورين حیوبات كشتدده در مییاطق مرطیو
غیر و دیمال ايیران اسیت Ghasemi-Golezani et al.,
 .)2008يكی از داليل مه پايینبودن عملكرد ايین گونیه عیدم
ووانايی رقابیت بیا علیفهیایهیرز اسیت .)Decoteau, 2013
علفهایهرز عملكرد و كیفیت اين گیاه را از طريق رقابت بیرای
نور ،رطوبت ،مواد غذايی و هوا كاهش مییدهیید Decoteau,
 .)2013به طور خاص ،ي فاز رددی كُید در طول چهار هفتیه
اولیه از چرخه زندگی ماش وویود دارد .در ايین دوره حسیاس،
استقرار گیاهچهها ،به دلیل رقابت با علفهایهرز به دیدت بیه

مواد و روشها
بووههای ویو( كیه بیهصیورت طییعیی در اطیراف محییط
دانشییگاه آزاد اسییالمی واحیید دودییتر ،بییا موقعیییت وغرافیییايی
32دروه و  3دقیقه دمالی و  48دروه و  50دقیقه دیرقی ،بیا
آ و هوای خش و نیمهخش و میانگین بارش 321میلیمتر
و متوسط دمای ساالنه حداقل و حداكثر بیهوروییب  9/5و 46/3
ردد يافته بودند ،در مرحلیه گلیدهی در مردادمیاه سیال 1397
وم آوری ددند .گیاهان بالفاصله بیه آزمايشیگاه میتقیل و بیه
قطعات دو وا سیه سیانتیمتیری خُیرد و در معیر هیوای آزاد
خش ددند .سپ قطعات گییاهی آسییا دیده و از الی 214
میلیمتری عیور داده ددند .مقادير  6 ،3و  9گرم از میاده خیام
پودری را با  100میلیلیتر آ مقطر مخلوط كیرده و بیه میدت
 24ساعت در دمای اوا(  22 o Cویا  (21خیسیانده و از مییان
پارچییه ملمییل چهییار اليییه عیییور داده دیید .عصییاره حاصییل در
فالس های مخروطیدكل وا زمان اسیتفاده در محییط واريی
نگهیداری دید  .)Elis & Roberts, 1980هیر دو آزمیايش
آزمايشییگاهی و گلخانییهای) طییی مییاههییای میرداد وییا دییهريور
سال 97با استفاده از مواد خیام پیودری بیه مییزان  180 ،90و
 270گرم در بخش گلخانهای و يا با استفاده از عصارههیای 6 ،3
و  9درصد در بخش آزمايشگاهی انجام گرفت.

1. Allium cepa L.
2. Helianthus annuus L.
3. Zea mays L.
4. Brassica napus L.
5. Sesamum indicum L.
6. Lens culinaris Medic.
7. Cicer arietinum L.
8. Carboxyactractyloside potassium
9. Triticum vulgare L.
10. Daucus carota L.
11. Lepidium sativum L.
12. Hordeum vulgare L.
13. Oryza sativa L.

سنجش آزمایشگاهی

ابتییدا بییذور مییاش بییه مییدت پیییج دقیقییه در محلییول
هیپوكلريدسدي ي درصد ضدعفونی دده سپ بهمیدت سیه
دقیقه با آ دو بار وقطیردیده دستشیو داده دیدند & Elis
 20 .)Roberts, 1980عیدد بییذر میاش روی كاغییذ صییافی دو
اليهای واومن دماره  41در پترديشهايی با قطیر 9سیانتیمتیر
14. mesh
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درصد بازدارندگی با استفاده از رابطه 3وغییريافته Chung
) et al, (2010محاسیه دد.

قرار داده ددند و سپ  10میلیلیتر از عصارههای آبیی ازقییل
وهیهدده  9 ، 6 ،3درصد و آ مقطیر بیه عییوان دیاهد اضیافه
گرديد .آزمايش در قالب طرح كامالً وصادفی با چهار وكرار انجام
گرفت .دمای محیط آزمايشگاه  21وا  22 oCبود .ايین قسیمت
دو بار وكرار دد و میانگین دادهها وجزيه گرديد.

رابطه :)3
آنالیز اطالعات با اسیتفاده از نیرمافیزار  SASورژن  9/2و
مقايسه میانگینها با استفاده از آزمیون  LSDدر سیطح آمیاری
ي و پیج درصد انجام دد.

آزمایش گلخانهای

در طییول دوره آزمییايش ،میییانگین حییداقل و حییداكثر دروییه
حرارت به ورویب  18و  ،25 oCو رطوبت نسییی  60ویا 72درصید
بود .بافت خاک استفادهدده ،رسی لومی با دو وا سه درصید میواد
آلی و اسیديته  5/6وا  )6/5بود .در اين آزمايش25 ،عدد بیذر میاش
به مدت پیج دقیقه با محلول هیپوكلريدسدي ي درصد ضیدعفونی
دده و سپ به مدت سه دقیقه وهت حذف بقايای مواد دیمیايی
با آ مقطر دوبار وقطیردده دتشو داده ددند.

نتایج و بحث
بخش آزمایشگاهی

اثر غلظتهای مختلف عصاره آبی وو( بر میانگین سیرعت
ووانهزنی و طول ساقهچه در سطح احتمال ي درصید بیر وزن
خش گیاهچه در سیطح احتمیال پییج درصید معیییدار بیود
ودول  .)1الیته اثر اين ویمار بر درصد ووانهزنی و وزن خش
ريشهچه و سیاقهچیه و طیول ريشیهچیه میاش معیییدار نشید
ودول .)1با افزايش غلظت عصاره آبیی ویو( مییانگین سیرعت
ووانهزنی بذور ماش كاهش يافت .بیشترين و كمترين مییانگین
سرعت ووانهزنی با مقادير  0/72و  0/52بیذر در روز بیهوروییب
مربوط به ویمار داهد صفر) و عصاره 9درصد بیود ویدول .)2
كاهش وزن خش گیاهچه در ویمیار عصیاره 3درصید ویو( در
مقايسه با ویمار داهد معییدار نیود ویدول  .)2ايین در حیالی
است كه عصارههای  6و  9درصد به وروییب ،میجیر بیه كیاهش
معییدار  90/7و  91/5درصدی وزن خش گیاهچه در مقايسه
با ویمار داهد ددند ودول  .)2بهطور مشابه طول گیاهچه نییز
در ویمارهای  6و  9درصد عصاره وو( در مقايسه با ویمار دیاهد
بهورویب  20/87و  30/97درصد كاهش نشیان داد ویدول .)2
اين كاهش در عصاره 3درصد معیییدار نییود ویدول  .)2ايین
نتییايج بییا يافتییههییای ) Saffari & Shajie (2007در عییدس
مطابقت دادت .ازاينرو ،اثرات بازدارندگی عصاره آبیی ویو( بیر
ووانهزنی و ردید گیاهچیه میاش بیه غلظیت آن بسیتگی دارد.
وابستگی متقابل اثرات غلظت دگرآسییی و سیاير دیاخصهیای
ردد برای ساير گیاهان عیا  1و كهیور )2گیزارش دیده اسیت
 .)Alshahrani et al., 2017كاهش طول ساقهچه در نتیجیه
مواد دگرآسیب ممكن اسیت بیهعلیت بیازداری وقسیی و ردید
سلولی و يا كاهش اثرات هورمونهای محرک كیترل ردد نظییر
اكسین و وییرلین بادد  .)Blum et al., 2014عالوه بر ايین،
كاهش طول ساقهچه با وأخیر در ووانهزنی همراه بوده است.

اختالط بقایای گياهی خشکشده با خاک

بووییههییای كامییل ردییديافته ،ومیی آوری و بییه محیییط
آزمايشییگاه انتقییال داده دییدند .سییپ بییه قطعییات دو وییا سییه
سانتیمتری برش داده دده و در محیط گلخانه در معیر هیوا
خش و آسیا ددند .سیپ  180 ،90و  270گیرم  6 ,3و 9
درصد) در گلدانهای  3/01كیلوگرمی با سیه كیلیوگیرم خیاک
مزرعهای ال دده ،اختالط داده دد .گلدان بدون بقايیا ،حیاوی
ویها خاک ال دده بهعیوان داهد) در نظر گرفته دد.
جمعآوری و پردازش اطالعات

اطالعات ووانهزنیی روزانیه از روز چهیارم ویا نهی بعید از
كادت وم آوری گرديد .بذوری ووانهزده محسیو مییدیدند
كه طول ريشهچیه آنهیا حیداقل بیه دو میلییمتیر مییرسیید
( .)Gholami et al., 2015طول ريشهچه و ساقهچیه بخیش
آزمايشگاهی) و طول ريشیه و سیاقه بخیش گلخانیهای) در روز
نه از طريق محاسیه میانگین  10گیاهچه بهطیور وصیادفی بیا
استفاده از خطكش ثیت گرديد .سیرعت ووانیهزنیی از رابطیه1
وغییر يافته  )Maguire, 1962بهدست آمد:
رابطه :)1

میانگین سرعت ووانهزنی  )Rبر اساس رابطیهElis & 2
) Roberts (1980محاسیه دد .در اين رابطه  ،Rنشاندهییده
مییانگین سییرعت ووانیهزنییی n ،وعیداد بییذور ووانییهزده در روز
مشخص و  Dروز پ از آغاز آزمايش است:

رابطه :)2
1. Zizyphus spina-christi
2. Prosopis juliflora
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معییداری نیود ودول  .)3درصد خیروج در ویمارهیای  180و
 270گرم نسیت به ویمیار دیاهد  49/3و  58/7درصید كیاهش
نشان داد ودول .)3
سرعت خروج گیاهچه نیز در ویمارهای  180و  270گیرم
در مقايسه با ویمار داهد در صد كاهشیی معیادل  45/4و 63/6
را نشان داد ودول .)3

آزمایش گلخانهای
اثر اختالط بقایای خشکشده گياه با خاک

اختالط بقايای خش دده گیاهی بیا خیاک ،ووانیهزنیی و
ردد گیاهچه ماش را كاهش داد ودول  .)3بیا افیزايش مقیدار
بقايای گیاهی خش دده اثر بازداندگی بیشتر دد .الیتیه ویأثیر
ویمار  90گرم اختالط بقايیا بیر درصید و سیرعت ووانیهزنیی و
همیینطییور طییول ريشییه و سییاقه در مقايسییه بییا ویمییار دییاهد

جدول  -1تجزیه واریانس جوانهزنی و رشد گياهچه ماش تحت تأثير غلظتهای مختلف عصاره آبی گياه کامل توق
Table 1. Variance analysis for seed germination and seedling growth of mung bean affected by different concentrations
of whole plant aqueous extract of X. strumarium L.
وزن خشک

گياهچه
Seedling
dry weight

ریشهچه
Radicle
dry
weight

وزن خشک

طول

طول

ميانگين سرعت

ساقهچه
Plumule
dry weight

ریشهچه
Radicle
length

ساقهچه
Plumule
length

جوانهزنی
Mean rate of
germination

جوانهزنی
Germination

وزن خشک

درجه

منابع تغيير
Source of variation

آزادی
df

×0.542

0.042ns

0.185ns

13.3 ns

××39.2

××0.024

16.02ns

3

عصاره آبی

0.142

0.056

0.132

5.3

4.2

0.002

10.92

12

خطا

5.42

6.21

8.23

6.31

9.12

7.2

3.61

 nsغیرمعییداری و × ×× ,به ورویب معییداری در سطح  5درصد و ي

A.E.
concentration
Error

ضريب
وغییرات )%

%CV

درصد
×× ×

ns

: Non significant and , : Significant at P<0.05 and P<0.01 levels, respectively

جدول  -2مقایسه ميانگين سرعت جوانهزنی ،طول ساقهچه و وزن خشک گياهچه ماش تحت تأثير غلظتهای مختلف
عصاره آبی گياه کامل توق
Table 2. Mean comparison of germination rate, plumule length and seedling dry weight of mungbean affected by
different concentrations of whole plant aqueous extract of X. strumarium L.
طول ساقهچه

وزن خشک گياهچه

ميانگين سرعت جوانهزنی

Plumule length
)(mm

Seedling dry weight
)(mg

)Mean rate of germination (1/day

عصاره آبی
A.E.
)Concentration (%

0.72a
6.27a
17.82a
0.7ab
6.1a
17.64a
0.64b
0.58b
14.1b
0.52c
0.53bc
12.3c
حروف مختلف در هر ستون ،نشاگر ووود اختالف معییدار بین ویمارها بر اساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد میبادد.
Different letters in columns are significant differences between treatments based on LSD test at P<0.01.
0
3
6
9

مقايسه با ویمار اختالط آن با خیاک دادیت ویدول  .)3ايین
نتايج با گزارشهیای سیاير محققیان وطیابق دارد & Ismail
 .)Chong, 2017; Wang et al, 2017ومام مقادير اخیتالط
يافته وو( در سطح خاک در مقايسه با ویمیار دیاهد درصید و
سییرعت خییروج گیاهچییه ،طییول ريشییه و سییاقه را كییاهش داد
ودول  .)3كاهش درصد خروج گیاهچه در مقايسیه بیا دیاهد
برای ویمارهای  180 ,90و  270گرم به ورویب  97/2 ,78/9و
 98/6درصد بود .در خصوص سرعت خروج ،درصید كیاهش در
ویمارهای مذكور  75 ،50و  95درصد بهدست آمد ودول .)3
همینطور طول ريشه در ویمار  90گرم كیاهش 80درصیدی و

همچیین طول ريشیه ،درصید كاهشیی معیادل  34/37و
 57/8و طول ساقه نیز بهطور مشابه درصد كاهشیی بیه مقیدار
 25و  50درصد بهورویب در ویمارهای  180و  270گرم نسیت
به ویمار داهد نشان دادند ودول  .)3گزارشهای متعدد ديگر
در گیاهان مختلف نتايج مشیابهی را نشیان داد & Batlang
Shushu, 2015; Alsadawi & Salih, 2016; Wang et
.)al, 2017
اثر اختالط بقایای گياه خشکشده در سطح خاک

قیراردادن پییودر خشی دییده ویو( در سییطح خییاک اثییر
بازداندگی دديدوری بر ووانهزنیی و ردید گیاهچیه میاش ،در
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بقايای گیاهی بادد  .)Belz, 2014با افیزايش مقیدار بقايیای
گیاهی در سطح خاک اثرات بازدارندگی افزايش يافت؛ هرچیید
كه بین ویمارهای  180و  270گرم در رابطه با صفات بررسیی
دده اختالف معییدار نیود ویدول  .)3عیدم ردید ريشیه در
ویمارهای  180و  270گرم مشاهده دد ،در حالی كه اين عدم
ردد برای ساقه در ویمار  270گرم مشاهده گرديد ودول.)3

عییدم ردیید را در ویمارهییای  180و  270گییرم نشیییان داد
ودول .)3در رابطه با طیول سیاقه نییز درصید كیاهش ،72/5
 98/04و  100درصد بهورویب در ویمارهیای  180 ,90و 270
در مقايسه با ویمار داهد ثیت گرديید ویدول  .)3علیت ايین
وضعیت میوواند برخورد فیزيكی نهالهای در حیال خیروج بیا
بقايیای ووزيی دیده گییاهی در سیطح خیاک & Teasdale
 )Mohler, 2016و يیا نادیی از رهادیدن میواد دگرآسییب از

جدول  -3اثرات پسماند خشکشده گياه کامل توق در اختالط با خاک و یا توزیع شده در سطح خاک
بر رشد و خروج گياهچه ماش در گلخانه
Table 3. Effects of X. strumarium soil incorporated and soil surface placed dry whole plant residues on
seedling emergence and growth of mungbean in greenhouse
طول ساقه
)Shoot length (mm

طول ریشه
)Root length (mm
SI
64a
58ab
42b
27c
10.9

سرعت خروج
)Emergence rate (seeds/day
SI
11a
11a
6b
4c
7.4

SS
8a
4b
2c
0.4c
8.1

SS
SI
SS
35a
60a
51a
7b
55ab
14b
0b
45b
1c
0b
30c
0c
11.2
10.8
11.4
 SIاختالطيافته با خاک و  SSووزي دده در سطح خاک
حروف مختلف در هر ستون بیانگر ووود اختالف معییدار در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون  LSDمیبادید.

درصد خروج
)Emergence (%
SS
71a
15b
2c
1c
9.3

SI
75a
63a
38b
31b
8.1

پسماند گياه کامل
)Whole plant residue (g/pot
0
90
180
270
)CV (%

SI: Soil incorporated, SS: Soil surface
Means followed by different letters in the same column differ significantly P<0.05 as established by LSD-test.

اين نتايج با وحقیقات پیشیین در كیاهو وحشیی 1و بابونیه
گاوی 2در خصوص افزايش اثرات بازدارندگی بیا افیزايش مقیدار
بقايیای اخیتالطيافتیه مطابقیت دارد ;Chon et al, 2015
.)Singh et al, 2016

اختالط ددت بازدارندگی بسییار بیشیتر بیود .بیهطیور خالصیه
میووان ادعا كرد میديريت نامیاسیب ومعییت علیفهیرز ویو(
بییهويییژه در وییراك هییای بییاال و ووییود مییواد دیییمیايی محلییول
انتشاريافته از اين گیاه در غلظت باال به دكل زيیانبیاری ردید
اولیه گیاهچه را از طريق وأخیر در خروج و وولید گیاهچیههیای
ضعیف و كوووله ماش وحت وأثیر قرار میدهد .اين روند میفیی،
بییر ظهییور يكسییان و يكیواخییت گیاهچییههییا اثییر گذادییته و
گیاهچههای ضعیف و حساس به ویشهای زيستی و غیرزيستی
نظیر پیاز و كاهو) وولید دده و در ادامه كاهش دديد عملكیرد
را بییهدنیییال خواهیید دادییت .از نقطییهنظییر عملییی ،دیاسییايی
علییفهییایهییرز بییا پتانسیییل ب یالقوه دگرآسییییی و آدیییايی بییا
ويژگیهای زيانآور آنها بر ووانهزنی و بهوأخیر انیداختن ردید
گیاهان زراعی طی مراحل اولیه ردد ضرورت دارد.

نتيجهگيری
افزايش غلظت عصاره آبیی ویو( ویأثیر میفیی بیر سیرعت
ووانهزنی ،طول ساقهچه و وزن خشی گیاهچیه میاش دادیت.
الیته اين اثرات در غلظتهای پايین قابلوووه نیود .دايان ذكیر
است كه اثرات بازدارندگی عصاره آبی وو( بر سرعت ووانهزنیی،
طول ساقهچه و وزن خش گیاهچیه میاش بیه غلظیت عصیاره
بستگی دادت .در بخش گلدانی اين وحقیق در هیر دو وضیعیت
اختالط كامل بقايای وو( با خیاک و يیا قیرارگیرفتن در سیطح
خاک گلدان با افیزايش مییزان بقايیا درصید بازدارنیدگی كلییه
صفات بررسیدده افیزايش يافیت؛ هرچیید كیه در ویمیار عیدم
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Introduction1
Xanthium strumarium (Cocklebur) is a genus of flowering plants in the family Asteraceae, native to the
America, Eastern Asia, South Africa and Australia. It is coarse, herbaceous annual plant growing to 50-120
cm tall, which invades agricultural lands. Its seedlings and seeds contain the glycoside carboxyatractyloside
and can be poisonous to animals, including cattle, horses and pigs. Its successful spread in so many parts of
world has mainly attributed to its allelopathic properties, which enable it to complete effectively with native
crops and/or pasture species. Vigna radiata is an important food legume cultivated in rainfed areas in the
west and northwest of Iran. One of the main reasons of its lower yield is competition from weeds, because it
does not compete well with weeds. Thus, weeds reduce yield and quality of mungbean through competition
for light, moisture and nutrient. This study was aimed at determining the possible effects of the widespread
weed X. strumarium L. whole plant A.E. on germination and seedling growth of mungbean under laboratory
and greenhouse conditions
Materials and Methods
Naturally growing common cocklebur plants around our university campus were randomly uprooted and collected
during flowering stage in August 2018. The plants were immediately brought to laboratory and the whole plant cut into
2 to 3 cm pieces, air-dried in greenhouse and ground in a mill of 2 mm sieve size. Then 3, 6 and 9 g of ground materials
were mixed in 100 ml distilled water and soaked for 24 h at room temperature (21 to 22 oC) and filtered through four
layers of cheesecloth. The aqueous extracts were stored in conical flasks in dark until use. Both in laboratory bioassays
or greenhouse studies were done from August to December, 2018 and the rates of 90, 180 and 270 g powdered material
or 3, 6 and 9% extracts were based on the previous studies.

Results and Discussion
Results showed that mean rate of germination in control treatment was higher than that of other
treatments, but there was not any significant difference between control and 3% treatment. The lowest value
for this trait belonged to aqueous extract i.e. 9%. The increase in X. strumarium L. A.E. concentration was
concomitant with decrease of the mean rate of mungbean seed germination. In this case, there was a negative
linear regression between A.E. concentration and plumule length as well. It is noteworthy that decrease in
germination rate led to a delayed emergence and poor establishment of mungbean seedlings. X. strumarium
A.E. did not adversely influence plumule dry weight of mungbean in the 3% A.E. treatment, compared to the
control. The A.E. concentrations of 6 and 9% resulted in significant reduction of 20.87 and 30.97% in
plumule length compared with those of the control, respectively. The soil incorporation of dry mix residues
* Corresponding Author: saeeds79@gmail.com
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decreased both germination and seedling growth of mungbean. There was an increase in inhibitory effect
with increase in amount of dry residues incorporated. However, no significant difference was observed
between control and 90 g for both germination (%) and rate, and root and shoot lengths. Compared to soil
incorporated dry mix residues, the soil surface applied dry whole plant residues drastically inhibited the
mungbean germination and seedling growth. This is congruent with previous report. All rates of soil surface
placed X. strumarium dry mix residues significantly inhibited the mungbean seedling emergence (%) and
rate and root and shoot lengths over the control.
Conclusion
High concentrations of X. strumarium L. A.E. negatively influenced seed germination rate, plumule
length and seedling dry weight of mungbean. However, their effects were not considerable at low
concentrations. In conclusion, we can claim that mismanagement of weed population in field condition
especially high densities of X. strumarium L. weed and presence of high concentrations of water soluble
chemicals produced by this weed adversely influence early growth (delayed emergence and dwarf and weak
seedlings) of mungbean plants. Eventually, this trend negatively influences homogenous emergence of plants
and the result would be plants susceptible to biotic and abiotic stresses, leading to very low marketable
yields.
Keywords: Aqueous Extract ؛Herbal Remnants ؛Incorporation ؛Seedling growth
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ارزيابی میزان خسارت تريپس پیاز (Thrips tabaci L. )Thysanoptera: Thripidae
روي پنج رقم و يک الين لوبیاچیتی در شرايط مزرعه
صدیقه

اشتری*

عضو هيئت علمی بخش تحقيقات گياهپزشکی ،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان مرکزی،
سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،اراک ،ایران
تاریخها:

دريافت ،1398/09/20 :بازنگری ،1398/12/20 :پذيرش1399/05/11 :؛ انتشار آنالين مقاله1400/10/01 :
نحوه ارجاع به مقاله:
 1400ارزيتتابم ماتتخاا ت تتارس پتتري( پاتتاز Thrips tabaci L. )Thysanoptera: Thripidae

اشتتتری،
روی پنج رقم و يک الين لوبااچاتم در شرايط مخرعه پژوهشهای حبوباس ايراا 34-45 :)2 12

چکيده
لوباا با نام علمم  Phaseolus vulgarisيکم از مهمپرين حبوباس ممباشد که در اغلب کشورهای جهاا کشت مم
شود اين محصول پوسط آفاس مختلف از جمله پري( پااز مورد حمله قرار متمگاترد ايتن پحقاتق در طتم دو ستال در
شرايط مخرعه با کاشت ارقام غفار ،صدری ،کوشا ،پالش و چاتم محلم تمان و الين  KS-21492درقالب طرح بلوکهای
کامل پصادفم با چهار پکرار در دو آزمايش همراه با سمپاشم و بدوا سمپاشم در اي تگاه پحقاقاس لوباای تمتان انجتام
شد آماربرداری برای بررسم پغااراس جمعات آفت به پفکاک الرو-پوره و بالغ) از زماا شترو آلتودگم پتا پايتاا آا بته
صورس هفتگم صورس گرفت دادهها با استفاده از نرمافخار آماری  SASآنالاخ و ماانگانها از طريق آزموا پوکم به صورس
پجخيه مرکب مورد مقاي ه قرارگرفتند نتايج دوساله حاصل از اين پحقاتق نشتاا داد کته باشتترين جمعاتت پتري( در
مراحل مختلف الرو-پوره و بالغ در دو رقم ح تا چاتتم محلتم تمتان  11/97±2/57و  3/15±0/6عتدد) و صتدری
 10/44 ± 2/28و  2/35±0/5عدد) مشاهده شد در اين پحقاق رقتم غفتار و کوشتا بته پرپاتب بتا  3749/9و 3602/3
کالوگرم در هکتار باشترين عملکرد را داشتند از طرفم الين  KS-21492در مقاي ه با بقاته ارقتام ت تارس پتايانپتر و
جمعات کمتری در مراحتل مختلتف الرو-پتوره و بتالغ  4/27± 1/09و  0/95 ± 0/24عتدد) داشتت ،ولتم عملکترد آا
 2212/5کالوگرم در هکتار) مانند رقم پالش از ساير ارقام کمتر بود همچنان ايتن اليتن کمتترين جمعاتت و کمتترين
درصد کاهش عملکرد را ناخ در بان ارقام داشت ازاين رو ارقام کوشا و غفار به دلال عملکرد باالپر و ت ارس کمتر پري(
جهت کشت در منطقه اولويت دارند

واژههای کليدی :ارزيابم ت ارس؛ تریپس پیاز؛ پغااراس جمعات؛ لوباا؛ مقاومت

لوباا از برگ پغذيه ممکند ،اما ح تا پترين زمتاا ن تبت بته
ت ارس اين آفت مرحله  2-3برگتم لوباتا استت Khanjani,
 )2004مراحل مختلف الروی ،پورگم و حشراس بالغ اين آفتت
با استقرار در پشت برگهای لوباا از شاره گااهم پغذيه نموده و
در نتاجه سبب ايجاد لکههای نقرهای رنگ ممشود که فضوالس
سااهرنگ آفت در داتل ق متهای نقرهایشده نماياا استت و
به راحتم ممپواا از روی عاليم ت ارس ،به وجود آفت پم بترد
 )Shoeibi et al., 2016از داليل عمتده ت تارس اقتصتادی
اين آفت ،پواا پولاد مثلم باال ،پعداد ن ل بتاال ،پحترک و متاده
زايم ،انتقتال بعضتم از بامتاریهتای گاتاهم و افتخايش ستري
مقاومت به آفتکشها متمباشتد )Van Rijin et al., 1995
اين آفت شناتتهشدهپرين پري( در جهاا استت و روی بتاش

مقدمه1

لوباا يکم از مهتمپترين حبوبتاس متمباشتد کته در اغلتب
کشورهای جهاا کشت ممشود سطح زيرکشت لوباتا در ايتراا
طبتتتق آمتتتار منتشتتتره از طتتتر وزارس جهتتتاد کشتتتاورزی
108.687هکتار با متوسط عملکرد  3.179کالتوگرم در هکتتار
ممباشد استاا مرکتخی بتا ستطح زيرکشتت 11.152هکتتار و
عملکتترد  2.428کالتتوگرم در هکتتتار يکتتم از منتتاطق عمتتده
لوبااکاری کشور مح وب متمشتود )Ahmadi et al., 2018
يکم از آفاپم که باعث کاهش عملکرد لوباتا متمشتود ،پتري(
پااز است اين حشره از مراحل اولاه رشد پا برداشتت محصتول
* نویسنده مسئولaroya95@gmail.com :
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لوباای تمان پهاه شده بودند) ،در قالب طرح بلوکهای کامتل
پصادفم با چهار پکرار در دو آزمايش با پامار انجام ستمپاشتم و
پامار بدوا انجام سمپاشم در اي تگاه پحقاقاس لوباای تمتان
به مدس دو سال کشت و از نظر ت ارس پري( در طول فصتل
زراعم مورد ارزيابم قرار گرفتند هر رقم يا الين در چهتار تتط
سهمتری کاشته شد کشت به صورس جوی و پشته انجتام شتد
فاصتتله پشتتتههتتا 50ستتانتممتتتر و فاصتتله بتتذرهتتا روی پشتتته
10سانتممتر بود جهت آلودگم مخرعه به پري( در هتر کترس
 500عتتدد پتتري( کتته در شتترايط گلخانتته دمتتای  27درجتة
سانتمگراد و رطوبت ن بم  65درصد و دوره نتوری  16ستاعت
روشتتنايم و  8ستتاعت پتتاريکم) در اي تتتگاه پحقاقتتاس لوباتتای
تمان روی گلدااهای لوباا پرورش داده شتده بتود ،رهاستازی
گرديد در پامار سمپاشم جهت کنترل پري(  ،ستمپاشتم هتر
هفته و پ از اطماناا از اهور آفتت بتا فرموالستاوا پجتاری
اک م دی متوا متال متاسا توک )  EC25%به ن بت يک
لاتر در هکتار و به وساله ستمپتاش پشتتم موپتوری النت دار
انجام شد ساير مراحل کاشت و داشت بر استا عتر منطقته
صورس گرفت کودهای مورد نااز بر اسا آزموا تاک به زمان
داده شد جهت مهار علفهایهترز ،دو هفتته قبتل از کاشتت از
فرموالساوا پجاری علف کش پريفلتورالان پترفالا) EC48%
استفاده گرديد و در صورس نااز در طول فصل رشد ناتخ وجتان
دستم صورس گرفت ارزيابم فاکتورهای موردنظر عبارس بودنتد
از:

از  300گونه گااهم فعالات ممکند و ت ارسهای قابلمالحظه
ای به پااز ،پنبه ،کاهو و گوجهفرنگم وارد ممکند ايتن پتري(
همچنان ناقل برتم از باماریهای ويروسم استت & Hazir
 )Rifat, 2011با بررستم منتاطق لوبااکتاری استتاا مرکتخی،
 Thrips tabaciرا با فراوانتم  65/75درصتد ،بته عنتواا گونته
غالب پري( معرفم کردند در پحقاقم که بتا هتد شناستايم
گونه غالب پري( روی لوباا و ت ارس آا در شهرستاا لردگاا
انجام شد ،محققاا نتاجه گرفتند که در اين منطقه پري( پااز
ت ارسزا نبوده و سم(اشم برای آا پوصاه نممشود همچنتان
بتتان پامارهتتای سم(اشتتم و بتتدوا سم(اشتتم ناتتخ اتتتتال
معنتمداری مشتاهده نشتد )Saeidi and Rezvani, 2002
محققاا پراکم جمعات پري( پاتاز را روی رقتمهتای مختلتف
پعدادی از گااهاا زراعم بررسم و مشاهده نمودند که ت تارس
آفت روی رقمهای مختلف متفاوس متمباشتد Sedaratian et
 )al., 2010در مطالعهای که به متدس دوستال در استترالاا بته
منظور بررسم ماخاا ت ارس چند گونه پري( از جمله پري(
پااز روی لوباا سبخ انجام شد ،چنان نتاجه گرفتته شتد کته در
سال اول  10/74درصد غال هتا و در ستال دوم  36/65درصتد
غال هتا غارقابتلارائته بته بتازار بودنتد )Duff et al., 2015
محققتتاا ااهتتار داشتتتند کتته عوامتتل فاخيکتتم ،باولتتوکيکم و
شاماايم زيادی از جمله مرحله رشدی گااه ،رنگ بترگ ،نحتوه
آرايش برگها ،وجود کرک و پوشش مومم و وجود مواد مغتذی
روی ماخاا جلتبشتدا جمعاتت و در نهايتت ماتخاا ت تارس
پري( پااز پأثار دارند  )Roozbahani et al., 2016از آنجتا
که استفاده از سموم حشرهکش مشکالپم از قبال بروز مقاومت
حشراس به حشرهکشها ،افخايش جمعاتت آفتاس ثانويته ،احاتا
آفاس ،م موماتهای مخمن برای ان تاا و اثتراس ستو زي تت
محاطم را بته دنبتال دارد ،بنتابراين استتفاده از ارقتام مقتاوم و
متحمل به عنواا يکم از روشهای منطقم و کمتطر متديريت
کنترل آفاس ممباشد ،بهطوریکه با حداقل هخينه برای کشتاورز
ت ارس آفت را کاهش داده و تطراس زي تتمحاطتم و اثتراس
نامطلوب سموم آفتکش روی دشمناا طباعتم را کتاهش متم
دهد ) .(Bagheri et al., 2001لذا با پوجته بته ت تارس ايتن
آفت و سطح زيرکشت لوباا در ايراا و همچنتان لتخوم کتاهش
مصر سموم شاماايم در محصوالس کشاورزی ،در اين مطالعه
به بررسم ماتخاا ت تارس پتري( پاتاز  Thrips tabaciروی
پنج رقم و يک الين لوبااچاتم پرداتته شد

ارزیابی عالئم خسارت روی هر رقم

نمونهبرداری از زماا شرو آلودگم مرحله دوبرگتم) بته
صتتورس هفتگتتم و پتتا پايتتاا حضتتور آفتتت ادامتته يافتتت بتترای
نمونهبرداری پنج عدد بوپه به طور پصادفم از هر کرس انتخاب و
بر اسا ماخاا ت ارس وارده و سطح آلوده برگ نمرهدهم شد
مقاا ت ارس از صفر عدم وجود ت ارس) پا  6وجود نقتا
کلروز) به شرح زيتر بتود Saeidi, 2011; Fail & Penzes ,
 :0 )2001بدوا ت ارس :1 ،نقا کلتروزه کمتتر از  10درصتد
سطح برگها :2 ،نقا کلروزه بان  10-25درصد سطح برگها،
 :3نقا کلروزه بتان  26-40درصتد ستطح بترگهتا :4 ،نقتا
کلروزه بان  41-60درصد سطح برگها :5 ،نقتا کلتروزه بتان
 61-80درصد سطح بترگهتا :6 ،نقتا کلتروزه بتان 81-100
درصد سطح برگها
بررسی تغييرات جمعيت آفت

مواد و روشها
در اين پحقاق ارقام غفار ،صدری ،کوشتا ،پتالش و چاتتم
محلم تمان و اليتن  KS-21492کته از اي تتگاه پحقاقتاس

آماربرداری برای بررسم پغااراس جمعات آفت به پفکاک
الرو-پوره و بالغ) از زماا شرو آلودگم پا پاياا آلودگم در رقتم
و الين مورد مطالعه به صورس هفتگم و به طتور متنظم صتورس
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پعداد الرو-پوره و بالغ پري( پااز اتتال معنمداری مشتاهده
نشد اثر متقابل سال در پکرار در سطح يک درصد معنمدار بود
اتتال بان پامارها در سطح يتک درصتد معنتمدار بتود و اثتر
متقابل ستال در پامتار معنتمدار نبتود در مقاي تاس ماتانگان
پجخيه مرکب دو سال ،ارقام چاتم محلم تمان ،صدری ،غفتار،
کوشتتا ،پتتالش و اليتتن KS-21492بتته پرپاتتب دارای ،11/97
 5/52 ،6/97 ،7/97 ،10/44و  4/27عتتتدد الرو-پتتتوره و ،3/15
 1/2 ،1/55 ،1/7 ،2/35و  0/95عتتتدد بتتتالغ پتتتري( بودنتتتد
باشترين و کمترين جمعات پري( پااز در مراحل الرو-پوره به
پرپاب در رقتم صتدری و اليتن KS-21492مشتاهده شتد در
مرحله بالغ ناتخ رقتم صتدری و اليتن KS-21492باشتترين و
کمترين جمعات پري( را دارا بودند بته دلاتل ايتنکته ارقتام
صدری و چاتم محلم تمان باشتترين جمعاتت را در مراحتل
الرو-پوره و بالغ بان ستاير ارقتام و اليتن KS-21492داشتتند،
جخو ارقام ح ا به اين آفت مح وب متمشتوند ارقتام غفتار،
کوشا ،پالش و الين KS-21492ناخ به دلال داشتتن جمعاتت
کمتر به عنواا ارقام متحمل به اين آفتت مح توب متمگردنتد
جداول  1و )2

گرفت برای نمونهبرداری به طور پصادفم از هر کترس  10بوپته
از دو تط حاشاه هر يک دو بوپه و از دو تط داتلم هتر يتک
سه بوپه) انتخاب و از هر بوپه دو بترگ يکتم از نامته پتايان و
يکم از نامه باالی بوپه) در نظر گرفته شد و بته طتور جداگانته
داتل کا ه پالستاکم قترار داده شتد ايتن کا تههتا بتا ذکتر
مشخصاس بته آزمايشتگاه منتقتل شتدند و پعتداد پتري( بته
پفکاتتک الرو-پتتوره و بتتالغ) شتمارش شتتد پفتتاوس الرو و پتتوره
پري( در اندازه و رنگ آاها ممباشد ،به طوری کته رنتگ الرو
زرد متمايل به سفاد و رنتگ پتوره زرد استت انتدازه بتدا الرو
 0/35-0/38مالممتر و اندازه بدا پوره  0/7-0/9مالممتر متم
باشد
بررسی عملکرد و اجزای عملکرد دانه

برای بررسم عملکرد دانه در هر بوپه و اجخای عملکرد دانه
شامل پعداد غتال در هتر بوپته ،پعتداد دانته در هتر غتال و
وزا100دانه) ،ارقام مورد مطالعه پحت شرايط آلودگم به آفتت
بررسم و با شاهد مقاي ه شد
محاسبات آماری

پجخيه آماری با استفاده از نرمافخار  SASن خه  9.1انجام
شد و مقاي ه ماانگانها از طريق آزموا پوکم به صورس پجخيه
مرکب سال در سطح يک و پتنج درصتد انجتام شتد دادههتای
حاصل از آزمايشها با پبتديل بته ) Log10 (x+1نرمتالستازی
شدند

مقایسات ميانگين تجزیه مرکب عملک رد و اج زای عملک رد
ارقام لوبيا در دو سال در شرایط بدون سمپاشی:جتدول پجخيته
واريان نشاا داد که بان دو سال آزمايش در شرايط بدوا سمپاشم
بان پامارها به استثنای پعداد غال در بوپه سطح  5درصد) و ارپفا
سطح  1درصد) اتتالفم مشاهده نشد اثراس متقابل ستال در پکترار
ناخ در هاچ يک از پامارها معنمدار نبود بان همته پامتارهتا هتم در
سطح  1درصد اتتال معنمداری مشاهده شد اثر متقابتل ستال در
پامار به استثنای پامار ارپفا در ستطح  1درصتد در بقاته پامتارهتا
معنمدار نشد

نتایج و بحث
تغييرات جمعيت مراحل مختلف تریپس و مقایس هه ای
ميانگين تجزیه مرکب تغييرات جمعي ت ت ریپس پي از در دو
س ال اج رای پ روژه :در ستتال اول دو اوج مشتتخ جمعاتتت

ارتفاع :باشترين ماخاا ارپفا در رقم چاتم محلم تمان
و کمترين ارپفا در الين KS-21492مشاهده شد ارقام چاتم
محلم و صدری با يکديگر اتتتال معنتمداری نداشتتند بتان
ماتتخاا ارپفتتا پامتتار شتتاهد و اليتتن KS- 21492اتتتتال
معنمداری مشاهده گرديد اثر متقابل پامتار در ستال معنتمدار
بود

ماانگان همه ارقام) در پاريخهای  96/5/5و  96/6/5بترای الرو
و پوره پري( مشاهده گرديد پري( بالغ هم يتک اوج تفاتف
در پاريخ  96/5/5و يک اوج مشخ در  96/6/5داشت در سال
دوم دو اوج مشخ جمعات ماانگان همه ارقام) در پاريخهای
 97/5/17و  97/6/13برای الرو و پوره پري( مشاهده گرديتد
پري( بالغ هم يک اوج تفاف در پتاريخ  97/5/17و يتک اوج
مشخ در  97/6/13داشت شکلهای  1و  )2پراکم جمعاتت
در اوايل سار صعودی داشت که پ از شهريور رو بته کتاهش
گذاشت احتماالً همانند سال اول عواملم ماننتد زردی ،کتاهش
کافات و ريخش برگها در اثر پاری و همچنتان کتاهش دمتای
محتتاط در اواتتتر فصتتل نقتتش متتؤثری در کتتاهش زادآوری و
جمعات پري( داشت جدول پجخيه واريان مرکتب پغااتراس
جمعات نشاا داد که بان دو سال آزمايش بته لحتا ماتانگان

تعداد غالف در بوته :باشترين پعداد غال در بوپه در رقم
غفار و کمترين پعداد غال در رقتم پتالش مشتاهده شتد رقتم
پالش با رقم شاهد يا چاتم محلم تمان اتتال معنمداری از
نظر پعداد غال در بوپه نداشتند ،ولم بان رقتم غفتار و چاتتم
محلم تمان اتتال معنمداری مشاهده شد اثر متقابل پامتار
در سال معنمدار نبود
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تعداد دانه در غالف :باشترين و کمتترين پعتداد دانته در
غال به پرپاب در ارقام کوشا و پالش مشاهده شد هر دو رقتم
کوشتا و پتتالش بتتا چاتتتم محلتم تمتتان اتتتتال معنتتمداری
داشتند اثر متقابل پامار در سال معنمدار نبود

مقياس خسارت :باشترين مقاا ت ارس در رقم چاتتم
محلتتم تمتتان يتتا شتتاهد و کمتتترين مقاتتا ت تتارس در
اليتتن KS-21492مشتتاهده شتتد اثتتر متقابتتل پامتتار در ستتال
معنمدار نبود جداول  3و )4

وزن100دانه :باشترين و کمترين وزا100دانه بته پرپاتب
در ارقتتام کوشتتا و پتتالش مشتتاهده شتتد بتتان هتتر دو رقتتم بتتا
پامارشاهد چاتتم محلتم تمتان اتتتال معنتم داری وجتود
داشت اثر متقابل پامار در سال معنمدار نبود

مقایسات ميانگين تجزیه مرکب عملک رد و اج زای عملک رد
ارقام لوبيا در دو سال در ش رایط س مپاش ی :جتدول پجخيته

واريان در شرايط سم(اشم ناتخ نشتاا داد کته بتان دو ستال
آزمايش در شرايط بدوا سمپاشم بتان پامتارهتا بته استتثنای
پعداد غال در بوپه سطح 5درصد) و ارپفا ستطح  1درصتد)
اتتالفم مشتاهده نشتد اثتراس متقابتل ستال در پکترار ناتخ در
هاچيک از پامارها معنمدار نبتود بتان همته پامتارهتا هتم در
سطح  1درصد اتتال معنم دار مشاهده شد اثر متقابتل ستال
در پامار به استثنای پامار ارپفتا در ستطح  1درصتد در بقاته
پامارها معنمدار نشد

عملک رد :رقتتم غفتتار دارای باشتتترين عملکتترد و پتتالش
کمترين عملکرد را در بان ارقام دارا بودند رقم غفتار بتا چاتتم
محلم تمان اتتال معنمداری داشت ،در حالم که بتان رقتم
پالش با رقم چاتم محلم تمان اتتال معنتم داری مشتاهده
نشد
باشتتترين کتتاهش عملکتترد در چاتتتم محلتتم تمتتان و
کمترين آا در الين KS- 21492مشتاهده گرديتد اثتر متقابتل
پامار در سال معنمدار نبود

30
Adult

Larvae and nymph
25

15
10
5

27-Jul 03-Aug 10-Aug 17-Aug 24-Aug 31-Aug 07-Sep 14-Sep

20-Jul

13-Jul

0
22-Jun 29-Jun 06-Jul

date of sampling

شکل  -1نمودار ميانگين تغييرات جمعيت مراحل مختلف تریپس پياز در سال 1396
Fig. 1. Population dynamics of different stages of Thrips tabaci in the first year
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شکل  -2نمودار ميانگين تغييرات جمعيت مراحل مختلف تریپس پياز در سال1397
Fig. 2. Population dynamics of different stages of Thrips tabaci in the second year

جدول  -1نتایج تجزیه واریانس مرکب تغييرات جمعيت مراحل مختلف تریپس پياز در دو سال
Table 1. Results of compound population dynamics of different stages of Thrips tabaci in in two years
ميانگين مربعات MS

الرو و پوره
Larvae and
nymph

منابع تغييرات
S.O.V

درجه آزادی
df

سال
Year

1

سال×پکرار
Year*replication

18

**

پامار
Treatment

5

**

سال×پامار
Year*treatment

5

ns

3.98

319.13
171.19

ns

1.13

بالغ
Adult
ns

**

0.83

14.10

**

13.11

ns

0.31

تطا
Erorr

90

7.57

0.69

ضريب پغااراس
CV

-

35.01

45.76

 :nsغارمعنمدار؛ ** :معنمدار در سطح احتمال يک درصد
ns: Non-significant; **: Significant at 1% probability levels
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 مقایسات ميانگين تجزیه مرکب تغييرات جمعيت مراحل مختلف تریپس پياز در دو سال-2 جدول
Table 2. Comparison of mean of compound analysis of different stages of onion thrips population dynamics in two years
(MC) مقایسات ميانگين

بالغ
Adult

پوره-الرو
Larve and nymph

a±0.6 3.15

11.97a±2.57

dc±0.43 1.55

bc±1.55 6.97

b±0.5 2.35

10.44a±2.28

dc±0.29 1.2

dc±1.26 5.52

bc±0.38 1.7

b±1.83 7.97

d±0.24 0.95

4.27d±1.09

رقم
Cultivar

چاتم محلم
Chiti Mahali

کوشا
Koosha

صدری
Sadri

پالش
Talash

غفار
Ghaffar
KS-21492

تطای استاندارد ممباشد± برابر با ماانگان پکرار،*عدد بهدستآمده برای هر ستوا
 اتتال معنمدار دارند،ماانگانهايم که با حرو متفاوس مشخ گرديدهاند
* The number obtained for each column is equal mean±SE.
Means in a columns followed by different letters are significantly different.

 نتایج تجزیه مرکب عملکرد و اجزای عملکرد دو سال اجرای پروژه در آزمایش بدون سمپاشی-3جدول
Table 3. Results of compound analysis yield and its components of two years of project implementation
in tests of without spraying
(MS) ميانگين مربعات
مقياس

عملکرد

)(نمرهدهی
Score

)(کيلوگرم در هکتار
Yield (Kg/h)

0.01 ns

تعداد غالف

ارتفاع

در بوته
Pod plant

)(سانتیمتر
Height (cm)

0.11 ns

8.58*

388.17**

2.7 ns

0.08 ns

1.36 ns

4.87 ns

6

53.56**

5.27**

61.49**

3768.76**

5

)دانه (گرم100وزن
100 Seed weight (g)

تعداد دانه در غالف
Seed pod

2214.08 ns

1.26 ns

0.02 ns

53874.26 ns

4.72**

3899799.38**

درجه آزادی
df

1

0.02 ns

387.73 ns

1.67 ns

0.07 ns

0.59 ns

49.70**

0.03

29887.11

2.02

0.13

1.54

2.61

30

4.56

6.72

3.83

17.03

12.27

2.33

-

5

منابع تغييرات
S.O.V

سال
Year

سال×پکرار
Year*replication

پامار
Treatment

سال×پامار
Year*treatment

تطا
Erorr

)ضريب پغااراس درصد
(%) CV

درصد1 درصد و5  بهپرپاب معنمدار در سطح احتمال:** غارمعنمدار؛ *و:ns
ns: Non-significant; * and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively
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جدول  -4نتایج مقایسات ميانگين تجزیه مرکب عملکرد و اجزای عملکرد دو سال اجرای پروژه در آزمایش بدون سمپاشی
Table 4. Results of mean comparison of compound analysis yield and its components of two years of project implementation
in tests of without spraying
ارتفاع
ارقام و الین
Cultivar

چاتم محلم
تمان

(سانتیمتر)
Height
)(cm

تعداد غالف در

تعداد دانه در

بوته
Pod plant

غالف
Seed pod

87.31a

8.2c

2.06c

وزن100دانه

عملکرد (کيلوگرم در

(گرم)
100 Seed weight
)(g

هکتار)
)Yield (kg/h

36.20c

2149.25bc

درصد کاهش
عملکرد
% Yield
reduction

مقياس
Score

15.11

4.79a

Chiti mahali

کوشا
Koosha

صدری
Sadri

غفار
Ghaffar

پالش
Talash
KS-21492

61.87d

12.96a

3.07a

38.65b

3377.25a

6.25

3.27d

86.69a

10.5b

2.41bc

36.59c

2283b

12.71

4.55b

71.87c

13.81a

2.73ab

41.61a

3547.38a

5.40

3.19d

78.94b

7.27c

1.02d

34.45d

1965c

11.19

3.5c

44.12e

7.89c

1.27d

35.47dc

2117.13bc

4.31

2.95e

*عدد بهدستآمده برای هر ستوا ،برابر با ماانگان پکرار±تطای استاندارد ممباشد
ماانگانهايم که با حرو متفاوس مشخ گرديدهاند ،اتتال معنمدار دارند
* The number obtained for each column is equal mean±SE.
Means in a columns followed by different letters are significantly different.

عملکرد رقم پالش و الين KS-21492مشتابه بتود و اتتالفتم
نداشتند و کمترين عملکرد را دارا بودنتد بتان ايتن دو ناتخ بتا
پامار شاهد اتتال معنم داری مشاهده شد اثر متقابتل پامتار
در سال معنمدار نبود

ارتف اع :رقتتم صتتدری و اليتتن KS-21492بتته پرپاتتب
باشترين و کمترين ماخاا ارپفا را داشتند بان رقم صتدری و
شاهد يا چاتتم محلتم تمتان از نظتر ماتخاا ارپفتا اتتتال
معنم داری مشاهده نشد ،در حالم که اتتال مشاهدهشده بان
الين KS-21492و رقم چاتم محلم تمان ،معنمدار بود اثتر
متقابل پامار در سال معنمدار بود

مقياس خسارت :رقم چاتم محلم تمان و الينKS-21492

به پرپاب باشترين و کمترين مقاا ت تارس را داشتتند اثتر
متقابل پامار در سال معنمدار نبود جداول  5و )6

تعداد غ الف در بوت ه :ارقتام غفتار و پتالش بته پرپاتب
باشترين و کمترين پعداد غال در بوپه را داشتند رقم پالش با
رقم شاهد يا چاتم محلم تمتان اتتتال معنتمداری از نظتر
پعداد غال در بوپه نداشتند ،ولم بان رقم غفار و چاتم محلتم
تمان اتتال معنمداری مشاهده شتد اثتر متقابتل پامتار در
سال معنمدار نبود

يکم از آفاس لوباا در استاا مرکخی پري( متمباشتد کته
در سالهای اتاتر افتخايش جمعاتت داشتته استت در بررستم
پغااراس جمعات پري( در طم دو سال متورد بررستم ،پتراکم
جمعات در اوايل سار صعودی داشته که پ از شتهريور رو بته
کاهش ممگذارد احتماالً عواملم مانند زردی ،کاهش کافاتت و
ريخش برگها در اثر پاری و همچنان کاهش دمتای محتاط در
اواتر فصل نقش مؤثری در کاهش زادآوری و جمعاتت پتري(
تواهد داشت در طم دو ستال ،اوج جمعاتت الرو-پتوره و بتالغ
پري( در مردادماه و شهريورماه مشاهده شد نتتايج حاصتل از
اين پحقاق با نتتايج پتژوهش ديگتری Roozbahani et al.,
 )2016که پغااراس جمعات پري( را روی ارقتام لوباتاقرمخ در
لرستتتاا بررستتم کردنتتد و چنتتان نتاجتته گرفتنتتد کتته دو اوج
جمعاتتت الرو ستتن اول ،الرو ستتن دوم و بتتالغ در مردادمتتاه و
شهريورماه اپفاق افتاد ،مشابه ممباشد

تعداد دانه در غالف :باشترين و کمتترين پعتداد دانته در
غال در ارقام کوشا و پالش مشاهده شد که بان هر دو رقم بتا
پامار شاهد يا چاتم محلم تمان اتتال معنمداری مشتاهده
گرديد اثر متقابل پامار در سال معنمدار نبود
وزن100دانه :ارقتام غفتار و پتالش بته پرپاتب باشتترين و
کمترين وزا100دانه را داشتند و اتتالفشتاا بتا پامتار شتاهد
معنمدار بود اثر متقابل پامار در سال معنمدار نبود
عملکرد :عملکرد رقم غفار از همه ارقتام باشتتر بتود و بتا
رقم شاهد يا چاتم محلم تمتان اتتتال معنتمداری داشتت
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جدول  -5نتایج تجزیه مرکب عملکرد و اجزای عملکرد دو سال اجرای پروژه در آزمایش سمپاشی
Table 5. Results of compound analysis yield and its components of two years of project implementation
in tests of with spraying
ميانگين مربعات )(MS
منابع تغييرات
S.O.V

درجه آزادی
df

سال
Year

سال×پکرار
Year*replication

پامار
Treatment

سال×پامار
Year*treatment

تطا
Erorr

ضريب پغااراس درصد)
(%) CV

ارتفاع

تعداد غالف

(سانتیمتر)
)Height (cm

در بوته
Pod plant

تعداد دانه در غالف
Seed pod

وزن100دانه (گرم)
)100 Seed weight (g

عملکرد
(کيلوگرم در هکتار)
)Yield (Kg/ h

مقياس (نمرهدهی)
Score

1

**73.75

*24.36

0.68 ns

13.63 ns

1704.07 ns

0.0002 ns

6

1.78 ns

1.99 ns

0.22 ns

2.89 ns

44351.82 ns

0.009 ns

5

**3826.92

**58.76

**5.38

**87.94

**3724750.38

**1.47

5

**27.87

0.77 ns

0.004 ns

1.42 ns

16.73 ns

0.004 ns

30

2.91

1.72

0.54

2.50

29160.07

0.02

-

2.37

9.72

15.20

3.84

6.05

6.25

 :nsغارمعنمدار؛ *و** :بهپرپاب معنمدار در سطح احتمال 5درصد و 1درصد
ns: Non-significant; * and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively

جدول  -6نتایج مقایسات ميانگين تجزیه مرکب عملکرد و اجزای عملکرد دو سال اجرای پروژه در آزمایش سمپاشی
Table 6. Results of mean comparison of compound analysis yield and its components of two years of project implementation
in tests of with spraying
ارقام و الین
Cultivar
چاتم محلم تمان
Chiti mahali
کوشا
Koosha
صدری
Sadri
غفار
Ghaffar
پالش
Talash
KS-21492

ارتفاع

تعداد غالف در بوته
Pod plant

تعداد دانه در غالف
Seed pod

وزن100دانه (گرم)
)100 Seed weight (g

عملکرد (کيلوگرم در هکتار)
)Yield (kg/h

مقياس
Score

88.81a

11.79c

3.67b

40.08c

2531.75b

3.04a

64.12d

16.16a

4.69a

42.22b

3602.25a

2.12dc

89.37a

13.44b

3.99ab

40.26c

2615.5b

2.72b

75c

17.35a

4.16ab

47.23a

3749.88a

2.01d

82.06b

10.9c

2.60c

37.66d

2212.5c

2.25c

47.56e

11.24c

2.75c

39.51c

2212.5c

1.99d

(سانتیمتر)
)Height (cm

*عدد بهدستآمده برای هر ستوا ،برابر با ماانگان پکرار±تطای استاندارد ممباشد
ماانگانهايم که با حرو متفاوس مشخ گرديدهاند ،اتتال معنمدار دارند
* The number obtained for each column is equal mean±SE.
Means in a columns followed by different letters are significantly different.

هتتتای  KS-31169و  KS-31285ح تتتا  ،اليتتتنهتتتای
 KS-31292 ،KS-31290 ،KS-31288، KS-31286و
 KS-31287نامتتتهح تتتا و اليتتتنهتتتای  KS-31289و
 KS-31291بهعنتواا اليتنهتای مقتاوم بته ايتن آفتت بودنتد
ازآنجاکه پحقاق حاضر ماخاا ت ارس و پحمل ارقام و يک الين

پفاوس در پراکم جمعات پري( پااز در الين و ارقام مورد
مطالعه ممپواند با ويژگمهای ريخت شناستم ،متواد شتاماايم،
کافات پغذيهای و مواد بازدارنده در ارپبا باشد در يک بررسم
 )Roozbahani et al., 2016در متتورد مقاومتتت  10اليتتن
لوبااقرمخ به پري( پااز در شرايط مخرعه مشخ شد که الين
41

اشتری؛ ارزیابی ميزان خسارت /...پژوهشهاي حبوبات ايران /سال(دوره) ،12شمارة ،2سال ،1400صفحه 34-45

محققاا ديگری ناخ پراکم جمعات پتري( پاتاز را روی هفتت
رقم و يک الين سويا مورد بررسم قرار دادند و گتخارش نمودنتد
که باشترين پراکم پري( روی رقم  Dpxو الين  KS-3494و
کمترين پراکم جمعات روی دو رقم  L17و  Tellarوجود دارد
 )Sedaratian et al., 2010که به دلاتل پفتاوس در محصتول
مورد مطالعه با نتتايج پحقاتق حاضتر ،پشتابهم نتدارد ارزيتابم
مقاومت چند واريته کلم ن بت به پري( پااز پوستط محققتاا
انجام شد  )Trdan et al., 2005آاها نتاجه گرفتنتد کته در
سالهای تشک ،ت ارس اين پتري( باشتتر بتود و از طرفتم
واريته  vestriبا باشترين عملکرد به عنواا واريته مقاوم معرفم
شد که نتايج حاصله با پوجه به پفاوس در محصول مورد مطالعه
با نتايج اين پحقاق مشابه نممباشد بتا بررستم مقاومتت چنتد
الين لوباا از جمله FEB ،FEB115 ،EMP486 ،DOR 714
 161و  FEB 162بتته  Thrips palmiو همچنتتان ارزيتتابم
عملکرد و نمرهدهم آاها به اين نتاجه رسادند کته اليتنهتای
لوباا سطح متوسطم از مقاومت را به اين پتري( نشتاا دادنتد
)Cardona et al., 2002
مقاومت ارقام بر اسا شتمارش جمعاتت پتري( پاتاز و
بررسم مشخصههای عملکرد محصتول ،ناتخ در پحقاقتم متورد
استفاده قرار گرفتته استت  )Kalafchi et al., 2002در ايتن
پحقاق که روی 9رقم پااز جهت ارزيابم ماخاا ت ارس صتورس
گرفت ،معلوم شد که رقم قرمخ آذرشهر با داشتن باالپرين پعداد
پري( و باشترين ت ارس ن بت به ساير پتودههتا ح تا پتر
بوده و رقم سفاد قم با داشتن کمترين پعداد پتري(  ،آلتودگم
کمتری ن بت به اين آفت دارد .نتتايج ايتن پحقاتق بته دلاتل
پفاوس در محصول و ارقام مورد آزمايش بتا نتتايج ايتن پحقاتق
متفاوس ممباشد محققاا ديگری ناخ در يتک پتژوهش بتر روی
ارقام مختلف پااز در استاا مرکخی ،ااهار داشتند که رقم قرمخ
آذرشهر ن بت به رقم سفاد قم و کردستتاا مقاومتت باشتتری
داشته و کمتر ت ارس ديده است Yousefi & Abbasifar,
 )2009که به دلال پفاوس در ارقام و محصول متورد مطالعته بتا
نتايج اين پحقاق مشابه نممباشد با پوجه به وجتود اليتنهتا و
ارقام مختلف لوباا و اتتال هتای معنتمدار بتان مقاومتت ايتن
ارقام ،به نظر ممرسد که معرفم ارقام مقاوم بته ايتن آفتت متم
پواند ضمن کاهش ت ارس آفت باعتث کتاهش دفعتاس مصتر
سموم شاماايم و اثراس نامطلوب آاها شود

لوبااچاتم را ن بت به پري( پااز مورد بررسم قرار داده است،
لذا نتايج با يکديگر پفاوس دارند در پحقاق حاضر دو رقم چاتم
محلم تمان و صدری بته دلاتل داشتتن باشتترين جمعاتت و
مقاا ت ارس و همچنان باشترين درصد کاهش عملکترد بته
عنواا ارقام ح ا به اين آفت بودند ارقام غفار و کوشا ناخ بته
دلال جمعات کمتر مقاا ت ارس پتايانپتر ،درصتد کتاهش
عملکرد کمتر و همچنان عملکرد بتاالپر ن تبت بته ايتن آفتت
متحمل بودند از طرفم اين دو رقم به لحا پعداد غتال  ،دانته
در غال و وزا100دانه ناخ ن بت به متابقم ارقتام در وضتعات
مطلوبم بودند رقم پالش و الين ،KS-21492عملکترد پتايانم
داشتند
برتم نتايج  )Mohiseni & Kushki, 2016نشتاا داد
که پاپ رشدی بوپهها پأثار قابلپوجهم بر مقاومت ارقام به کنه
پارپن دارد که در متورد پتأثار پاتپ رشتدی بوپته بتر جمعاتت
پري( پااز نااز به پحقاق باشتری است پحقاقاس نشاا دادند
که واريته های مختلف لوباای معمولم دارای پرکاباس ضدپغذيه
از قبال فاتاک اساد ،لکتان و مهارکننده پري( ان ه تند کته
ممپوانند روی زي تشناسم آفاس گااهتتوار از جملته پتري(
پااز پأثار داشته باشند که با نتايج پحقاق حاضر به دلال پفاوس
در جمعات ارقام مورد مطالعه و همچنان پفتاوس در عملکترد و
مقاا ت ارس آاها مشابه ممباشد گخارشها نشاا متمدهتد
که ماخاا اين عوامل ضدرشد در الينهای مختلف لوباتا بتا هتم
متفاوس است  .)Rui et al., 2016محققاا ديگری متابولاتت
های ثانويه ديگری مانند آلفا آماالزها و يتا فالوينوئاتدهتا را بته
عنواا عامل مقاومت در ارقام و الينهای لوباتا ذکتر نمتودهانتد
)Lima et al., 2014
در پژوهشم  )Alabi et al., 2004مقاومت  9کولتاتوار
Megalurothrips sjostedti
لوباا چشمبلبلم در برابر پري(
) (Trybomمتتورد بررستتم قتترار گرفتتت ايتتن پژوهشتتگراا بتتا
شمارش جمعات پري( روی الينها و ارقام مختلف لوباا چشم
بلبلم نتاجه گرفتند که الينهای TVU ،Sewe ،Sanzibanili
 1509و  Mussa localباعث 100درصد مترگوماتر حشتراس
بالغ پازه متولدشده ايتن پتري( شتدند ايتن محققتاا چنتان
نتاجه گرفتند که علت مقاومت يتا مترگوماتر پتري( عوامتل
پغذيهای موجود در الينهای مقاوم ه تند نتايج اين پحقاق با
پحقاق حاضر به دلال کمتربودا پعداد جمعاتت پتري( پاتاز
روی ارقام متحمل ن بت بته ارقتام ح تا مشتابه متمباشتد
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Introduction
According to statistics released by the Ministry of Agricultural Jahad, the area under cultivation of beans
in Iran is 105,000 hectares, with an average yield of 2200 kg/ha. Thrips is one of the pests that reduce bean
yield. The different developmental stages of Thrips tabaci, by settling under the bean leaves and feeding on
the plant sap, cause colored silver spots, that the black feces of pest are visible inside these spots. These signs
of damage indicate the presence of pests. Thrips is evident from the beginning to the end of its growing
population of active beans in the fields and its damage. Onion thrips is the most well-known thrips in the
world and causes significant damage to onion, cotton, lettuce, tomato. It also carries some viral diseases.
Materials and Methods
Phaseolus vulgaris is one of the most important legumes cultivated in most countries of the world. This
crop is attacked by various pests including onion thrips. This study was conducted in two years in field
condition by planting cultivars Ghaffar, Sadri, Koosha, talash, local chiti of Khomein (control) and
KS-21492 genotype in a randomized complete block design with four replications in two experiments with
spraying and non-spraying treatments, at the National Bean Research of Khomein Station. Sampling was
also conducted weekly to evaluate changes in pest populations (separately from larvae, nymph and adult)
from the beginning of infestation to the end of infestation was performed. For sampling, five plants were
randomly selected from each plot and scored based on the amount of damage and contaminated leaf area.
Yield and yield components were also calculated. The results of this study were analyzed using SAS 9.1
statistical software and the means were compared by Tukey test in 1% and 5%.
Results and Discussion
The two-year results of this study showed that Ghaffar and Koosha cultivars had the highest average
yield of 3749.88 and 3602.25 kg/ha, respectively. Chiti of Khomein and sadri had the highest of population.
On the other hand, KS-21492 genotype had less damage scale than Sadri and control, but its yield (2212.50)
was lower than other cultivars. Given that this genotype had the lowest yield loss and population among
cultivars. Sedaratian et al, (2010) also studied the population density of thrips onion on seven cultivars and
one soybean genotype and reported the highest density of thrips on Dpx and genotype KS-3494 and the
lowest population density on two cultivars L17 and Tellar. This is not consistent with the results of the
present study due to differences in the product studied. Cultivars resistance based on population count of
onion thrips and evaluation of crop yield characteristics were also used by Kalafchi et al, (2002). These
researchers evaluated nine onion varieties for damage. Red Azarshahr cultivar with the highest number of
thrips and the highest damage to other cultivars was sensitive, and Sefid-Qom cultivar with the lowest
* Corresponding Author: aroya95@gmail.com
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number of thrips, it is less contaminated than this pest. The results of this study are different from the results
of recent research due to differences in product and cultivars tested. The results of the research (Mohiseni &
Kushki, 2016) showed that the plant growth type had a significant effect on the resistance of cultivars to two
spotted mites, which requires further investigation on the impact of the plant growth type on the onion
population. Research has shown that different varieties of common beans contain anti-nutritional compounds
such as phytic acid, lectin and trypsin inhibitors that can influence the biology of herbivorous pests such as
onion thrips. This is similar to the results of the present study due to differences in populations studied as
well as differences in yield and damage scale. Studies have shown that the levels of these anti-growth factors
in different bean genotypes are different.
Conclusion
Based on the results of this study Koosha and Ghaffar cultivars due to higher yield Priority for
cultivation in the area.
Keywords: Bean ؛Loss assessment ؛Population changes ؛Resistance ؛Thrips tabaci
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ارزيابی اثرات خوشهچینی علفهرز جودره ( )Hordeum spontaneum C. Kochدر تناوب زراعی
بر عملکرد نخود در کشتهاي زودهنگام و ديرهنگام در شرايط اقلیمی لرستان
سيد کریم

موسوی*

استادیار بخش تحقيقات گياهپزشكی ،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان لرستان،
سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،خرمآباد ،ایران
تاریخها:

دريافت ،1397/03/27 :بازنگری ،1397/10/23 :پذيرش1399/05/13 :؛ انتشار آنالين مقاله1400/10/01 :
نحوه ارجاع به مقاله:

موسوی ،س.ک .1400 .ارزيابی اثرات خوشهچینی علفهرز جوودر  )Hordeum spontaneum C. Kochدر تنواب
زراعی بر عملکرد نخود در کشتهای زبدهنگام ب ديرهنگام در شرايط اقلیمی لرستان .پژبهشهای حبوبات ايران :)2 12
.46-56

چكيده
تأثیر خوشهچینی علفهرز جودر در کشت گندم ب تأثیر تاريخ کاشت ب راهکارهوای موديريتی در کشوت نخوود بور
عملکرد نخود در سال بعد طی سالهای زراعی  1387 -88ب  1388-89در شهرستان خرمآباد لرستان مورد ارزيابی قورار
گرفت .آزمايش به صورت فاکتوريل-اسپلیت پالت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شود .فاکتوريول
بضعیت خوشهچینی علفهرز جودر در کشت گندم در دب سطح بدبن خوشوهچینوی ب خوشوهچینوی) در سوال زراعوی
1378-88ب تاريخ کاشت نخود در فصل بعد در دب سطح کاشت زبدهنگوام ب کاشوت ديرهنگوام) در کورتهوای اصولی ب
سطوح فاکتور مديريت علفهرز در کشت نخود در پنج سطح کاربرد پیشربيشی متریبیوزين  0/7کیلوگرم در هکتوار از
نشانتجاری سنکور  75درصد ،کاربرد پیشربيشی ايمازتاپیر  0/7لیتر در هکتار از نشانتجاری پرسويت  10درصد ،کاربرد
پسربيشی کلتوديم  1لیتر در هکتار از نشانتجاری سلکت  12درصد ،شاهد عواری از علوفهورز ب شواهد بودبن کنتورل
علفهرز) در کرتهای فرعی آزمايش قرار گرفتند .خوشهچینی علفهرز جودر در کشت گندم سال قبل به طور متوسوط
سبب افزايش  26/5درصد عملکرد دانه نخود در باحد سطح شد .میانگین عملکرد دانه نخود در باحد سطح بورای کاشوت
زبدهنگام  49/9درصد بیشتر از کاشت تأخیری بود .کاربرد علفکش ايمازتاپیر پرسويت) به مقدار  0/7لیتور در هکتوار ب
متریبیوزين سنکور) به مقدار  0/7کیلوگرم در هکتار در شرايط اقلیمی مورد آزمايش معتدل سرد) اثورات گیوا سووزی
شديد پايداری ربی گیا زراعی نخود بر جای گذاشت .کاهش ارتفاع بوته ،جاربيیشدن برگها ،تشديد شاخهزايی ب توأخیر
در فاز زايشی از جمله اثرات منفی علفکش ايمازتاپیر ربی گیا زراعی نخود بوود .توداخل علوفهوایهورز در کشوتهوای
زبدهنگام ب ديرهنگام نخود به ترتیب سبب کاهش معنیدار  17/8درصد ب  49/8درصد عملکرد دانه نخود شود .بیشوترين
میانگین عملکرد دانه نخود  2309کیلوگرم در هکتار) به تیمار بجین دستی علفهایهرز در کاشت زبدهنگام در شورايط
خوشهچینی علفهرز جودر در کشت گندم ب کمترين میانگین عملکرد دانه  449/3کیلوگرم در هکتار) به تیمار کواربرد
علفکش ايمازتاپیر در کاشت ديرهنگام نخود در شرايط عدم خوشهچینی علفهرز جودر در کشت گندم مربوط بود.
واژههای کليدی :تاريخ کاشت؛ خوشهکشی؛ مديريت علفهایهرز

دادنوود

ابل تووا سوووم تولیوود نخووود کشووور را بووه خووود اختصووا
.)Ahmadi, et al., 2017
کشت حبوبات به دلیل بيژگی مهم تثبیت نیتربژن موجبات
باربری خاک برای زراعتهای بعدی عمدتاً غالت) را فوراهم موی
آبرد  )Miller, et al., 2002; Pacucci, et al., 2006ب از
سوی ديگر موجب شکسوت چرخوه زنودگی آفوات ،بیمواریهوا ب
علفهایهرز باريکبرگ ناشوی از نظوامهوای توککشوتی غوالت
میشود  92 .)Whish, et al., 1996درصد سوطح زيرکشوت ب

مقدمه ر1ر
در سال زراعی  ،1394-95حدبد  787هزار هکتوار معوادل
 6/7درصود سطح برداشت محصوالتزراعی به حبوبات اختصوا
داشته که  63/5درصد کل سطح برداشت حبوبات به کشت نخود
مربوط بود است .در سالزراعوی موذکور اسوتانهوای کرمانشوا ،
لرستان ب کردستان به ترتیب با  22 ،27ب  13درصود ،رتبوههوای
* نویسنده مسئولk.mousavi@areeo.ac.ir :

46

موسوی؛ ارزیابی اثرات خوشهچينی /...پژوهشهاي حبوبات ايران /سال(دوره) ،12شمارة ،2سال ،1400صفحه 46-56

در برخووی پووژبهشهووا بووه امکووان کوواربرد علووفکووش
متریبیوزين برای کنترل علفهایهرز کشت نخود اشوار شود
است  Mousavi (2011) .) Lees, 2004در ارزيوابی کوارآيی
علفکشهای مختلف برای کنترل علفهایهرز کشت نخوود در
شرايط اقلیمی معتدل گرم جنو خورمآبواد گوزارش کورد کوه
کاربرد پیش ربيشی علفکش متریبیوزين ضمن کنترل مناسب
علفهایهرز ،فاقد اثرات گیوا سووزی پايودار ربی گیوا زراعوی
نخود بوود Lees (2004) .گوزارش داد کوه کواربرد علوفکوش
سوونکور در زمووان خووربج گیاهچووه نخووود ب پوویش از بازشوودن
برگهای آن خسارت چندانی به اين گیا زراعی بارد نمیکند.
جودر با نوام علموی Hordeum Spontaneum C.Koch
يکی از مهمترين علفهایهرز باريکبرگ کشتزارهای ديم استان
لرستان است  .)Mousavi, et al., 2017جمعیتهوای طبیعوی
اين علفهرز در بسیاری از مناط ديگر جهان مشاهد شد است
 .)Harlan & Zohary, 1966; Nevo et al. 1986اکثوور
باريکبرگکشهای رايج توصیهشد برای موزارع گنودم قوادر بوه
کنترل کامل علفهرز جوودر نیسوتند .از ايون رب بهور گیوری از
راهکارهای زراعی مناسب برای مديريت اين علفهرز حیاتی است.
ارزيابی تأثیر خوشهچینی علفهرز جودر در کشت گندم ب تاريخ
کاشت ب کنترل علفهایهرز در کشت نخود سال بعود در تنواب
زراعی بر عملکرد نخود از جمله اهدا اين پژبهش است.

 88درصد تولیود نخوود  )Cicer arietinum L.بوه کشوورهای
درحوالتوسوعه تعلو دارد  .)Varshney, et al., 2014ايوران
چهوارمین رتبوه ايون محصووول را در جهوان پوس از هندبسووتان،
پاکستان ب ترکیه داراست 95 .درصود کشوت نخوود در ايوران در
شرايط ديم صورت میگیرد .متوسط عملکرد گیا نخود در باحود
سطح در ايران  400کیلوگرم در هکتار است که نسبت به میانگین
جهانی آن بسیار پايین است .)Plancqaert, et al., 1990
حصول پتانسیل تولید گیا نخوود نیازمنود حوذ رقابوت
علفهوایهورز اسوت  .)Plancqaert, et al., 1990نخوود بوه
دلیل سرعت رشد کُند ب سطح بورگ محودبد در مراحول ابلیوه
رشد ،در برابر علفهایهرز رقیب ضعیفی است .تنکبودن تراکم
کاشت نخود سبب ديرتربستهشدن تاجپوشوش گیواهی آن موی
شود که اين امر مديريت علفهایهرز را طی دبر طوالنیتوری
میطلبد .)Taran, et al., 2013
تناب زراعی ابزار مهمی برای کاهش بفوور آفوات ،بهبوود
توازن ب باربری خاک ب افزايش عملکرد گیاهانزراعی محسوو
مویشوود  .)Brust & Stinner, 1991; Sumner, 1982در
کشتهای فاقد گزينههای علفکشی مناسب ،تناب زراعی جزء
بسیار مهمی از برنامه مديريت تلفیقی علفهایهرز بهشمار موی
ربد .در ايوون نظووامهووا ،راهبردهووای تنوواببی کوواهش تووراکم
علفهایهرز شامل مواردی از قبیل باردنمودن گیاهوان زراعوی
بووا توانووايی رقابووتکننوودگی بوواال ب کارآموود از نظوور پوواکسووازی
علفهایهرز ،قراردادن گیاهان زراعی با زمانهای کاشت ب طول
دبر رشد متفابت ب باردکردن کشوتهوای پوششوی طوی دبر
آيش به منظور کاهش جمعیت علفهایهرز قابل استفاد است.
تناب های مشتمل بر تاريخ کاشتها ب طول دبر هوای رشودی
متفابت در مديريت برخی گونههای علوفهورز از ارزش خاصوی
برخوردار است .برای مثوال Thurston (1962) ،آلوودگیهوای
يوال بحشی با جوانهزنی بهار را در کشت بهار جوو از طريو
باردنمودن غلهای با کاشت پايیز در تناب زراعوی کواهش داد.
بوهطووور مشووابه ،توصوویههووا بورای کنتوورل علووفهوورز گنوودمنیووا
 )Aegilops cylindricaدر کشووت گنوودم زمسووتانه شووامل
کاشت گندم بهار در تناب زراعی برای کاهش بانک بوذر بوود
است .البته کارآيی اين عمل ممکن است بر اثر افزايش فرابانوی
گرب های بهار اين علفهورز نقصوان يابود Walenta et al.,
 .)2002توسعه نظامهای زراعی فربنشانند علفهورز ،از جملوه
تناب های زراعی تسهیلگر بهحداقلرسانی نهاد های علفکش،
نیازمند مطالعه اثرات گیاهانزراعوی ب نظوامهوای موديريتی بور
جنبووههووای مختلووف جمعیووتشناسووی علووفهووایهوورز اسووت
.)Bastiaans et al. 2000; Mortensen et al., 2000

مواد و روشها
اين آزمايش در ربستای سورا جلودان منطقوه گريوت از
توابع شهرستان خرم آباد به فاصله  50کیلومتری از مرکز استان
لرستان در شرايط ديم اجورا شود .محول آزموايش دارای طوول
جغرافیووايی  48درجووه  42دقیقووه ب  0/7ثانیووه شوورقی ،عوور
جغرافیايی  33درجه  21دقیقوه ب  5/2ثانیوه شومالی ب ارتفواع
 1844متر از سطح درياست .خاک مزرعه محل اجرای آزموايش
از نوع لومی رسی بود .منطقه گريوت دارای آ بهووای معتودل
سرد است .تناب زراعی رايج در اين منطقه گندم-نخود اسوت.
منطقه گريت از جمله قطبهای مهم کشت نخوود ديوم اسوتان
لرستان به شمار میربد .مقدار بارندگی ،دمای حوداقل ب دموای
حووداکثر ربزانووه سووال زراعووی  1388-89ايسووتگا هواشناسووی
سینوپتیک خرمآباد در شکل  1نشان داد شد است.
آزمايش به صورت فاکتوريل واسپلیت پالت در قالب طورح
بلوکهای کامول تصوادفی بوا سوه تکورار اجورا شود .فاکتوريول
بضعیت خوشه چینی علفهورز جوودر در کشوت گنودم در دب
سطح  -1بدبن خوشهچینی ب  -2خوشهچینی) در سال زراعی
1378-88ب توواريخ کاشووت نخووود در فصوول بعوود در دب سووطح
 -1کاشت زبدهنگام ب  -2کاشت ديرهنگام) ،کرتهای اصلی ب
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شد .کشت زبدهنگام نخود در ابلین فرصت پوس از رفوع يخبنودان
زمسووتانه  24اسووفندما  )1388ب کشووت ديوورهنگووام در توواريخ
8ارديبهشووت  1389صووورت گرفووت .کاشووت نخووود بووا اسووتفاد از
گابآهن شِشخیش پس از پخوش دسوتی بوذر بور اسواس کواربرد
60کیلوگرم در هکتار از بذر تود محلی انجام شد .عر هور کورت
فرعی پنج متر ب طول کرت فرعی هشت متور در نظور گرفتوه شود.
کاشت نخود همانند ربش رايج منطقه بودبن عملیوات خواکبرزی
ابلیه ب صرفاً با استفاد از گابآهن ششخیش صورت گرفت.
کاربرد علفکشهای متری بیوزين ب ايمازتاپیر بوه صوورت
پیش ربيشی به فاصله دب ربز پس از کاشت نخود صورت گرفت.
علفکش کلتوديم نیز به صورت پسربيشی بعد از ربيش کامول
نخود ب علفهایهرز در اباسط فصل بهار به کار رفت .سمپاشوی
با استفاد از سمپاش پشتی ماتابی با نازل شر ای کوالیبر شود
بر اساس پاشش  300لیتر آ در هکتار انجام شد.
عملکرد دانه ب عملکرد بیولوژيک نخود با برداشت سطح پنج
مترمربعی میانی هر کورت فرعوی بورای کشوتهوای زبدهنگوام ب
ديرهنگووام بووه ترتیووب در توواريخهووای  6ب  20تیرمووا 1389
انداز گیری شد .تجزيه ب تحلیل داد ها با استفاد از آنالیز باريانس
ب مقايسه میانگینها به کمک آزمون  LSDدر سطح 5درصود بوا
استفاد از نرمافزار  MSTATCصورت گرفت .برای ترسیم گرا
ها از نرمافزارهای اکسل ب سیگماپالت  11استفاد شد.

سطوح فاکتور مديريت علفهرز در کشت نخوود در پونج سوطح
 -1کاربرد پیشربيشی متریبیوزين  0/7کیلوگرم در هکتوار از
نشووانتجوواری سوونکور  75درصوود -2 ،کوواربرد پوویشربيشووی
ايمازتاپیر  0/7لیتر در هکتار از نشانتجاری پرسويت  10درصد،
 -3کاربرد پسربيشی کلتوديم  1لیتر در هکتار از نشانتجواری
سلکت  12درصد -4 ،شاهد عاری از علفهرز ب  -5شاهد بودبن
کنترل علفهرز) کرتهای فرعی آزمايش بودند.
در بهار  1388کشت گندمی با آلودگی تقريباً يکنواخت بوه
علفهرز جودر انتخا شد .برای شناخت نقش بذر تولیدی سال
جاری در توسعه آلودگی علفهرز جودر دب تیمار خوشهچینوی ب
عدم خوشهچینی در کشت گندم اعمال شد .به اين منظور زموین
ياد شد به  12قسمت با مساحت تقريبوی  200مترمربعوی بورای
هر قطعه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی تقسویم شود .در
شِش قطعه از  12قطعه يادشد طی فصل بهوار بوا ظهوور سونبله
علفهرز جودر تا پايان فصل ،خوشهچینی علوفهورز جوودر بوه
صورت دستی صورت گرفت تا بدين ترتیب بوذر سوال جواری در
اين قطعات ريخته نشود .در حالی که در شِش قطعه ديگر ريوزش
بذر جودر به طور طبیعی اتفاق افتاد .قطعات برای خوشوهچینوی
به طور تصادفی انتخا شدند.
در فصل بعد آزمايش تأثیر زمان کاشت ب کنترل شیمیايی بور
جمعیت علفهرز جودر در کشت نخود در دب شرايط خوشهچینوی
ب عدم خوشهچینی علفهرز جودر در کشت گندم سال قبل اجورا
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شكل  -1مقدار بارندگی و دماهای حداقل و حداکثر مطلق روزانه ایستگاه هواشناسی سينوپتيک خرمآباد
از ابتدای مهرماه سالزراعی 1388-89
Fig. 1. The amount of daily precipitation and absolute maximum and minimum daily temperatures of Khorramabad,
during the growing season, from October in 2009-2010
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گابآهن ششخیش به طور کامل قادر به زيرخاکبردن ب نابودی
بوتههای جودر نبود.
اثرمتقابل خوشهچینی علفهرز جودر در کشوت گنودم ب
زمان کاشت نخود بر عملکرد دانه نخود در باحد سوطح از نظور
آماری معنیدار نبود جدبل  .)1ايون امور نشواندهنود پاسوخ
مشابه عملکرد دانه نخود به زمان کاشت در شرايط خوشهچینی
ب عدم خوشهچینی جودر در کشت سال قبل است.
مديريت علوفهوایهورز در کشوت نخوود بوه طوور کوامالً
معنیداری عملکرد دانه نخود در باحد سطح را تحت تأثیر قورار
داد جدبل  .)1میانگین عملکرد دانه نخود بورای تیموار بجوین
دسووتی علووفهووایهوورز  1966کیلوووگرم در هکتووار) بووه طووور
معنیداری بیشتر از ساير تیمارها بود .تداخل علفهوایهورز بوه
طور متوسط سبب کاهش  32/1درصد عملکرد دانه نخود شود.
عملکرد دانه برای تیموار کواربرد علوفکوش کلتووديم بوه طوور
معنیداری بیشتر از ساير تیمارهوای علوفکوش ب شواهد بودبن
کنترل بود .تیمار کاربرد علفکش متری بیوزين از نظر عملکورد
دانه با تیمار شاهد بدبن کنترل علفهایهرز تفابت معنویداری
نداشت.

نتایج و بحث
عملكرد دانه
عملکرد دانه نخود در باحد سطح به طور کامالً معنیداری
تحت تأثیر خوشهچینی علفهرز جودر در کشوت گنودم سوال
قبل قرار گرفت جدبل  .)1خوشهچینوی علوفهورز جوودر در
کشت گندم سال قبل به طور متوسط سبب افزايش 26/5درصد
عملکرد دانه نخود در باحد سطح شد شوکل  .)2ايون موضووع
گويای کاهش اثرات تداخلی علفهرز جودر به باسوطه کواهش
جمعیت آن بر اثر ممانعت از ريزش بذر در سال پیشین است.
عملکرد دانه نخود در باحد سطح به طور کامالً معنیداری
تحت تأثیر زمان کاشت نخود قرار گرفت جودبل  .)1میوانگین
عملکوورد دانووه نخووود در باحوود سووطح بوورای کاشووت زبدهنگووام
49/9درصد بیشتر از کاشت تأخیری بود شوکل  .)2در کاشوت
زبدهنگام ضمن انطباق دبر رشد گیا زراعوی نخوود بوا شورايط
اقلیمی مناسب از نظر بارندگی ب دمای مناسب ،عملیات کاشوت
نیز به دلیل کوچکتربودن بوتههای علفهرز جوودر از کوارآيی
بهتری برخوردار بوود .در کشوت ديرهنگوام عملیوات کاشوت بوا

جدول  -1نتایج تجزیه واریانس دادههای عملكرد دانه و عملكرد بيولوژیک نخود در سال دوم آزمایش
Table 1. Analysis of variance of chickpea grain yield and biological yield, in second year
MS
Biological yield
عملكرد بيولوژیک

Grian yield
عملكرد دانه

Df
درجه آزادی

284928.20 ns

7546.15 ns

2

** 4224106.75

** 1616385.15

1

** 32672736.35

** 4719693.15

1

140941.15 ns

2884.35 ns

1

303644.20

79947.93

6

** 5722206.90

** 2675018.15

4

496710.25 ns

* 184601.15

4

355599.43 ns

* 213252.15

4

419402.65 ns

98408.35 ns

4

191504.61

70581.55

32

14.83

18.90

Source of variance
منابع تغييرات
بلوک
Block
خوشهچینی جودر در کشت گندم سال ابل
Wild barley spike cut off in wheat crop 2009
زمان کاشت نخود در سال دبم
Chickpea sowing time in 2010
اثر متقابل خوشهچینی جودر در کشت گندم × زمان کاشت نخود در سال دبم
Chickpea sowing time×Wild barley spike cut off
خطای کرت اصلی
Main plot error
مديريت علفهایهرز کشت نخود در سال دبم
Chickpea weed management in 2010
اثر متقابل خوشهچینی جودر در کشت گندم× مديريت علفهایهرز کشت نخود
Chickpea weed management×Wild barley spike cut off
اثر متقابل زمان کاشت نخود × مديريت علفهایهرز کشت نخود
Chickpea weed management×Chickpea sowing time
اثر متقابل سهگانه
Triple interaction
خطای کرت فرعی
Subplot error
ضريب تغییرات درصد)
C.V.%

* معنیداری در سطح  5درصد ** ،معنیداری در سطح  1درصد ب  nsغیرمعنیدار
*, **, and ns: Significant difference at 5%, 1% and non significant difference, respectively
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شكل  -2تأثير خوشهچينی علفهرز جودره در کشت گندم (راست) و تأثير زمان کاشت نخود (چپ) بر عملكرد دانه نخود
میانگینهای دارای حرب مشترک براساس آزمون LSDدر سطح 5درصد فاقد تفابت معنیدار هستند.
)Fig. 2. Effect of wild barley spike cut off in wheat crop (Right), and chickpea sowing date (Left
on chickpea grain yield
Means with at least one common letters are not significantly different based on LSD test at 5% level.

تیمار کاربرد علفکش ايمازتاپیر از نظر عملکرد دانه نخوود
در باحد سطح به طور معنی داری کمتور از سواير تیمارهوا بوود
شکل  .)3پايینبودن میانگین عملکرد دانه نخود در تیمارهوای
کاربرد علفکشهای ايمازتواپیر ب متوریبیووزين گويوای اثورات
گیا سوزی پايدار اين علفکوشهوا ،بوه خصوو ايمازتواپیر در
مقادير بهکاررفتوه ربی گیوا زراعوی نخوود در شورايط اقلیموی
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ماد آلی خاک از جمله عوواملی هسوتند کوه در تشوديد اثورات
گیووا سوووزی علووفکووشهووای ايمازتوواپیر ب متووریبیوووزين ربی
گیا زراعی نخود مؤثر هستند.

250
0
Spike cut off in Wheat

No spike cut off in Wheat

شكل  -3اثر مدیریت علفهایهرز در کشت نخود (راست) و اثر متقابل خوشهچينی علفهرز جودره در کشت گندم و مدیریت
علفهایهرز در کشت نخود (چپ) بر عملكرد دانه نخود
میانگینهای دارای حرب مشترک براساس آزمون LSDدر سطح 5درصد فاقد تفابت معنیدار هستند.
Fig. 3. Effect of chickpea weed management treatments (Right), and interaction effect of wild barley spike cut off in
wheat and chickpea weed management (Left) ) on chickpea grain yield
Means with at least one common letters are not significantly different based on LSD test at 5% level.

باحد سطح از نظر آمواری معنویدار بوود جودبل  .)1بواالترين
سطح میانگین عملکرد دانه نخود  2105کیلوگرم در هکتار) به

اثر متقابل خوشه چینی علفهرز جودر در کشت گنودم ب
مديريت علفهایهرز در کشت نخود بر عملکرد دانوه نخوود در
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معنیدار بود جدبل  .)1تداخل علوفهوایهورز در کشوتهوای
زبدهنگام ب ديرهنگام نخود به ترتیوب سوبب کواهش معنویدار
 17/8درصد ب  49/8درصد عملکرد دانه نخود شد .پوايینتورين
سطح عملکرد دانه نخود به تیمارهوای کواربرد علوفکوشهوای
ايمازتاپیر ب متریبیوزين ب شاهد بدبن کنترل علفهایهورز در
کاشت ديرهنگام ب تیمار کاربرد علفکش ايمازتواپیر در کاشوت
زبدهنگام اختصا داشت شکل  .)4به نظور مویرسود کواربرد
علفکشهای ايمازتاپیر پرسويت) به مقدار  0/7لیتر در هکتوار
ب متریبیوزين سنکور) بوه مقودار  0/7کیلووگرم در هکتوار در
کشت نخود صر نظر از سطح کارآيی کنترل علفهوایهورز بوه
دلیل اثرات گیا سوزی ربی اين گیا زراعی در مقادير بهکاررفته
در اقلیم سرد قابل توصیه نیستند.

تیمار بجوین دسوتی علوفهوایهورز در شورايط خوشوهچینوی
علفهرز جودر در کشت گندم مربوط بود که به استثنای تیمار
بجین دستی علفهایهرز در شرايط عدم خوشهچینی علفهرز
جودر در کشت گندم ساير تیمارهوا تفوابت معنویداری بوا آن
داشتند .در شرايط خوشهچینی ب عدم خوشوهچینوی علوفهورز
جودر در کشت گندم ،تداخل علفهایهورز بوه ترتیوب سوبب
کاهش  19/6درصود ب  46/5درصود عملکورد دانوه نخوود شود.
کمترين عملکرد دانه نخود در باحد سطح به تیمارهوای کواربرد
علفکش ايمازتاپیر در شرايط عدم خوشهچینی علفهرز جودر
در کشت گندم ب خوشهچینی آن مربوط بود شکل .)3
اثر متقابل زمان کاشت ب مديريت علفهایهورز در کشوت
نخود بور عملکورد دانوه نخوود در باحود سوطح از نظور آمواری
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شكل  -4اثرمتقابل زمان کاشت نخود و مدیریت علفهایهرز در کشت نخود بر عملكرد دانه نخود
میانگینهای دارای حرب مشترک براساس آزمون LSDدر سطح 5درصد فاقد تفابت معنیدار هستند.
Fig. 4. Interaction effect of chickpea sowing date and chickpea weed management on chickpea grain yield
Means with at least one common letters are not significantly different based on LSD test at 5% level.

عملکرد بیولوژيک نخوود در باحود سوطح بوه طوور کوامالً
معنیداری تحت تأثیر مديريت علفهایهرز در کشت نخود قرار
گرفت جدبل  .)1میانگین عملکورد بیولوژيوک نخوود در باحود
سطح برای تیمارهای بجین دستی علفهایهرز ب کواربرد پوس
ربيشی باريکبرگکش کلتوديم بوه طوور معنویداری بیشوتر از
شاهد بدبن کنترل علفهوایهورز بوود ،درحوالیکوه تیمارهوای
کاربرد علفکشهای متریبیوزين ب ايمازتواپیر بوا شواهد بودبن
کنتوورل علووفهووایهوورز تفووابت معنوویداری نداشووتند .تووداخل
علفهایهرز سبب کاهش  30/5درصد عملکرد بیولوژيک نخود
در باحوود سووطح شوود شووکل  .)6پووايینبووودن سووطح عملکوورد
بیولوژيک نخود در تیمار شاهد بدبن کنتورل عمودتاً بوه اثورات
تووداخلی علووفهوورز جووودر ب در مووورد تیمارهووای کوواربرد
علفکشهای ايمازتاپیر ب متریبیووزين بوه اثورات گیوا سووزی
شديد اين علفکشها ربی نخود مربوط بود.

عملكرد بيولوژیک

عملکرد بیولوژيک نخوود در باحود سوطح بوه طوور کوامالً
معنیداری تحت تأثیر خوشهچینی علفهورز جوودر در کشوت
گندم قرار گرفت جدبل  .)1خوشهچینی علوفهورز جوودر در
کشووت گنوودم سووبب افووزايش  19/8درصوود میووانگین عملکوورد
بیولوژيک نخود در باحد سطح شد شکل .)5
عملکرد بیولوژيک نخوود در باحود سوطح بوه طوور کوامالً
معنی داری تحت تأثیر زمان کاشت آن قرار گرفوت جودبل .)1
میانگین عملکرد بیولوژيک نخود در باحود سوطح بورای کاشوت
زبدهنگووام  66/8درصوود بیشووتر از میووانگین آن بوورای کاشووت
ديرهنگام بود شکل .)5
اثرمتقابل خوشهچینی علفهرز جودر در کشوت گنودم ب
زمان کاشت نخود بر عملکرد بیولوژيک نخود در باحد سوطح از
نظر آماری معنیدار نبود جدبل .)1
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شكل  -5تأثير خوشهچينی علفهرز جودره در کشت گندم (راست) ،تأثير زمان کاشت نخود (چپ) بر عملكرد بيولوژیک نخود
میانگینهای دارای حرب مشترک براساس آزمون LSDدر سطح 5درصد فاقد تفابت معنیدار هستند.
Fig. 5. Effect of wild barley spike cut off in wheat crop (Right), and chickpea sowing date (Left) on
chickpea biological yield
Means with at least one common letters are not significantly different based on LSD test at 5% level.
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شكل  -6اثر مدیریت علفهایهرز در کشت نخود (راست) ،اثرمتقابل خوشهچينی علفهرز جودره در کشت گندم و مدیریت علفهایهرز
در کشت نخود (چپ) بر عملكرد بيولوژیک نخود
میانگینهای دارای حرب مشترک براساس آزمون LSDدر سطح 5درصد فاقد تفابت معنیدار هستند.
Fig. 6. Effect of chickpea weed management treatments (Right), interaction effect of wild barley spike cut off in wheat
and chickpea weed management (Left) on chickpea biological yield
Means with at least one common letters are not significantly different based on LSD test at 5% level.

 19درصد تراکم نخود شود داد هوا نشوان داد نشود اسوت).
تراکم باالتر علفهرز جودر در شرايط عدم خوشهچینوی آن در
کشت گندم ب از سوی ديگور رشود زيواد آن در شورايط کاشوت
ديرهنگام نخود شرايطی را به بجود آبرد بود که ادبات کاشوت
نخود گابآهن ششخیش) قادر به ريشهکنوی کامول علوفهورز
جودر نبود ب بدينترتیب عدم تهیه بستر کاشت مناسب سوبب
کوواهش درصوود ربيووش ب اسووتقرار نخووود در شوورايط عوودم
خوشهچینی ب کاشت ديرهنگام شد .تراکم نخود برای تیمارهای
کاربرد علفکشهای ايمازتواپیر ب متوریبیووزين نیوز در سوطح
پايینتری قرار داشت که اين امر به دلیل اثرات گیا سوزی ايون
علفکشها در مقادير بهکاررفته ربی استقرار گیا زراعوی نخوود
بود است.

اثر متقابل خوشهچینی علفهرز جودر در کشت گنودم ب
مديريت علفهایهرز در کشت نخود ،اثر متقابل زمان کاشوت ب
مديريت علفهایهرز ب همچنین اثرمتقابل سه گانه فاکتورهوای
آزمايش بر عملکرد بیولوژيک نخود در باحد سطح از نظر آماری
معنیدار نبود جدبل .)1
صفات موروفولوژیک و اجزای عملكرد نخود

آزمايش تراکم نخود به طور کامالً معنیداری تحوت توأثیر
خوشه چینی علفهرز جودر در کشت گندم در فصل قبل قورار
گرفت .میانگین تراکم نخود برای شرايط خوشهچینی علوفهورز
جودرهردر کشت گندم در مقايسه با شرايط عدم خوشوهچینوی
 23درصد بیشتر بود .تأثیر زمان کاشت نخود بر تراکم آن نیز از
نظر آماری کامالً معنیدار بود .تأخیر کاشت نخود سبب کواهش
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تأثیر زمان کاشت نخود بر تعداد کل پیله تکبوته نخوود از
نظر آماری معنیدار بود .تأخیر در کاشت نخوود سوبب کواهش
 10/2درصد تعداد کل پیله تکبوته نخود شد .تعداد کول پیلوه
تکبوته نخود به طور کوامالً معنویداری تحوت توأثیر موديريت
علفهایهرز در کشت نخود قرار گرفت .میانگین تعداد کل پیله
تکبوته نخود برای همه تیمارهای مديريتی به اسوتثنای تیموار
کاربرد باريکبرگکش کلتووديم بوه طوور معنویداری کمتور از
میانگین تعداد کل پیلوه توکبوتوه بورای تیموار بجوین دسوتی
علفهایهرز بود .بجین دسوتی علوفهوایهورز سوبب افوزايش
 43/4درصد میانگین تعداد پیله تکبوتوه نخوود شود .بواالترين
میانگین تعداد دانوه توکبوتوه نخوود  20/6دانوه در بوتوه) بوه
تیمارهای بجین دستی علفهایهرز در کشتهای ديرهنگوام ب
زبدهنگام در شرايط خوشهچینی علفهایهرز در کشوت گنودم
مربوط بود .کمترين میانگین تعداد دانه توکبوتوه  7/5دانوه در
بوتووه) بووه تیمووار کوواربرد علووفکووش متووریبیوووزين در کاشووت
ديرهنگام نخود در شرايط عدم خوشهچینی علفهرز جوودر در
کشت گندم اختصا داشت داد ها نشان داد نشد است).

ارتفاع بوته نخود بوه طوور معنویداری تحوت توأثیر زموان
کاشت آن قرار گرفت .میانگین ارتفاع بوته نخوود بورای کاشوت
زبدهنگام  19درصد بیشتر از کاشت ديرهنگام بود .ارتفاع بوتوه
نخود به طور معنیداری تحت تأثیر مديريت علفهایهورز قورار
گرفت .میانگین ارتفاع بوته نخود برای تیمار کواربرد علوفکوش
ايمازتاپیر به طور معنیداری کمتر از ساير تیمارها بوود .کواربرد
علفکش ايمازتاپیر سبب کاهش شِش درصد ارتفاع بوتوه نخوود
در مقايسه با تیمار بجین دستی علفهایهرز شد داد ها نشان
داد نشد است) .تعداد شاخه تکبوته نخود نیز به طوور کوامالً
معنی داری تحت تأثیر زمان کاشت نخود قرار گرفوت .میوانگین
تعداد شاخه تکبوته نخود بورای کاشوت زبدهنگوام  34درصود
بیشتر از کاشت ديرهنگام بود .تعداد شاخه توکبوتوه نخوود بوه
طور معنیداری تحت تأثیر موديريت علوفهوایهورز در کشوت
نخود قرار گرفت .بیشترين میانگین تعداد شاخه تکبوتوه نخوود
به تیمار کاربرد علفکش ايمازتاپیر مربووط بوود داد هوا نشوان
داد نشد است) .کاهش ارتفاع بوتوه ،جواربيیشودن بورگهوا،
تشديد شاخهزايی ب تأخیر در فاز زايشی از جملوه اثورات منفوی
علفکش ايمازتواپیر ربی گیوا زراعوی نخوود بوود .نتوايج ديگور
پژبهشها ) (Mousavi, 2011; Mousavi, et al., 2010نیز
گويووای اثوورات شووديد گیووا سوووزی کوواربرد پوویشربيشووی ب
پیشکاشت علفکش ايمازتاپیر به مقدار  0/7ب  1لیتر در هکتار
ربی گیا زراعی نخود بود اسوت .در بررسوی کنتورل شویمیايی
علفهایهرز نخود در شورايط ديوم ب آبوی بورای کواربرد پویش
ربيشی ايمازتاپیر به میزان  53گرم ماد مؤثر در هکتار ،کاهش
ارتفاع بوته ،تأخیر در رسیدگی ب کلربز برگ نخود گزارش شود
است  .)Lyon, & Wilson, 2005نتايج پژبهشی در شورايط
آ بهوايی معتدل گورم جنوو خورمآبواد )Mousavi, 2011
گويای فقدان اثورات گیوا سووزی پايودار کواربرد پویشربيشوی
علفکش متریبیوزين بوه مقودار  0/7کیلووگرم در هکتوار ربی
گیا زراعی نخود بود.
میانگین تعداد دانه تکبوته برای همه تیمارهای موديريت
علفهرز به استثنای تیمار باريکبورگکوش کلتووديم بوه طوور
معنیداری کمتر از میانگین تعداد دانه توکبوتوه تیموار بجوین
دسوتی علووفهوورز بووود .تووداخل علوفهووایهوورز سووبب کوواهش
31/1درصد تعداد دانه تکبوته نخود شد.
اثر متقابل زمان کاشت ب مديريت علفهایهورز در کشوت
نخود بر تعداد دانه تکبوته نخود از نظر آماری کوامالً معنویدار
بود .تداخل علفهایهرز در کاشتهای زبدهنگوام ب ديرهنگوام
به ترتیب سبب کاهش  8/5درصد ب  52/4درصد میانگین تعداد
دانه تکبوته نخود شد.

نتيجهگيری
تداخل علفهوایهورز از جملوه عوامول مهموی اسوت کوه
پتانسیل تولید نخود را تحت تأثیر قرار میدهود ب بوه کوارگیری
رهیافتهوای مناسوب بورای موديريت ايون عامول خسوارتزا را
ضربری میسازد .از جمله راهکارهای مناسب برای کاهش اثرات
تداخلی علف های هرز موديريت بانوکبوذر خواک اسوت .تخلیوه
بانکبذر خاک در مورد گونههای دارای سوطوح بواالی خفتگوی
بذر ب برخوردار از بانکبذر پايا در کوتا مدت کارآيی چنودانی در
کاهش جمعیت علفهرز ندارد .اين در حالی است کوه در موورد
گونههای دارای بذبر با سطح خفتگی کم ،بوه دلیول گوذرابودن
بانکبذر خاک ،يک سال جلوگیری از ريزش بوذر مویتوانود بوه
میزان زيادی موجبات نقصان جمعیت علفهورز را فوراهم آبرد.
نتايج اين پژبهش نشان داد که با خوشهچینی علفهرز جوودر
در کشت گندم ب جلوگیری از ريزش بذر سال جاری میتوان تا
حد زيادی موجبات کاهش جمعیوت ايون علوفهورز در کشوت
نخود در سوال بعود ب بوه تبوع آن کواهش اثورات توداخلی ايون
علفهرز را فراهم ساخت .کاشت زبدهنگام نخود نیوز بوه دلیول
کارآيی باالی عملیات کاشت با گابآهن شوشخویش در کنتورل
علفهرز جودر ب کاهش جمعیت اين علفهرز ب البته به باسطه
انطباق دبر رشد گیا زراعی با شرايط محیطی مناسبتور نقوش
مؤثری در افزايش عملکرد نخود داشت .در مورد علفکوشهوای
مورد آزمايش ،باريکبرگکش کلتوديم علفکش مناسبی بورای
کنترل علوفهوایهورز باريوکبورگ در کشوت نخوود محسوو
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 بوارش.شديد پايداری ربی گیا زراعی نخود بور جوای گذاشوت
 سوبکبوودن،شديد ب حاکمشدن هوای سرد متعاقب سمپاشوی
بافت خاک ب پايینبودن محتوای ماد آلی خاک از جمله عوامل
مؤثر بر تشديد اثرات گیا سوزی علوفکوشهوای خواککواربرد
.ايمازتاپیر ب متریبیوزين به شمار میربند

میشود که البته تأثیرگذاری مناسب آن منوط به کواربرد آن در
مراحل ابلیه رشد علفهایهرز باريوکبورگ اسوت ب توأخیر در
.سمپاشی سبب کاهش کارآيی کنترلی اين علفکوش مویشوود
 لیتور در0/7 کاربرد علفکش ايمازتواپیر پرسوويت) بوه مقودار
 کیلوگرم در هکتوار0/7 هکتار ب متریبیوزين سنکور) به مقدار
در شرايط اقلیمی مورد آزمايش معتدل سرد) اثرات گیا سوزی
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Introduction
Chickpea provides N benefit to cereals grown in crop rotation. In addition to the N benefit, chickpea
provides a disease break for wheat grown in the crop rotation. Imazethapyr, applied preemergence at the rate
of 0.053 kg ai/ha, reduced plant height, delayed plant maturity, and caused leaf chlorosis. Imazethapyr,
applied at 0.053 kg/ha, significantly reduced plant height compared with the nontreated or hand-weeded
checks. Visual injury symptoms observed with Imazethapyr treatment included chlorosis and delayed
maturity of chickpea. There was an apparent rate effect with imazethapyr, when this herbicide was applied at
0.026 kg/ha with sulfentrazone, visual injury symptoms were significantly reduced. The risk of crop injury
from the higher use rate of Imazethapyr is probably not commercially acceptable, whereas the injury from
the lower use rate probably is acceptable. Pre-emergence application of low-rate of imazethapyr caused
minor levels of injury to the plants, it had only minor effects on plant development and yield compared with
sulfentrazone. Post-emergence applications of imazethapyr, imazamox and metribuzin, delayed flowering
and maturity and reduced yield. Herbicide effects varied with chickpea cultivar. Most of the commonly used
herbicides that are recommended for wheat fields weed control are not able to fully control the wild barley
(Hordeum spontaneum C. Koch) weed. Hence, utilizing appropriate agronomic strategies for managing this
weed is critical. The evaluation of the effect of Wild barley spike cut-off on the previous wheat field, and the
effects of chickpea sowing date and weed control measurements in chickpea cultivation in the next year in
crop rotation on chickpea yield are among the aims of this study.
Materials and Methods
The effect of wild barley weed spike cut off in wheat crop and sowing date and management strategies
in chickpea cultivation on chickpea yield in the following year was evaluated in Khorramabad, Lorestan,
during 2008-2009 and 2009-2010. The experiment was factorial split plot based on completely randomized
block design with three replications. The factorial of the wild barley weed spike cut off in wheat (in two
levels: 1- No spike cut off, and 2- Spike cut off) and chickpea sowing date in the following season (in two
levels: 1- early sowing and 2- late sowing) was assigned to main plots, and the weed management factor
levels in chickpea cultivation at five levels: 1- Pre emergence application of Metribuzin (0.7 kg/ha from
Sencor 75%), 2- Pre emergence application of Imazethapyr (0.7 L/ha from Pursuit 10%), 3- Post emergence
application of Clethodim (1 L/ha from Select 12%), 4- Hand weeding, and 5- Weedy check was assigned to
sub plots.
Results and Discussion
Wild barley weed spike cut off in wheat in previous year increased the average grain yield of chickpea
by 26.5%. Chickpea grain yield for early sowing was 49.9% higher than late sowing. Pre emergence
* Corresponding Author: k.mousavi@areeo.ac.ir
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application of Imazethapyr (0.7 L/ha) and Metribuzin (0.7 kg/ha) had a persistence phytotoxic effect on
chickpea. Reducing plant height, leaf brushing, increase the number of branches and delay in reproductive
phase, were the negative effects of Imazethapyr herbicide on chickpea. Weed interference in early and late
chickpea sowing date significantly reduced 17.8% and 49.8% of chickpea grain yield, respectively. The
highest grain yield of chickpea (2309 kg.ha-1) was observed in hand weeding treatment in early chickpea
sowing under Wild barley Weed spike cut off in wheat crop conditions, and the lowest chickpea grain yield
(449.3 kg.ha-1) was associated to Imazethapyr herbicide application in the late sowing chickpea with under
Weed No spike cut off Wild barley in wheat crop in previous season.
Conclusions
The results of this study showed that with the spike cut off wild barley weed in the previous wheat
cultivation and preventing current year weed seed rain, we can greatly reduce the population of this grass
weed in chickpea cultivation in the following year and consequently reduce its interference effects on
chickpea. Chickpea early sowing was also effective in increasing the chickpea yield due to the high
efficiency of sowing equipment in controlling wild barley plants and decreasing the population of this weed
and, also due to synchrony of crop growth stages with better environmental conditions. In the case of
herbicides tested, the Clethodim is an appropriate graminicide for controlling the wild barley in chickpea
cultivation, which, of course, achieving a good control requires application in the early stages of grass
weeds, and the delay in spraying reduces the control efficiency of this herbicide.
Keywords: Sowing date ؛Spike cut off ؛Weed management
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چکيده
تنش رطوبتی از مهمترين موامل کاهشدهنده ملکررد ندود محسوب میشود .در اين راستا بهمنظور بررسری ترثثیر
کاربرد دياتومیت بهمنوان ترکیبی که بامث کاهش اثرات سوء تنش رطوبت میشود ،بر ملکرررد و اجراای ملکرررد ندرود
تحت رژيمهای مدتکف آبیاری ،آزمايشی در سال زرامی  1396-97در شهر خروا انجرام شرد .ايرن پرژوهش برهصرورت
کرتهای خردشده در قالب طرح بکوکهای کامل تصادفی با سه تررار اجرا شد .مامل اصرکی رژيرمهرای مدتکرف آبیراری
شامل پنج سطح ديم ،آبیاری کامل ،يک نوبت آبیاری در مرحکه رويشی ،يک نوبت آبیراری در مرحکره زايشری ،دو نوبرت
آبیاری شامل مرحکه رويشی و زايشی) و مامل فرمی مقادير دياتومیت در سه سطح صفر 3.5 ،و هفت تن در هرتار) برود.
نتايج نشان داد که تغییر رژيم آبیاری از آبیاری کامل به ديم موجب کاهش در صفات کلی مورد بررسی شد ،بهطروریکره
کلترين مقدار ملکررد دانه  318.54کیکوگرم در هرتار) و ملکررد بیولوژيک  725.44کیکوگرم در هرتار) در تیلار ديرم
به دست آمد .کاربرد دياتومیت تحت رژيمهای مدتکف کمآبیاری تلامی صفات مورد ارزيابی و ملکررد دانه را افراايش داد.
بیشترين ملکررد دانه در  1745.67کیکوگرم در هرتار) در تیلار آبیاری در مرحکه رويشی و زايشی و مصر هفت تُن در
هرتار دياتومیت به دست آمد و کلترين مقدار  363.97کیکوگرم در هرتار) آن در تیلار ديم و بردون کراربرد دياتومیرت
ثبت گرديد .هلچنین کاربرد هفت تُن در هرتار دياتومیت نسبت به تیلار مدم کاربرد دياتومیت به ترتیرب بامرث افراايش
 77 ،29 ،29و  39درصدی ملکررد دانه در رژيمهای آبیاری شامل ديم ،يک نوبت آبیاری در مرحکه رويشری ،يرک نوبرت
آبیاری در مرحکه زايشی ،دو نوبت آبیاری شامل مرحکه رويشی و زايشی شد .بر اساس نتايج اثرات متقابل در تیلار آبیاری
در مرحکه رويشی و زايشی و ساير تیلارهای کمآبیاری شامل آبیاری در مرحکه رويشی ،آبیراری در مرحکره زايشری و ديرم
کاربرد  3/5تن در هرتار دياتومیت با کاربرد هفت تن در هرتار دياتومیت در هله صفات موردبررسی در يک گروه آمراری
قرار گرفت ،بنابراين میتوان گفت کاربرد  3/5تن در هرتار دياتومیت مناسبترين مقدار در افاايش ملکرررد ندرود تحرت
رژيمهای کم آبیاری است .بهطورککی نتايج اين مطالعه نشان داد کره کراربرد دياتومیرت در شررايط کلبرود آب از طرير
کاهش اثرات سوء ناشی از کلبود رطوبت ،بامث بهبود ملکررد دانه گیاه ندود شد.

واژههای1کليدی :تعداد دانه در غال ؛ تنش رطوبتی؛ شاخص برداشت؛ ملکررد دانه
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57

زمانی و همکاران؛ اثر دیاتوميت بر /...پژوهشهاي حبوبات ايران /سال(دوره) ،12شمارة ،2سال ،1400صفحه 57-68

جا ب آب از طري افاايش ظرفیرت نگهرداری و جرذب آب در
خاک مورداستفاده قرار میگیرند و اين خصوصیت بررای مقابکره
با شرايط کمآبی و کاهش اثرات سوء تنش رطروبتی در گیاهران
زرامرری اهلیررت بررهسرراايی دارد .)Soltani et al., 2001
دياتومیت نومی سنگ نرم سیکیسی اسرت کره از تجلرع غشراء
ظريرف و مشربک سیکیسری گونرهای از جکبرکهرای زرد-سربا
موسرروم برره دياتومرره تشررریلشررده اسررت .)Abdalla, 2011
ساختار شیلیايی دياتومیتهرا از سیکیسریم  89-86درصرد) و
مقدار کلی مناصر کلیاب تشریلشده اسرت Hanan et al.,
 .)2014دياتومیررت بامررث بهبررود سرراختار فیايررری خرراکهررای
سنگین و حفظ رطوبت بررای مردت طروالنیترر در خراکهرای
سبک میتواند دو برابر وزن خود آب جذب کند) بردون تغییرر
در شیلی خاک میشود و فعالیت کاپیالری و حرکت فرمی آب
در خاک را نیا افاايش داده و بامث آزادسرازی تردريجی منصرر
سیکیسیم در محیط توسعه ريشره مریشرود Hajirasouli et
 .)al., 2018اين ماده آبشويی و رواناب را به حداقل میرساند و
به دلیل ساختار شبرهای آن اکسیژن را قادر میکند بدون هیچ
مشرکی در ناحیه ريشه گیاه نفو کند .بنابراين میتواند بهمنوان
يک کود تقويتکننده خاک و سازگار با محیطزيسرت محسروب
شود  .)Abdalla, 2010در تحقیقی به بررسی تثثیر دياتومیت
در شرايط تنش رطوبتی بر روی ارزن معلولی پرداخته شرد .برر
اساس نتايج اين تحقی در شرايط مارمه برای حصول بیشترين
ملکررد ماده خشک مصر هشرت تُرن دياتومیرت در هرترار و
آبیاری در حد  75درصد ظرفیت زرامی میتواند مناسرب باشرد
 .)Hajirasouli et al., 2018نتايج مطالعه ديگری با بررسری
اثرات سه رژيم آبیاری بدون تنش ،افاايش دو روز فواصل برین
آبیرراری ،افرراايش چهررار روز فواصررل بررین آبیرراری) و کرراربرد
دياتومیت به مقدار  10گرم در هر کیکوگرم خاک برر روی براقال
نشان داد کراربرد دياتومیرت در گیاهران تحرت ترنش رطروبتی
شديد بامث بهبود پارامترهای رشد مانند طرول ريشره و سراقه،
وزنتررر و خشررک سرراقه و تعررداد غررال در بوترره شررده اسررت
 .)Abdalla, 2011در هلین راستا در پژوهش ديگری بر روی
گیاه نعناع مشدص شد که کاربرد دياتومیت به میاان چهار گرم
در 10کیکوگرم خاک تحت شررايط آبیراری در حرد  50درصرد
ظرفیت زرامی میتوانرد بامرث افراايش ارتفراع بوتره ،وزنترر و
خشک برگهرا و ملکرررد روغرن فررار شرود Hanan et al.,
 .)2014اثرات تسریندهنده دياتومیت بر گیاهران تحرت ترنش
رطوبتی مرتبط با قرارگیری سیکیسیوم موجود در سراختار ايرن
ترکیب در آوند چوبی و ديواره سکولی برگها و درنتیجه کاهش
تعرق است .)Savvas et al., 2009

مقدمه
ندررود  )Cicer.arietinumازجلکرره گیاهرران مهررم تیررره
بقوالت  )Fabaceaeاست که حدود  90درصد از کشت آن در
سطح جهان به صورت ديم انجام میگیررد و بدرش ملردهای از
دوره رشد آن با تنش رطوبتی مواجره اسرت .هلچنرین بیشرتر
کشورهای تولیدکننده آن در مناط خشک و نیلهخشرک قررار
دارند ( .)Kumar & Abbo, 2001ايران نیا بهمنروان يرری از
مهمتررين کشرورهای تولیدکننرده ايرن محصرول ،برا میرانگین
بارندگی  250میکیمترر در سرال کلترر از يرکسروم متوسرط
بارندگی جهان) جاو مناط خشک و نیلهخشرک طبقرهبنردی
مریشرود  .)Saman et al., 2011برا توجره بره جايگراه ايرن
محصول در سبد تغذيه خانوار و تثثیر آن بر اقتصراد کشراورزی،
پژوهشهای بسیاری در زمینه تثثیر انواع ترنشهرای زيسرتی و
غیرزيستی بر رشد و تولید اين گیراه صرورت گرفتره اسرت .برر
اساس مطالعات انجام شده ،از بین موامرل مدتکرف ايجادکننرده
تنش ،کلبود رطوبت بهتنهايی ملکرررد ندرود را ترا  45درصرد
کراهش مریدهرد ( .)Benjamin & Nielsen, 2006کراهش
میاان آب ترا  30و  50درصرد ظرفیرت زرامری خراک موجرب
کاهش فتوسنتا در مراحل گکدهی و پُرشدن دانه در گیاه ندرود
میگرردد .ترنش رطروبتی خصوصرا در زمران تشرریل غرال و
پُرشدن دانهها از مهمترين موامل کراهشدهنرده ملکرررد گیراه
محسوب میشود  .)Turner, 2003بر اساس تحقیقرات ترنش
رطوبتی موجب کاهش طول دوره گکدهی و تسريع در رسیدگی
گیاه ندرود مریگرردد و از ايرن طرير بامرث کراهش ملکرررد
اقتصرادی ندرود مریشرود ) .(Anwar et al., 2003مرحکره
پُرشدن دانره در گیراه ندرود بیشرترين حساسریت را بره ترنش
رطوبتی داشته و آبیراری در ايرن مرحکره بسریار حیراتی اسرت
 .)Ravi et al., 2008در ساير گاارشهرا نیرا هرر دو مرحکره
گکدهی و پُرشدن دانه بهمنوان مرحکه رشدی حساس گیاه ندود
معرفریشرده اسرت  .)Malhorta et al., 1997محققران در
آزمايش ديگری با بررسی اثرات ترنش خشرری آخرر فصرل برر
ملکررد ندود دريافتند در مرحکه گکدهی ،گرردهافشرانی و لقراح
کاهش مقدار آب آبیاری به مکت پسابیدگی دانههای گرده بامث
کاهش ملکرررد مریشرود .)Abhari & Haresabadi, 2017
هلچنین بر اسراس نترايج آزمرايش هرا ،ترنش رطروبتی اثررات
فیايولوژيک مدتکفی بر گیاه میگذارد که نوع و میاان خسرارت
بهشدت تنش ،مقاومت گیاه و مرحکره رشرد گیراه بسرتگی دارد
 .)Khazai & Kafi, 2003يری از راهکارهرايی کره در بدرش
کشاورزی جهت کاهش اثرات سوء تنش رطروبتی مرورد توجره
قرارگرفترره ،اسررتفاده از سرروپرجا بهررا اسررت .سرروپرجا بهررا
به صورت ماده افاودنی به خاک بهمنوان مدان مناصر غرذايی و
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گرفت .کشت به صورت دستی در پرانادهم اسرفندماه برا ترراکم
45بوته در مترمربع و با مل پنج سانتیمتری انجام شد .جهت
پیشگیری از بیلاریهای قارچی بهخصرو بررقزدگری ندرود،
بذور با قارچکش کاربندازيم با نسبت دو در هاار ضدمفونی شرد.
در اين آزمايش از توده بومی ندود منطقه خوا استفاده شد.
بالفاصکه بعد از کشرت ،اولرین آبیراری  16اسرفندماه) در
تلام تیلارها انجام گرفت .در طی دوره رشد ،آبیاری برر اسراس
تیلارهای موردنظر املال شد و در تیلار آبیاری کامل ،به مردار
رايج منطقه ،آبیاری هر  15روز يکبار انجام شد .جهرت مبرارزه
با مکفهایهرز مارمه در طی فصل رشد دو بار اقدام بره وجرین
دستی با اسرتفاده از نیرروی کرارگری شرد .آبیراری در مراحرل
رويشرری و زايشرری در تیلارهررای مربوطرره نیررا برره ترتیررب در
تاريخهای  26فروردين و  25ارديبهشتماه صورت گرفت.
بهمنظور تعیین ملکررد دانه با حذ رديفهای حاشریه ،در
هر کرت از سطح معادل پنج مترمربع در انتهای فصل رشد ،بوتره
ها از سطح خاک کفبر شده و پس از قرارگیرری در کیسرههرايی
جداگانه به آزمايشگاه منتقرل شرد .سرپس در آون برا دمرای 70
درجه سانتیگراد به مدت  48سامت قرار گرفت .دانرههرا از سراير
قسلتها جدا و با توزين دانهها ،ملکررد دانه محاسبه شرد .بررای
محاسبه ملکررد بیولوژيک ،وزن خشرک دانرههرا برا وزن خشرک
بقايای گیاهی جلرع شرد .جهرت محاسربه شراخص برداشرت از
تقسیم ملکررد دانه بره ملکرررد بیولوژيرک و ضررب آن در مردد
 100بهصورت درصد استفاده شد .هلامان با برداشت ،تعداد پرنج
بوته از هر کرت بهصورت تصادفی برای اندازهگیری صرفات تعرداد
غال در بوته ،تعداد دانره در غرال  ،وزن100دانره انتدراب شرد.
هلچنین نسبت تعداد غال های پوک بهکل غال های حاصرل از
پنج بوته بهمنوان درصد پوکی در نظر گرفته شد .دادههای حاصل
از اين آزمايش ،در ابتدا با استفاده از نررمافراار آمراری SAS 9.4
نرمالسنجی شد و پس از اطلینان از نرمرالبرودن آنهرا ،تجايره
واريانس توسط هلین نرمافاار انجام شد .مقايسه میانگین توسرط
 MSTAT-Cبا استفاده از آزمون  LSDمحافظتشرده )FLSD
و در سطح معنیداری پنج درصد انجام شد.

با توجه به اهلیت گیاه ندود بهمنوان يک منبع تثمینکننده
پروتئین و از طر ديگر صدمات جبرانناپذير ترنش رطروبتی بره
ملکررد ،اتدا روشهايی که بتواند سبب افاايش تحلل گیراه بره
تنش رطوبتی شود بسیار حائا اهلیت است .بنابراين هد از ايرن
مطالعه تعیین میاان مناسب دياتومیرت جهرت حصرول حرداکرر
ملکررد ندود تحت شرايط تنش رطوبتی بود.
مواد و روشها
اين آزمايش در سال زرامی  1396-97بهصورت کرتهای
خردشده در قالب طرح بکوکهای کامل تصادفی با سه ترررار در
مارمهای واقع در پنج کیکومتری شهر خوا با مرض جغرافیايی
 34درجه و  36دقیقه شلالی و طرول جغرافیرايی  60درجره و
8دقیقه شرقی و ارتفاع  970متر از سطح دريا انجام شد .مامرل
اصکی رژيمهای مدتکف آبیاری شامل پنج سطح ديرم ،آبیراری
کامل ،يک نوبت آبیاری در مرحکه رويشی ،يک نوبت آبیراری در
مرحکه زايشی ،دو نوبت آبیاری شامل مرحکه رويشی و زايشی) و
مامل فرمی مقادير دياتومیت در سه سرطح صرفر 3/5 ،ترن در
هرتار و هفت تن در هرتار) بود.
ملکیات آمادهسازی زمین ،شامل شدم با گاوآهن قکلی در
اوايل زمستان سرال قبرل جهرت حفرظ بهترر رطوبرت خراک و
اسررتفاده از ديسررک در بهررار قبررل از کشررت) برررای تسررطیح و
خردشدن ککوخهها بود و برای تغذيه گیراه برا توجره بره نترايج
تجايه خاک مارمه جدول  )1به ترتیب  25 ،40و  75کیکوگرم
در هرتار نیتروژن ،فسفر و پتاسیم از منرابع سرولفات آمونیروم،
سوپر فسفات تريپل و سولفات پتاسیم محاسبه شد کره قبرل از
ملکیات ديسک و بهصورت پیش کشت مورداستفاده قرار گرفت.
سپس کرتها با طرول سره مترر و مررض دو مترر و يرک
راهروی دو متری در بین تررارها در نظر گرفته شد .فاصکه برین
هريررک از کرررتهررای فرمرری آزمررايش  0/5متررر و فاصررکه بررین
کرتهای اصکی يک متر در نظرر گرفتره شرد .هرر کررت دارای
شش خط کشت به فاصکه  30سانتیمتر از هم و بره طرول سره
متر بود .در اين آزمايش دياتومیت در کنار پشتههرا و در ملر
 20سانتیمتری منطقه حداکرر ترراکم ريشره) زيرر برذر قررار

جدول -1ویژگیهای فيزیکی و شيميایی خاک محل آزمایش (خواف)
)Table 1. Physical and chemical properties of soil test site (Khaf
بافت خاک
Soil pattern

لومی رسی شنی
Sandy clay loam

شن

سيلت

رس

Sand
()%

Silt
()%

Clay
()%

()pH

53.1

26.7

20.2

8.28

اسيدیته

هدایت الکتریکی

نيتروژن کل

فسفر

پتاسيم

(EC )dS/m

(N )%

(P)ppm

(K)ppm

5.76

0.015

5.87
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در مرحکه زايشی مشاهده شد ،ولی درصد افراايش آن نسربت بره
تیلارهای ديم و آبیاری در مرحکره رويشری کلترر برود .بره نظرر
میرسد هر چه فراهلی آب در طول فصل رشد بیشتر شود ،تعداد
غال ها افاايش میيابد و گیاه هم به دلیل طوالنیترشردن فصرل
رشد فرصت بیشتری برای پرکردن غال دارد .مشابه با نتايج اين
آزمايش ساير محققان هم امالم کردند هر چه مقردار آب آبیراری
افاايش يابد ،تعداد غال در بوتره افراايش مریيابرد Rezvani-

نتایج و بحث
تعداد غالف در بوته :نتايج تجايره واريرانس نشران داد اثرر
اصکی رژيم آبیاری و کراربرد دياتومیرت در سرطح يرک درصرد و
هلچنین اثر متقابل آنها در سطح پنج درصد تثثیر معنیداری بر
تعداد غال در بوته داشت جدول  .)2نتايج مقايسه میانگین اثرر
متقابل رژيم آبیاری و کاربرد دياتومیت نشان داد در هله سرطوح
تیلار آبیاری شامل ديرم ،آبیراری در مرحکره رويشری ،آبیراری در
مرحکه زايشی ،آبیاری در مرحکه رويشی و زايشی و آبیاری کامرل
کاربرد دياتومیت به مقدار هفت تن در هرتار نسبت به تیلار مدم
کاربرد دياتومیت ،به ترتیب بامث افاايش تعداد غال در بوتره بره
میاان  20 ،11 ،35 ،70و  34درصد شده اسرت؛ هرچنرد کره در
سطوح آبیاری شامل ديم ،آبیراری در مرحکره زايشری ،آبیراری در
مرحکه رويشی و زايشی تیلار کاربرد  3/5تن در هرتار دياتومیرت
با تیلار کاربرد هفت تن در هرتار دياتومیت در يک گرروه آمراری
قرار گرفت و تفاوت معنیداری نداشت جدول  .)4تعداد غال در
بوته با کاربرد هفت تن در هرتار دياتومیت تحت تیلار آبیراری در
مرحکه زايشی به مقدار کلتری نسبت به تیلار آبیاری در مرحکره
رويشی و ديم افاايش يافت  10درصد در برابر  26و  41درصرد).
بر اساس جدول  ،4در شرايط مدم کاربرد دياتومیت تیلار آبیراری
در مرحکه زايشی تعداد غال در بوته بیشتری نسبت به دو تیلرار
ديم و آبیاری در مرحکه رويشی داشت؛ لذا با وجودی که هلامران
با کاربرد دياتومیت روند افاايشی در اين صفت تحت تیلار آبیاری

Moghadam & Sadeghi-Samarjan, 2010; Gholamizali
 .)et al., 2016در تحقیقرات انجرامشرده در مرورد اثررات ترنش

رطوبتی در ندود گاارش شده است که کلبود آب بامرث کراهش
تعداد غال در بوته میشود و اين صفت نسبت بره سراير اجراای
ملکررد حساسیت بیشتری به ترنش رطروبتی دارد Soltani et
.)al., 2001; Leport et al., 2006; Singh et al., 1987
بر اساس نتايج ،کراربرد هفرت ترن در هرترار دياتومیرت در
شرايط ديم بیشترين تثثیر را بر جبران اثررات کرمآبری در تعرداد
غال در بوته گذاشت که البته با تیلار کاربرد  3/5ترن در هرترار
دياتومیت در يک گروه آمراری قررار گرفرت .هلچنرین در تیلرار
آبیاری در مرحکه رويشی و زايشری کراربرد هفرت ترن در هرترار
دياتومیت نسبت به بقیه سطوح کاربرد دياتومیت ،تعداد غال در
بوته بیشتری ظاهر شد و با تیلار آبیاری کامرل در هلره سرطوح
کاربرد دياتومیت در يک گروه آماری قرار گرفت.

جدول  -2تجزیه واریانس اثر رژیمهای آبياری و مقادیر مختلف دیاتوميت بر عملکرد و اجزای عملکرد گياه نخود
Table 2. Analysis of variance (mean square) for the effect of irrigation times and different amount of diatomite on yield
and yield component of chickpea
درصد پوکی

شاخص

وزن100دانه

تعداد دانه

تعداد غالف در

درجه

Number of
seed in pod

بوته

آزادی

Number of pods

df

S.O. V

** 43.22

** 289.12

2

تررار

** 614.79

4
8

عملکرد بيولوژیک

عملکرد دانه

Harvest index
)(%

Biological yield

Seed yield

Percentage of
pod unfilled

30.30 n.s

** 634781.57

22461.43 n.s

51.39 n.s

** 19.09

**644.173

**20736485.77

**6371047.59

**2200

**32.75

**774.71

47.33

36581.02

23442.86

65.35

13.67

8.49

3.25

43.43 n.s

**2298456.87

**302200.60

*170.64

** 37.92

** 76.36

** 38.90

2

8.02 n.s

*202145.00

**53182.66

58.46 n.s

2.60 n.s

** 6.05

* 11.07

8

26.54

85374.80

15513.26

36.50

2.72

2.34

4.65

20

11.006

24.37

9.40

9.33

9.65

-

برداشت ()%

11.91

11.82
**:

غالف

100 seed
weight

*:

در غالف

منابع تغييرات

Replication

آبیاری
)Irrigation (a
خطای a
)Error (a

دياتومیت
)Diatomite (b

آبیاری×دياتومیت
)(a×b

خطای کل
Total Error

درصد تغییرات )%
)CV(%

معنیدار در سطح يک درصد؛ معنیدار در سطح پنج درصد؛  :n.sغیرمعنیدار
**: Significant at α=0.01 probability level; * Significant at α=0.05 probability level and; ns: Non significant
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مرحکرره گکرردهی گیرراه ندررود در صررورت فررراهمبررودن رطوبررت
قابلدسترس ،طول دوره رشد زايشی و میاان فتوسنتا جاری آن
افاايش میيابد که نتیجه افاايش فتوسنتا جراری تشرریل گرل
های بیشتر در گیاه خواهد بود که بر تشریل غال های برارور و
تولید دانه مؤثر است ( Goldani & Rezvani-Moghadam,
 .)2007مدم تثمین مواد فتوسنتای الزم بررای رشرد جنرین و
ترامل بذر و نیا کاهش تعرداد غرال در بوتره از داليرل ملرده
کاهش تعداد دانره در غرال در شررايط ترنش رطروبتی اسرت
 .)Dehahmadi et al., 2010از طر ديگر کاهش میاان آب
آبیاری با افاايش رياش در غال ها نیا هلراه خواهد بود کره در
سويا و لوبیا هم گاارش شده است و میتواند سبب کاهش تعداد
غال در بوته و تعداد دانه در غال شود .اين رياش میتواند به
کاهش پتانسریل آب و افراايش تجلرع  ABAدر انردامزايشری
نسبت داده شود (.)Rafiolhosseini et al., 2016
با توجه به اين موضوع میتوان گفت در شرايط کلبود آب
مالوه بر آبیاری در مرحکه رويشی يک مرحکه آبیاری در مرحکره
زايشی بهصورت آبیاری ترلیکری هلرراه برا کراربرد  3/5ترن در
هرتار دياتومیرت مریتوانرد ترا حردودی اثررات کاهشری ترنش
رطوبتی بر تعداد دانه در غال را جبران کند .گاارش شده است
که اين موضوع به مکت افاايش ظرفیرت نگهرداری آب ،افراايش
آب قابلدسترس و بهبود رشد گیاه درنتیجه کاربرد سروپرجا ب
است (.)Keshavarz et al., 2012

بر اساس گاارشها دياتومیت قادر به افاايش تعداد غال در
براقال  )Abdalla, 2011و تعرداد شراخههرای جرانبی در نعنراع
 )Hanan et al., 2014است .احتلاال دياتومیت از طري بهبرود
جذب آب و تعادل مناصر غذايی ،کاهش سلیت معدنی و تقويرت
فتوسنتا بامث کاهش اثرات تنش رطوبتی بر اجاای ملکررد مری
شود .)Abdalla, 2011
تعداد دانه در غالف :با توجه به نتايج تجايه واريانس ،اثرر
اصرکی سرطوح آبیراری و دياتومیرت و اثرر متقابرل آنهرا ترثثیر
معنیداری در سطح يک درصد بر تعرداد دانره در غرال ندرود
داشت جدول  .)2بررسی اثرات متقابل نشان داد که در سرطوح
کمآبیاری شرامل ديرم ،آبیراری در مرحکره رويشری ،آبیراری در
مرحکه زايشری و آبیراری در مرحکره رويشری و زايشری کراربرد
دياتومیت بامث افاايش تعداد دانه در غال شد .در اين آزمايش
کاربرد دياتومیت به مقردار هفرت ترن در هرترار در تیلارهرای
آبیاری در مرحکره رويشری و آبیراری در مرحکره زايشری بامرث
افاايش تعداد دانه در غال نسبت به تیلار کاربرد دياتومیت بره
مقدار  3/5تن در هرتار شرد و در تیلارهرای ديرم و آبیراری در
مرحکه رويشی و زايشی کاربرد  3/5تن در هرتار و هفت ترن در
هرتار در يک گرروه آمراری قررار گرفرت و تفراوت معنریداری
نداشت جدول  .)4هلچنین درصد افاايش تعداد دانه در غال
تحت تیلارهای کاربرد دياتومیت در سطوح باالتر تنش رطوبتی
بیشتر مشدص بود؛ بهطوریکه در تیلار ديم کاربرد هفرت ترن
در هرتار دياتومیت نسبت به شراهد مردم کراربرد دياتومیرت)
بامث افاايش  52درصد تعداد دانه در غال شد؛ هرچند کره برا
تیلار کاربرد  3/5تن در هرتار دياتومیت در يرک گرروه آمراری
قرار گرفت جدول  .)4بر اسراس نترايج اثررات متقابرل کراربرد
3/5تن در هرتار دياتومیت به ترتیرب در تیلارهرای آبیراری در
مرحکه رويشی ،آبیاری در مرحکره زايشری و آبیراری در مرحکره
رويشی و زايشی بامث افراايش  2 ،12و  36درصرد نسربت بره
تیلار مدم کاربرد دياتومیت شد جدول .)4
تعداد دانه در غال از اجاای مهم ملکررد دانره در ندرود
است که بهصورت ارثی کنترل میشود ولی تحت ترثثیر شررايط
محیطی بهويژه گرما و خشری قرار میگیرد ( Rafiolhosseini
 .)et al., 2016بر هلین اساس نتايج آزمايشی نشان داد که با
افاايش آب آبیاری ،رشد غال ها و بکوغ آنها در دوره طوالنیتر
صورت میگیرد و برگها آهستهتر پیر میشوند؛ درنتیجه تعداد
دانره در بوتره افراايش مریيابرد ( & Rezvani-Moghadam
 .)Sadeghi-Samarjan, 2010به نظر میرسد قطع آبیاری در
مرحکه گکدهی ،گرده افشانی و لقاح دانهها را به مکت پسرابیدگی
دانههای گررده کراهش مریدهرد ( .)Eivazi et al., 2012در

وزن100دانه :با توجه به نتايج تجايره واريرانس اثرر اصرکی
رژيم آبیاری و دياتومیت تثثیر معنیداری در سطح يرک درصرد
بر وزن100دانه ندود داشت درحالیکه اثرات متقابل آن معنری
دار نبود جدول  .)2نتايج مقايسه میرانگین نشران داد براالترين
وزن100دانه در آبیاری کامل مشاهده شد که نسبت بره مقردار
آن در تیلار ديم  35درصد افاايش داشت جدول .)3
بر اساس نتايج ساير تحقیقات احتلاال آبیراری ترلیکری کره
در زمان غال بندی انجام شد ،بامث کاهش محدوديت رطوبتی و
طوالنیترشدن دوره پُرشدن دانه و انتقال بیشتر مواد فتوسرنتای
به سلت دانه و درنتیجه افاايش وزن100دانره شرد .برهطرورککی
میتوان بیان کرد که افاايش تنش موجب کاهش وزن دانه شرده
است که مکت آن را میتوان به تسرريع در پیرری گیراه و کراهش
ظرفیت فتوسنتای آن مرتبط دانست ( Rafiolhosseini et al.,
 .)2016مطاب با نتايج اين آزمايش ساير تحقیقات نشان داد کره
تنش رطوبتی در مرحکه گکدهی بامرث کلترشردن تعرداد گرل و
درنتیجه وزن کلتر دانه در مقايسه با ديگر تیلارها شد .هلچنرین
تررنش رطرروبتی در مرحکرره غررال بنرردی بامررث کوچررکشرردن و

61

زمانی و همکاران؛ اثر دیاتوميت بر /...پژوهشهاي حبوبات ايران /سال(دوره) ،12شمارة ،2سال ،1400صفحه 57-68

کاربرد هفت تن در هرتار دياتومیت مشاهده شد که نسربت بره
تیلار مدم کاربرد دياتومیت  16درصد افاايش داشرت ،هرچنرد
با تیلار کاربرد  3/5تن در هرتار دياتومیت در يک گروه آمراری
قرار گرفت جدول .)3

چروکیدهشدن دانهها و کلترشردن وزن آنهرا شرد Eivazi et
.)al., 2012; Chaiechi et al., 2004

بر اساس نتايج مقايسرات میرانگین برا کراربرد دياتومیرت،
وزن100دانه ندرود افراايش يافرت .بیشرترين وزن100دانره برا

جدول  -3مقایسه ميانگين اثر رژیمهای آبياری و مقادیر مختلف دیاتوميت بر عملکرد و اجزای عملکرد گياه نخود
Table 3. Means comparison of irrigation times and different amount of diatomite on yield and yield component
of chickpea
وزن100دانه

تعداد دانه در غالف

تعداد غالف

(گرم)

(در مترمربع)

در بوته

Percentage of
pod unfilled

Number of
seeds in pod
)(g

Number of fertile
pod
)(in m2

Number of
pod
)(per plant

14.94 b

4.15 e

11.10 e

11.29 d

17.91 d
22.29 c

شاخص

عملکرد بيولوژیک

برداشت ()%

(کيلوگرم در هکتار)

Harvest
)index (%

Biological yield
)(kg/ha

)Seed yield (kg/ha

46.75 ab

725.44 e

318.54 d

45.24 a

30.93 c

1465.73 d

453.02 d

33.83 b

17.51 ab

40.25 b

2216.51 c

872.40 c

24.59 c

16.92 ab

16.61 c

46.42 ab

3213.76 b

1513.73 b

14.98 d

18.32 ab

21.74 b

28.62 b

53.43 a

4584.17 a

2410.30 a

5.25 e

20.14 a

28.22 a

31.71 a

41.68 a
43.99 a
45.01 a

2054.71 c
2461.94 b
2837.42 a

981.20 c
1150.40 b
1263.20 a

28.65 a
23.18 b
22.50 b

15.76 b
18.18 a
18.75 a

13.97 c
16.82 b
18.42 a

20.52 b
22.86 a
23.60 a

عملکرد دانه
(کيلوگرم در هکتار)

درصد پوکی
غالف

رژيم آبیاری
Irrigation regime

ديم
Dry farming

آبیاری در مرحکه رويشی
Irri. at vegetative St.

آبیاری در مرحکه زايشی
Irri. at reproductive St.

آبیاری در مرحکه رويشی و
زايشی
Irri. at vegetative and
reproductive St.

آبیاری کامل
Full Irri.

کاربرد دياتومیت
تن در هرتار)
Consumption of
)diatomite (ton/ha
0
3.5
7

در هر ستون ،میانگینهايی که دارای حرو مشترک هستند ،بر اساس آزمون چنددامنهای دانرن در سطح احتلال پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند.
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability levels, using Duncan Multiple Range Test.

افاايش درصد پوکی غال در شرايط کلبود رطوبرت بره دلیرل
محدوديت تولید مرواد فتوسرنتای موردنیراز بررای بقراء گرل و
تشریل و پُرشدن دانه در غرال در مراحرل آخرر گکردهی و يرا
مقیمشدن گلها و ريراش آنهرا برود Gholamizali et al.,
 .)2016هلچنین نتايج نشان داد درصد پروکی غرال در تیلرار
يک نوبت آبیاری در مرحکه رويشی و زايشری نسربت بره تیلرار
آبیاری در مرحکه رويشی يا زايشی کلتر بود .افاايش مقردار آب
آبیاری در طول فصل رشد بامث کاهش تثثیرات ترنش رطروبتی
بر باروری گکچههای ندود شرده و درنتیجره در تیلارهرايی کره
میاان آب مصرفی بیشتر بوده است ،درصد پوکی غرال نسربت
به تیلار ديم کاهش داشت .در مطالعهای مشابه نشان داده شرد
هرچه مقردار آب آبیراری افراايش يابرد ،تعرداد دانره در غرال

مطالعه ) Abdalla (2010نیا نشان داد دياتومیت افاايش
قابلمالحظهای در وزن100دانه گیاه باقال داشته است .هلچنین
در آزمايشی بر گیاه رت مشردص شرد سروپرجا ب برا اثررات
مربت بر توسعه برگی از طري افاايش محتوی نسبی آب بررگ
بامث تولید بیشتر مواد فتوسنتای و درنتیجه افاايش وزن دانره
شد ).(Khalili-Mahalleh et al., 2011
درصد پوکی غالف :نتايج تجايه واريانس دادهها نشان داد
اثر اصکی رژيم آبیاری در سطح يک درصد و کراربرد دياتومیرت
در سطح پنج درصد تثثیر معنریداری برر درصرد پروکی غرال
ندود داشت ،ولی اثرات متقابل آن معنیدار نبود جدول  .)2برا
توجه به جدول  ،3کلترين درصد پوکی غال در آبیاری کامرل
مشاهده شد و باالترين آن در تیلار ديم به دست آمرد .احتلراال
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آبیاری در مرحکه رويشی و زايشی با کراربرد  3/5ترن در هرترار
دياتومیت در گروه آماری مشرترک برا تیلرار آبیراری کامرل برا
کاربرد هفت تن در هرتار و  3/5تن در هرترار دياتومیرت قررار
نگرفت .مطراب برا ايرن نترايج در آزمرايش ديگرری اسرتفاده از
دياتومیررت بامررث افرراايش ملکررررد گیرراه برراقال شررده اسررت
 .)Abdalla, 2011بره نظرر مریرسرد کلبرود آب در مراحرل
زايشی ندرود برا ريراش گرلهرا و غرال هرا سربب ملانعرت از
دستیابی به پتانسیل ملکرررد مریشرود .اسرتفاده از دياتومیرت
بامث فراهمشدن رطوبت کافی و کاهش تنش رطوبتی ناشری از
کمآبیاری شده که به برترری ازنظرر دوره مرؤثر پُرشردن دانره و
اجاای ملکررد يعنری تعرداد غرال و وزن دانره در مقايسره برا
تیلارهای بدون کاربرد دياتومیت میشود Keshavarz et al.,
 .)2012دوام بیشتر سطح سبا در شرايط آبیاری کامل توانسرت
از طري افاايش طول مدت فتوسنتا موجرب افراايش ملکرررد
گردد  .)Mohammadi et al., 2007هلچنین کلبود رطوبت
در اليههای سطحی خاک در تیلارهای کمآبیاری ،ملرن اسرت
سبب شود که گیاه رطوبت موردنیاز خود را از اليههای ملی تر
خاک که مناصر غذايی ضروری در آنهرا کرم اسرت ،اسرتدرا
کند .بدين ترتیب ،گیاه دچرار ترنش مناصرر غرذايی مریشرود.
مجلوع اين موامل ،موجب کاهش اندازه گیراه و کراهش خراير
فتوسنتای موجود برای پرکردن غال ها مریشرود و در نهايرت
ملکررد دانره را کراهش مریدهرد ( Benjamin & Nielsen,
 .)2006انجام آبیاری در مرحکره غرال بنردی موجرب کراهش
اثرات سوء تنش شده و در نتیجه موجب افاايش ملکرررد دانره
نسبت به ديم گرديد .برهمبرارتديگرر بره نظرر مریرسرد مردم
مواجه شدن دوره پُرشدن غال ها برا ترنش رطروبتی ،از طرير
طوالنیترشدن دوره پُرشدن دانه با تثثیر برر انردازه دانرههرا برر
ملکررد دانره مرؤثر اسرت  .)Eivazi et al., 2012برر اسراس
نتايج جدول اثرات متقابل در تیلارهای آبیاری کامل ،يک نوبت
آبیاری در مرحکه رويشی و زايشی ،يک نوبت آبیاری در مرحکره
زايشی ،يک نوبت آبیاری در مرحکه رويشی و ديم ،ملکررد دانره
با کاربرد  3/5تن در هرتار دياتومیرت نسربت مردم کراربرد بره
ترتیب به میاان  15 ،47 ،22 ،14و  3درصرد نسربت بره مردم
کاربرد دياتومیت افاايش يافت .به نظر میرسد کراربرد  3/5ترن
در هرتار دياتومیت در تیلرار آبیراری در مرحکره زايشری ترثثیر
افاايشی بیشتری نسربت بره سراير تیلارهرای آبیراری برر روی
ملکررد دانه داشته است.

افرراايش مرریيابررد Rezvani-Moghadam & Sadeghi-
 .)Samarjan, 2010تنش رطوبتی شرديد در اوايرل گسرترش

غال ها ،رشرد آنهرا را کراهش مریدهرد و منجرر بره کراهش
قابلمالحظه در تعداد غال میشرود  .)Liu et al., 2004هرر
چه مقدار آب آبیاری بیشتر شرود ،سرطح فتوسرنتاکننده گیراه
افاايش میيابد و بنابراين گیاه میتواند مدان زايشی بارگتر و
بیشتری را تغذيه نلايد و به میراان کرافی مراده خشرک بره آن
اختصا دهد ،درنتیجه تعداد دانه در غرال افراايش و درصرد
پروکی غرال کراهش مریيابرد  .)Jalota et al., 2006نترايج
آزمايش ديگری بر گیاه ندود نشران داد کره وقروع خشرری در
انتهای دوره رشد ندود ،مالوه بر مدم ترامرل غرال و گرل ،برر
مادگی بیشتر از دانه گرده تثثیرگذار بود .)Fang et al., 2010
با کاربرد دياتومیت ،درصد پوکی غال کراهش يافرت .کلتررين
درصد پوکی غرال برا کراربرد هفرت ترن در هرترار دياتومیرت
مشاهده شد ،هرچند با تیلار کاربرد دياتومیت به مقدار  3/5تن
در هرتار در يک گروه آماری قرار گرفت جدول  .)3مطراب برا
اين نتايج ساير محققان نیرا گراارش کردنرد سروپرجا بهرا برا
توانايی زياد نگهداری آب ،میتوانند اثرات سوء ترنش را کراهش
دهند .سوپرجا ب بامث بازماندن روزنههرا بره مردت طروالنی و
افاايش فتوسنتا میشود و از اين طرير در بهبرود خصوصریات
رشدی گیاه تثثیر مربرت مریگرذارد Khalili-Mahalleh et
.)al., 2010; Keshavarz et al., 2012
عملکرد دانه :نتايج تجايه واريرانس نشران داد اثرر اصرکی
رژيم آبیاری و دياتومیت و نیا اثر متقابل آنها تثثیر معنریداری
در سطح يک درصد بر ملکررد دانره ندرود داشرت جردول .)2
نتررايج مقايسرره میررانگین اثررر متقابررل رژيررم آبیرراری و کرراربرد
دياتومیت نشان داد ملکررد دانره در هلره سرطوح کرمآبیراری
شامل ديم ،آبیاری در مرحکه رويشی ،آبیاری در مرحکه زايشری،
آبیاری در مرحکه رويشی و زايشی با کاربرد هفت تن در هرترار
دياتومیت دارای بیشترين مقدار بود ،اما تفاوت معنیداری برین
دو تیلار کاربرد دياتومیت  3/5و هفت تن در هرترار) مشراهده
نشد جدول  .)4هلچنرین برر اسراس نترايج اثررات متقابرل در
صفات تعداد غال در بوتره و تعرداد دانره در غرال برهمنروان
اجاای ملکررد ندود ،در سطوح کم آبیاری شامل ديم و آبیراری
در مرحکه رويشی و زايشی نیا اختال معنیداری بین دو تیلار
کاربرد دياتومیرت  3/5و هفرت ترن در هرترار) مشراهده نشرد
جدول  .)4بررسی اثررات متقابرل نشران داد ملکرررد دانره در
تیلار آبیاری در مرحکه رويشی و زايشی برا کراربرد  3/5ترن در
هرتار دياتومیت افاايش داشته است ،هرچند که جبرران اثررات
کمآبی بهطور کامل صورت نگرفته است و ملکررد دانه در تیلار

عملکرد بيولوژیک :بررسی نتايج تجايه واريانس نشان داد
اثر اصکی رژيم آبیاری و دياتومیت در سرطح يرک درصرد و اثرر
متقابل آنها در سطح پنج درصد برر ملکرررد بیولوژيرک ندرود
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نسبت به تیلار آبیاری کامل در شاخص برداشت شد جدول.)3
اين صفت رابطه مسرتقیلی برا ملکرررد دانره دارد .برا افراايش
ملکررد دانه در تیلار آبیاری کامل ،شاخص برداشت نیا افاايش
يافت .هلچنین نتايج مقايسات میانگین نشان داد کره شراخص
برداشت در تیلار آبیاری در مرحکه رويشی و آبیراری در مرحکره
زايشی نسبت به تیلار ديم کلتر است .شاخص برداشت مبرارت
است از نسبت ملکررد اقتصادی دانه) بره ملکرررد بیولروژيری
 .)Sabaghpour et al., 2019بررر اسرراس نتررايج مقايسررات
میانگین ،درصد افاايش ملکررد بیولوژيک در تیلرار آبیراری در
مرحکه رويشی و آبیاری در مرحکه زايشی در مقايسره برا تیلرار
ديم به ترتیب  102و  205درصد) نسبت به ملکررد دانره بره
ترتیب  42و  173درصد) بیشتر بود؛ بنابراين با ايرنکره هرر دو
صفت ملکررد دانه و ملکررد بیولوژيک در تیلارهرای کرشرده
افاايش يافته ،لذا چون وزن بیولوژيک گیاه بیشرتر تحرت ترثثیر
آبیاری قرارگرفت ،شاخص برداشت کلتری به دست آمد.

معنیدار بود جدول  .)2بر اساس نتايج مقايسره میرانگین ،اثرر
متقابل رژيم آبیاری و کاربرد دياتومیت بر ملکررد بیولوژيرک در
هله سطوح کمآبیاری شامل ديرم ،آبیراری در مرحکره رويشری،
آبیاری در مرحکه زايشی ،آبیاری در مرحکه رويشی و زايشری برا
کاربرد هفت تن در هرتار دياتومیت دارای بیشترين مقدار برود،
اما تفاوت معنیداری بین دو تیلار کراربرد دياتومیرت مشراهده
نشد جدول  .)4در هلین راستا در مطالعه ديگرری نشران داده
شد که ملکررد بیولوژيک ندود در شرايط آبیاری نسبت به ديم
بیش از  40درصد افاايش داشت .)Kumar & Abbo, 2001
شاخص برداشت :با توجه به نترايج تجايره واريرانس ،اثرر
اصکی رژيم آبیاری تثثیر معنری داری در سرطح يرک درصرد برر
شاخص برداشت ندود داشت ،ولی اثر اصکی کاربرد دياتومیرت و
نیا اثر متقابل آنها بر ايرن صرفت معنریدار نبرود جردول .)2
نتايج مقايسه میانگین نشان داد براالترين شراخص برداشرت در
آبیاری کامل مشاهده شد و تیلار ديم بامث کاهش 12/5درصرد

جدول  -4اثر متقابل اثر رژیم آبياری و مقادیر مختلف دیاتوميت بر عملکرد و اجزای عملکرد گياه نخود
Table 4. Means comparison of interaction effect of irrigation times and different amount of diatomite on
yield and yield component of chickpea
عملکرد بيولوژیک

عملکرد دانه

تعداد دانه در غالف

(کيلوگرم در هکتار)
Biological yield
)(kg/ha

(کيلوگرم در هکتار)
Seed yield
)(kg/ha

(در مترمربع)
Number of fertile
)pod (in m2

605.99 j
755.94 ij
814.60 ij
1200.92 hi
1522.70 gh
1673.56 gh
1828.21 fg
2267.49 ef
2483.83 e
2754.38 e
3298.51 d
3741.39 cd
3883.99 c
4465.23 b
5403.50 a

363.97 g
373.68 g
470.97 fg
394.56 g
456.17 fg
508.34 fg
616.46 f
906.90 e
1093.83 de
1256.57 d
1538.96 c
1745.67 c
2167.42 b
2476.29 a
2587.19 a

2.60 h
4.41 gh
5.45 g
9.63 f
10.77 f
13.48 e
15.26 de
15.64 de
18.93 c
17.06 cd
23.33 b
24.83 b
25.30 b
29.94 a
29.4 a

تعداد غالف در بوته
Number of pod
)(per plant
7.55 i
12.89 h
12.86 h
15.20 gh
17.99 fg
20.55 ef
20.80 ef
20.85 de
23.21 de
25.66 cd
29.23 bc
30.98 ab
23.32 de
30.41 ab
31.41 a

کاربرد دیاتوميت
(تن در هکتار)
Consumption of
)diatomit (ton/ha

رژیم آبياری
Irrigation regime

0
3.5
7
0
3.5
7
0
3.5
7
0
3.5
7
0
3.5
7

ديم
Dry farming
آبیاری در مرحکه رويشی
Irri. at vegetative St.
آبیاری در مرحکه زايشی
Irri. at reproductive St.
آبیاری در مرحکه رويشی و زايشی
Irri. at vegetative and
reproductive St.
آبیاری کامل
Full Irri.

در هر ستون ،میانگینهايی که دارای حرو مشترک هستند ،بر اساس آزمون چنددامنهای دانرن در سطح احتلال پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند.
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability levels, using Duncan Multiple Range Test.

 81 ،64و  86درصد در ملکررد دانه شد و اين روند کاهشری در
ساير صفات اندازهگیریشده شامل تعداد غال در بوتره ،تعرداد
دانه در غال  ،وزن100دانه و ملکررد بیولوژيرک مشراهده شرد.
ضلنا کاهش میاان آب آبیاری بامث افاايش درصد پوکی غال
شد .با وجود اين ،تثثیرات منفری کراهش میراان آب آبیراری را
میتوان با استفاده از دياتومیت کاهش داد .نتايج نشران داد کره
کاربرد  3/5تن در هرتار دياتومیت در سطوح مدتکف آبیاری در

نتيجهگيری
بر اساس نتايج پرژوهش حاضرر رژيرمهرای آبیراری ترثثیر
معنیداری بر ملکررد و اجاای ملکررد ندود توده بومی خروا
داشت ،به اين صورت که کاهش مقدار آب آبیاری در تیلارهرای
يک مرحکه آبیراری در مرحکره رويشری و زايشری ،يرک مرحکره
آبیاری در مرحکه زايشی ،يک مرحکه آبیاری در مرحکه رويشی و
ديم نسبت به تیلار آبیاری کامل به ترتیرب بامرث کراهش ،37
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 از طري حفظ و خیره،هاينه تولید محصول در مناط خشک
رطوبت در خاک و بهبود نفو پذيری آب در خاک میتوان گامی
مررؤثر در جهررت بهرررهبرررداری از منررابع محرردود آب و افرراايش
.ملکررد دانه در توده مذکور برداشت

ککیه صفات اندازهگیریشده تفاوت معنیداری برا کراربرد هفرت
 البتره کراربرد دياتومیرت ترثثیر.تن در هرتار دياتومیت نداشت
 بررا برره، در مجلرروع.معنرریداری بررر شرراخص برداشررت نداشررت
کارگیری دياتومیت به منوان سوپرجا ب ضلن صررفهجرويی در
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Introduction
Moisture stress is one of the most important limiting factors which can affect crop production in semiarid regions. Proper management and application of advanced techniques to maintain soil moisture and
improve soil moisture holding capacity in the soil are effective in increasing water use efficiency and
improving water resource utilization. Due to the importance of chickpea as a source of protein and the
irreparable damage of moisture stress to yield of chickpea, the selection of methods that can increase the
tolerance of the plant to moisture stress is very important. Recently, the use of superabsorbent has increased
due to the ability to absorb and maintain water and consequently increase water use efficiency in the soil.
Diatomite, as a superabsorbent, is a unique natural material with interesting features including very fine
structure, low mass density, high porosity, high specific surface, chemical neutrality and high silica content.
Therefore, the aim of this study was to determine the proper amount of diatomite to obtain maximum
chickpea yield under moisture stress conditions.
Materials and Methods
In order to investigate the effect of diatomite on yield and yield component of chickpea under different
irrigation regimes, an experiment was conducted in Khaf in the year 1396-1397. This research was
conducted as split plot based on randomized complete block design with three replications. The main factor
of irrigation regimes was five levels (dry farming, full irrigation, one irrigation in vegetative stage, one
irrigation in reproductive stage, two irrigations: one vegetative stage and one reproductive stage) and factor
the subdivisions of diatomite were in three levels (0, 3.5 t/ha and 7 t/ha). Each plot has 6 cultivating lines 30
cm long and 3 meters long. In this experiment, diatomite was placed at a depth of 20 cm (maximum root
zone density) under seed. The cultivation was carried out manually on the fifth of March with a density of 45
plants per square meter and a depth of 5 cm. In flowering after full yellowing of chickpea pods, number of
pods, number of seed in pod, 100 seed weight, percentage of pod unfilled, seed yield and biological yield
were measured. Harvest was calculated by dividing the seed yield into biological yield and multiplying it by
100.
Results and Discussion
The results showed that changing the irrigation regime from full irrigation to dry farming caused a
decrease in the quantitative traits studied. The lowest seed yield (318.54 kg/ha) and biological yield (725.44
*
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kg/ha) were obtained in dry farming treatment. Application of diatomite under different irrigation regimes
increased all evaluated traits and seed yield. The highest seed yield (1745.67 kg/ha) was obtained in
irrigation treatment in vegetative and reproductive stages and consumption of 7 ton/ha of diatomite and the
lowest amount (363.97 kg/ha) was recorded in dry farming without diatomite application. Also, application
of 7 ton/ha of diatomite compared to non-application of diatomite increased by 29, 29, 77 and 39% in
irrigation regimes including dry farming, one irrigation in vegetative stage, one irrigation in reproductive
stage, two irrigations including stage, respectively. Vegetative and reproductive were in the trait of seed
yield. Based on the results of interaction effects in irrigation treatment in vegetative and reproductive stage
and other low irrigation treatments including irrigation in vegetative stage, irrigation in reproductive stage
and dry farming application of 3.5 ton/ha diatomite with application of 7 ton/ha of diatomite in all studied
traits in a statistical group it placed; Therefore, it can be said that the use of 3.5 ton/ha diatomite is the most
appropriate amount in increasing the yield of chickpeas under low irrigation regimes.
Conclusion
Generally, the results showed that the amount of irrigation water had a significant effect on yield and
yield components of chickpea, thus reducing irrigation water in the treatments of two irrigations: one
vegetative stage and one reproductive stage, one irrigation in reproductive stage, one irrigation in vegetative
stage and dry farming in compared to the full irrigation treatment, it reduce 37, 63, 81 and 86% in seed yield,
respectively, and this decreasing trend in other measured traits was observed. At the same time, reducing the
amount of irrigation water increased the percentage of pod unfilled. However, the negative effects of reduced
irrigation water can be reduced by using diatomite. The result showed that the application of 3.5 ton/ha
diatomite at different irrigation levels in all measured traits didn't differ significantly from the application of
7 ton/ha of diatomite. Based on this, it can be said that the application of 3.5 ton/ha is the optimal amount. In
general, using advanced methods such as using diatomite as a super absorbent while saving the cost of crop
production in dry areas, by maintaining and storing moisture in the soil and improving water permeability in
the soil can be an effective step in order to exploit limited water resources and increase seed yield.
Keywords: Harvest index ؛Moisture stress ؛Number of seeds per pod ؛Seed yield
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چکيده
يک از مشکال رس ريزگردها بر روی سطح برگ گ اهان ،کاهش ش ن ر وارده م باش  .از اينرو ،بره منظر ر
بررس ارر ريزگردها و ش ن ر بر عملکرد و برخ ويژگ های ف زي ل ژيک و زراع نخ د رقم ب ن چ ،آزمايشر در سرا
زراع  1395-96در مزرعه تحق قات پرديس کشاورزی و منابع طب ع  ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه بهصر ر فاکت ريرب برر
پايه طرح بل ک های کامب تصادف در سه تکرار اجرا ش  .فاکت رها شامب ش ن ر ( 25 ،50 ،75 ،100و  0درص شر
ن ر طب ع ) و رس ريزگردها در مرحله شروع گل ه و ب ون رس ريزگرد ب دن  .نتايج نشان داد که از مرحله گلر ه
به بع م زان خسار رس ريزگردها به عملکرد زيستت ده ،عملکرد دانه ،تع اد دانه در ب تره ،کلروف رب  ،aکلروف رب ،b
کاروتن ئ ها ،کرب ه را های محل و کارآي مصرف آ نسبت به ت مرار شراه برهترت ر ،13/5 ،15/4 ،16/8 ،24/5
 18/8 ،10/7 ،21/7و  24/6درص ب د .ارر کاهش ش ن ر در ت مار ب ون ريزگرد ب ن ش ن رهای کامرب و  75درصر
تفاو معن داری بر صفا عملکرد زيستت ده عملکرد دانه و تع اد دانه در ب ته ايجاد نکررد ولر از  50درصر ترا صرفر
درص اين مقادير کاهش داشتن ؛ اگرچه ،در ت مار رس ريزگردها با کاهش ش ن ر از  100درص  ،مقادير اين صرفا
کاهش معن داری داشتن  .هم رس ريزگردها و هم کاهش ش ن ر اررا ش ي ی بر کرارآي مصررف آ گ راه نخر د
ايجاد کردن  .بر اين اساس ،دامنه تغ را برای کارآي مصرف آ ب ن  1/23تا  0/61گرم ماده خشک به ازای هرر واحر
مصرف آ بهترت در ت مارهای ن ر کامب (شاه )+ب ون ريزگرد و با ش ن ری صفر (ب ون ش ن ر مستق م)+ريزگرد
بهدست آم  .در کب ،نتايج نشان داد که رس ريزگردها روی سطح برگ گ اه نخ د ،عملکررد دانره ايرن گ راه را معراد
کاهش  50درص ی ش ن ر کاهش داد.

واژههای کليدی :رنگ انههای فت سنتزی؛ کارآي مصرف آ ؛ کرب ه را های محل

ط فان هرای گردوغبراری بره نقراگ ديگرر دن را منتقرب مر شر ن
(.)Escudero et al., 2007
بزرگترين منبع ت ل ريزگرد در دن ا ب ابانهای صرحراي
ساهارا 4در آفريقاست که ح ود  70درص ط فرانهرای دن را را
تشک ب مر دهنر و سراهنه  700م ل ر ن ترن گردوغبرار وارد
اتمسفر م کننر  .از ايرن مقر ار حر ود  50درصر بره منراطف
دوردسرت منتقرب مر شر ن (.)Prospero & Lamb, 2003
منابع مام ديگر ب ابانهای عربستان و چ ن م باشرن ( Xuan
 .)et al., 2004اما نزديکترين کران نهرای ريزگررد بره ايرران،

1

مقدمه
با قطر ب ن  0/002تا  0/1م ل متر در هر ا
ذرا گرد و
3
پ ي ه گرد و غبار را تشک ب م دهن که مر ت انر ب شرتر در اررر
وزش بادهرای بارار و تابسررتان بره منراطف مختلررش منتقرب شر ن
( .)Wang et al., 2006پ شب ن ش ه اسرت کره بر ن  0/5ترا 5
م ل ارد تن ذرا در ان ازههای متفاو به ص ر ريزگررد از طريرف
غبار2

* نویسنده مسئولeghbalghobadi@yahoo.com :
2. Dust
3. Floating dust

4. Sahara
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صحراهای س ريه ،عراق و عربستان هسرتن ( Shahsavani et
.)al., 2011

در نت جه کاهش وزن خشک گن م ش ه اسرت ( & Chauhan
.)Joshi, 2010

ذرا بس ار ريرز خراک (رسر و سر لت ) و آهينر ههرای
صنعت و شاری شامب کارخانههای سر مان (ذرا سر مان برا
قطر ح ود  10م کرون است) ،گچ ،دانهبن ی شن و ماسه ،1آرد،
ب جاری روزانه س ل های ذخ ره غال  ،تردد ماش نآه سبک و
سنگ ن در جادههای خاک  ،دود ات مب رب و سر ختن مشرتقا
نفت ن روگاهها و غ ره ترک با گرد و غباری را بهوج د م آورن
( Tanaka & Chiba, 2006; Goudie & Middleton,

اررا ريزگردهای کارخانههای س مان و دانهبنر ی شرن و
ماسه بر روی گ اهان و درختان م رد بررس قرار گرفتره اسرت.
نتايج نشان داده است که ارر ريزگرد بر گ نرههرای کاشرتهشر ه
اطراف کارخانه س مان (ترک قل اي ) باعث کاهش رنگ زههای
فت سنتزی ،تغ ر در اس ينه ش ره سل ل و تسرريع در حرذف
شراخههرای جر ان شر ه اسرت ( Kumar & Thambavani,
 .)2012ارر ريزگردهای کارخانههای دانهبن ی شرن و ماسره برر
گ اه برنج ن ز در مراحب اول ه رش باعرث کراهش  15درصر ی
ج انه زن  28 ،درص ی کلروف ب 10 ،درص ی کرب ه را کب،
 7درص ی پروتئ ن و در ناايت  8درص ی عملکرد گ اه گردي ه
است ( .)Sharma & Kumar, 2016همچ ن ارر ريزگردها برر
تع ادی از گ نههای درختان نشان داده است که عرالوه برر ايرن
که در همه آنها مقر ار کلروف رب کراهش و اسر اسرک رب ک
افزايش داشته است ،نسبت کاهش ب ن آنها متفاو ب ده است
(.)Prajapati & Tripathi, 2008
ريزگردهای م ج د در اتمسرفر ،نر ر خ رشر را پراکنر ه
کرده و تیر ر بس ار مام بر شر نر ر و نسربت ترابش فعرا
فت سنتزی به کب تابش خ رش ی دارن و به پ ي ه گلخانرهای
و گرمترش ن ه ا کمک م کننر (.)Jacovides et al., 2004
در اوايب باار که دما افزايش م ياب  ،ترابش نر ر خ رشر ن رز
مق اری دمای بررگ را افرزايش داده و در کرب مقر ار فت سرنتز
افزايش م ياب  .امرا در شررايط کره رسر ريزگردهرا اتفراق
ب فت  ،مق ار دما از حر تحمرب ب شرتر شر ه و باعرث افرزايش
تنفس و کاهش رش و عملکرد م ش ن ( Wijayratne et al.,
 .)2009هر ق ر ان ازه ريزگردها ک چکتر باش  ،تیر را مخر
تر و سايه ب شتری خ اهن داشت .عالوه بر آن ،از روزنههای ريز
برگ وارد س سرتم فت سرنتزی مر شر ن  ،امرا ريزگردهرای برا
ان ازههای بزرگتر فقط سطح روي را م پ شانن ( Prajapati,
.)2012
ش ن ر معم هً بر رش و عملکرد گ اهان تریر ر دارد .در
آزمايش روی دو رقم گن م اررا ش ن ر با ايجاد سايهان ازی
در مراحب قبب و بع از گردهافشان مر رد بررسر قررار گرفتره
است .نتايج نشان داده است که سايهانر ازی برر عملکررد مراده
خشک و تجمع و تخص ص م اد به دانه بر دو رقم تریر ر منفر
داشته است ،ول رقم که دارای سنبله و ان ازه دانه بزرگتری
ب ده است ،به سايهان ازی حساستر بر ده اسرت .برا ايرن حرا ،
تع اد دانه در سنبله و وزن تکدانه ،کمتر تحت تیر ر قرار گرفته
است و لذا پ شنااد ش ه است کره در منراطق کره شر نر ر
پاي ن است ،برای داشتن عملکرد پاي ار ،از ارقام استفاده شر د

& 2006; Tegan et al., 1997; Sadeghiravesh
;.)Khorasani, 2009; Shao et al., 2011

اين گردوغبار و يرا ريزگردهرا هرم سرالمت انسران و هرم
ت ل ا کشاورزی را تا ي م کنن  .ريزگردهرا بره شرکبهرای
مختلش به گ اهان خسار وارد م کنن  .ابت ا با ورود از طريرف
روزنهها (اغل روزنههرا قطرری حر ود  30م کررون دارنر ) بره
س ستم فت سنتزی آس م زنن و سپس با رسر برر سرطح
برگ باعث کاهش ن ر رس ه به برگ ش ه و با تغ رر در م رزان
رنگ زههای فت سنتزی و تغ ر در دمای برگ و کاهش عملکررد
ک انت م ( )Sayyahi et al., 2016باعث کراهش ت ل ر مر اد
پرورده ش ه و با بستهش ن روزنهها ،تش ي فعال رت قرار هرا و
باکتریها و بروز آفا و ب ماریهرا (Emberson et al., 2001
; ،)Najafi et al., 2014در ناايرت رشر و عملکررد را دچرار
مشکب م کننر ( Wang et al., 2006; Johnson & Hale,
.)2004
م زان خسار ريزگردها به ن ع گ راه ،رقرم ،ويژگر هرای
سطح برگ گ اه ،م مان گاری ريزگرد بر روی بررگ ،مرحلره
رش ی گ اه که ريزگرد روی سطح برگ م مان  ،ن ع ريزگررد و
سرعت باد ،م زان ضخامت رس با ريزگرد بر روی برگ و رژيم
آب ررراری بسرررتگ دارد (Doley & Sivakumar, 2005
;.)Norouzi et al., 2016; Rossato, 2010
م قع که ريزگردها بر سرطح بررگ گ راه رسر کننر ،
اس م ال ها ب شتر برای ت سعه ريشه و ساقه مصرف م ش ن و
سطح برگ افرزايش نمر يابر  .ايرن تریر ر ،در منراطف خشرک
ش ي تر ب ده و همچن ن م زان آ نسب برگ بهعلرت افرزايش
ه ايت روزنهای و تعرق از سطح برگ کاهش م يابر ( Rai et
.)al., 2013
در بررس اررا خسار ريزگردها برر محصر ه زراعر
مطالعات ت سط محققان ص ر گرفته است .رسر ريزگردهرا
روی برگ گن م باعث کاهش کلروف ب و آس به بافت بررگ و

1. Stone crashed dust
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در بررس هاي که در استانهای خ زستان ،لرستان ،چاارمحا
و بخت اری ،کاک ل يره و ب يراحمر  ،ايرالم و کرمانشراه صر ر
گرفته ،نشان داده ش ه است که گرد و غبار در ايرن منراطف برر
ت ل محص ه کشاورزی ارر کاهش داشته است ( Norouzi
 .)et al., 2018بررر ايررن اسرراس ،شررب هسررازی ترریر ر رس ر
ريزگردها و کاهش ش ن ر ناش از آن و اررا متقابرب آنهرا
بر رش و عملکرد محص نخ د رقم ب ن چ بهعن ان رقم غالر
منطقه در اين پژوهش م رد بررس قرار گرفت.

که دارای سنبله ک چکتر و دانه ريزتری باشن ( Wang et al.,
.)2003

بررر اسرراس آخرررين اطالعررا م جرر د در سررا زراعرر
 ،1396-97در ب ن حب با  ،استان کرمانشاه ،رتبه او را از نظر
سطح زيرکشت و م زان ت ل ر نخر د بره خر د اختصراد داده
اسرت .در ايرن سررا  ،اسرتان دارای سرطح زيرکشررت 159988
هکترار و ت ل ر  73820ترن بر ده اسرت ( Ahmadi et al.,
 .)2019از نظر فن ل ژيک ،در گ اه نخ د ،بهدل ب داشرتن کررک
زياد در سطح برگ ( ،)Sajja et al. 2017گرد و غبار ب شرتری
نسبت به ساير گ اهان رس کرده و مانر گاری آن ن رز ب شرتر
است و لذا خسار ب شتری وارد م گردد .از طرف  ،سطح قابب
ت جا از مزارع ديرم اسرتان کرمانشراه بره کشرت نخر د ديرم
اختصاد دارد .اين اراضر ديرم عرالوه برر ايرنکره در معرر
ريزگردهای وارده از کش رهای همسايه قرار دارن  ،تحرت تریر ر
ريزگردهای حاصب از کارخانههرای سر مان ،دانرهبنر ی شرن و
ماسه ،آرد و ترردد ماشر نآه سرنگ ن در جرادههرای خراک
منتا به معادن سنگ که تمام کر ههرا را شرکافتهانر و باعرث
تخرير و ت ل ر ريزگرررد و همچنر ن شررکايت ديمکرراران ايررن
مناطف از جمله نخ دکاران ش ه است ن رز قررار دارد .از طرفر ،

مواد و روشها
آزمايش در مزرعره پژوهشر پررديس کشراورزی و منرابع
طب ع دانشگاه رازی کرمانشراه برا م قع رت جغراف راي  ،طر
47درجه و  6دق قه و  12ران ه و عر  34درجه و  19دق قه و
 34ران ه ،ارتفاع  1318متر از سرطح دريرا و مت سرط بارنر گ
 450-480م ل متر با آ و ه ای سرد و معت در سا زراع
 1395-96اجرا گردير  .مشخصرا م رزان بارنر گ و دمرا در
جر و  1و مشخصرا خراک محرب آزمرايش قبرب از اجرررا در
ج و  2آم ه است.

جدول  -1مشخصات دما و بارندگی در محل و سال اجرای آزمایش (سال زراعی)1395-96
)Table 1. Temperature and rainfall specifications at site and year of testing (2016-2017
ماه ()Month

پارامترها

Aug.

Jul.

Jun.

Apr.

Mar.

Feb.

Jan.

Dec.

Nov.

Oct.

17.2

11.5

9.0

3.9

-0.4

-3.4

-0.9

-1.8

5.2

8.1

38.6

31.0

24.6

16.4

14.5

7.2

11.0

11.7

22.8

28.4

27.9

21.2

16.8

10.1

7.0

1.9

5.0

4.9

14.0

18.2

0.0

0.3

54.6

163.1

70.0

80.8

75.4

14.4

1.0

0.0

10.8

12.2

8.6

5.3

6.9

4.7

6.6

6.7

6.8

9.6

Parameters
ح اقب دما (درجه سانت گراد)
)T min (°C
ح اکثر دما (درجه سانت گراد)
)T max (°C
مت سط دما (درجه سانت گراد)
)T average (°C
بارن گ (م ل متر)
)Rainfall (mm
م انگ ن ساعت آفتاب (ساعت در روز)
)Average sun hours (h day-1

جدول  -2مشخصات فيزیکی و شيميایی خاک محل آزمایش
Table 2. Physical and chemical characteristics of soil at the examination site
بافت خاک
Soil texture
Clay - Silt
Clay - Silt

کربن آلی
Organic
)Carbon (%
0.12
0.02

اسيدیته
pH
7.31
7.41

هدایت الکتریکی
EC
)(ec × 103
0.66
0.56

آزمايش به ص ر فاکت ريرب ،در قالر طررح بلر کهرای
کامب تصادف در سه تکرار طراح ش  .فاکت رها شامب ،اعمرا
رس ريزگرد (در ابت ای مرحله گل ه و شاه ) و ش هرای

نيتروژن
Nitrogen
)(%
0.011
0.006

فسفر
P2O5
)(mg kg-1
12.4
18.4

پتاسيم
K2O
)(mg kg-1
340
350

عمق خاک
Soil depth
)(cm
0-30
30-60

ن ر ( 25 ،50 ،75 ،100و  0درص ش ن ر طب ع ) برر نخر د
رقم ب ن چ اعما گردي  .مرحله گل ه تقريباً مصادف با شروع
ت ل ان اع ريزگردها در منطقه است .رقم نخ د ب ن چ از مرکرز
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اطراف صفحه بنر به داخب کر و کان پ نف ذ داشت و تاريرک
نب د .بسته به سط ح ت مار درنظرگرفتهش ه ،از مرحلره گلر ه
تا پايان رش نخ د ،ش ن ر طب ع تنظ م گردي ن (شکب.)1
بر اين اساس ،پانای خط گ يک سانت متر ب د و مشکل بررای
ورود نزوه ايجاد نکرد .در م ت که سايهانر ازی اعمرا شر ،
ب ماری خاص مشاه ه نگردي و برا برداشرتن قرا چر ب کره
ن ارهای سايهان ازی روی آنها نصر ب دنر  ،وجر ن برا دسرت
ص ر گرفرت .در چنر مر رد کره بارنر گ باعرث شستشر ی
ريزگردها ش  ،اعما ت مار ،تکرار گردي .
بررس م زان شر نر ر برا لر کسمترر در چارار زمران
ان ازگ ری و در ع د  0/0185ضر و بر حس م لر مر برر
مترمربع بر ران ه (ج و  )3که مق ار واقع انرژی نر ری را کره
برای فت سرنتز مر رد اسرتفاده قررار مر گ ررد ،برهدسرت آمر
(.)Osram Sylvania, 2000

تحق قا کشاورزی ديم-سرارود ،در کرمانشاه تا ه گردي  .ايرن
رقم دارای خص ص ا فرم ب تهای ،دانه درشت ،سف و سريعپز
و رقم غال منطقه است و به هم ن دل ب استفاده گردير  .کر د
ن تروژنه بهم زان  50ک ل گرم در هکترار از منبرع اوره در زمران
کاشت مصرف ش و ک دهای پتاسه و فسفره بهدل ب کفايرت آن
در خاک استفاده نش  .کشرت در اواخرر اسرفن مراه  1395بره
ص ر ديم با فاصله خط گ  25سانت مترر و فاصرله بر ن ب تره
 13/5سانت متر در کر های با ط سه مترر برا شرش رديرش
کاشت انجام گردي .
اعما سايه با بستهای پالست ک مخص د بسرتهبنر ی
که دارای عر يک سانت متر ب دن  ،استفاده ش  .اين بستهرا
با ت جه به سط ح سايهان ازی بر قا های چ ب که متناس برا
عر و ط کر ها طراح ش ه ب دن  ،نص شر ن و جارت
اعما سايهان ازی کامب يا همان سطح صفر درص ن ر مستق م،
از بنر پالست ک استفاده ش  .در اين ت مار ،نر ر غ رمسرتق م از

شکل  -1نحوه اعمال تيمارهای شدت های نوری مستقيم بر کرتهای آزمایشی
Fig. 1. Method of applying direct light intensities treatments on experimental plots

جدول  -3ميزان شدت نور یا جریان فوتون فتوسنتزی (ميلیمول بر مترمربع بر ثانيه) در زمان اجرای آزمایش
Table 3. Light intensity or photosynthetic photon flux (µmols / m2s) during experiment
 31خرداد 1396
Jun 21, 2017
1941
1411
982
645
173

 15خرداد 1396
Jun 5, 2017
1895
1395
966
621
169

 31اردیبهشت 1396
May 21, 2017
1685
1228
875
539
151

برررای تا رره ريزگرررد ،گردهررای کنررار جررادههررای مررزارع،
جمعآوری گردي و بهوس له گردپراش دسرت بررروی کرر هرا
همزمان با ت مار سايهان ازی و در مرحله اوايب گل ه بهصر ر

 15اردیبهشت 1396
May 5, 2017
1566
1195
845
476
147

شدتهای نور (درصد)
)Light intensity (%
100
75
50
25
0

باز روی کر ها اعما گردي  .م زان ريزگرد م رد استفاده پرنج
گرم در مترمربع ب د (اين مق ار ،اگر ناش از ط فانهای گررد و
غبررار باش ر  ،مق ر ار زيررادی اسررت ،ول ر برررای مررزارع اطررراف
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کارآي مصرف آ  1بر اساس ماده خشک ت ل ی بره ازای
واحرر آ مصرررفشرر ه برررای محصرر  2برررآورد گرديرر
(:)Sarmadnia & Koocheki, 2014
()5
)WUE= 1000(g)/CWP(kg
در ناايت ،دادهها در نرمافرزار  Excelوارد شر ه و تجزيره
واريانس با نرمافزار  SASنسخه  9/2و اختالف م انگ ن ت مارها
با آزم ن حر اقب اخرتالف معنر دار ( )LSDدر سرطح احتمرا
5درص انجام ش (.)SAS, 2008

کارخانه های ت ل کنن ه ريزگرد ،مقر ار زيرادی ن سرت) .بررای
کنتر م زان ريزگرد مصرف ش ه در زمان گردپاش  ،کاغرذ بره
ابعاد و وزن مشخص در کش کر قرار داده و تا رس ن بره وزن
م رد نظر ( 5گرم در مترمربرع) برا دقرت (برا وزن مرتر کاغرذ
هنگام گردپاش ) پاش ه ش ن .
م زان کلروف بهای  b ،aو کُب و ن ز کاروتن ن ها از روش
تغ ريافته آرن ن ( )Arnon, 1949استفاده گردي  .با استفاده از
اين روش ،در زمان اواسط پرش ن دانه 0/25 ،گرم برگ تر را در
هاون چ ن با ن تروژن مايع پ در کررده و برا چارار م لر ل ترر
اتان  96درص در تاريک هم ژن زه نم ده و پس از  10دق قه
سررانتريف ژ بررا سرررعت 10هررزار دور در دق قرره ،در ناايررت
 250م ل ل تر از مايع روي را در چاهرک پل رتهرای دسرتگاه
اهيزا ( )EL 808, Bio Tekقرار داده و در ط م جهای ،663
 646و  470نران متر مقر ار جرذ نر ری را بررسر کررده و از
روابط  3 ،2 ،1و  4مق ار رنگ زهها به م ل گرم بر گررم وزن ترر
بهدست م آي (:)Lichtenthaler & Wellburn, 1983
()1
)Chllorophyll a= 12.21 (A663)–2.81 (A646
()2
)Chllorophyll b= 20.13 (A646)–5.1 (A663
()3
Chllorophyll total= Chl. a+Chl. b
()4

نتایج و بحث
نتايج بهدستآم ه از اررر رسر ريزگردهرا و شر هرای
مختلش ن ر رسر ه برر محصر در ابتر ای شرروع گلر ه ترا
رس ن در سه بخش شامب اررر برر عملکررد و اجرزای عملکررد
دانه ،ارر بر رنگ زههای فت سنتزی و ارر برر کرارآي مصررف آ
م رد بررس قرار گرفتن :
الف -اثر رسوب ریزگردها و شدتهای نور بر عملکرد و اجزای
عملکرد دانه نخود

نتايج تجزيه واريانس ارر رسر ريزگردهرا و شر هرای
مختلش ن ر بر صفا عملکرد و اجزای عملکرد نخر د نشران داد
که ارر رس ريزگردها ،ش های مختلش ن ر و ارررا متقابرب
آنها بر عملکرد زيستت ده و عملکرد دانه و تع اد دانه در ب ته،
معن دار ،اما بر صفا شاخص برداشت و وزن100دانه فقط اررر
ش ن ر معن دار ش (ج و .)4
عملکرد زيست ت ده در ت مار رس ريزگردهرا نسربت بره
ت مار شاه کاهش معن داری داشرت .در ت مرار شر نر ری
75درص در شرايط ب ون رس ريزگردها عملکرد زيستت ده،
 4/6درص افزايش داشت ،ول از نظر آماری اختالف معن داری
با ت مار شاه ن اشت .در شرايط رسر ريزگردهرا بر ن ت مرار
شاه و ش ن ری  75درصر اخرتالف معنر دار بر د .ارررا
کاهش ش ن ر بر عملکرد زيستت ده در شرايط ب ون ريزگرد
کمتر ( 17/4تا  27/9درص ) ،اما ب ن ت مارهای رس ريزگررد
ب شتر (ب ن  24/5تا  50/6درص ) ب د.
اگر فقط ارر رس ريزگردها در شرايط ن ر کامب بررسر
ش د ،مالحظه م گردد که در اين آزمايش حر ود  24/5درصر
کرراهش عملکرررد زيسررتتر ده اتفرراق افترراده اسررت کرره بس ر ار
قاببت جه است (ج و .)5

–]Carothenoides= (1000 A470–3.27 [Chl.a
104 [Chl. b]/227

برای ان ازه گ ری قن های محل کب ،برا کمر تغ رر ،از
روش فنررب-اس س ر لف ريک اسررتفاده ش ر  .بررر ايررن اسرراس از
0/5گرم نم نه برگ پ در ش ه در مرحله اواسرط پرشر ن دانره
استفاده گردي  .از حال های اتان  80درص و فن 0/5درص
و اس س لف ريک  98درصر طر فراينر های نسربتاً طر هن
استفاده و در ناايت ،م زان جذ ن ری محل بهدستآمر ه برا
دستگاه اهيزا در ط م ج  488نران متر ربرت گردير  .در ايرن
روش از گل کز برای محل استان ارد ،اسرتفاده شر ( Kiniry,
.)1993
بررس صفا مرب گ به عملکرد و اجزای عملکرد دانه ،در
زمان رس گ ف زي ل ژيک (رسر گ کامرب دانره و زردشر ن
ب ته) ص ر گرفت و تقريباً تمام کر ها همزمان رس ن  .ب ين
ص ر که ب تهها از مساحت يک مترمربرع کره قربالً در ترراکم
30ب ته کنتر ش ه ب د ،از سطح خاک کشبُر و بعر از خشرک
ش ن کامب ت زين و ع د حاصله بهعن ان عملکرد زيستت ده در
واح سطح محاسبه گردي  .تع اد دانههای 10ب تره يرک کرر
شمارش و م انگ ن آنها محاسبه شر ن  .وزن100دانره ن رز برا
شمارش سه نم نه 100تاي بهدست آم  .عملکرد دانه ن رز بعر
از ک ب ن ب تههای يک مترمربع از ساقه و بررگ جر ا و تر زين
ش ن .

1. Water use efficiency
2. Crop water productivity
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 تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) اثر شدتهای نور و رسوب ریزگردها بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود-4 جدول
Table 4. Analysis of variance (mean squares) of the effect of light intensities and dust deposition on yield and yield
components of chickpea
درجه
منابع تغييرات
S.O.V
بل ک
Block
)D( رس ريزگردها
Dust deposition (D)
)L( ش ن ر
Light intensity (L)
D × L اررا متقابب
Interaction D × L
اشتباه
Error
) ضري تغ را (درص
CV (%)

عملکرد

عملکرد

شاخص

تعداد دانه

دانه100وزن

آزادی

زیستتوده

دانه

برداشت

df

Biological
yield

Grain
yield

Harvest
index

100-grain
weight

در بوته
No. grain
per plant

2

728.5ns

90.5ns

9.63ns

1.33ns

0.421ns

1

161348**

22495**

9.22ns

10.09ns

131.6**

4

27427**

9081**

109.7**

21.25**

19.42**

4

2699**

601*

16.69ns

0.89ns

2.04**

18

560.1

197.7

14.0

3.29

0.438

-

5.6

9.45

10.78

4.94

4.82

درص5 درص و1  بهترت غ ر معن دار و معن دار در سط ح احتما:*  ** و، ns
ns, ** and *: Non significant and significant at 1% and 5% probability levels, respectively

 دانه، مقایسه ميانگين اثرات متقابل تيمارهای رسوب ریزگرد و شدتهای مختلف نور بر عملکردهای زیستتوده-5 جدول
و تعداد دانه در بوته نخود
Table 5. Mean comparison of interaction of between dust deposition and different light intensities on biomass, grain
and number of seeds per plant of chickpea
تيمارها
Treatments
رسوب

)شدتهای نور (درصد

ریزگرد
Dust deposition
شاه
Control

Light intensity
(%)
100
75
50
25
0

Dustريزگردها
deposition

رس

100
75
50
25
0

LSD (= 0.05)

عملکرد زیستتوده
Biological yield
درصد نسبت
گرم در
به شاهد
مترمربع
(% to
-2
(g.m )
control)
569.3a
100.0
±18.0
595.7a
104.6
±11.4
470.6b
82.6
±6.0
bc
432.2
75.9
±12.7
410.2cd
72.0
±16.0
bc
430.1
75.5
±6.1
375.4de
65.9
±8.5
337.3ef
59.2
±5.0
fg
320.6
56.3
±16.3
281.3g
49.4
±10.2
40.6
-

عملکرد دانه
Grain yield
درصد نسبت
گرم در مترمربع
به شاهد
(g.m-2)
(% to control)
205.9a
±10.9
228.8a
±11.6
174.8b
±5.3
147.7cd
±7.3
123.5d
±6.1
171.2bc
±9.2
140.7d
±5.9
125.2d
±8.4
93.2e
±5.6
76.7e
±5.4
24.1

100.0
111.1
84.8
71.7
59.9
83.1
68.3
60.8
45.2
37.2
-

دانه در بوته
Grain per plant
درصد نسبت
تعداد
به شاهد
No.
(% to control)
16.9b
±0.66
18.3a
±0.33
15.6c
±0.34
14.4d
±0.41
13.6d
±0.55
14.3d
±0.17
12.5e
±0.28
11.2f
±0.16
10.6g
±0.55
9.3g
±0.32
1.13

100.0
108.2
92.3
85.2
80.4
84.6
73.9
66.2
62.7
55.0
-

.  درص (آزم ن ح اقب اختالف معن دار) م باش5  حروف مشابه نشاندهن ه ع م اختالف معن دار در سطح احتما،در هر ست ن
 خطای استان ارد±
In each column similar letter indicates no significant difference at 5% probability level (least significant difference test);
± Standard error
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متفاو ن ر قرار گرفت .ب شترين تع اد دانره در ب تره در ت مرار
ش ن ری  75درص و ب ون ريزگرد ح ود  8/2درص نسربت
به ت مار شاه (ب ون ريزگرد و ش ن ر 100درصر ) افرزايش
داشت .در شرايط رس ريزگردها م رزان کراهش ب شرتر شر ،
بهگ نهای که در شرايط رس ريزگردها در ت مار شر نر ری
 100درص نسبت به ب ون رس ريزگردها 15/4درص کاهش
داشت .اين مق ار در ت مار رس ريزگردها و ش ن ری صرفر
درص (ب ون ن ر مستق م) به  45درص رس که کراهش قابرب
ت جا ب د (ج و .)5
مقايسه م انگ ن های ارر ساده ش های نر ر برر شراخص
برداشررت نشرران داد ک ره ب ر ن سررط ح ش ر ن ر ر  75 ،100و
50درص بر شراخص برداشرت اخرتالف آمراری معنر داری بره
دست ن ام و با کاهش ش هرای نر ر بره  25و صرفر درصر ،
شراخص برداشرت ن رز تررا حر ود  25/5درصر کراهش داشررت
(ج و .)6
وزن100دانه ن ز در ارر کاهش ش نر ر کراهش داشرت،
ول مق ار کاهش آن نسبت به ساير صرفا عملکررد و اجرزای
عملکرد م رد بررس دارای کمترين مق ار ب د ،بهگ نهای که در
ت مار صفر درص ش ن ری به مقر ار  8/2درصر نسربت بره
ت مار شاه کاهش داشت (ج و .)6

نتايج مقايسا م انگ ن اررا متقابب نشان داد که درصر
کاهش عملکرد دانه به عن ان مامترين صفت ،تقريباً دارای روا
مشابا با عملکرد زيستت ده ب د .در شرايط ب ون ريزگرد بر ن
سط ح ش ن ر  100درص و  75درص اختالف معن داری از
نظر آماری برای عملکرد دانه به دست ن امر  ،ولر سرط ح ،50
 25و صررفر درصرر شرر نرر ری برره ترت رر  28/3 ،15/1و
40/1درص نسبت به شاه کاهش داشتن  .در شررايط رسر
ريزگردها ب ن سط ح ش ن ری اختالف معن دار وج د داشت
و ب ن  25 ،50 ،75 ،100و صفر درص م زان عملکرد دانره بره
ترت  62/7 ،54/7 ،39/2 ،31/7 ،16/1درص نسبت به شراه
(ت مار 100درص ش ن ر و ب ون رسر ريزگردهرا) کراهش
داشتن  .در کب کمتررين عملکررد دانره در شررايط بر ون نر ر
مستق م و رس ريزگردها با  76/7گرم در مترمربع و ب شترين
مرب گ به ت مار شاه و  75درص ش ن ری در شرايط بر ون
ريزگردها به ترت ر برا  205/9و  228/8گررم در مترمربرع بره
دست آم (ج و .)5
تع اد دانه در ب ته يکر از مارمتررين صرفا مربر گ بره
اجزای عملکرد دانه نخ د است کره ارررا متقابرب آن (رسر
ريزگردها × ش های ن ر) معن دار ش (ج و  .)4تع اد دانره
در ب ته بهشر تحرت تریر ر رسر ريزگردهرا و شر هرای

جدول  -6مقایسه ميانگين اثرات سطوح مختلف شدتهای نوری بر شاخص برداشت و وزن100دانه نخود
Table 6. Mean comparison the effects of different levels of light intensities on harvest index and 100-grain weight of
chickpea
وزن100دانه

شاخص برداشت

100 - grain weight

Harvest index

درصد نسبت به شاهد
)(% to control
100.0
103.9
98.0
93.1
91.7
-

گرم
)(g
37.8ab ± 0.66
39.3a ±0.93
36.7bc ±0.70
35.2c ± 0.49
34.7c ± 0.84
2.20

درصد نسبت به شاهد
)(% to control
100.0
99.8
97.7
83.2
75.4
-

درصد
)(%
38.06a ±1.76
38.00a ± 1.63
37.19a ± 1.57
31.68b ± 1.75
28.73b ± 1.38
4.54

شدتهای نور (درصد)
)Light intensity (%
100
75
50
25
0
)LSD (= 0.05

در هر ست ن ،حروف مشابه نشاندهن ه ع م اختالف معن دار در سطح احتما 5درص (آزم ن ح اقب اختالف معن دار) م باش .
 ±خطای استان ارد
In each column similar letter indicates no significant difference at 5% probability level (least significant difference test).
± Standard error

 15/3درص خسار وارد کرده است (در مقايسه با ت مار بر ون
ريزگرد و شرايط ن ری کامب).
نکته مام و جال نتايج آزمايش ايرن بر د کره در شررايط
ب ون رس ريزگرد ،ت مارهای  100و  75درص از نظر آمراری
تفاو معن داری نشان ن ادن و شاي بت ان اينگ نره اسرتنباگ
کرد که گ اه نخر د برا  75درصر شر نر ری بعر از مرحلره

بررس عملکردهای زيستت ده و دانره و همچنر ن تعر اد
دانه در ب ته و وزن100دانه و علتهای احتمال اين تغ را در
ارر رس ريزگردها و ش های متفراو نر ری نشران داد کره
رس ريزگردها برای گ اه ايجاد تنش کرده و بره عملکردهرای
زيستت ده ،دانه و تع اد دانه در ب تره بره ترت ر  16/7 ، 2/5و
75
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رس  ،در آزمايش ما ب ده است و به همر ن دل رب هرم م رزان
کاهش عملکرد کمتر ب ده است.

گل ه ن از ن ری خ د را مرتفع کرده و يا بت ان بهعن ان گ اه
مناس که تا کاهش  25درصر نر ر رسر ه را بعر از مرحلره
گل ه تحمب و ب ون کاهش عملکرد دانه ،ط دوره رس گ
خ د را ط کن  ،از آن استفاده کرد .اما وقت که رس ريزگررد
اتفاق م افت  ،کاهش ش ن ر وارده (حت در  25درص هرم)
باعث کاهش صفا م رد بررس گردي .
در مرر رد صررفت وزن100دانرره کرره فقررط تحررت ترریر ر
ش های ن ری قرارگرفته است ،اين گ نه استنباگ م ش د کره
همچنان که تنشها (خشک  ،گرما ،سرما ،مان اب و )...کمتررين
ارر را بر وزن دانه اکثر محص ه دانرهای دارنر  ،در اينجرا ن رز
ب شتر ،رس ريزگردها به عن ان يک تنش برر وزن دانره تریر ر
معن دار ن اشته و ش های ن ری هم اگرچه تیر ر معنر داری
داشتهان  ،ول در کب ،ش کاهش به ان ازه ساير صفا نبر د.
برره عبررار ديگررر ،ب ر ن  100و  75درص ر ش ر ن ر ر تفرراو
معن داری نب د و در کمترين م رزان نر ری حر ود  8/2درصر
کاهش نشان دادن  .به نظر م رس در شرايط بروز تنش ،گ راه،
اس م ال خ د را برای تعر اد دانره کره برهانر ازه قابرب قبر
برسان  ،تنظ م م کن و از ت ل دانههای خ ل ريز و برا تعر اد
زياد پره ز م کن و تع ادی از آنهرا را در طر مراحرب اول ره
تشک ب و به محض ورود به حالت تنش سقط م کن ( Fenner
 .)& Thompson, 2005در اين آزمايش تراکم ب ته بر اسراس
 30ب ته در مترمربع تنظ م و کنترر گردير و چر ن اختالفر
ب ن کر ها مشاه ه نش  ،تجزيره واريرانس و مقايسره م رانگ ن
ص ر نگرفت.
در آزمايش م زان خسار رسر ريزگردهرا بره مقر ار
5گرم در مترمربع در ابت ای مرحلره رشر رويشر نخر د رقرم
ب ن چ ،باعث کاهش عملکرد دانره بره م رزان  38درصر شر ه
است .عالوه بر اين عملکرد زيستتر ده ،تعر اد دانره در ب تره و
تع اد غالف در ب ته را ن ز کاهش داده است ( Felekari et al.,
 .)2017برخالف اين آزمايش ،در کار ما مق ار کراهش عملکررد
دانه ب ن ت مارهای رس ريزگرد برا شراه  16/9درصر بر د.
احتماهً م زان خسار کمتر مرب گ به اعمرا ت مرار ريزگررد و
تیخ ر در آن باش .
در آزمايش ديگر ن ز اررا ريزگردهای طب ع و شستش
(بهعن ان ت مار شاه ) بر صفا مام زراع ارقام گن م پ شرگام
و زرين در منطقه کرمانشراه بررسر شر ه و نترايج نشران داده
است که عملکرد ايرن ارقرام برهترت ر  3و  12درصر کراهش
داشته است که ب شتر تیر ر آن بر تعر اد دانره در سرنبله بر ده
است ( .)Shahbazi et al., 2016در اين آزمرايش کره م رزان
ريزگرد به ص ر طب ع ب ده و قطعاً م زان آن کمتر از م رزان

ب -بررسی اثر رسوب ریزگردها و شدتهای نوور بور برخوی
خصوصيات فيزیولوژیکی نخود

نتايج تجزيه واريانس ارر ش های ن ر و رس ريزگردهرا
بر رنگ زههای فت سنتزی و کرب ه را های محلر نشران داد
که اررا ساده ريزگردها و ش های ن ر بر م رزان کلروف رب ،a
 ،bکب ،نسبت  a/bو کاروتن ئ ها و کرب ه را محل که در
اواسط پُرش ن دانه نخ د بررس شر ن  ،معنر دار ،ولر ارررا
متقابب ب ن اين اررا بر صفا م رد بررسر معنر دار نگردير
(ج و .)7
نتررايج مقايسرره م ررانگ ن اررررا رسرر ريزگردهررا بررر
رنگ انه های فت سرنتزی شراه ايرن م ضر ع اسرت کره م رزان
کلروف ب  ،b ،aکب ،نسربت  a/bو کاروتن ئ ر ها و کرب ه ر را
محل در ت مار رس ريزگردها بره ترت ر بره م رزان ،13/5
 18/8 ،10/7 ،15/7 ،21/7درص نسبت به ت مار بر ون رسر
ريزگردها (شاه ) کاهش داشتن  .برخالف ايرن صرفا  ،نسربت
کلروف ررب  aبرره  bدر ت مررار ب ر ون رس ر ريزگرررد برره مق ر ار
7/0درص پاي ن تر از ت مار رسر ريزگردهرا بر د (جر و .)8
کاروتن ئ ها دسته ای از رنگ انههای طب ع محلر در چربر
هسررتن کرره در گ اهرران يافررت م ر ش ر ن و نقررش مام ر در
فراين های فت سنتز بازی م کنن  .اينها بهعن ان رنگ انرههرای
کمک در گ اهان عال هستن  .چن ين تحق ف نشان داده است
که مقادير و ن ع آهين هها م ت ان بر رش گ اهان تیر ر بگذارد.
در تحق ق  ،آل دگ ه ای شاری (بهدل ب داشرتن دی اکسر
ن تروژن ،دی اکس گ گرد و اوزن باهتر) در مقايسره برا هر ای
ف لترش ه بر م زان فت سنتز و رش ان ام هر اي و ريشره هر يج
اررا کاهش داشته اسرت ( .)Tiwari et al., 2006همچنر ن
در بررس ديگر ،ارر آل دگ های صنعت و وسايب نقل ه بر گن م
و کلزا نشان داده اسرت کره نسربت بره شررايط شراه  ،مقر ار
کلروف ب ،کاروتن ئ ها ،اس اسرک رب ک ،محتر ای نسرب آ
برگ و عملکرد کاهش داشته است (.)Joshi et al., 2009
بررس ارر ش های متفاو ن ری بر نخ د ن ز نشران داد
که با افزايش سايه ان ازی (کاهش ش ن ر) ،مقادير رنگ زههای
م رد بررس افزايش نشان دادن و در ت مار ب ون نر ر مسرتق م
به ح اکثر مق ار خ د رس ن  .بهعن ان مثا در ت مار ب ون ن ر
مستق م (صفر درص ش ن ری) م زان کلروف رب  ،aکلروف رب
کب ،نسبت کلروف ب  a/bو کاروتن ئ ر ها بره ترت ر ترا ،27/4
 45/9 ،100/8 ،7/7درص نسبت به ت مار شراه ( 100درصر
ن ر مستق م) افزايش داشتن .
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جدول  -7تجزیه واریانس اثر شدتهای نور و رسوب ریزگردها بر برخی خصوصيات فيزیولوژیکی نخود (ميانگين مربعات)
Table 7. Analysis of variance the effects of light intensities and dust deposition on some physiological properties of
)chickpea (mean squares
کربوهيدراتهای
محلول
Carbohydrates
soluble

نسبت کلروفيل
a/b
Chlorophyll
ratio a/b

کاروتنوئيدها
Carotenoides

درجه

کلروفيل
Chlorophyll

آزادی

Total

b

a

df

0.373ns

0.096ns

0.332ns

0.763ns

0.11ns

0.752ns

2

**111.7

*0.383

*3.008

**170.8

**23.58

**67.5

1

**19.38

**5.35

**4.92

*3.95

**10.78

**24.96

4

1.279ns

0.052ns

0.371ns

0.679ns

0.665ns

1.29ns

4

0.574

0.072

0.487

1.083

0.255

0.764

18

4.08

8.87

12.36

3.73

6.97

4.23

-

 ** ، nsو * :بهترت

منابع تغييرات
S.O.V
بل ک
Block
رس ريزگردها ()D
)Dust deposition (D
ش ن ر ()L
)Light intensity (L
اررا متقابب D × L
Interaction D × L
اشتباه
Error
ضري تغ را (درص )
)CV (%

غ رمعن دار و معن دار در سط ح احتما 1درص و 5درص
ns, ** and *: Non significant and significant at 1% and 5% probability levels, respectively

جدول  -8مقایسه ميانگين اثر رسوب ریزگردها بر برخی خصوصيات فيزیولوژیکی نخود
Table 8. Mean comparison the effect of dust deposition on some physiological properties of chickpea
کربوهيدراتهای محلول
Carbohydrates soluble
ميلیگرم بر گرم وزن تر
)(mg g-1 fw

نسبت کلروفيل
a/b
Chlorophyll
ratio a/b

کلروفيل
کاروتنوئيدها
Chlorophyll
Carotenoides
a
b
Total
) (mg g-1 fwميلیگرم بر گرم وزن تر

20.50a

2.90b

5.96a

30.28a

8.13a

22.15a

±0.98

±0.46

±0.50

±0.36

±0.74

±1.60

16.64b

a

3.12

b

b

25.51

b

b

±0.63

±0.38

±0.41

±0.45

5.32

±0.30

6.36

19.15

رسوب ریزگردها
Dust deposition
شاه
Control
رس ريزگردها
Dust deposition

±0.80

در هر ست ن ،حروف مشابه نشاندهن ه ع م اختالف معن دار در سطح احتما 5درص (آزم ن ح اقب اختالف معن دار) م باش .
 ±خطای استان ارد
In each column similar letter indicates no significant difference at 5% probability level (least significant difference test).
± Standard error

کرب ه را های محل ن ز با کاهش شر نر ر کراهش
داشت .ب شترين مق ار در ت مار شاه ( 100درص مسرتق م) و
کمترين مق ار در ت مار صفر درصر نر ر مسرتق م بر د کره بره
مق ار  20/3درص نسبت به شاه کاهش داشرت ( جر و .)9
يک از مامترين تیر را ن ر م ت ان اررا بر قن های محلر
باش که مجم عهای از فراين ها را کنتر م کن و در کب بحث
در م رد آن ب ون درنظرگرفتن ع امب ديگر ،پ چ ه مر باشر .
در آزمايش ک ف ت ن ر برر جرذ دی اکسر کرربن در خ رار
م رد بررس قرار گرفت .نترايج نشران داد کره ک ف رت نر ر در
برگها با ارر بر ب ان ژنها و يا فعال ت آنزيم چرخه کلر ين در
دسرتگاه فت سرنتزی تریر ر گرذار بر ده اسرت ( Wang et al.,
.)2009

برعکس ،مق ار صرفت کلروف رب  bبرا کراهش شر نر ر
کاهش داشت و مق ار کاهش نسبت به شاه  36/5درصر بر د
(ج و .)9
در آزمايش تیر ر ش های مختلش ن ر 640 ،520 ،240
و ( 1200شاه  ،ب ون استفاده از ت ر) م کروم بر متر مربع بر
ران ه با استفاده از ت رهرای پالسرت ک برر مقر ار رنگ رزههرای
فت سنتزی در برگ دو رقم رز تجاری ،بررس ش  .نترايج نشران
داد که در ش ن ر  240م کروم بر متر مربع بر ران ه ،مق ار
کلروف ب کب و کاروتن ئ ر افرزايش يافرت و در ت مرار شراه از
مقر ار آنهرا کاسرته شر ( .)Hatamian et al., 2014ايررن
آزمايش ،تیي ی بر نت جه آزمايش ما م باشر  ،بره خصر د از
اين نظر که نح ه اعما ت مار تقريباً مشابه ب ده است.
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جدول  - 9مقایسه ميانگين اثرات سطوح مختلف شدتهای نوری بر برخی خصوصيات فيزیولوژیکی نخود
Table 9. Mean comparison for different levels of light intensities on some physiological characteristics of chickpea
کربوهيدراتهای محلول
Carbohydrates
soluble
ميلیگرم بر گرم وزن تر
)(mg g-1 fw
20.15a
±0.93
20.25a
±1.11
18.90b
±1.05
17.50c
±0.79
16.05d
±0.64
0.91

نسبت کلروفيل
a/b
Chlorophyll
ratio a/b

کاروتنوئيدها
Carotenoides

2.26d
±0.19
2.32d
±0.32
2.65c
±0.08
3.28b
±0.08
4.54a
±0.17
0.32

کلروفيل
Chlorophyll
b
Total

a

شدتهای نور (درصد)
)Light intensity (%

) (mg g-1 fwميلیگرم بر گرم وزن تر
4.90b
±0.18
5.01b
±0.19
5.40b
±0.13
5.75b
±0.18
7.15a
±0.58
0.84

27.08b
±1.11
27.53b
±1.12
28.15ab
±1.22
27.55b
±1.16
29.18b
±1.02
1.26

8.35a
±0.44
8.38a
±0.60
7.75a
±0.50
6.45b
±0.35
5.30c
±0.29
0.61

18.73c
±0.55
19.15c
±0.61
20.40b
±0.87
21.1b
±1.01
23.88a
±0.92
1.06

100
75
50
25
0
)LSD (= 0.05

در هر ست ن ،حروف مشابه نشاندهن ه ع م اختالف معن دار در سطح احتما 5درص (آزم ن ح اقب اختالف معن دار) م باش .
 ±خطای استان ارد
In each column similar letter indicates no significant difference at 5% probability level (least significant difference test).
± Standard error

م زان قن ها و پرروتئ نهرای محلر بررگ برا افرزايش ريزگررد
افزايش داشته است (.)Fateminezhad et al., 2017

کاهش رنگ زههای فت سنتزی و کرب ه را های محل در
ارر رس ريزگردها ،نشاندهن ه اين م ض ع است که ايرن ت مرار
يک ارر تخريب و بازدارن ه به هر دل ل بر روی اين صفت داشرته
است .ان ازهگ ری کلروف ب يک از مامترين ابزارها بررای بررسر
ارر آل دگ ه ا روی گ اهان است ،چ ن کلروف ب نقش مامر در
متاب ل س م گ اه بر عار ه دارد ،بره گ نرهای کره کراهش غلظرت
کلروف ب به ط ر مستق م مسرئ کراهش فت سرنتز و در نت جره
کاهش رش گ اه است .همچن ن کلروف ب باعث تغ رر در تجمرع
نشاسته ش ه و رق فسازی آن باعث تنظ م غلظت م اد غرذاي در
برگها م ش د .بر اين اساس ،در برگهرای آلر ده بره ريزگردهرا
کاهش در غلظرت کلروف رب ،آسر بره کلروپالسرت اسرت کره
بازدارن ه ب سنتز کلروف ب ب ده و يا تخري کلروف رب را افرزايش
م دهن ( .)Marinari et al., 2007در شرايط کره ريزگردهرا
رس م کنن  ،به علت کاهش سنتز کلروف ب و کاروتن ئ ها در
ارر کاهش ش ن ر مستق م ،م زان رنگ رزههرا کراهش خ اهنر
داشت .همچن ن ورود ريزگردها در بافتهای گ اه باعث قل راي
ش ن شر ره سرل ل و ممانعرت از فعال رت آنرزيمهرای ب سرنتز
رنگ انهها در کلروپالست م ش د ( .)Prusty et al., 2005اررا
تررنش خشررک و اعمررا ريزگرررد (ت مارهررای شرراه  50 ،و 100
م ل گرم ريزگررد در مترمکعر فیرای ايجراد شر ه) برر برخر
خص ص ا ف زي ل ژيک گ اه ماش (رقم پرت ) بررس ش ه اسرت
و نتايج نشان داده است کره در شررايط ترنش خشرک کلروف رب
کاهش پ ا کرده ،ول در ت ماری که اعما ريزگرد وج د داشرته
است ،مق ار کاهش ش ي تر ب ده است .در اين آزمايش همچنر ن

ج  -اثر رسوب ریزگردها و شدتهای نوری بر کارآیی مصور
آب بر نخود

نتايج تجزيه واريانس ارر رس ريزگردها و سط ح مختلش
ش ن ر بر کارآي مصرف آ (برر اسراس وزن خشرک کرب و
دانه) نخ د نشان داد که اررا ساده و متقابب ب ن آنها برر ايرن
دو صفت بس ار معن دار ب د (ج و .)10
چ ر ن کررارآي مصرررف آ از نظررر ف زي ل ژيررک از تقس ر م
(1000واح گرم) به واح آ مصرفش ه برای ت ل ر برهدسرت
مر آير ( ،)Sarmadnia & Koocheki, 2014هرچره مقر ار
کارآي مصرف آ ب شتر باش  ،مطل تر اسرت .همرانگ نره کره
مالحظره مر شر د ،برا کرراهش شر نر ر و در شررايط رسر
ريزگردهررا ،کررارآي مصرررف آ تررا  50/5درصر کرراهش داشررت
(ج و .)11
رس ريزگرد در مقايسه برا غ رريزگررد (ت مرار شراه )،
کارآي مصرف آ (بر اساس ماده خشک کرب) را  24/4درصر
کاهش داد .احتماهً در شرايط رس ريزگردها به دل ب افزايش
دما (با ت رهش ن سرطح بررگ و جرذ نر ر ب شرتر) و افرزايش
م رزان تعررق (برررای خنرکشر ن س سررتم بررگ و انر امهررای
فت سنتزی) ،آ ب شتری نسبت به شررايط شراه (مطلر ) از
نسبت بره آ ازدسرت رفتره مراده
دست داده است و در ع
خشک کمتری ت ل کرده است.
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جدول  -10تجزیه واریانس اثر رسوب ریزگردها و سطوح شدت نور بر کارآیی مصر آب در نخود (ميانگين مربعات)
Table 10. Analysis of variance for the effect of dust deposition and light intensities on water use efficiency in chickpea
)(mean squares
کارآیی مصر آب
Water use efficiency
برای عملکرد کل
برای عملکرد دانه
)Biological yield (or WUE BY) Grain yield (or WUE GY

درجه
آزادی
df

0.457ns

0.003ns

2

**113.73

**0.764

1

**45.91

**0.13

4

*3.044

**0.013

4

0.001

0.003

18

9.45

5.60

-

منابع تغييرات
S.O.V
بل ک
Block
رس ريزگردها ()D
)Dust deposition (D
ش ن ر ()L
)Light intensity (L
اررا متقابب D × L
Interaction D × L
اشتباه
Error
ضري تغ را (درص )
)CV (%

 ** ، nsو * :بهترت غ رمعن دار و معن دار در سط ح احتما 1درص و 5درص
ns, ** and *: Non significant and significant at 1% and 5% probability levels, respectively

جدول  -11مقایسه ميانگين اثرات متقابل تيمارهای رسوب ریزگردها و شدتهای نور بر کارآیی مصر آب در نخود
Table 11. Mean comparison the interactions of dust deposition and light intensities on water use efficiency in chickpea
کارآیی مصر آب
Water use efficiency
گرم ماده خشک توليدی به ازای کيلوگرم آب مصرفی
)(g dry matter / kg water
برای عملکرد کل
برای عملکرد دانه
)Biological yield (or WUE BY) Grain yield (or WUE GY
0.03±1.23a
0.023 ±0.44a
0.02±1.29a
0.025 ±0.49a
b
0.02±1.02
0.010 ±0.38b
bc
0.02±0.94
0.015 ±0.32cd
cd
0.03±0.89
0.012 ±0.26d
bc
0.01±0.93
0.020 ±0.37bc
0.01±0.81de
0.012 ±0.30d
ef
0.03±0.73
0.018 ±0.27d
g
0.06±0.69f
0.012 ±0.20e
g
0.02±0.61
0.012 ± 0.16e
0.093
0.054

تيمارها
Treatments
شدتهای نور (درصد)
)Light intensity (%

رسوب ریزگردها
Dust deposition

100
75
50
25
0
100
75
50
25
0

شاه
Control

رس ريزگرده
Dust deposition

)LSD (= 0.05

در هر ست ن ،حروف مشابه نشاندهن ه ع م اختالف معن دار در سطح احتما 5درص (آزم ن ح اقب اختالف معن دار) م باش .
 ±خطای استان ارد
In each column similar letter indicates no significant difference at 5% probability level (least significant difference test).
± Standard error

دارای روا مشابا با تغ را کرارآي مصررف آ بررای کرب
ماده خشک بر د ،ولر مقر ار آن بره نسربت عملکررد دانره بره
عملکرد زيستت ده کاهش داشت و دارای ن سانات ب ن  0/16تا
 0/49ب د (ج و .)11
در اهم ررت کررارآي مصرررف آ در شرررايط تررنش ،نتررايج
تحق قا ديگران ن ز مشابه با نتايج اين آزمرايش بر د .مرثالً در
آزمايش ارقام نخ د آزاد ،هاشم و آرمان در شرايط آ و هر اي

عالوه بر ت مار  75درص ش نر ر کره برا ت مرار شراه
اررا معنر داری برر رانر مان مصررف آ ايجراد نکررد ،سراير
ت مارهای کاهش ش ن ر باعرث کراهش رانر مان مصررف آ
ش ن  .همان ط ر که قبالً ن رز اشراره شر  ،چر ن در ت مارهرای
ش های ن ری کمتر ،ماده خشک کمترری ت ل ر شر ه ،پرس
کارآي مصرف آ ن ز کاهش داشرت .نترايج مقايسره م رانگ ن
اررا متقابب کارآي مصررف آ بررای دانره در ايرن آزمرايش،
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 نتايج نشران. اصفاان به ص ر ديم و آب اری ديم بررس گردي
داد که ارقام کارآي مصرف آ در شرايط ديم (در مح وده ب ن
) پاي ن تر از ت مار آب راری تکم لر (در محر وده0/22  تا0/18
) ب ده است که دل ب کمب دن کارآي مصرف1/80  تا1/52 ب ن
 بره پراي نبر دن،آ در شرايط ديم نسبت به شرايط کار حاضر
م زان بارن گ و کاهش عملکرد در منطقه اصفاان مرب گ ب ده
.)Jalali, 2019( است
 کارآي مصرف آ برای دانره نخر د برا،در آزمايش ديگر
ت مارهای رژيم های آب اری (آب اری تکم ل در مراحب مختلرش
 م اد ض تعرق و کاهن ه تعررق (محلر پاشر برا کلرير،) رش
 نتايج نشان داد.س يم و سلنا س يم) م رد بررس قرار گرفت
که هر چه آب اری تکم ل در مراحب آخر رشر صر ر گرفتره
 کررارآي مصرررف آ افررزايش داشررته اسررت و همچن ر ن،اسررت
ت مارهای ض تعرق ن ز کارآي مصررف آ را نسربت بره ت مرار
 کارآي مصرف آ، در کب در اين آزمايش.شاه باه برده است
Mohammadi (  متغ ر ب ده است0/70  تا0/23 برای دانه ب ن
 نتايج دو آزمايش ذکر ش ه با نتايج کرار، در کب.)et al., 2018
.انجام ش ه مطابقت دارد

نتيجهگيری
نتايج نشان داد که رس ريزگردها از مرحله گلر ه بره
، عملکررد دانره،بع باعث خسار به صفا عملکرد زيستت ده
 رنگ زههای فت سنتزی و کارآي،انه100 وزن،تع اد دانه در ب ته
 م زان اين خسار بررای عملکررد زيسرتتر ده. مصرف آ ش
 تعرر اد دانررره در ب تررره،16/8  عملکررررد دانرره،  درصرر24/4
،  درصر21/7 b  کلروف ب،  درص13/5 a  کلروف ب، درص15/4
درص18/8  کرب ه را های محل،  درص10/7 کاروتن ئ ها
 با کراهش شر نر ر ترا. درص ب د24/6 و کارآي مصرف آ
 عملکررد مراده،) درص در شرايط ب ون ريزگرد (ت مار شاه75
 عملکرد دانه و تع اد دانه در ب ته کاهش معن داری،خشک کب
 ول در ت مار رس ريزگردها با کاهش شر نر ر از، ن اشتن
 درص مقادير صرفا عملکررد و اجرزای عملکررد کراهش100
 نشاندهنر ه آن اسرت کره، به ط ر کل نتايج. ش ي ی داشتن
 در شرايط ديم به عملکرد،رس ريزگردها بر سطح برگ نخ د
گ اه خسار وارد م کن و به کشراورزان ت صر ه مر شر د در
 به ص ما،کشت و کار در اطراف تیس سا ت ل کنن ه ريزگرد
. وارده به محص ت جه نماين
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Introduction
Dust creates fine particulate matter and industrial and urban pollutants including factories of cement,
gypsum, stone crasher, flour, daily winnowing of grain storage silos, heavy and light machinery traffic on
dirt roads, car smoke and burning oil derivatives, power plants, etc. The dust damages the plants in various
forms. The first damage the photosynthetic system by entering through the pores, and then by deposition on
the leaf surface, reducing the light reached to the leaf, reducing the amount of photosynthetic pigments,
changing the leaf temperature, and reducing the quantum yield, reducing the assimilation and closing
stomata, exacerbated fungal and bacterial activity, pests and diseases, and ultimately reduce growth and
yield. The amount of damage to the plant depends on the type of plant, cultivar, leaf area characteristics, the
growth stage of the dust on the leaf surface, the type of dust and wind speed, the amount of dust thickness on
the leaf, and the irrigation regime. Accordingly, the simulation of the effect of dust deposition and the
reduction of light intensity due to it and their interactions on the growth and yield of chickpea cultivar
Bivanich was performed as the dominant cultivar in the region.
Materials and Methods
This experiment was carried out to investigate the effect of dust and light intensity on yield and some
physiological and agronomic characteristics of chickpea cv. Bivanich, at the Research Field, Campus of
Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran in 2016-2017. Experiment was
Factorial based on randomized complete block design with three replications. Factors included light intensity
(100, 75, 50, 25 and 0% light intensity) and dust deposition at flowering onset and no dust deposition.
Sowing date was in late March 2016 in dryland with 25 cm line spacing and 13.5 cm inter-plant spacing in 6
lines with 3 m plots long. Shading was applied with plastic wrap fasteners that were 1 cm wide. The amount
of chlorophylls a, b, total and carotenoides and soluble carbohydrates were investigated in mid grain filling.
Yield traits and components of grain yield were studied at physiological maturity. The water requirement and
water use efficiency were calculated for both total dry matter and grain yield. The data were analyzed by
SAS software and the means were compared with LSD at 5% probability level.
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Results and Discussion
The results showed that from flowering stage, the interaction effects of dust deposition and different
light intensities were significant on yield traits such as biomass yield, grain yield and number of seeds per
plant. Both biomass and grain yields at 100 and 75% light intensities were not significantly different in nondust treatments, but the number of seeds per plant decreased at 75% light intensity compared to 100%. In
dust conditions, there was a significant difference between the light intensities of 75% and 100%, which was
reduced significantly. This indicates that the deposition of the dust by increasing stress on the plant increased
the sensitivity of chickpea to the amount of light intensity. In this experiment, the number of grains per plant
was ranged between 13.6 to 16.9 for the light intensity levels and 9.3 and 14.3 between the dust conditions.
The effects of dust deposition on the 100-grain weight were not significant but were significant due to light
intensities and the light intensity of 0% decreased maximum of 8.4%. The effects of two treatments on
photosynthetic pigments and soluble carbohydrates were significant. In general, the dust deposition reduced
the amount of photosynthetic pigments and soluble carbohydrates. With decreasing light intensities
decreased chlorophyll a and carotenoids, but increased chlorophyll b and total chlorophyll. Water
requirement and water use efficiency were also affected by treatments.
Conclusion
In general, the results showed that the deposition of dust from flowering stage caused damage to
biomass yield, grain yield, grain number per plant, 100 seed weight, photosynthetic pigments and water use
efficiency. Rate of this damage for biomass yield was 24.4%, grain yield 16.8%, grain number per plant
15.4%, chlorophyll a 13.5%, chlorophyll b 21.7%, carotenoids 10.7%, soluble carbohydrates 18.8% Water
use efficiency was 24.6%. By reducing the light intensity up to 75% were not significantly decreased in nodust conditions (control treatment), total dry matter yield, grain yield and grain number per plant. Effect of
light intensity reduction from 50% (at no dust treatment) until 0% (without direct light) reduced the most
important traits such as biomass yield, grain yield and grain number per plant, but in dust treatment with
decrease in light intensity from 100% decreased significant. Both the deposition of dust and the reduction in
light intensity had severe effects on the water use efficiency of chickpea. Accordingly, the ranges of changes
were for water use efficiency between 0.61 and 1.23 (based on total dry matter).
Keywords: Photosynthetic pigments ؛Soluble carbohydrates ؛Water use efficiency
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چکيده
لوبیا چشمبلبلی ( )Vigna unguiculataاز محصوالت زراعی فراموششده با تنوع وسیع در تودههای بومی و سازگار
با شرايط مختلف اقلیمی کشور از جمله اقلیم گرم و خشک است .در اين تحقیق ،تعداد  50توده لوبیا چشمبلبلی محلی بما
خاستگاه اقلیم گرم و خشک به همراه توده لوبیا چشمبلبلی ماک (محلی زابل) از نظمر تنموع اگرومورفولموژيکی بمرای 39
صفت کمی و کیفی مورد ارزيابی و تجزيه چندمتغیره قرار گرفتند .نتايج تودههای مورد بررسی را بمه دو تیم علوفمهای و
دانهای طبقهبندی نمود .تودههای ( TN7222محلی سرمشک جیرفت) و لوبیا چشمبلبلی مماک (محلمی زابمل) بیشمترين
عملکرد دانه و تودههای ( TN7241ديگر توده محلمی زابمل) و ( TN7274محلمی کهنمو)) بیشمترين عملکمرد علوفمه را
داشتند .همچنین دو توده ديگر محلی کهنو) شامل  TN7292و  TN7291زودرسترين تودهها در بین تمودههمای ممورد
بررسی بودند .بررسی ضرايب همبستگی نشان داد طول غالف همبستگی مثبتی را با وزن خشک ،تعداد دانمه در غمالف و
وزن100دانه دارد .همچنین با استفاده از تجزيه مسیر مشخص شد که طول غالف بیشترين تأثیر را به صورت مستقیم بمر
افزايش عملکرد دانه دارد .بررسی تجزيه به عاملها ،دو مؤلفه اصلی صفات فنولوژيکی و صفات کمی مرتبط بما عملکمرد را
تفکیک کرد .با استفاده از همبستگی کانونیک مشخص شد که صمفت تعمداد روز تما گلمدهی دارای همبسمتگی منفمی بما
عملکرد است و بوتههای کوتاهتر ،ديررستر بوده و اجزای عملکرد از جمله وزن100دانه و طول غالف در آنها بیشتر است.
در اين تحقیق ،برخی از تودههای با خصوصیات مناسب شناسايی شدند که قابلیت استفاده دربرنامههمای بمهنمژادی لوبیما
چشمبلبلی را دارند.
واژههای کليدی :بانک ژن؛ تجزيه چندمتغیره؛ تنوع ژنتیکی؛ تودههای محلی؛ Vigna unguiculata

شرايط گرما و خشکی را تحمل کنمد (.)Hall & Patel, 1985
دانههای لوبیا چشمبلبلی غنی از مواد مغذی هسمتند ( Ehlers
 )& Hall, 1997و از آن به عنموان گوشمت مردممان فقیمر بمه
خصوص در کشورهای درحالتوسعه و با کشاورزی کمنهاده ،ياد
میشود ( .)Ba et al., 2004اين محصول از خانواده بقوالت 3و
يکی از قمديمیتمرين منمابع غمذايی مهمم بمه حسماب ممیآيمد
(.)Bozokalfa et al., 2017
به دلیل تنموع ژنتیکمی لوبیما چشممبلبلمی در بسمیاری از
کشورها ،ارقمام تجماری ،کمتمر توسمعه يافتمهانمد ( & Peksen
 .)Artik, 2004کشت اين محصول توسط کشماورزان اغلمب بما

1

مقدمه
لوبیمما چشمممبلبلممی )2n= 2x= 22( 2بمما نممام علمممی
 ،Vigna unguiculataيک لگوم دانمهای دولپمهای متعلمق بمه
جممن  Vignaاسممت ( .)Padulosi & Ng, 1997لوبیمما
چشمبلبلی يکی از مهمترين محصوالت غذايی و لگوم علوفمهای
و دانهای در مناطق گرمسیری نیمه خشک اسمت ( & Timko
 .)Singh, 2008لوبیا چشمبلبلی به خموبی بما شمرايط اقلیممی
مناطق گرم و خشک سازگاری پیمدا کمرده اسمت و قمادر اسمت

* نویسنده مسئولb.bakhshi@areeo.ac.ir :
3. Fabaceae

)2. Cowpea (Vigna unguiculate L.
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کشاورزان ،از نظر مورفولوژيکی يکسان بودنمد .در ايمن مطالعمه
عملکرد بر های تازه بین  34/6تا  52/8گرم در همر گیماه ،روز
تا  50درصد گلدهی بین  64تا  82روز ،وزن100دانه بین 7/67
تا  15/12گمرم ،تعمداد غمالف در بوتمه بمین  4/8تما 15/6بمود.
همچنین نتايج اين مطالعه نشان داد که بین وزن بر های تازه
و ساير صفات مورفولوژيکی همبستگی وجود ندارد؛ در حالی که
بممین تعممداد غممالف در بوتممه و وزن100دانممه همبسممتگی منفممی
مشماهده شمد ( .)Menssen et al., 2017در مطالعمه ديگمری
تعمممداد  23تمممود بمممومی از يونمممان از نظمممر  32خصوصمممیت
اگرومورفولوژيکی مورد ارزيمابی قمرار گرفتنمد و تنموع فنموتیپی
زيادی بین صفات مورد ارزيابی وجود داشت که استفاده از آنها
برای برنامههای اصالحی توصیه شد (.)Lazaridi et al., 2017
در بانک ژن ملی کشور آفريقمايی موزامبیمک تعمداد  144تموده
لوبیا چشمبلبلمی از  31ناحیمه ايمن کشمور جممعآوری و ممورد
بررسی قرار گرفت .نتايج ارزيابی به تمنش خشمکی در بمین ژرم
پالسم جمعآوریشده نشان داد که تودههما تنموع زيمادی را در
تحمل به تنش خشکی و ساير ويژگیها داشتند و بر اين اساس،
استفاده از آنها در برنامههای اصالحی لوبیا چشمبلبلی توصمیه
گرديد .عالوه بمر ايمن مشمخص شمد کمه از وزن خشمک بمر
میتوان به عنوان يک نشانگر مفید در شناسايی تودههای بمومی
متحممممممل بمممممه تمممممنش خشمممممکی اسمممممتفاده نممممممود
) .(Martins et al., 2014در ارزيابی تحمل به تمنش خشمکی
در  31ژنوتی از کلکسمیون بانمک ژن گیماهی گمروه زراعمت و
اصالح نباتات پردي کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهمران،
در بین ژنوتی ها اختالف معنمیدار در شمرايط نرممال و تمنش
مشاهده شد و از بمین ژنوتیم همای ممورد بررسمی تعمداد سمه
ژنوتی متحمل شناسايی شمد ( Hoseyniyan & Hoseiyni,
 .)2014, 2015در بررسمی ديگمری بمر روی  30ژنوتیم لوبیما
چشمبلبلی از کلکسیون بانک ژن گیاهی گروه زراعمت و اصمالح
نباتات پردي کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهمران تعمداد
چهار ژنوتی متحمل به خشکی شناسايی شدند ( Mafakheri
.)et al., 2015
لوبیا چشمبلبلی از محصموالت زراعمی اسمت کمه در حمال
حاضر تعداد زيادی نمونه از آن در بانمکهمای ژن سراسمر دنیما
نگهداری میشود ( .)Fatokun, 2002وجود تعداد زياد نمونه از
لوبیاچشمبلبلی در بانکهای ژن احتماالً به دلیمل حضمور تنموع
مورفولوژيکی زياد در درون اين گونمه و از طمرف ديگمر اهمیمت
اين محصول است .اين تنوع تا حدی است که گاهماً در ژنوتیم
های نزديک به هم ممکن است تفماوتهمای آشمکاری مالحظمه
شود ( .)Omoigui et al., 2006با وجود ايمن کمه اسمتفاده از
نشانگرهای مولکولی در شناسايی تنموع موجمود در نمونمههمای

استفاده از تودههای بومی و تبادل آنها با يکمديگر صمورت ممی
پذيرد و در حال حاضر تعداد زيادی از اين تودههمای بمومی بمه
صورت تجماری در منماطق مختلمف در اغلمب کشمورها توسمط
کشاورزان مورد استفاده قرار میگیرد .کشاورزان نقش مهممی را
در حفظ کیفیت اين تودههای بومی بما کشمت سمالیانه آنهما و
نگهداری بمذور بمرای کشمت در سمالهمای بعمد و تبمادل بمین
همديگر ايفا نمودهاند .متأسفانه در اين بین برنامههای اصمالحی
مرسوم همراه با روشهای نوين در کشاورزی به صورت تدريجی
منجر به کاهش تنوع ژنتیکی در بسمیاری از گونمههمای گیماهی
مورد استفاده برای کشت شده است (.)Wilkes, 1983
سمماختار ژنتیکممی جمعیممت و بممه ويممژه محممیط بممر روی
خصوصیات مورفولوژيکی و زراعی اين محصول تأثیرگذار است و
منجر به درجه زيادی از تنموع در میمان جمعیمتهمای سمازگار
محلی شده است ( .)Bozokalfa et al., 2017مطالعات زيادی
به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و همچنین بررسی ارتباط میمان
جمعیتهای لوبیای چشمبلبلی بومی با اسمتفاده از خصوصمیات
مورفولوژيکی و نشانگرهای مولکولی انجام شمده اسمت ( Ali et
;al., 2015; Asare et al., 2010; Ba et al., 2004
.)Coulibaly et al., 2002; Egbadzor et al., 2014

بررسی تنوع ژنتیکی لوبیا چشمبلبلی با هدف شناسمايی ارتبماط
بین مناطق و کشورهای مختلف و جمعیتهای مختلف در قالب
سه گروه اصلی طبقمهبنمدی شمده و نمونمههمای ايمران از نظمر
ژنتیکی در کنمار نمونمههمای کشمورهای افغانسمتان ،پاکسمتان،
ترکیه ،چین و نیز کشورهای آفريقايی نیجريمه و کمامرون قمرار
گرفتنمد ( .)Xiong et al., 2016بنمابراين احتممال آن وجمود
دارد که منشأ اصلی نمونههای لوبیا چشمبلبلمی ايمران از مرکمز
آفريقا باشد .در مطالعه شناسايی ژنوتیم همای بما صمفات ويمژه
برای برنامههای اصالحی ،تعداد  188ژنوتی لوبیا چشمبلبلی از
کشور غنا بر اساس  16خصوصیت مورفولوژيکی بررسی شدند و
تنوع ژنتیکی قابل مالحظهای برای صفات مورد ارزيابی مشاهده
شد؛ ضمن اين که تعدادی ژنوتیم مطلموب بمرای برناممههمای
اصالحی شناخته شدند ( .)Egbadzor et al., 2014در مطالعه
 36صفت مورفولوژيکی از  32ژنوتی جمعآوریشمده از ممزارع
کشاورزان در ترکیه ،تنوع ژنتیکمی زيمادی از نظمر خصوصمیات
مورفولوژيکی مشاهده شد .همچنین در اين مطالعه مشخص شد
که صفات وزن دانه ،طول و عرض دانه ،رنگ چشم ،رنگدانههای
غممالف نممارس و رنممگ بممر و غممالف از ويژگممیهممای اصمملی در
تشخیص و تممايز ژنوتیم همای لوبیما چشممبلبلمی ممیباشمند
( .)Bozokalfa et al., 2017در مطالعه ارزيابی تنوع ژنتیکمی
 15ژنوتی لوبیا چشمبلبلی غرب آفريقا معلموم شمد کمه تممام
ژنوتی ها به اسمتثنای تمودههمای محلمی ممورد کشمت توسمط
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 .)al., 2017هممدف از ايممن مطالعممه ارزيممابی برخممی صممفات
مورفولوژيکی و فیزيولوژيکی تعداد  51تموده لوبیما چشممبلبلمی
ايران با خاستگاه اقلیم گرم و خشمک بمود ،تما ضممن بررسمی و
شناسايی تنوع موجود در تودههمای ايمن اقلمیم ،تمودههمايی بما
ويژگیهای شاخص برای برنامههای بهنژادی شناسايی شوند.

لوبیمما چشمممبلبلممی مممؤثر بممودهانممد ( ;Tan et al., 2012
 )Tanhuanpää & Manninen, 2012اما صفات اگرونومیکی

و مورفولوژيکی و بهويژه ارزيابی آنها هنوز برای بمهنژادگمران از
اهمیممت زيممادی برخمموردار اسممت (.)Krichen et al., 2012
ارزيابی ويژگیهای مورفولوژيکی توسط بهنژادگران امری مرسوم
به منظور توصیف و طبقهبندی ژرمپالسمها به منظمور انتخماب
ژنوتی های برتر برای کشت توسط کشماورزان و يما اسمتفاده از
آنها در برنامههای بهنژادی است ( .)Krichen et al., 2012از
طرفی بروز صفات مختلف در محیطهای مختلف متفاوت اسمت
و اين باعث میشود تا اهمیت ارزيابیهای مورفولوژيکی برای به
نژادگران بیشتر شود (.)Egbadzor et al., 2014
اهداف برناممههمای اصمالحی لوبیما چشممبلبلمی ،افمزايش
عملکرد ،زودرسی در تولید دانه ،داشتن مواد مغذی مناسمب در
بر و دانه ،کیفیت پخت مناسب و نرخ جوانهزنی بیشتر اسمت.
بمرای تهیمه بمذور بما کیفیمت و بما ويژگمیهمای مناسمب بمرای
کشاورزان ،اطالعات تنوع ژنتیکمی موجمود در ژرمپالسمم گیماه
مورد بررسی ،اساس هر برناممه اصمالحی اسمت ( Menssen et

مواد و روشها
تودههای ژنتيکی

در اين مطالعه تعداد  50توده بمومی بما خاسمتگاه منماطق
گرم و خشک کشور از بانک ژن گیاهی ملی ايران دريافمت شمد
(جدول  .)1همچنین يک توده لوبیا چشممبلبلمی بمه نمام مماک
(محلی زابل) از يکی از کشاورزان منطقه سیستان دريافمت و در
مجموع تعداد  51توده به منظمور ارزيمابی و احیما در ايسمتگاه
تحقیقات کشماورزی زهمک واقمع در منطقمه سیسمتان (عمرض
جغرافیايی  31درجه شمالی ،طول جغرافیايی  61درجه شمرقی
و ارتفاع  489متر ازسطح دريا) کشت شدند.

جدول  -1کدهای ژنتيکی و محل جمعآوری تودههای لوبيا چشمبلبلی مورد بررسی در این تحقيق
Table 1. Accession codes and collected sites of cowpea accessions evaluated in the current study
ردیف 6

ردیف 5

ردیف 4

ردیف 3

ردیف 2

ردیف 1

Row 6
TN7300c
TN7301c
TN7302c
TN7303c
TN7305f
Makd

Row 5
TN7291e
TN7292e
TN7293e
TN7294e
TN7295e
TN7296e
TN7297c
TN7298c
TN7299c

Row 4
TN7282e
TN7283e
TN7284e
TN7285e
TN7286
TN7287
TN7288
TN7289e
TN7290e

Row 3
TN7273e
TN7274e
TN7275e
TN7276e
TN7277e
TN7278e
TN7279e
TN7280e
TN7281e

Row 2
TN7239d
TN7240d
TN7241d
TN7242d
TN7243d
TN7268e
TN7269e
TN7270e
TN7272e

Row 1
TN7013a
TN7015b
TN7068c
TN7071c
TN7074c
TN7089c
TN7209c
TN7222c
TN7238d

محلهای جمعآوری :a :محالت :b ،طب  :c ،جیرفت :d ،زابل :e ،کهنو) :f ،کرمان
Collected Sites: a:Mahallat, b:Tabas, c:Jiroft, d: Zabol, e:Kahnouj, f:Kerman

با تراکم نهايی 20بوته در متر مربع در نظر گرفته شد .آبیاری بر
اساس نیاز گیماه و روش مرسموم آبیماری لوبیما چشممبلبلمی در
منطقه و تقريباً هر دو هفته يکبار انجام شد .علفهایهرز مزرعه
شامل اويار سالم ،گلرنگ وحشی ،تا) خروس و س بودند کمه
میزان آنها کم و به صورت دستی وجین شدند .آفات مشماهده
شده نیز شامل سوسک لوبیا و شته بودند که با سمپاشمی در دو
مرحله با ديازينون به میزان يک در هزار کنترل انجام شد.
در اين مطالعه  39صمفت شمامل شمکل برگچمه انتهمايی،
سطح بر  ،ارتفاع بوته ،تعداد شاخه در بوته ،طمول هیپوکتیمل،
عادت رشدی ،تعداد گره در ساقه اصلی ،طول میمانگمره ،بنیمه
گیاه ،تعداد گرههای تثبیتکننمده نیتمروژن در ريشمه ،وزن تمر
بوته ،وزن خشک بوته ،تعداد روز از کاشت تا ظهور گمل ،تعمداد

اين بررسی به مدت يک سال زراعی انجام شد .تمودههمای
بانممک ژن در اواخممر فممروردين ممماه سممال  1398کشممت ش مدند.
عملیات آمادهسازی و تهیه بسمتر شمامل شمخم و ديسمک بمود.
کوددهی با مشورت کارشناسان آب و خاک صورت پذيرفت ،بمه
طموری کمه قبممل از کشمت از کودهمای سمموپر فسمفات تريپممل،
سولفات پتاسمیم و اوره ،بمه میمزان  50 ،50و  25کیلموگرم در
هکتار استفاده شد .بعد از کشت نیز در دو مرحله ظهمور گمل و
 50درصد غالفدهی از کود  NPKبمه میمزان  33کیلموگرم در
هکتار به همراه آبیاری استفاده شد .کشت بمه صمورت جموی و
پشته و آزمايش به صورت مشاهدهای و بدون تکرار انجمام شمد.
هر توده در يک خط پنجمتری کشت شد .فاصله بین رديمفهما
 100سانتیمتر و فاصله بین بوتهها روی رديف  10سانتیمتمر و
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روز از کاشت تا  50درصد گلدهی ،تعداد روز از کاشت تما پايمان
گلدهی ،تعداد روز از کاشت تا ظهور اولین غالف بالغ ،تعداد روز
از کاشممت تمما رسممیدگی فیزيولمموژيکی ،تعممداد روز از کاشممت تمما
برداشت ،رنگ گل ،جايگاه گلآذين ،رنگ غالف ،فشمردگی بمذر
در غالف ،ضخامت ديواره غالف ،کرکیبودن بوته ،اتصال پوسته،
طول غالف ،تعداد دانه در غالف ،وزن100دانه ،تعمداد غمالف در
خوشه ،تعداد غالف در بوته ،عملکرد دانه ،طول دانه ،عرض بذر،
انحنای غالف ،الگوی چشمم ،جمن پوسمته ،دممای کمانوپی در
مرحله رشد زايشی با استفاده از دستگاه حرارتسنج مادونقرمز
 ،Summit SIR100Bمیزان کلروفیمل بمر در مرحلمه رشمد
زايشی با استفاده از دستگاه کلروفیلمتر  SPADو میزان تمأثیر
تنش گرما (ارزيابی با مشاهده درصمد خسمارت ناشمی از تمنش
شديد گرما در منطقه سیستان) ارزيابی شدند .ارزيابی صفات بما
حذف نیممتر از حاشیه انجام شد .سطح بر با استفاده از کاغذ
شطرنجی اندازهگیری شد .صفات ممورد مطالعمه بمه هممراه نمام
انگلیسممی و نممام مختصممر در جممدول  2آمممده اسممت .ارزي مابی و
يادداشتبرداری صفات در طول اجرای آزمايش نیمز بمر اسماس
دسکريپتور  IBPGRانجام شد (.)IBPGR, 1982
آمارههای توصیفی برای بررسی تنوع موجود در تودهها بما
استفاده از آمارههای حداقل ،حداکثر ،میانگین ،دامنه تغییمرات،
مد ،میانگین ،واريان  ،انحراف معیار و ضريب تغییمرات صمفات
محاسبه شد .برای محاسبه تنوع موجود در صفات کیفمی ممورد
بررسی از روش شاخص تنوع شانون-ويور 1استفاده شد (Ortiz-
.)Burgos, 2016
تجزيه همبستگی بین صفات ممورد بررسمی بمرای صمفات
کمی بما اسمتفاده از روش پیرسمن ( )Benesty et al., 2009و
برای صفات کیفی بما اسمتفاده از روش اسمپیرمن ( & Myers
 )Sirois, 2004انجممام شممد .همچنممین همبسممتگی کانونیممک
( )Thompson, 2005بین صمفات فنولموژيکی و سماير صمفات
مورد مطالعه نیز مورد بررسی قرار گرفت .تجزيه خوشهای تموده
هممای مممورد مطالعممه بمما اسممتفاده از روش وارد ( Blashfield,
 )1980انجام شد.
از تجزيه به عاملها ( )Thurstone, 1931برای شناسايی
ارتباط صفات مورد بررسی با مؤلفمههمای اصملی اسمتفاده شمد.
همچنین به منظمور شناسمايی اثمرات تأثیرگمذار بمر عملکمرد از
تجزيه مسیر ( )Klem, 1995اسمتفاده شمد .بمه منظمور انجمام
تجزيههای آمماری از نمرمافزارهمای Addinsoft, ( XLSTAT
 )2010و  )Verma, 2012( SPSSاستفاده شد.

نتایج و بحث
تنوع صفات کمی

مقادير میانگین ،میانه ،حداکثر ،حمداقل ،انحمراف معیمار و
ضريب تنوع برای صمفات کممی ممورد بررسمی در  51تموده در
جدول  3ارائه شده است .بمر اسماس براوردهمای انجمامشمده در
زمینة مقادير انحراف معیار و ضريب تنوع ،معلوم شد کمه تنموع
زيادی در بین تودههای مورد بررسی وجمود دارد .ضمريب تنموع
بیشتر در برخی از صفات کمی نشاندهنده تنوع ژنتیکمی زيماد
آن صممفت اسممت .بیشممترين ضممريب تنمموع بممرای وزن100دانممه
مشاهده شد .بعد از وزن100دانمه 12 ،صمفت ديگمر بمه ترتیمب
شامل تعداد غالف در بوته ،تعداد غالف در خوشمه ،تعمداد گمره
تثبیتکننده نیتروژن در ريشه ،وزن خشک بوته ،تعمداد شماخه
در بوته (در محدوده ضريب تنوع بین  20تا  39درصد) و طمول
هیپوکوتیل ،تعداد گره در ساقه اصلی ،طول دانه ،طول میمانگره،
تعداد دانمه در غمالف ،عمرض بمذر و طمول غمالف (در محمدوده
ضريب تنوع بین بین  15تا  20درصد) از بین  25صمفت کممی
ممورد بررسمی بمه ترتیممب بیشمترين ضمرايب تنموع را داشممتند.
بنابراين بیشمترين تنموع مربموط بمه اجمزای عملکمرد از جملمه
وزن100دانه و تعداد غالف در بوتمه بمود .معمموالً در مطالعمات
انجامشده بر روی تودههای بومی لوبیا چشمبلبلمی در قیماس بما
ارقام اصالحشده ،اين تنوع زياد در اجزای عملکرد وجود داشمته
و بیشترين ضريب تنوع در تودههای لوبیا چشمبلبلی متعلق بمه
عملکممرد و اجممزای آن بمموده اسممت ( ;Ajayi et al., 2014
 .)Lazaridi et al., 2017; Manggoel et al., 2012به طور
کلی ضريب تنوع در تودههای بومی زيماد و غیمريکنواخمت و در
ارقام تجماری کمتمر و يکنواخمتتمر اسمت ( .)Gepts, 2002از
طرف ديگر کمترين میزان تنوع در اين بررسی متعلق به صفات
فنولوژيکی بود و به نظر میرسد وجمود تنموع کمتمر در صمفات
فنولوژيکی به دلیل انتخاب تودهها از اقلیم گرم و خشک جهمت
بررسی در اين تحقیق بوده و از آنجا که اغلب محصموالت اقلمیم
گرم و خشک ايران از نظر فنولموژيکی تقريبماً مشمابه و زودرس
میباشند ،تنوع کمتری در آنها قابل رؤيمت اسمت .تنموع زيماد
مشاهدهشده در اجزای عملکرد در اين پژوهش بمه دلیمل تمأثیر
بیشتر آنها بر افزايش عملکرد میتواند برای بمهنژادگمران لوبیما
چشمبلبلی بسیار مفیمد و کماربردی باشمد .همچنمین بماالترين
محدوده تغییرات به ترتیمب بمرای عملکمرد دانمه ،سمطح بمر ،
ارتفاع بوته ،وزن100دانه ،وزن تر و صفات فنولموژيکی از جملمه
روز تا رسیدگی فیزيولوژيکی و روز تا گلمدهی بمود (جمدول .)3
توده  TN7222بیشترين عملکمرد را در بمین تمودههمای ممورد
بررسی با مقدار  1000کیلوگرم در هکتمار داشمت .تموده بمومی
زابل (ماک) نیز با عملکرد  603کیلوگرم در هکتار دومین رتبمه

1. Shannon-Weaver Diversity Index
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مورد بررسی به ترتیب متعلق بمه تموده  )155/60( TN7013و
 )89/30( TN7209بود .تودههای لوبیا چشمبلبلی محلی زابمل
(ماک) دارای ارتفاع  100سانتیمتر بود.

را در بین ساير تودههای مورد مطالعه داشمت .بیشمترين سمطح
بر در توده  TN7297با  255میلیمتر و کمترين سطح بر
در تودههای  TN7276و  TN7279با  176میلیمتمر مشماهده
شممد .تمموده بممومی زابممل (ممماک) دارای سممطح برگممی معممادل
217میلیمتر بود .بیشترين و کمترين ارتفاع در بین تمودههمای

جدول  - 2صفات مورد مطالعه در ارزیابی تودههای لوبيا چشمبلبلی
Table 2. Studied traits in the evaluation of cowpea accessions
نام مختصر
Abbreviation
شکل برگچه انتهايی
TLS
سطح بر (میلیمتر)
LA
ارتفاع (سانتیمتر)
PHT
تعداد شاخه در بوته
NMB
طول هیپوکتیل (سانتیمتر)
HL
عادت رشدی
GH
تعداد گره در ساقه اصلی
NNMS
طول میان گره (سانتیمتر)
IL
بنیه گیاه
PV
تعداد گره تثبیتکننده نیتروژن در ريشه
NFNR
وزن تر بوته (گرم)
WW
وزن خشک بوته (گرم)
DW
روز تا ظهور گل
DFI
روز تا  50درصد گلدهی
DF
روز تا پايان گلدهی
DFT
روز تا ظهور اولین غالف بالغ
DFMP
روز تا رسیدگی
DM
روز تا برداشت
DH
رنگ گل
FC
جايگاه گل آذين
RP
رنگ غالف
PCO
فشردگی بذر در غالف
SC
ضخامت ديواره غالف
PWT
کرکیبودن بوته
PHR
اتصال پوسته
AT
طول غالف (سانتیمتر)
PL
تعداد دانه در غالف
NLP
وزن100دانه
HSW
تعداد غالف در خوشه
NPPD
تعداد غالف در بوته
NPPL
عملکرد دانه (گرم)
Y
طول بذر (میلیمتر)
SL
قطر بذر (میلیمتر)
SW
انحنای غالف
PCU
الگوی چشم
EP
جن پوسته
TT
دمای کانوپی
CT
میزان کلروفیل بر
LCC
تأثیر تنش گرما بر روی بوته (درصد)
PHSE
نوع صفات :a :کیفی :b ،کمی
صفت

Trait
Terminal leaflet shape (OC)a
Leaf Area (mm) b
Plant Height (cm) b
Number of Main Branches b
Hypocotyl Length (cm) b
Growth Habit a
Number of Nodes on Main Stem b
Internode Length (cm) b
Plant Vigor a
Number of Nitrogen Fixation Nodules in Root b
Plant Wet Weight (g) b
Plant Dry Weight (g) b
Days to Flower Initiation b
Days to Flowering b
Days to Flower Termination b
Days to First Mature Pods b
Days to Maturity b
Days to Harvest b
Flower Color a
Raceme Position a
Pod Color a
Seed Crowding a
Pod Wall Thickness a
Plant Hairiness a
Attachment of Testa a
Pod Length (cm) b
Number of Locules per Pod b
100-Seed Weight b
Number of Pods per Peduncle b
Number of Pods per Plant b
Yield (g) b
Seed Length (mm) b
Seed Width (mm) b
Pod Curvature a
Eye Pattern a
Testa Texture a
Canopy Temperature b
Leaf Chlorophyll Cncentration b
Heat Stress Effects % b
Trait Types: a: Qualitative, b: Quantitative

89

بخشی و همکاران؛ ارزیابی تنوع /...پژوهشهاي حبوبات ايران /سال(دوره) ،12شمارة ،2سال ،1400صفحه 85-103

دارای هفت دانه در غالف بود .از طرف ديگر توده  ،TN7238بما
تعداد پنج دانه در غالف کمترين تعداد دانه در غالف را داشمت.
قبل از اين ،در بررسی تمودههمای لوبیما چشممبلبلمی بانمک ژن
دانشگاه تهمران محمدوده تغییمرات تعمداد دانمه در غمالف بمین
 11/79تا  18/45عدد ( )Mafakheri et al., 2017و در تموده
های ترکیه بین  8تا  10/23عدد ()Bozokalfa et al., 2017
مشماهده شممده بممود .از نظممر تعمداد غممالف در بوتممه ،تممودههممای
لوبیاچشمبلبلی محلی زابل (مماک) TN7285 ،و  TN7277بمه
ترتیب با تعمداد  21 ،27و  20غمالف در بوتمه دارای بیشمترين
مقادير اين صفت بودند .تعداد غالف در بوته در اين مطالعه بین
 6تا  27/6عدد بود .در حمالی کمه در مطالعمه تمودههمای غمرب
آفريقا تعداد غالف در بوته بین  4/8تا  15/6عمدد ( Menssen
 )et al., 2017و در مطالعه تودههای بانک ژن دانشمگاه تهمران
بین  37/67تا  55/67عمدد بمود (.)Mafakheri et al., 2017
بررسممی انممدازه بممذرها نشممان داد کممه تممودههممای ،TN7284
 TN7292 ،TN7281 ،TN7294و  TN7305دارای بیشترين
طول بذر با اندازه بین  11تا  11/33میلمیمتمر بودنمد .کوچمک
ترين طول بذر نیز متعلق به توده  TN7240و برابر شِش میلی-
متر بود .از نظمر عمرض دانمه تموده  TN7298دارای بیشمترين
ع مرض بمما انممدازه هشممت میلممیمتممر و تممودههممای  TN7240و
 TN7222دارای کمترين عرض با اندازه چهار میلیمتمر بودنمد.
توده بمومی زابمل (مماک) دارای طمول دانمه  8/3و عمرض دانمة
6/6میلیمتر بود .قبل از اين ،طول دانه در تمودههمای بانمک ژن
دانشگاه تهران بین  6/7تا  9/4و در تودههای ترکیه بین  8/0تما
 10/8و عرض دانه در تودههای دانشگاه تهران بین  5/6تا  7/3و
در تودههای دانشگاه ترکیه بین  5/6تما  6/7گمزارش شمده بمود
(.)Mafakheri et al., 2017
در بین تودههای مورد بررسی تعداد  22توده وارد مرحلمه
زايشی و تولید غالف شدند و ساير تودهها فقط به رشد رويشمی
و تولید شاخ و بر ادامه دادند و بمهنظمر ممیرسمد تمودههمای
مذکور مناسب مصارف علوفهای و يا کمود سمبز ممیباشمند .بمه
منظور متمايزکردن تفاوتهای بین اين دو گمروه مقايسمه بمین
میانگین برخی از صفات کمی بین آنها انجمام شمد و نتمايج در
جدول  4ارائه شده است .بر اساس نتايج بهدستآمده ،تودههای
با خاصیت تولید علوفه دارای ارتفاع بوته ،تعمداد گمره در سماقه
اصلی ،وزن تر و خشک بوته بیشتری در مقايسه با تودههمای بما
پتانسیل تولید دانه بودند؛ اگرچه سطح بر و محتوای کلروفیل
در تودههای با پتانسیل تولید علوفه کمتر بود .در بین تودههمای
مورد بررسمی دو تموده  TN7241و  TN7274پتانسمیل تولیمد
علوفه بیشتری نسبت به ساير تودهها داشتند.

ارتفاع بوته برای تودههای بانمک ژن دانشمگاه تهمران بمین
 37/66تما  55/66گمزارش شمده اسمت ( Mafakheri et al.,
 .)2017بیشترين وزن100دانه (بیشتر از  40گرم) در تودههای
،TN7292 ،TN7291 ،TN7222 ،TN7281 ،TN7284
 TN7294 ،TN7300 ،TN7297و  ،TN7285مشمماهده شممد.
کمتممرين وزن100دانممه نیممز بممه ترتیممب متعلممق بممه تممودههممای
 TN7273 ،TN7301 ،TN7240و  TN7239و بین  11تا 15
گرم بود .توده بومی زابل (ماک) دارای وزن100دانه 15/54گرم
بود .محدوده تغییرات وزن100دانه در اين مطالعه بمین 11/05
تا  45/08گرم بود .در مطالعه انجامشده در ژنوتیم همای لوبیما
چشمبلبلی بانک ژن دانشگاه تهران محدوده تغییرات اين صفت
بممین  11/44تمما  22/49گممزارش شممد ( Mafakheri et al.,
 .)2017بیشترين وزن تر بوته نیز به ترتیب متعلق به تودههمای
 TN7280 ،TN7243 ،TN7274 ،TN7209 ،TN7241و
 TN7068با بیش از  147گرم در يک بوته بود کمه همی کمدام
عملکرد دانهای نداشتند و برای مصارف علوفهای مناسب بودنمد.
تمموده بممومی زابممل (ممماک) دارای وزن تممر معممادل 127/75
127/75گرم بود .همچنین با بررسی نتايج اطالعمات فنولوژيمک
مشخص شد که توده  TN7292زودتر از ساير تودهها و پم از
 71روز وارد مرحله  50درصد گلمدهی شمد .ايمن تموده از نظمر
زودرسی نیز دومین رتبه ( 104روز تما رسمیدگی فیزيولموژيکی
کامممل) را پمم از تمموده  100( TN7291روز تمما رسممیدگی
فیزيولوژيکی) داشت .توده بمومی زابمل (مماک) پم از  79روز
وارد مرحله  50درصد گلمدهی و پم از  108روز وارد مرحلمه
رسیدگی کامل شد .در ايمن مطالعمه تعمداد روز تما گلمدهی در
محدوده بین  71تا  98روز بود؛ در حالی که در آزممايش انجمام
شده بر روی نمونههای غرب آفريقا دامنة اين صفت بین  64تما
 82روز ( )Menssen et al., 2017و در نمونمههمای بانمک ژن
دانشگاه تهران دامنة آن بین  91تما  114روز ( Mafakheri et
 )al., 2017گزارش شمده اسمت).(Mafakheri et al., 2017
بررسممی خصوصممیات غممالفهمما نیممز نشممان داد کممه تممودههممای
 TN7281و  TN7288دارای طويلترين غالف ،بمه ترتیمب بما
 15/40و  13/20سممانتیمتممر بودنممد .تممودههممای  TN7305و
 TN7238نیز کوتاهترين غالفها را به ترتیمب بما انمدازه  8/2و
 8/3سانتیمتمر داشمتند .قبمل از ايمن ،در تمودههمای بانمک ژن
دانشگاه تهران طول غالف بین  13/9تا Mafakheri et ( 19/6
 )al., 2017و در تودههای محلمی ترکیمه بمین  11/9تما 17/0
( )Bozokalfa et al., 2017گزارش شده است .از نظمر تعمداد
دانه در غالف نیز تمودههمای ،TN7288 ،TN7294 ،TN7297
 TN7239 ،TN7273و  TN7222بما تعمداد  9دانمه در غمالف
بیشترين تعداد دانه در غالف را داشتند .توده محلی زابل (ماک)
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Table 3. Descriptive statistics for quantitative traits in cowpea accessions of arid and warm climate of Iran
محدوده
صفت
Trait
Canopy Temperature (OC)
)دمای کانوپی (درجه سلسیوس
Leaf Chlorophyll Concentration
میزان کلروفیل بر
Leaf Area (mm)
)سطح بر (میلیمتر
Plant Height (cm)
)ارتفاع گیاه (سانتیمتر
Number of Main Branches
تعداد شاخههای اصلی
Hypocotyl Length (mm)
)طول هیپوکوتیل (میلیمتر
Number of Nodes on Main Stem
تعداد گره در ساقه اصلی
Internode Length (cm)
)طول میانگره (سانتیمتر
Number of Nitrogen Fixation
Nodules in Root
تعداد گره تثبیتکنند نیتروژن در ريشه
Plant Wet Weight (g)
)وزن تر بوته (گرم
Plant Dry Weight(g)
)وزن خشک بوته (گرم
Days to Flower Initiation
روز تا ظهور گل
Days to Flowering
 درصد گلدهی50 روز تا
Days to Flower Termination
روز تا پايان گلدهی
Days to First Mature Pods
روز تا ظهور اولین غالف بالغ
Days to Maturity
روز تا رسیدگی
Days to Harvest
روز تا برداشت
Pod Length (cm)
)طول غالف (سانتیمتر
Number of Locules per pod
تعداد دانه در غالف
100-Seed Weight (g)
)دانه (گرم100وزن
Number of Pods per Peduncle
تعداد غالف در خوشه
Number of Pods per Plant
تعداد غالف در بوته
Seed Length (mm)
)طول دانه (میلیمتر
Seed Width (mm)
)عرض دانه (میلیمتر

حداقل
Minimum

حداکثر
Maximum

تغييرات
Variation
Range

ميانه
Median

ميانگين
Mean

واریانس
Variance

انحراف معيار
Standard
Deviation

ضریب تغييرات
Coefficient of
Variation

21.30

26.60

5.30

23.50

23.66

1.73

1.32

5.56

33.70

46.30

12.60

38.70

39.06

9.67

3.11

7.96

176.00

255.00

79.00

215.00

212.53

505.57

22.48

10.58

89

156

66

111

110

92.69

9.63

8.73

3

8

5

5

6

1.32

1.15

20.33

1.30

2.60

1.30

1.80

1.94

0.14

0.38

19.63

12

29

17

21

20

13

3.61

17.99

3.50

7.30

3.80

5.40

5.50

0.79

0.89

16.17

17

42

25

27

29

41.05

6.41

22.41

120.29

154.27

33.98

136.56

136.69

62.89

7.93

5.80

12.20

29.43

17.23

24.10

22.77

22.89

4.78

21.01

59

77

18

65

66

27.35

5.23

7.96

71

98

27

78

79

40.51

6.36

8.07

86

113

27

104

103

49.18

7.01

6.79

64

91

27

73

74

47.97

6.93

9.38

100

128

28

112

113

39.73

6.30

5.59

108

138

30

127

126

35.33

5.94

4.70

8.20

15.40

7.20

11.30

11.19

3.01

1.74

15.52

5

9

4

8

8

1.49

1.22

16.15

11.05

45.08

34.03

35.67

31.28

149.40

12.22

39.07

1

4

3

3

3

0.43

0.65

24.24

6

28

22

15

14

24.02

4.90

34.16

6

11.33

5.33

9.75

9.25

2.70

1.64

17.77

4

8

4

6

6

0.79

0.89

15.52
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جدول -4ميانگين برخی از صفات کمی در مقایسه بين تودههای با پتانسيل توليد عملکرد دانهای و تودههای با پتانسيل توليد علوفه
Table 4. Average of some quantitative traits in the comparison of accessions with grain yield production potential and
accessions with forage production potential
تيپ علوفهای

تيپ دانهای

صفت

Fodder type

Grain type

23.68

23.64

38.01

40.46

202.72

225.45

114

106

5

6

1.86

2.04

22

18

6

5

29

28

137.48

135.65

25.75

18.85

Trait
)Canopy Temperature (OC
دمای کانوپی (درجه سلسیوس)
Leaf Chlorophyll Concentration
میزان کلروفیل بر
)Leaf Area (mm
سطح بر (میلیمتر)
)Plant Height (cm
ارتفاع گیاه (سانتیمتر)
Number of Main Branches
تعداد شاخههای اصلی
)Hypocotyl length (mm
طول هیپوکوتیل (میلیمتر)
Number of nodes on main stem
تعداد گره در ساقه اصلی
)Internode Length (cm
طول میانگره (سانتیمتر)
Number of Nitrogen Fixation Nodules in Root
تعداد گره تثبیت نیتروژن در ريشه
)Plant Wet Weight (g
وزن تر بوته (گرم)
)Plant Dry Weight(g
وزن خشک بوته (گرم)

رشدی نیمهخوابیده ( 52درصمد) و شمکل انتهمای بمر اغلمب
آنها به صورت نیمگرد ( 78درصد) مشاهده شد (شکل .)1

تنوع صفات کيفی

در اين مطالعه تنوع زيادی در میان تودههای لوبیما چشمم
بلبلی برای برخی از صفات کیفی مشماهده شمد .شماخص تنموع
برای صفات کیفی بین  0تما  1و بما میمانگین کلمی  0/57بمود.
بیشترين تنوع به ترتیب برای صفات عادت رشدی ( ،)1ضخامت
ديواره غالف ( ،)0/97انحنای غالف ( ،)0/90بنیه گیاه ( )0/79و
الگوی چشم ( )0/76وجود داشت .الگوی چشم دانهها در اغلمب
موارد به صورت يک نوار باريک امتمداد يافتمه بمه پشمت هلیموم
(72/7درصد) بود .جن پوسته در اغلب موارد صاف و صمیقلی
( 95/5درصد) بود .غالفها بیشتر با ديواره نازک ( 54/5درصد)
به رنگ قهوهای کمرنگ متمايل به زرد ( 72/7درصد) با انحنای
خمیده ( 72/7درصد) و بمدون کمرک ( 86/4درصمد) مشماهده
شدند .گلآذين در بیشتر موارد در سرتاسر کانوپی (63/6درصد)
و با گلهای قرمز روشن ( 54/5درصد) مشاهده شد .رنمگ گمل
بنفش و قرمز روشن صفتی غالب نسبت بمه رنمگ سمفید اسمت
( .)Othman et al., 2006اغلب رنگ گلهای مشاهدهشمده در
اين مطالعه قرمز روشن و بنفش بودند؛ درحالی کمه در بررسمی
نمونههای يونان و ترکیه اغلب نمونهها دارای رنمگ گمل سمفید
بودند (.)Bozokalfa et al., 2017; Lazaridi et al., 2017
بوتهها اغلب از نظمر بنیمه متوسمط ( 70/7درصمد) و بما عمادت

همبستگی بين صفات

نتايج نشان داد که طول هیپوکوتیل با طول میانگره سماقه
اصلی همبستگی مثبت و معنیداری ( )0/49دارد .تعداد گره در
ساقه اصلی نیز با تعداد گمره تثبیمتکننمد نیتمروژن در ريشمه
همبسممتگی منفممی و معنممیداری ( )-0/50داشممت .بررسممی
خصوصیات دانه نشان داد کمه طمول دانمه همبسمتگی مثبمت و
معنیداری با وزن100دانه ( )0/66و تعمداد گمره تثبیمتکننمد
نیتروژن در ريشه ( )0/42دارد .همچنمین همبسمتگی مثبمت و
غیرمعنیداری بین طول دانه و طول غالف ( )0/41و تعداد دانه
در غالف ( )0/25وجود داشت .از طرف ديگر همبستگی منفی و
معنیدار طول دانمه بما طمول میمانگره ( )-0/52مشماهده شمد.
بررسی همبستگی صفات کمی غالفهای تودههای لوبیما چشمم
بلبلی نشان داد که طول غالف همبستگی مثبت و معنیداری را
بمما وزن خشممک بوتممه ( ،)0/46تعممداد دانممه در غممالف ( )0/62و
وزن100دانه ( )0/54دارد .تعداد غالف در خوشه با تعداد غالف
در بوته همبستگی مثبت و معنیداری ( )0/43نشان داد.
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TN7273

TN7240

TN7222

TN7288

TN7277

TN7274

TN7301

TN7303

MAK

شکل  -1تنوع ژنتيکی شکل و اندازه دانه در برخی از تودههای لوبيا چشمبلبلی مناطق گرم و خشک ایران
Fig. 1. Genetic diversity of grain shape and size in some cowpea accessions of arid and warm climate

تا ظهور اولین غالف بالغ ( )0/45نشان داد .صفت روز تما پايمان
گلدهی نیز همبستگی مثبتی را با روز تا رسیدگی فیزيولوژيمک
( )0/77و طول هیپوکوتیل ( )0/47نشان داد .وزن100دانه تنها
همبستگی معنیدار خود را فقط با طول غمالف ( )0/54و طمول
بذر ( )0/66نشان داد .وزن100دانه با برخی از اجزای عملکرد از
جمله تعمداد غمالف در بوتمه ( )-0/01و تعمداد دانمه در غمالف
( )0/25ارتباط معنمیداری را نشمان نمداد .ايمن ممورد قمبالً در

همچنین تعداد غالف در خوشمه بما صمفت روز تما ظهمور
گلدهی همبستگی مثبتی و معنیداری داشمت ( .)0/45بررسمی
همبستگی صفات فنولوژيکی نشان داد که صفت روز تا گلمدهی
همبستگی مثبت و معنیداری را بما روز تما  50درصمد گلمدهی
( ،)0/79روز تا پايان گلدهی ( ،)0/55روز تا ظهور اولمین غمالف
بممالغ ( )0/63و تعممداد غممالف در خوشممه ( )0/45دارد .صممفت
فنولوژيک روز تا  50درصد گلدهی همبستگی مثبتمی را بما روز
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(.)Aryeetey & Laing, 1973; Manggoel et al., 2012
از طممرف ديگممر همبسممتگی منفممی و معنممیدار بمما تعممداد گممره
تثبیتکنند نیتروژن در ريشه و همبستگی منفمی و غیرمعنمی
داری را بمما ارتفمماع بوتممه ،وزن تممر بوتممه و روز تمما رسممیدگی
فیزيولوژيکی دارد .بنابراين بر اساس نتايج همبستگی معلوم شد
که تودههای با ارتفاع و وزن تمر بوتمه بیشمتر بمرای تولیمد دانمه
مناسب نبوده و برای مصمارف علوفمهای مناسمبتمر ممیباشمند.
بررسی همبستگی صفات کیفی نیز نشان داد که شمکل انتهمای
بر با رنگ غالف دارای همبستگی مثبت و معنمیداری اسمت
( .)0/61همچنممین عممادت رشممدی بمما ضممخامت ديممواره غممالف
همبستگی منفی و معنیداری داشت (( )-0/53شکل .)2

بررسی لوبیا چشمبلبلیهای محلی توسط ساير پژوهشگران نیمز
گممزارش شممده اسممت ( .)Menssen et al., 2017بررسممی
همبستگی عملکرد دانه با ساير صمفات نشمان داد کمه عملکمرد
دانه همبستگی مثبت اما غیرمعنیداری را با تعداد گره در ساقه
اصلی ،طمول میمانگره ،تعمداد دانمه در غمالف ،تعمداد غمالف در
خوشه ،تعداد غالف در بوته و وزن100دانه دارد .عملکرد بیشمتر
تودههای با دانههای کوچکتر دلیل عدم همبستگی مثبت بمین
وزن100دانه و عملکرد میتواند باشد .ايمن ممورد در تمودههمای
( TN7222محلی سرمشک جیرفت) و لوبیا چشممبلبلمی مماک
(محلممی زابممل) نیممز مشمماهده شممد .عممدم همبسممتگی و حتممی
همبسممتگی منفممی بممین عملکممرد و وزن100دانممه در لوبیمما
چشمبلبلی توسط سماير پژوهشمگران نیمز گمزارش شمده اسمت

شکل - 2همبستگی بين صفات کمی در تودههای لوبيا چشمبلبلی اقليم گرم و خشک ایران
 :CTدمای کانوپی :LCC ،میزال کلوفیل بر  :LA ،سطح بر  :PHT ،ارتفاع بوته :NMB ،تعداد شاخه اصلی :HL ،طول هیپوکوتیل :NNMS ،تعداد گره در ساقه اصلی،
 :ILطول میانگره :NFNR ،تعداد گره تثبیتکنند نیتروژن در ريشه :WW ،وزن تر بوته :DW ،وزن خشک بوته  :DFI ،روز تا ظهور گلدهی :DF ،روز تا  50درصد
گلدهی :DFT ،روز تا پايان گلدهی :DFMP ،روز تا ظهور اولین غالف بالغ :DM ،روز تا رسیدگی :DH ،روز تا برداشت :PL ،طول غالف :NLP ،تعداد دانه در غالف،
 :HSWوزن100دانه :NPPD ،تعداد غالف در خوشه :NPPL ،غالف در بوته :Y ،عملکرد دانه :SL ،طول دانه و :SWعرض دانه
Fig. 2. Correlation of quantitative traits among cowpea accessions of arid and warm climate of Iran
CT: Canopy Temperature, LCC: Leaf Chlorophyll Concentration, LA: Leaf Area, PHT: Plant Height, NMB: Number of Main Branches,
HL: Hypocotyl Length, NNMS: Number of Nodes on Main Stem, IL: Internode Length, NFNR: Number of Nitrogen Fixation Nodules in
Root, WW: Plant Wet Weight, DW: Plant Dry Weight, DFI: Days to Flower Initiation, DF: Days to Flowering, DFT: Days to Flower
Termination, DFMP: Days to First Mature Pods, DM: Days to Maturity, DH: Days to Harvest, PL: Pod Length, NLP: Number of Locules per
Pod, HSW: 100-Seed Weight, NPPD: Number of Pods per Peduncle, NPPL: Number of Pods per Plant, Y: Grain Yield, SL: Seed Length,
SW: Seed Width
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مؤلفه اول نیز صفات فنولوژيمک را از اجمزای عملکمرد تفکیمک
نمود (شکل  .)7در مطالعات ديگری که قبل از ايمن بمه منظمور
بررسی تنوع ژنتیکی لوبیا چشمبلبلی انجام شمده اسمت ،معلموم
شد که سه عامل اول در مجموع حدود  40درصد کمل تنموع را
به خود اختصاص دادند ( Aremu et al., 2007; Lazaridi et
.)al., 2017; Olukolu et al., 2012

تجزیه به عاملها

بررسی تجزيه به عاملها و بما اسمتفاده از نممودار اسمکری
پالت نشان داد که سه عامل اول ،بیشترين میزان واريان را بما
مجموع  41درصد از بین  10عاممل بمه خمود اختصماص دادنمد
(شکل  .)3بنابراين به جای بررسی تمام عاملها ،فقط سه عامل
اول بررسی شدند .همچنین بررسمی مماتري مؤلفمههما نشمان
دادکه مؤلفه اول مرتبط با صفات فنولوژيک و مؤلفههمای دوم و
سوم مرتبط با صفات اجزای عملکرد است .نممودار دوبعمدی دو

شکل - 3نمودار دوبعدی دو مؤلفه اول برای تودههای لوبيا چشمبلبلی اقليم گرم و خشک ایران
 F1و  :F2به ترتیب عامل اول و دوم :CT ،دمای کانوپی :LCC ،میزال کلوفیل بر  :LA ،سطح بر  :PHT ،ارتفاع بوته :NMB ،تعداد شاخه اصلی :HL ،طول
هیپوکوتیل :NNMS ،تعداد گره در ساقه اصلی :IL ،طول میانگره :NFNR ،تعداد گره تثبیت نیتروژن در ريشه :WW ،وزن تر بوته :DW ،وزن خشک بوته :DFI ،روز تا
ظهور گلدهی :DF ،روز تا  50درصد گلدهی :DFT ،روز تا پايان گلدهی :DFMP ،روز تا ظهور اولین غالف بالغ  :DM ،روز تا رسیدگی :DH ،روز تا برداشت :PL ،طول
غالف :NLP ،تعداد دانه در غالف :HSW ،وزن100دانه :NPPD ،تعداد غالف در خوشه :NPPL ،غالف در بوته :Y ،عملکرد دانه :SL ،طول دانه :SW ،عرض دانه
Fig. 3. Biplot of two first component of cowpea accessions of arid and warm climate of Iran
F1 & F2: Factor 1 and Factor 2, respectively, CT: Canopy Temperature, LCC: Leaf Chlorophyll Concentration, LA: Leaf Area, PHT: Plant
Height, NMB: Number of Main Branches, HL: Hypocotyl Length, NNMS: Number of Nodes on Main Stem, IL: Internode Length, NFNR:
Number of Nitrogen Fixation Nodules in Root, WW: Plant Wet Weight, DW: Plant Dry Weight, DFI: Days to Flower Initiation, DF: Days to
Flowering, DFT: Days to Flower Termination, DFMP: Days to First Mature Pods, DM: Days to Maturity, DH: Days to Harvest, PL: Pod
Length, NLP: Number of Locules per Pod, HSW: 100-Seed Weight, NPPD: Number of Pods per Peduncle, NPPL: Number of Pods per
Plant, Y: Grain Yield, SL: Seed Length, SW: Seed Width

چهارم و پنجم بمه ترتیمب دارای همبسمتگی کانونیمک  0/98و
 0/83هستند .آزمون ويلک المبدا نشان داد که سه متغیر اول
معنیدار و متغیرهای چهارم و پنجم معنیدار نیستند.

همبستگی کانونيک

بررسی همبستگی کانونیک بمرای دو گمروه صمفات کممی
تفکیکشده در تجزيه به عاملها شامل صفات کممی ممرتبط بما
عملکرد و اجزای آن و صفات فنولوژيکی نشان داد که سه متغیر
اول کانونیک دارای همبسمتگی کانونیمک بما مقمدار  1و متغیمر
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 نمودار همبستگی کانونيک بين صفات کمی و صفات فنولوژیکی تودههای لوبيا چشمبلبلی مناطق گرم و خشک ایران-4 شکل
 طول:HL ، تعداد شاخه اصلی:NMB ، ارتفاع بوته:PHT ،  سطح بر:LA ،  میزال کلوفیل بر:LCC ، دمای کانوپی:CT ، به ترتیب عامل اول و دوم:F2  وF1
 روز تا:DFI ، وزن خشک بوته:DW ، وزن تر بوته:WW ، تعداد گره تثبیت نیتروژن در ريشه:NFNR ، طول میانگره:IL ، تعداد گره در ساقه اصلی:NNMS ،هیپوکوتیل
 طول:PL ، روز تا برداشت:DH ، روز تا رسیدگی:DM ،  روز تا ظهور اولین غالف بالغ:DFMP ، روز تا پايان گلدهی:DFT ، درصد گلدهی50  روز تا:DF ،ظهور گلدهی
 عرض دانه:SW ، طول دانه:SL ، عملکرد دانه:Y ، غالف در بوته:NPPL ، تعداد غالف در خوشه:NPPD ،دانه100 وزن:HSW ، تعداد دانه در غالف:NLP ،غالف
Fig. 4. Plot of canonical correlation between quantitative and phenological traits of cowpea accessions in arid and
warm climate of Iran
F1 & F2: Factor 1 and Factor 2, respectively, CT: Canopy Temperature, LCC: Leaf Chlorophyll Concentration, LA: Leaf Area, PHT: Plant
Height, NMB: Number of Main Branches, HL: Hypocotyl Length, NNMS: Number of Nodes on Main Stem, IL: Internode Length, NFNR:
Number of Nitrogen Fixation Nodules in Root, WW: Plant Wet Weight, DW: Plant Dry Weight, DFI: Days to Flower Initiation, DF: Days to
Flowering, DFT: Days to Flower Termination, DFMP: Days to First Mature Pods, DM: Days to Maturity, DH: Days to Harvest, PL: Pod
Length, NLP: Number of Locules per Pod, HSW: 100-Seed Weight, NPPD: Number of Pods per Peduncle, NPPL: Number of Pods per
Plant, Y: Grain Yield, SL: Seed Length, SW: Seed Width
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شکل  -5تجزیه مسير برای عملکرد و اجزای آن در تودههای چشمبلبلی مناطق گرم و خشک ایران
Fig. 5. Path analysis for yield and its component for cowpea accessions of arid and warm climate of Iran

داد که ارتفاع و تعداد دانه در غالف با اثر منفی و طول غمالف و
طول بذر با اثر مثبمت ،سمهم بیشمتری در تشمکیل ايمن متغیمر
کانونیک دارند .مقادير ايمن ضمرايب در اولمین متغیمر کانونیمک
مربوط به صفات فنولوژيک حاکی از تأثیر زيماد و مثبمت روز تما
ظهور گل در تشکیل متغیر کانونیک مربوطمه اسمت .همچنمین
ارتباط صفات کمی و فنولموژيکی بما يکمديگر در شمکل  4ارائمه
شده است .بر اساس نمودار دوبعدی همبستگی کانونیک ،صفت
روز تا رسیدگی فیزيولوژيکی دارای همبستگی مثبمت بما طمول
میممانگره ،تعممداد دانممه در غممالف ،طممول دانممه ،وزن تممر بوتممه،
وزن100دانممه و طممول غممالف اسممت و از طممرف ديگممر دارای
همبستگی منفی با وزن خشک ،تعمداد گمره در سماقه اصملی و
ارتفاع بوته است.

با توجه به اين که اين آزممون تحمت تمأثیر انمدازه نمونمه
است ،بهنظر میرسد احتماالً کوچکبودن انمدازه نمونمه در ايمن
مطالعه باعث اين نتیجه (عدم معنیداری) در متغیرهای چهمارم
و پنجم شد .همبستگی کانونیک قموی ممکمن اسمت بمه علمت
انممدازه نمونممه کوچممک معنممیدار نشممود ،اممما همبسممتگی بممین
متغیرهای کانونی اصلی با مقدار بیش از  0/3قابل تفسیر اسمت
( .)Tabachnick et al., 2007الزم به ذکر اسمت کمه در ايمن
مطالعه ضرايب کانونیک بزرگتر از يک در تفسیر روابط بمین دو
گممروه مممورد اسممتفاده قممرار گرفتممه اسممت .ضممرايب کانونیممک
استانداردشده ،سهم همر متغیمر را در تشمکیل متغیمر کانونیمک
مربوطه در حضور ساير متغیرها نشان میدهد .ضرايب کانونیمک
استانداردشده اولین متغیر کانونیک مربوط به صفات کمی نشان
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شکل  -6تجزیه خوشهای با استفاده از روش وارد بر اساس تمام صفات کمی و کيفی در تودههای لوبيا چشمبلبلی مناطق گرم و خشک ایران
Fig. 6. Cluster analysis using ward method for all quantitative and qualitative traits in cowpea accessions of arid and
warm climate of Iran

از طريق تعداد دانه در غالف و وزن100دانه زياد بود .در مطالعه
همبستگی نیز وزن100دانه با طول غالف همبستگی داشت .لذا
اين ارتباط به صورت غیرمستقیم و از طريق طول غالف بود .اثر
مستقیم طول دانه و غالف در بوتمه ،صمفات مهمم ديگمر بما اثمر
مستقیم و زياد بر عملکرد بودند .عرض دانه و وزن100دانمه اثمر
مستقیم منفی بر عملکرد داشتند .در مطالعات همبسمتگی نیمز
بین وزن100دانه و عملکرد رابطمه مثبتمی مشماهده نشمد .ايمن
نتايج نشاندهنده آن است که تودههای با دانههای سنگینتمر از
پتانسیل عملکمرد بمااليی بمرای اقلمیم گمرم و خشمک از جملمه
سیستان برخوردار نیستند .اما تودههمايی از جملمه لوبیما چشمم
بلبلی ماک (محلی زابمل) و همچنمین تموده ( TN7222محلمی
سرمشک جیرفت) که دارای دانمههمای سمبکتمر و کموچکتری
بودند ،عملکرد بیشتری داشتند.

بنابراين همانطور که مشخص است ،بوتمههمای کوتماهتر،
ديررستر بوده و اجزای عملکرد از جمله وزن100دانمه و طمول
غالف در آنهما نیمز بیشمتر اسمت .بمر اسماس نممودار دوبعمدی
همبستگی کانونیمک ،صمفت روز تما گلمدهی دارای همبسمتگی
منفی با عملکرد بود؛ بنابراين تودههايی که زودتمر وارد گلمدهی
شده بودند ،به دلیمل داشمتن فرصمت بیشمتر در دوره زايشمی و
تشکیل غالف و دانه ،عملکرد بیشتری نیز داشتند.
تجزیه مسير
تجزيممه مسممیر بممه منظممور شناسممايی اثممرات تأثیرگممذار در
افزايش عملکرد انجام شد .نتايج تجزيه مسیر (شمکل  )5نشمان
داد که طول غالف يک جز مهمم در عملکمرد دانمه بموده و اثمر
مستقیم مثبت و نسبتاً بیشتری دارد .اثر غیرمستقیم اين صفت
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گروهبندی نمود و بر همین اساس بین اين دو گروه همبسمتگی
کانونیممک انجممام و ارتبمماط بممین آنهمما مممورد بررسممی و ارتبمماط
معکوس بین آنها مشمخص شمد .بررسمی تنموع صمفات ممورد
بررسممی نشممان داد کممه صممفات فنولمموژيکی دارای تنمموع کممم و
بالعک صفات مرتبط با اجزای عملکرد از جمله وزن100دانه و
تعداد غمالف در بوتمه دارای تنموع بیشمتری بودنمد .بمه منظمور
شناسايی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد ،تجزيه مسیر انجام شمد و
مشخص شد که طول غالف بیشترين تأثیر را به صورت مستقیم
در افزايش عملکرد تودهها دارد .بر اساس نتايج حاصل از تجزيه
خوشهای ،تودهها به دو گروه کلی طبقه بندی شدند .گمروه اول
شامل تودههای با تولید شاخ و بمر زيماد ،امما بمدون تشمکیل
غالف و فاقد عملکرد دانهای بودنمد کمه مناسمب بمرای مصمارف
علوفهای يا کود سبز بودند .گروه دوم شامل  22توده بودنمد کمه
بر اساس تجزيههای انجامشمده بمه دو گمروه بما عملکمرد کمم و
متوسط و گروه بما عملکمرد زيماد طبقمهبنمدی شمدند .دو تموده
( TN7222محلی سرمشک جیرفت) و لوبیا چشممبلبلمی مماک
(محلممی زابممل) بیشممترين عملکممرد دانممه را در شممرايط منطقممه
سیستان داشتند که نشماندهنمده سمازگاری ايمن دو تموده بمه
شرايط گرمای بسیار زياد تابستان و تحمل آنها به شرايط تنش
های محیطی در منطقه است .بنابراين استفاده از ايمن دو تموده
در برنامههای اصالح لوبیا چشمبلبلی در مناطق گمرم و خشمک
توصیه میشود.

تجزیه خوشهای

تجزيه خوشهای با استفاده از روش وارد برای صفات کممی
و کیفی ،تودههايی که مرحله زايشمی را طمی نمودنمد را بمه دو
گروه اصلی متمايز نمود .گروه اول شامل  20توده بود که از نظر
عملکردی نیمز دارای مقمادير کمم و متوسمط بودنمد .گمروه دوم
شامل دو توده  TN7222و لوبیا چشمبلبلی محلی زابل بود کمه
از نظر عملکمردی بیشمترين مقمادير را در بمین سماير تمودههما
داشتند (شکل .)6
نتيجهگيری
اگرچه گزارش شده است که لوبیا چشمبلبلی پايه ژنتیکمی
محدودی دارد ( ،)Asare et al., 2010اما بررسی  51تموده بما
خاستگاه مناطق گرم و خشک نشان میدهد که تنموع ژنتیکمی
زيممادی از لوبیمما چشمممبلبلممی در ايممران وجممود دارد کممه توسممط
کشاورزان و با کشت متوالی آنها حفاظت شده است .اين تنموع
احتماالً نتیجه فرايندهای تکماملی اسمت کمه بما فشمار انتخمابی
القا شده توسط کشاورزان و با کمک طبیعت اتفاق افتاده اسمت.
در اين مطالعه  39صفت کمی وکیفی بمر روی  51تموده ممورد
بررسی قرار گرفت .هدف اين مطالعه شناسايی تنوع موجمود در
بین تودههای لوبیا چشمبلبلی اقلیم گرم و خشک ايران بود کمه
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Introduction
Cowpea (Vigna unguiculata) is a neglected crop with a wide diversity of its landraces in Iran, which
acclimated to different climates. Cowpea is considered as one of the most tolerant food legumes under heat
and drought stress. Although cowpea is distributed in a wide range of arid and warm climate of Iran, no
extensive study has been done to determine the diversity of the landrace originated from these regions.
Increasing yield, early maturity for grain production, long vegetative period for fodder yield, nutrient in leaf
and grains, cooking quality, and germination rate are some crucial traits in cowpea breeding programs. Agromorphological characterization of the existence germplasm would help to identification of the valuable
genetic resources which could be entered into cowpea breeding programs to overcome challenges facing this
crop production.
Materials and Methods
Fifty landraces of cowpea originated from the arid and warm climate of IRAN along with Sistan local
cowpea landrace (Mak) were evaluated for the diversity of 39 quantitative and qualitative agromorphological traits. IBPGR descriptor was used to the characterization of traits; including terminal leaflet
shape, leaf area, plant height, number of main branches, hypocotyl length, growth habit, number of nodes on
the main stem, internode length, plant vigor, number of fixation nodules in root, fresh weight, dry weight,
days to flower initiation, days to flowering (50%), days to flower termination, days to first mature pods, days
to maturity, days to harvest, flower color, raceme position, pod color, seed crowding, pod wall thickness,
plant hairiness, attachment of testa, pod length, number of locules per pod, 100-seed weight, number of pods
per peduncle, number of pods per plant, yield, seed length, seed width, pod curvature, eye pattern, testa
texture, canopy temperature, leaf chlorophyll concentration, and heat stress effects %. This experiment was
done at the Zahak agricultural station of Sistan Agricultural and Natural Resources Research and Education
Center. The experiments were performed observationally using furrow planting. Each landrace was sown in
a five-meter row. 100 and 10 cm were considered for between and within row spaces of plants, respectively.
Irrigation was carried out based on the needs of the plant and considering the conventional method of
cowpea irrigating in the Sistan region, almost every two weeks. Statistical methods, including correlation,
factor analysis, canonical correlation, path analysis, and cluster analysis, were used to identify the diversity
and relationship among traits.
Results and Discussion
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Yield components included 100-seed weight and number of pods per plant were the most diverse traits
in the current study. Based on the results, studied landraces could be potentially categorized in two grain and
forage types. N7222 (Sarmoshk local landrace) and Mak (Zabol local landrace) showed the highest grain
yield among evaluated landraces. TN7241 (another Zabol local landrace) and TN7274 (Kahnouj local
landrace) were detected as landrace with the highest potential for forage production. It was also identified
that two other Kahnouj local landraces, including TN7292 and TN7291, are the earliest maturity landraces
among evaluated landraces. Correlation analysis showed a significant positive relationship between yield and
number of N2 fixation nodules in the root. A significant positive correlation was also identified between pod
length with a dry weight of the plant, the number of locules per pod, and 100-seed weight. Furthermore, it
was revealed that yield was directly affected by pod length using path analysis. Path analysis distinct
phenological traits from quantitative traits related to yield. Canonical correlation showed a negative
correlation between days to flowering with grain yield, and it was shown that dwarf bushes with high yield
component and 100-seed weight matured lately.
Conclusion
Notable diversity for cowpea landraces was observed in the current study. The results of this research
divided the accession to two grain and forage types. It was identified that high biomass yielded plants were
not comfortable for grain production while they product suitable forage production. According to the results,
two landraces were the best ones in grain production that were confirmed by cluster analysis. Pod length and
the number of locules per pod were detected as the main two traits related to yield. The observed diversity in
yield components could be applied further in the cowpea breeding programs.
Keywords: Arid and warm climate ؛Cowpea ؛Genetic diversity ؛Vigna unguiculata
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چکيده
به منظور بررسی اثر تلقیح بذور ژنوتیپهای نخود با میکوريزای آرباسکوالر و شبهمیکوريزای داخلی بر روی عملکرد
و برخی خصوصیات فیزيولوژيک نخود ،آزمايشی بهصورت اسپیلتپالت در قالب طرح بلوکهای کاملتصادفی در سه تکرار
در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی  1392-93به اجرا در آمد .فاکتور اصلی در
سررره سررر ح شرررامل میکررروريزای آرباسرررکوالر گونررر  Glomus mosseaeو شررربهمیکررروريزای داخلررری گونررر
 Piriformospora indicaو عرردم مصررر کررود و فرراکتور فرعرری شررامل  9ژنوتیررپ نخررود بررود .نترراي نشرران داد کرره
 G. mosseaeاز اواسط فصل رشد بهطور معنیداری باعث افزاي س ح برگ و ماده خشک گیاه نخرود گرديرد .ژنوتیرپ
 MCC537از اوايل فصل رشد از نظر س ح برگ و ماده خشک ،برترری مشرهودی نسربت بره سراير ژنوتیرپهرا داشرت.
میکوريزای آرباسکوالر سبب افزاي معنیدار کلروفیلهرای  aو  ،bکاروتنوئیردها و سربزينگی بررگ گرديرد ،امرا سر وح
میکوريزا تأثیر معنیداری بر روی میزان کلروفیل کل نداشتند .بیشترين مقردار کلروفیرل  aدر ژنوتیرپهرای ،MCC537
 MCC693 ،MCC427و  ،MCC392بیشرررترين مقررردار کلروفیرررل کرررل در ژنوتیرررپهرررای ،MCC427 ،MCC537
 MCC693 ،MCC392و  MCC80به ترتیب به میزان  0/564 ،0/574 ،0/612 ،0/620و  0/562میلیگرم بر گررم وزن
تر برگ ،بیشترين مقدار کاروتنوئید در ژنوتیپهای  MCC427 ،MCC537و  MCC392و باالترين شاخص سبزينگی به
ترتیب به میزان  31/7 ،33/8و  29/9در ژنوتیپهای  MCC427 ،MCC537و  MCC392مشاهده شد .بیشترين میرزان
عملکرد دانه در ژنوتیپ  MCC537و شرايط کاربرد  G. mosseaeمشاهده شد که در مقايسه با شرايط عدم مصر قارچ
 31درصد بیشتر بود .در مجموع به نظر میرسد که میکوريزای آرباسکوالر میتواند سبب بهبود خصوصریات فیزيولوژيرک
نخود شده و در بین ژنوتیپهای مورد بررسی MCC427 ،MCC537 ،و  MCC392از نظر ويوگیهای فیزيولوژيک مورد
م العه برتری داشتند.

واژههای کليدی :شاخص سبزينگی؛ کاروتنوئید؛ کلروفیل

مبادرت ورزند .اين وضعیت به ويوه در مورد حبوبات کره اغلرب
نسبت به محصوالت پُردرآمدتری مانند غرالت در مرتبره بعردی
قرار دارند ،نمرود بیشرتری دارد ( .)Arshadi et al., 2017بره
همین جهت چنانچه افزاي عملکرد حبوبات و يا ثبات عملکرد
آنها تحت شرايط نامساعد مدنظر باشد ،بايستی عمرده فعالیرت

1

مقدمه
افزاي تقاضا برای غذا در دنیرا ،کشراورزان را وادار کررده
است تا نسبت به زيرکشتبردن اراضری دارای شررايط نامسراعد
* نویسنده مسئولjavad_arshadi24@yahoo.com :
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اين سويه جديد ،در شرايط محی ی مختلر دارنرد ( Stein et
& al., 2008; Waller et al., 2005; Kari Dolatabadi
Mohamadi Galtapeh, 2010; Baltruschant et al.,
.)2008

های بهنوادی و برهزراعری برر روی مقراومکرردن ارقرام مختلر
حبوبات به شررايط نامسراعد محی ری متمرکرز شروند .يکری از
عواملی که احتماالً بتواند در افزاي عملکرد گیاه حبوبات مرثثر
باشد ،همزيستی آن با قارچ میکوريزا اسرت ( Arshadi et al.,
 .)2017قارچهای میکوريزا در تأمین زيستی فسررر بررای گیراه
نق بهسزايی دارنرد .از برین آنهرا ،میکوريزاهرای داخلری (يرا
وزيکوالر-آرباسکوالرها) که بره اختصرار بره VAMهرا 1شرهرت
يافتهاند ،در برقراری همزيستی با ريشه گیاهان زراعی از جملره
لگومها موفقتر بودهاند؛ چرا که آنها نیز با دريافت کربن تثبیت
شدۀ فتوسنتزی ،عناصر غذايی را به فرم قابلجرذ بررای گیراه
درمرریآورنررد ( Koocheki et al., 2005; Shrimant
 .)Shridhar, 2012همچنرررین قرررارچ میکررروريزا و بررراکتری
ريزوبیوم ،قبل از اين که هريک با گیاه میزبان ،همزيستی ايجراد
کنند ،در محیط ريزوسرری گیاه میزبان مسرتقیماً برر روی هر
تأثیر مریگذارنرد (.)Ford Denison & Toby Kiers, 2011
میکوريزاها ه در ايجاد شرايط مسراعد بررای تولیرد گررههرای
ريزوبیومی بر روی ريشه و ه در فراهمری بیشرتر فسررر بررای
آنزي نیتروژناز موجود در باکتریهای ريزوبیوم نقر دارنرد .در
مقابل ،ريزوبیومها در جذ بهتر نیتروژن و به دنبرال آن سرنتز
بیشتر اسیدهای آمینه و فراهمری اسریدهای آمینره مرورد نیراز
میکوريزاها نق دارند ( Koocheki et al., 2005; Diouf et
)al., 2003؛ برا ايرن حرال بره نظرر مریرسرد کره ايرن راب ره
همزيستی بین گیاه ،ريزوبیوم و میکوريزا میتواند چه در شرايط
نرمال و چه در شرايط نام لو  ،در ارتقای میزان تولید محصول
مثثر باشد.
م العررات نشرران دادهانررد کرره VAMهررا (کرره جديررداً برره
AMFها 2نامگذاری شدهاند) عموماً از گروه زيگومايستها بروده
و قارچهای اکتومیکروريزا عمردتاً جرز گرروه بازيديومايسرتهرا
هسرتند (.)Singh, 2000; Asadi Rahmani et al., 2007
امررا اخیررراً يررک گونرر جديررد از بازيديومايسررتهررا بررا نررام
 Piriformospora indicaشناسايی شده که همانند AMFها
عمل کرده و اندوفیت میباشد و بر خال سراير هر گرروههرای
خود ،به داخل ريشه گیاه میزبان نروذ پیدا میکند ( Verma et
 ،)al., 1998; Arshadi et al., 2017به همین دلیل اص الحاً
به آن شبهمیکوريزای داخلی نیز میگويند .تحقیقات انجامشردۀ
اخیر حکايت از افزاي تحمل گیاهان زراعیِ همزيستشرده برا

در ايران ،نخود در بین حبوبات بیشترين سر ح زيرکشرت
را به خود اختصاص داده است .اين در حالی است کره میرانگین
عملکرد نخود آبی و دي کشرور بره ترتیرب در حردود  1000و
 500کیلوگرم در هکتار بروده کره نسربت بره سراير کشرورهای
تولیدکننده اين محصول ،عملکرد پرايینی اسرت ( Alimadadi
 .)et al., 2010البته در سالهای اخیر ،پووهشگران زيرادی برر
روی شناسايی و معرفی ارقرام برا پتانسریل عملکررد بیشرتر در
محصول نخود تحقیق کرده و در اين زمینره بره موفقیرتهرايی
دست يافتهاند (جدول  .)1به عنوان مثرال ژنوتیرپ تروده برومی
گناباد که دارای پتانسیل عملکرد بااليی است ،حاصل تحقیقرات
) Ganjeali et al., (2011aبوده است.
) Kapoor et al., (2004نشران دادنرد کره همزيسرتی
ريش رازيانه با دو گون قارچ  VAMبهطرور معنریداری سربب
بهبود گلدهی (تعداد چتر) ،وزن1000دانه ،بیومرا و عملکررد
دانه رازيانه گرديد Rasae et al., (2013) .در تحقیقرات خرود
بر روی کاه اثرات تن خشکی در گیاه نخرود از طريرق بره
کارگیری هیومیک اسید ،ريزوبیوم و میکوريزا (گونر Glomus
 )intraradicesاظهار داشتند که کراربرد ريزوبیروم ،هیومیرک
اسید و آبیاری تکمیلی در بهبود صرات فیزيولوژيک گیاه نخرود
(کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکلروفیل کل ،سر ح بررگ و قنردهای
محلول) مثثر بودند ،اما کاربرد میکوريزا ترأثیری در بهبرود ايرن
صرات نداشت .در تحقیقری ديگررPrajapati et al., )2008( ،
گزارش کردند که گیاهان برن تلقیحشده با Piriformospora
 indicaاز نظر تمام شراخصهرای رشرد انردازهگیرریشرده در
مراحل رشد رويشی و زايشی نسبت به شاهد برتری داشتند.
تحقیق حاضر با هد بررسی اثر تلقیح بذور ژنوتیرپهرای
مختل نخود با قارچهای  AMFو شربهمیکروريزای داخلری برر
روی برخی خصوصیات فیزيولوژيک گیاه نخود انجام گرديد.
مواد و روشها
آزماي در سال زراعری  1392-93در مزرعره تحقیقراتی
دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برهصرورت اسرپیلت
پالت (کرتهرای خردشرده) در قالرب طررح بلروکهرای کامرل
تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد .فاکتور اصلی در سه س ح
شرررامل میکررروريزای  AMFگونررر ،Glomus mosseae

1. Vesicular Arbuscular Mycorrhiza
2. Arbuscular Mycorrhizal Fungi
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( .)Harrach, 2009محیط کشت قارچ پیريرورموسپورا اينديکا
جهت تکثیر ،به صورت محیط کشت جامد آمرادهسرازی گرديرد
( .)Kumar et al., 2011; Namvar, 2014سررپ قررارچ
پیريرورموسپورا اينديکا بر روی پلیتها تلقیح و پتریهرا جهرت
تکثیر قارچ به گرمخانه منتقل شدند.
در طول فصل رشد ،سه مرتبره عملیرات وجرین در تراري
های  17و  23ارديبهشتماه و  4خردادماه و دو مرتبه عملیرات
سمپاشی با س ديازينون جهرت مبرارزه برا کررم هلیروتی برا
غلظت يرک در هرزار در تراري هرای  24و  30ارديبهشرتمراه
به طور يکسان برای کرتهای آزمايشی صرورت پرذيرفت .بررای
کلی تیمارها آبیاری در سه مرحل پ از کاشت ،شروع گلدهی
و غال دهی انجام گرديد (هنگامی که سره بوتره از سره ردير
میانی هر کرت به گل رفته بودند ،شروع گلدهی و زمانی که سه
بوته از سه ردي میانی هر کرت دارای غال شده بودند ،شروع
غررال دهرری تلقرری گرديررد ( & IBPGR., ICRISAT
.)ICARDA, 1993
میزان کلروفیلهای  b ،aو کل و همچنین کاروتنوئیردهای
برگها نیز در زمان  50درصرد گلردهی برا اسرتراده از دسرتگاه
اسررپکتروفتومتر ( )Wellburn, 1994تعیررین گرديررد( .وقرروع
50درصد گلدهی زمانی است کره نصر بوترههرای سره ردير
میانی هر کرت ،گلدار شده باشند ( & IBPGR., ICRISAT
 .)ICARDA, 1993در طول فصل رشد در تاري های ،51 ،32
 81 ،75 ،65و  87روز پ کاشت ،سه بوته از نیمه برااليی هرر
کرت بهصورت تصادفی انتخا گرديرد و ابتردا سر ح بررگ ،برا
دستگاه ارزيابی س ح برگ (مدل  )Li-1300اندازهگیرری شرد،
سپ ماده خشک بوتره از طريرق قرارگررفتن آنهرا در دمرای
75درج سانتیگراد در آون به مدت  48ساعت ارزيابی گرديرد.
در اواسط گلدهی شاخص سبزينگی برگها برهوسریل دسرتگاه
 SPADمورد ارزيابی قرار گرفت؛ بدين ترتیب که قرائرتگیرری
از سه بوته در هر کرت انجرام گرديرد و بررای قرائرتگیرری برا
دستگاه ،SPADاز برگچ نوک در اولین برگ کامالً توسعهيافته
از قسمت باالی ساقه استراده شده و به ازای هر گیاه فقط يرک
قرائتگیری انجام گرديد .اندازهگیریها در يرک نق ره مرکرزی
روی برگچه بین رگبرگ اصلی و حاشیه بررگ انجرام شردند .در
نیمه پايینی هر کرت که به ارزيابی عملکرد اختصاص يافته بود،
بوتررههررا پر از حررذ حاشرریه برداشررت و پر از کوبیرردن و
جداسازی دانههرا ،عملکردهرای بیولوژيرک و دانره بره ترکیرک
اندازهگیری شده و از تقسی عملکرد دانه بر عملکرد بیولوژيرک،

شبهمیکوريزای داخلی گون  Piriformospora indicaو عدم
مصررر کررود و فرراکتور فرعرری شررامل  9ژنوتیررپ نخررود کرره از
پتانسیل عملکرد خوبی برخوردار بودند ،بود .اين ژنوتیپها طری
م العات انجامشرده برر روی ژرمپالسر متعلرق بره بانرک برذر
پووهشکده علوم گیراهی دانشرگاه فردوسری مشرهد ،گرزين و
معرفی شدهاند (جدول  .)1قبل از انجام عملیات کاشت ،از خاک
مزرعه در عمق  30سانتی متری ،نمونرهبررداری شرده و صررات
 ،pHدرصد ماده آلی ،EC ،بافت خاک ،مقدار عناصر مراکرو (،N
 Pو  )Kو مقدار عناصرر میکررو ( ،Cu ، Zn ،Feو  )Mnتعیرین
شدند (جدول  .)2بافت خاک محل آزماي از نوع سریلتلرومی
بود .بر اسا توصیه کودی آزمايشگاه خاک مقدار عناصر فسررر
و پتاسی خاک در حد متعادل قرار داشت و نیرازی بره مصرر
کودهای فسرره و پتاسه نبود .اما قبرل از کاشرت 40 ،کیلروگرم
کود اوره در هکتار به عنوان اسرتارتر و  20ترن در هکترار کرود
دامی جهت افزاي کربن آلی خاک استراده شد .پر از انجرام
عملیات آمادهسازی زمرین (شرامل شرخ  ،ديسرک ،تسر یح و
ايجاد جروی و پشرته) ،کاشرت در تراري  20اسررند مراه سرال
 1392در وسررط پشررته انجررام گرديررد .فاصررل روی رديرر
10سانتی متر و فاصل بین ردي  50سرانتیمترر برود و در هرر
کرت پن ردي منظرور شرد کره دو ردير کنراری بره عنروان
حاشیه بودند .طول کرتها  7/5متر بود و در هر ردي  75عدد
بذر بهصورت دستی در عمق پن سانتیمتر کشت گرديد .برذور
ابتدا با محلول هیپوکلريت سدي ِ پن درصد ،ضدعرونی و سپ
با آ مق ر شسته شدند .جهت آلرودهکرردن برذور بره براکتری
ريزوبیوم همزيست نخود ،1مايه تلقریح تجراری ايرن براکتری از
شرکت زيستفناوری مهر آسیا در تهران تهیه شرد و م رابق برا
روش توصیهشده توسط اين شرکت ،بهصورت برذرمال ،برهطرور
يکسان برای کلیه تیمارها مرورد اسرتراده قررار گرفرت ( Izadi
 .)Darbandi & Akram, 2012به منظور آلرودهکرردن خراک
مزرعه به قارچ  ،Glomus mosseaeاين قارچ از کلینیک گیراه
پزشکی ارگانیک در همدان تهیه شد و م رابق برا روش توصریه
شده توسط اين شرکت ،قبل از کاشت بذور ،در تیمارهای مرورد
نظر  30گرم از خاک آلوده به میسیلیوم قارچ مرذکور در محرل
قرارگیری بذر بر روی پشرته ريختره شرد ( )Kamaei, 2014و
برای آلودهکرردن خراک مزرعره بره قرارچ Piriformospora
 ، indicaبذور جوانهزدۀ 2روزۀ نخود در محیط ماي حاوی ايرن
قررارچ ،غوطررهور شررده و سررپ مررورد کشررت قرررار گرفتنررد
1. Mesorhizobium ciceri
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شدند .تجزيه و تحلیل دادههرا و رسر گررا هرای مربوطره برا
اسررتراده از نرررمافزارهررای  EXCELو  MSTAT-Cصررورت
پذيرفت .مقايسات میانگین نیز با استراده از آزمون دانکن انجرام
شد.

شاخص برداشرت محاسربه و برحسرب درصرد گرزارش گرديرد.
ژنوتیپ MCC80در تاري  31خردادماه  ،1393ژنوتیرپهرای
،MCC693 ،MCC392 ،MCC361 ،MCC358
 MCC427 ،MCC696و  MCC950در ششرررر تیرمرررراه و
ژنوتیررپ MCC537در هشررت تیرمرراه  1393آمرراده برداشررت

جدول  -1مشخصات ژنوتيپهای نخود مورد استفاده در آزمایش
Table 1. Traits of chickpea genotypes used in experiment
کدشناسه دربانک بذر پژوهشکده گياهی
Identifying code in seed bank of plant
Institute

منشأ و نام ژنوتيپ
Origin and name of genotype

منبع مورد استفاده
Used sources

ايرانIran, 5311-5311 ،
ايران ،رق کرجIran, Karaj cultivar -
ايران ،رق ج Iran, Jam cultivar -
ايران ،توده بومی کرمانشاهIran, native lot of Kermanshah -
ايران ،توده بومی بجنوردIran, native lot of Bojnurd -
ايران ،توده بومی گنابادIran, native lot of Gonabad -

)Ganjeali et al., 2011(a
Ganjeali & Bagheri, 2010
Ganjeali & Bagheri, 2010
)Ganjeali et al., 2011(a
)Ganjeali et al., 2011(b
)Ganjeali et al., 2011(a
مذاکرات شخصی (پُرسا ،ح1393 .؛ مسئول بانک بذر)
)Personal negotiations (Seed Bank Manager
Abrishamchi et al., 2012
Mansoorifar et al., 2012

ايرانIran -
ايرانIran -
ايران ،رق هاش Iran, Hashem cultivar -

MCC1 80
MCC 358
MCC 361
MCC 392
MCC 427
MCC 537
MCC 693
MCC 696
MCC 950

جدول  -2مشخصات خاک محل آزمایش
Table 2. Traits of soil of experiment location
رس

سيلت

شن

()%
Clay
)(%

()%
Silt
)(%

()%
Sand
)(%

5.53

65.34

29.13

نتایج و بحث

ماده
آلی
()%
OC
)(%
0.87

منگنز

روی

مس

آهن

پتاسيم

فسفر

نيتروژن

هدایت

(ميلیگرم

(ميلیگرم

(ميلیگرم

(ميلیگرم

(ميلیگرم

(ميلیگرم

(ميلیگرم

الکتریکی

بر

بر

بر

بر

بر

بر

بر

(دسیزیمنس

کيلوگرم)
Mn
)(ppm

کيلوگرم)
Zn
)(ppm

کيلوگرم)
Cu
)(ppm

کيلوگرم)
Fe
)(ppm

کيلوگرم)
K
)(ppm

کيلوگرم)
P
)(ppm

کيلوگرم)
N
)(ppm

برمتر)
EC
)(dS/m

اسيدیته
pH

17.152

1.410

1.516

7.620

413

38

861

4.26

7.29

ريزوبیوم (بره تنهرايی) و ريزوبیروم بره همرراه شربهمیکروريزای
داخلی ،از اين نظر در يک گروه آماری قرار گرفتنرد (شرکل .)1
تأثیر کلروفیل  aبه عنوان فاکتور اصلی مراکز واکن فتوسنتزی
و نق کلروفیل  bدر قالب رنگريزۀ آنتنی و پديدۀ قیر انررژی
دير زمانی است کره شرناخته شرده اسرت ( Taiz & Zeiger,
 )2006و افزاي مقادير آنها بواس استرادۀ تلریقی ريزوبیوم
و میکوريزا ،در افزاي سرعت و میزان فتوسنتز و بره دنبرال آن
ارتقای ظرفیت فتوسرنتزی گیراه نخرود تأثیرگرذار خواهرد برود
( .)Kafi et al., 2010اين موضوع افزاي ماده خشک تولیدی
گیاهان نخود تیمارشده با ريزوبیوم و میکوريزا را من قری جلروه
میدهد .با اين حال ،با توجه به معنیداری اثر تیمار ريزوبیروم و

1

کلروفيل

اثر س وح کود زيستی بر روی کلروفیل  aبررگ نخرود در
س ح يک درصد معنیدار گرديد (جدول  .)3بردين ترتیرب کره
در تیمار ريزوبیوم و میکوريزا مقردار کلروفیرل  aبررگ برهطرور
معنیداری بیشتر از دو تیمار ديگر بود و اين تیمار در مقايسه با
دو تیمار مصر ريزوبیروم (بره تنهرايی) و ريزوبیروم بره همرراه
شبهمیکوريزای داخلی کلروفیل  aبرگ را به ترتیرب بره میرزان
 11/53و  12/30درصررد افررزاي داد .امررا دو تیمررار مصررر
1. Mashhad Chickpea Collection
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میکوريزا بر روی مقادير کلروفیلهای  aو  bغیرمعنریدارشردن
مقدار کلروفیل کل در گیاهان تحت تیمارهای کودهای زيستی،
برای محقق اين پووه قابل توجیه نبود .با اين وجود ،با توجره
به اين که صرات مذکور دارای ضريب تغییرات پايینی هسرتند،
لذا علت غیرمعنریدارشردن آنهرا نمریتوانرد خ رای آزمراي
قلمداد شود (.)Farshadfar & Javadi Niya, 2011
اثر ژنوتیپهای نخود بر روی کلروفیل  aبرگ آن در س ح
يک درصد معنیدار گرديد (جردول )3؛ بره طروریکره ژنوتیرپ
 MCC537با مقدار  0/3101میلیگررم برر کیلروگرم بیشرترين
میررزان کلروفیررل  aرا از خررود نشرران داد ،امررا ژنوتیررپهررای
 MCC696 ،MCC392 ،MCC427و  MCC693برره همررراه
ژنوتیررپ  MCC537از ايررن نظررر در يررک کررال آمرراری قرررار
گرفتنررد .همچنررین بررین مقرردار کلروفیررل  aژنوتیررپهررای
 MCC80 ،MCC361 ،MCC358و  MCC950اخررررررتال
معنیداری مشاهده نشرد (شرکل -2الر ) .عرالوه برر ايرن ،اثرر
متقابل کود زيستی و ژنوتیپهای نخود بر روی کلروفیل  bبرگ
آن در س ح پن درصد معنیدار گرديد (جدول  ،)3اما اخرتال
ناچیزی از اين نظر بین تیمارهای مورد بررسری وجرود داشرت،
به طوریکه در بین تیمارهای مورد بررسری 11 ،تیمرار در يرک
گررروه آمرراری قرررار گرفتنررد .بررا ايررن وجررود ،برررای دو ژنوتیررپ
 MCC696و  MCC950مصر کودهرای میکروريزايی سربب
افزاي کلروفیل  bبرگ نشد (جدول  .)4همچنین ژنوتیپهرای
 MCC80 ،MCC358 ،MCC427 ،MCC537و MCC392
در س وح مختل کود زيسرتی ،کلروفیرل  bبرااليی را از خرود
نشان دادند که حاکی از پتانسیل باالی اين ژنوتیپها در سرنتز
کلروفیل  bمیباشد (جدول  .)4اثر ژنوتیپهرای نخرود برر روی
کلروفیل کل بررگ آن در سر ح يرک درصرد معنریدار گرديرد
(جدول  ،)3بهطوریکه بیشترين میزان کلروفیل کل در ژنوتیپ
 MCC537و کمترررين آن در ژنوتیررپ  MCC950مشرراهده
گرديرررد ،امرررا برررین ژنوتیرررپهرررای ،MCC427 ،MCC537
 MCC80 ،MCC693و  MCC392و همچنین برین ژنوتیرپ
هررررررررای  MCC361 ،MCC696 ،MCC950و MCC358
اختال معنیداری وجود نداشرت (شرکل  .) -2برا توجره بره
اينکره سره ژنوتیرپ  MCC427 ،MCC537و  MCC392از
نظر هر سه نوع کلروفیل  b ،aو کل باالترين میزانها را به خود
اختصاص دادند ،به نظر میرسد کره ايرن سره ژنوتیرپ از نظرر
تولید کلروفیل ،از پتانسیلهای بااليی برخوردار باشند.

کاروتنوئيدها

اثر س وح کود زيستی بر روی کاروتنوئیدهای برگ نخرود
در سر ح پرن درصرد معنریدار گرديرد (جردول  .)3در تیمرار
ريزوبیوم و میکوريزا مقدار کاروتنوئیدهای بررگ برهطرور معنری
داری بیشتر از دو تیمار ديگر بود و اين تیمار در مقايسره برا دو
تیمررار مصررر ريزوبیرروم (برره تنهررايی) و ريزوبیرروم برره همررراه
شبه میکوريزای داخلی کاروتنوئیردهای بررگ را بره ترتیرب بره
میررزان  4/71و  4/62درصررد افررزاي داد .امررا ،بررین دو تیمررار
مصرررر ريزوبیررروم (بررره تنهرررايی) و ريزوبیررروم بررره همرررراه
شرربهمیکرروريزای داخلرری ،اخررتال معنرریداری وجررود نداشررت
(شکل .)3کاروتنوئیدها گروه بزرگی از مولکولهای ايزوپرونوئیرد
هستند که توسط تمرامی انردامهرای فتوسرنتزی و بسریاری از
اندامهای غیرفتوسرنتزی سراخته مریشروند .کاروتنوئیردها بره
کرراروتنهررای هیرردروکربنی ماننررد لیکرروپن و بتاکرراروتن يررا
گزانتوفیلها تقسی بندی مریشروند ( .)Kafi et al., 2010بره
نظر میرسد که مصر تلریقی ريزوبیوم و میکروريزا در ترأمین
سوبسترای الزم برای بیوسنتز کاروتنوئیدها موفقتر از دو تیمرار
ديگر عمل کرده است Parsa Motlagh et al, )2011( .نیز در
گزارشهای خرود ،ترأثیر معنریدار قرارچهرای  G. mosseaeو
 G. intraradiscesبر افزاي غلظرت کاروتنوئیردهای لوبیرا را
در مقايسه با شاهد (عدم مصر قارچ) بیان نمودند .البتره ايرن
محققرران بررین تررأثیر ايررن دو سررويه قررارچ بررر روی غلظررت
کاروتنوئیدها اختال معنیداری مالحظه نکردند.
اثر ژنوتیپهای نخرود برر روی کاروتنوئیردهای بررگ آن در
سر ح يرک درصرد معنریدار گرديرد (جردول  ،)3برهطروریکرره
بیشترين میزان کاروتنوئید در ژنوتیپ  MCC537و کمتررين آن
در ژنوتیپ  MCC950مشرادهد گرديرد .امرا برین ژنوتیرپهرای
 MCC247 ،MCC537و  MCC392همچنررین بررین ژنوتیررپ
هرررررررررای  MCC361 ،MCC696 ،MCC950و MCC358
اختال معنیداری وجود نداشت (شکل  .)4با توجه به اينکه سه
ژنوتیررپ  MCC427 ،MCC537و  MCC392از نظررر غلظررت
کاروتنوئیدها باالترين میزان را به خود اختصاص دادنرد ،چنرین
برمیآيرد کره ايرن سره ژنوتیرپ از نظرر تولیرد کاروتنوئیرد ،از
پتانسیل بااليی برخوردار باشند .اين نتاي نشران مریدهرد کره
ژنوتیپهای مختل نخود از نظر تولید رنگريزه های فتوسرنتزی
قابلیتهای متراوتی با ه دارنرد Kafi et al, )2010( .نیرز در
م العاتشرران بررر روی بررسرری ت رأثیر تررن شرروری بررر برخرری
متغیرهای فیزيولوژيک  11ژنوتیپ نخود ،تغییرات فاحشی را در
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 Flip05-74C ،153Cو  Flip05-143Cدر شرررررايط تررررن
خشکی کاهشی از خود نشان نداد (.)Talebi et al., 2013

ژنوتیپهای مورد تحقیق خود مشاهده نمودند .اين پووهشگران
بیشترين مقدار کاروتنوئید را در س ح شوریِ  ،12 dS/mبررای
ژنوتیررپهررای  MCC544 ،MCC674و  MCC783گررزارش
کردند.
در تحقیقی ديگرر ،پاسر هرای فیزيولروژيکی  35ژنوتیرپ
نخود در دو شرايط تن خشکی و عدم تن مورد بررسی قررار
گرفتنررد .در ايررن م العرره مقرردار کاروتنوئیررد ،در ژنوتیررپهررای
Flip05- ،Flip05-59C ،Flip03-87C ،Flip03-63C

پروتئين بافتهای گياهی

اثر متقابل س وح کود زيستی و ژنوتیپ بر غلظت پروتئین
در بافتهای گیاهی نخود معنیدار شد (جدول  ،)3بهطوریکره
بیشرررترين غلظرررت پرررروتئین در دو ژنوتیرررپ  MCC537و
 MCC427تحت شرايط مصر ريزوبیوم به همراه میکوريزا (به
ترتیب به میزان  14/94و  16/12میلیگررم برر گررم) مشراهده
گرديد.

جدول  -4اثرات متقابل کود زیستی و ژنوتيپهای نخود بر روی صفات کلروفيل  ،bپروتئين بافتهای گياه ،عملکردهای بيولوژیک و دانه
و شاخص برداشت
Table 4. Mean comparisons for interactions of biological fertilizer and chickpea genotypes on chlorophyll b, protein of
plant tissues, biological yield, seed yield and harvest index
شاخص برداشت

پروتئين بافتهای گياه
Protein of plant
tissues
)(mg g-1

(درصد)
HI
)(%

7.856 c-f
6.285 ef
6.747 d-f
8.950 b-f
7.022 c-f
8.835 b-f
6.743 d-f
10.200 b-d
11.510 b
8.975 b-f
7.506 c-f
7.581 c-f
10.410 bc
7.635 c-f
7.856 c-f
6.814 d-f
14.940 a
16.120 a
7.169 c-f
5.579 f
6.208 ef
8.431 b-f
6.454 ef
7.850 c-f
6.733 d-f
9.002 b-f
9.506 b-e

26.15 hi
23.00 jk
22.01 k
30.23 f
25.17 hij
37.14 cd
38.77 abc
36.70 cd
37.99 bcd
26.64 gh
28.96 fg
27.71 fgh
29.10 fg
25.67 hij
40.39 ab
40.92 a
33.74 e
38.02 bcd
25.68 hij
23.62 ijk
27.87 fgh
29.81 f
29.60 f
37.32 cd
35.66 de
39.16 abc
38.82 abc

عملکرد بيولوژیک
(کيلوگرمدرهکتار)
Biological
yield
)(Kg.ha-1
4340 ijkl
4026 klmn
3979 lmno
4530 hij
4329 ijkl
5132 ef
3837 no
5330 de
5486 cde
4455 ij
4429 ij
4278 ijklm
4912 fg
4366 ijk
5823 c
3947 mno
6596 b
7180 a
4220 jklm
3925 mno
3926 mno
4613 ghi
4550 hij
4866 fgh
3650 o
5359 de
5674 cd

عملکرد دانه
Seed
yield
)(kg ha-1

کلروفيل b
Chlorophyll b
)(mg g-1 FW

ژنوتيپ
genotype
()MCC

1134 i-k
925 kl
876 kl
1370 g-j
790 l
1907 de
1488 gh
1957 c-e
2085 b-e
1187 h-k
1285 h-j
1185 h-k
1431 g-i
1124 i-k
2352 b
1615 fg
2226 bc
2730 a
1085 j-l
924 kl
1094 j-l
1375 g-j
1347 g-j
1817 ef
1302 h-j
2099 b-e
2203 b-d

0.243 c-f
0.256 a-f
0.213 fg
0.150 g
0.228 ef
0.283 a-f
0.291 a-f
0.308 a-e
0.301 a-e
0.235 d-f
0.259 a-f
0.246 b-f
0.329 a
0.228 h-j
0.325 ab
0.315 ab
0.301 e
0.326 b-d
00.241 h-j
0.254 i-k
0.255 f-h
0.251 f
0.232 f
0.296 cd
0.280 de
0.303 a-c
0.302 a-c

696
358
361
693
950
392
80
427
537
696
358
361
693
950
392
80
427
537
696
358
361
693
950
392
80
427
537

کود زیستی
Biological fertilizer

ريزوبیوم
Rhizobium

ريزوبیوم
+
میکوريزا
Rhizobium
+
Mycorrihza

ريزوبیوم
+
شبهمیکوريزای داخلی
Rhizobium
+
Pseudo-endo
mycorrihza

میانگینهای دارای حداقل يک حر مشترک ،بر اسا آزمون دانکن اختال معنیداری در س ح پن درصد (برای کلروفیل  )bو در س ح يک درصد (برای ساير صرات) با يکديگر ندارند.
Means that have at least one common letter, have not significantly different together based on multiple Duncan's test at 5% (for chlorophyll b) and 1% (for other
traits).
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 نخودa  اثر سطوح کود زیستی بر کلروفيل-1 شکل
.آزمون دانکن اختال معنیداری در س ح يک درصد با يکديگر ندارند

 بر اسا،میانگینهای دارای حداقل يک حر مشترک

Fig. 1. Effects of biological fertilizer on chlorophyll a of chickpea
Means that have at least one common letter, have not significantly different together based on multiple Duncan's test at 1%.

 اثر ژنوتيپ بر روی مقادیر کلروفيل نخود-2 شکل
. و کل هستندa  به ترتیب اثر ژنوتیپ بر مقدار کلروفیلهای، ال و
. بر اسا آزمون دانکن اختال معنیداری در س ح يک درصد با يکديگر ندارند،میانگینهای دارای حداقل يک حر مشترک

Fig. 2. Effect of chickpea genotypes on contents of chickpea chlorophyll
A and B are effects of chickpea genotypes on chlorophyll a and total chlorophyll, respectively.
Means that have at least one common letter, have not significantly different together based on multiple Duncan's test at 1%.

110

ارشدی و همکاران؛ تأثير همزیستی /...پژوهشهاي حبوبات ايران /سال(دوره) ،12شمارة ،2سال ،1400صفحه 104-121

شکل  -3اثر سطوح کود زیستی بر روی ميزان کاروتنوئيدهای برگ نخود
میانگینهای دارای حداقل يک حر مشترک ،بر اسا

آزمون دانکن اختال معنیداری در س ح پن درصد با يکديگر ندارند.

Fig. 3. Effect of biological fertilizer on contents of leaf carotenoids of chickpea
Means that have at least one common letter, have not significantly different together based on multiple Duncan's test at 5%.

شکل  -4اثر ژنوتيپ بر روی مقدار کاروتنوئيد برگ نخود
میانگینهای دارای حداقل يک حر مشترک ،بر اسا

آزمون دانکن اختال معنیداری در س ح يک درصد با يکديگر ندارند.

Fig. 4. Effect of chickpea genotypes on contents of leaf carotenoids of chickpea
Means that have at least one common letter, have not significantly different together based on multiple Duncan's test at 1%.

پروتئین در بافتهای گیاهی گردد .به نظر میرسرد کره کراربرد
میکوريزا به همراه ريزوبیوم به واس تأمین عناصر غرذايی الزم
(خصوصاً نیتروژن) برای سنتز پرروتئین در بافرتهرای گیراهی،
باعث افزاي پروتئینهای گیاهی در دو ژنوتیرپ  MCC537و
 MCC427شررده اسررت .در همررین راسررتاMehr )2011( ،
 Puyan & Shirani Radدر بررسرری تثبیررت بیولرروژيکی

در ساير تیمارها میزان پروتئین بافتهای گیاهی حتی بره
 11/6میلیگرم بر گرم ه نرسید .البته  21تیمرار از  27تیمرار
مورد بررسی در اين تحقیق ،از نظر غلظت پروتئین در بافتهای
گیاهی در يک گروه آمراری قررار گرفتنرد (جردول  .)4برا ايرن
وجررود ،مصررر میکرروريزا برره همررراه ريزوبیرروم توانسررت در دو
ژنوتیپ  MCC537و  MCC427سبب افزاي معنیدار میزان
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اثر ژنوتیپهای نخود بر روی شاخص سبزينگی برگهرای
آن در س ح يک درصد معنیدار گرديد (جدول  ،)3بهطوریکه
ژنوتیپ  MCC537با مقدار  ،33/84بیشترين قرائت  SPADرا
از خود نشان داد .البته اين ژنوتیپ با ژنوتیپهای  MCC427و
 MCC392در يک گروه آمراری قررار گرفرت .از طرر ديگرر،
ژنوتیررپهررای  MCC358و  MCC361در مقايسرره بررا سرراير
ژنوتیپهای مورد بررسی در اين تحقیرق ،پرايینتررين شراخص
سبزينگی را از خود نشان دادند (شکل  .)6با توجره بره ايرنکره
کلروفیلمترِ  SPAD-502تخمینری از مقردار کلروفیرل پهنرک
برگ است ( ،)Arshadi, 2008; Abbasi, 2020لرذا بره نظرر
میرسد که برخی از ژنوتیپهای نخود از قابلیت براالتری بررای
سنتز کلروفیل در برگهای خود برخوردار باشند.

نیتروژن در نوادهای بومی و غیربومی لوبیا گرزارش کردنرد کره
بیشترين درصد پروتئین دانه از تلقریح برذور برا نرواد  L-125و
کمترررين آن در تیمررار عرردم تلقرریح و کررود برره دسررت آمررد.
( Naseri et al, )2011نیز در گزارش خود ،تراوتهای معنری
داری را بین سه رق نخود از نظر پروتئین دانه ،تحت تیمارهای
تاري کاشت و تراک بوته عنوان کردند.
شاخص سبزینگی

اثر س وح کود زيستی بر روی شاخص سبزينگی برگهای
نخود در س ح يک درصد معنریدار گرديرد (جردول  .)3بردين
ترتیب کره شراخص سربزينگی در تیمرار ريزوبیروم و میکروريزا
بهطور معنیداری نسبت به دو تیمار ديگرر برترری داشرت و در
اين تیمار در مقايسه با دو تیمار مصر ريزوبیوم (به تنهرايی) و
ريزوبیوم به همراه شبهمیکوريزای داخلی شاخص سربزينگی بره
ترتیب به میزان  8/03و  11/39درصد بیشتر بود (شکل  .)5برا
توجرره برره برتررری تیمررار ريزوبیرروم و میکرروريزا در خصوصرریات
نیتروژن بافتهای گیاهی و کلروفیل بررگ (خصوصراً کلروفیرل
 ،)aبرتری اين تیمار در صرت شاخص سربزينگی نسربت بره دو
تیمار ديگر من قی به نظرر مریرسرد .چررا کره نیترروژن جرز
الينرک ساختمان کلروفیل بروده و کلروفیرلمتررِ SPAD-502
نیز مقدار کلروفیل پهنک برگ را که تخمینی از مقدار نیترروژن
برگ است نشان میدهرد Ghalavand et al, )2012( .نیرز در
تحقیقات خود بر روی کاربرد چهار ترکیب کود زيستی براکتری
های باسریلو  1و سردومونا  ،)B1( 2قرارچ تريکودرمرا،)B2( 3
مصر تلریقری براکتریهرای باسریلو و سردومونا و قرارچ
تريکودرمررا ( )B3و عرردم مصررر برراکتریهررای باسرریلو و
سدومونا و قارچ تريکودرما به عنروان شراهد ( )B4را برر روی
عملکرد و اجزای عملکرد نخود گزارش کردند که مصر تلریقی
باکتریهای باسریلو و سردومونا و قرارچ تريکودرمرا سربب
افزاي معنیدار شاخص سبزينگی که معیاری از کلروفیل برگ
است ،گرديد .آنها اين موضوع را به تأثیر مثبرت براکتریهرای
باسرریلو و سرردومونا و قررارچ تريکودرمررا بررر روی فعالیررت
ريزوبیوم در محیط ريزوسرر نخود و فراهمیِ بیشتر عناصر مرثثر
در سرراختمان و تشررکیل کلروفیررل ماننررد منیررزي و خصوصرراً
نیتروژن نسبت دادند.

الگوی تجمع ماده خشک

بهطور کلی روند تجمر مراده خشرک در برین تیمارهرای
مختل در اين تحقیق ،مشابه يکديگر و به صورت سریگموئیدی
بود (شکل  .)A-7در کلیه تیمارهای آزماي الگوی تجم ماده
خشک به گونهای بود که کمی قبل از رسیدگی فیزيولوژيرک ،از
وزن خشک تمام تیمارها کاسته شد که میتوان اين موضروع را
به زردشدن و ريزش برگها و تشديد رقابت در اواخر فصل رشد
نسربت داد ( Khaje Poor, 2004; Koocheki & Sarmad
 .)Nia, 2008مقايسه الگوی تجم ماده خشک در بین سر وح
مختل کود زيستی ،نشان داد که در نمونهگیرری اول اخرتال
معنیداری بین تیمارها وجود نداشت ،اما از نمونهگیری دوم بره
بعد ،بیشترين وزن خشرک انردام هروايی در تیمرار ريزوبیروم و
میکوريزا مشاهده شرد و کراربرد تلریقری ريزوبیروم و میکروريزا
سبب افزاي وزن خشک اندام هوايی گرديد و اين روند تقريبراً
تا انتهای فصل رشد ادامه داشت .به عبارت بهتر ،از نمونهگیرری
دوم به بعد و با حرکت به سمت انتهای فصل رشد ،برتری تیمار
ريزوبیوم و میکوريزا بیشتر شد ،به طروریکره در انتهرای فصرل
رشد ،برتری تیمار ريزوبیروم و میکروريزا کرامالً محسرو برود
(شکل  .)A-7نتاي اين آزمراي نشران داد کره نخرود گیراهی
است که به خوبی به مصر تلریقی ريزوبیوم و میکروريزا پاسر
مثبت نشان میدهد و با مصر اين کودهرای بیولوژيرک ،رشرد
اندام هوايی آن افزاي میيابد .چنین بر میآيد کره همزيسرتی
سهگانر گیراه ،براکتری ريزوبیروم و قرارچ میکروريزا مریتوانرد
اثربخشی چشمگیری در ماده خشک تولیدی گیاه نخود داشرته
باشد.

1. Bacillus lentus
2. Pseudomonas putida
3. Trichoderma harzianum
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شکل  -5اثر سطوح کود زیستی بر روی شاخص سبزینگی برگ نخود
میانگینهای دارای حداقل يک حر مشترک ،بر اسا

آزمون دانکن اختال معنیداری در س ح يک درصد با يکديگر ندارند.

Fig. 5. Effect of biological fertilizer on SPAD reading of chickpea leaf
Means that have at least one common letter, have not significantly different together based on multiple Duncan's test at 1%.

شکل  -6اثر ژنوتيپ بر روی شاخص سبزینگی برگ نخود
میانگینهای دارای يک حر مشترک ،بر اسا

آزمون دانکن اختال معنیداری در س ح يک درصد با يکديگر ندارند.

Fig. 6. Effect of chickpea genotypes on SPAD reading of chickpea leaf
Means that have at least one common letter, have not significantly different together based on multiple Duncan's test at 1%.

نتاي مشابهی توسط محققان ديگر گزارش شده است کره
مثيد ترأثیر مثبرت کراربرد تلریقری کودهرای زيسرتی برر روی
عملکرد گیاهان زراعی میباشرد Rodelas et al, )1999( .نیرز
در آزمايشی کاربرد جداگانه و تلریقی کودهای زيسرتی براکتری
هررای ريزوبیرروم (سررويه لگومینوزاريرروم )1و ازتوبرراکتر (گونرره

چروکوکوم )2را بر روی گیاه باقال مورد بررسی قرار دادند .آنهرا
اظهار داشتند که اثر کاربرد تلریقی اين کودها برر روی افرزاي
وزن خشک اندام هوايی باقال بره مراترب بیشرتر از کراربرد کرود
ريزوبیروم بره تنهرايی برود Rezvami et al, )2009( .نیرز در
تحقیقررات خررود بررا بررسرری اثررر چهررار سرروي میکرروريزای

1. Rhizobium leguminosarum

2. Azotobacter chroococcum
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موضوع نشاندهندۀ داشرتن جثر کوچرک و احتمراالً زودرسری
برای اين ژنوتیپ میباشد و بازگوکنندۀ آن است که شرايد ايرن
خصوصیات بتوانند تحت شرايط برخی از تن های محی ی ،برا
وجود پايینبرودن مراده خشرک تولیردی ،از کراه چشرمگیر
عملکرد ممانعت کرده و ترا حردی در ثبرات عملکررد آن مرثثر
باشند.

 G. intraradices ،G. etanicatum ،Glomus mosseaeو
ترکیبی از  G. fasciculatum ،G. mosseaeو Gigaspora
 hartigaبر روی گیاه يونجه ،به نق مثبت میکروريزا برر روی
خصوصیات زراعی گیاه يونجه اشراره کررده و در ايرن برین ،اثرر
سوي  G. mosseaeرا بر روی اين خصوصریات (از جملره وزن
خشک اندام هوايی) بیشتر از سويههای ديگر ديدند .در بررسری
روند تجم مراده خشرک در برین ژنوتیرپهرای نخرود ،برترری
ژنوتیپهای  MCC537و  MCC427از نمونهگیری دوم به بعد
کامالً محسو بود ،چرا که اين دو ژنوتیپ ،در مقايسه با سراير
ژنوتیپها در مراحل مختل نمونهگیری ،برترری چشرمگیری از
نظر ماده خشک تولیدی داشتند (شکل  .)B-7به نظر میرسرد
که اين دو ژنوتیپ از پتانسیل باالتری برای تولید مراده خشرک
در طول فصل رشد برخوردار باشند.

عملکرد دانه

اثر متقابل س وح کود زيسرتی و ژنوتیرپهرای نخرود برر
عملکرد دانه در س ح يک درصد معنیدار گرديد (جدول  .)3بر
اين اسا  ،ژنوتیپ  MCC537در شرايط مصر ريزوبیروم بره
همراه میکوريزا ،با عملکرد دان  2730کیلوگرم در هکتار بهطور
معنیداری بیشترين عملکرد را از خرود نشران داد (جردول .)4
ضمن آن کره ايرن ژنوتیرپ ،در شررايط مصرر ريزوبیروم (بره
تنهايی) و همچنین مصر ريزوبیوم بره همرراه شربهمیکروريزا،
عملکرد بااليی را از خود نشان داد و مقادير عملکرد آن در ايرن
س وح تیماری ،در رتبه بعدی قرار داشتند (جدول  .)4برهطرور
کلی تقريباً عملکرد کلی ژنوتیرپهرا در تیمرار مصرر تلریقری
ريزوبیوم و میکوريزا بیشتر از عملکردهرای آنهرا در تیمارهرای
مصررر ريزوبیرروم (برره تنهررايی) و مصررر تلریقرری ريزوبیرروم و
شبهمیکوريزای داخلری برود .ايرن نتراي  ،بازگوکننردۀ موفقیرت
همزيستی سهگان گیاه نخود ،ريزوبیوم و میکوريزا و نیرز نقر
بهتر میکوريزا در تأمین عناصر غذايی مورد نیراز گیراه و توزير
مناسبتر آنها بین انردامهرای فتوسرنتزی و مخرازن نخرود در
مقايسه با دو تیمار ديگر میباشند.
در همین راستا Zaidi et al, )2003( ،گزارش نمودند که
استراده از ريزوبیوم به همراه میکروارگانیسر هرای حرلکننردۀ
فسرات و قارچ میکوريزایآرباسکوالر ،باعث افزاي وزن خشرک
گره ريزوبیوم میشود که خود میتوانرد افرزاي عملکررد دانر
نخررود را برره همررراه داشررته باشررد .در تحقیقرری ديگررر)2009( ،
 Rezvani et al,طی بررسی اثر چهار سويه قارچ میکروريزا برر
روی خصوصیات زراعی و فیزيولوژيک يونجه ،اظهار داشتند کره
کرراربرد میکرروريزا تررأثیر مثبترری بررر روی بهبررود عملکرررد و
خصوصیات زراعی گیاه يونجه داشت و در اين بین ،اثر سوي G.
 mosseaeبر روی اين خصوصیات بیشتر از ساير سويههای بره
کاررفته در اين تحقیق بود .آنها اين موضوع را به ترأثیر سروي
 G. mosseaeبر جذ بهتر آ و مواد غذايی بره ويروه فسررر
نسبت دادند.

شاخص سطح برگ

روند شراخص سر ح بررگ ،هماننرد الگروی تجمر مرادۀ
خشک ،به گونهای بود که کمی قبل از رسیدگی فیزيولوژيک ،از
س ح برگ تمام تیمارها کاسته شد که میتوان ايرن موضروع را
به پیرشدن و ريزش برگها و تشديد رقابت در اواخر فصل رشد
نسربت داد ( Khaje Poor, 2004; Koocheki & Sarmad
 .)Nia, 2008بررسی روند شاخص س ح برگ در برین سر وح
مختل کود زيستی ،نشران داد کره در نمونرهگیرریهرای اول،
چهارم و پنج اختال معنیداری بین تیمارها وجود نداشرت و
در نمونهگیریهای دوم ،سروم و ششر  ،بیشرترين وزن خشرک
اندام هوايی در تیمار ريزوبیوم و میکوريزا مشاهده شد و کراربرد
تلریقی ريزوبیوم و میکوريزا سبب افزاي شاخص سر ح بررگ
گرديد .عالوه بر اين ،پاي روند شاخص س ح بررگ در انتهرای
فصل رشد بازگوکنندۀ افزاي سر ح زيررين منحنری شراخص
س ح برگ در تیمار ريزوبیوم و میکوريزا بود که البته اين مهر ،
در نمونهگیری پنج غیرمعنیدار و در نمونهگیری شش معنری
دار بود (شکل  .)A-8اين موضوع مبرین آن اسرت کره مصرر
ريزوبیوم و میکوريزا عالوه بر افزاي شاخص س ح بررگ ،مری-
تواند ترا حردی در ارتقرای دوام سر ح بررگ نیرز مرثثر باشرد.
همچنین در بررسی روند شاخص س ح برگ در برین ژنوتیرپ-
های نخود ،برتری ژنوتیپ  MCC537و پ از آن ،ژنوتیپهای
 MCC427و  MCC392از نمونررهگیررری دوم برره بعررد کررامالً
محسو بود (شکل  .)B-8از طرر ديگرر ،ژنوتیرپ MCC80
ه از نظر الگوی تجم ماده خشک و ه از نظر رونرد شراخص
س ح برگ ،پايینترين منحنی را بره خرود اختصراص داد .ايرن
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شکل  -7روند تغييرات ماده خشک بوته در سطوح مختلف کود زیستی ( )Aو ژنوتيپهای نخود ()B
 ** ،nsو * :به ترتیب به مرهوم غیرمعنیدار و معنیدار در س ح يک درصد و پن درصد

)Fig. 7. Variations process of dry matter at different levels of biofertilizer (A) and chickpea genotypes (B
ns, ** and *: Non-significant and significant at 1% and 5% level, respectively

شکل  -8روند تغييرات شاخص سطح برگ در سطوح مختلف کود زیستی ( )Aو ژنوتيپهای نخود ()B
 ** ،nsو * :به ترتیب به مرهوم غیرمعنیدار و معنیدار در س ح يک درصدو پن درصد

)Fig. 8. Variations process of leaf erea index at different levels of biofertilizer (A) and chickpea genotypes (B
ns, ** and *: Non-significant and significant at 1% and 5% level, respectively

(جدول ،)4به طوری که تنها در اين تیمرار ،عملکررد بیولوژيرک،
بی از  7000کیلوگرم در هکترار برود و در سراير ژنوتیرپهرا،
مقدار اين صرت حتی به  6600کیلوگرم در هکتار هر نرسرید.
بهطور کلی تقريباً عملکرد بیولوژيک کلی ژنوتیرپهرا در تیمرار
مصررر تلریقرری ريزوبیرروم و میکرروريزا بیشررتر از عملکردهررای
بیولوژيک آنها در تیمارهای مصرر ريزوبیروم (بره تنهرايی) و

عملکرد بيولوژیک

اثر متقابل س وح کود زيستی و ژنوتیپهای نخود بر روی
عملکرد بیولوژيرک آن در سر ح يرک درصرد معنریدار گرديرد
(جردول  .)3برردين ترتیرب کرره عملکررد بیولوژيررک در ترکیررب
ژنوتیپ  MCC537همراه با مصرر کرود ريزوبیروم بره همرراه
میکرروريزا بررهطررور معنرریداری بیشررتر از سرراير تیمارهررا بررود
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که همزيستی سهگان نخود ،ريزوبیروم و میکروريزا ،يرک راب ر
مسالمت آمیزِ موفق بوده کره مریتوانرد در افرزاي عملکررد و
ارتقای س ح تولید نخود مثثر باشد.
( Golubkina et al, )2020در تحقیقرررات خرررود در
دانشررگاه شررهر نرراپولی ايتالیررا برره بررسرری تررأثیر کرراربرد قررارچ
آرباسکوالر میکوريزا و برخری عناصرر ريزمغرذی برر عملکررد و
اجزای عملکرد گیاه نخود پرداختند .اين محققان گزارش کردند
که کاربرد عناصرر ريزمغرذی بره تنهرايی ترأثیر معنریداری برر
شاخص برداشت گیاه نخود نداشت .اما کاربرد آنهرا بره همرراه
قارچ میکوريزا سبب افزاي معنیدار عملکررد دانره و شراخص
برداشت آن گرديد .آنها دلیل اين پديده را به توانايی میکروريزا
در بهفرمقابلجذ درآوردن عناصر غذايی و جذ بهموق آنهرا
توسط گیاه نسبت دادند.

مصر تلریقی ريزوبیوم و شبه میکوريزای داخلی برود .بره نظرر
میرسرد کره در سره راب ر همزيسرتی مرورد بررسری در ايرن
تحقیررق ،راب ر همزيسررتی سررهگان ر گیرراه نخررود ،ريزوبیرروم و
میکوريزا موفقتر عمل کرده و میکوريزا نق بهترری در ترأمین
عناصر غذايی مورد نیاز گیاه و توزي مناسبتر آنها برین انردام
های فتوسنتزی نخود در مقايسه با دو تیمار ديگر داشته اسرت.
چنین استنباط میشود که همزيستی میکوريزايی تأثیر بهترری
بر جذ آ و مواد غذايی و نیز فتوسنتز گیراه نخرود داشرته و
اين موضوع موجب افزاي بیومرا بوتره و در نهايرت عملکررد
بیولوژيک گیاه نخود گرديرده اسرت .ايرن نتراي برا يافترههرای
( Rezvani et al, )2009و ( Darzi et al, )2009کرره برره
ترتیب اثر میکوريزا را بر روی عملکرد بیولوژيک گیاهان يونجره
و رازيانه بررسی کردند ،هماهنگ است.
شاخص برداشت

نتيجهگيری
يافترررههرررای تحقیرررق حاضرررر از برترررری میکررروريزای
 Glomus mosseaeنسبت به دو تیمار شبهمیکوريزای داخلری
و شاهد در بهبود خصوصیات فیزيولوژيک نخود حکايت داشرت؛
چرا که میکوريزای آرباسرکوالر از اواسرط فصرل رشرد بره طرور
معنیداری باعث افزاي س ح برگ و ماده خشرک گیراه نخرود
شد و سبب افزاي معنیدار کلروفیلهای  aو  ،bکاروتنوئیردها
و سبزينگی برگ گرديرد .در برین ژنوتیرپهرای مرورد بررسری،
 MCC427 ،MCC537و  MCC392تقريب راً در اکثررر صرررات
مورد بررسی نسربت بره سراير ژنوتیرپهرا برترری داشرتند .در
مجموع به نظر میرسد که کراربرد میکروريزای آرباسرکوالر بره
همراه گونه اختصاصی ريزوبیوم نخرود مریتوانرد سربب بهبرود
خصوصیات فیزيولوژيک نخرود و در نهايرت عملکررد دانر ايرن
محصررول گررردد .بررا توجرره برره اثربخشرری بهتررر میکرروريزای
 Glomus mosseaeو برتری سه ژنوتیپ مذکور از نظر صررات
فیزيولوژيک و عملکردی ،م العه تأثیر ساير سرويههرای جرن
 Glomusبر روی اين سه ژنوتیپ پیشنهاد میگردد.

اثر متقابل س وح کود زيستی و ژنوتیپهای نخود بر روی
شرراخص برداشررت آن در سر ح يررک درصررد معنرریدار گرديررد
(جرردول  .)3برردين صررورت کرره ترکیررب ژنوتیررپ  MCC80و
ريزوبیوم به همراه میکوريزا بیشترين شاخص برداشرت را نشران
داد .هرچند که اين تیمرار برا تیمارهرای ژنوتیرپ  MCC392و
ريزوبیوم به همراه میکوريزا ،ژنوتیپ  MCC80و ريزوبیروم (بره
تنهررايی) ،ژنوتیررپ  MCC427و مصررر ريزوبیرروم برره همررراه
شبه میکروريزای داخلری و ژنوتیرپ  MCC537و ريزوبیروم بره
همراه شبهمیکوريزای داخلی در يک گرروه آمراری قررار گرفرت
(جدول  .)4به نظر میرسد که تولیرد مراده خشرک کمترر و در
عررین حررال ،کرراه نرراچیز عملکرررد دانرره در ترکیررب ژنوتیررپ
 MCC80و ريزوبیوم به همراه میکوريزا سربب افرزاي نسربت
عملکرد اقتصادی به عملکرد بیولوژيک و بره دنبرال آن افرزاي
شاخص برداشت اين تیمرار شرده اسرت .برا توجره بره افرزاي
عملکرد دانه و عملکرد بیولوژيک در ترکیب کرودی ريزوبیروم و
میکوريزا ،افزاي شاخص برداشت در اين تیمار من قی به نظرر
میرسد و از ترسیر نتاي اين پووه  ،چنین استنباط میشرود
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Introduction
It has been proven that microorganisms such as mycorrhiza and rhizobium can improve the nutrients
absorption in crops such as chickpea. Rhizobiums are effective to provide nitrogen by biological form in
crops and mycorrhizal fungi are involved to supply biological phosphorus to the plants. Among them, the
endo myccorihza (or Vesicular Arbuscular Mycorrhiza) that abbreviated VAM, in creation of symbiosis with
the roots of crops such as legumes have been more successful. Of course, the mycorrhizal fungi and
rhizobium bacteria before create symbiosis with host plant, directly affect in the overlay in rhizosphere
environment of host plant. Creating colonies in the roots by mycorrhizal fungi leads to conducive for
forming nodulation of rhizobium. Studies have shown that the VAMs (which are newly named AMF
(Arbuscular Mycorrhizal Fungi)) are generally belongs to Zigomaycota groups and ecto-myccorihza are
mainly to Basidiomaycota. But recently a new species of Basidiomaycota has been identified with name of
Piriformospora indica that acts as AMF and is an entophyte fungus (or pseudo endo mycorrihza). It seems
that this symbiotic relationship between plants, mycorrhizal and rhizobium can be either normal or adverse
environmental conditions, is effective in promoting the product of crop. In Iran, among pluses, chickpea has
been allocated the most area under cultivation. Meanwhile, the average yield of irrigated and dryland
chickpea is about 1000 and 500 kg ha-1, respectively and Iran is located the lowest ranking among the
countries producing this product. Thus, the triplet symbiosis of chickpea, mycorrhiza and rhizobium and also
chickpea genotypes response to this symbiosis were examined in this research.
Materials and Methods
This study was conducted to investigate the inoculation of Kabuli seeds of chickpea genotypes with
arbuscular mycorrhiza and pseudo endo mycorhiza, in split plot by arrangement of two factors with a
randomized complete block design and three replications in Research Field, Faculty of Agriculture, Ferdowsi
University of Mashhad in 2014. Main plots were consisted of three levels of mycorhiza (arbuscular
* Corresponding Author: javad_arshadi24@yahoo.com
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mycorhiza of Glomus mosseae, pseudo endo mycorhiza of Piriformospora indica and non-used mycorhiza)
and sub plots were consisted of nine genotypes of chickpea: MCC80, MCC358, MCC361, MCC392,
MCC427, MCC537, MCC693, MCC696 and MCC950. These genotypes had good yield potentials and
selection and presented in the studies on germplasm from the Institute of Plant Sciences, Ferdowsi
University of Mashhad seed bank. Before the sowing, all seeds of genotypes were infected to the symbiotic
rhizobium bacteria of chickpea. During the growing season, traits of chlorophyll a and b, carotenoids, SPAD
readings and protein of plant tissues were measured and by measuring dry matter and leaf area, their process
was investigated under different treatments. Also, at the end of the growing season, seed yield of genotypes
was measured.
Results and Discussion
The results indicated that G. mosseae significantly increased seed yield and dry matter of chickpea since
mid-season upward compared to other treatments. Arbuscular mycorrhiza significantly increased chlorophyll
a and chlorophyll b, carotenoids and SPAD readings. Also the most protein of plant tissues belonged to the
factor of arbuscular mycorrhiza in two genotypes of MCC537 and MCC427. The combined application of
rhizobium and mycorrhiza increased leaf area index. Evaluation of leaf area index process at the end of the
growing season showed an increase in the lower range of leaf area index curve in rhizobium and mycorrhiza
treatments, which was not significant in the fifth sampling and was significant in the sixth sampling. Among
study genotypes, MCC537 showed the highest seed yield and higher dry matter than other genotypes during
the growing season at harvest time. The most content of carotenoids and SPAD readings were in genotypes
of MCC537, MCC427 and MCC392.
Conclusion
It seems that application of pseudo endo mycorrhiza had not significant effect on the absorption of seed
yield in chickpea. But application of G. mosseae along with rhizobium can improve the physiological traits
and seed yield of chickpea. Also, in a general conclusion, among the studied genotypes, MCC 537 and MCC
427 were better than the others.
Keywords: Carotenoid ؛Chlorophyll ؛SPAD reading
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کمالی ،ب ،.راحمی کاريزکی ،ع ،.بیابانی ،ع ،.و مالشاهی ،م .1400 .تحلیل عوامل محدود کننده عملکرد نخوودفرنگی
( )Pisum sativum L.در شرايط مديترانه ای (مطالعه موردی :گنبدکاووس) .پوووه هوای حبوبوا ايورا :)2(12
.135- 122

چکيده
به منظور ارزيابی خأل عملکرد نخودفرنگی ( )L. Pisum sativumو تعیین عوامل محدودکننده عملکرد و سهم هور
يک از آ ها در ايجاد خأل عملکرد ،براساس اطالعا جمعآوریشده مربوط به مديريت زراعی ( 45متغیر) از  40مزرعه در
سطح شهرستا گنبد کاووس ،استا گلستا در سال  ،1396 -97تولید نخودفرنگی با اسوتااده از روش تحلیول مقايسوه
کارکرد ( )CPAمورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت .عملکرد واقعی مزرعه و عملکرد پتانسیل ،محاسبهشده با مدل بوهترتیو
برابر  7941و  17708کیلوگرم در هکتار و میزا خأل عملکرد برابر  10078/7کیلوگرم در هکتار برآورد شود .داليول ايون
خأل عملکرد به ترتی اهمیت عبار بودند از :میزا بذر مصرفی ( 19/56درصد) ،میزا نیتروژ مصرفی ( 17/04درصد)،
دفعووا مصوور علو کو ( 15/02درصوود) ،مقوودار پتاسوویم قابوولجووذب در خووا ( 13/34درصوود) ،مووواد آلووی خووا
(12/81درصد) ،مقدار فسار قابلجذب در خا ( 11/87درصد) ،تجربه کشاورز ( 10/36درصد) .بنابراين به نظر میرسود
که با مديريت صحیح مزارع و درنظرگرفتن عوامل خأل عملکرد ذکرشده ،میتوا عملکرد نخودفرنگی در شهرستا گنبد را
در حدود  10078/7کیلوگرم در هکتار نسبت به عملکردهای فعلی کشاورزا  ،افزاي داد.

واژههای کليدی :خأل عملکرد؛ عملکرد پتانسیل؛ عل ک ؛ نیتروژ

و بنابراين سرشار از انرژی میباشود (.)Abasian et al., 2017
ارزيابی وضعیت تولید حبوبا بهدلیل اهمیوت آ هوا در تغذيوه
مردم جها و نق آ ها در طراحوی الگوهوای کشوت ضوروری
میباشد .ازبینبرد فاصله بین عملکردی که در حال حاضور در
مزارع بهدست میآيد و عملکردی که میتواند بهوسیله اسوتااده
از بهترين ارقام سازگار با محیط و بهتورين روشهوای موديريت
آب ،خا و گیاه بهدست آيود ،راهکوار کلیودی بورای غلبوه بور
چال تغذيهای جمعیت در حال رشد جها است ( Hochman
 .)et al., 2013بنابراين ،کاه فاصوله بوین عملکورد واقعوی و
عملکرد پتانسیل يک راهکار مناس و استراتويک برای حل اين

1

مقدمه
حبوبا نق مهمی را در تأمین نیازهوای غوذايی انسوا
اياا میکنند و منبع اصلی پروتئین در کشورهای درحالتوسوعه
هستند ،لذا نق ويوهای در تولید غوذا در ايون کشوورها دارنود
(.)Bagheri et al., 2006; Seyedi et al., 2018
نخوودفرنگوی ( )Pisum sativum L.گیواهی از خوانواده
حبوبا است و با آب و هوای سرد ،سازگاری وسویع و مناسوبی
دارد .اين گیاه دارای مقدار زيادی پروتئین خام و نشاسته اسوت
* نویسنده مسئولrahemi@gonbad.ac.ir :
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اجرای موفق روش  ،CPAمطالعه بايد روی يک طبقه خاصی از
کاربری زمین متمرکز باشد و نیوز سوامانههوای کواربری زموین
جهت مطالعا پیمايشی بايد شامل دامنوه متنووعی از شورايط
محیطی و فناوریهای مختل باشد (.)Torabi et al., 2011
در سالهای اخیر به علت نگرانیهای بهوجودآمده در مورد
مباحث امنیت غذايی ،مطالعا در اين زمینه و در مباحث خوأل
عملکرد نیز در سطح جها رو به افزاي بوده و الزم است تا بوا
استااده از روشهای مناس  ،اقدام به برآورد میزا خأل عملکرد
و داليل آ و به عبار ديگور شناسوايی عوامول محودودکننوده
عملکورد پتانسویل نموود ( .)Hajjarpour et al., 2017اکثور
مطالعووا خووأل عملکوورد در ايوورا مربوووط بووه اسووتا گلسووتا
میباشد Torabi et al, (2011) .براساس روش تحلیل مقايسه
کارکرد به تحلیل عوامل محدودکننده عملکرد گندم در شورايط
گرگا پرداختند .نتايج نشوا داد کوه میوزا مصور پتاسویم،
تغذيه نیتروژ و تاريخ کاشت به ترتی با  61 ،20و  19درصود
در خأل عملکورد نقو دارنود .شناسوايی عوامول محدودکننوده
می تواند سب برطر شد يا کاه خأل عملکورد شوود .روش
تحلیل مقايسه کارکرد گزينه مناسبی است که با اسوتااده از آ
میتوا عوامل محدودکننده عملکرد را شناسايی کرده و سوس
نسبت به حذ اين عوامل کاهنده عملکرد اقودام کورد .بررسوی
عملکردهای ساالنه از مزارع سويا در شهرستا کالله نشوا داد
که بین متوسط عملکرد به دسوت آموده از موزارع کشواورزا بوا
حداکثر عملکورد بوه دسوت آموده در هموا سوال تاواو قابول
مالحظهای وجود دارد (.)Mansouri Rad, 2012
) Nekahi et al, (2014بوا اسووتااده از روش  CPAدر
بررسی خأل عملکرد گندم ديم در بندرگز نشا دادنود کوه بوین
متوسط عملکرد واقعی ( 2236کیلووگرم در هکتوار) و عملکورد
قابل حصوول ( 5698کیلووگرم در هکتوار) 3462 ،کیلووگرم در
هکتار خوأل وجوود دارد .آنهوا مهومتورين عوامول موثرر در خوأل
عملکرد را در تراکم بوته ( 15درصد) ،تاريخ کاشت ( 36درصد)،
رقم ( 21درصد) و عدم استااده از عل ک تاپیوک و گرانسوتار
( 18درصد) معرفی کردندNasiri Mahallati & Koochaki .
) (2009بهمنظور پهنهبندی اسوتا خراسوا از نظور پتانسویل
عملکرد گندم مطالعهای را انجام دادند و نتايج ايشا نشوا داد
که خأل عملکرد در مناطقی که دارای پتانسیل عملکرد بواالتری
هستند ،بیشتر اسوت Gharineh et al, (2012) .نیوز مطالعوه
مشابهی را در استا خوزستا انجام دادند و استا خوزستا را
از نظر کشاورزی اقلیمی به سه منطقه تولید گندم تقسیمبنودی

موضوع بهنظر میرسد ( .)Van Ittersum et al., 2013اولوین
گام برای تعیین خأل عملکرد در يک منطقه معین ،اندازهگیوری
عملکرد پتانسیل است .منظور از عملکرد پتانسیل ،عملکرد يوک
محصول تحت شرايط عودم محودوديت آب و عناصور غوذايی و
تن های زيستی میباشد .در بیشتر سیستمهای کشوت زراعوی
اصلی ،رسید به  80درصد عملکرد پتانسیل ،بهعنوا عملکورد
قابل حصول و سطح بهینوه اقتصوادی تولیود موورد توجوه قورار
میگیورد ( .)Connor et al., 2011خوأل عملکورد بوه صوور
اختال بین عملکردهای واقعی در مقابل عملکرد بهدسوتآموده
تحت شرايط مطلوب مديريتی تعري میشود ( Lobell et al.,
 .)2009بهعبار بهتر ،در يک منطقوه مشوخ  ،خوأل عملکورد
عبوار از اخوتال بوین عملکوورد پتانسویل بوا عملکورد واقعووی
بهدستآمده در مزارع کشواورزا آ منطقوه مویباشود ( Van
 .)Ittersum et al., 2013آنوالیز خوأل عملکورد ،يوک تخموین
کمّی از امکا افزاي در ظرفیت تولید غوذا بورای يوک ناحیوه
مشووخ را فووراهم موویآورد کووه يووک جووز مهووم در طراحووی
راهبردهای تأمین غذا در مقیواس منطقوهای ،ملوی و در سوطح
جهانی است (.)Van Wart et al., 2013
عملکرد پتانسویل بوا روشهوای مختلاوی انودازهگیوری و
تخمین زده میشود ،بنابراين با توجه به نحووه بورآورد عملکورد
پتانسیل میتوا خألهای مختلاوی را تخموین زد ( Lobell et
 .)al., 2009حداقول چهوار روش بورای انودازهگیوری عملکورد
پتانسیل و در نهايوت ارزيوابوی خوأل عملکورد در سوطح محلوی
گووزارش شووده کووه عبارتنوود از -1 :آزموواي هووای مزرعووهای،
 -2عملکرد رقابتی -3 ،حداکثر عملکردهای کشاورزا بر مبنای
پیموواي و  -4اسووتااده از موودلهووای شووبیهسووازیشووده رشوود
محصوول ( .)Van Ittersum et al., 2013ايون چهوار موورد،
روشهووای تعیووین عملکوورد پتانسوویل و عملکوورد قابوول حصووول
هستند که با داشتن عملکرد واقعی و اين عملکرد ،میتوا خوأل
عملکرد را محاسبه کرد( 1CPA .تحلیل مقايسه عملکرد) يکوی
از روشهايی است که برای کمیکورد خوأل عملکورد اسوتااده
میشود .با استااده از اين روش محدوديتهای اصلی عملکورد و
توابع کمی شده برای خأل عملکورد تعیوین مویشووند .در روش
 CPAبا استااده از رگرسیو چندگانه و بوا روش گوام بوه گوام
محدوديتهای عملکرد و در نهايت مدل تولید تعیین میشود .با
استااده از مدل تولید و مقادير پارامترهای مدل ،سهم هر يک از
محدوديتها در ايجاد خأل عملکورد مشوخ مویگوردد .بورای
1- Comparative Performance Analysis
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کردند .ايشا اختال عملکرد بین عملکرد پتانسویل و عملکورد
واقعی مزارع را در بیشتر موارد ،به نامناس بود عوامل خاکی و
ضع در مديريت زراعی کشاورزا نسبت دادند.
کاه عملکرد در مزارع کشواورزا نسوبت بوه عملکورد
پتانسیل در واحد سطح و تشخی عوامل ايجادکننده اين خوأل
عملکرد ،ضرور اجورای چنوین تحقیقوی در اسوتا گلسوتا ،
شهرستا گنبد کاووس را ايجاب نمود .بنابراين پووه حاضور
بهمنظوور تعیوین خوأل عملکورد نخوودفرنگوی و تعیوین عوامول
محدودکننده عملکورد و سوهم هور يوک از آنهوا در ايجواد خوأل
عملکرد در مزارع نخودفرنگی در شهرستا گنبودکاووس انجوام
شد.

مواد و روشها
طرح آزمایشی ،آمادهسازی و مراقبتهای زراعی

ايون مطالعوه در سوال  1396-97بووهمنظوور تعیوین خووأل
عملکرد نخودفرنگی و تعیوین عوامول محدودکننوده عملکورد و
سووهم هوور يووک از آ هووا در ايجوواد خووأل عملکوورد در مووزارع
نخودفرنگی در شهرستا گنبود کواووس انجوام شود .اطالعوا
بیشینه ،کمینه و میانگین دموا و بارنودگی شهرسوتا در فصول
زراعووی ( 1396-97مهرموواه  1396لغايووت شووهريور  )1397در
شکل 1آورده شده است.

شکل  -1ميانگين بلندمدت ماهانه حداکثر (دایرههای تاریک) و حداقل دما (دایرههای روشن) ،بارندگی (ستون روشن) و تشعشع
خورشيدی (ستون تاریک) در منطقه گنبدکاووس
Fig. 1. Mean long-term monthly maximum (dark circles) and minimum temperature (light circles), rainfall (light
column) and solar radiation (dark column) in the Gonbad kavus region

روسووتاهای قوولحوواجی ،سوومبهمختوووم ،کاکووا ،باغلیمرامووه،
کوچک الوم ،زابل آباد و از شرق گنبودکاووس شوامل روسوتاهای
پشمک پنواده ،قزلجوه مواتی ،اسوالم آبواد ،گدايجوه ،سوارجهکور،
کوچکيور شیخا و از غورب گنبودکاووس شوامل روسوتاهای
سوولطانعلی ،حووالیآخونوود ،سوواریبخوو  ،قزاقلووی ،پتکووه و
ايمرمالساری شدند (شکل .)2
عملیا پاي در طوی فصول رشود محصوول بوه صوور
هاتگی و با دقت انجام گرفته و مشاهدا حاصل از پاي مزارع

جهت جمعآوری اطالعا مورد نیاز برای کمیسازی تولید
و برآورد خأل عملکرد نخودفرنگی نیاز به انجوام کوار میودانوی و
مصاحبه شخصی (چهره به چهره) با کشاورزا وجود دارد .بدين
منظووور حووداقل  40مزرعووه نخووودفرنگی واقووع در محوودوده
جغرافیايی تعیین شوده موورد پواي قورار گرفوت .ايون موزارع
منتخ از قسمتهوای شومال گنبودکاووس شوامل روسوتاهای
سارلیمختوم ،عوضحاجی ،قرهمحمدتسه ،آقآباد ،حاجیقوشوا ،
توووتلیکوچووک ،امانقرجووه و از جنوووب گنبوودکاووس شووامل
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از نظر نحوه انجام عملیا  ،برخوردار باشند و تحت اين شورايط،
تنوووع الزم در نوووع روشهووای کاشووت ،داشووت ،برداشووت و
تکنولوژیهای استاادهشده و ساير موارد ايجاد شد.

ربت شد .مزارع انتخابی جهت پاي به گونهای انتخواب شودند
کووه از تنوووع کووافی از لحووا مکووانووی (جهووت ايجوواد تنوووع در
خصوصیا مزرعه مانند کیایت خا و وسعت مزارع) و زموانی
(جهت ايجاد تنوع در عملیا تهیه بستر و تاريخ های کشوت) و
همچنین سطح معلوما و شرايط درآمدی کشاورز و در نهايوت

شکل  -2نقشه اراضی مورد مطالعه
Fig. 2. Map of the studied lands

رس -سیلت-ماسه و کالس بافت خا با استااده از نقشوههوای
رقومی موجود در مديريت جهواد کشواورزی شهرسوتا حاصول
شد.
برای تعیوین میوزا خوأل عملکورد و شوناسوايی عووامول
ايجادکننده آ از تحلیل مقايسه کارکرد استااده شد ( Torabi
 .)et al., 2011در ايوون روش رابطووه بووین تمووام متغیرهووای
اندازهگیریشده (کمی و کیای) و عملکورد بوا اسوتااده از روش
رگرسیو چندگانه مورد بررسی قرار گرفت .در اين بخ ابتودا
برای تعیین اينکه کودام متغیرهوا بايود در مودل نهوايی تولیود
متغیر با استااده از روش گام به گام1
گنجانده شوند ،از گزين
استااده شد ( .)Rezaei & Soltani, 1998با قرارداد متوسط
مشا هدهشده متغیرهوا (xهوا) در موزارع بررسویشوده در مودل
عملکرد ،عملکرد متوسط بوا مودل محاسوبه گرديود .سوس بوا

جمعآوری دادههوا بوهصوور يوکسواله در سوال زراعوی
 1396-97صور گرفت .اطالعا مورد نیاز مربوط بوه مزرعوه
(موقعیت ،جهت شی و ،)...مديريت زراعی شامل عملیا تهیوه
زمین (نوع ادوا  ،نوع شخم ،تعداد و زما شوخم ،ديسوک و،)...
رقم مورد استااده (نحوه ضدعاونی بوذور ،میوزا بوذر و وسویله
کاشت) ،زما کاشت ،کود (نوع کود ،میزا مصرفی کوود پايوه و
کود سر ) ،مبارزه با آفا  ،بیماریها و عل هوایهورز (میوزا
مصر و نوع سموم مصرفی) ،مسائل مربوط بوه برداشوت (نووع
ادوا  ،زما برداشت و میوزا عملکورد) ،اطالعوا مربووط بوه
خا و گیاه زراعی در طوول فصول رشود و مشوکال تولیود از
قبیل مشکل ورس ،آفا  ،بیمواریهوا و علو هوایهورز در هور
مزرعه از طريق مشاهده ،پرس از کشاورزا و يا انودازهگیوری
تکمیل شد .اطالعا مربوط به و يوگیهوای خوا شوامل ،EC
 ،PHدرصد کوربن آلوی ،فسوار و پتاسویم قابولجوذب ،درصود

1-Step Wise
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قرارداد بهترين مقدار مشاهدهشده متغیرها در مودل ،حوداکثر
عملکرد قابل حصول محا سبه شد .اختال بین اين دو عملکورد
بهعنوا خأل عملکرد در نظر گرفته شد .اخوتال حاصولضورب
مقدار متوسط مشاهدهشده بورای هور متغیور در ضوري آ بوا
حاصل ضرب مقدار بهترين مشاهدهشده بورای هموا متغیور در
ضري هما متغیر نشا دهنده مقدار خوأل عملکورد ايجادشوده
برای آ متغیر بود .نسبت خأل عملکرد برای هر متغیور بوه کول
خأل عملکرد ،نشا دهنده سهم آ متغیر در ايجاد خأل عملکورد
بود و به صور درصد نشا داده شد (.)Torabi et al., 2011
در اين مطالعه ،عملکرد در واحد سوطح بوه عنووا متغیور
وابسته لحا گرديود و سواير متغیرهوا از قبیول سون و تجربوه
کشاورز ،تاريخ کاشت ،تراکم بوته در مترمربع ،موديريت بقايوای
گیاهی ،نوع خا ورزی ،مصر کودهوای پايوه و سور  ،مقودار
مصر کودهای نیتروژ  ،فسوار و پتواس ،مصور آفوتکو و
عل ک  ،مصر کود بیولوژيک و خصوصیا فیزيکوشویمیايی
خا به عنوا متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند.

نتایج و بحث
بررسی خأل عملکرد نخودفرنگی

در اين مطالعوه ،از بوین متغیرهوای موورد بررسوی ،مودل
(معادله نهايی رگرسیو ) با هات متغیور مسوتقل انتخواب شود.
اين مدل  72درصد از کول تغییورا عملکورد را توجیوه نموود
( )P>0/0001که مدل عملکرد به صور زير بود:
معادله  -1مدل عملکرد
Y= 7941–55.5X1+29.24X2+236.58X3+12.45X4+
141.56X5+3.57X6+4.94X7
کووه در آ  :Y ،عملکوورد دانووه نخووودفرنگووی (کیلوووگرم در
هکتار) :X1 ،میزا بذر مصرفی (کیلوگرم در هکتار) :X2 ،میزا
نیتووروژ مصوورفی (کیلوووگرم در هکتووار) :X3 ،دفعووا مصوور
عل ک  :X4 ،مقدار پتاسیم قابل جوذب در خوا  :X5 ،درصود
مواد آلی خا  :X6 ،مقدار فسار قابلجذب در خا  :X7 ،تجربه

کشاورز در کشت نخودفرنگی (سال) میباشند.
کل خأل عملکرد نخوودفرنگی و سوهم هور يوک از عوامول
محدودکننده عملکرد نسبت به آ در جدول  1نشا داده شده
است .بر طبق مودل عملکورد ،متوسوط و حوداکثر عملکورد بوه
ترتی  7941/2و  17708/1کیلوگرم در هکتار تخمینزدهشده
است (جدول .)1

تجزیه آماری

تجزيه و تحلیل صاا موورد ارزيوابی در ايون مطالعوه بوا
استااده از نرمافوزار )Soltani, 2006( SASانجوام شود .رسوم
نمودارها با استااده از نرمافزار  Excelو  Wordصور گرفت.

جدول  -1نتایج تجزیه رگرسيون گام به گام و سهم هر یک از عوامل محدودکننده در ایجاد خأل عملکرد نخودفرنگی
Table 1. Results of stepwise regression analysis and contribution of each limiting factor in pea yield gap
خأل عملکرد
Yield gap
درصد
مقدار

عملکرد محاسبهشده با مدل
Yield calculated by model

مقادیر متغير
Variable values

ضریب
Coefficient

()%

Value

بهينه
Optimal

ميانگين
Mean

بهينه
Optimal

ميانگين
Mean

-

-

39283.40

39283.40

4.00

4.00

19.56

1970.20

-937.24

-2907.44

67.48

209.31

17.04

1712.50

2336.87

624.37

319.66

85.40

7.31

15.02

1513.10

1886.85

373.75

5.47

1.08

345.00

13.34

1343.40

2041.87

698.47

655.90

224.36

3.11

12.81

1290.40

1964.96

674.56

1.90

0.652

1035.39

11.87

1195.70

1710.33

514.63

25.96

7.810

65.89

10.36

1043.40

1473.03

429.63

78.63

22.93

18.73

-

1438.38

17708.10

7941.20

11342.00

7812.10

-
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0.86
-13.89

متغير
Variable
عرض از مبدأ
Width from origin
میزا بذر مصرفی
Seeding rate
میزا نیتروژ مصرفی
Nitrogen rate
دفعا مصر عل ک
Frequency of herbicide application
مقدار پتاسیم قابلجذب در خا
Soil available potassium
مواد آلی خا
Soil organic matter
مقدار فسار قابلجذب در خا
Soil available phosphorus
تجربه کشاورز
Farmer experience
میانگین عملکرد
Mean yield
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هر يک از محدوديتهای عملکرد به کار گرفته شود .يافتههوای
شکل 3رابطه بوین عملکورد واقعوی (مشواهدهشوده) و عملکورد
پی بینیشده را نشا میدهد .اين آماره مشخ کرد که دقت
مدل (معادله تولید) مناس بوده و میتواند برای بورآورد میوزا
خأل عملکرد و تعیین سهم هر يک از متغیرهوای محدودکننوده
عملکرد به کار گرفته شود.

شکل ،3رابطه بین عملکردهوای واقعوی موزارع و عملکورد
تخمینزدهشده توسط مدل تولید با ضري همبسوتگی  0/83را
نشا میدهد .جذر میانگین مربعا خطوا ( )RMSEو ضوري
تغییرا مدل بوه ترتیو  1201کیلووگرم در هکتوار و 17/98
درصد میباشد .اين آمارههوا نشوا مویدهنود کوه دقوت مودل
مناس است و میتواند برای تعیین میزا خأل عملکرد و سوهم

شکل  -3رابطه بين عملکرد مشاهدهشده و پيشبينیشده
خطوط منقطع نشا دهنده اختال  20درصد باال و پايین عملکرد مشاهدهشده و پی
خط وسط (ممتد) ،خط  1:1میباشد.

بینیشده هستند.

Fig. 3. Relationship between observed and predicted yield
The dashed lines represent a difference of 20% above and below the observed and predicted yield.
The middle line (continuous) is the 1: 1 line.

کیلوگرم در هکتار) تحت تأریر میزا نیتروژ مصرفی1513/1 ،
کیلوووگرم در هکتووار ( 15/02درصوود از  10078/7کیلوووگرم در
هکتار) تحت تأریر دفعا مصر عل کو  1343/4 ،کیلووگرم
در هکتار ( 13/34درصد از  10078/7کیلوگرم در هکتار) تحت
تأریر مقدار پتاسیم قابل جذب در خوا  1290/4 ،کیلووگرم در
هکتار ( 12/81درصد از  10078/7کیلووگرم در هکتوار) تحوت
تووأریر درصوود مووواد آلووی خووا  1195/7 ،کیلوووگرم در هکتووار
( 11/87درصد از  10078/7کیلووگرم در هکتوار) تحوت توأریر
مقدار فسار قابلجذب در خا و  1043/4کیلووگرم در هکتوار
( 10/36درصد از  10078/7کیلووگرم در هکتوار) تحوت توأریر
تجربه کشاورز در کشت نخودفرنگی بوده است (شکل .)4

خأل عملکرد کل تخمین زدهشده توسط هات متغیر تجربه
کشوواورز در کشووت نخووودفرنگی ،میووزا بووذر مصوورفی ،میووزا
نیتروژ مصرفی ،دفعا کواربرد علو کو  ،درصود موواد آلوی
خووا  ،مقوودار فسووار قابوولجووذب در خووا و مقوودار پتاسوویم
قابوولجووذب در خووا  10078/7 ،کیلوووگرم در هکتووار بووود و
نشا دهنده اين ماهوم است که بین عملکرد واقعی کشاورزا و
آ مقدار عملکردی که میتوانستند برداشوت کننود10078/7 ،
کیلوگرم در هکتار فاصله وجود دارد که با اعمال موديريتهوای
مناس تر قابل کاه يا حذ خواهد بوود .از ايون میوزا خوأل
عملکووورد 1343/4 ،کیلووووگرم در هکتوووار ( 19/56درصووود از
 10078/7کیلوگرم در هکتار) تحت تأریر میوزا بوذر مصورفی،
 1712/5کیلووووگرم در هکتوووار ( 17/04درصووود از 10078/7
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شکل  -4سهم محدودیتهای اصلی خأل عملکرد در نخودفرنگی در شهرستان گنبدکاووس
Fig. 4. Contribution of main constraints of peas yield gap in Gonbad kavus

محققا بوا ارزيوابی پتانسویل و خوأل عملکورد مورتبط بوا
مديريت زراعی ارقام اصالحشوده بورنج در منطقوه نکوا گوزارش
کردند که از حدود  150متغیر مورد بررسی ،مدل نهوايی CPA
با هشت متغیر مستقل انتخاب شد .در مدل عملکرد ،متوسوط و
حداکثر عملکرد به ترتیو  7194و  9241کیلووگرم در هکتوار
تخمووین زده شوود .کوول خووأل عملکوورد تخمووینزدهشووده برابوور
2047کیلوگرم در هکتار به دست آمد .میزا افوزاي عملکورد
مربوط به متغیرهای تناوب زراعی و بذر گواهیشوده بوه ترتیو
برابر  111و  141کیلوگرم در هکتار بود .مقدار افزاي عملکورد
مربوط به ارر کود سر و پتاسیم مصرفی نیز بوه ترتیو برابور
 327و  674کیلوگرم در هکتار معوادل  16و  33درصود از کول
تغییر عملکرد بود .همچنین ،میزا افزاي عملکرد مربووط بوه
متغیوور مصوور نیتووروژ بعوود از گوولدهووی و محلووولپاشووی
ريزمغذیها بوه ترتیو برابور  324و  214کیلووگرم در هکتوار
معادل  16و  10درصد از کول افوزاي عملکورد مشواهده شود.
میزا خسار عملکرد ناشی از دو متغیور پوی کاشوت کلوزا و
تاريخ بذرپاشی در خزانه بهترتیو برابور  2و  11درصود از کول

جوودول 1خووأل عملکوورد کوول نخووودفرنگی در شهرسووتا
گنبدکاووس و سهم هر يک از عوامل محدودکننوده عملکورد را
نسبت به آ نشا میدهد .در مدل عملکرد ،متوسط و حوداکثر
عملکوورد بووهترتی و  7941/2و  17708/1کیلوووگرم در هکتووار
تخمین زده شد که با متوسط و حداکثر عملکورد مشواهدهشوده
( 7812/1و  11342کیلوگرم در هکتار) قابل مقايسوه هسوتند.
کل خوأل عملکورد تخموینزدهشوده نخوودفرنگی در شهرسوتا
گنبدکاووس برابر  10078/7کیلوگرم در هکتار بوود .ايون بودا
معنووی اسووت کووه بووین عملکوورد واقعووی کشوواورزا شهرسووتا
گنبوودکاووس و آنچووه موویتواننوود برداشووت کننوود10078/7 ،
کیلوگرم در هکتار فاصله وجود دارد که با موديريت مناسو تور
قابل حذ يا کاه خواهد بود (جودول  .)1طبوق يافتوههوای
روش  ،CPAمیزا باالی خأل عملکرد و سهم هر يک از عوامول
مثرر بر آ نشا میدهد که با مديريت مناس میتووا بخو
قابلتوجهی از اين خأل را جبورا کورد و بوه عملکورد پتانسویل
رسید .دستیابی بوه عملکورد پتانسویل بوهنودر در محصووال
زراعی حاصل میشود و در عمول تنهوا بخشوی از آ بوهعنووا
محصول واقعی از مزرعه برداشت میشود.
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اقلیم و شرايط خاکی متااوتی را به گیاه تحمیل میکند ( Van
)Ittersum et al., 2013؛ در صوورتی کوه عملکورد پتانسویل

افوووزاي عملکووورد ( 34و  223کیلووووگرم در هکتوووار) بوووود
(.)Gorjizad et al., 2019
بهنظور موی رسود عملکوردی معوادل  80درصود عملکورد
پتانسیل ،يک آستانه تقريبی مطلوب از نظر اقتصادی در بیشوتر
نظامهای کاشت گیاها زراعی باشود (.)Lobell et al., 2009
دستیابی به عملکرد باالتر از  80درصد عملکرد پتانسیل اگرچوه
امکا پذير است ،اما شايد با توجه به قیمت ادوا  ،کوود ،سوم و
همچنین همسوشانی فصل کاشت محصووال  ،از نظور اقتصوادی
برای کشاورزا منطقه مقرو به صرفه نباشود .عوالوه بور ايون،
مشاهدههای تجربی نشا میدهد کوه مهومتورين مشوکل خوأل
عملکردهای باال در گیاها زراعی در ايرا شیوههوای موديريتی
ناکارآمود در موزارع کشواورزا اسوت (.)Torabi et al., 2011
اگرچووه هوود از ايوون پووووه بوورآورد میووزا خووأل عملکوورد
نخودفرنگی بوده است و داليل بوهوجودآمود ايون میوزا خوأل
عملکرد نیازمند بررسی و مطالعه بیشتر است ،اما محتمولتورين
راهکار که میتواند منجور بوه افوزاي عملکورد و کواه خوأل
عملکرد شود ،بهبود مديريت زراعی در مزارع کشاورزا است.
روشهای رگرسویونی چنودمتغیره اگرچوه دارای مزايوايی
هستند ،اما همانند شرايط مزرعه توسط عوامل متعددی محدود
میشوند که در روش آنالیز خط مرزی ،اين موارد وجود نودارد و
تنها ارر يک عامل يا محودوديت موورد بررسوی قورار مویگیورد
( .)Nezamzadeh et al., 2019با تمام اين تااسویر مویتووا
گات که خأل عملکرد محاسبهشده در اين پوووه بوه تعريو
ارائهشده توسط محققا در مورد خأل عملکرد قابل بهرهبورداری
نزديک بووده و اخوتال بوین عملکورد واقعوی و عملکورد قابول
حصول با توجه به شورايط محیطوی منطقوه را نشوا مویدهود
( .)Connor et al., 2011يکی از محدوديتهای اين پوووه
تعداد سالهای اجرای آ است؛ هرچه تعوداد سوال انجوام يوک
مطالعه بیشوتر باشود ،تخموین توأریر نوسوانا اقلیموی و آب و
هوايی دقیقتر اسوت ( Egli & Hatfield, 2014; Lobell et
 .)al., 2009بوورای کوواه خووأل عملکوورد مشووخ کوورد
محدوديت های عملکورد در يوک ناحیوه خوا ضوروری اسوت
( .)Van Ittersum et al., 2013با توجه بوه ايونکوه عملکورد
پتانسیل محاسبهشده در اين آنالیز در منطقه ،از طريق دادههای
واقعی هر مزرعه حاصل شوده ،عملکورد پتانسویل حاصولشوده
وابسته به منطقه بوده و میتوا گات که اين عملکرد پتانسیل،
قابوول حصووول اسووت ( .)Zhang et al., 2014در واقعیووت،
پووه های چندمنطقهای ،ارر تواريخ کاشوت ،تواريخ برداشوت،

بهدستآمده در يوک ايسوتگاه تحقیقواتی و يوا در شوبیهسوازی
عملکرد پتانسیل با مدلهای گیاهی اينگونه محدوديتها وجود
ندارد .بهطور کلی نتايج اين پووه نشا میدهد کوه اسوتااده
از  CPAدر مطالعا خأل عملکرد میتواند بهخووبی پاسوخهوای
عملکرد را به عوامل مديريتی از طريق شناسايی سهم هر متغیر
نشا دهد .با استااده از اين پاسخها میتوا بهترين موديريت و
برنامهريزی را برای رسید به باالترين عملکورد مشوخ کورد.
البته استااده از اين روش معوايبی نیوز داشوته اسوت؛ از جملوه
برهمکن متغیرهای تأریرگذار بور عملکورد را غیرمعنویدار در
نظر گرفته و تنها به آنالیز تأریر يک متغیر بر عملکرد میپردازد،
در حالی که در واقعیت ،عملکرد حاصل برهمکن مجموعوهای
از عوامل است ( .)Yousefian et al., 2019توجه به اين نکته
ضروری است که اسوتااده از سواير روشهوای بورآورد عملکورد
پتانسیل مانند استااده از مدلهوای گیواهی در کنوار  CPAکوه
می تواند نکا بسیار مهموی از محودوديتهوای تولیود در يوک
منطقه را آشکار نمايد نیز لحا شوود ( Shokrgozar Darabi
 .)et al., 2019در مطالعووهای بووا هوود تحلیوول عواموول
محدودکننده عملکرد گندم در شورايط گرگوا بوه روش CPA
گزارش شد که خأل عملکرد برابر  2348کیلوگرم در هکتار بوود
که میزا مصر پتاسویم ،موديريت ،تغذيوه نیتوروژ و تواريخ
کاشت بهترتی با  61 ،20و  19درصد مهمترين عوامل مثرر در
خأل عملکرد بودند که با بهینهسازی آ ها میتووا بوا موديريت
اين عوامل خأل عملکرد گندم در گرگا را جبرا کرد (Torabi
 .)et al., 2011در مطالعهای ديگور در منطقوه بنودرگز اسوتا
گلسووتا میووزا خووأل عملکوورد گنوودم بووه روش  ،CPAبرابوور
3462کیلوگرم در هکتار گزارش شد (.)Nekahi et al., 2014
شناخت پتانسیلها و همچنین میزا و نحوه توأریر هور يوک از
عوامل محدودکننده عملکرد بهصور جداگانه ،نق مهموی در
تعیین راهبردهای مديريتی جايگزين جهت رسید به حوداکثر
عملکورد دارد ( .)Main et al., 2013پووهشوگرا در بررسوی
عوامل مثرر در خأل عملکرد ذر دريافتند که خا دارای بافت
سبک ،مساحت مزارع ،تعداد بذر کاشتهشده در هر کسوه و عودم
انجووام عملیووا تنووک بووهترتیو بووا  30 ،30 ،27و  13درصوود،
مهوومتوورين عواموول ايجوواد کوواه عملکوورد در ذر بودنوود
(.)Pradhan et al., 2004
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دهی را در محصوال کشاورزی به تأخیر مویانودازد .از طرفوی
کمبود نیتروژ  ،گلدهی را تسوريع مویکنود .بنوابراين يکوی از
عوامل مهم در کاربرد محلولهای غذايی ،کنترل میزا نیتروژ
است که به دو عامل غلظت و نوع منبع نیتروژ بسوتگی دارد و
بهنوبه خود میتواند عملکرد و کیایت تولید را تحت تواریر قورار
دهد (.)Moshrefi Araghi et al., 2014

ميزان بذر مصرفی

نتايج تجزيه مقايسه کارکرد نشا داد که اولین عاملی کوه
بیشترين سوهم را در محودوديت عملکورد نخوودفرنگی داشوت،
مقدار بوذر مصورفی در هکتوار اسوت کوه سوب  19/56درصود
( 1970کیلوگرم در هکتار) خأل عملکرد شده بوود (جودول  1و
شکل  .)4عامل عمدهای کوه معمووالا مقودار بوذر مصورفی را در
مناطق خشک و نیمهخشک تعیین میکند ،مقدار رطوبت قابول
استااده خا است که انتظار میرود در دسترس محصول قورار
گیرد .از اين جهت هرچه شرايط و فصل رشد خشوکتور باشود،
میووزا بووذر کمتووری موویکارنوود .بووا توجووه بووه ايوونکووه کشووت
نخودفرنگی در منطقه مورد مطالعه اکثراا به صوور ديومکواری
انجام میشود ،حصول عملکرد مناس  ،متکی به بوارا در طوی
فصل رشد نخودفرنگی میباشد و به تبع آ در توراکمهوای بواال
اررا تن رطووبتی بور کواه عملکورد نخوودفرنگی مشوهود
خواهد بود .ضري منای متغیر میزا بذر مصرفی به اين معنوی
است که هر چه مقدار بذر در هکتار بیشتر مصر شود ،عملکرد
نهايی کاه بیشتری میيابد .به عبارتی اگر کشواورزا میوزا
بذر مصرفی در هکتار را در حد بهینه ( 75کیلووگرم در هکتوار)
بکار ببرند ،به عملکورد نخوودفرنگی  1970کیلووگرم در هکتوار
افزوده میشود و خأل عملکرد  19/56درصدی حاصل از مصور
زيادی بذر از بین خواهد رفت.

دفعات مصرف علفکش

نتايج نشا داد که تعداد دفعا مصر علو کو سوب
 15/02درصد ( 1513کیلوگرم در هکتار) خأل عملکرد شده بود
(جدول  .)1به عبارتی با مصر عل ک تا دو بار در طی فصل
رشد محصول ،عملکرد نخودفرنگی  1513/3کیلوگرم در هکتوار
افووزاي يافووت .يکووی از مهوومتوورين موانووع تولیوود و حصووول
عملکردهای باال در زراعت ،عل هایهرز هستند .نتايج تحقیقا
) Hajjarpour et al., (2017نشوا داد کوه عودم اسوتااده از
عل ک نیز باعث  5درصد ( 208/9کیلووگرم در هکتوار) خوأل
عملکرد شده بود.
مقدار پتاسيم قابلجذب در خاک

در اين مطالعه ،مقدار پتاسیم قابلجذب در خا چهوارمین
عاملی است که بعد از میزا بذر مصرفی ،میزا نیتروژ مصورفی
و تعداد دفعا مصر عل ک بیشترين سوهم را در محودوديت
عملکرد نخودفرنگی در منطقه مورد مطالعه داشت ،بهطووری کوه
اين عامل سب  13/34درصد خأل عملکرد شده بوود کوه از نظور
وزنی معادل  1343/4کیلوگرم در هکتار بود .هنگوامی کوه مقودار
پتاسوویم قابوولجووذب در خووا در حوود بهینووه ( 250قسوومت در
میلیو ) بود ،عملکرد نخودفرنگی به میزا  1343/4کیلووگرم در
هکتار افزاي يافت (جودول  .)1کمبوود پتاسویم باعوث تضوعی
سیستم ريشهای میشود که موج کاه جذب عناصور غوذايی
الزم و در نتیجه تولید بذور و میوههای کوچوک و چروکیوده و در
نهايت کاه عملکرد میگردد .تقريباا  75درصد پتاسویم جوذب
شده توسط غال دانوهريوز ،در بقايوای محصوول بواقی مویمانود.
بنابراين ترکی بقايای گیاهی با خا بعد از برداشت ،مقدار قابول
توجهی از پتاسیم را بوه چرخوه بواز مویگردانود ( Poori et al.,
 .)2012با توجه به اينکه در منطقه موورد مطالعوه بخو اعظوم
بقايای گیاهی بهعنوا علوفه از مزارع خارج میشوود و همچنوین
به سب آت زد بقايای گیواهی ،کواه پتاسویم خوا خیلوی
سريع رخ میدهد ،بنابراين حاظ بقايای گیاهی در سطح خوا و
عدم آت زد بقايوای گیواهی کموک قابولتووجهی بوه افوزاي
پتاسیم در خا میکند.

ميزان نيتروژن مصرفی

نتايج تجزيه کارکرد نشا داد که میزا نیتروژ مصورفی،
سب  17/04درصد ( 1712کیلوگرم در هکتوار) خوأل عملکورد
شده بود و به عبارتی با مصر بهینه میزا نیتروژ بوه میوزا
 100کیلوگرم در هکتار ،عملکرد نخوودفرنگی در منطقوه موورد
بررسی 1712 ،کیلوگرم افزاي خواهد يافوت .نتوايج تحقیقوا
) Hajjarpour et al, (2018نشا داد مصر بهینه کودهوای
نیتروژ دار در زراعوت گنودم مویتوانود باعوث رفوع  25درصود
( 1042کیلوگرم در هکتار) خأل عملکرد شود .واکون گیاهوا
به عناصر محدودکننده رشد گیاه از قانو بوازده نزولوی تبعیوت
میکند .عالوه بر اين افزاي عناصر غوذايی توا يوک حود باعوث
افزاي عملکرد میگوردد و بعود از آ نوه تنهوا باعوث افوزاي
نمیگردد ،بلکه ممکن است باعوث کواه عملکورد نیوز گوردد
( .)Shokrgozar Darabi et al., 2019کمبود شديد نیتروژ
سب ريزش برگهوا از پوايین گیواه بوه بواال مویشوود .زيوادی
نیتروژ موج رشد بی از حد قسمت هوايی و نسوبت بواالی
قسمت هوايی به ريشه میشود و در بیشوتر مواقوع شوروع گول
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مواد آلی خاک

تجربه کشاورز

نتايج اين بررسی نشوا داد کوه موواد آلوی خوا سوب
 12/81درصد ( 1290کیلوگرم در هکتار) خأل عملکرد شده بود
(جدول  .)1مقدار مواد آلوی خوا توابعی از عوامول مختلو از
جملوه اقلوویم ،خصوصویا خووا و موديريت زراعووی مویباشوود
( )Shahbazi & Besharati, 2013که با توجه به نقو موواد
آلی در بهبود خصوصیا فیزيکی و شیمیايی و پايداری کیایت
خا  ،مقدار آستانه مواد آلی در خا در حدود 2درصود اظهوار
شده است ( .)Mirzashahi, 2017واقعشد ايورا در منطقوه
خشک و نیمهخشک سب شده است تا بخو قابولتووجهی از
اراضی کشور از نظر مواد آلی وضعیت مطلوبی نداشته باشد ،بوه
طوریکه در  63/2درصد خا هوای کشوور ،درصود موواد آلوی
کمتر از يک درصد اسوت (.)Shahbazi & Besharati, 2013
اقلیم منطقه مورد مطالعه نیوز بور اسواس طبقوهبنودی اقلیموی
دومارتن ،نیمهخشک میباشد که متأرر از آ  91/6درصد مزارع
مورد بررسی ،کمتر از يک درصد مواد آلی داشتند کوه بوهدلیول
فرساي  ،عدم استااده از کودهای آلی ،شخم زيواد ،جموعآوری
بقايای گیاهی و سوزاند آ ها مواد آلی خا نسبت به 40سال
گذشته کاه يافته است ،به طوری که افزاي و پايداری تولید
را در اين منطقه با خطر مواجه کرده است.

در اين مطالعه ،نتايج حاکی از آ بود کوه از بوین عوامول
مووورد بررسووی ،تجربووه کشوواورز در کشووت نخووودفرنگی بووا
10/36درصوود ( 1043/4کیلوووگرم در هکتووار) خووأل عملکوورد،
کمترين سهم را در محدوديت عملکرد و ايجاد فاصله از عملکرد
قابل حصول داشوت (جودول  1و شوکل  .)4بوه نظور مویرسود
آموزشهای فنی کشاورزا  ،انتقال يافتههای جديد تحقیقواتی و
ارتقا سطح دان آنا می تواند از سوهم  10/36درصودی ايون
عامل بکاهد و باعث کمترشد فاصله از عملکورد قابول حصوول
شود (.)Mansouri rad et al., 2018
در مطالعوه ) Nekahi et al, (2014سوابقه کشواورز در
کشووت گنوودم  354کیلوووگرم در هکتووار ( 10درصوود) در خووأل
عملکرد گندم نق داشت .آنوا بیوا داشوتند کوه کشواورزا
قديمیتر از روشهای سنتیتر استااده مویکننود و بوه کواربرد
يافتههای جديد تحقیقاتی کمتر توجه نشا میدهند.
نتيجهگيری
براساس يافته هوا در  40مزرعوه موورد مطالعوه ،از حودود
45متغیر مورد بررسوی ،مودل نهوايی بوا هاوت متغیور مسوتقل
انتخاب شد .در مدل عملکرد ،عملکرد واقعی مزرعوه و عملکورد
پتانسیل ،محاسبه شده با مدل بهترتی برابور  7941و 17708
کیلوووگرم در هکتووار و میووزا خووأل عملکوورد برابوور 10078/7
کیلوگرم در هکتار برآورد شد .توصیههای اين پووه بر اساس
يافتهها در سالهای ذکرشده در منطقه است .بديهی اسوت کوه
در آينووده بووا تغییوور نظووام زراعووی (مثوول گسووترش کشوواورزی
حااظتی) ،مديريت زراعی و احتماالا شورايط آب و هووايی ،ايون
توصیهها ممکن است تغییر کنند .همچنوین ،بوا اصوالح عوامول
درجه اول ايجادکننده خأل عملکرد کوه در ايون مطالعوه بوه آ
پرداخته شده است ،عوامل درجه دوم خود را نشا خواهند داد.
بنابراين ،شايسته است پاي و ارزيابی مديريت زراعی در مزارع
کشاورزا بهطور پیوسته صور گیرد و میوزا خوأل عملکورد و
عوامل مديريتی ايجادکننده آ  ،شناسوايی و برطور شووند .در
اين پووه  ،از میا تمامی مديريتهای زراعی رايج کشاورزا ،
مواردی که در خأل عملکرد تأریر بیشوتری داشوته و در مرحلوه
اول نیاز به تغییر و بهبود دارنود ،موورد اشواره قورار گرفتوهانود.
بنابراين ،توصیههای اين پوووه  ،مکمول سواير موديريتهوای
توصیهشده و معمول است.

مقدار فسفر قابلجذب در خاک

مقدار فسار قابلجذب در خا  ،ششمین عاملی است کوه
بیشترين سهم را در محدوديت عملکرد نخودفرنگی داشوت کوه
باعث  11/87درصد ( 1195کیلوگرم در هکتوار) خوأل عملکورد
شده بود (جدول  1و شکل  .)4فسوار يکوی از عناصور مهوم در
تغذيه گیاهی بوده و پ از نیتروژ بیشترين مصر را در دنیوا
دارد .کمبود فسار در خا باعث کاه رشد و عملکرد گیاها
میشود و يکی از عوامل محدودکننوده رشود گیاهوا در اغلو
خا ها است .کودهای فسواری بورای افوزاي میوزا فسوار و
حاصلخیزی خوا و ظرفیوت تولیود محصووال کشواورزی در
زراعتهای مختلو اسوتااده مویشووند ( Markarian et al.,
 .)2015در مطالعوه ) Tavajjoh et al, (2016افوزاي فسوار
بهطور معنیدار عملکرد کلزا را افزاي داد و اين نتايج به دلیول
ارر مثبت فسار بر توسعه و رشود سواقه و بورگهوا و در نتیجوه
افزاي رشد رويشی و زايشی گیاه ،تولید بوتوههوايی بوا ارتاواع
بیشتر و افزاي تعداد غال از طريق افزاي مواد پرورده بود.
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Introduction
Pulses play an important role in supplying human food and are a major source of protein in developing
countries, so they have a special role in producing food in these countries. Peas (Pisum sativum L.) belongs
to legume family and is well adapted to the cold climate. This plant has a lot of crude protein and starch and
is therefore high in energy. Evaluating the status of pulses production is essential because of their importance
in feeding the people of the world and their role in the design of cultivation patterns. Eliminating the gap
between the yield currently achieved on farms and the yield that can be achieved by using the best
environmentally adapted varieties and the optimum water, soil and plant management techniques is a key
strategy to overcome the nutritional challenge of a growing global population. In recent years, due to
concerns about food safety issues, studies on the issue of yield gap have also been increasing worldwide and
it is necessary to estimate the yield gap and its causes using appropriate methods. Therefore, the present
study was conducted to determine the yield gap of peas and determine the limiting factors and their
contribution to the yield gap in pea farms in Gonbad kavus.
Materials and Methods
This study was carried out in pea farms (40 farms) during 2017-18 in Gonbad Kavus, Golestan province.
The required information about farms was completed through observation, questioning of farmers or
measurement. Information on soil properties was obtained using digital maps available at the Agricultural
Jihad Office of Gonbad Kavus. Comparative performance analysis (CPA) method was used to determine the
yield gap rate and to identify its causes. In this method, the relationship between all measured variables
(quantitative and qualitative) and yield was evaluated using multiple regression. In this section, first, we used
stepwise method to determine which variables should be included in the final production model. The average
* Corresponding Author: rahemi@gonbad.ac.ir
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yield was calculated by placing the observed variables (x) of the studied farms in the yield model. The
maximum yield obtained was then calculated by placing the best observed value of the variables in the
model. The discrepancy between these two functions was considered as the performance gap. The ratio of
yield gap for each variable to total yield gap represents its contribution in the yield gap and was expressed as
a percentage.
Results and Discussion
The actual and potential yield calculated by the model were estimated to be 7941 and 17708 kg/ha,
respectively, and yield gap was 10078.7 kg/ha. The reasons for this yield gap were as follows: Seed rate
(19.56%), Nitrogen rate (17.04%), Frequency of herbicide application (15.02%), amount of available
potassium in soil (34 (13%), soil organic matter (12.81%), amount of available phosphorus in soil (11.87%),
farmer experience (10.36%). Therefore, it seems that with proper management of farms and taking into
account the yield gap factors mentioned above, the yield of peas in Gonbad kavus can be increased to about
10078.7 kg/ha in comparison with current yield.
Conclusion
Based on the results in 40 farms studied, out of 45 variables studied, the final model was selected with
seven independent variables. In the yield model, the actual and potential yield of farms calculated by the
model were 7941 and 17708 kg/ha, respectively, and the yield gap was 10078.7 kg/ha. The recommendations
of this research are based on the findings of the mentioned years in the region. Obviously, these
recommendations may change in the future with changing farming systems (such as extension of
conservation agriculture), agricultural management and possibly climatic conditions. In addition, by
modifying the first-order causing factors of the yield gap discussed in this study, the second-order factors
will emerge. Therefore, monitoring and evaluation of crop management in farms should be carried out on a
continuous basis and the yield gap and its causes identified and resolved. In this study, among all the
common agricultural management of farms, the cases that have the most impact on the yield gap and need to
be modified and improved in the first stage are identified.
Keywords: Herbicide ؛Nitrogen ؛Potential yield ؛Yield gap
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اثر اسید سالیسیلیک و کودهاي زيستی بر برخی ويژگیهاي فیزيولوژيک و عملکرد

ارقام نخود ديم ()Cicer arietinum L.
فردین مؤمنی ،1عليرضا ابدالی مشهدی ،*2سيد عطاله سيادت ،3بابک پاکدامن سردرود 4و مختار
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مؤمنی ،ف ،.ابدالی مشهدی ،ع ،.سیادت ،س.ع ،.پاکدامن سردرود ،ب ،.و قبادی ،م .1400 .اثرر اسرید سالیسرییی و
کودهای زيستی بر برخی ويژگیهای فیزيولوژي و عمیکرد ارقام نخود ديم ( .)Cicer arietinum L.پژوهشهرای
حبوبات ايران .150- 136 :)2(12

چکيده
بهبود وضعیت فیزيولوژي گیاه در شرايط ديم میتواند باعث افزايش توان گیاه و باالبردن تولید در گیراه گرردد .در
همین راستا آزمايشی بهصورت فاکتوريل بر پايه طرح بیوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سرا زراعری  1395-96در
کرمانشاه در شرايط ديم اجرا شد .تیمارهای آزمايش شامل دو رقم بیونیج (رقم محیی) و آزاد (رقم اصالحشده) ،سه سطح
محیو پاشی اسیدسالیسییی (عدم کاربرد ،مصرف نیم و ي میییموالر) که حدود دو هفته قبرل ازگرلدهری آغراز و بره
مرررردت 20روز ادامرررره يافررررت و کودهررررایزيسررررتی در پررررنج سررررطح (شرررراهد ،برررراکتری بیوسوپرفسررررفات
( ،)Pseudomonas+Enterobacterباکتری بیوسرولفور ( ،)Thiobacillus spp.براکتری ريزوبیروم ( Mesorhizobium
 )ciceriو قارچ میکوريز ( )Rhizophagus irregularisهمزمان با کاشت اعمرا گرديرد .صرفات مرورد بررسری شرامل
محتواینسبی آب برگ ،آب نسرربی ازدسررترفترره برررگهررا ( ،)RWL2کیروفی رل  ،aکیروفی رل  ،bکیروفی رل کررل ،نسرربت
کیروفیل ،a/bکاروتنوئید ،پراکسید هیدروژن ،فعالیت آنزيمهای کاتراالز و پراکیسرداز و عمیکررد دانره برود .محیرو پاشری
اسیدسالیسییی و کاربرد کودهایزيستی تولید پراکسید هیدروژن را افزايش و فعالیت آنزيمهرای کاتراالز و پراکسریداز را
کاهش داد .باالترين فعالیت کاتاالز در رقم بیونیج×عدم محیو پاشی اسیدسالیسییی  ،رقم بیونیج×عدم کاربرد کودزيستی
و عدم کاربرد اسیدسالیسییی ×کودزيستی و کمترين فعالیت کاتاالز در رقم آزاد×اسیدسالیسییی ي مییریمروالر ،رقرم
بیونیج×بیوسوپرفسفات و اسیدسالیسییی ي میییموالر×بیوسولفور بهدست آمد .باالترين و کمترين فعالیرت پراکسریداز
بهترتیب در شرايط عردم کراربرد اسریدسالیسرییی ×عردم کراربرد کرودزيسرتی ( 0/078نرانومو برر دقیقره برر گررم) و
اسیدسالیسییی ي میییموالر×کاربرد ريزوبیوم ( 0/049نانومو بر دقیقه برر گررم) حاصرل شرد .محتروای کیروفیرل،a
کیروفیل ،a/bکیروفیل کل و کاروتنوئید با کاربرد کودهایزيستی بهترتیب تا  3/347 ،1/269 ،1/83و  9/66مییریگررم برر
میییلیتر افزايش يافت .بیشترين عمیکرد دانه به میزان  1626کییوگرم در هکتار در تیمار کاربرد ريزوبیوم و در سطح نریم
میییموالر اسیدسالیسییی بهدست آمد .با توجه به نتايج اين پژوهش محیو پاشی نیم میییموالر اسیدسالیسییی همراه
با کاربرد کودهایزيستی دارای باکتری ريزوبیومی و قارچ میکوريز عالوه بر بهبود ويژگی فیزيولوژيکی ،منجر به افزايش 34
درصدی عمیکرد دانه در مقايسه با شاهد گرديد که به لحاظ اقتصادی بسیار قابل توجه بود.
واژههای کليدی :آنتیاکسیدانت؛ پراکسیدهیدروژن؛ کاتاالز ،کاروتنوئیدها؛ کیروفیل
* نويسنده مسئولalirezaabdali@ramin.ac.ir :
2- Relative Water Loss
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محتروای نسرربی آب برررگ ( )RWC1شاخصرری برررای سررنجش
میزان تنش گزارش شده و کاهش آن مربوط به کراهش جرذب
آب توسط گیاه است .اسیدسالیسییی سبب افزايش درصد آب
بافررت برررگ و در نتیجرره افررزايش  RWCدر سرریاهدانه شررد
( .)Fazeli et al., 2017در آزمايشی بیشترين عمیکررد نخرود
تحت تنش شوری با کاربرد توأم اسیدسالیسییی و باکتریهای
محرک رشد بهدست آمد (.)Riaz et al., 2019
ارقام مختیف گیاهان زراعی از نظر واکنش بره ترنشهرای
محیطی با يکديگر تفراوت دارنرد .بررای مثرا در آزمايشری در
تمامی سطوح تنش خشکی ،غیظت پرولین به عنروان شاخصری
جهررت ارزيررابی تررنش در نخررود رقررم  ILC482کمتررر از رقررم
کردستان بود ( .)Farjam & Siosemadrdeh, 2014هدف از
اجرای اين پژوهش مطالعره اثرر اسریدسالیسرییی و کودهرای
زيستی بر عمیکرد از طري بهبرود فراينردهای فیزيولوژير در
شرايط ديم بود.

مقدمه
برای حصو عمیکرد بیشتر حبوبات در شرايط ديم نیاز به
بهینهنمرودن اسرتفاده از سراير منراب مریباشرد .نخرود زراعری
( )Cicer arietinum L.يکی از حبوبرات براارزش و همچنرین
منب سرشار و ارزان پروتئین در قاره آسیا است که میتواند بره
بهبود کیفیرت خروراک کمر نمايرد (.)Jesfar et al., 2018
فراهمی عناصر غرذايی برا اسرتفاده از کودهرا نقرش پايرهای در
افزايش عمیکرد دارد .کودهایزيستی دارای پتانسیل براال بررای
جايگزينی کودهای شیمیايی به منظور تغذيه گیاهران هسرتند.
کودهایزيستی سیو های فعا بیولوژي يا سرويههرای سریو
های در حا کمون هسرتند کره از طرير تیقریحکرردن باعرث
می شوند تثبیت و جذب مواد مغذی بهبود يابد .ايرن کودهرا برا
محیط سازگار بوده و اثر مثبت زيرادی برر عمیکررد محصروالت
زراعی دارند ( .)Dahal & Bhandari, 2019کودهرایزيسرتی
در براالبردن فعالیرت آنرزيمهرای آنتریاکسریدانت نقرش دارنررد
(.)Beres et al., 2012
بیشتر محصو نخود در ايرران از زراعرت ديرم برهدسرت
میآيد و در بسیاری از موارد ايرن ديرمزارهرا برا ترنش خشرکی
مواجه هستند .تحمل به خشکی در گیاهان ممکن است با شیوه
های مختیف مانند فناوریهرای برهنرژادی و اسرتفاده از تنظریم
کنندههرای رشرد بهبرود يابرد .اسریدسالیسرییی از ترکیبرات
شیمیايی است که برای کاهش اثرات خطرناک تنش خشکی برر
روی گیاهان استفاده می شود ( .)Elhakem, 2019در شررايط
تنش غیرزيستی ،اسیدسالیسییی از طري تنظیم اسمولیتها،
افزايش سنتز پرولین ،افزايش غیظت گاليسین ،بتايین ،افرزايش
پییآمینها و اسیدهای آمینه و نیز اثرگذاری بر محتوای قنردها
و الکل قندها ،تحمل گیراه را افرزايش مریدهرد ( Sharma et
 .)al.,2019در آزمايشی بر روی نخود کاربرد اسیدسالیسرییی
باعث افزايش معنریدار زيسرتتروده در سرطوح مختیرف ترنش
خشرررکی گرديرررد کررره دلیرررل آن را اثرررر آنتررریاکسررریدانی
اسیدسالیسییی بر جیروگیری از تخريرب سریو هرای گیراهی
عنروان نمرودهانرد ( .)Farjam & Siosemadrdeh, 2014در
پژوهشی ديگر کاربرد اسیدسالیسییی نسبت به تیمرار شراهد،
باعررث افررزايش معنرریدار اجررزای عمیکرررد در نخررود گرديررد
( .)Norouzi et al., 2018اثر مثبت کاربرد اسریدسالیسرییی
بررر محترروای کیروفیررل و کاروتنوئیررد ژنوتیرر هررای نخررود
( )Ramezannezhad et al., 2013نیرز گرزارش شرده اسرت.

مواد و روشها
اين پژوهش در سا زراعی  1395-96در مزرعه پژوهشی
پرديس کشاورزی و مناب طبیعی دانشگاه رازی کرمانشراه اجررا
شد .شهرستان کرمانشاه با ارتفراع  1319مترر از سرطح دريرای
آزاد در طرررو جغرافیرررايی  47درجررره و  9دقیقررره و عرررر
جغرافیايی  34درجه و  21دقیقه قرار دارد .ايرن منطقره دارای
میانگین بارنردگی  450-480مییریمترر و جرزو منراط سررد
معتد با دماهای بیشینه و کمینه به ترتیب  22/6و  5/9درجه
سیسیوس است .در اين آزمايش دو رقم بیرونیج (رقرم محیری و
دارای دانررههررای سررفیدرن و درشررت و وزن100دانرره برراال
بازارپسررندی مطیرروبی نسرربت برره ارقررام مرسرروم) و آزاد (رقررم
اصالح شده ،متحمل به بیماری برقزدگی ،تیر بوتره ايسرتاده،
زودرستر از رقم هاشم و پرمحصو و دانهدرشتتر از رقم هاشم
و آرمان) ،سه سطح محیو پاشی اسیدسالیسییی (عدم کاربرد،
مصرف نیم و ي میییموالر) و کودهایزيستی (در پرنج سرطح
شررررراهد ،بررررراکتری بیوسوپرفسرررررفات (Pseudomonas+
 ،)Enterobacterبرراکتری بیوسررولفور (،)Thiobacillus spp.
باکتری ريزوبیوم ( )Mesorhizobium ciceriو قارچ میکروريزا
( )Rhizophagus irregularisبا  CFU=108در آزمايشی بره
صورت فاکتوريل بر پايه طرح بیوکهای کامل تصرادفی برا سره
تکرار در شرايط ديم اجرا شد .اعما تیمارهای کرودزيسرتی برر
1- Relative Water Content
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محتوای آب نسبی برگها ( :)RWC2پس از اعما تیمرار
محیو پاشی اسیدسالیسییی و در مرحیه بهغالفرفتن ،مقردار
0/5گرم از جوانترين برگ توسعهيافته هرر گیراه ( )FWجردا و
سپس نمونهها به مدت  24ساعت در آب مقطرر غوطرهور مانرد.
چهار ساعت بعد از آبگیری ،قطعات برگ بالفاصیه وزن گرديرد
تا وزن در هنگام تورژسانس ( )TWبره دسرت آمرد .پرس از آن
قطعات برگ در آون  70درجه سیسیوس بره مردت  48سراعت
خش شد تا وزن خش ثابرت ( )DWبرهدسرت آمرد .درصرد
 RWCاز طري رابطه زير محاسبه شد (:)Cornic, 1994
رابطه :1
)RWC(%)= (FW –DW( / )TW –100×DW
 :FWوزن تازه برگها بر حسب گرم
 :DWوزن خش برگها بر حسب گرم
 :TWوزن برگها به هنگام تورژسانس بر حسب گرم

اساس نتايج آنالیز ويژگیهای فیزيکی ،شریمیايی خراک و نیراز
گیاه به شرح زير هنگام کشت بذر انجام شد .باکتری بیوسرولفور
( )Thiobacillus spp.با  CFU=108به ازای هر میییگرم برود
که به میزان شش کییوگرم در هکتار به همراه  300کییوگرم در
هکتار گوگرد بنتونیتدار 90درصد و کود دامی پوسیده به روش
شیاری در زير و کنار برذر برهکرار گرفتره شرد .قرارچ میکروريز
( )Rhizophagus irregularisبرره می رزان  200کییرروگرم در
هکتار و اختالط با خاک منطقره گسرترش ريشره مصررف شرد.
باکتری ريزوبیوم ( )Mesorhizobium ciceriخالصسازیشده
در بخ رش بیولرروژی مؤسسرره تحقیقررات خرراک و آب ،ب ره روش
پاششی 1با زادمايه باکتری ريزوبیوم به میزان هفت گرم زادمايه
که هر گرم آن  107عدد باکتری زنده و فعرا اسرت برهوسرییه
محیو چسباننده (صمغ عربی) ،تیقیح و بالفاصیه بعد از خش
شدن سطح بذور ،به سرعت اقدام به کشت گرديد .(Karasu et
 al.,کرررررررود مررررررراي بیوسوپرفسرررررررفات
)2009
( )Pseudomonas+Enterobacterتهیرره شررده از شرررکت
فنآوری زيستی مهرآسیا با  CFU=108به ازای هر مییریلیترر،
به روش پاششی روی بذور ارقام نخود پاشیده و بعرد از خشر
شررردن سرررطح برررذور ،بررره کشرررت آنهرررا اقررردام شرررد

آب نسبی ازدسترفته بررگهرا ( :)RWL3پرس از اعمرا
تیمار محیو پاشی اسیدسالیسییی و در مرحیه بهغالفرفرتن،
حدود 0/5گرم از برگهای جوان از بوتههرای هرر کررت جردا و
بالفاصیه با ترازوی دقی با دقت  ،0/1وزن تر آنها اندازهگیرری
گرديد .سپس برگها دردمای  35درجه سیسیوس به مدت پنج
ساعت نگهداری و بالفاصیه وزن پژمردگی آنها اندازهگیری شرد
( .)WW5Hپس از آن برگها در دمای 70درجه سیسیوس بره
طور کامرل خشر و وزن خشر آنهرا يادداشرت گرديرد .در
نهايت میزان آب نسبی ازدسترفته بررگ از طرير رابطره زيرر
محاسبه شد (:)Cornic, 1994
رابطه :2
RWL(%)= (FW –WW5H( / ) TW– DW)×100
 :FWوزن تازه برگها بر حسب گرم
 :WW5Hوزن پژمردگی برگها پرس از پرنج سراعت برر
حسب گرم
 :TWوزن برگها به هنگام تورژسانس بر حسب گرم
 :DWوزن خش برگها

).(Karasu et al., 2009

در ضمن ،به منظور تیقیح ،به ازای  60کییوگرم بذر مقدار
ي لیتر زادمايه استفاده شد .اعمرا تیمارهرای محیرو پاشری
برگهای نخود برا اسریدسالیسرییی  ،حردود دو هفتره قبرل از
گلدهی آغاز ( )Rajabi et al., 2012و به مردت 20روز ادامره
يافت.
مساحت هر واحد آزمايشی شرش مترر مربر (چهرار مترر
طو و ي ونریم مترر عرر ) و در هرکررت شرش رديرف روی
خطوط کاشت  25سانتیمتری به فواصل 10سانتیمتر از هرم و
تراکم  40بوته در مترر مربر و بره عمر هفرت سرانتیمترر در
29اسفندماه کشت شردند ( .)Fetri et al., 2016فاصریه برین
واحدهای آزمايشی نیم متر و فاصیه بین دو تکرار سهونریم مترر
بود.
زمین آزمايش در پايیز سا  1395شخم زده شرد و قبرل
از کاشت ،دو نمونه مرکب خاک به روش نمونهبررداری ازاعمراق
صفر تا  30و  30تا  60سانتیمتری تهیه و طب جرداو  1و 2
آنالیز شدند و وضعیت هواشناسی محل انجرام آزمرايش نیرز در
جدو  3نشان داده شده است.

برای تعیین غیظت کیروفیرلهرای  b ،aو کاروتنوئیردها از
روش آرنون و با استفاده از نریم گررم بررگ ترازه اسرتفاده شرد
(.)Arnon, 1967

2- Relative Water Content
3- Relative Water Loss

1- Sprinkle application
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توسط پرمنگنات پتاسیم  0/01موالر تا تشرکیل رنر صرورتی
کمرن (حداقل  30ثانیره برا رنر ثابرت) تیترر شرد و سرپس
فعالیت آنزيم کاتاالز بر حسب حجم مصرفی محیو پرمنگنرات
پتاسیم بر حسرب درصرد کنترر محاسربه شرد ( & Chance
.)Maehly, 1955
برای سنجش فعالیت آنزيم پراکسیداز محیو بافر استات،
آب اکسیژنه و بنزيدين تهیه و درحمام ي برا يکرديگر مخیروط
گرديد و بالفاصیه 0/1مییی لیتر عصراره آنزيمری بره آن افرزوده
شد .منحنری تغییررات جرذب در طرو مروج  530نرانومتر برا
استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد .فعالیرت آنزيمری
بر حسب واحد جذب در دقیقه به ازای هر مییریگررم پرروتئین
محیو محاسبه گرديد (.)Wenhugsic, 1992

انرردازهگیررری پراکسررید هیرردروژن پررس از محیررو پاشرری
اسیدسالیسییی و در مرحیه برهغرالفرفرتن ،شرامل قرراردادن
0/3گرم از بافت برگ با  1/5میییلیتر ترری کیرواسرتی اسرید
 0/1درصد در هاون چینی بر روی ير همروژنیزه و انتقرا بره
میکروتیوب به مدت  15دقیقه در  15000دور و سانتريفیوژ در
دمای چهار درجه سیسیوس و استفاده از عصراره حاصریه بررای
اندازهگیری میزان پراکسید هیدروژن در طو موج  390نانومتر
بود ).(Ghiazdowska et al., 2010
برای اندازهگیری فعالیت آنزيم کاتاالز پس از اعما تیمرار
محیو پاشی اسیدسالیسییی و در مرحیه بهغالفرفتن ،مقردار
ي میییلیتر از عصاره آنزيمی با  3000میکرومو بافر فسرفات
 0/1موالر با  pH=7و  100میکرومروالر آب اکسریژنه مخیروط
شد .اين محیو برای مدت ي دقیقه در دمای آزمايشگاه قررار
گرفت .سپس برای توقف فعالیت آنزيم کاتاالر ،مقردار 10مییری
لیتر اسید سولفوري 2درصرد بره مخیروط اضرافه شرد .آنگراه

جدول -1ویژگیهای فيزیکی و شيميایی خاک محل آزمایش
Table 1. Physical and chemical properties of experimental site soil
مواد

درصد

درصد

درصد

الکتریکی

خنثیشونده

شن

سيلت

رس

pH

)EC (ds/m

)TNV1 (%

)Sand (%

)Silt (%

)Clay (%

Texture

7.6

1.1

30

6

34

60

 clayرسی

0-30

7.6

1.3

34

9

35

56

 clayرسی

30-60

اسيدیته

هدایت

بافت

عمق
)Depth (cm

جدول  -2خصوصيات شيميایی خاک مورد آزمایش
Table 2. Chemical properties of soil

مس

روی

آهن

منگنز

پتاسيم

فسفر

(ميلیگرم بر

(ميلیگرم بر

(ميلیگرم بر

(ميلیگرم بر

(ميلیگرم بر

(ميلیگرم بر

کيلوگرم)

کيلوگرم)

کيلوگرم)

کيلوگرم)

کيلوگرم)

کيلوگرم)

گوگرد
(درصد)

نيتروژن
کل
(درصد)

Cu
)(mg.kg-1

Zn
)(mg.kg-1

Fe
)(mg.kg-1

Mn
)(mg.kg-1

K
)(mg.kg-1

P
)(mg.kg-1

S
)(%

Total N
)(%

1.04
0.75

0.41
0.14

6.1
5

6.8
4.6

430
390

10.4
8

0.03
0.02

0.08
0.06

کربن آلی

عمق خاک

(درصد)

(سانتیمتر)

Soil depth Organic C
)(cm
)(%

0.9
0.6

0-30
30-60

1- Total Neutralizing Value
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جدول  -3ميزان بارندگی و ميانگين حداقل و حداکثر دما در ماه در طول دوره کاشت تا برداشت
Table 3. Rainfall and max and min temprature during sowing date to harvesting
ماههای سال
Months of year

شاخصهای هواشناسی

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

June

May

April

March

0

22.45

134.48

49.7

11.66

9.51

6.49

5.8

32.85

26.61

17.36

13.3

برای اندازهگیری عمیکرد دانه ،زمانی که بوتهها در رسیدگی
کامل هستند (رطوبت دانه  14درصد) ،برداشت بوتههای موجرود
در دو رديف میانی هر کرت انجام (از هر کرت نیممترر از پرايین و
نیممتر از براال بره عنروان حاشریه درنظرر گرفتره شرد) و پرس از
جداکردن ريشههای بوتهها و خش کردن بوتهها ترا زمران ثبرات
وزن خش در آون در دمرای  72درجره سیسریوس ،دانرههرا در
رطوبت  10درصد جدا و توسط ترازوی ديجیترالی عمیکررد دانره
کل بوتهها اندازهگیری گرديد (.)Salahi Farahi et al., 2016
آنررالیز دادههررا بررا نرررمافررزار  SASنسررخه  9/3و مقايسرره
میانگین ها عالوه بر حالت کیی ،از طري اثرات متقابل سهگانره
آنها نیز به روش برشدهی (اثر متقابل تیمارهای کود زيستی و
اسید سالیسییی بهطور جداگانه با ارقام بیونیج و آزاد) با روش
 LSDصورت گرفت.

Meteorological indices
بارندگی (میییمتر)
)Rainfall (mm
میانگین دمای حداقل
)Min. temperature (C°
میانگین دمای حداکثر
)Max. temperature (C°

گوگرد را دارد .در آزمايشی بر روی نخود کراربرد کرود زيسرتی،
 RWCرا بررهطررور معنرریداری نسرربت برره شرراهد افررزايش داد
( .)Akhtar et al., 2017کراربرد کرود ريزوبراکتری مریتوانرد
باعث بهبود هردايت روزنرهای ،افرزايش طرو و سرطح ريشره و
جذب آب از فواصل دورتر گردد که در نهايت منجرر بره بهبرود
 RWCمیشود (.)Amir et al., 2013
براساس نتايج اين مطالعره مشرخص شرد کره آب نسربی
ازدست رفته برگها ) (RWLبهطرور کیری در سرطوح مختیرف
تیمار کودزيستی در رقم بیونیج باالتر از رقم آزاد بود ،بهطروری
که در رقم بیونیج و عدم کاربرد کودهایزيستی باالترين میرزان
 RWLبه مقدار  42/77درصد حاصل شد .هر چند که در رقرم
بیونیج کاربرد کودهرایزيسرتی مختیرف سربب کراهش RWL
برگها شد ،ولی نتايج نشان داد کره در رقرم آزاد فقرط کراربرد
بیوسولفور سبب کاهش  RWLشد ،در حالی که کراربرد سراير
کودهای زيستی از قبیل بیوسوپرفسفات ،ريزوبیروم و میکروريز،
 RWLرقم آزاد را نسبت به تیمار شراهد افرزايش داد .در برین
همه تیمارها نیز کمترين  RWLدر تیمار کراربرد بیوسرولفور و
در رقم آزاد ( 27/27درصد) بهدست آمد کره نسربت بره تیمرار
عدم کاربرد کودهایزيستی در رقرم بیرونیج حردود  57درصرد
کاهش را نشان داد (جردو  .)5در آزمايشری در شررايط ترنش
شديد خشکی از میان چهار رقرم نخرود آزاد ،بیرونیج ،هاشرم و
 ،ILC482باالترين  RWLمربوط به رقم بیونیج و کمتررين آن
مربوط به ارقرام آزاد و  ILC482برود ( Mansourifar et al.,
 .)2012برره احتمررا زيرراد اخررتالف در واکررنش دو رقررم آزاد و
بیونیج نسبت به کودهرایزيسرتی دلیرل اصریی متفراوتبرودن
 RWLبا کاربرد سطوح مختیف کودهایزيستی میباشد.

نتایج و بحث
اثر اصیی کودهایزيستی و اثر متقابل رقم×کودهایزيستی
بر  RWCمعنیدار شرد (جردو  .)4براالتررين  RWCدر رقرم
بیونیج و با کاربرد کود میکوريز و کمترين  RWCدر رقم آزاد و
با کاربرد کود بیوسولفور برا  27درصرد اخرتالف برهدسرت آمرد
(جدو  .)5از سوی ديگر به نظر میرسد دو رقرم بیرونیج و آزاد
در واکنش به نوع کودهایزيستی تفاوت داشتهاند .بخشی از اثرر
متفاوت کودهای زيستی برر ارقرام مریتوانرد ناشری از اخرتالف
خصوصیات ژنتیکی و فیزيولوژيکی دو رقم آزاد و بیونیج باشرد و
بخشی ديگر نیز ناشی از تفاوت در نوع کودهای زيسرتی اسرت؛
زيرا مکانیسم اثر اين دو کودزيستی يکسان نیسرت .برهعبرارتی
میکوريز قارچ است که با هیفهای خود سطح ريشه را گسترش
میدهد ،امرا بیوسرولفور براکتری اسرت و وظیفره اکسریدکردن
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يا با بهینرهنمرودن سرطح هورمرونهرای گیراهی و يرا برهطرور
غیرمستقیم اثرات عوامل بیماریزای مختیف را محدود ساخته و
به رشد گیاه کم نمايند و از اين طري باعث افزايش محتوای
کیروفیل برگ شوند (.)Shweta & Kaur, 2017
اثر متقابل رقم و اسیدسالیسییی بر نسبت کیروفیل  aبره
 bمعنیدار گرديد (جدو  .)4باالترين نسبت کیروفیرل  aبره b
در هر دو رقم آزاد و بیرونیج برا کراربرد اسریدسالیسرییی نریم
مییینرما و کمترين نسبت کیروفیل  aبه  bدر رقم آزاد و عدم
کاربرد اسیدسالیسییی مشاهده شد (جدو  .)7همچنرین اثرر
متقابل اسیدسالیسییی و کودزيستی برای نسربت کیروفیرل a
به  bمعنیدار گرديد (جدو  .)4نتايج مقايسه میانگین (جردو
 )6نشرران داد کرره هماننررد نتررايج کیروفیررل  aبرراالترين نسرربت
کیروفیل  aبه  bازکاربرد غیظت نیم میییمروالر و کرود زيسرتی
ريزوبیوم و کمترين نسبت کیروفیل  aبه  bاز عدم کاربرد اسید-
سالیسییی و کود زيستی بهدسرت آمرد (جردو  )6کره 2/77
برابررر تفرراوت را نشرران داد .محترروای کیروفیرل ،aکیروفیرل،a/b
کیروفیل کل و کاروتنوئید با کاربرد کودهای زيستی به ترتیب تا
 3/347 ،1/269 ،1/83و  9/66میییگرم بر مییریلیترر افرزايش
يافت.
اثر متقابل اسیدسالیسییی و کودزيسرتی بررای محتروای
کاروتنوئیررد معنرریدار گرديررد (جرردو  .)4بیشررترين محترروای
کاروتنوئید با کاربرد غیظت نیممیییموالر اسیدسالیسرییی بره
همراه بیوسولفور بهدست آمد که با کمترين محتوای کاروتنوئید
بررا عرردم کرراربرد اسرریدسالیسررییی و کررودزيسررتی 72 ،درصررد
اخررتالف داشررت (جرردو  .)6در آزمررايشهررايی کرراربرد ترروأم
اسیدسالیسییی و کودزيستی باالترين محتروای کاروتنوئیرد را
در برگ نخود ( )Riaz et al., 2019و آفترابگردان ( Khan et
 )al., 2018باعث شد .اين موضوع را میتوان به بهبرود شررايط
تغذيهای و رطوبتی در محریط پیرامرون ربرط داد .در آزمايشری
کاربرد اسیدسالیسییی و کودهایزيستی باعث انباشت عناصرر
درشت و ريزمغذیها در ريزوسفر خراک و نیرز حفر محتروای
رطوبت خاک شد (.)Khan & Bano, 2019
اثر متقابل اسیدسالیسرییی و کرود زيسرتی برر محتروای
پراکسید هیدروژن ( )H2O2معنیدار گرديد (جردو  .)4نترايج
مقايسه میانگین (جردو  )6نشران داد کره بیشرترين محتروای
پراکسید هیدروژن با عردم کراربرد اسریدسالیسرییی و کراربرد
میکوريز بهدست آمد .البته اين ترکیب تیمراری برا  10ترکیرب
تیمراری ديگرر تفراوت معنریداری نداشرت .کمتررين محترروای

در نگرراهی کیرری کرراربرد کودهررایزيسررتی باعررث افررزايش
معنرریدار محترروای کیروفی رل ،aکیروفی رل ،a/bکیروفی رل کررل و
کاروتنوئیررد نسرربت برره شرراهد شررد (جرردو  .)6اثررر متقابررل
اسیدسالیسررییی و کررودزيسررتی برررای محترروای کیروفیررل a
معنیدار شد (جدو  .)4باالترين کیروفیرل  aاز کراربرد غیظرت
نیم میییموالر و کود زيستی ريزوبیوم و کمترين کیروفیرل  aاز
عردم کراربرد اسرریدسالیسرییی و کرودزيسررتی برهدسرت آمررد
(جدو  )6که اختالف  2/89برابری میان آنها را نشران داد .در
پژوهشی بر روی نخود کاربرد توأم اسیدسالیسرییی و براکتری
ريزوبیوم يا باعث افزايش کیروفیلهای  b ،aو کارتنوئیردها شرد
( .)Riaz et al., 2019در آزمايشی وقتی گیاه نخود تحت تنش
خشکی محیطی قرار گرفت ،کیروفیل b ، aو کاروتنوئید به طور
معنیداری کاهش يافت که با استفاده از اسریدسالیسرییی برر
اين کاهش غیبره شرد ،زيررا اسریدسالیسرییی باعرث افرزايش
فعالیت روبیسکو و  PEPکربوکسیالز در شرايط تنش مریشرود
(.)Hayat et al., 2012
اثرررات متقابررل رقررم و اس ریدسالیسرییی برررای محترروای
کیروفیل bمعنی دار شد (جدو  .)4باالترين کیروفیل bدر هر دو
رقم بیونیج و آزاد در سطح ي میییموالر اسیدسالیسییی بره
دست آمد (جدو  .)7کمترين کیروفیرل bدر رقرم بیرونیج و برا
عدم کاربرد اسیدسالیسییی مشاهده شدکه با باالترين محتوای
کیروفیررل  bمقرردار  7/7درصررد اخررتالف داشررت (جرردو .)7
همچنین اثرات متقابل رقم و کودهای زيستی بررای کیروفیرلb
معنی دار گرديد (جدو  .)4باالترين کیروفیل bدر رقم بیونیج و
با کاربرد بیوسولفور و کمترين کیروفیل bدر رقم آزاد و برا عردم
کاربرد کرودزيسرتی مشراهده شرد کره دارای اختالفری حردود
32درصد بودند (جدو .)5
اثر متقابل اسیدسالیسییی و کودزيستی بررای کیروفیرل
کل معنیدار شد (جدو  .)4مقايسه میانگین (جدو  )6نشران
داد برراالترين کیروفیررل کررل از کررراربرد يرر مییرریمررروالر
اسیدسالیسییی و ريزوبیوم و کمتررين کیروفیرل کرل از عردم
کاربرد اسیدسالیسییی و کودهرای زيسرتی برهدسرت آمرد .در
نگاهی کیی در تمامی سطوح اسیدسالیسییی کمترين کیروفیل
کل از عدم کاربرد کودزيستی بهدست آمد .کاربرد تروأم اسرید-
سالیسییی و کودزيستی میتواند باعث افزايش کیروفیلهای، a
 bو کیروفیل کل در نخود شود (.)Riaz et al., 2019
کودهای زيستی می توانند بهطور مستقیم از طري کمر
کردن به جذب مناب (نیتروژن ،فسفر و مواد معدنی ضرروری) و
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اسیدسالیسییی در پااليش گونههای فعا اکسیژن و کم بره
سیستم آنتیاکسیدانی مانند آنزيم کاتاالز میباشد .به هرر حرا
با توجه به نقش غیظت اسیدسالیسییی در میزان فعالیت آنزيم
کاتاالز مشخص شد که در سطوح مختیف کودهایزيسرتی نیرز
غیظت اسیدسالیسیی بر فعالیت آنرزيم کاتراالز اثرر گذاشرته و
مشاهده شد که در سطح تیمار عردم کراربرد کودهرایزيسرتی،
افزايش غیظت اسیدسالیسریی سربب کراهش میرزان فعالیرت
آنزيم کاتاالز شرد (جردو  .)6براالترين میرزان فعالیرت آنرزيم
کاتاالز در تیمار عدم کاربرد کودهای زيستی و اسیدسالیسریی
به میزان  0/081نانومو بر دقیقه بر گرم بود .برر اسراس نترايج
مشخص شد که در سرطوح مختیرف غیظرت اسریدسالیسریی
واکنش کودهای زيستی بر میزان فعالیت آنزيم کاتاالز متفراوت
بود ،بهطوری که میزان فعالیت اين آنزيم در سطوح شاهد ،نریم
و ي مییی موالر از اسیدسالیسیی بهترتیب با کاربرد کودهای
میکوريز ( 0/061نانومو برر دقیقره برر گررم) ،بیوسوپرفسرفات
( 0/057نانومو بر دقیقه بر گرم) و بیوسولفور ( 0/054نانومو
بر دقیقه برر گررم) کمترر از سراير تیمارهرای کراربرد کودهرای
زيسررتی بررود (جرردو  .)6در نگرراهی کیرری بررا افررزايش غیظررت
اسیدسالیسییی میزان فعالیت آنزيم کاتاالز کراهش يافرت ،بره
طرروری کرره کمترررين میررزان فعالیررت ايررن آنررزيم در سررطح
محیو پاشی ي میییموالر اسیدسالیسییی بهدست آمد.
همچنین اثر متقابل اسیدسالیسییی و کودهرای زيسرتی
بر فعالیت پراکسیداز معنیدار شد (جدو  .)4بیشترين فعالیرت
پراکسرریداز در شرررايط عرردم کرراربرد اسرریدسالیسررییی و کررود
زيستی مشاهده گرديد (جدو  .)6باالترين و کمتررين فعالیرت
پراکسرررریداز بررررهترتیررررب در شرررررايط عرررردم کرررراربرد
اسیدسالیسییی ×عدم کاربرد کودزيستی به ( 0/078نانومو بر
دقیقه بر گررم) و اسریدسالیسرییی ير مییریمروالر×کراربرد
ريزوبیرروم (0/049نررانومو بررر دقیقرره بررر گرررم) حاصررل شررد.
غیظتهای نیم و ي میییمروالر اسریدسالیسرییی بره همرراه
ريزوبیوم کمترين میزان فعالیت پراکسیداز را به خود اختصرا
دادند .در آزمايشی بر روی نخود نشان داده شد کره در شررايط
عدم تنش خشکی غیظرت نریم مییریمروالر اسریدسالیسرییی
نسبت به شاهد به طور معنیداری فعالیرت پراکسریداز کمترری
داشت ولی غیظت ي میییموالر اسیدسالیسرییی نسربت بره
شرراهد ،تفرراوت معنرریداری وجررود نداشررت ( & Shooryabi
.)Ganjeali, 2012

پراکسرید هیرردروژن از عرردم کرراربرد اسرریدسالیسررییی و کررود
زيسررتی حاصررل شررد .در نگرراهی کیرری در تمررامی سررطوح
اسیدسالیسییی کمترين پراکسید هیدروژن از عدم کاربرد کود
زيستی بهدست آمد (جدو  .)6پراکسید هیردروژن ،بره عنروان
ي گونه اکسریژن واکرنشپرذير ،در بسریاری از سیسرتمهرای
زيستی بهطور گسترده تولید میشود H2O2 .ي مولکو مهرم
در پیامرسانی است که واسطه فرايندهای مختیف فیزيولوژي و
بیوشیمیايی در گیاهان میباشد .متابولیسم طبیعی سریو هرای
گیاهی منجر به تولید  H2O2از مناب مختیف میشود ( & Niu
 .)Liao, 2016در آزمايشی روی يونجره ()Medicago sativa
کاربرد کودهای زيستی باعث افرزايش معنریدار  ،H2O2هرم در
بخش هوايی گیاه و هم در ريشه گرديد و میان محتروای H2O2
در بخش هوايی با محتوای کاتاالز در بخش هروايی همبسرتگی
مثبت معنیدار مشراهده شرد .ايرن افرزايش بره دلیرل افرزايش
فعالیت آنزيم کاتاالز بوده که در اثر کاربرد کودهای زيستی ايرن
اتفرراق رخ داده و سرربب شررده مقرردار بیشررتری از راديکررا
سوپراکسید تولیدشده توسط آنرزيم سوپراکسرید ديسرموتاز بره
پراکسید هیدروژن تبديل شده که اثر زيانبار کمتری برر سریو
دارد .همچنین میان  H2O2و مقدار نیترروژن خراک و محتروای
مس درون گیراه همبسرتگی مثبرت معنریدار مشراهده گرديرد
( .)Shen et al., 2019امکان دارد افزايش محتوای نیترروژن و
عناصر غذايی توسط کودهای زيسرتی باعرث افرزايش  H2O2در
گیاه نخود شده باشد .در آزمايشی غیظت باالی  H2O2و فعالیت
سوپراکسرید ديسرموتاز ( )superoxide dismutaseدر ريشره
يونجه تیقیحشرده برا کرود زيسرتی مشراهده شرد ،سوپراکسرید
ديسموتاز نقش محوری در تبديل راديکا های سوپراکسرید بره
 H2O2و اکسیژن مولکولی دارد (.)Shen et al., 2019
براساس اين نتايج مشخص شد که کاربرد کودهای زيستی
منجر به کاهش میرزان فعالیرت آنرزيم کاتراالز در هرر دو رقرم
بیونیج و آزاد شد .باالترين میزان فعالیت آنزيم کاتراالز در ارقرام
بیونیج و آزاد به مقدار  0/076نانومو بر دقیقه بر گرم در تیمار
عدم کاربرد کودهایزيستی حاصل شد و نتايج نشان داد کره در
رقم بیونیج و آزاد کمترين میزان فعالیت آنزيم کاتاالز به میرزان
 0/058و  0/059نانومو بر دقیقه بر گرم برهترتیرب برا کراربرد
بیوسوپرفسفات و بیوسولفور بهدست آمد (جردو  .)5همچنرین
مشخص شد که افزايش غیظت محیو پاشری اسریدسالیسریی
منجر به کاهش میزان فعالیت آنزيم کاتاالز در هر دو رقرم شرد
(جرردو  )7و ايررن افررزايش برره دلیررل اثررر آنترریاکسرریدانی
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میییموالر اسیدسالیسییی بهدست آمد و در غیظتهای کمتر
و بیشرتر و برهويررژه در تیمرار کراربرد اسرریدسالیسرییی ير
میییموالر کمترين میزان عمیکرد دانه بهدست آمد .بیشترين و
کمترين میزان عمیکرد دانه بهمیزان  1626و  1180کییروگرم
در هکتار بهترتیب در غیظتهای نریم و ير مییریمروالر و در
ارقام بیونیج و آزاد حاصرل شرد (جردو  .)7نترايج همچنرین
نشان داد که در سطوح مختیف کراربرد کودهرای زيسرتی نیرز
باالترين میزان عمیکرد دانه در همه سطوح کودهای زيستی در
تیمار کاربرد نیم میییموالر اسیدسالیسییی برهدسرت آمرد و
کمترين میزان عمیکرد دانه نیز در همه سطوح کودهایزيستی
در سطح کاربرد اسیدسالیسییی ي میییموالر حاصل شد.

در نگاهی کیی در هر سه سطح اسیدسالیسییی باالترين
فعالیت پراکسیداز در شرايط عدم کاربرد کود زيستی مشراهده
گرديد .اين احتما وجود دارد که کودهای زيسرتی از شررايط
تنشزای درون خاک بهويرژه ترنشهرای تغذيرهای و رطروبتی
کاسته و در اين راستا از فعالیت پراکسیداز کاسته شرده اسرت.
پراکسیداز در مقاومت در برابر تنشهای دمرايی ،pH ،شروری،
فیزات سنگین و حال های آلی و غیره نقش دارد ( Pandey et
 .)al., 2017کاربرد کودهای زيستی با تأمین مداوم نیتروژن و
فسفر در طی رشد و با تأمین متعاد عناصر غذايی مرورد نیراز
گیاه میتوانند میزان فعالیت آنزيمهای کاتراالز و پراکسریداز را
کاهش دهند (.)Amani et al., 2017
با توجه به نتايج اين مطالعه مشخص شرد کره در هرر دو
رقم بیونیج و آزاد ،باالترين میزان عمیکرد دانه در غیظرت نریم

جدول  -5مقایسه ميانگين اثر ارقام نخود و کودهای زیستی بر محتوای نسبی آب برگ ،آب نسبی ازدسترفته برگها ،غلظت کلروفيل ،b
کاتاالز و پراکسيداز در شرایط دیم
Table 5. Mean comparison effect of cultivar and biofertilizers on studied of RWC, RWL, Chl-b, catalase and
Peroxidase of chickpea under dryland condition Peroxidase
پراکسيداز

کاتاالز

(نانومول بردقيقه بر

(نانومول بر دقيقه

کلروفيل b

آب نسبی

محتوای نسبی

(ميلی گرم بر گرم

ازدسترفته برگها

آب برگ

ماده تر)

(درصد)
)RWL (%

(درصد)
(RWC )%

Bio fertilizer

55.41bc

عدم کاربرد Control
بیوسوپرفسفات Biosuperphosphate

کود زیستی

گرم)

بر گرم)

Peroxidase
)(nm/min/g

Catalase
)(nmol/min/g

)Chl-b (mg/g

0.067b

0.076a

1.433de

42.77a

0.063c

0.066b

1.431e

36.63ab

56.60abc

0.058e

0.058d

1.532a

36.10b

54.36bcd

بیوسولفورBioSulphur

0.053fg

0.061c

1.469b-e

34.85b

51.50cd

ريزوبیوم Rhizobium

0.056ef

0.062c

1.474bcd

32.31bc

62.12a

میکوريز Mycorrhiza

0.072a

0.076a

1.428e

31.15bc

57.65ab

عدم کاربرد Control

0.062cd

0.059cd

1.483bc

32.68bc

59.52ab

بیوسوپرفسفات Biosuperphosphate

0.059de

0.060cd

1.501ab

27.27c

48.69d

بیوسولفورBioSulphur

0.049g

0.062c

1.506ab

34.65b

56.02bc

ريزوبیوم Rhizobium

0.058e

0.062c

1.463cde

35.80b

48.55bc

میکوريز Mycorrhiza

رقم
Cultivar

بیونیج
Bivanij

آزاد
Azad

وجود حروف مشابه در هر ستون به منزله عدم وجود اختالف معنیدار در سطح احتما پنج درصد است.
Same letters in each column indicate of non-significant difference in 5% level.
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جدول  -7مقایسه ميانگين اثر ارقام نخود و اسيدساليسيليک بر صفات کلروفيل ، bکلروفيل  ، a/bکاتاالز و عملکرد دانه در شرایط دیم
Table 7. Mean comparison for effect of cultivar and salicylic acid on studied Chl-b, Chl a/b, Catalase and Grain yield
of chickpea under dryland condition
عملکرد دانه
(کيلوگرم بر هکتار)

کاتاالز
(نانومول بر دقيقه بر گرم)

Grain yield
)(kg/ha

)Catalase (nmol/min/g

کلروفيلb

کلروفيل a/b
Chl a/b

(ميلی گرم بر ميلی ليتر)
)Chl b (mg/ml

1539b

0.069a

0.805c

1.42c

1626a

0.063b

1.171a

1.44bc

1387c

0.063b

1.084b

1.52a

1232d

0.068a

0.741c

1.46b

1332c

0.064b

1.203a

1.43bc

1180d

0.059c

1.133ab

1.53a

اسيد ساليسيليک

رقم

Salicylic acid

Cultivar

عدم کاربرد
control
نیم میییموالر
0.5mM
ي میییموالر
1mM
عدم کاربرد
control
نیم میییموالر
0.5mM
ي میییموالر
1mM

بیونیج
Bivanij

آزاد
Azad

وجود حروف مشابه در هر ستون به منزله عدم وجود اختالف معنیدار در سطح احتما پنج درصد است.
Same letters in each column indicate of non-significant difference in 5% level.

همچنین با خاصیت آنتیاکسیدانی خود سبب افزايش عمیکررد
نخود شده است .همچنین کودهای زيستی اثر بر جرذب بیشرتر
عناصر بر عمیکرد دانه اثر مثبرت دارنرد .در نگراه کیری از میران
ارقررام مررورد آزمررايش رقررم محیرری بیررونیج ،از میرران سررطوح
اسیدسالیسررییی غیظررت نرریم مییرریمرروالر و از میرران سررطوح
کودهای زيستی کود ريزوبیوم ،از لحاظ عمیکررد دانره و صرفات
فیزيولوژي مؤثر بر عمیکرد برتری داشتند.

بر اين اساس مشخص شد که باالترين میزان عمیکرد دانه
بهمیزان  1626کییوگرم در هکتار در تیمرار کراربرد ريزوبیروم و
در سطح محیو پاشی نیم میییموالر اسیدسالیسرییی برود ،در
حالی که کمترين میزان عمیکرد دانه بهمیرزان  1034کییروگرم
مربوط به تیمار عردم کراربرد کودهرایزيسرتی و محیرو پاشری
اسیدسالیسییی ي میییموالر برود (جردو  .)6ايرن موضروع
نشاندهنده نقش مؤثر کود زيستی ريزوبیوم و محیو پاشی نریم
میییموالر اسیدسالیسییی در افزايش عمیکرد بود.

سپاسگزاری
از دانشگاه عیوم کشراورزی و منراب طبیعری خوزسرتان و
دانشگاه رازی کرمانشاه به جهت کم در اجرای ايرن پرژوهش
تشکر و قدردانی میگردد.
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Introduction
Chickpea is one of the valuable pulses and rich source of protein. In most years, in west of Iran, the
amount of rainfall is low and the distribution of rainfall is not suitable. In many cases, rainfed lands are
affected by drought stress. On the other hand, most rainfed lands have low fertility, especially in nitrogen
and phosphorus nutrients. In higher plants, salicylic acid applied to reduce the dangerous effects of drought
stress. Different varieties of chickpeas show different responses to environmental changes. This experiment
was carried out in order to investigate the effect of salicylic acid and biofertilizers on the physiological
characteristics of two chickpea cultivars.
Materials and Methods
This experiment was done in factorial based on randomized complete block design with three
replications in Kermanshah under rainfed conditions in the 2016. Kermanshah is located at an altitude of
1319 m of sea level (Latitude: 34°21′ N and Longitude: 47°9′ E). Experimental treatments included two
chickpea cultivars (Bivanij and Azad), foliar spraying of salicylic acid (non-application, 0.5 and 1 mill molar
concentrations) and biological fertilizer (non-application of biofertilizers, bio-superphosphate bacteria
(Pseudomonas+Enterobacter), biosulfur bacteria (Thiobacillus spp.), a rhizobium bacterium
(Mesorhizobium ciceri), and mycorrhiza fungus (Rhizophagus irregularis). Each plot was six m2 (four
* Corresponding Author: alirezaabdali@ramin.ac.ir
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meters long and 1.5 meters wide) with 6 lines (density= 40 plants per m2, sowing line spacing= 25 cm,
sowing distance on each line= 10 cm and sowing depth= 7 cm). The sowing date was March 19. The studied
traits were relative water content, relative water loss, chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll,
chlorophyll a/b ratio, carotenoids, hydrogen peroxide, catalase and peroxidase enzyme activity and grain
yield.
Results and Discussion
Foliar spraying of salicylic acid and the application of biofertilizers increased the production of
hydrogen peroxide and decreased the activity of catalase and peroxidase enzymes. The highest catalase
activity were obtained in Bivanij cultivar×non-application of salicylic acid, Bivanij cultivar×non-use of
biofertilizer, non-application of salicylic acid and the lowest catalase activity were obtained in Azad
cultivar×one mM salicylic acid, Bivanij cultivar×bio-superphosphate and one mM salicylic acid×biosulfur
application. The highest and lowest peroxidase activity were obtained under non-application of salicylic
acid×non-application of biofertilizer and one mM salicylic acid×rhizobium application, respectively. The
highest relative water loss (RWL) was obtained in Bivanij cultivar×non-application of biofertilizer, while the
lowest RWL was observed in Azad cultivar×biosulfur application biofertilizer. Relatively, the content of
chlorophyll a, chlorophyll a/b, total chlorophyll and carotenoids increased with the application of
biofertilizers. Bivanij cultivar had a higher grain yield than Azad cultivar. In both Bivanij and Azad varieties,
the highest grain yield was obtained from the use of rhizobium and mycorrhiza biofertilizers. The highest
grain yield (1626 kg.ha-1) was observed from the application of the concentration of 0.5 mM of salicylic acid
and rhizobium biofertilizer. In both Bivanij and Azad varieties, the highest catalase activity was observed
due to non-use of salicylic acid and non-application of biofertilizer.
Conclusion
In general, at all three levels of salicylic acid, the highest peroxidase activity was observed in the
absence of biofertilizer application. It is possible that biofertilizers reduce both nutrient deficiencies and
drought stress, thus reducing peroxidase activity. In general, in this experiment, in terms of grain yield and
physiological traits affecting grain yield, between the cultivars, native Bivanij cultivar, among the salicylic
acid levels, the concentration of 0.5 mmol and among the biofertilizers, rhizobium biofertilizer were superior
treatments.
Keywords: Antioxidant ؛Carotenoids ؛Catalase ؛Chlorophyll ؛Hydrogen peroxide
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اثرات ريزوباكتريهاي تحريككننده رشد و كود نيتروژن بر شاخصهاي رشدي لوبيا
( )Phaseolus vulgaris L.در شرايط تنشكمبود آب
سيده سميرا طباطبایی ،1محسن جهان 2و کمال حاجمحمدنيا

قالیباف*3
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تاریخها:

دريافت ،1397/06/08 :بازنگری ،1397/09/06 :پذيرش1400/02/19 :؛ انتشار آنالين مقاله1400/10/01 :
نحوه ارجاع به مقاله:

طباطبايی ،س.س ،.جهان ،م ،.و حاج محمدنیا قالی باف ،ک .1400 .اثرات ريزوباكتریهای تحريك كننده رشدد و كددد
نیتروژن بر شاخصهای رشدی لدبیا ( )Phaseolus vulgaris L.در شرايط تنش كمبدد آب .پژوهشهدای حبدبدات
ايران .164- 151 :)2(12

چکيده
اين پژوهش در سال زراعی  1394-95به صدرت كرتهای خردشده در قالب طرح پايه بلدکهای كامل تصدادفی بدا
سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد .سطدح آبیاری در سه سطح شامل 100 :درصد نیداز آبدی،
 75درصد نیاز آبی ،و  50درصد نیاز آبی بهعندان عدامل كرت اصلی و كدد بیدلدژيك نیتروكسین ،كدد بیدلدژيك بیدفسفر،
كدد شیمیايی نیتروژنه (اوره) و شاهد بهعندان عدامل كرت فرعی منظدر شددند .نتداي آزمدايش نشدان داد كده كددهدای
بیدلدژيك مدرد بررسی به ويژه نیتروكسین در مقايسه با شاهد و حتی كدد اوره ،حداكثر مقادير شاخصهای رشدی شامل
ماده خشك تجمعی ،شاخص سطح برگ ،سرعت رشد محصدل ،سرعت رشد نسبی و سرعت جذب خالص لدبیا را به طددر
معنیداری افزايش دادند .بیشترين و كمترين شاخص سطح برگ در اثر عامل كدد بیدلدژيك نیتروكسین و شاهد بهترتیب
برابر  2/0و  1/7بهدست آمد ( .)p≤0.01بیشترين و كمتدرين مقدادير سدرعت رشدد محصددل در  77روز پد از كاشدت
بهترتیب در اثر عامل كدد نیتروكسین و شاهد برابر با  11/04و  8/81گرم در مترمربد در روز بدهدسدت آمدد (.)p≤0.05
بیشترين مقادير شاخصهای رشدی لدبیا نیز با تأمین 100درصد نیاز آبی حاصل شدد .كددهدای نیتروكسدین و بیدفسدفر
افزايش معنیداری ( )P≤0.05بر عملکرد دانه لدبیا داشتند و اين صفت را بهترتیب  92/3و  54/1درصد نسدبت بده تیمدار
شاهد افزايش دادند .اثرات اصلی و متقابل كدد و آبیاری نیز بر طدل مخصدص ريشه معنیدار ( )p≤0.05بدد ،بهطدریكده
بیشترين طدل مخصدص ( 30/15متر در  25سانتیمترمکعب خاک) در نتیجة كددد نیتروكسدین و 100درصدد نیداز آبدی
بهدست آمد .به طدر كلی ،استفاده از كددهای بیدلدژيك جايگزين مناسبتر كدد شیمیايی نیتروژنه در تدلید محصدل سالم
لدبیا میباشد.

واژههای کليدی :بیدفسفر؛ حبدبات؛ خشکی؛ طدل مخصدص ريشه؛ نیتروكسین

امروزه در بسیاری از مناطق گرم و معتدل دنیدا از جملده ايدران
كشدت مدیشددد ( .)Kumar et al., 2013ارزش غدذايی ايدن
محصدددل بددهعلددت دارابددددن پددروتنین (حدددود  25درصددد) و
كربدهیدددرات بددات (حدددود  60درصددد) ،فیبددر فددراوان و برخددی
ويتامینها (نظیر فدلیت) ،مدادمعدنی (نظیر م  ،كلسیم ،آهدن،
منیزيم ،منگنز و روی) ،آنتیاكسیدانتهدا و پلدیفندلهدا اسدت
( Kumar et al., 2013; Rosales et al., 2012; Wani et

1

مقدمه
حبدبات بعد از غالت دومین منب غذايی انسدان بدهشدمار
رفته و به عندان يك مکمل غذايی طبیعی و باارزش برای غالت
محسدب میشددند .لدبیدا ( )Phaseolus vulgaris L.گیداهی
يکساله ،دولپدهای و گرمادوسدت از خداندادة بقددتت اسدت كده
* نویسنده مسئولhajmohamadnia@um.ac.ir :
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شرايط تغییر اقلیم بدهشدمار مدیرود (.)Anjum et al., 2011
رشد ،عملکرد ،تمامیت غشاء سلدلی ،محتدای رنگدانهها ،روابدط
آب ،تنظیم اسدمزی و فعالیدتهدای فتدسدنتزی بدهطددر قابدل
مالحظهای تحت تأثیر تنش كمبدد آب قرار میگیرند .با وجددد
اين ،حساسیت گیاهان به تنش خشکی بسته بده شددت تدنش،
گدنددههددای گیدداهی و مراحددل رشددد و نمددد متفدداوت اسددت
( .)Demirevska et al., 2009تنش خشکی از طريق كداهش
محتدای آب خاک منجر به كاهش پتانسیل آب بدرگ و كداهش
آماس سلدلی و در نهايت ،بستهشدن روزنهها و كداهش سدرعت
رشد و نمد سلدلها میشدد ( .)Anjum et al., 2011دسترسی
ناكافی به آب در مناطق خشك و نیمهخشك ،افدزايش كدارآيی
مصرف آب را بهعندان يکی از محدرهای اصلی كشاورزی پايددار
در اين مناطق مطرح كرده است .از سدی ديگر ،بهدلیل باتبددن
قیمت آب ،خريد آب برای كشاورزان بهيك معضل بزرگ تبديل
شده است كه آنهم به ندبة خدد تنش رطددبتی ايجداد كدرده و
خصدصیات كمی و كیفی گیاه را كاهش میدهد ( Rosales et
.)al., 2012
برخی تحقیقات نقش مثبت كاربرد كددهای زيستی را بدر
خصدصیات رشدی گیاهان و نیز تعديل شدرايط تدنش خشدکی
نشان داده است .بده عنددان مثدالTahami Zarandi et al, ،
) (2016ضددمن بررسددی اثددر كددهددای آلددی و بیدلدژيددك بددر
خصدصیات كمی و كیفدی ريحدان ()Ocimum basilicum L.
گزارش كردند كه بیشترين وزن تر كل انددام هددايی و شداخص
سطح برگ در تیمار كاربرد نیتروكسین حاصل شدFatma et .
) al, (2008گددزارش كردنددد كدده كددهددای بیدلدژيددك شددامل
ازتدباكتر ،آزوسپیريلدم و باكتریهای حدلكنندده فسدفات ،روی
شدداخصهددای رشدددی و میددزان اسددان گیدداه مرزنجدددش
( )Majorana hortensisاثرات قابلتدجهی داشت .در پژوهش
ديگری مصرف كددهای زيستی حاوی باكتریهای تثبیتكننده
نیتروژن و باكتریهای حلكننده فسفات خاک ،عالوه بر بهبددد
عملکرد و اجزای عملکرد نخددد ( )Cicer arietinum L.رقدم
پیروز ،مدجب تعديل تنش كمآبیاری و كاهش اثر منفی آن شدد
(.)Rabieyan et al.,, 2009
اين پدژوهش بدا هددف مقايسده اثدرات ريزوبداكتریهدای
تحريككننده رشد با كدد شیمیايی نیتدروژن بدر شداخصهدای
رشدی گیاه لدبیا در شرايط تنش كمبدد آب انجام شد.

 .)al., 2013لدبیا در بین حبدبدات از نظدر سدطح زيركشدت در
جهان مقام اول و در ايران پ از نخدد ( 63/5درصد) و عددس
( 16/7درصددد) بددا  13/7درصددد مقددام سدددم را دارا مددیباشددد
(.)Ahmadi et al.,, 2017
در كشاورزی اكدلدژيدك بدهجدای اسدتفاده از نهداده هدای
خارجی نظیر كددها و آفتكشهای شیمیايی ،از تناوبزراعی بدا
گیاهان تثبیتكننده نیتروژن ،بقايای گیداهی ،كددهدای دامدی،
كددهای آلی ،كددهای زيستی و كنترل زيسدتی آفدات اسدتفاده
میشدد ،تا ضمن ذخیره مداد غذايی در خاک ،علد هدایهدرز و
آفات كنترل شده و تندعزيستی در مزارع افزايش يابد ( Griffe
 .)et al., 2003يکی از امکانات زيستی برای افدزايش تدلیدد در
كشاورزی ،استفاده از ريزجانداران مفید خاكزی اسدت كده مدی
تدانند به روشهای مختل باعث افزايش رشدد و عملکدرد گیداه
شدند .از جمله ايدن مدجدددات مدیتددان بده ريزوبداكتریهدای
محرک رشدد گیداه 1اشدارهكدرد ( .)Vessey, 2003گدندههدای
متعلددق بدده جددن هددای سددددومدناس (،)Pseudomonas sp.
ازوتدباكتر ( ،)Azotobacter sp.آزوسپیريلدم ( Azospirillum
 )sp.و باسددیلدس ( )sp. Bacillusاز دسددتة ايددن بدداكتریهددا
محسدب میگردند (.)Tilak et al., 2005
در بین عناصر غذايی ،نیتروژن يکی از عناصدر پرمصدرف و
ضروری برای گیاهان بدهشدمار مدیرود كده كمبددد آن تدداخل
فراوانی را در رشد و نمد گیاهان وارد میكند .نیتروژن جزء اولیه
تشکیلدهنده تركیبات آلی همانند اسیدهایآمینه ،پروتنینها و
اسدیدهای ندكلنیدك بدهشدمار مدیرود (Heidari & Jahan-
 .)Tighi, 2014در شددرايطیكدده امددروزه كددهددای شددیمیايی
مشکالت بسیاری نظیر مصرف بیش از حد انرژی ،افزايش هزينه
ها ،آلددگی آبهای زيرزمینی و تهديد سالمت اكدسیسدتمهدا و
جدام انسانی را بههمراه داشدتهاندد ،لدبیدا قدادر اسدت قسدمت
عمدهای از نیتروژن مدرد نیاز خدد را از طريق رابطة همزيسدتی
با باكتری ريزوبیددم ( )Rhizobiumبدهدسدتآورد ( Mulas et
 .)al., 2011بنابراين ،بدهحدداقلرسداندن اسدتفاده از كددهدای
شیمیايی و جايگزيننمددن آنها با كددهای زيسدتی بدهعنددان
يکی از اصدل مهم كشاورزی پايدار برای نیدل بده حفد حیدات
طبیعی ،تندع زيستی و پايداری مناب آب و خاک اهمیت يافتده
است.
تنشخشکی يکی از نامطلدبترين عدامل رشد و بهدرهوری
و تهديدی جدی برای تدلید محصدل پايدار و امنیدتغدذايی در
1- Plant Growth Promoting Rhizobacteria
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بهمنظدر كاربرد كددهای بیدلدژيك نیتروكسین و بیدفسفر
( ،)107 cfu/mlاز روش بدذرمال اسدتفاده گرديدد و بدر اسداس
تدصیه شركت سازنده ،بذرهای تلقیحشده پ از خشدكشددن
در سايه ،بالفاصله مدرد كشت قرار گرفتند ( Jahan & Nassiri
 .)Mahallati, 2012كدددد اوره بدده میددزان  100كیلدددگرم در
هکتار به عندان استارتر قبل از كشت به كرتهای مربدطه اضافه
شددد .در ت داريخ  4ارديبهشددت  ،1395كشددت بددذور لدبیددا رقددم
درخشان با دست با فاصله 10سانتیمتر از يکدديگر و بده عمدق
سه سانتیمتر انجام شد.
اولین آبیاری بالفاصله پ از كاشت و آبیاریهدای بعددی
تا مرحله پن برگی هر هفتروز يدكبدار بده روش نشدتی انجدام
گرفت و بعد از اين مرحلده متناسدب بدا سدطح تیمدار آبیداری،
آبیاری تدسط كنتدر اعمال و ثبت میشد .با تدجه بده نیداز آبدی
لدبیا رقم درخشان در طددل فصدل رشدد ( 5000مترمکعدب در
هکتار) با منظدرنمددن مدار آبیاری متدسط هفدتروزه و تعدداد
 17ندبدت آبیدداری ،حجددم آبیدداری بددرای تیمددار  75 ،100و 50
درصد نیاز آبی بهترتیب معادل  225 ،300و  150مترمکعب در
هکتار محاسبه شد ( .)Jahan et al.,, 2012برای حصدل تراكم
مناسب ( 20بدته در مترمربد ) در مرحلده دو تدا چهدار برگدی،
عملیات تنك انجام گرفت .بهمنظدر كنترل عل های هدرز (تداج
خددروس وحشددی ( ،)Amaranthus retroflexusسددلمه تددره
( )Chenopodium albumو سدددروف (Echinocloa crus-
 ،))ghaliiشِش ندبت وجین دستی بهترتیدب ،55 ،46 ،28 ،22
 89و  95روز پ از كشت انجام شد .گیداه لدبیدا در طددل دوره
رشد خدد با هیچگدنه آفت يا بیمداری مداجده نگرديدد و هنگدام
آمددادهسددازی زمددین و در طدددل دوره رشددد نیددز از هددیچگدندده
عل كش ،آفتكش و قارچكش شیمیايی استفاده نشد.

مواد و روشها
ايددن آزمددايش در سددال زراعددی  1394-95در مزرعدده
تحقیقاتی دانشکده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ،واقد در
 10كیلدمتری جندبشرقی مشهد با طدل جغرافیايی  59درجه
و  28دقیقة شرقی و عرض جغرافیدايی  36درجده و  15دقیقدة
شمالی و ارتفاع  985متر از سطح دريا انجام شدد .آزمدايش بده
صدرت كرتهای خردشده در قالب طرح پايه بلدکهدای كامدل
تصادفی با سه تکرار اجرا شد .عاملهای آزمايشی شامل :آبیاری
به میزان  100درصد نیاز آبی 75 ،درصد نیاز آبی ،و  50درصدد
نیاز آبی بهعندان عامل اصلی و كددهای بیدلدژيدك نیتروكسدین
(حاوی باكتریهای  Azotobacter sp.و ،)Azospirillum sp.
بیدفسفر (حاوی باكتریهای حلكننددة فسدفات Bacillus sp.
و ،) Pseudomonas sp.كددد شدیمیايی نیتروژنده (بده شدکل
اوره) ،و شاهد (بدون مصرف كدد) بهعندان عامدل فرعدی بددندد.
قبلاز انجام آزمايش ،از عمق  0تا  30سانتی متری خاک محدل
آزمايش نمدنه گیری و بههمراه نمدنه كددد دامدی (كددد گداوی)
میزان عناصر و خصدصدیات فیزيکدی -شدیمیايی آنهدا تعیدین
گرديد (جدول .)1
عملیات آمادهسازی زمین در اواخر فدروردين سدال 1395
انجام شد؛ به اين صدرت كه ابتدا زمین مدرد نظر دو بار ديسدك
عمدد برهم زده شد و سدپ تدسدط لددلر تسدطیح گرديدد .در
ادامه ،به كمك فاروئر جدی و پشتههايی بدا فاصدله بدین رديد
50سانتی متر ايجاد شد .ابعاد هر كرت  5×2/5متر و داخدل هدر
كرت پن ردي كاشت در نظر گرفته شد .فاصله بین بلددکهدا
يك متر و بین هر دو كرت متدالی 0/5 ،متر جهت جلددگیری از
تداخل عاملهای آزمايشدی در نظدر گرفتده شدد .سدپ محدل
عاملهای آزمايشی بهصدرت تصادفی مشخص شد.
يك هفته قبل از كاشت ،كدد دامی بده مقددار  20تدن در
هکتار به طدر يکسان به همه كرتها اضافه و بدا خداک مخلدد
شد.

جدول  -1خصوصيات فيزیکی -شيميایی نمونه خاك مزرعه و کود گاوی مورد استفاده در آزمایش
Table 1. Physico-chemical properties of the soil and cow manure samples used in experiment
ميلیگرم به

ميلیگرم به کيلوگرم

درصد کربن

هدایت الکتریکی

)N (mg.Kg-1

کيلوگرم فسفر
)P (mg.Kg-1

پتاسيم

)K (mg.Kg-1

آلی

(دسیزیمنس بر متر)

ميلیگرم به کيلوگرم

)O.C (%

)EC (dS.m-1

pH

530

46

24

0.45

1.57

7.68

Silt-loam

11400

7180

410

20

5.6

-

-

نيتروژن
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اسيدیته

بافت
Texture

خاک
Soil
كدد دامی
Manure
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مقايسه میانگینها بهكمك آزمدن چنددامنهای دانکن در سدطح
احتمال  5درصد انجام گرفت.
نتایج و بحث

پ از تکمیل اولین بدرگ حقیقدی ،نمدندهبدرداری بدرای
اندازهگیری شاخص های رشدی شدامل مداده خشدك تجمعدی1
( ،)TDMسطح برگ ،)LAI( 2سرعت رشد محصدل،)CGR( 3
سرعت رشد نسبی )RGR( 4و سرعت جدذب خدالص)NAR( 5
هر هفت روز يكبدار بده روش تخريبدی و بدا درنظرگدرفتن اثدر
حاشیهای از پن بدته لدبیا انجام گرفت .اندازهگیری سطح بدرگ
بدتهها به كمك دستگاه اندازهگیری سطح بدرگ ( Leaf Area
 )Meter, Delta T, UKانجام شدد .وزن خشدك بدا قدراردادن
اندددام هدددايی نمدنددههددای گیدداهی در آون بددا دمددای  70درجدده
سانتیگراد به مدت  48ساعت و تدزين با تدرازوی ديجیتدال بده
دقت  0/001گرم تعیین شد .در پايان فصل رشد ،عملکرد دانده
نیز از سطحی معادل پن مترمرب محاسبه شد .طدل مخصدص
ريشدده )SRL( 6در هددر نمدندده نیددز در مدقد برداشددت ،پد از
شستشدی ريشه ها ،بدا اسدتفاده از روش تناندت اصدالح شدده7
تعیین شد (.)Jahan & Nassiri Mahallati, 2012
برای محاسبه شاخصهای رشدی بر اساس میانگین طددل
مدت زمان ( ،)t2–t1از معادتت متدسط زير (معدادتت  1تدا)4
استفاده شد (.)Sarmadnia & Koocheki, 1989
معادله ()1

تجمع ماده خشك ()TDM

روند تغییرات تجم ماده خشك لدبیا در طدل فصل رشدد
تحت تأثیر عاملهای كددی مختل در شدکل  A-1نشدان داده
شده است .بهطدركلی ،تجم ماده خشك در طددل فصدل رشدد
در اغلب گیاهان زراعی روندی سیگمدئیدی دارد .بددين صددرت
كه در ابتدای رشد سرعت تجم مداده خشدك كدم و تددريجی
است و با گذشت زمان و افزايش شاخ و بدرگ میدزان فتدسدنتز
افزايش پیدا كرده و شیب تجم ماده خشك ،افزايش مدیيابدد.
سپ در نقطهای از منحنی به حداكثر خدد مدیرسدد و بعدد از
آن بهدلیل افزايش سن و پیری برگهدا از مقددار مداده خشدك
كاسته شدده و در نهايدت متدقد مدیشددد ( & Sarmadnia
.)Koocheki, 1989
با گذشت زمان و پیشرفت روزهای پ از كاشدت ،میدزان
ماده خشك تدلیدی لدبیا در اثر عاملهای مختل افزايش يافت.
همانگدنه كه مالحظه می شدد ،بیشترين تجم ماده خشك در
طدل فصل رشد به میزان  370گرم در مترمرب در عامدل كددد
بیدلدژيك نیتروكسدین مشداهده شدد كده بده طددر معندیداری
(جدول  )2باتتر از ساير تیمارهای كددی و شداهد قدرار گرفدت
(جدول  .)3همچنین زمان رسدیدن بده بیشدترين تجمد مداده
خشك طدل فصل رشدد در لدبیدا بدرای عامدل كددد بیدلدژيدك
نیتروكسین و بیدفسفر سري تر از ساير عامدلهدا رخ داد (شدکل
.)A-1
روند تغییرات تجم ماده خشك لدبیا در طدل فصل رشدد
تحت تأثیر عاملهای آبیاری مختل در شدکل  B-1نشدان داده
شده است .همان طدر كه مشداهده مدی شددد ،بیشدترين تجمد
مادهخشك مربد بده عامدل  100درصدد نیداز آبدی بده میدزان
450گرم بر مترمرب بدد كه به طدر معنیداری ( )P≤0.01باتتر
از سطدح آبیاری  75و  50درصد نیاز آبی (بهترتیدب بدا  415و
 209گرم ماده خشدك در مترمربد ) قدرار گرفدت (جددول .)3
مقايسه دو شکل مربد به تجم مداده خشدك در طددل فصدل
رشد (شکل های  A-1و  )B-1بیدانگر آن اسدت بخدش عمدده
افزايش در ماده خشك در فاصدله بدین روزهدای  21تدا  90روز
پ از كاشت ،يعنی هنگامیكه گیاه در مرحلة رشد خطدی قدرار
داشت ،حاصل شد .بهنظر میرسد كه در ايدن زمدان گیداه لدبیدا
تدانسته با گسترش ريشههای خددد بده حدداكثر تداندايی بدرای

]LAI= (1/GA)[(LA2+LA1)/2

معادله ()2
])CGR= (1/GA)[(W2–W1)/(t2–t1

معادله ()3
)RGR= (lnW2–lnW1)/(t2–t1

معادله ()4
–NAR=[(W2–W1)/(t2–t1)][(lnLA2–lnLA1)/(LA2
])LA1
كه در معادتت فدق  :Wوزن خشك اندام هدايی (گرم):t ،
زمان (روز) :LA ،سطح بدرگ (مترمربد ) و  :GAسدطح زمدین

(مترمرب ) میباشند .جهت تجزيه و تحلیل دادههدای حاصدل از
آزمايش و رسم نمددارها و شکلها از نرمافزارهای Slide Write
 Ver.2و  Microsoft Excel 2010اسدتفاده شدد .در پايدان،

1- Total dry matter
2- Leaf area index
3- Crop growth rate
4- Relative growth rate
5- Net assimilation rate
6- Specific root length
7- Tennant modified method
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جذب آب و مداد غذايی برسد و از اين طريدق تددان فتدسدنتزی
گیاه افزايش پیدا كرده است .بهتدري و با ازدسترفدتن تداندايی
ريشه در جذبآب و امالح بهخصدص كاهش جدذب نیتدروژن و
بهدنبال آن ،ازدسترفتن سدطح بدرگ (شدکل  ،)2تجمد مداده
خشك در گیاه كاهش يافت (شکل .)1
بهنظر میرسد كه در گیاهان تحت تنش رطدبتی ،بهدلیدل
كاهش سطح برگ و بستهشدن روزنهها و متعاقباً كاهش سرعت
فتدسنتز ،راندمان انتقال مدداد بده دانده و تجمد مداده خشدك
كاهش میيابد كه ايدن مدضددع بدا يافتدههدای سداير محققدان
مطابقدت دارد (.)Jami-Alahmadi, 1998; Maleki, 1999
 Phaseolusرا از
 vulgarisغدذايی پرمصدرف
 L.تبديل عناصدر
تدانايی
كددهای
بیدلدژيكdry
matter
Irrigation %50

Irrigation %75

شکل غیرقابلدسترس به شکل قابدل دسدترس طدی فراينددهای
بیدلدژيکی داشته و منجر بهتدسعة سیستم ريشهای و جدانهزندی
بهتر بذور میگردند (.)Rajendran & Devaraj, 2004
شاخص سطح برگ ()LAI

روند تغییرات شاخص سطح برگ لدبیا در طدل فصل رشد
تحت تأثیر عاملهای كددی مختل در شکل  A -2نشدان داده
شده است و همانگدنه كه مشاهده میشدد ،در همه عاملهدای
مدرد آزمايش با گرم شددن هددا دورة گسدترش سدري بدرگ از
حدود  50روز پ از كشت آغاز شد و بدا روندد افزايشدی ادامده
يافت و بهحداكثر رسید.

Phaseolus vulgaris L. dry matter
Nitrogen

Control

Irrigation %100

Biophosphor

Nitroxin

500

B

400

A

320

402

)TDM (g/m2

206

160
80

108

10
82

100

64

46

10

10

28

)TDM (g/m2

304

240

82

100

28

46

64

10

Days after planting

Days after planting

شکل  -1روند تغييرات ماده خشك لوبيا در طول فصل رشد در شرایط )A( :عاملهای کودی و ( )Bآبياریهای مختلف
Fig. 1. TDM changes of bean during the growing season in: (A) fertilizers factor, and (B) different irrigation

جدول  -2تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) صفات اندازهگيریشده در لوبيا تحت تأثير انواع کود و سطوح آبياری
Table 2. Analysis of variance (MS) characteristics examined of bean affected fertilizers type and
irrigation levels
ميانگين مربعات Mean of squares

طول مخصوص
ریشه

عملکرد دانه
)Seed

حداکثر سرعت

حداکثر سرعت

حداکثر سرعت

حداکثر شاخص

جذب خالص

رشد نسبی

رشد محصول

سطح برگ

)(NAR max

)(RGR max

)(CGR max

)(LAI max

(Specific
)root length

(yield

1.89ns
**1023.33
4.76

1.69ns
**193.93
1.18

4.11
12.11ns
1.28

**12.53
*2.87
1.63

*12.21
2.68ns
0.95

*94.86
0.000ns
2.15

**0.002
0.000ns
0.000

10.56

8.74

0.56

2.79

ns

حداکثر

درجه

ماده خشك

آزادی

تجمعی
)(TDM max
347.59 ns
**222240.59
843.02

ns

0.001
*0.004
0.000

ns

38.92
*40.65
5.19

ns

0.031
**2.076
0.024

*10.24
0.002ns
0.01

**0.030
0.002ns
0.001

**2805.34
322.42ns
156.38

6.16

4.75

5.44

)(Df
2
2
4

منابع تغيير
)(S.O.V

( )Replicationتکرار
( )Irrigationآبیاری
( )Eaخطای اول
( )Fertilizerكدد
( )I*Fآبیاری*كدد
( )Ebخطای دوم

3
6
18
( )CVضريب تغییرات ()%

 * ،nsو ** بهترتیب عدم معنیدار و معنیدار در سطدح احتمال پن درصد و يك درصد
ns, *, **: Non significant and significant at the 0.05 and 0.01 probability level, respectively
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جدول  -3مقایسه ميانگين حداکثر شاخصهای رشدی گياه لوبيا تحت تأثير انواع کود و سطوح آبياری
Table 3. Mean comparison on maximum values of growth indices of bean affected fertilizers type and irrigation levels
حداکثر سرعت جذب

حداکثر سرعت رشد

حداکثر سرعت رشد

حداکثر شاخص

حداکثر ماده خشك

خالص

نسبی

محصول

سطح برگ

تجمعی

NAR max
)(g/m2/day

RGR max
)(g/g/day

CGR max
)(g/m2/day

LAI max
)(m2/ m2

TDM max
)(g/m2

3073.7 a
2238.2 b
978.9 c

32.55 a
33.49 a
32.50 a

0.222 a
0.212 a
0.183 b

11.29 a
10.72 a
4.51 b

2.31 a
1.95 b
1.39 c

450.93 a
415.52 b
209.09 c

2685.4 a
2151.6 ab
1754.9 bc
1396.0 c

35.51 a
32.69 b
29.42 c
28.37 c

0.229 a
0.217 ab
0.207 ab
0.196 b

11.04 a
10.65 ab
9.29 ab
8.81 b

2.01 a
1.86 b
1.82 c
1.73 c

370.74 a
357.53 b
356.54 b
342.24 c

عملکرد دانه
Seed yield
)(kg/ha

تيمارها
()Treatments
آبیاری
Irrigation
100%
75%
50%
كدد
Fertilizer
Nitroxin
Biophosphor
Nitrogen
Control

میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستدن بر اساس آزمدن دانکن در سطح احتمال  5درصد تفاوت معنیداری ندارند.
Similar letters in each column show non-significant differences according to Duncan’ Test at 5% level of probability.

Phaseolus vulgaris L. LAI

Phaseolus vulgaris L. LAI
Irrigation %50

Irrigation %75

Irrigation %100

Control

Biophosphor

Nitrogen

Nitroxin
2.0

2.5

B

A
2.0

1.0

LAI

LAI

1.5

1.5

1.0

0.5

0.5

0.0

0.0
100

82

64

46

28

100

10

82

64

46

28

10

Days after planting

Drys after planting

شکل  -2روند تغييرات شاخص سطح برگ لوبيا در طول فصلرشد در شرایط )A( :عاملهای کودی و ( )Bآبياریهای مختلف
Fig. 2. LAI changes of bean during the growing season in: (A) fertilizers factor, and (B) different irrigation

گیاهان شاهد كمترين شداخص سدطح بدرگ ( )1/7را داشدتند
(جدول  .)3اين مدضدع بیانگر آن است كه لدبیدا تدانسدته بدین
روزهای  20تا  90روز پ از كاشت بهسرعت سطح سدبز خددد
را افزايش دهد و بده حدداكثر مقددار آن بدرای جدذب تشعشد
برساند (شکل -2ال ) .يکی از دتيدل رسدیدن بده سدطح سدبز
حداكثر در اين دامنة زمانی میتداند مربد به گسترش سیستم
ريشهای گیاه لدبیا باشد و اين كه اين گیاه تدانسته بدا گسدترش
سیستم ريشهای خدد تدا ايدن زمدان بدهحدداكثر تداندايی بدرای

بعد از اين مرحله با افزايش سايهاندازی و كاهش نفدذ نددر
به داخل تاج پدشش ،بهدلیل زردشدن و ريزش بدرگهدای تداج
پدشش ،روند نزولی در منحندی شداخص سدطح بدرگ مشداهده
گرديد .حداكثر شاخص سطح برگ در عاملهای كددی 90 ،روز
پ از كاشدت ايجداد شدد (شدکل  )A-2و تفداوت معندیداری
( )P≤0.01را در مقايسه با شاهد نشان داد (جدول )2
بیشترين شاخص سطح برگ در طدل فصل رشد بهمیدزان
 2/0در اثر عامل كددد بیدلدژيدك نیتروكسدین مشداهده شدد و
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جذبآب و مداد غذايی برسد .علت ديگر میتداند مطابقدت ايدن
زمان با حداكثر تشعش دريدافتی و دمدای مناسدب بدرای رشدد
باشد .پ از رسیدن سطح برگ بهمقددار حدداكثر ،گیداه لدبیدا
سطح سبز خدد را بهدلیل خشبیشدن ساقههدایسدبز ،خشدك
شدن برگها و همچنین ريزش برگها به سدرعت از دسدت داد
(شکل  .)A-2محققان ( )Jahan et al., 2011گدزارش كردندد
كه بیشترين مقادير شاخص سدطح بدرگ كنجدد ( Sesamum
 )indicum L.در هر دو حالدت كشدت و عددم كشدت گیاهدان
پدششی ،در نتیجدة اسدتفاده از كددهدای زيسدتی حاصدل شدد.
همچنین كددهای زيسدتی نسدبت بده شداهد در هدر دو حالدت
كشت و عدم كشت گیاهان پدششی ،زمان رسدیدن بدهحدداكثر
شاخص سطح برگ را تسري كردند.
روند تغییرات شاخص سطح برگ لدبیا در طدل فصل رشد
تحت تأثیر آبیاری ،در شکل  B-2نشان داده شده اسدت .همدان
گدنه كه مشاهده می شدد ،بیشترين شاخص سطح برگ مربدد
به تیمار  100درصد نیاز آبی لدبیا به میزان  2/3بدد كه به طددر
معنیداری باتتر از  75درصد نیاز آبدی ( )1/9و 50درصدد نیداز
آبی ( )1/4قرار گرفت (جدول  .)3در مطالعده روی گیداه عددس
( )Lens culinarisمشخص شد كه با كمبدد آب ،سدطح بدرگ
به شدت كاهش يافت .تدلید و تدسعة برگ به كمبدد آب بسدیار
حساس میباشد و علت آن ،نیاز مبرم فرايندهای تقسیم سلدلی
و رشد به فشار تدرژسان سلدلی است كه آب ،نیدروی محركده
آن است (.)Pagter et al., 2005

Irrigation %50

Irigation %75

) Kropff & Van Laar (1995نیدز بیدان كردندد كده
پ از سايهاندازی برگها روی يکديگر (زمانیكه شاخص سدطح
برگ به بیشاز  0/7تا  1افزايش يافته باشدد) ،گسدترش روزانده
سطح برگ بهمقدار مداده خشدك اختصداصيافتده بده بدرگهدا
بستگی خداهد داشت .همچنین مرحلة اصلی پیرشدن بدرگهدا،
با شروع پرشدن دانهها آغاز میشدد.
سرعت رشد محصول ()CGR

سرعت رشد محصدل شاخصی است كه میزان تجم مداده
خشك را در واحد زمان و سدطح زمدین نشدان مدیدهدد .روندد
تغییرات سرعت رشدد لدبیدا در طددل فصدل رشدد تحدت تدأثیر
عاملهای كددی مختل در شکل A-3نشدان داده شدده اسدت.
مشاهده شد كه در عامل كددد بیدلدژيدك نیتروكسدین ،سدرعت
رشد بیشتر از بقیه عاملها بدد و در فاصلة بین روزهدای  21تدا
 84روز پدد از كاشددت بدده سددرعت افددزايش يافددت و سددپ
بهحداكثر مقدار خدد رسید .سرعت رشد محصدل در اثر كداربرد
 100درصد نیاز آبی به طدر معنیداری باتتر از  50درصد نیداز
آبی بدد (جدول .)3
كاهش  CGRرا میتدان به كاهش فتدسنتز خالص و مادة
خشك در اثر ريزش برگها در گیاه لدبیدا نسدبت داد .كمتدرين
میزان  CGRمربد به سطح  50درصد نیاز آبی و شاهد بددد و
بیشترين مقدار آن در دو سطح  100درصدد و  75درصدد نیداز
آبی و دو ندع كدد بیدلدژيك نیتروكسین و بیدفسفر حاصل شدد
كه تقريباً سرعت رشد برابری داشتند (شکل .)3

Nitrogen

Control

Irrigation %100

Biophosphor

Nitroxin

12

12

A

B
9
)CGR (g/m2/day

6

3

3

0

0
100

82

64

46

28

100

10

82

64

46

28

10

آبياریهای مختلف
)Bafter
 plantingو (
Daysرشد لوبيا در طول فصل رشد در شرایط )A( :عاملهای کودی
سرعت
Days
تغييرات after
شکل  -3روند planting
Fig. 3. CGR changes of bean during the growing season in: (A) fertilizers factor, and (B) different irrigation
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بدداكتریهددای تثبیددتكننددده نیتددروژن شددامل ازتدبدداكتر
( )Azotobacter sp.بددا تثبیددت نیتددروژن هدددا و آزوسددپريلدم
( )Azospirillum sp.بدا متعدادلكدردن جدذب عناصدر اصدلی
پرمصرف و ريزمغذی مدرد نیاز گیاه ،همچنین با سنتز و ترشدح
مداد محرک رشد گیاه نظیر اندداع هدرمددنهدایگیداهی مانندد
اكسین ،انداع آنتی بیدتیك هدا ،سدیانید هیددروژن و سدیدروفدر،
مدجب رشد و تدسعة ريشه و قسمتهدای هددايی گیاهدان مدی
شددند ( .)Tilak et al., 2005گزارشدی ( Prasad et al.,
 )1978حاكی از آن اسدت كده در شدرايط تدنش خشدکی و بدا
كاهش پتانسیل آبی گیاه ،سرعت رشدد گیداه بدهدلیدل افدزايش
شدت تنف و كاهش فتدسنتز ،كاهش میيابد.

Irrigation %50

سرعت رشد نسبی ()RGR

روند تغییرات سرعت رشد نسبی لدبیا در طدل فصل رشدد
تحت تأثیر عاملهای كددی مختل و سطدح آبیداری در شدکل
های  A-4و  B-4نشان داده شده است .همانگدنه كه مشداهده
میشدد ،در اوايل فصل رشد بیشترين سرعت رشد نسدبی لدبیدا
در كدددد بیدلدژيددك نیتروكسددین ( 11گددرم بددر گددرم در روز) و
كمترين آن در عاملشاهد ( 8/8گرم بدر گدرم در روز) بددد و بدا
افدددزايش روزهدددای پد د از كاشدددت ،روندددد نزولدددی داشدددت
(شکل  .)A-4ساير عاملهای كددی بدون اختالف معندیدار بدا
نیتروكسین در رتبه بعدی قرار گرفتندد (جددول  .)3تیمارهدای
كاربرد  100درصد و  75درصدد نیداز آبدی نیدز بددون اخدتالف
آماری شاخص سرعت رشد نسبی لدبیا را به شدکل معندیداری
باتتر از تیمار  50درصد نیاز آبی قرار دادند (جدول .)3
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شکل  -4روند تغييرات سرعت رشد نسبی لوبيا در طول فصل رشد در شرایط )A( :عاملهای کودی و ( )Bآبياریهای مختلف
Fig. 4. RGR changes of bean during the growing season in: (A) fertilizers factor, and (B) different irrigation

سرعت رشد نسبی باگذشت زمان كاهش میيابد كه علدت
آن افزايش شاخص سطح برگ و بدهطددر كلدی افدزايش تعدداد
برگهايی است كه منجر به سايهاندازی بر روی برگهای قبلدی
میشدند .با افزايش سن برگهای پايینتر گیاه ،فتدسنتز برگها
كاهش میيابد .اين كاهش به اين صدرت قابل تدجیه اسدت كده
با افزايش سن گیاه بهمقدار بافدتهدای سداختمانی كده تداندايی
رشد و تدلید ندارندد ،افدزوده مدی شددد و نسدبت مدادة خشدك
تدلیدی در واحد زمان بهازای وزن گیاه درطدل آن زمان كاهش
میيابد (.)Koocheki & Nassiri Mahallati, 1992

دلیل كاهش  RGRدر طدل دوره رشدد بده افدزايش سدن
برگهای پايین تر ،درسايهقرارگرفتن آنها و همچندین افدزايش
بافتهای ساختمانی كه در فتدسنتز نقشی ندارندد ،نسدبت داده
شده است ( .)Sarmadnia & Koocheki, 1989علت كداهش
 RGRاين است كه هرچند مقدار وزن خشك گیداه بدا گذشدت
زمان افزايش پیدا میكند ،اما سرعت افزايش بدهدلیدل افدزايش
نسبت بافتهای بالغ به بافتهای مريستمی كاهش مدیيابدد .از
طرفی بخشی از اين كاهش میتداند مربد به سايهقرارگرفتن و
يا افزايش سن برگهای پدايین گیداه باشدد كده باعدث كداهش
فتدسنتز میگردد (.)Sarmadnia & Koocheki, 1989
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معنیداری بین سطدح عاملهای كددی وجددد داشدت (جددول
 ،)2به طدری كه بیشترين اين صفت در تیمار كدد نیتروكسدین
( 35/5گرم بر مترمرب در روز) و كمتدرين آن در تیمدار شداهد
( 28/4گرم بدر مترمربد در روز) مالحظده شدد .تیمدار كدددی
بیدفسفر در جايگاه دوم پ از نیتروكسین قدرار گرفدت و كددد
اوره هم بدون تفاوت آماری با شداهد جايگداه سددم را بده خددد
اختصاص داد (جدول .)3

سرعت جذب خالص ()NAR

روند تغییرات سرعت جذب خدالص لدبیدا در طددل فصدل
رشد در شکلهای  A-5و  B-5نشانداده شده اسدت .تغییدرات
سرعت جذب خالص ( )NARدر طدل فصل رشد ،مشابه سرعت
رشد نسبی ( ،)RGRروندد نزولدی داشدت (شدکل  .)4در اوايدل
فصل رشد ،عاملهای كدد بیدلدژيك نیتروكسین و  100درصدد
نیاز آبی بیشترين سرعت جذب خالص را داشدتند و در انتهدای
فصل رشد اين اختالفات كاهش نشان داد (شکل  .)5آنالیز داده
های حداكثر سرعت جذب خالص لدبیا نشدان داد كده اخدتالف
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Fig. 5. NAR changes of bean during the growing season in: (A) fertilizers factor, and (B) different irrigation

بهترتیدب بدا  1754/9 ،2151/6و  1396/0كیلددگرم در هکتدار
قددرار گرفتنددد (جدددول  .)3عملکددرد داندده در نتیجدده تلقددیح بددا
نیتروكسین بهترتیب  21 ،25و  31درصد بیشتر از عملکرد دانه
در نتیجه كاربرد بیدفسفر ،كدد شیمیايی نیتروژنه و شداهد بددد
(جدول  .)3در پژوهشی ( )Jahan et al., 2011گزارش شد كه
كددهای زيستی نیتروكسین ،بیدفسدفر و بیدسددلفدر بدهترتیدب
باعددث افددزايش  22 ،26و  20درصدددی عملکددرد داندده كنجددد
( )Sesamum indicumنسبت به شاهد شدند.
اثر سطدح آبیداری نیدز بدر عملکدرد دانده لدبیدا معندیدار
( )P≤0.01بدد (جدول  ،)2بهطدریكه با كاهش تأمین نیاز آبدی
لدبیا از  100به 50درصد ،میانگین عملکرد دانده از  3073/7بده
 978/9كیلدگرم در هکتدار كداهش يافدت (جددول  .)3در ايدن
ارتبددا پژوهشددگران ( )Asadi, et al., 2013بددا بررسددی

سددرعت جددذب خددالص ،تخمینددی از میددانگین شدددت
فتدسنتزی برگهدا در يدك جامعدة گیداهی اسدت و زمدانی بده
حداكثر خدد میرسد كه تمام برگها در معدرض نددر خدرشدید
باشند و اين شرايط زمانی اتفاق مدیافتدد كده گیداه در مراحدل
اولیة رشد خدد بدده و برگها به اندازهای هستند كه هدیچكددام
در سدايه قدرار ندارندد (.)Sarmadnia & Koocheki, 1989
همچنین با افزايش سن برگ ،سرعت فتدسدنتز خدالص كداهش
يافته كه اين امر نیز افزايش شیب نزولی سرعت جذب خالص را
به دنبال داشته است.
عملکرد دانه

عامل كددی اثدر معندیداری ( )P≤0.05بدر عملکدرد لدبیدا
داشت (جدول  .)2بیشترين عملکرد دانده در اثدر كددد زيسدتی
نیتروكسین با میانگین  2685/4كیلدگرم در هکتار حاصل شد و
پ از آن كدد زيستی بیدفسفر ،كدد شیمیايی نیتروژنه و شاهد
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معنیداری بر طدل مخصدص ريشده لدبیدا داشدتند (جددول .)2
عمدماً ريزوباكتریهای تحريككنندة رشد گیداه سدبب افدزايش
اين ويژگی میشدند (.)Jahan & Nassiri Mahallati, 2012
اثر آبیاری نیز بر طدل مخصدص ريشه لدبیا معندیدار ()P≤0.01
شد.

شاخصهای تحمل به خشکی در لدبیا چیتی نشدان دادندد كده
بیشترين تأثیر خشکی بر تعداد دانه در بدته و عملکرد دانه بدد.
طول مخصوص ریشه ()SRL

بهمقدار طدل ريشه مدجدد در حجدم مشخصدی از خداک،
طدل مخصددص ريشده گفتده مدیشددد .كددهدای مختلد اثدر
75% Irrigatio

50% Irrigatio

35
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28
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)S L R (m /2 5 c m 3 S o il
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شکل  -6اثر متقابل کودهای مختلف و آبياری برطول مخصوص ریشه لوبيا
میانگینهای دارای حداقل يك حرف مشترک ،از نظر آماری تفاوت معنیداری با يکديگر ندارند

Fig. 6. Interaction effect of different fertilizers and irrigation on SRL of bean
The means followed by similar letter at least, are not significantly different.

تجمعی ،شاخص سطح برگ ،سرعت رشد محصدل ،سرعت رشد
نسبی و سرعت جذب خالص گیاه لدبیا و همچنین عملکرد دانه
بددد .احتمدداتً ايددن بدداكتریهددا در منطقدده ريزوفسددفر از طريددق
مکانیسمهای مختلفی نظیدر تثبیدت نیتدروژن ،تبدديل فسدفات
معدنی به آلی ،افزايش جذبآب و مداد غذايی ،عالوه بدر تدأمین
عناصر غذايی برای رشد ،با تأثیر بر برخی خصدصیات فیزيکی و
شیمیايی خاک (از قبیل بافت ،وزنمخصدص ،ساختمان خاک و
غیره) باعث بهبدد آنالیزهای رشدی لدبیدا در مقايسده بدا شداهد
شدهاند .عملکرد محصدل و حداكثر شاخصهای رشددی مقددار
ماده خشك تجمعی ،شاخص سطح برگ ،سرعت رشد محصدل،
سرعت رشد نسبی و سرعت جذب خالص لدبیا در كداربرد كددد
بیدلدژيك نیتروكسین نسبت به كدد شیمیايی و شداهد ،برتدری
معنیداری داشت .بنابراين ،استفاده از كددهای بیدلدژيك بهويژه
نیتروكسین جايگزين مناسبتر كدد شیمیايی نیتروژنه در تدلید
محصدل سالم لدبیا میباشد.

اثر متقابل كدد و آبیاری بدر طددل مخصددص ريشده لدبیدا
معنیدار ( )P≤0.05بدد (جدول  ،)2به طدریكه بیشترين طددل
مخصدددص ( 30/15متددر در  25سددانتیمتددر مکعددب خدداک) در
نتیجة كدد بیدلدژيك نیتروكسدین و  100درصدد نیداز آبدی بده
دست آمد ،اگر چه با كدد بیدلدژيك بیدفسفر و  100درصد نیداز
آبددی تفدداوت معنددیداری نداشددت (شددکل  .)6همچنددین ،طدددل
مخصدص ريشه در نتیجة تلقیح با نیتروكسین و  75درصد نیداز
آبی و نیز بیدفسفر و  75درصد نیاز آبی با طدل مخصدص ريشه
حاصل از كدد شیمیايی نیتروژن و  75درصد نیداز آبدی تفداوت
معنیدار نداشت .پ میتدان با مصرف  25درصدد آب كمتدر و
كدد بیدلدژيك ،همان مقدار در طدل مخصدص ريشه مدثثر بددد
كه در نتیجه كدد شیمیايی بهدست میآيد (شکل .)6
نتيجهگيری
نتاي اين پژوهش ،حاكی از اثر مثبت كددهدای بیدلدژيدك
نیتروكسین و بیدفسفر بدر شداخصهدای رشددی مداده خشدك
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Introduction
Common bean (Phaseolus vulgaris L.) is the world’s most important food legume crop. This staple
considered as a nearly perfect food mainly because of its high protein content (about 25 percent) and
abundant fiber, complex carbohydrates (about 60 percent), and other daily food needs such as vitamins
(folate) and minerals (Cu, Ca, Fe, Mg, Mn, and Zn). Water use in agricultural production as one of the most
important environmental factors affecting plant growth and development, especially in arid and semi-arid
climatic conditions of Iran.
Materials and Methods
In order to study the effect of plant growth promoting Rhizobacteria and nitrogen chemical fertilizer on
some characteristics of root and growth indices of bean (Phaseolus vulgaris L.) under water stress
conditions, a split-plot design based on RCBD with three replications was conducted during growing season
of 2015-16 at Agricultural Research station, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
Three levels of irrigation (100%, 75%, 50% water requirement) assigned to main plots and different types of
biofertilizers (Nitroxin®, containing Azotobacter sp. and Azospirillum sp., Biophosphor®. containing
Phosphate-solubilizing bacteria Bacillus sp. and Pseudomonas sp.), Nitrogen fertilizer) urea form, and
Control (no fertilizer) were assigned to sub plots. Destructive sampling was performed to calculate the
growth indices (such as TDW (total dry weight), LAI (leaf area index), CGR (crop growth rate), RGR
(relative growth rate) and NAR (net assimilation rate)) randomly from competing plants regarding the
marginal effects from 1 real completed leaf stage to the end of the growing season from 5 m2 surface (every
7 days; 12 steps). The growth indices of LAI, CGR, RGR and NAR were calculated using equations (1-4).
At the end of the growing season SRL (specific root length) was determined by Tenant Modified Method.
Leaf area calculated by Leaf Area Meter device (Delta T, UK). Data analysis of variance and figures
preparation were done by Minitab Ver. 16, Slide Write Ver. 2, and Excel 2010 softwares. At the end, Means
comparing did by Duncan's test at probability 5%.
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Equation 1:
LAI= (1/GA)[(LA2+LA1)/2]
Equation 2:
CGR= (1/GA)[(W2–W1)/(t2–t1)]
Equation 3:
RGR= (lnW2–lnW1)/(t2–t1)
Equation 4:
NAR= [(W2–W1)/(t2–t1)] [(lnLA2–lnLA1)/(LA2–LA1)]
where GA is ground area (m2), LA is leaf area (m2), W is shoot dry weigh (g) and t is time (day).
Results and Discussion
According to the result, the effect of biological fertilizers especially Nitroxin significantly increased
maximum values of bean`s growth indices included total dry matter (TDM max), leaf area index (LAI max),
crop growth rate (CGR max), relative growth rate (RGR max) and net assimilation rate (NAR max)
compared to control and even nitrogen fertilizer. So that the highest and the lowest total dry matter (TDM
max) at 91 days after planting were observed in Nitroxin (370 g.m-2) and control (342 g.m-2) traits (p≤0.01),
respectively. The highest and the lowest leaf area index (LAI max) at 91 days after planting were observed in
Nitroxin (2.0) and control (1.7) traits (p≤0.01), respectively. The highest and the lowest crop growth rate
(CGR max) at 77 days after planting was observed in Nitroxin 11.04 g.m-2.day-1 and control 8.81 g.m-2.day-1
traits (p≤0.05), respectively. The highest and the lowest relative growth rate (RGR max) at 21 days after
planting was observed in Nitroxin 0.23 g.g-1.day-1 and control 0.20 g.g-1.day-1 traits (p≤0.01), respectively,
and then decreased gradually. Similar to RGR, the highest and the lowest net assimilation rate (NAR max) at
21 day after planting was observed in Nitroxin 35.5 g.m-2.day-1 and control 28.4 g.m-2.day-1 traits (p≤0.05),
respectively. All attributes, showed highest values at 100% water requirement treatment. Also, the effect of
fertilizers (p≤0.05) and water requirement (p≤0.01) were significant on grain yield. The main and interaction
effects of fertilizer and irrigation were significant (p≤0.05) on specific root length (SRL). So that, the highest
specific root length (30.15 m.25cm-3 soil) were obtained from Nitroxin and 100% water requirement.
Conclusion
In total, the results showed that it could be possible to produce the healthy production of bean,
moreover, attain the optimum yield as equal as to conventional systems.
Keywords: Biophosphor ؛Drought ؛Grains ؛Nitroxin ؛Specific root length
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چکيده

به منظور بررسی اثر تاريخ کاشت و رقم بر کنترل مگس مینروز برر نخرودLiriomyza congesta )Becker( ،در
منطقه اشنويه استان آذربايجان غربی ،آزمايشی به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوکشای کامل تصادفی با سه تكرار در
سال زراعی  1397-1398اجرا گرديد .در اين تحقیق فاکتور اول ،ارقام نخود شامل گريت ،جم ،بیرونیج ILC482 ،و رقرم
محلی پیروز و فاکتور دوم سه زمان کشت در تاريخشای  29اسفند 15 ،و  31فروردين بودند .نتايج تجزيه واريانس دادهشرا
نشان داد بین ارقام مختلف و زمانشای مختلف کاشت در مورد تمام صفات مورد بررسی اختالف معنریدار وجرود داشرت
( .)p<0/05شمچنین در مورد تمام صفات مورد بررسی ،بهجُز میزان بوتهشای آلوده ،اثر متقابل رقم در زمان کاشت معنی-
دار بود ( .)p<0/05در بین ارقام مورد بررسی بیشترين تعداد بوتهشای آلوده ( 17/77±1/84درصرد) ،تعرداد الرو در بوتره
( 4/66±0/38الرو) ،میزان آلودگی بر ( 11±0/58درصد) و کمترين تعداد دانه در بوته ( 20±0/58دانه) و وزن100دانه
( 16/66±0/88گرم) به رقم جم اختصاص داشت .بیشترين تعداد غالف در بوته ( 19/66±2/19غالف) ،تعداد دانه در بوته
( 26±1/53دانه) ،وزن100دانه ( 33±1/30گرم) ،عملكرد بیولوژيک ( 2547/3±158/57کیلروگرم در شكترار) و عملكررد
دانه ( 1397/4±46/76کیلوگرم در شكتار) و کمترين میزان بوتهشای آلوده ( 7/40±0/61درصد) در رقم ILC482مشاشده
گرديد .زمان کاشت  29اسفند به عنوان بهترين زمان کاشت و رقم  ILC482به عنوان مقاومترين و پرمحصولتررين رقرم
شناسايی شد .بنابراين با تنظیم تاريخ کاشت و استفاده از ارقام مقاوم میتوان به صورت مؤثری مگس مینوز بر نخرود را
کنترل کرد .با توجه به نتايج تحقیق حاضر میتوان اظهار داشت شر چنرد کاشرت در زمران  29اسرفند بیشرترين درصرد
بر شای آلوده را به خود اختصاص داد ،اما به دلیل افزاي طول دوره رشد و مكانیسم جبرانی ،گیراه توانسرت عرالوه برر
تحمل آفت ،بیشترين عملكرد و اجزای عملكرد را تولید کند.

واژههای کليدی :رقم؛ عملكرد دانه؛ مقاومت؛ مینوز بر

نخود

عملكرد دانه در نخود را با مشكل مواجره مریسرازند کره در ايرن
میان ،نق عوامل زنرده از جملره آفرات ،قابرل توجره مریباشرد
( .)Nouri & Shahryari, 1985از آفات مهم نخرود کررم پیلره
خوار نخود Heliothis viriplaca Hufnagel ،و مگرس مینروز
بر نخود ) Liriomyza congesta (Beckerرا میتوان نام برد
) .(Malazadeh et al., 2020مگس مینوز بر نخود به طريرق

1

مقدمه
نخرودCicer arietinum L. ،يكری از مهرمتررين گیاشران
خانواده بقوالت بوده و به دلیل داشتن پروتئین و نشاسرته فرراوان
از اشمیت زيرادی در جیرره غرذايی برخروردار اسرت ( & Parsa
 .)Bagheri, 2008عوامررل متعررددی ،دسررتیابی برره پتانسرریل
* نویسنده مسئولghassemikahrizeh@gmail.com :
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آفت میگردد و باع تأخیر در استقرار آفت روی گیاه و کاش
میزان تولیدمثل و بقای آفت و خسارت مربوط به مرحلة رشدی
حساس گیاه میشود (.)Pedigo, 2002
فعالیتشای تحقیقراتی انجرامشرده در زمینره معرفی ارقرام
جديرد نخرود ديرم از بردو تأسریس مؤسسه تحقیقات کشراورزی
ديرم کشرور (سرال  )1372منجرر بررره شناسرررايی و معرفررری
ارقررامی از نخود (شامل ارقام شاشم ،آرمان ،آزاد و سررارال) شرده
است ،ولی به دلیل تنروع اقلیمری موجود در کشرور ،شنروز تنروع
مطلروب و کرافی ارقام برای کشت و کار در مناطق مختلف فراشم
نشده و نیاز بره شناسرايی و معرفری ژنوتیرپشرای جديد بری از
پی وجود دارد .عرالوه برر ايرن ،مديريت تن شای زنرده (آفرات
و بیماریشا) و غیررزنرده محیطری (خشركی ،گرمرا ،سرررما و )...
در مناطق عمده ديمکاری کشرور ،يكری از مهرمتررين روششرای
افزاي تولیرد نخرود در واحررد سررط اسرت .در طری 40سرال
گذشررته تحقیقررات انجررامگرفترره در زمینرره تولیررد و اسرررتفاده از
واريتهشای زراعی مقاوم به حشرات بره افررزاي چررشمگیری در
تولید مواد غذايی در منراطق عمررده کررشاورزی جهرران منجرر
شده است و به شمین دلیل در اغلب برنامرهشرای حفرر نباترات
کشورشای پیشرفته دنیا موضوع مقاومرت گیاشران بره حرررشرات
جايگرراه مهمرری را احررراز کرررده اسررت ( .)Datta, 2004لرذا
با توجه به وسعت ديمزارشا و کاشت نخرود در اسرتان آذربايجران
غربی -به خصروص در شهرسرتان اشرنويه در سرط وسریع و در
تناوب زراعی با گندم -مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرر تراريخ
کاشت و رقم بر تراکم و خسارت مگس مینوز بر نخود که تأثیر
مهمی در تولید محصول نخود و کراش عملكررد آن دارد ،انجرام
شد تا بتوان با انتخاب مناسبترين زمان کاشرت و بهتررين رقرم،
ضمن کاش خسارت آفت ،میرزان مصررف سرموم آفرتکر و
اثرات سوء ناشی از آنها را کاش داد.

غیرمستقیم با تغذيه از برر شرای نخرود باعر کراش عملكررد
محصول نخود میشرود ( .)Kang et al., 2009مقردار خسرارت
مگس مینوز بر نخود برهدلیرل غیرمسرتقیمبرودن خسرارت آن
روی عملكرد دقیقاً مشخص نیست ،ولری ايرن آفرت بعرد از کررم
پیلهخوار نخود از خسارتزاترين آفات نخود میباشد & (Fazeli
).Honarparvaran, 1995
مگسشای مینروز متعلرق بره جرنس  Liriomyzaبروده و
آفاتی شستند که از بر شای تعداد زيادی از گونرهشرای گیراشی
تغذيه میکنند .جنس  Liriomyzaشرامل بری از  300گونره
است که در سرتاسر دنیا انتشار دارند .از بین اين تعداد23 ،گونه
از نظر اقتصادی حرازز اشمیرت مریباشرند ( ;Parrella, 1987
 .)Kang et al., 2009مگس مینوز بر نخودL. congesta ،
يكی از آفات مهم نخود در زراعتشای نخود میباشرد .خسرارت
اين آفت به استثنای نخود در روی ساير حبوبات مشاشده نشرده
است ) .(Kang et al., 2009مگس مینروز برر نخرود دارای
 3-4نسل در سال بوده و زمستان را به صورت شفیره در عمرق
 5-6سانتیمتری خاک میگذراند .طول دوره تكاملی يک نسرل
با متوسط درجهحرارت  24درجه سیلسیوس  30روز مریباشرد
(.)Leibee, 1984; Capinera, 2001
در زمینررره مرررديريت مگرررسشرررای مینررروز خرررانواده
 Agromyzidaeتحقیقررات علمرری متعررددی در سررط بسرریار
گسترده انجام گرفته است .حشرهک شای شریمیايی و گیراشی
زيادی به منظور کنترل مگسشای مینوز مورد مطالعه و بررسی
قرار گرفتهاند و اکنون به طور وسیع در سط جهان بره وسریله
کشاورزان مورد استفاده قرار میگیرند .امروزه مصررف بریرويره
آفتک شا مشكالت زيادی مانند اثرات سوء بر سرالمت انسران،
حشرات گردهافشان ،حیوانات اشلی ،ورود اين مواد به آب و خاک
و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر اين نظامشای زيسرتی دارد
( )Ranjbar & Shams, 2009و کارآيی اين آفتکر شرا بره
دلیل مصرف بیرويه و نادرسرت ،آثرار نرامطلوب روی دشرمنان
طبیعی و توسعه مقاومت بین جمعیرتشرای مگرس مینروز ،بره
شدت کاش يافته است (.)Murphy & Lasalle, 1999
کنترررل زراعرری از مررؤثرترين و سررادهترررين روششررای
پیشگیری آفات در مديريت تلفیقی است ( .)Pedigo, 2002در
اين روش کنترل ،با تغییر تاريخ کاشت ،تراکم کاشت و اسرتفاده
از ارقام مقاوم در تطابق بیولوژی آفت با فنولوژی گیراه ،اخرتالل
ايجاد میشود و از استقرار آفت روی محصول ممانعت بره عمرل
مریآيرد ( .)Pedigo, 2002تغییرر تراريخ کاشرت باعر عردم
شمزمانی بین مرحلة حساس رشدی گیاه و مرحلة خسرارتزای

مواد و روشها
مشخصات محل اجرای آزمایش

اين آزماي در مزرعه کشاورزی مديريت جهاد کشراورزی
شهرستان اشنويه در استان آذربايجرانغربری اجررا شرد .محرل
اجرای آزماي در موقعیرت جغرافیرايی  37درجره و  2دقیقره
عرض شمالی و  45درجه و  6دقیقه طرول شررقی و در ارتفراع
 1411متری از سط دريای آزاد واقع شده است .قبل از اجرای
آزمرراي از عمررق  30سررانتیمتررری خرراک نمونررهگیررری و
خصوصیات فیزيكی و شیمیايی آن تعیین گرديد (جدول .)1
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شکل  -1موقعيت جغرافيایی محل اجرای طرح
Fig. 1. Geographical location of the project

جدول  -1خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک محل اجرای آزمایش
Table 1. Physical and chemical properties of the soil at the site
منطقه

بافت

اسيدیته

Location

Texture

pH

Oshnavia

لومی رسی
()Clay-Loam

7.5

اشنويه

ماده آلی()%
Organic
matter

کربنات کلسيم ()%

نيتروژن()%

فسفر (قسمت در ميليون)

پتاسيم (قسمت در ميليون)

)Caco3 (%

)N (%

)P (ppm

)K (ppm

0.61

21.5

0.061

9.6

286

تسطی گرديد .تعداد  15کرت به ابعاد  5×2متر ايجراد گرديرد.
پس از پیادهنمودن نقشة طرح در کرتشای آزمراي  ،بسرته بره
تاريخ کاشت و نوع رقم ،عملیات کاشرت بره صرورت دسرتی برا
ايجاد شیاری به عمق تقريبی  7سانتیمترر برا اسرتفاده از فوکرا
صورت گرفت .شر کرت آزمايشی شرامل  10رديرف کاشرت بره
طول پنج متر بود و فاصلة بین رديرفشرای کاشرت بررای تمرام
واحدشای آزمايشی 30 ،سانتیمتر در نظر گرفته شد .فاصله بین
کرتشا ،دو متر در نظر گرفته شد .با توجه به اينکه در شر کپره
يک بذر کاشته شده بود ،نیازی به تنککردن وجود نداشرت .در
طی دوره رشد نخود ،مزرعه چندينبار بره روش دسرتی وجرین

ارقام مورد بررسی و مشخصات طرح آزمایشی

تحقیق حاضر در سرال زراعری  1397-1398بره صرورت
فاکتوريل در قالب طرح بلوکشای کامل تصادفی برا سره تكررار
اجرا گرديد .فاکتور اول ،ارقام نخرود شرامل ارقرام گريرت ،جرم،
بیونیج ILC482 ،و رقم محلی پیرروز و فراکتور دوم سره زمران
کشت در تاريخشای  29اسرفند 15 ،و  31فرروردين برود .برذور
مورد استفاده از مرکز تحقیقات ديم مراغه تهیه شد.
آماده نمودن زمين و کرتبندی و کاشت

ابتدا زمین با استفاده از گاوآشن برگرداندار شخم زده شد
و سپس با استفاده از ديسک ،کلوخشرا خررد و زمرین ترا حردی
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حاشیه و  25سانتیمتر از ابتدا و انتهای رديفشا حرذف و بوتره
شای باقیمانده در سطحی برابر يک مترمربع از شر کرت برداشت
و پس از توزين عملكرد دانه به عنروان عملكررد دانره در واحرد
سط ثبت و برحسب کیلوگرم در شكترار در محاسربات آمراری
مدنظر قرار گرفت.

گرديد .علفشایشرز عمدتاً شامل ترشک ،پنجرهمرغری ،شرن،،
بیتراغ و پیچرک صرحرايی بودنرد .در ايرن بررسری شری گونره
مبارزهای بر علیه آفات انجام نشد ،ولی ساير فاکتورشرا از قبیرل
آمادهسازی زمین ،مبارزه با علفشایشرز ،بیمراری برر زدگری و
غیره مطابق عرف منطقره انجرام گرفرت .زمرانی کره 90درصرد
غالفشا به رن ،زرد و زرد مايل به قهوهای درآمدنرد ،اقردام بره
برداشت محصول گرديد .با فاصرله زمرانی چنرد روز ابتردا رقرم
پیروز ،بعداً رقم بیونیج و سپس ارقرام جرم ILC482 ،و گريرت
برداشت گرديد.

تجزیه و تحليل دادهها

ابتدا دادهشای مربوط به تعداد الرو در شر بوته برا اسرتفاده
نرمال
و تعداد غالف در بوته با فرمول
از فرمول
شدند ( .)Malazadeh et al., 2020سپس تجزيه آماری بعرد
از اندازهگیری صفات کمی و کیفی دادهشرای برهدسرتآمرده در
قالب طرح فاکتوريل با پايه بلوکشای کامل تصادفی با اسرتفاده
از نرمافزار  SAS 9.2انجام گرديد .برای ترسیم نمودارشا از نررم
افزار  Excelاستفاده شد.

صفات مورد بررسی

از اواسط ارديبهشتماه ضرمن بررسری مزرعره در صرورت
مشاشده عاليم خسارتی آفت در روی بر شا ،تعداد الرو در بوته
بهصورت شفتگی تا اواخر خردادمراه شرمارش گرديرد .در طرول
دوره رشد صفات تراکم الرو در بوته ،تعداد بر شای خشکشده
در بوته بر اثر تغذيه الرو مگس ،تعداد بر شای سالم در بوتره و
درصد آلودگی بر نخود اندازهگیری شد .درصد آلرودگی برر
از طريق تقسیم تعداد بر آفتزده بر تعداد کل بر شای بوتره
شای انتخابی تعیین شد .برای اندازهگیری تعداد غالف در بوتره،
تعداد  10بوته بهصورت تصادفی از دو رديرف میرانی شرر کررت
انتخاب شد و تعداد کل غالفشای شر بوته شرمارش و میرانگین
تعداد غالف به عنوان ارزش شر کرت منظور شرد .بررای تعیرین
تعداد دانه در بوته ،پس از رسیدگی مزرعه غرالفشرای 10بوتره
که بهطور تصادفی انتخاب شده بودند ،از بذر جدا شده و غالف-
شايی که دارای يک بذر و دو بذر بودند ،کامالً مشخص و پس از
مشخصشدن تعداد دانهشای شر بوته ،میانگین تعداد دانره بوتره
به عنوان ارزش صفت مورد بررسری منظرور شرد .بررای تعیرین
وزن100دانه ،تعداد  100دانه از بذور شر کرت که دارای رطوبت
مناسب بودند ،در نظر گرفته شد ،برای شرر کررت وزن100دانره
توسط ترازوی ديجیتالی حساس با دقت  0/1گرم اندازهگیری و
يادداشت گرديد.
برای اندازهگیری عملكرد بیولوژيک پرس از رسریدن بوتره
شای شر کرت ،رديفشرای حاشریه و  25سرانتیمترر از ابتردا و
انتهای رديفشا حذف و بوتهشای باقیمانده در سطحی برابر يرک
مترمربع از شر کرت کرفبُرر شرده و پرس از تروزين بره عنروان
عملكرد بیولوژيک در واحد سط  ،ثبت و برحسرب کیلروگرم در
شكتار در محاسبات آماری مدنظر قرار گرفت .برای اندازهگیرری
عملكرد دانه پس از رسریدن بوترهشرای شرر کررت ،رديرفشرای

نتایج و بحث
نتايج تجزيه واريانس دادهشا نشان داد از لحاظ شمه صفات
مورد بررسی بین زمرانشرای کاشرت و ارقرام مختلرف اخرتالف
معنیداری در سط 5درصد وجود داشت .اثرر متقابرل رقرم در
زمان کاشت در مورد شمه صفات مرورد بررسری برهجُرز میرزان
بوتهشای آلوده در سط 5درصد معنیدار بود (جدول .)2
آلودگی بوتهها

مقايسه میانگین اثر زمانشای کاشت از لحاظ اثر بر درصد
بوتهشای آلوده نشان داد کاشت در زمان  29اسفند برا متوسرط
 12/88±0/79درصررد بیشررترين درصررد آلررودگی را برره خررود
اختصرراص داد و کاشررت در زمررانشررای  15و  31فررروردين برره
ترتیب با متوسط  10/22±0/69و  8/00±0/75درصد در رتبره
شای بعدی قرار گرفتند (شكل .)2
) Nematollahi et al, (2007در بررسری ترأثیر تراريخ
کاشت و خاکپوششای پلیاتیلن در میرزان آلرودگی بره مینروز
سبزی و صیفی در کشت تونلی خیار در اصفهان گزارش کردنرد
که حداقل و حداکثر میزان آلودگی آفت بره ترتیرب مربروط بره
تاريخشای کشت اول ( 15بهمن) و سروم ( 15اسرفند) برود .در
اين شیوه کاشت ،انتخاب تاريخشای کاشرت زودترر توانسرت بره
کاش آلودگی بوتهشای خیار به آفرت منیروز سربزی و صریفی
منجر شود.
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جدول  -2تجزیه واریانس صفات مربوط به اثر تاریخ کاشت و رقم بر تراکم و خسارت مگس مينوز برگ نخود )(Liriomyza congesta

در منطقه اشنویه ،استان آذربایجانغربی در سال زراعی 1397-1398
Table 2. Analysis of variance of traits related to the effect of planting time and cultivar on density and injury by chickpea
leaf-miner (Liriomyza congesta) in Oshnavia region, West Azarbaijan province in the 2017-2018 growing season
ميانگين مربعات ()MS
عملکرد

وزن 100

تعداد دانه در

تعداد غالف در

آلودگی

تراکم

آلودگی

بيولوژیک

دانه

بوته

بوته

برگها

الرو

بوتهها

131652
**376812
**1174639
**123585
24067

BY
1999947
**3457152
**1539353
**191678
40559

100SW
7.22
**284.92
**62.48
**8.57
2.60

NSP
2.06
*8.57
**13.40
*2.23
2.40

NPP
2.86
**12.15
**12.31
*1.65
0.71

LI
14.06
**26.74
**9.60
**4.96
1.40

LD
0.68
**6.94
**3.88
*0.61
0.21

18.94

12.41

6.83

7.01

11.71

16.43

16.60

عملکرد دانه
GY

درجه

منبع تغييرات

آزادی

S. O. V.

df

PI+
60.18
**167.81
**89.77
7.15 ns
6.27

2
4
2
28
28

تكرار Replication
رقم زراعی )Cultivar (C
زمان کاشت )Planting time (PT
رقم×زمان کاشت )(PT×C
خطا Error

24.15

-

درصد ضريب تغییرات CV%

 * ،nsو ** :به ترتیب عدم معنیدار و معنیدار در سط احتمال 5درصد و 1درصد
ns, ** and *: Non significant and significant at 5% and 1% probability level, respectively
+
PI: Plant Infestation; LD: Larvae Density; LI: Leaves Infestation; NPP: Number of Pods per Plant; NSP: Number of Seeds per Plant; 100SW: 100 Seeds
Weight; BY: Biological Yield; GY: Grain Yield

a

14

b

10
C
8
6
4
2

) Plant Infestation (%

12

0
April 20th

April 4th

March 19th

Planting Date

شکل  -2اثر تاریخ کاشت بر ميانگين ميزان بوتههای آلوده نخود به مگس مينوز برگ نخود در سال زراعی 1397-1398
Fig. 2. The effect of planting time on mean chickpea leaf-miner infested plants in 2018-2019 growing season

در بررسی مقاومت  19رقم لوبیا نسبت بره مگرس مینروز
 Liriomyza sativa Blanchardمشخص شد که شمره ارقرام
مورد حمله آفت قرار گرفتند ،اما رقم پرستو به عنوان نیمهمقاوم
و رقم صیاد به عنوان حسراس بودنرد ).(Zahiri et al., 2003
تاريخ کاشت در کنار ساير عوامل زراعی مانند نوع رقم و فاصرله
کاشت روی میزان آلودگی محصول به مینروز ترأثیر مریگرذارد
( )Sohi, 1994که در تحقیق حاضر نیز نتايج مشابهی به دست
آمد.

مقايسه میانگین ارقام از لحاظ درصد بوتهشای آلوده نشان
داد رقم جم با متوسط  17/77±1/84درصرد بیشرترين درصرد
آلررودگی و ارقررام  ILC482و پیررروز بررهترتیررب بررا میررانگین
 7/40±0/61و  7/40±0/70درصد کمتررين درصرد بوترهشرای
آلوده را به خود اختصاص دادند ،الزم به ذکر است که بین ارقام
 ILC482و پیروز و رقم بیونیج از نظر درصرد بوترهشرای آلروده
اختالف معنیدار وجود نداشت (شكل .)3
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مقاومت را نسبت به آفت مذکور نشان دادند ،بهطوریکه اين دو
رقم کمترين ارجحیت را برای تغذيه و تخمريزی داشتند ( Sen
.)& Sehgal, 1995

در تحقیقی تحرت عنروان مقاومرت ارقرام مختلرف نخرود
فرنگی ) (Pisum sativum L.به مینوز نخود ،در بین  11رقرم
مورد بررسی از لحاظ میزان مقاومت به آفت ،اخرتالف معنریدار
مشاشده گرديد و مشخص شد ارقام  P-200و  P-402براالترين

شکل  -3اثر رقم زراعی بر ميانگين ميزان بوتههای آلوده نخود به مگس مينوز برگ نخود در سال زراعی 1397-1398
Fig. 3. The effect of cultivar on mean chickpea leaf-miner infested plants in 2018-2019 growing season

اظهررار داشررت در مطالعرره حاضررر ،ارقررام جررم و بیررونیج دارای
خصوصیات ظاشری و بیوشیمیايی مناسربی برودهاندکره مگرس
ماده مینوز آنشا را برای تخرمريرزی انتخراب کررده اسرت ،امرا
حشره ماده از تخمگذاری روی ارقام گريرت ILC482 ،و پیرروز
به واسطه خصوصیات ژنتیكی ،ظراشری و بیوشریمیايی شماننرد
محتوی فنل و ترش اسید اگزالیک و اسید مالیک اجتناب کرده
است.
در مطالعره ( Parvin et al, (2017تعرداد الرو در بوتره
نخود از صفر تا سه عدد متغیر بود ،بهطوریکه براالترين تعرداد
الرو در بوته به ماه فرروردين اختصراص داشرت .بره طرور کلری
جمعیت مینوز گونهشرای مختلرف  Liriomyzaدر کشرتشرای
بهاره و زمستانه محصوالت کمتر از کشتشای تابستانه و پرايیزه
میباشد که اين امر احتماالً به دلیرل حررارت کمترر و پارازيتره
شدن آفرت در ايرن کشرتشرا مریباشرد (.)Palumbo, 1995
( Bijjur & Verma (1995مشاشده کردند جمعیت الروشرای
مینوز نخود با کاش دما به صورت معنیدار افزاي نشان داد و
در شفتهشای آخر آذرماه در مرحلره گلردشی نخرود برا متوسرط
 19/88و  19/14شررفیره برره ازای شررر بوترره در دو سررال مررورد
مطالعه به حداکثر مقدار خود رسید ،اما بعداً با افزاي تردريجی

تراکم الرو

مقايسه میانگین تیمارشای اثر متقابل رقم و زمران کشرت
نشان داد باالترين تعداد الرو در بوته به رقم جم در زمان کاشت
 29اسررفند بررا میررانگین  4/66±0/38عرردد در بوترره اختصرراص
داشت ،شر چند بین تیمار مذکور و تیمارشای رقرم جرم کاشرته
شده در زمان  15فروردين و رقم بیونیج کاشتهشرده در زمران-
شررای  29اسررفند و  15فررروردين اخررتالف معنرریداری وجررود
نداشت .در رقم جم با تغییر در تراريخ کاشرت از  29اسرفند بره
31فروردين به صورت معنیداری از تعداد الرو در بوتره کاسرته
شد ،اما در ارقام بیونیج ،ILC482 ،گريت و پیروز شر چند با بره
تأخیرافتادن زمان کاشت از تعداد الرو در بوته کاسرته شرد ،امرا
اين کاش در مقايسه برا کاشرت در  29اسرفند از نظرر آمراری
معنیدار نبود (شكل  .)4در انتخاب میزبران توسرط يرک آفرت
عوامل متعددی از جمله خصوصیات ژنتیكی ارقرام نقر دارنرد
) .(Smith, 2005برخی از ارقام دارای يرک سرری خصوصریات
ظاشری و بیوشیمیايی شستند که آفرت آنشرا را بررای تغذيره و
تخمگذاری ترجی نمیدشد .در مورد مگس مینوز که الروشا در
داخل داالنشای ايجادشده محبروس شسرتند ،انتخراب میزبران
توسط حشره ماده بسیار با اشمیتتر اسرت ،بنرابراين مریتروان
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بر شای چندضلعی ترا  7/2در ارقرامی برا برر شرای معمرولی
متغیر بود و از اين نظر اختالف بین ارقام مختلف معنیدار برود.
در تحقیررق آنشررا ارقررام ICC4951 ،ILC8817 ،CA2969
باالترين و رقم  5016کمترين تعداد الرو مگس مینوز را بر روی
بر شايشان نشان دادند.
در تحقیقی برا شردف بررسری ترأثیر تغییررات فصرلی برر
مديريت مینوز بر نخود ،مینوز بر نخود از اواخر بهمنماه با
تراکم  7/3الرو در بوته گزارش شد کره جمعیرت آن در اواسرط
اسفندماه با متوسط  9/25الرو بره ازای شرر بوتره بره اوج خرود
رسید .در اين تحقیق جمعیت مگس مینوز نخود با افزاي دما،
میزان بارندگی کم و وجود رطوبت صبحگاشی به حداکثر مقردار
خود رسید ،درحالیکه جمعیت اين آفت با کاش دما ،رطوبرت
نسبی عصرگاشی ،وزش باد و افزاي تعداد ساعت تراب آفتراب
کرراش نشرران داد ( .)Singh & Saravanan, 2008درجرره
متفاوت آلودگی توسرط الرو مینروز برر نخرود برر روی ارقرام
مختلف و در مناطق مختلف به وسریله (Saeed et al, (2003
نیز گزارش شده است.

دما شمراه با رسیدگی کامل محصول ،جمعیت آفت نررخ نزولری
نشان داد که با نتايج تحقیق حاضر مطابقت دارد .در مطالعرهای
باالترين تعداد مینوز برر برا متوسرط  4/57و  4/30در زمران
کاشت شفته آخر تیر و کمترين تراکم حشرره در زمران کاشرت
آخرر خررداد گرزارش شرد ( Abhilasha & Shekharappa,
 .)2017در تحقیقی ديگر مقدار آلرودگی آفرت مینروز برر در
کلیه ارقرام نخرود از اواخرر بهمرن مراه شرروع شرد و ترا اواخرر
فروردين ماه ادامه يافت ،تراکم آفت در اواخرر دیمراه کمتررين
مقدار بود و به صورت شمزمان در کلیه واريتهشای نخود افزاي
نشان داد و در شفته شفتم پس از کشت به حداکثر مقردار خرود
رسید .در اوايرل فرروردين مراه نیرز بره علرت رسریدگی کامرل
محصررول ،مقرردار ايررن آفررت کرراش نشرران داد ( & Singh
.)Saravanan, 2008
( Toker et al, (2010در ارزيابی مقاومت ارقام مختلرف
نخود به مگس مینوز بر در ترکیه ،نتیجره گرفتنرد کره برین
ارقام مختلف نخود از نظر تعداد مینوز بر در شر بوته اخرتالف
معنیداری وجود داشت که با نتايج تحقیق حاضر مطابقت دارد.
طبق تحقیق آنشرا تعرداد الروشرا در برر از  1/5در ارقرام برا

شکل  -4اثر متقابل رقم و تاریخ کاشت بر ميانگين تعداد الرو مگس مينوز برگ نخود در بوته در سال زراعی 1397-1398
Fig. 4. Interaction of cultivar and planting time on mean chickpea leaf-miner larvae per plant in 2018-2019 growing
season

رقم پیروز کاشته شده در  31فروردين با متوسرط 3/66±0/28
درصد کمترين میزان آلودگی بر را به خود اختصراص دادنرد.
نتايج مقايسه میانگین تیمارشای اثرر متقابرل نشران داد در سره
رقم گريت ،جم و پیروز بهتأخیرانداختن کشت ترا  31فرروردين

آلودگی برگها

مقايسه میانگین تیمارشای اثر متقابل رقم در زمان کاشرت
از لحاظ میزان آلودگی بر حاکی از آن بود که رقم جم کاشته
شده در زمان  29اسفند با متوسط  11±0/58درصد براالترين و
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در مقايسه با  29اسفند میزان آلودگی بوته را به صورت معنری-
داری کاش داد .در دو رقم بیونیج و  ILC482بین زمرانشرای
کاشت از لحاظ میزان آلودگی بر اخرتالف معنریدار مشراشده
نشد (شكل .)5
) El Bouhssinia et al, (2008در بررسری اثرر تراريخ
کشت و نوع رقم بر مقدار خسارت مینروز برر نخرود گرزارش
کردند میزان خسرارت مینروز برر نخرود در ارقرام محلری بره
صورت معنریداری در مقايسره برا ارقرام جديرد و اصرالحشرده
( Flip 82-150و )Ghab 3بیشتر بود و مشرخص شرد مقردار
خسارت در کشت بهاره چهار برابر بیشتر از کشرت پرايیزه برود.
( Toker et al, (2010در ارزيرابی مقاومرت  15رقرم مختلرف
نخود به مینوز بر در دو سال گزارش کردند بین ارقام از نظرر
تعداد بر آفتزده ،میزان خسارت مینوز و مقدار خسارت بر
اختالف معنیداری وجود داشرت کره برا نترايج تحقیرق حاضرر
مطابقت دارد .محققان مذکور اظهار داشتند رقرم Kusmen99
کمترين تعداد بر آفتزده و میزان خسارت مینروز و براالترين
مقدار مقاومت به مینوز بر را نشان داد .آنشا اظهرار داشرتند
میزان مقاومت يک رقم به آفت برا تعرداد آفرت برر روی برر ،
مقدار خسارت آفت و اندازه بر شمبستگی مثبت و معنیدار و
با تیپ بر شمبستگی منفی و معنیدار نشان داد.
) Khan et al, (2015در ارزيابی واکرن ارقرام مختلرف
نخود به آفات مختلف در منطقه پیشاور پاکستان گزارش کردند

که برین ارقرام مختلرف ،زمران کاشرت و اثرر متقابرل دو تیمرار
اختالف معنیدار وجرود داشرت و براالترين تعرداد برر آلروده
( 16/30بر ) در شفتره شفرتم و کمتررين تعرداد برر آلروده
( 5/85بر ) در شفته اول بود .شمچنین گرزارش شرد براالترين
تعررداد بررر آفررتزده بررا متوسررط  7/21بررر برره رقررم لیرردر
( )Leaderاختصاص داشت و بعد از رقم مذکور باالترين تعرداد
برر آفرتزده در ارقرام  PF-400و  Azad P-1بره ترتیرب برا
متوسط  7/18و  7/14ثبت شد ،درحالیکه کمترين تعداد بر
آلرروده در رقررم کلیمرراکس ( )Climaxبررا متوسررط  5/85بررر
مشاشده شد .شمچنین در بین تیمارشای اثر متقابل نیز باالترين
تعداد مینور بر با متوسط  17/50در شفتره شفرتم و کمتررين
مقدار در شفته اول و واريته لیدر ( 0/62بر ) گزارش شد.
( Parvin et al, (2017در تحقیقی تحت عنروان میرزان
آلودگی مینوز بر در چند نوع محصول در منطقه بنگال اظهار
داشتند که دامنه آلودگی بوته در نخود بین صفر ترا  20درصرد
بود که کمترين مقدار آلودگی (صفر) در دیماه و باالترين نررخ
آلودگی ( 20درصد) در ارديبهشتماه ثبرت شرد ،شمچنرین در
مطالعه آنشا درصد آلودگی بر  ،از صفر ترا  40درصرد متغیرر
بود و کمترين تعداد بر آلوده در دیماه و براالترين مقردار در
ماه ارديبهشت ثبت شد.

شکل  -5اثر متقابل رقم و تاریخ کاشت بر ميانگين درصد برگهای آلوده به مگس مينوز برگ نخود در سال زراعی 1397-1398
Fig. 5. Interaction of cultivar and planting time on mean chickpea leaf-miner infested leaves in 2018-2019 growing
season
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( Sadeghipoor & Aghaei (2012از نظر تعداد غرالف
در بوته اختالف معنیداری را بین ارقام مرورد بررسری مشراشده
کردند و اظهار داشتند با تأخیر در کاشت تعداد غرالف در بوتره
نخود کاش میيابد.
(Rezvanimoghadam & Sadeghisamarjan (2008
و ( Mousavi & Pezeshkpoor (2006نیز گرزارش نمودنرد
که در نخود تعداد غالف در اثر تأخیر در کاشت کاش میيابرد
که نتايج تحقیقات شمه محققان مذکور با نتايج تحقیرق حاضرر
مطابقت دارد.
در مطالعه ) Farnia & Moradi (2015بین ارقام مختلف
نخود ،زمانشای کاشت و اثر متقابل دو تیمار از نظر تعداد غالف
در بوته اختالف معنیدار وجود داشت .آنشا باالترين تعداد دانه
در بوته را در زمان کاشت آذر و در رقم  ILC428گزارش
کردند.

تعداد غالف در بوته

بر اساس نتايج مقايسره میرانگین تیمارشرای اثرر متقابرل،
ارقام  ،ILC482پیروز و گريرت کاشرتهشرده در  29اسرفند بره
ترتیرررررب برررررا متوسرررررط  18/32±0/87 ،19/66±2/19و
 17/32±0/85و رقم  ILC482کاشته شده در  15فروردين برا
متوسط  18±0/87غالف در بوته باالترين تعداد غرالف در بوتره
را به خود اختصاص دادند .کمترين تعداد غالف در بوتره نیرز برا
متوسررط  10/32±1/27غررالف در رقررم بیررونیج مشرراشده شررد
(شكل .)6
در تحقیق حاضر واکن ارقام از نظر تعداد غالف در بوتره
به زمانشای مختلف کاشت متفاوت بود ،بهطروریکره در ارقرام
گريت ILC482 ،و پیرروز ترأخیر در تراريخ کاشرت بره صرورت
معنیداری از تعداد غالف در بوته کاست ،درحرالیکره در ارقرام
جم و بیونیج بین زمانشای کاشت از نظر تعداد غرالف در بوتره
اختالف معنیدار ديده نشد (شكل .)6

شکل  -6اثر متقابل رقم و تاریخ کاشت بر ميانگين تعداد غالف در بوته نخود در سال زراعی 1397-1398
Fig. 6. Interaction of cultivar and planting time on mean number of pods per plant in 2018-2019 growing season

 20±0/58دانرره در بوترره برره رقررم جررم کاشررته شررده در زمرران
15فروردين اختصاص داشت .در ايرن مطالعره برین زمرانشرای
مختلف کشت از لحاظ اثر بر تعداد دانه در بوته در ارقام گريرت،
بیونیج و پیروز اختالف معنیدار ديده نشد ،در حالیکه در ارقام
جم و  ILC428بهتأخیرانداختن زمان کاشت به صرورت معنری
داری از تعداد دانه در بوته کاست ،به طوریکه در ارقام مرذکور

تعداد دانه در بوته

مقايسه میانگین تیمارشای اثر متقابل رقم و زمران کاشرت
از لحاظ اثر بر تعداد دانه در بوتره نشران داد رقرم  ILC428در
زمان کاشت  29اسفند و  15فرروردين بره ترتیرب برا متوسرط
 26±1/53و  24±1/04دانه در بوته باالترين تعرداد دانره را بره
خود اختصاص دادند .کمترين تعداد دانه در بوته نیز با متوسرط
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( 35درجه سلسیوس) قرار گیرد ،طول دوره پرشدن دانه ،تعداد
دانه در نیام و وزن دانه کاش میيابرد .در مطالعره & Farnia
) Moradi (2015بین ارقام مختلف نخود ،زمانشرای کاشرت و
اثر متقابل دو تیمار از نظر تعداد دانره در بوتره اخرتالف معنری
داری وجود داشت .آنشا باالترين تعداد دانه در بوته را در زمران
کاشررت آذر و در رقررم  ILC428بررا متوسررط  42دانرره گررزارش
کردند.

بیشترين و کمترين تعداد دانه در بوته به زمانشرای کاشرت 29
اسرفند و  31فرروردين اختصراص يافرت (شركل Fallah ( .)7
 (2005عنوان نمود که با تأخیر در کاشت تعرداد دانره در بوتره
کاش میيابد Vaghar et al, (2008( .نیز گزارش نمودند که
بین تاريخشای مختلف کاشت از نظر تعرداد دانره در بوتره برین
ارقام مختلف نخود اختالف وجود دارد .نتايج تحقیق حاضر نیرز
مشابه نتايج تحقیقات مذکور میباشد.
( Poma et al, (1990اظهار داشتند چنانچره نخرود در
مرحله رشد زايشی به مدت طروالنی در معررض روزشرای گررم

شکل  -7اثر متقابل رقم و تاریخ کاشت بر ميانگين تعداد دانه در بوته نخود در سال زراعی 1397-1398
Fig. 7. Interaction of cultivar and planting time on mean number of seeds per plant in 2018-2019 growing season

در مطالعه ) Kobrai et al, (2010اثر زمان کشت و رقم
بر وزن100دانه نخود معنیدار بود .آنشا باالترين وزن100دانره
را در رق رم  Filip84-48-Cبررا متوسررط  25/19گرررم در زمرران
کشت  15اسفند گزارش کردند.
محققان زيرادی ;(Mousavi & Pezeshkpoor, 2006
) Kobrai et al., 2010; Farnia & Moradi, 2015کراش
در وزن100دانه نخود با تأخیر در زمان کاشت را گزارش نمودند
که با نتايج تحقیق حاضر مطابقت دارد .آنشا اعالم نمودنرد کره
تأخیر در کاشت به علرت کوتراشی دوره رشرد و خصوصراً دوران
پرشدن دانه میتواند به کاش وزن100دانه در بوته منجر شود
(.)Rezvanimoghadam and Sadeghisamarjan, 2008
( Sharma et al, (2008نیز اظهار داشرتند ترأخیر در کاشرت
نخود موجب کاش معنیدار در وزن100دانه در نخود میشود.
( Krouma et al, (2010نیز اختالف معنیداری را بین ارقرام
نخود از نظر ظرفیت فتوسنتزی نخود مشاشده کردنرد .اخرتالف

وزن100دانه

نتايج مقايسه میانگین تیمارشای اثر متقابل رقرم در زمران
کاشت از لحاظ وزن100دانه نخرود حراکی از آن برود کره رقرم
 ILC428کاشتهشده در  29اسفند و  15فروردين به ترتیب برا
متوسرط  33±1/30و  31±1/32گررم و شمچنرین رقرم پیررروز
کاشتهشده در زمان  29اسفند برا متوسرط  32/66±2/08گررم
باالترين وزن100دانه را به خرود اختصراص دادنرد و رقرم جرم
کاشتهشده در تاريخ  31فروردين با میانگین  16/66±0/88گرم
کمترين وزن100دانه را به خود اختصاص داد .بر اسراس نترايج
تحقیررق حاضررر برره غیررر از رقررم بیررونیج ،در ديگررر ارقررام ،برره
تأخیرانداختن زمان کاشت از  29اسفند به  31فروردين موجب
کاش معنیدار در وزن100دانه نخود شد ،در حالیکه در رقرم
بیونیج برین زمرانشرای کاشرت از لحراظ اثرر برر وزن100دانره
اختالف معنیدار ديده نشد (شكل .)8
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ارقام از نظر ظرفیت فتوسنتزی مریتوانرد در نهايرت منجرر بره
افررزاي تهیرره مررواد فتوسررنتزی و افررزاي وزن دانرره گررردد.
اختالفات مورفولوژيكی بین ارقام مانند سط بر نیز منجر بره
تغییر مقدار مواد فتوسنتزی موجود برای پرشدن دانهشرا و وزن
دانهشا میشرود ( .)Pachepsky & Rawls, 2004در مطالعره
بررسی واکن ارقرام نخرود ديرم بره زمران کاشرت در شررايط
کرمانشاه گرزارش شرد اثرر متقابرل تراريخ کاشرت در رقرم برر
وزن100دانه معنیدار بود ،برهطروریکره در تراريخ کاشرت اول
بیشترين میزان وزن100دانه در رقم آرمان و در تراريخ کاشرت
دوم و سوم در رقم آزاد برهدسرت آمرد (Farnia & Moradi,
).2015

عملکرد بيولوژیک

در اين مطالعه بیشترين و کمترين عملكرد بیولوژيرک بره
ترتیرررب برررا متوسرررط  2547/3±158/57و 879/1±38/78
کیلوگرم در شكتار به رقم  ILC482کاشته شده در  29اسفند و
رقررم بیررونیج کاشررتهشررده در  31فررروردين اختصرراص داشررت.
مقايسرره میررانگین تیمارشررای اثررر متقابررل نشرران داد کرره برره
تأخیرانداختن زمان کاشت از  29اسفند به  31فروردين عملكرد
بیولوژيررک را برره صررورت معنرریداری در ارقررام جررم ،بیررونیج،
 ILC482و پیروز کاش داد ،درحالیکه در رقرم گريرت تغییرر
در تاريخ کاشت اثر معنیداری برر عملكررد بیولوژيرک نداشرت
(شكل .)9

شکل  -8اثر متقابل رقم و تاریخ کاشت بر ميانگين وزن100دانه نخود در سال زراعی 1397-1398
Fig. 8. Interaction of cultivar and planting time on mean of 100 seeds weight in 2018-2019 growing season

که در تاريخ کشرت اول و دوم ،رقرم شاشرم و در تراريخ کشرت
سوم ،رقم آزاد دارای باالترين میزان زيستتوده و عملكررد دانره
بودند و بیشترين عملكرد دانره ( 2490کیلروگرم در شكترار) در
تاريخ کاشت دوم در رقم شاشم و کمترين عملكرد دانره (1260
کیلوگرم در شكترار) در شمین رقرم در تراريخ کاشرت سروم بره
دست آمد که  49/3درصد عملكرد دانه کمتری نسبت به تاريخ
کاشرت دوم داشت .شمچنین در تحقیق آنشا رقم  ILC482در
تاريخ کاشت دوم عملكرد دانه بیشتری داشت ،در حالیکرره در
تراريخشرای کاشت زودتر و ديرتر ،عملكرد دانه کمترری نسربت
به تاريخ کاشت دوم حاصل شد Vaghar et al, (2008( .سره

باالبودن عملكرد بیولوژيک در تاريخ کاشت  29اسرفند بره
باالبودن اجزای تشكیلدشنده عملكررد بیولوژيرک در نخرود در
اين تاريخ مربوط است .چنانچه مالحظه میشود ،باالترين تعداد
غالف ،تعداد دانه و وزن100دانه در زمان کاشت  29اسرفند بره
دست آمد .اجزای مذکور نق مؤثری در شركلگیرری عملكررد
بیولوژيک نخود دارند .شمچنین برا افرزاي طرول دوره رشردی
گیاه ،بر سط سبزينه و سط فتوسنتزکننده گیاه افزوده شرده
و گیاه مقدار زيستتوده بیشتری تولید خواشد کرد.
) Farnia & Moradi (2015در مطالعه بررسی واکرن
ارقام نخود ديم به زمان کاشت در شرايط کرمانشاه نشان دادنرد
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نخود به ترتیب به میزان  66و  89درصد کاش يافت .بر اساس
اظهار نظر اين محققان کاش عملكرد عمدتاً بره دلیرل کراش
تعررداد غررالف در بوترره و کرراش وزن100دانرره برروده اسررت
( .)Mousavi & Pezeshkpoor, 2006برراالبودن عملكرررد
بیولوژيک در رقم  ILC482را میتوان به خصوصریات ژنتیكری
اين رقم شمانند تعداد غالف ،تعداد دانه در بوته و وزن100دانره
نسبت داد .ارقامی که عملكرد بیولوژيكی بااليی دارند ،پتانسریل
بهتررری برررای تولیررد عملكرررد دانرره از خررود نشرران مرریدشنررد
(.)Sharma et al., 2008
( Majnoonhosseini & Hamzei (2011ترررأثیر
تراريخشررای کاشررت زمسررتانه و بهرراره نخررود را در منطقره
شمرردان مررورد بررسرری قرررار دادنررد .نتررايج آنشررا نشرران داد
اليررن ILC482بررا متوسرررط عملكررررد  1045کیلرروگرم دانرره و
 2385کیلوگرم ماده خشک در شكتار در شر دو تراريخ کاشررت
نسربت بره سراير ارقرام ،برتری داشت.

تاريخ کاشت  20آبان 20 ،آذر و  20اسفند را مورد بررسی قررار
دادند و نتیجه گرفتند که با تأخیر در کاشت سرعت رشد نسبی
گیاه و وزن خشک اندام شوايی کاش يافت .آنشا اظهار داشتند
که علت اين امر را میتوان به ترن خشركی در انتهرای فصرل
مربوط دانست ،به طوریکه در اثر خشكی رقابت گیاشران بررای
کسب آب و مواد غذايی بیشتر شده و در نتیجه میزان فتوسرنتز
خالص و در نهايت سرعت رشد نسبی گیاه کاش میيابد.
در مطالعره ) Mousavi et al, (2005کاشرت زودشنگرام
نخود بر عملكرد بیولوژيک در نخود افزود کره شمسرو برا نترايج
تحقیق حاضر است .آنشا پايینبرودن تولیرد بیومراس نخرود در
کشت بهراره را بره کوتراهبرودن طرول دوره رشرد و مواجهره برا
دماشای باال در اواخر فصل بهار نسبت دادنرد .در مطالعره ترأثیر
تاريخشای مختلف کاشت (پايیزه ،زمستانه و بهاره) بر روی ارقام
نخود کابلی مشاشده شد که با تأخیر در زمان کاشت و مصرادف
شدن مرحله پرشدن دانه با تن خشكی و درجرهحررارتشرای
نسبتاً باال در انتهای فصل رشد ،تولید زيستتوده و عملكرد دانه

شکل  -9اثر متقابل رقم و تاریخ کاشت بر ميانگين عملکرد بيولوژیک نخود در سال زراعی 1397-1398
Fig. 9. Interaction of cultivar and planting time on mean of biological yield in 2018-2019 growing season

مذکور نیز با میانگین  360/6±29/18کیلوگرم در شكتار به رقم
پیروز کاشتهشده در زمان  31فروردين اختصاص يافت .مقايسره
میانگین ارقام شمچنرین نشران داد برهتأخیرانرداختن کشرت از
29اسفند به  31فروردين در ارقام گريرت ،بیرونیج ILC482 ،و
پیروز عملكرد دانه را به صورت معنیداری کاش داد ،درحرالی

عملکرد دانه

مقايسه میانگین تیمارشای اثر متقابل رقم و زمران کاشرت
از لحاظ اثر بر عملكرد دانه نشان داد دو رقم  ILC482و پیرروز
کاشررتهشررده در ترراريخ  29اسررفند برره ترتیررب بررا متوسررط
 1397/4±46/76و  1384±48/25کیلوگرم در شكتار براالترين
عملكرد دانه را به خود اختصاص دادند و کمترين مقردار صرفت
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بیشترين عملكرد دانه را در بین ارقرام مرورد بررسری بره خرود
اختصاص داد که با نتايج تحقیق حاضر مطابقت دارد.
با توجه به اينکره الروشرای مگرس مینروز از برر نخرود
تعذيه میکنند و در اليه اپیدرمی بر کانالشرايی را حفرر مری
نمايند ،در صورت حمله شديد اين آفت نرخ خسارت بره  86ترا
 93درصد خواشد رسید .اين آفت با تخريب برر شرا منجرر بره
تخريب بافت کلروفیل بر میشود و میرزان فتوسرنتز برر را
کاش داده موجرب کراش عملكررد دانره در نخرود مریشرود
(.)Vishwanath & Agrawal, 1982
) Farnia & Moradi (2015در طی تحقیقات خرود اثرر
رقم و زمان کاشت بر عملكرد دانه در نخود را معنیدار گرزارش
نمودند .آنشا اظهار داشتند در دو رقم  ILC482و شاشم تأخیر
در تاريخ کاشت بره صرورت معنریداری از عملكررد ايرن ارقرام
کاست .باالبودن عملكرد دانه در رقم  ILC482میتواند به دلیل
مقاومت آنشا به آفت مینوز نخود و شمچنرین تنروع ژنتیكری و
شرايط محیطی در اين ارقام باشد .مقدار ماده خشرک تولیردی،
مقدار نیتروژن تولیدی و عملكرد دانه بسرته بره نروع ژنوتیرپ و
شرررايط محیطرری متغیررر اسررت ( .)Evans et al., 1989در
مطالعه ) Kobrai et al, (2010عملكرد دانه با تعرداد دانره در
بوته ،تعداد غالف در بوته ،ارتفاع بوته ،عملكرد بیولوژيک ،تعرداد
غالف در ساقه اصلی و تعداد دانره در شراخه فرعری شمبسرتگی
مثبت و معنیدار نشان داد.

که عملكرد دانه در رقم جم واکنشی به تغییر در تراريخ کاشرت
نشان نداد (شكل .)10
عالوه بر رقرم ،تراريخ کاشرت نقر مهمری را در افرزاي
عملكرد گیاشان زراعی بر عهررده دارد .انتخرراب تراريخ کاشرت
مناسب يكی از مهمترين روششای دستیابی به عملكرد براال در
گیاشران زراعری مری باشرد .تاريخ کاشت زودشنگام در گیاشران
موجب افزاي دوام سط بر و جرذب آب در طری دورهشرای
بحرانری بین ظهور جوانهشای گل و گلدشی مریشرود و تعرداد
بذور در واحرد سرط را بردون کراش وزن آنشا افرزاي داده
و منجر به افزاي عملكرد مریگرردد ).(Barros et al., 2004
تاريخ کاشت نق مهمی در تعیین عملكرد دانره و کیفیرت آن
در مناطق با طول دوره رشد کوتاه دارد .محققان گزارش نمروده
اند کره کاش عملكرد در تاريخشای کاشت ديرشنگرام در ابتردا
بهدلیل کاش تعرداد غرالف در واحرد سرط و وزن دانررهشررا
اسرت ،زيرا ترأخیر در کاشرت ،انردازه گیراه را قبررل از شررروع
مرحلره رويشری کراش مریدشرد.
) Kobrai et al, (2010در مطالعه اثر رقم و تاريخ کاشت
بر عملكرد دانه و صفات کمی در نخود زراعی گزارش کردنرد برا
تأخیر در کاشرت ،از عملكررد دانره کاسرته شرد ،برهطروریکره
بیشترين عملكرد به تاريخ کاشت پانزدشم اسرفندماه و کمتررين
عملكرد به تاريخ کاشت پانزدشمفروردين ماه تعلق داشت ،ضمن
ايررنکرره رقررم آرمرران بررا عملكرررد  1067/1کیلرروگرم در شكتررار

شکل  -10اثر متقابل رقم و تاریخ کاشت بر ميانگين عملکرد دانه نخود در سال زراعی 1397-1398
Fig. 10. Interaction of cultivar and planting time on mean of grain yield in 2018-2019 growing season
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 با توجره برهILC428  رقم،شمچنین در بین ارقام مورد بررسی
ماشیت ژنتیكری و خصوصریات مورفولوژيرک بوتره کمترر مرورد
 براالترين،حمله آفرت قررار گرفتره و عرالوه برر آلرودگی کمترر
عملكرد دانه را به خود اختصاص داد و به عنوان مقاومترين رقم
.نسبت به مگس مینوز بر نخود شناخته شد
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 اسرفند براالترين میرزان برر شرای29 شرچند کاشت در زمان
 اما به دلیرل افرزاي طرول دوره،آلوده را به خود اختصاص داد
 گیاه توانسرت عرالوه برر تحمرل آفرت،رشد و مكانیسم جبرانی
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Introduction
Chickpea (Cicer arietinum L.) is one of the most important plants in the legume family, which is very
important in the diet. Chickpea leaf-miner, (Liriomyza congesta, Becker) is one of the most important
chickpea pests. Chickpea leaf-miner fly indirectly reduces the yield of chickpea by feeding on chickpea
leaves. The amount of damage of chickpea leaf miner is not completely known due to its indirectness.
Chickpea leaf miner fly has 3-4 generations per year and spends the winter as a pupa at a depth of 5-6 cm in
the soil. The management of the leaf miner flies of the Agromyzidae family has been the subject of extensive
scientific research for many years. Many chemical and botanical insecticides have been studied to control of
leaf miner flies and are now widely used by farmers around the world. Today, the indiscriminate use of
pesticides has created many problems and their effectiveness has been severely reduced due to improper use,
adverse effects on natural enemies, and the development of resistance among populations of leaf miner flies.
Management control is one of the most effective and simple methods used in integrated pest management. In
this control method, by changing the planting date, planting density and using resistant cultivars, the
compatibility of pest biology with plant phenology is disturbed and the establishment of the pest on the host
plant is prevented. Changing the planting date causes no synchronization between the critical growth stage of
the plant and the damaging stage of the pest and it delays the establishment of the pest on the plant, also
reduces the reproduction and survival of the pest and the damage of the pest on the sensitive growth stage of
the plant. Considering that the cultivation of chickpeas in the drylands of the south of West Azerbaijan
province after wheat is of great importance, attention to its important pests, especially leaf miner fly and nonchemical methods to control this pest by changing the cultivars and planting times was one of the necessities
of this research.
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Materials and Methods
In order to study the effect of cultivar and planting date on control of chickpea leaf-miner, an experiment
was conducted as factorial based on randomized complete block design with three replications in Oshnavia,
west Azarbaijan province at the field conditions during 2018-2019. The first factor was chickpea cultivars
including Bionij, Grit, Jam, ILC482 and Pirouz, and the second factor was three planting times on March 19,
April 4 and April 20. Traits of plant infestation, number of larvae per plant, leaves infestation, number of
pods per plant, number of seeds per plant, 100-seed weight, biological yield and grain yield were evaluated.
The data analysis of variance was performed using SAS 9.2 software. Means were also compared by LSD
(Last Significant Difference) test at 5% probability level and the figures were drawn with Excel 2013.
Results and Discussion
Analysis of variances showed that there were significant differences between different cultivars
(p<0.05) and different planting times (p<0.01) for all studied traits. Interaction of cultivar and planting time
were significant on all studied traits other than the number of infested plants and percent of infested plants
(p<0.05). The highest number of infested plants (17.77±1.84%), number of larvae per plants (4.66±0.38
larvae), percentage of infested leaves (11±0.58%) and the lowest number of seeds per plant (20±0.58 seeds)
and 100 seed weight (16.66±0.88 g) were found in Jam cultivar. The highest number of pods per plant
(19.66±2.19 pods), number of seeds per plant (26±1.53 seeds), 100 seed weight (33±1.30 g), biological yield
(2547.3±158.57 kg.ha-1) and grain yield (1397.4±46.76 kg.ha-1) and the lowest percentage of infested plants
(7.4±0.61%) was observed in ILC428 cultivar.
Conclusion
In the present study, March 19 was the best planting time and ILC482 was the most resistant and high
yielding cultivar. Therefore, setting the planting time and using resistant cultivars can effectively control
leaf-miner chickpea. According to the results of the present study, although the highest percentage of
infested leaves was observed on March 19, however, the plant had the highest yield and yield components
due to the increase in the length of the growth period and the compensatory mechanism of the plant and pest
tolerance.
Keywords: Chickpea leaf-miner ؛Cultivar ؛Grain yield ؛Resistance
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چکيده
اين بررسی ب ه صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهای كامل تصادفی با سه تک رار در مزرع ه تحقیق اتی دانش گاه
ارومیه اجرا شد .تیمارهای آزمايشی شامل عدم آبیاری و يکبار آبیاری تکمیلی به عنوان فاكتور اول و تیمار كاربرد من اب
كودی شامل كود شیمیايی ( 100درصد)،كود زيستی (فسفاته بارور+2ازتو باكتر) ،كود دامی ،تیمارهای تلفیق ی 50درص د
ك ود ش یمیايی+كود زيس تی 100 ،درص د ك ود ش یمیايی+كود دامی،ك ود زيس تی+كود دام ی 50 ،درص د ك ود
شیمیايی+زيستی+كود دامی و تیمار شاهد به عنوان فاكتور دوم بود .نتايج نشان داد كه با انج ام آبی اری تکمیل ی درص د
پروتئین ،خاكستر علوفه ،كربوهیدرات محلول در آب ،ماده خشک قابلهض و فعالی ت آن زي گلوت اتیون ردوكت از ع دس
افزايش نشان داد؛ اما بیشترين میزان الیاف نامحلول شويندههای خنثی و اسیدی در شراي دي بهدس ت آم د .بیش ترين
درصد پروتئین ،خاكستر علوفه ،كربوهیدرات محلول در آب ،ماده خشک قابلهض و فعالیت آنزي گلوت اتیون ردوكت از در
تیمار تلفیقی  50درصد كود شیمیايی+زيستی+كود دامی مشاهده گرديد .كاربرد من اب مختل ك ودی موج ب اف زايش
محتوای رنگیزههای فتوسنتزی و میزان فعالیت آنزي كاتاالز در هر يک از شراي آبیاری ش د .ح داكثر عملک رد علوف ه و
عملکرد پروتئین بترتیب  1460/52و  336/38كیلوگرم درهکتار در تیمار  50درصد كود شیمیايی+كود زيستی+كود دامی
در آبیاری تکمیلی حاصل شد .بنابراين ،با مديريت درست و استفاده تلفیقی كودهای آلی ،زيستی و شیمیايی تحت شراي
مراحل بحرانی رشد گیاه ،میتوان به عملکرد اقتصادی بهتری تحت شراي آبیاری تکمیلی دست يافت.

واژههای کليدی :ازتوباكتر؛ سیست تلفیقی؛ كشاورزی پايدار؛ كود زيستی

میزان پروتئین باال نقش مهمی در تغذيه انسان در اي ن ن واحی
ايف ا م یكن د .اي ن گی اه ق ادر اس ت از طري تثبی ت
نیت روژن ،س بب بهب ود حاص لخیزی خ اك و در نتیج ه
ك اهش مص رف ك ود ش یمیايی ش ود ( Suryapani et al.,
.)2013
كاهش حاصلخیزی خاك در بسیاری از كشورهای درح ال
توسعه و استفاده دائ گیاه ان از ذخ اير غ ذايی خ اك ،ب دون

1

مقدمه
ع دس از جمل ه گیاه انی اس ت ك ه غالب اً در اراض ی
حاش یهای و در خ اكه ای ن هچن دان حاص لخیز كش ت
می شود .در كشورهای درح التوس عه تقريب ا ي کچه ارم نی از
پروتئین توس حبوبات تثمین میگ ردد و ع دس ب ا داراب ودن
* نويسنده مسئولa.g.hassanzadeh@gmail.com :
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متناسب با تغذيه طبیعی گیاهان ،كمک به حف محی زيست،
حاص لخیزی زم ینه ای كش اورزی و عملک رد بیش تر و بهت ر
گیاهان میانجامد ( .)Rai & Gaur, 1988عالوه بر اين ،باع ث
افزايش مقاومت گیاهان به شراي ك آب ی ،بیم اریه ا و آف ات
شده و باعث رشد بیشتر محصول میشوند ( & Mohammadi
 .)Sohrabi, 2012نتايج تحقیقات قبلی نشان داده است كه ب ا
مصرف تلفیقی كودهای آلی و شیمیايی شراي مناس ب و اي ده
آل برای رشد گیاه فراه میشود و ضمن كاهش هزين ه تولی د،
عملکرد كمی و كیفی گیاه ان نی ز اف زايش م یياب د ( Seyed
 .)Sharifi et al., 2014باكتریه ای تثبی تكنن ده نیت روژن
مانند ازتوباكتر بهدلیل توانايی ساخت و ترشح مواد زيستی فعال
در خاك ،در توسعه سامانه ريشهای تثییر مثبت و مفیدی دارن د
و ب ا بهب ود ج ذب آب و عناص ر غ ذايی و تثبی ت بیول وژيکی
نیتروژن ،در افزايش عملکرد و بهبود ويژگیهای خ اك مؤیرن د
( .)Wani et al., 2016باكتریهای حلكنندة فسفات از طري
سازوكارهای مختلفی از جمله تولید س یدروفورها ،س نتز آنت ی
بیوتیکها ،تولید هورم ونه ای گی اهی ،اف زايش ج ذب فس فر
توس گیاه ،تثبیت نیتروژن و سنتز آنزي هايی كه مقدار ات یلن
در گیاه را تنظی میكنند ،سبب تحريک رشد گی اه م ی گ ردد
(.)Agazadeh et al., 2018
بخش اعظ اراضی كشور ايران جزء مناط خشک و نیمه
خشک طبقه بندی می شوند و در اين ن واحی مه ت رين منب
محدودكننده برای افزايش عملکرد تولیدات كش اورزی ،كمب ود
آب میباش د .از اي ن رو ،اف زايش به رهوری آب در مقايس ه ب ا
محصول تولیدی در واحد سطح بهترين راهکار برای سامانههای
زراعی دي م یباش د .در زراع ت دي  ،بس یاری از پدي دهه ا و
عوامل ،با وجود تثییرگذاربودن آنها در زراعت ،غیرقاب لكنت رل
يا تع ديل هس تند .تغیی رات بارن دگی در س اله ای مختل ،
تغییرات مقدار و نحوه پراكنش نزوالت ج وی ،تغیی رات درج ه
حرارت و عدم وقوع بارن دگی در بخش ی از س ال زراع ی ك ه از
ويژگیهای خاص زراع ت دي اس ت ،س بب ش ده ك ه می زان
خطرپذيری در زراعت دي باال ب وده و ض ريب اعتم اد و درج ه
یبات و پاي داری تولی د ان دك باش د ( Hamzei & Sadeghi
 .)Meabadi, 2014آبیاری تکمیل ی عملی اتی ب ا ك ارآيی ب اال
است كه ب رای اف زايش تولی د محص والت كش اورزی و بهب ود
معیشت در نواحی خشک از پتانسیل بااليی برخوردار اس ت ،ب ه
طوریكه تثمین يک يا دو نوبت آبیاری تکمیل ی در دي ك اری
غالت و حبوبات ،موجب اطمینان از تولی د محص ول و اف زايش

جايگزينی مناسب و كافی باعث كاهش ت وان تولی دی و عناص ر
غذايی خ اك ش ده اس ت .در اي ن رابط ه اس تفاده از كوده ای
شیمیايی به عنوان سري ترين روش برای جبران كمبود عناص ر
غذايی الزم خاك به نظر میرس د ،ول ی هزين ه رو ب ه اف زايش
كودهای شیمیايی ،آلودگی خاك و آب ناشی از مواد شیمیايی و
كاهش كیفیت تولیدات كش اورزی مش کالت زي ادی ب هوج ود
مح ی زيس ت و
آورده اس ت ( .)Alloway, 2008حف
دستیابی ب ه توس عه پاي دار يک ی از مباح ث اص لی اس ت ك ه
سرلوحه برنامه كشورهای جهان از جمله ايران قرار گرفته است.
با توجه به تثییرات نامطلوب مصرف بیرويه كودهای ش یمیايی،
ازجمله بهه خوردن تع ادل عناص ر غ ذايی ،ك اهش عملک رد و
كیفیت محصوالت و آلودگی مناب آب و خاك ،پیداكردن روشی
كه بتواند مصرف اين كودها را ك اهش ده د ،ض روری ب ه نظ ر
میرسد .با اين حال بهيکباره نمیتوان كودهای ش یمیايی را از
زيستب ومه ای زراع ی ح ذف نم ود ،زي را الزم ه پاي داری در
كشاورزی ،اطمینان از درآم د ك افی و امنی ت غ ذايی اس ت .از
مه ترين مسائل مؤیر بر پايداری تولید غذا ،حف حاص لخیزی
خ اك از طري ك اربرد كوده ای آل ی و نی ز ج ايگزينه ای
غیرشیمیايی به جای نهادههای شیمیايی میباشد ( Agazadeh
.)et al., 2018
استفاده از كودهای آلی از مؤیرترين شیوههای تغذيه گی اه
در جهت افزايش عملکرد ،هماهنگ با محی زيس ت و نی ل ب ه
اهداف كشاورزی پاي دار اس ت .م واد آل ی ،كیفی ت خ اك را از
طري بهبود ساختمان خاك ،نگهداری م واد غ ذايی و فعالی ت
بیولوژيکی افزايش م یده د .ام روزه مش خ ش ده اس ت ك ه
كودهای آل ی در ص ورت اض افهش دن ب ه كوده ای ش یمیايی
میتوانند تثییر جبرانی و مکمل را بر خاك و گیاه داشته باش ند
( .)Abdel-Sabor & El-Seoud, 1996تلفی اين كودها اين
امکان را فراه میكند كه در دوره ابتدايی رشد ،كود ش یمیايی
مواد غذايی قابل جذب را برای گیاه تثمین نموده و در دورههای
بعدی رشد ،كود دامی مواد غذايی پرمصرف و ك مص رف را در
اختیار آن قرار دهد .همچنین در شرايطی كه با اعمال نه ادهه ا
افزايش محصول بیشتری امکانپ ذير نباش د ،اس تفاده از من اب
بیولوژيک و آلی از طري باروری و اصالح خ اك باع ث اف زايش
مجدد محص ول خواه د ش د ( & Hasanzadeh Gorttapeh
.)Zahedmanesh., 2006
مصرف كودهای زيستی موجب ك اهش مص رف كوده ای
شیمیايی شده و عالوه بر تثمین عناصر غذايی به ص ورتی ك امالً
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يکبار آبیاری تکمیلی ب ه عن وان ف اكتور اول و من اب مختل
ك ودی ش امل اس تفاده از ك ود ش یمیايی ( 100درص د)،كود
زيستی (فس فاته ب ارور+2ازت و ب اكتر) ،ك ود دام ی ،تیماره ای
تلفیقی  50درصد كود شیمیايی+كود زيستی 100 ،درصد ك ود
شیمیايی+كود دامی،كود زيس تی+كود دام ی 50 ،درص د ك ود
شیمیايی+زيستی+كود دام ی و تیم ار ش اهد (ع دم اس تفاده از
كود) به عنوان فاكتور دوم بودند.
برای تیمارهای دارای كود زيستی ب ذر گی اه ع دس رق
بیلهسوار يک ساعت قبل از كشت باكود زيستی فس فاته ب ارور2
(باكتریهای حلكننده فسفات) و ازتوباكتر (حاوی باكتریه ای
تثبیتكننده نیتروژن) ب ا نس بته ای مش خ ( 100گ رم در
هکتار) و براس اس دس تورالعمل توص یهش ده (س اخت ش ركت
زيستفناور سبز ،شامل  108عدد باكتری زن ده و فع ال در ه ر
گرم كود بیولوژيک) تلقیح شدند .به اي ن ص ورت ك ه محت وی
بسته با آب مخلو و روی بذرها اسپری شدند ت ا ي ک پوش ش
كامالً يکنواخت روی سطح آنها تشکیل شود و سپس بذرها در
سايه خشک شدند و عملیات كاشت صورت گرفت .ب رای س اير
تیمارهای كودی ،بذور بدون استفاده از كودهای زيس تی م ورد
استفاده قرار گرفتند .هر واحد آزمايشی به ابع اد دو مت ر ع ر
در سه متر طول در نظر گرفته شد.
در دهه اول اسفندماه بذور عدس بهصورت دستی در عم
 5-7سانتیمتری به روش مسطح كشت گرديد .يکب ار آبی اری
تکمیلی در شروع گلدهی با نصب كنتور حجم ی توس ت انکر
انجام گرفت .مقدار آب آبیاری تکمیلی براساس درص د رطوب ت
خاك و رساندن آن به ظرفیت زراعی ب ا اس تفاده از رابط ه زي ر
محاسبه و به خاك مزرع ه اض افه ش د ( Aboutalebi et al.,
:)2020
معادله ()1
VN= [(FC−WP)×BD×D×(1−ASM)×A]/100

چش مگیر تولی د در اي ن من اط م یگ ردد ( & Jalilian
 .)Heydarzadeh, 2017آبیاری تکمیل ی ،تلفیق ی از ح داكثر

استفاده مطلوب از نزوالت جوی و ذخاير آبی بسیار محدود ي ک
منطقه در تثمین رطوبت در زمان مناسب برای گی اه م یباش د.
) Oweis & Hachum (2006گزارش كردند كه در اعمال يک
دور آبیاری تکمیلی در مراحل  50درص د گل دهی و  50درص د
غالفدهی نخ ود ( ،)Cicer arietinum L.آبی اری در مرحل ه
غالف دهی بیش ترين ت ثییر را روی عملک رد داش ت و عملک رد
بیشتری نسبت به شاهد (بدون آبیاری) تولید ك رد ( Nasri et
.)al., 2012
با توجه به اينكه تحقیقات محدودی در زمین ه ب هزراع ی
برای گیاه عدس انجام شده است و همچن ین نظ ر ب ه اهمی ت
كشت انبوه اين گیاه و ارتق اء خصوص یات كیف ی علوف ه آن در
كشور ،اين تحقی ب ا ه دف بررس ی ت ثییر مص رف مس تقل و
تلفیقی كودهای زيستی و شیمیايی بر خصوصیات فیزيولوژيکی
و كیفی علوفه عدس اجرا شد.
مواد و روشها
به منظور بررسی تثییر كودهای زيستی (فس فاته ب ارور 2و
ازت و ب اكتر) ،دام ی (ك ود گ اوی) و ش یمیايی ( )NPKب ر
خصوصیات فیزيولوژيکی و كیفی علوفه عدس در شراي دي و
آبیاری تکمیلی ،آزمايشی به صورت فاكتوريل در قالب طرح پايه
بلوكهای كامل تص ادفی ب ا س ه تک رار و  16تیم ار در مزرع ه
تحقیقاتی دانشکده كشاورزی دانش گاه ارومی ه در س ال زراع ی
 1397انجام شد.
قبل از كاشت ،از محل اجرای آزمايش نمونة خاك تهی ه و
سپس تیمارهای كودی براساس نقشه طرح ،در كرتهای م ورد
نظر اعمال و با خ اك مخل و گردي د .اعم ال تیماره ای ك ود
شیمیايی و دامی ،براساس آزمون خاك به مق دار  40كیل وگرم
كود اوره و  150كیلوگرم كود س وپر فس فات تريپ ل در هکت ار
تماماً قبل از كاشت برای تیمار  100درصد شیمیايی مورد نظ ر
اعمال گرديد .در تیمار ك ودی تلفیق ی  50درص د ش یمیايی و
زيستی نص اين مقادير اعمال ش د .ب ه عل ت ب االبودن مق دار
پتاسی قابل جذب ،از كود پتاس ی اس تفاده نش د .ك ود دام ی
(گاوی) كامالً پوسیده ( 20تن در هکتار) نیز همزمان با عملیات
آمادهسازی زمین به كرتهای مورد نظر اضافه و كامالً ب ا خ اك
مخلو گرديد .تیمارها شامل عدم آبیاری در طول فصل رشد و

در اين رابطه FC ،درصد وزنی رطوب ت درح د ظرفی ت مزرع ه
ای WP،درصد وزن ی رطوب ت در نقط ه پژمردگ ی BD،ج رم
مخص وص ظ اهری خ اك (كیل وگرم ب ر مترمکع ب) D ،عم
توسعة ريشه (متر) ASM ،رطوبت خاك مزرعه در زمان قبل از
آبیاری و  Aمساحت هر كرت (مترمرب ) میباشد .در ج دول 1
مشخصات خاك مزرعه آزمايشی ذكر شده است .نمونهبرداری تا
عم  30سانتیمتری خاك انجام گرفت.
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جدول  -1خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاك مزرعه آزمايشی و کود دامی
Table 1. Physical and chemical properties of the soil and manure
پتاسيم قابل جذب
K available
)(mg/kg

فسفر قابل جذب
P available
)(mg/kg

نيتروژن کل
)T.N (%

ماده آلی ()%
)Organic matter (%

هدايت الکتريکی
EC×103
)(ds/m

()pH

407

10.5

0.14

0.98

0.83

7.9

1.12

0.99

1.28

18.6

6.3

7.1

در مرحله گلدهی كامل بع د از ح ذف ای رات حاش یهه ا،
بوتههای موجود در مساحت يک مترمرب برداش ت و در آون ب ا
دمای  70درجه سانتیگراد خشک شدند و مقادير یبتش ده ب ه
عنوان عملکرد خشک علوفه درنظرگرفت ه ش دند .س پس از ه ر
كرت نمونههای خشک بهوسیله آسیاب پودر ش دند و  10گ رم
علوفه پودرشده انتخاب و جهت اندازهگی ری ص فات كیف ی ب ه
آزمايشگاه مؤسسه تحقیقات جنگلها و مرات كشور انتقال داده
شدند .صفات كیفی شامل م اده خش ک قاب لهض (،1)DDM
پروتئین خام ( ،2)CPخاكستر علوفه ( ،)Ashالی اف محل ول در
ش وينده خنث ی ( ،3)NDFالی اف محل ول در ش وينده اس یدی
( 4)ADFو كربوهیدرات محلول در آب ( 5 )WSCبا اس تفاده از
فناوری طی سنجی مادون قرمز نزدي ک ( 6)NIRSانج ام ش د.
سیست  NIRSمورد استفاده سری اينفراماتی ک7 860ش ركت
پرتن 8با  20طول موج در دامنه  500-2400نانومتر ب ود ( Li
 .)et al., 2010صفاتی از قبیل كلروفیل  aو  ،bكلروفی ل ك ل
و كاروتنوئیدها ب ا اس تفاده از دس تگاه اس پکترومتری و ات انول
80درصد در مرحله گلدهی بهص ورت تص ادفی از قس مته ای
انتهايی بوته اندازهگیری شدند (.)Swidzinski et al., 2004
فعالیت كات االز از روی تغیی رات غلظ ت  H2O2در ط ول
موج  240نانومتر ارزيابی شد .در اين روش آنزي كاتاالز موجود
در نمونه با تجزيه پراكسید هیدروژن سبب ك اهش ج ذب اي ن
ماده در طول موج  240نانومتر می شود .مخلو واكنش ش امل
 2/5میل یلیت ر از ب افر فس فات  50میل ی م والر (،)pH= 7/5
0/1میلیلیتر پراكسیدهیدروژن  1درصد و  50میلیلیتر عص اره

اسيديته

بافت خاك
Soil texture
رس سیلتی
Silty clay
-

خاك Soil
كود دامی Manure

آنزيمی می باشد .فعالیت آنزيم ی براس اس تغیی رات ج ذب در
60یانیه به ازای هر میلیگرم پروتئین قرائت شد ( & Maehly
 .)Chance, 1959اندازهگیری فعالیت آنزي گلوتاتیون ردوكتاز
براساس احیای گلوتاتیون اكسیدش ده ( )GSSGتوس آن زي
گلوت اتیون ردوكت ار ب ا مص رف  NADPHانج ام ش د
( .)Swidzinski et al., 2004مخل و واك نش ش امل
100میلیموالر بافر فسفات پتاس ی ( 0/5 ،)pH=7میل یم والر
گلوت اتیون اكسیدش ده ( 50 ،)GSSGمیکروم والر ،NADPH
 1/5میلیموالر  0/2 ،MgCl2میلیموالر  Na2EDTAو عص اره
آنزيمی میباشد .میزان جذب نوری با اسپکترومتر در طول موج
 340نانومتر صورت گرفت .همچنین عملکرد پروتئین از حاصل
ضرب درصد پروتئین در عملکرد خشک علوف ه ب هدس ت آم د.
تجزيه مركب دادهها پس از اطمینان از نرمالبودن با استفاده از
ن رماف زار  SAS 9.1انج ام گرف ت .همچن ین ب رای مقايس ه
میانگینها از روش چنددامنهای دانکن در س طح احتم ال ي ک
درصد استفاده شد.
نتايج و بحث
پروتئين خام علوفه )(CP

تیمارهای آبیاری و مناب مختل كودی ت ثییر معن یداری
بر درصد پروتئین خام علوفه داشتند (جدول  .)2براساس نت ايج
بهدستآمده ،در شراي انجام آبیاری تکمیل ی درص د پ روتئین
خام علوفه بهطور معنیداری اف زايش ياف ت (ج دول  .)3ت نش
ك آب ی ،رش د گی اه زراع ی ،فتوس نتز ب ر و واك نشه ای
فیزيولوژيک گیاه را تحت تثییر قرار میدهد و ب ا انج ام آبی اری
تکمیلی شراي مطلوب رطوبتی گی اه جه ت س اخت و تثبی ت
نیتروژن فراه میشود .به نظر میرسد انجام آبیاری تکمیلی در
مراحل زايشی دوام بافتهای سبز گیاه را در ط ی اي ن مرحل ه
طوالنیتر میسازد ،لذا كیفیت فتوسنتزی بر و انتقال عناص ر
غذايی ب ا كیفی ت مناس بی ادام ه م یياب د ( Panday et al.,
 )2018كه همین امر سبب افزايش درصد پروتئین علوف ه گی اه
میشود.

1- Digestible Dry Matter
2- Crude Protein
3- Neutral Detergent Fiber
4- Acid Detergent Fiber
5- Water Soluble Carbohydrate
6- Near Infrared Reflectance Spectroscopy
7- Inframatic860
8- Perten

186

حيدرزاده و همکاران؛ بررسی تأثير کودهای /...پژوهشهاي حبوبات ايران /سال(دوره) ،12شمارة ،2سال ،1400صفحه 183-198

187

حيدرزاده و همکاران؛ بررسی تأثير کودهای /...پژوهشهاي حبوبات ايران /سال(دوره) ،12شمارة ،2سال ،1400صفحه 183-198

س لولی ش ده و ل ذا در اي ن حال ت درص د الی اف ن امحلول
شوينده های خنثی ( )NDFو اس یدی ( )ADFگی اه اف زايش
میيابد .لذا كوتاهشدن دوره رش د گیاه ان علوف های در ش راي
تنش ك آب ی از طري اف زايش دي وارهه ای س لولی ،اف زايش
لیگنینیشدن اندامهای مختل گی اه و اف زايش الی اف خ ام در
اجزای گیاهی باعث كاهش كیفیت گیاه ان علوف های م یش ود
( .)Daneshnia et al., 2016به نظر م یرس د انج ام آبی اری
تکمیلی اين روند را كند كرده و مان از افزايش چشمگیر میزان
افزايش الیاف خام میشود .به عبارتی ديگر ،میتوان چنین تصور
كرد كه افزايش مقدار پروتئین مان از افزايش میزان فیب ر خ ام
در گیاه شده است (.)Martínez-López et al., 2009
نتايج مقايسه میانگین دادهه ای مرب و ب ه عام ل من اب
مختل ك ودی نش ان داد كمت رين می زان الی اف ن امحلول
شويندههای خنثی ( )NDFو اسیدی ( )ADFاز تیمار تلفیق ی
 50درصد كود شیمیايی+كود زيستی+كود دامی حاصل شد .اين
در حالی بود كه بیشترين میزان اين ص فته ا از تیم ار ش اهد
بهدست آمد (جدول  .)4كاهش NDFو  ADFعلوف ه يونج ه را
به كاهش سلولز در شراي كاربرد كود زيس تی نس بت دادهان د
( .)Lithourgidis et al., 2006نتیجه تحقیقی نش ان داد ك ه
استفاده از باكتریهای محرك رشد باعث ك اهش می زان ADF
نسبت به شاهد بوده است .اين ب دان معن ی اس ت ك ه علوف ه
تولیدشده توس باكتریهای محرك رشد دارای كیفیت باالتری
است ( .)Yolcu et al., 2012احتماالً ك اهش می زان  NDFو
 ADFدر گیاه عدس به دلیل افزايش تركیبات غیرساختاری در
بافت گیاهی میباشد.

همانطور كه مشاهده میشود ،بر ایر كاربرد  50درصد كود
شیمیايی+كود زيستی+كود دامی پ روتئین خ ام علوف ه ع دس
افزايش يافت ،به طوریكه كاربرد  50درصد كود شیمیايی+كود
زيستی+كود دامی در مقايسه با تیمار عدم كاربرد كود (ش اهد)،
پروتئین خام علوفه را  17/37درصد افزايش داد .همچنین تیمار
تلفیقی  50درصد كود ش یمیايی+كود زيس تی ،تیم ار تلفیق ی
 100درصد ك ود ش یمیايی+كود دام ی و تیم ار تلفیق ی ك ود
زيستی+كود دامی تثییر يکسانی بر میزان پ روتئین خ ام علوف ه
عدس نشان دادند (جدول  .)4به نظر میرسد با تثمین رطوبت و
عناصر غذايی مورد نیاز گی اه در تیم ار تلفیق ی ك ودی ،زمین ه
مناسبی برای رشد و جذب عناصر غذايی برای گیاه فراه ش ده
كه همین امر سبب افزايش پروتئین علوفه گیاه ع دس گردي ده
است .از آنجا كه كودهای زيستی ،دارای مجموعهای از مؤیرترين
باكتریهای تثبیتكننده نیتروژن از جنسه ای آزوس پريلیوم و
ازتوباكتر میباشند ،دلیل اين امر میتواند به باكتریهای موجود
در كود بیولوژيک نسبت داده شود كه موجب تثبیت نیت روژن و
ايجاد تعادل در جذب عناصر غذايی پرمصرف از جمله نیت روژن
در گیاه شده است (.)Bilal et al., 2017
نیت روژن ب ه دلی ل اي نك ه يک ی از س اختارهای اص لی
اسیدهای آمینه میباشد ،سبب افزايش درصد پروتئین نی ز م ی
شود و به طوركلی نیتروژن موجود در كود دامی و ش یمیايی ب ا
جذب نیتروژن توس گیاه ،س بب اف زايش س طح ب ر و نی ز
افزايش می زان پ روتئین خ ام و ك اهش بخ شه ای خش بی و
لیگنین ی در علوف ه خواه د ش د ( .)Ahmad et al., 2011ب ا
افزايش س طوح مصرفی كود دامی ،سطح ب ر ه ا نیز اف زايش
يافته و در ایر افزايش نسبت ب ر ب ه س اقه ،می زان پ روتئین
افزايش و بخشهای خشبی و لیگنین ی در علوف ه ك اهش م ی
يابند (.)Tavassoli et al., 2010

کربوهيدرات محلول در آب )(WSC

كربوهیدراتهای محلول در آب تحت تثییر آبیاری تکمیلی
و مناب مختل كودی قرار گرف ت (ج دول  .)2براس اس نت ايج
بهدستآمده در شراي انجام آبیاری تکمیلی میزان كربوهیدرات
محلول در آب علوفه نسبت به شراي دي ب هط ور معن یداری
افزايش نشان داد (ج دول  .)3محتوي ات كربوهی دراته ای
محل ول در آب م یتوان د تح ت ت ثییر عملکرده ای م ديريتی
مانند مقدار مصرف ك ود نیتروژن ه و نحوه بهرهبرداری قرار گیرد.
در واق با تثمین عناصر و آب م ورد نیاز گیاه طی فص ل رش د،
شراي برای فتوسنتز ف راه و در نهايت میزان كربوهیدراته ا
اف زايش پی دا م یكن د (.)Sardrood et al., 2013
مقايسه میانگین مناب مختل كودی نشان داد كه ك اربرد
تلفیق ی من اب مختل ك ودی منج ر ب ه اف زايش می زان

الياف نامحلول شويندههای خنثی ) (NDFو اسيدی )(ADF

براساس نت ايج تجزي ه واري انس دادهه ا ت ثییر تیماره ای
آبیاری و مناب مختل كودی بر روی الیاف نامحلول شويندههای
خنثی ( )NDFو اسیدی ( )ADFعلوفه معنیدار بود (جدول)2؛
ب هط وریك ه گیاه ان دي می زان بیش تری الی اف ن امحلول
شويندهه ای خنث ی ( )NDFو اس یدی ( )ADFرا نس بت ب ه
ش راي انج ام آبی اری تکمیل ی نش ان دادن د (ج دول .)3
) Daneshnia et al, (2016اظه ار داش تند ك ه گیاه ان در
مواق بروز تنشهای محیطی ،اق دام ب ه م ر تنظ ی ش ده
سلولی مینمايند كه اين روند تغییرات سبب تغیی ر در س اختار
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هرچه ريشه گیاه گسترش بیشتری داش ته باش د ،ج ذب م واد
معدنی نیز بیشتر خواهد شد و گیاه عالوه ب ر تولی د م واد آل ی،
مقدار بیشتری از مواد معدنی را نی ز در خ ود ذخی ره م یكن د
( .)Tavassoli et al., 2010; Ahmad et al., 2011ب ه اي ن
دلیل ،استفاده از كودهای شیمیايی و آلی ،ایرات مثبت بر درصد
خاكستر كل در عدس داشت .اين در حالی است كه استفاده آن
به صورت تلفیقی ایرات بیشتری بر درصد خاكس تر ك ل نش ان
داد .افزايش می زان خاكس تر در ای ر اس تفاده از كوده ای آل ی
میتواند به دلی ل آزادش دن ت دريجی عناص ر غ ذايی و ج ذب
تدريجی عناصر غذايی توس گیاه در ای ر ك اربرد ك ود دام ی و
زيستی باشد.

كربوهیدراتهای محلول در آب علوفه عدس شد (جدول  .)4ب ر
اين اساس ،بیشترين مقدار اين صفت از تیمار تلفیقی  50درصد
كود شیمیايی+كود زيستی+كود دامی ب ا می زان  20/88درص د
بهدست آمد .اما كمترين میزان كربوهیدراتهای محل ول در ب ا
میزان  13/55درصد از تیمار شاهد (بدون كاربرد ك ود) حاص ل
شد (جدول  ،)4بهطوریكه كاربرد مناب مختل كودی با تثمین
عناصر غذايی و شراي مناسب برای رشد و نم و گی اه ع دس از
طري حف مسیر فتوسنتزی گیاه سبب اف زايش كربوهی درات
محلول در آب علوفه عدس در تیمار تلفیقی مناب مختل كودی
گردي د .ب ه عن وان مث ال ،ب ا ك اربرد من اب مختل ك ودی
سوبس ترای بیش تری ب رای سنتز قند ف راه م یش ود و م واد
فتوس نتزی بیش تری ب ه ساخت كربوهیدراتها اختص اص داده
م یش ود ( )Farahani & Chaichi, 2013ك ه م یتوان د
افزايش كربوهیدراتهای محلول در علوفه عدس كشتش ده در
تیمار تلفیقی را توجیه كند.

ماده خشک قابلهضم )(DMD

طب نتايج تجزيه واريانس دادهها تثییر تیمارهای آبیاری و
مناب مختل كودی بر روی ماده خشک قابلهض معنیدار بود
(جدول  .)2ماده خشک قابلهض حاص ل از آبی اری تکمیل ی و
دي به ترتیب  66/86و  63/18درصد بود (جدول  ،)3بهط وری
كه ماده خشک قابلهض  ،اغلب نماينده انرژی قابلهض بوده و
ارتبا مستقیمی با میزان ان رژی و ديگ ر عناص ر غ ذايی قاب ل
دريافت توس دام دارد .ع الوه ب ر اي ن ،قابلی ت هض علوف ه
مه ترين شاخ ب رای اف زايش وزن دام و تولی د ش یر اس ت.
( ،Bilal (2017پايینبودن مواد غذايی قابلهض را در گی اهی
كه ديواره سلولی عاری از همیسلولز آن باال بود را گزارش كرده
است كه اين نتیجه قابل تعمی به نتیجه آزمايش حاضر از جهت
پايینبودن قابلیت هض و باالبودن ديواره سلولی عاری از هم ی
سلولز عدس در تیمار كنترل (شراي دي و بدون كاربرد من اب
مختل كودی) است ،بهطوریكه انجام آبیاری تکمیلی از طري
افزايش رشد و نمو گیاه سبب افزايش نسبت بر به ساقه شده
است كه همین امر سبب افزايش قابلیت هض علوف ه ع دس در
شراي انجام آبیاری تکمیلی گرديده است.
نتايج مقايسه می انگین دادهه ای مرب و ب ه عام ل من اب
مختل كودی نشان داد بیشترين ماده خشک قابلهض با می زان
 68/27درصد از تیم ار تلفیق ی  50درص د ك ود ش یمیايی+كود
زيستی+كود دامی حاصل ش د .اي ن در ح الی ب ود ك ه كمت رين
میزان اين صفتها از تیمار شاهد با میزان  62/51درصد بهدس ت
آمد (جدول  .)4نت ايج اي ن تحقی نش ان داد ك ه ب هك ارگیری
تیمارهای كود شیمیايی و زيستی ایرات مثب ت ب ر م اده خش ک
قابلهض علوفه عدس داشت .اين در حالی است ك ه اس تفاده آن
بهصورت تلفیقی ایرات بهمراتب بیشتری بر ماده خشک قابلهض

خاکستر علوفه ()Ash

هر دو عامل آبی اری و من اب مختل ك ودی ب ر می زان
خاكستر علوفه تثییر معنیدار داشت (جدول  .)2مقايسه میانگین
دادههای مربو به عامل آبیاری نشان داد ك ه می زان خاكس تر
علوفه در شراي انجام آبیاری تکمیلی به طور معنیدار بیشتر از
مقادير بهدستآمده از اين صفت در شراي دي بود (جدول .)3
میزان خاكستر علوفه در تیمارهای آبی اری تکمیل ی و دي ب ه
ترتیب 9 ،و  8/73درصد ب ود (ج دول  .)3مق دار م واد مع دنی
موجود در بافتهای گیاهی بیانگر درص د خاكس تر م یباش د و
جذب اين مواد توس ريشه در شراي ك آبی كاهش میيابد ،در
نتیجه كاهش درصد خاكستر علوفه در اين شراي بسیار محتمل
است (.)Ullah, 2010
نتايج حاصل از مقايسه میانگین مناب مختل ك ودی ب ه
وضوح نشان داد كه كاربرد تلفیقی كودها در مقايس ه ب ا ش اهد
منج ر ب ه اف زايش معن یدار می زان خاكس تر علوف ه گردي د
(جدول .)4بیش ترين اف زايش در اي ن رابط ه از تیم ار تلفیق ی
50درصد كود شیمیايی+كود زيستی+كود دامی بهدست آمد كه
در مقايسه با ساير تیمارها از نظ ر آم اری ب ه ط ور معن یداری
بیشتر ب ود .می زان خاكس تر علوف ه در اي ن تیم ار ب ه ترتی ب
9/28درصد بود .كمترين مقادير اين ص فت در تیم ار ش اهد ب ا
مقدار  8/42درص د ب ه دس ت آم د (ج دول  .)4عل ت اف زايش
خاكستر علوفه با كاربرد تلفیقی مناب مختل كودی اي ن اس ت
كه نیتروژن باعث بهبود رشد قسمتهای رويشی و ريشه شده و
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نیتروژن از خاك به عن وان مه ت رين عوام ل كاهن ده غلظ ت
كلروفیل در تنشهای ك آبی شناخته شدهان د ( Hasanzadeh
 .)Gorttapeh & Zahedmanesh, 2006مص رف كوده ای
شیمیايی و دامی با افزايش میزان نیتروژن در گیاه ،باعث افزايش
میزان كلروفیلها شده كه بهدنبال آن ،سبزينهگی ،توانايی جذب
نور خورشید ،تولید مواد فتوسنتزی و در نهايت رشد و عملک رد
گیاه افزايش میياب د ( .)Rahimi et al., 2019من اب زيس تی
مانند كود آلی در مخلو با كود ش یمیايی نی ز م یتوانن د ب ه
حاصلخیزی خاك و تولید محصول منجر شوند ،زيرا اي ن نظ ام
اكثر نیازهای غذايی مورد نیاز گیاه را تثمین كرده و بازده ج ذب
مواد غذايی توس محصول را افزايش میدهد .در تحقی حاضر،
به نظر میرسد كه كاربرد ك ود آل ی و زيس تی ب ا جل وگیری از
آبشويی نیتروژن و تثمین بیشتر آن تولی د م واد مح رك رش د،
افزايش جمعیت میکروبی خاك و همچنین افزايش دسترس ی و
جذب كارآتر عناصر غذايی ،منج ر ب ه اف زايش س نتز و غلظ ت
كلروفیل بر شدهاند (.)Ullah, 2010

علوف ه نش ان داد (ج دول  .)4دلی ل آن را م یت وان ب ه ك اربرد
باكتریهای محرك رشد گیاه موجود در كود زيستی و آزادس ازی
تدريجی عناصر غذايی موجود در كود دامی كه سبب بهبود رش د
گیاه شده است نسبت داد كه هم ین ام ر س بب اف زايش می زان
قابلیت هض ماده خشک علوفه عدس گرديده است .ب ا توج ه ب ه
همبستگی منف ی  DDMب ا  NDFو  ADFعلوف ه ( Li et al.,
 )2010و ك اهش معن یدار  NDFو  ADFدر ش راي تیم ار
تلفیقی  50درصد كود شیمیايی+كود زيستی+كود دامی ،اف زايش
 DDMقابل توجی ه اس ت .گ زارش ش ده اس ت ك ه اس تفاده از
میکروارگانیس ها و ب اكتریه ايی مح رك رش د ،س بب اف زايش
قابلیت هض علوفه و به تب آن بهبود كیفیت علوفه را م یگ ردد
كه اين مسئله ،بهواسطه افزايش پروتئین خام و درص د خاكس تر
علوف ه م یباش د ( .)Agazadeh et al., 2018پژوهش گران ب ا
بررسی تثییر كودهای آلی بر س ورگوم ( Sorghum bicolor L.
 )Moenchبیان داشتند كه مصرف كودهای آلی ،بهب ود قابلی ت
هض ماده خش ک را ب ه دنب ال داش ت ( Pholsen & Suksri,
 ،)2004بهطوریكه در مرحله رشد رويش ی ب ه دلی ل دسترس ی
بهتر گیاه به عناصر غذايی در تیمار تلفیقی مناب مختل ك ودی
به فرمی كه به آسانی برای گیاه قابل جذب است ،س بب اف زايش
ماده خشک قابلهض علوفه شده است.

فعاليت آنزيم کاتاالز

ایر متقابل تیمارهای آبی اری و من اب مختل ك ودی ب ر
فعالیت آنزي كاتاالز معنی دار بود (جدول  .)2بیش ترين می زان
فعالیت آنزي كاتاالز ( 6/03میکرومول بر گرم وزن تر) در تیم ار
تلفیقی  50درصد ك ود ش یمیايی+كود زيس تی+كود دام ی در
گیاهان آبیاری بهدست آمد ،به طوری كه میزان فعالی ت آن زي
كاتاالز در گیاهان دي نسبت ب ه گیاه ان آبی اریش ده ب هط ور
معنی داری كاهش يافت .كاربرد مناب مختل كودی در مقايسه
با شاهد ،تثییر معنیداری در افزايش میزان فعالیت آنزي كاتاالز
در هر يک از شراي آبیاری نشان داد .كمت رين می زان فعالی ت
آنزي كاتاالز ( 2/12میکرومول بر گرم وزن ت ر) در تیم ار ع دم
مصرف كود تحت شراي دي مشاهده شد (ج دول  .)5ك اهش
فعالیت آنزي كاتاالز به عنوان يک پاسخ كلی به ت نش آب ی ب ه
عنوان نتیجهای از مهار سنتز آنزي و غیرفعالشدن نوری آن زي
ب وده و ي ا ممک ن اس ت ب ا تخري ب ناش ی از پروتئازه ای
پراكسیزومی القاءشده مرتب باشد (.)Liu et al., 2008
در شراي تنش ،افزايش متوس فعالیت كاتاالز بر تحت
مصرف مناب مختل كودی نشان م یده د ك ه ك اربرد تلفی
مناب مختل كودی قادر به اف زايش فعالی ت اي ن آن زي ب رای
مقابله با خسارت اكسیداتیو ناشی از كمبود آب است .لذا كاربرد
مناب مختل كودی قادر به تنظ ی واك نشه ای اكس یداتیو و
دفاع آنتی اكسیدانتی میباشد (.)Jasim et al., 2018

محتوای رنگيزههای فتوسنتزی

طب نتايج مقايسه میانگین دادهها ،محتوای رنگی زهه ای
فتوسنتزی تحت ایر متقاب ل تیماره ای آزمايش ی ق رار گرف ت
(جدول  .)2بیشترين میزان كلروفی ل  ،aكلروفی ل ، bكلروفی ل
ك ل و كارتنوئی د ،ب هترتی ب ب ا  ،2/73 ،4/60و  7/34و 2/45
میلیگرم بر گ رم وزن ت ر ،تح ت ت ثییر ك اربرد تیم ار تلفیق ی
50درصد ك ود ش یمیايی+كود زيس تی+كود دام ی در گیاه ان
آبیاریشده بهدست آمد .در حالی كه كمترين میزان كلروفیل ،a
كلروفیل ، bكلروفیل كل و كارتنوئید به ترتیب ب ا ،1/15 ،1/73
 2/88و  0/85میلیگرم بر گرم وزن تر ،از تیم ار ب دون ك اربرد
كود (شاهد) در زراعت دي بهدست آمد (جدول  .)5به نظر م ی
رسد كه كاهش میزان كلروفیل در ایر ت نش ك آب ی ب ه عل ت
افزايش تولید راديکالهای اكسیژن باشد كه اي ن راديک اله ای
آزاد باعث پراكسیداسیون و در نتیجه تجزيه اين رنگیزه میگردد
( .)Swidzinski et al., 2004كاهش س نتز كم پلکس اص لی
رنگدان ه كلروفی ل ،تش ديد فعالی ت آن زي ه ای كل روفیالز و
پراكسیداز ،تولید تركیبات فنل ی ،اف زايش راديک اله ای فع ال
اكسیژن و آسیبرساندن به غشاء كلروپالست و اختالل در جذب
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افزايش تنش خشکی طی دوره رش د موج ب ك اهش فتوس نتز
حقیقی و افزايش تنفس گیاه میشود كه ب ه تنه ايی ي ا هم راه
يکديگر قادرند فتوسنتز ظاهری و در نتیجه تجم ماده خش ک
در علوفه را كاهش دهند .بن ابراين كمب ود رطوب ت از طري
كاهش تولید و از طري افزايش پیری ب ر ه ا ش اخ س طح
ب ر را كاهش میدهد ( .)Ullah, 2010افزايش ت نش ع الوه
بر ك اهش ش اخ سطح بر  ،سبب كاهش فش ار تورژس انس
در سلولها میشود كه اين امر از طري ب اقیمان دن آب كمت ر
درون سلول ،از حج سلول میكاهد كه در نهايت ،ك اهش وزن
سلول و كاهش عملکرد علوفه را بهدنب ال دارد ( Mutumba et
 .)al., 2018گزارش شده است كه كاربرد مناب مختل ك ودی
سرعت رشد گیاه را افزايش داده و بر تخصی و انتق ال عناص ر
غذايی بین ريشه و ساقه ایر دارد ،بهطوریكه با اف زايش ج ذب
عناصر غذايی و انتق ال آنه ا ،عملک رد علوف ه ع دس اف زايش
میيابد ( .)Amirnia et al., 2019در سیست تلفیقی كودهای
دامی و شیمیايی ،وجود مقداری كود شیمیايی در ابت دای دوره
رشد گیاه ،كمبود عناصر غذايی محی ريشه را جبران نم وده و
حتی ممکن است باعث بهبود تجزيه میکروبی كود آلی شود .به
عبارت ديگر ،در سیست تلفیقی نق ش ك ود ش یمیايی جب ران
كردن ایر نیت روژنرب ايی ب اكتریه ا در اواي ل دوره رش د و در
نتیجه تجزيه میکروبی سري و فراه شدن عناصر غ ذايی قاب ل
دسترس است .محققان بیان كردند كه كاربرد توأم كودهای آلی
و شیمیايی مزايای زيادی ،ن ه فق ب ه خ اطر اف زايش ج ذب
غذايی بهوسیله گیاه ،بلکه به خاطر افزايش عملک رد بیول ويیکی
داشت ( .)Seyed Sharifi., 2014همچن ین ،اف زايش فعالی ت
میکروب ی ،آنزيم ی و آزادس ازی عناص ر غ ذايی موج ود در
كلوئیدهای خاك ،اصالح خواص فیزيکی خاك ،افزايش ظرفی ت
نگهداری آب و در نتیجه تهويه بهتر آن میتواند از داليل ديگ ر
اف زايش عملک رد در روشه ای تغذي ه تلفیق ی باش د
(.)Hasanzadeh Gorttapeh & Zahedmanesh, 2006

فعاليت آنزيم گلوتاتيون ردوکتاز

تیمارهای آبیاری و مناب مختل كودی ت ثییر معن یداری
بر فعالیت آنزي گلوتاتیون ردوكتاز داشتند (جدول  ،)2بهطوری
كه مقايسه میانگین دادههای بهدستآمده ،به وض وح نش ان داد
كه انجام آبیاری تکمیلی بیشترين ت ثییر را در اف زايش فعالی ت
آنزي گلوتاتیون ردوكتاز نشان داد (ج دول  .)3تحقی حاض ر
نشان داد كه فعالیت آنزي گلوتاتیون ردوكتاز در ش راي ت نش
ك آبی كاهش يافت .به نظر میرسد زمانی كه گی اه در مع ر
تنشهای اكساينده قرار میگیرد ،سلولهای گیاهی ب ا اف زايش
توانايی سیست دفاعی ضداكساينده تالش میكنند ت ا ب ا ت نش
اكساينده مقابله كنند .اما زمانیكه پاسخ سلول ب ه ت نش ك افی
نباشد ،سلول و در نتیجه گیاه به سمت مر برنام هري زیش ده
هدايت میشود (.)Swidzinski et al., 2004
بیشترين ( 3/14میل ی گ رم پ روتئین) و كمت رين (1/32
میلیگرم پروتئین) میزان فعالیت آنزي گلوتاتیون ردوكت از ،ب ه
ترتی ب در تیم ار تلفیق ی  50درص د ك ود ش یمیايی+كود
زيستی+كود دامی و تیمار عدم مصرف كود (شاهد) بهدست آمد
(جدول  .)4افزايش فعالیت آنزيمی در ایر مصرف مناب مختل
كود نشان داد كه كاربرد تلفیقی كودها خسارت تنش اكسیداتیو
ناشی از تنش كمبود آب را كاهش میدهند .گزارش شده اس ت
كه كاربرد تلفیقی مناب مختل كودی به گیاهان كمک میكند
تا با تنش ك آبی مقابله كنن د و احتم االً ب ا حف فراين دهای
فتوسنتزی در ایر افزايش فعالیته ای آنت یاكس یدانتی ،روب رو
میشوند (.)Jasim et al., 2018
عملکرد علوفه

ایر متقابل تیمارهای آزمايش ی (آبی اری و من اب مختل
ك ودی) ب ر عملک رد علوف ه ع دس معن یدار ب ود (ج دول .)2
بیش ترين می زان عملک رد علوف ه ع دس  1460/52كیل وگرم
درهکتار در ش راي انج ام آبی اری تکمیل ی و ك اربرد تلفیق ی
50درصد كود شیمیايی+كود زيستی+كود دامی مشاهده گرديد.
اما كمترين می زان آن  695/96كیل وگرم در هکت ار در ش راي
دي و بدون كاربرد كود (شاهد) بهدس ت آم د .ك اربرد تلفیق ی
مناب مختل كودی در مقايسه با ك اربرد مج زای آنه ا ت ثییر
بیش تری ب ر عملک رد علوف ه ع دس داش تند (ج دول .)5
) Amirnia et al, (2019علت افزايش علوفه عدس ب ا اعم ال
آبیاری تکمیلی را به افزايش تعداد و ارتفاع ساقه و رشد رويشی
مربو دانستند و كاهش میزان علوفه در شراي تنش ك آبی را
به كاهش فتوسنتز در ایر بس تهش دن روزن هه ا نس بت دادن د.

عملکرد پروتئين خام علوفه

طب نتايج جدول تجزيه واريانس ،ای ر متقاب ل تیماره ای
آبی اری و من اب مختل ك ودی ب ر عملک رد پ روتئین علوف ه
معنیدار شد (جدول  ،)2بهطوریكه بیشترين عملکرد پ روتئین
علوفه ( 336/38كیلوگرم در هکت ار) در ش راي انج ام آبی اری
تکمیل ی در تیم ار تلفیق ی  50درص د ك ود ش یمیايی+كود
زيستی+كود دامی بهدست آمد ،در حالی كه كمترين می زان آن
( 124/23كیلوگرم در هکتار) در ش راي دي و ب دون ك اربرد
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كود (شاهد) بهدست آمد (جدول  .)5میتوان اظهار داش ت ك ه
كاربرد تلفیقی  50درصد ش یمیايی+كود زيس تی+كود دام ی از
طري تثییر مثبت ب ر روی عملک رد علوف ه و می زان پ روتئین،
موجب افزايش عملکرد پروتئین شده اس ت .ب ه نظ ر م یرس د
تثییر تشديدكننده ای كه مصرف توأم كود دامی و ب اكتریه ای
ازتوباكتر و آزوسپیريلوم بر روی بیوم اس گی اهی و نی ز می زان
پروتئین اعمال نموده است ،میتواند منجر ب ه ي ک ای ر تقوي ت
كنندگی بر ويژگی عملکرد پروتئین گردد .نشان داده شده است
كه انجام آبیاری تکمیلی موجب افزايش عملک رد علوف ه ع دس
میشود و بديهی است افزايش معنیدار عملکرد علوفه منجر ب ه
افزايش عملکرد پروتئین نی ز خواه د ش د ( Amirnia et al.,
 .)2019با توجه به اين نت ايج ،م یت وان استنبا نمود ك ه در
حضور كوده ای دام ی و زيس تی ،ج ذب نیت روژن از ك ود
شیمیايی افزايش میياب د و ه مچن ین ك اربرد ت وأم كوده ا
س بب بهب ود ش راي فیزيک ی و ش یمیايی خ اك می ش وند و
كودهای شیمیايی نیز موجب ت ثمین عناص ر نیت روژن و فس فر
مورد نیاز گی اه مخصوص اً در اواي ل دوره رش د گی اه ك ه
كودهای آلی در حال تجزيه هستند ،گرديده و در نتیجه شراي
مناسبتری برای رشد و تولید گی اه ف راه م یش ود و نهايت اً
عملکرد پروتئین افزايش میيابد .لذا دلیل اين اف زايش عملک رد
پروتئین علوفه ،بهبود كیفیت فیزيکی و شیمیايی خاك میباشد
و گیاه توانسته نیازهای غذايی خود را تثمین كند.

نتيجهگيری
نت ايج تحقی حاض ر نش ان داد اعم ال تلفیق ی تیم ار
50درصد شیمیايی+كود زيستی+كود دامی بیش ترين ت ثییر را
در افزايش عملکرد علوفه و بهب ود خصوص یات فیزيول وژيکی و
كیفی علوفه عدس در شراي انجام آبی اری تکمیل ی داش ت .از
طرف ديگر ،رنگیزههای فتوسنتزی در نتیج ه كاربرد  50درص د
شیمیايی+كود زيستی+كود دامی بیش ترين مق ادير را نش ان
داد ،بهطوریكه انجام آبیاری تکمیلی موجب بهبود رنگیزهه ای
فتوسنتزی و فعالیت آنزيمی توس گیاه شد.
از نتايج بهدستآمده چنین استنبا میش ود ك ه اعم ال
سیست تلفیقی كودهای آلی ،زيستی و شیمیايی به عنوان ي ک
راهکار مؤیر در جهت اص الح حاص لخیزی خاك و اف زايش
جذب عناص ر غ ذايی ،باع ث بهب ود بس یاری از خص وصیات
فیزيولوژيکی و كیفی علوفه عدس میشود .بنابراين ،با توجه ب ه
نتايج حاصله مشخ شد ك ه جه ت اف زايش تولی د در واح د
سطح ،وجود آب كافی در مراحل بحرانی رشد ضروری ب ه نظ ر
میرسد ،ح ال آن ك ه ب ا م ديريت درس ت و اس تفاده تلفیق ی
كودهای آلی ،زيستی و شیمیايی تحت شراي آبی اری تکمیل ی
عالوه بر استفاده بهینه از آب و همچنین ك اهش وابس تگی ب ه
كودهای شیمیايی كه ت ثییرات منف ی زي ادی ب ر س المت ب وم
نظامهای زراعی دارند ،میتوان به عملکرد اقتص ادی بهت ری ب ا
عملکردهای بهدستآمده از مص رف كوده ای ش یمیايی دس ت
يافت.
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Introduction
Lentil is a plant that often grows in marginal lands and in less fertile soils. Lentil with high protein
content play an important role in feeding livestock in these areas. A great part of the land in Iran is classified
within the arid and semi-arid zone where water scarcity is the main limiting factor for crop production. So,
increasing water productivity with respect to crop yield per unit area is the best approach for rain-fed farming
systems. Drought stress that occurs during the reproductive growth period, adversely affects the yield and
yield components. Supplemental irrigation can be an efficient technique to cope with the limited water
availability and to stabilize the crop yields. Organic matter enhances soil quality by improving soil structure,
nutrient storage, and biological activity. The use of biofertilizers reduces the use of chemical fertilizers and
in addition to providing nutrients in a way that is fully compatible with the natural nutrition of plants, helps
to preserve the environment, fertility of agricultural lands and more and better yield of plants. On the other
hand, growth-promoting bacteria that can make a symbiosis with the roots of most crops not only affect the
biological fixation of nitrogen, but also increase cell division in plants, change root morphology, increase the
number of root hairs, and enhance nutrient uptake. The combination of these fertilizers makes it possible for
the fertilizer to provide the plant with absorbable nutrients in the initial period of growth, and in the later
periods of growth, and ideal conditions are provided for plant growth and while reducing production costs, it
also increases the quantitative and qualitative yield of plants.
Materials and Methods
This factorial experiment was done as a complete randomized block design with three replications at
Urmia University in 2017. Experimental treatments included once supplemental irrigation and dry farming as
* Corresponding Author: a.g.hassanzadeh@gmail.com
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the first factor and application of different fertilizer resources including: chemical fertilizer (100%),
biofertilizers (phosphate Barow-2 and Azotobacter) (100%), cow manure (100%), combined treatment:
chemical+biofertilizer 50%, chemical+cow manure 50%, biofertilizer,+ cow manure 50%,
biofertilizer+chemical+cow manure 50% and control at three replications were the second factor. Lentil
plants were harvested on the 25-27th of June years. At harvest, random samples of plot for each experimental
plants. The analysis of variance data was performed using GLM procedure (SAS 9.1, SAS Institute Inc.,
Cary, NC, USA). The effects of irrigation regimes, the application of different fertilizer resources and
interactions of these two factors were analyzed using analysis of variance (ANOVA) and means were
compared using Duncan's Multiple Range Test (DMRT) (P≤ 0.05).
Results and Discussion
The results showed that additional irrigation increased the percentage of protein, forage ash, watersoluble carbohydrates, digestible dry matter, and the activity of the enzyme glutathione reductase. But the
highest amount of insoluble fiber in neutral and acid detergents was obtained in rainfed conditions. Also, the
highest percentage of protein, forage ash, water-soluble carbohydrates, digestible dry matter and the activity
of glutathione reductase enzyme were observed in the combined treatment of 50%
chemical+biofertilizer+animal manure. While the use of different fertilizer sources compared to control had
a significant effect on increasing the content of photosynthetic pigments and the activity of catalase enzyme
in each of the irrigation conditions. Maximum forage yield (1460.52 kg/ha) and forage protein yield (336.38
kg/ha) were obtained in 50% chemical fertilizer+biofertilizer+animal manure treatment under additional
irrigation conditions. Supplemental irrigation at flowering and pod filling period of Lentil enhanced the
biological yield by positively influencing the development of auxiliary branches and plant height. The
combined application of different fertilizer resources may improve nutrients uptake rate of the plants, thereby
enhancing growth and development and leaf chlorophyll content followed by the increased level of
photosynthesis and assimilation. The final result is the improvement of plant forage yield.
Conclusion
Application of different fertilizer resources could improve the uptake of forage yield in Lentil under
supplementary irrigation. Therefore, according to the findings of this research, the combined use of different
fertilizer resources to increase yield and maintain long-term production under rainfed conditions can be
desirable for sustainable agriculture.
Keywords: Aztobacter ؛Biofertilizer ؛Integrated system ؛Sustainable Agriculture
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چکيده
اين پژوهش با هدف بررسی تأثیر عصاره جلبک دريايی آسکوفیلوم بر شاخصهای مورفوو-فیزيولوژيوک گیواه نخوود
(رقم عادل) تحت تنش کمبود آب به صورت فاکتوريل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در دانشگاه صونتتی خواتم
االنبیاء بهبهان در سال  1395انجام شد .تیمارهای آزمايش شامل چهار سطح محلولپاشی عصاره جلبوک دريوايی (صوفر،
 2/5 ،1/5و  3/5درصد حجمی) و سه سطح تنش کمآبی شامل بدون تنش ،تنش ماليم و تنش شديد (به ترتیوب آبیواری
در سطح  50 ،75و  25درصد ظرفیت زراعی) بود .نتايج نشان داد کوه در شوراي بودون تونش سوطوح  2/5و 3/5درصود
حجمی عصاره به صورت متنیداری شاخه جانبی ،تتداد غالف در بوته ،وزن خشک اندام هوايی ،طول ريشه ،محتووای آب
نسبی ،محتوای کلروفیل  b ،aو کلروفیل کل را در مقايسه با شاهد افزايش داد .در شراي تنش ماليم ،کواربرد سوطح 2/5
درصد عصاره جلبکی موجب افزايش متنیدار تتداد شاخه جانبی ( ،)+%33تتداد غالف ( ،)+%22وزن خشک انودام هووايی
( ،)+%19طوول ريشوه ( ،)+%12محتووای آب نسوبی ( ،)+%7محتووای کلروفیول  )+%10/5( b ،)+%12( aو کلروفیول کوول
( )+%11در مقايسه با شاهد شد .در شراي تنش شديد ،محلولپاشی  2/5درصود حجموی توانسوت تتوداد شواخه جوانبی
( ،)+%30تتداد غالف در بوته ( ،)+%27محتوای آب نسبی ( )+%6و محتووای کلروفیول  )+%10( bرا در مقايسوه بوا سوطح
شاهد بهبود دهد .با توجه به نتايج اين مطالته ،استفاده از عصاره جلبوک آسوکوفیلوم نودوسووم در تموامی سوطوح موورد
بررسی در شراي بدون تنش برای گیاه نخود پیشنهاد میگردد ،اما در شوراي تونش ماليوم و شوديد سوطح  2/5درصود
حجمی برای بهبود خصوصیات مورفو-فیزيولوژيک توصیه میگردد.

واژههای کليدی :تنش کمآبی؛ فتوسنتز خالص؛ محتوای آب نسبی؛ محتوای کلروفیل

) .(Ganjeali et al., 2011در ايران اين گیاه عمدتاً در مناطق
خشک و نیمهخشک تولید میشوود و متمووالً در طوی مرحلوه
گلدهی و رسیدگی با افزايش تنش کمبود آب مواجوه مویشوود
) .(Rahbarian et al., 2011در چنووین منوواطقی کمبووود
رطوبووت در خووا مهوومتوورين عاموول موووثر در جهووت کوواهش
خصوصیات فیزيولوژيوک ،مورفولوژيوک و در نهايوت عملکورد و

1

مقدمه
نخووود ) (Cicer arientinum L.يکووی از مهوومتوورين
حبوبات در جهان به شمار میآيد و اهمیت آن به دلیل داشوتن
پروتئین باال (حدود  23/5توا  28/9درصود) در دانوه مویباشود
* نویسنده مسئولahmadpour@bkatu.ac.ir :
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گیاه گندم شد ) .(Kumar & Sahoo, 2011در مطالته ديگور
گزارش شده است که تلقیح جلبوکهوا در محوی هوای غوذايی
کشت گیاهان منجر به افزايش متنیدار خصوصیات رشدی گیاه
میشود ) .(Caffagni, 2015در بررسی فرآيندهای ريشهزايوی
و رشد ريشه در برخی گیاهان زراعی نظیر نخود و لوبیا مشاهده
شد کوه اسوتفاده از عصواره جلبوک دريوايی موجوب توأخیر در
فرايندهای پیری و افزايش متنی دار ريشهزايی و رشد ريشه شد
).(Craigie, 2011; Ahmadpour et al., 2019
امووروزه ،مصوورف مووواد شوویمیايی در اراضووی کشوواورزی،
مشکالت زيستمحیطی متتددی از جملوه آلوودگی منواب آب،
اُفت کیفیت محصوالت کشاورزی و کاهش میوزان حاصولخیزی
خا ها را بهوجوود آورده اسوت .بورخالف کودهوای شویمیايی،
عصوواره حاصوول از جلبووک دريووايی از تخريووب محووی زيسووت
جلوگیری نموده و عالوه بر غیرسمیبودن ،آلودگی ويژهای برای
انسان ،حیوان و پرندگان ندارد .در کشاورزی ارگانیک که هودف
آن تولید محصوالت عاری از مواد شیمیايی است ،کاربرد عصاره
جلبکی يکی از بهترين تیمارها محسوب میشود.
با توجه به اينکه تنش رطووبتی نقوش اصولی در کواهش
خصوصوویات مورفوفیزيولوژيووک نخووود دارد ،هوودف اصوولی ايوون
پژوهش ،بررسی اثرات ساده و متقابل محلولپاشی برگی عصواره
جلبک دريايی آسکوفیلوم در شراي تنش کمبود آب است کوه
مشخص شود آيا عصاره جلبک آسکوفیلوم نودوسوم میتواند در
بهبووود خصوصوویات مورفوفیزيولوژيووک در شووراي توونش نقووش
داشته باشد.

اجزای عملکرد در حبوبات اسوت ;(Rahbarian et al., 2011
) .Rasti Sani et al., 2014; Amiri et al., 2017تونش

کمبود آب موجب پیری زودرس ،ريزش بور هوا ،تغییور زاويوه
بر ها و لوله ایشدن بر  ،کاهش ارتفاع بوته و تتداد غالف در
بوتووه موویشووود .عووالوه بوور آن توونش رطوووبتی بوور خصوصوویات
فیزيولوژيک مانند محتوای کلروفیل ،فتوسنتز خوالص ،محتووای
آب نسبی و پايداری غشاء سلول تأثیر منفی داشوته و بوه طوور
متنیداری اين خصوصیات را کاهش میدهد (Hosseinzadeh
) .et al., 2016در اين زمینه محققان گزارش کردند که کمبود
آب از مهمترين عوامل کاهش خصوصویات مورفوفیزيولوژيوک و
عملکردی در حبوبات نظیر نخود ،عدس و لوبیوا محسووب موی
شود ;(Ganjeali et al., 2011; Ahmadpour et al., 2016
) .Armand et al., 2015بنابراين ،اتخاذ راهکارهايی که بتواند
اثرات منفی ناشی از تنش را در گیاه نخود کاهش دهد و منجور
به افزايش محصول شود ،بسیار اهمیت دارد.
کاربرد کودهای بیولوژيوک نظیور عصواره جلبوک دريوايی
ضمن افزايش رشد و نمو و عملکرد گیاهان زراعوی و بواغی ،بوه
ارتقای کیفیت آنها نیز کمک مویکنود ) .(Halmer, 2000در
اين روش ،از عوامل زنده و بیولوژيک نظیر عصارههوای مختلو
جلبکی به عنوان تیمار استفاده شده و بیشتر مطالتوات در ايون
زمینه گزارش کردند که محلولپاشی عصاره جلبکهای دريوايی
موجب افزايش صفات مورفولوژيک و عملکردی ،افزايش کیفیت
محصوالت کشاورزی ،بهبود جوانهزنی بذر و افوزايش مانودگاری
محصوالت بتد از برداشت میشود (Halmer, 2000; Zhang
) .& Ervin, 2004; El-Gawad & Osman, 2014جلبوک
 Ascophyllum nodosumدر بخش ساقه دارای سواختارهای
تخممرغیشکل (ويزيکول) متتددی است که اين بخشها غنوی
از هورمونهای گیاهی نظیر اکسوین و سویتوکینین ،اسویدهای
آلی ،کربوهیدراتها و عناصر متودنی هسوتند (Jannin et al.,
) .2013عصاره جلبک آسکوفیلوم با داشتن هورمونهوای رشود
نظیر اکسین ،سیتوکینین ،عناصر غذايی مغذی و پرکاربرد نظیر
نیتروژن ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزيم ،عناصر غذايی کمکاربرد نظیر
آهن ،روی ،مس ،منگنز و ترکیبات ارزشمند ديگور نظیور نموک
های متدنی ،ويتامینها و آنتیاکسیدانها تأثیر مثبت و متنوی-
داری بر خصوصیات مورفوفیزيولوژيک و عملکردی گیاهان دارد

مواد و روشها
اين آزمايش به صوورت فاکتوريول در قالوب طورح کوامالً
تصادفی با سه تکرار در شراي کنترلشده (اتاقک رشود) انجوام
شد .عصواره جلبوک دريوايی ) (Ascophyllum nodosumبوه
عنوان اولین عامل مورد بررسی در نظر گرفتوه شود کوه شوامل
چهار سطح صفر 2/5 ،1/5 ،و  3/5درصود حجموی بوود .عصواره
جلبک دريايی ( )BIOALGAXاز شرکت همیار دشت آبورون
تهیه شد .خصوصیات عصاره جلبوک دريوايی موورد اسوتفاده در
جدول  1نوشته شده است .با توجه بوه ايونکوه عصواره جلبوک
دريووايی بووه صووورت موواي بووود ،اعمووال تیمارهووا بووه صووورت
محلولپاشی و با فاصله  10روز و در طوی فصول رويشوی گیواه
انجام شد .اولین محلولپاشی در مرحله گیاهچهای (سوه هفتوه

;(Zhang & Ervin, 2008; Kumar & Sahoo, 2011
) .Ahmadpour et al., 2019مطالتات در زمینوه اسوتفاده از

عصاره جلبکی نشان میدهود کوه کواربرد ايون عصواره موجوب
افزايش متنیدار شاخصهای جوانوهزنوی ،رشودی و عملکوردی
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مناطقی که نخود به صورت ديم کشت می شود ،متادل است بوا
ظرفیوت گلودانی در حودود  25درصود (Rahbarian et al.,
) ،2011; Hosseinzadeh et al., 2011بنوابراين ايون سوطح
تنش به عنوان تنش شديد و سطح  50درصد ظرفیوت گلودانی
به عنوان تنش ماليم انتخاب شد.

پس از کاشت) و محلولپاشویهوای ديگور بوه ترتیوب در اوايول
گلدهی و اوايل غالفدهی انجام شد.
دومین عامل مورد بررسی سطوح تنش کومآبوی بوود کوه
عبارت بودنود از  50 ،25و  75درصود ظرفیوت گلودان کوه بوه
ترتیب به عنوان تنش شديد ،ماليم و بدون تنش در نظر گرفتوه
شدند .با توجه به اينکه درصود رطوبوت وزنوی خوا در اغلوب

جدول  -1برخی خصوصيات عصاره جلبک دریایی آسکوفيلوم نودوسوم (برگرفته از شرکت هميار دشت آبرون)
Table 1. Some properties of seaweed extract Ascophyllum nodosu
ماده آلی

چگالی نسبی

نيتروژن

Organic
matter

Relative density

کل

(گرم/سانتیمتر

Total N

مکعب)

(درصد)

(درصد)
()%

)(g/cm3

()%

15

1.28

2.5

آهن

پتاسيم

کلسيم

فسفر

فولویک اسيد

Fe

K

Ca

P

FA

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

()%

()%

()%

()%

()%

0.5

16.9

0.18

1

10.5

هر گلدان با گنجايش  2/5کیلوگرم خا بهعنووان واحود
آزمايشی در نظر گرفته شد و بذرهای نخود به مدت  24سواعت
در آب خیسانده شده تا جوانهزنی ابتدايی صورت گیرد و سوسس
در چهار قسمت از گلدان کشت شدند که پس از سبزشودن بوه
سه عدد گیاهچه در هر گلدان کاهش يافت .بذر موورد اسوتفاده
رقم عادل بود و از ايستگاه تحقیقات کشاورزی گچسواران تهیوه
شوود .گلوودانهووا در اتاقووک رشوود در شووراي کنتوورلشووده بووا
درجهحرارت روز و شب بهترتیب  25و  20درجه سوانتیگوراد و
12/5ساعت روشنايی و 11/5ساعت تاريکی قرار گرفتند (شودت
تشتش  1000 :میکرومول بر متر مرب بر ثانیوه) .بورای اعموال
تنش آبی ،خا خشک موجود در يک واحود آزمايشوی تتیوین
شد و سسس به خا خشک موجود در گلدان ،بهآرامی و تا حد
اشباع ،آب اضافه شد و پوس از خوار شودن کامول آب ثقلوی،
گلدان توزين شد و پوس از کسور وزن گلودان و خوا خشوک
مق ودار آب نگهووداریشووده در ظرفیووت گلوودانی تتیووین شوود و
تیمارهای مختل بر اين اساس محاسبه شدند (Abrishamchi
 .)et al., 2012; Alizadeh et al., 2020آبیواری توا مرحلوه
هفتبرگیشدن گیاهچههای نخود به صورت هر سه روز يکبوار
انجام شد و پس از آن ،گلدانهوا مطوابق تیموارهوای آزمايشوی
(سطوح تنش کمآبی) آبیاری شدند .در پايان دوره رشد (حودود
 50روز پس از کاشت) نمونهبرداری بهصورت تخريبی انجام شد

هدایت الکتریکی
اسيدیته
pH

EC

(دسی زیمنس بر
متر)

نمونه
Sampele

)(dS.m-1

9.2

1.3

عصاره
جلبکی
Seaweed
extract

و بخش هوايی از ريشه گیاه تفکیک شود .صوفات مورفولوژيوک
شامل ارتفاع بوته ،تتداد بر  ،تتداد شاخه جانبی ،تتداد غوالف
در بوته و طول ريشه تتیین شدند .بهمنظور تتیین وزن خشوک
اندام هوايی ،بر و ريشه ،نمونهها به مودت  48سواعت در آون
 72درجه سانتیگراد خشک شدند و سسس وزن آنها با ترازوی
 ANDمدل  GT-300ساخت کشور آلمان با دقت  0/001گرم
تتیین شد.
بوورای سوونجش میووزان کلروفیوول و کاروتنوئیوود از روش
) (Lichtenthaller & Wellburn, 1983استفاده شود .ابتودا
 0/1گرم بر با چهار میلویلیتور اسوتن  %80در هواون چووبی
سائیده شد و سسس محلوول حاصول بوه مودت پونج دقیقوه در
 3000دور سانتريفیوژ شده و سسس جذب محلول رويی جهوت
تتیین میزان کلروفیل و کارتنوئید توس اسوسکتروفتومتر مودل
 2100در طووول مووو هووای  664 ،647و  470نووانومتر قرائووت
گرديد .به منظور صفرکردن دستگاه از استن  %80استفاده شود.
میزان کلروفیل  ،b ،aکارتنوئید و کلروفیل کل ،از طريق متادلوه
های  1تا  4محاسبه گرديد:
متادله ()1
)Chla= 12/21(A664)-2/79(A647

متادله ()2
)Chlb= 21/21(A647)-5/1(A664
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متادله ()3

نتایج و بحث

Carotenoid= (1000 A470-1/8Chla-85/02Chlb)/198

خصوصيات مورفولوژیک

متادله ()4

نتايج تجزيه واريانس دادهها نشوان داد کوه اثورات سواده
کاربرد عصاره جلبک دريايی و تنش کومآبوی بور ارتفواع بوتوه و
تتداد بر متنیدار بود ،اما اثرات متقابل بر اين صوفات متنوی
دار نبود (جدول  .)2مقايسه میانگینها در اثورات سواده عصواره
جلبکی نشان داد کوه کواربرد ايون عصواره در کلیوه سوطوح در
مقايسه با شاهد موجب افزايش متنیدار ارتفاع بوته شد (جدول
 .)3در مقايسه سطوح تنش کمآبی مشاهده شد کوه بوا افوزايش
شدت تنش از  75به  25درصد ظرفیت گلدانی ،ارتفاع بوتوه بوه
صورت متنیداری کاهش دارد (جدول  .)4نتايج اثرات ساده بور
تتداد بور نشوان داد کوه سوطوح  2/5و  3/5درصود حجموی
موجب افزايش متنیدار اين صفت در مقايسه با سطوح شواهد و
 1/5درصد حجمی شد (جدول  .)3در بین سطوح تنش کمآبوی
بیشترين و کمترين تتداد بر به ترتیب به سطح بدون تنش و
تنش کمآبی شديد اختصاص داشت (جدول  .)4آنالیز واريوانس
دادهها نشان داد که اثرات متقابل عصاره جلبکی و تنش کمآبوی
بر تتداد شاخه جانبی و تتداد غالف گیاه نخود متنویدار اسوت
(جدول  .)2مقايسه میانگینها نشوان داد کوه در شوراي بودون
تنش ،کلیه سطوح محلولپاشی عصاره جلبکی موجوب افوزايش
متنیدار تتداد شاخه جانبی در مقايسه با شاهد شد .در شوراي
تنش ماليم و شديد ،سطح  2/5درصد حجمی از عصاره جلبوک
دريايی به صورت متنیداری تتداد شواخه جوانبی را نسوبت بوه
سطوح شاهد افزايش داد (جدول  .)5در مقايسوه میوانگینهوای
مرتب با تتداد غالف مشاهده شد که در شوراي بودون تونش،
سطوح  2/5و  3/5درصد از عصاره جلبکی به صورت متنیداری
تتداد غالف را در مقايسه با شاهد افزايش داد .بین سوطوح 2/5
و  3/5درصد اختالف متنیداری وجود نداشت .در شراي تونش
ماليم و شديد ،سطح محلولپاشوی 2/5درصود عصواره جلبکوی
موجب افزايش متنیدار اين صفت در مقايسه سطوح شاهد شد
(جدول  .)5آنالیز واريانس دادهها نشوان داد کوه اثورات متقابول
عصاره و تنش ،تأثیر متنیداری بر وزن خشوک انودام هووايی و
طول ريشه داشت (جدول  .)2نتوايج نشوان داد کوه در شوراي
بدون تنش و تنش کمآبی ماليم ،تمامی سوطوح محلوولپاشوی
عصوواره جلبووک دريووايی ( 2/5 ،1/5و  3/5درصوود حجمووی) در
مقايسه با سطوح شاهد موجوب افوزايش متنویدار وزن خشوک
اندام هوايی شد .در شراي تنش شديد ،اختالف متنیداری بین
سطوح محلول پاشی عصاره جلبک دريايی و سطح شواهد بورای

ChlT= Chlb+Chla

به منظور اندازهگیری میزان فتوسنتز خوالص ،از دسوتگاه
اندازهگیری تبوادالت گوازی در بور مودل  KR8700سواخت
شرکت  Korea Techاستفاده شد .با توجه به اينکوه تبوادالت
گازی و سنجش فتوسونتز در شوراي زنوده صوورت مویگیورد،
اندازهگیری صفت مورد نظر يک روز قبل از برداشت گیاه انجوام
شد .برای اندازهگیری از بر های سالم و توستهيافته (بر های
دوم و سوم گیاه) استفاده شد .بورای انودازهگیوری محتووای آب
نسبی بر از روش ) Bian & Jiang (2008استفاده شود ،بوه
طوریکه مقدار مشخصی از بر برداشت شد و برای 48سواعت
در آب غوطهور شد .سسس بر ها از آب خار و سطح آنها بوه
آرامی با دستمال کاغذی خشک شد و تووزين گرديود .در انتهوا
بر ها در آون به مدت  48ساعت خشک شدند و سسس مجدداً
وزن شدند .با سنجش شاخصهای وزنی فوو از طريوق متادلوه
( )5اين صفت برای هر تیمار تتیین شد.
متادله ()5
RWC= (FW-DW/TW-DW)×100
در اين متادله RWC ،محتووای نسوبی آب FW ،وزن تور
بوور  DW ،وزن خشووک بوور و  TWوزن بوور در حالووت

تورژسانس کامل است .مقدار  0/2گورم بور از هور تیموار بوه
منظور سنجش پايداری غشاء سلولهای برگوی برداشوت شود و
داخل دو گروه لوله آزموايش ،حواوی  10میلویلیتور آب مقطور
گذاشته شدند .يک بخش از لولههای آزمايش به مدت 30دقیقه
در بنمواری  40درجوه سوانتیگوراد و بخوش ديگور بوه مودت
10دقیقه در بنماری  100درجه سانتیگوراد قورار داده شودند.
پس از کواهش دموای لولوههوا توا حود دموای محوی  ،هودايت
الکتريکووی نمونووههووا بووه وسوویله دسووتگاه سوونجش هوودايت
الکتريکووی (Model RS232, AZ Instrument Corp,
) Taiwanاندازهگیری و سسس اين شاخص با استفاده از متادله
زير مطابق روش ) (Sairam & Saxena (2001محاسبه شد:
(هدايت الکتريکی آب در دمای  /100°Cهدايت الکتريکی
آب در دمای = 1–)40°Cپايداری غشا
تجزیه و تحليل دادهها :تجزيههای آمواری بوهوسویله نورمافوزار
 MASTAT-Cانجام شد .بهمنظور تتیین سطح متنویداری از
تجزيه واريانس ) (ANOVAاستفاده شد .میانگینها با استفاده
از آزمون چنددامنهای دانکن ) (p  0.05مقايسه شدند.
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(جدول  .)2نتايج نشان داد که کلیه سطوح محلولپاشی عصواره
تأثیر مثبت و متنیداری بر وزن خشک ريشوه دارد ،بوه طووری
که موجب افزايش متنویدار وزن خشوک ريشوه در مقايسوه بوا
تیمار شاهد شد (جدول  .)3مقايسه میانگینها در اثورات سواده
تنش نشان داد که بیشترين و کمترين طول ريشه به ترتیب بوه
تیمار بدون تنش و تیموار تونش شوديد اختصواص داشوت کوه
نسبت به هم اختالف متنیداری داشتند (جدول .)4

اين صفت مشاهده نشد (جدول  .)5نتايج مقايسه میانگینهوای
مرتب با طول ريشه نشان داد که در شراي بدون تنش و تنش
ماليم ،کلیه سطوح محلولپاشی عصاره نسبت به سطوح شواهد،
طول ريشه را به صورت متنویداری افوزايش دادنود .در شوراي
تنش کمآبی شديد ،تفاوت متنیداری بین سطوح محلولپاشوی
و تیمار شاهد وجود نداشت (جدول  .)5تجزيه واريوانس دادههوا
نشان داد که محلولپاشی عصاره جلبکوی و تونش کومآبوی هور
کدام به تنهايی تأثیر متنیداری بر وزن خشوک ريشوه داشوتند
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 مقایسه ميانگين پارامترهای مورفولوژیک گياه نخود تحت تأثير عصاره جلبک دریایی-3 جدول
Table 3. Mean comparison of morphological parameters of chickpea affected by seaweed extract
عصاره جلبک دریایی
)(درصد حجمی

)ارتفاع بوته (سانتی متر

Seaweed extract
(Volumetric percentage)
Control/شاهد
1.5%
2.5%
3.5%

)وزن خشک ریشه (گرم

تعداد برگ در گياه

Plant height
(cm)
51.49 b
56.47 a
57.59 a
57.92 a

Leaf number

Root dry weight
(g)

58.89 c
61.22 b
66.33 a
64.78 a

3.047 b
3.468 a
3.592 a
3.443 a

.) درصد5  تفاوت متنیداری باهم ندارند (دانکن،میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون
The means with simillar letter in each column are not significantly different (Duncan 5%).

 مقایسه ميانگين های پارامترهای مورفولوژیک گياه نخود تحت تأثير تنش کم آبی-4 جدول
Table 4. Mean comparison of morphological parameters of chickpea under water deficit stress
تنش کمآبی
Water deficit stress

)ارتفاع بوته (سانتی متر

) درصد ظرفیت زراعی75( بدون تنش
Non-stress
) درصد ظرفیت زراعی50( تنش ماليم
Moderate stress
) درصد ظرفیت زراعی25( تنش شديد
Severe stress

)وزن خشک ریشه (گرم

تعداد برگ در گياه

Plant height
(cm)

Leaf number

Root dry weight
(g)

61.37 a

68.17 a

1.563 a

55.37 b

62.58 b

1.188 a

50.87 c

57.67 c

0.625 b

.) درصد5 میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون تفاوت متنیداری باهم ندارند (دانکن
The means with simillar letter in each column are not significantly different (Duncan 5%).

 مقایسه ميانگين صفات مورفولوژیک نخود تحت تأثير برهمکنش عصاره جلبکی و تنش آبی-5 جدول
Table 5. Comparison of morphological traits of chickpea affected by seaweed extract × water deficit stress interaction
) عصاره جلبک (درصد حجمی/تيمارها

تعداد شاخه جانبی

تعداد غالف در بوته

)وزن خشک اندام هوایی (گرم

Treatments/ Seaweed extract
Shoot dry weight
Number of branches
Pod number
(Volumetric percentage)
(g)
) درصد ظرفیت زراعی75( بدون تنش آبی/ Non water deficit stress (75% field capacity)

)طول ریشه (سانتی متر
Root length
(cm)

شاهدControl/
3.33 c
6 cd
b
1.5%
4.33
7 bc
2.5%
5.33 a
8.33 a
3.5%
4.33 b
7.33 ab
) درصد ظرفیت زراعی50( تنش آبی ماليم/ Moderate water deficit stress (50% field capacity)

1.633 cd
2.290 a
2.460 a
2.270 a

32.27 c
40.50 ab
41.80 a
40.53 ab

شاهدControl/
2 ef
4.66 ef
1.5%
2.33 def
5.33 de
2.5%
3 cd
6 cd
3.5%
2.33 def
5 de
) درصد ظرفیت زراعی25( تنش آبی شديد/ Severe water deficit stress (25% field capacity)

1.500 de
1.830 bc
1.860 b
1.827 bc

34.03 d
37.63 c
38.63 bc
37.03 c

شاهدControl/
1.5%
2.5%
3.5%

1.66 f
2 ef
2.66 cde
2.33 def

3.66 f
4.33 ef
5 de
4.66 ef

1.390 e
1.507 de
1.557 de
1.543 de

30.50 e
32 de
32.20 de
31.20 e

.) درصد5 میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون تفاوت متنیداری باهم ندارند (دانکن
The means with simillar letter in each column are not significantly different (Duncan 5%).
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هوايی نقوش داشوته باشوند (Craigie, 2011; Ghannad et
) .al., 2017از ديگر ويژگیهای مهم عصارههای جلبکی توانايی

تنش کمآبی تأثیر مهمی بر کاهش رشد اندام هوايی نظیور
ارتفاع گیاه ،تتداد بور  ،تتوداد غوالف در بوتوه ،تتوداد شواخه
جانبی و وزن خشوک انودام هووايی دارد کوه داليول اصولی آن
کاهش ترشح هورمونهای رشد ،افزايش موواد بازدارنوده رشود،
کاهش تقسیم سلولی ،بستهشودن روزنوههوا ،کواهش فتوسونتز،
کوتاهشدن دورة رشد گیاه و مکانیسمهای گريز از تنش گوزارش
شوده اسوت (Bayoumi et al., 2008; Hosseinzadeh et
) .al., 2016کمبووود آب در محووی کشووت عووالوه بوور کوواهش
متنیدار خصوصیات اندام هوايی ،تأثیر مستقیم بر ويژگویهوای
ريشه گیاهان دارد ،به طوری که در مطالتات متتوددی گوزارش
شده است که اولین سیستم در کننوده کمبوود آب در خوا ،
ريشههای گیاهان هستند کوه نقوش مهموی در ايجواد مقاوموت
نسبت به تنش خشکی دارند .افزايش شودت تونش کومآبوی در
خا موجب محدوديت رشد ريشه و گسترش آن به اليوههوای
بااليی خا میشود ،در نتیجه پیری زودرس ريشه را بوهدنبوال
دارد ) .(Ahmadpour et al., 2016; Amiri et al., 2017از
طوورف ديگوور در ايوون شووراي عووالوه بوور تخريووب رنگدانووههووای
فتوسنتزی و کاهش تتداد بر  ،ورود دیاکسید کوربن نیوز بوه
داخل سلولهای برگی کاهش متنیداری داشته و در نهايوت بوا
کاهش فتوسنتز خالص منجر به کواهش شوديد در وزن خشوک
ريشه و اندام هوايی میگردد & (Siva et al., 2007; Saeidi
) . Abdoli, 2015کاهش خصوصیات مورفولوژيوک در شوراي
کمبووود آب قابوول دسووترس در سوواير حبوبووات از جملووه لوبیووا
) ،(Armand et al., 2015نخوودفرنگی (Games et al.,
) ،2005نخووود ) (Hosseinzadeh et al., 2011و عوودس
) (Panahyan-e-Kivi et al., 2009نیز گوزارش شوده اسوت.
نتايج اين مطالته نشان داد که تنش کمآبی ماليوم و شوديد در
مقايسه با شراي بدون تنش به صورت متنیداری کلیه صوفات
مورفولوژيک مورد بررسی را کاهش داد.
در جلبک آسکوفیلوم بخوشهوايی غنوی از هورموونهوای
گیاهی مانند سیتوکینین و اکسوین وجوود دارد کوه در فراينود
خالصسازی عصاره ،بدون هیچگونه تغییر همراه با شیره سلولی
اسوتخرا مویشووند ) .(Jannin et al., 2013سویتوکینینهوا
ارتباط مستقیم با افزايش تقسویم سولولی و فتوالسوازی آنوزيم
پکتیناز (اين آنزيم با تجزيه پکتینهای موجود در ديواره سولول
های برگی و ساقه منجر به سستشدن ديوارهها شده و شوراي
الزم را برای توسته و رشد مهیا میکند) دارند که مویتوانود در
افزايش ارتفاع بوته ،تتداد غالف ،تتداد بر و وزن خشک انودام

باالی آنها در حفظ آب و نگهداری آن اسوت .ايون ويژگوی بوه
واسطة داشتن درصد بااليی از ترکیبات پلیموری نظیور آلجینواز
است که قادرند مولکولهای آب را جذب نموده و به حالت ژلوه
ای درآينود (Ramarajan et al., 2012; Ghannad et al.,
) .2017عصاره جلبک دريايی در صوورت محلوولپاشوی برگوی
میتواند از طريق آوند آبکش به اندامهای پايینتر منتقل شده و
در سلولهای ريشه منجر به کاهش پتانسیل اسمزی شوود و در
اين حالت با کاهش پتانسیل آب سلولهای ريشه موجب حفوظ
آب درون سلول و کمک بوه جوذب بیشوتر آب از خوا نمايود
) .(Ramarajan et al., 2012بنوابراين افوزايش طوول و وزن
خشک ريشه بهواسطه دسترسی به آب و عناصور غوذايی در اثور
محلولپاشی برگی عصاره جلبک دريايی آسوکوفیلوم نودوسووم،
منطقی است.
خصوصيات فيزیولوژیک

آنالیز واريانس دادهها نشان داد کوه محلوولپاشوی عصواره
جلبکی و تنش کمآبی هر کدام به تنهايی توأثیر متنویداری بور
میزان فتوسنتز خالص و پايداری غشواء سولول داشوتند .اثورات
متقابل تیمارها بر اين صفات متنیدار نبود (جدول  .)6در بوین
اثرات ساده محلوولپاشوی عصواره جلبکوی ،سوطح  2/5درصود
حجمی موجب افزايش متنیدار فتوسنتز خالص در مقايسوه بوا
کلیه سطوح مورد بررسی شد .کاربرد عصاره جلبکی در سوطوح
 1/5و  3/5درصد حجمی نیز در مقايسه با تیمار شاهد افوزايش
متنیداری داشت (جدول  .)7نتايج اثرات سواده تونش کومآبوی
نشان داد که بوا افوزايش شودت تونش بوه صوورت متنویداری
فتوسنتز خالص کاهش يافت (جدول  .)8پايداری غشواء سولول
های برگی تحت تأثیر تمامی سطوح محلولپاشی عصاره جلبک
آسکوفیلوم به طور متنیداری نسبت به شاهد افزايش داشوت و
بین سطوح  2/5 ،1/5و  3/5درصد حجموی تفواوت متنویداری
وجود نداشت (جودول  .)7بیشوترين پايوداری غشواء سولول در
شراي بدون تنش و کمترين میزان اين صفت در تیموار تونش
شديد مشاهده شد که در مقايسه با يکديگر اختالف متنویداری
داشتند (جدول .)8
تجزيووه واريووانس دادههووا نشووان داد کووه اثوورات متقابوول
محلولپاشی عصاره جلبکوی و تونش کومآبوی بور محتووای آب
نسبی ،کلروفیل  b ،aو کلروفیل کل متنیدار است (جودول .)6
مقايسه میانگینها نشان داد که در شراي بدون تونش و تونش
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داری وجووود نداشووت (جوودول  .)8رنگدانووههووای فتوسوونتزی
(کلروفیل  ،b ،aکاروتنوئید و مجموع  ،)a+bمحتوای آب نسوبی
و پايداری غشاء سلولهای بر از مهمترين شاخصهای تحمل
به تنش خشکی در گیاهان محسوب میشود .بوه عبوارت ديگور
گیاهانی که در مواجه با تونشهوای محیطوی (نظیور خشوکی و
شوری) بتوانند کاهش کمتری در اين صوفات داشوته باشوند ،از
گیاهووان مقوواوم بووه توونش بووهشوومار موویرونوود ( & Flexas
 .)Medrano, 2008; Amiri et al., 2017تغییووورات
فیزيولوژيک در بر ها و سیستم فتوسنتزی گیاهان در شوراي
تنش کمبود آب نیز نقش مهمی در تحمل گیواه بوه تونش دارد
) .(Piper et al., 2007بدين صورت که در شوراي تونش کوم
آبی ماليم گیاهان با بستن روزنهها از يک طرف منجر به حفوظ
آب بر و جلوگیری از هدررفت آب طی تتر شوده (Flexas
) ،& Medrano, 2008اما از سوی ديگر موجوب کواهش ورود
 CO2به سلولهای برگی ،کاهش فتوسنتز خوالص و آسویب بوه
انتقال غیرفتال در آوند چوب (در اثر کواهش تتور ) مویشوود
) .(Hosseinzadeh et al., 2016کاهش ورود  CO2به سلول-
های مزوفیل برگی منجر به افزايش نسبت  O2/CO2در محوی
اطراف آنزيم روبیسکو شده و اين آنزيم بیشتر در مسویر تونفس
نوری قرار گرفته و منجر به اتالف کربن و کاهش آسیمیالسیون
 CO2میگردد (Rahbarian et al., 2011; Ahmadpour et
) .al., 2016کاهش فتوسنتز خالص ،رنگدانههوای فتوسونتزی،
محتوووای آب نسووبی و پايووداری غشوواء سوولولهووای برگووی در
پژوهشهای مختل به عنوان مهمترين اثر منفی ناشی از تونش
کومآبوی بیوان شوده اسوت ;(Zlatev & Yordanov, 2004
).Guerfel et al., 2008; Jaleel et al., 2008
عصاره جلبک دريايی بوا داشوتن ترکیبواتی نظیور عناصور
غذايی کممصرف ( )Mn ،Cu ،Zn ،Feو پرمصرف (،Ca ،K ،N
 ،)Mgنقووش مهمووی در تغذيووه بوور و فتووالسووازی برخووی
فرايندهای بیوشیمیايی (به عنوان کوفاکتور برای برخی آنزيمها)
دارنود ).(Zhang & Ervin, 2004; Ghannad et al., 2017
در يک مطالته گزارش شد کوه عناصوری نظیور  Kو  Caنقوش
مهمی در تنظیم فشار اسمزی سلولهای نگهبان روزنه دارنود و
میتواند در شراي تنش کمبود آب در تنظیم عملکورد روزنوه و
حفظ فتوسنتز خالص نقش داشته باشود (Hosseinzadeh et
) .al., 2017عوالوه بور عناصور مغوذی در عصوارههوای جلبوک
دريايی ،در مطالتات متتددی گوزارش شوده اسوت کوه عصواره
جلبکهای قهووهای ) (Phaeophyceaeغنوی از آلجینواز موی

ماليم ،کلیه سطوح محلولپاشوی در مقايسوه بوا سوطوح شواهد
موجب افزايش متنیدار محتوای آب نسبی بر شد .در شراي
تنش شديد ،سطح  2/5درصد حجمی توانسوت بوه طوور متنوی
داری نسبت به شاهد محتوای آب نسبی را افزايش دهد (جدول
 .)9نتايج مرتب با کلروفیل  aنشوان داد کوه در شوراي بودون
تنش و تیمار تنش ماليم ،سطوح محلولپاشی  2/5و 3/5درصد
حجمی به صورت متنیداری ايون صوفت را نسوبت بوه سوطوح
شوواهد افووزايش داد .بیشووترين محتوووای کلروفیوول  aدر سووطح
محلولپاشی  2/5درصد حجمی در شراي بدون تنش مشواهده
شد که در مقايسه با تمامی سطوح مورد بررسی افزايش متنوی-
داری داشت .در شراي تنش شديد ،اخوتالف متنویداری بوین
سطوح محلولپاشی مشاهده نشد (جودول  .)9نتوايج نشوان داد
که محتوای کلروفیل  ،bدر هر سه رژيم رطوبتی (بودون تونش،
ماليم و شديد) با محلولپاشی  2/5و  3/5درصد حجمی عصواره
در مقايسه با تیمارهای شاهد افزايش متنیداری داشت (جدول
 .)9در بررسی محتوای کلروفیل کل ،مقايسه میانگینهوا نشوان
داد که در شراي بدون تنش و تنش ماليم ،سوطوح  2/5و 3/5
درصد حجمی منجر به افزايش متنیدار اين صفت در مقايسه با
سطوح شاهد شد .در بررسی بین دو سوطوح  2/5و  3/5درصود
مشاهده شد که در شراي بدون تنش اختالف متنویداری بوین
اين دو سطح وجود دارد ،اموا در شوراي تونش ماليوم اخوتالف
متنیداری مشاهده نشد .در شراي تنش شديد تفواوت متنوی-
داری بین سطوح محلوولپاشوی و تیموار شواهد مشواهده نشود
(جدول .)9
تجزيه واريانس دادهها نشان داد کوه محتووای کاروتنوئیود
برگی تحت تأثیر اثرات ساده عصاره جلبکی و تنش کمآبی قورار
داشت ،اما اثرات متقابل تیمارها بور ايون صوفت متنویدار نبوود
(جوودول  .)6نتووايج مقايسووه میووانگینهووا نشووان داد کووه سووطح
2/5درصد حجمی از عصاره بیشترين میزان محتوای کاروتنوئید
برگی را داشت که در مقايسه با ساير سطوح افزايش متنیداری
داشت .بین سوطوح  1/5و  3/5درصود عصواره جلبکوی تفواوت
متنیداری وجود نداشت ،اما در مقايسه با سطح شاهد ،محتوای
کاروتنوئیوود برگووی را بووه صووورت متنوویداری افووزايش دادنوود
(جدول.)7
در بررسوی سووطوح تونش کوومآبوی ،نتووايج نشوان داد کووه
تیمارهای تنش ماليم و شديد نسوبت بوه شوراي بودون تونش
منجر به کاهش متنیدار محتوای کاروتنوئید برگوی شودند ،اموا
در مقايسه بین تیمارهای تنش ماليوم و شوديد ،تفواوت متنوی
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های ماليم خشکی میتواند از اين آب ذخیرهشده استفاده نمايد
).(Craigie, 2011

باشند که اين ترکیبات موجوب افوزايش ظرفیوت نگوهداری آب
شده به طوری که جذب عصاره جلبکوی توسو بور گیاهوان
موجب افزايش ذخیره آبی در بر ها شده که در شوراي تونش
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 مقایسه ميانگينهای پارامترهای فيزیولوژیک گياه نخود تحت تأثير عصاره جلبک دریایی-7جدول
Table 7. Mean comparison of physiological parameters of chickpea under seaweed extract
عصاره جلبک دریایی

فتوسنتز خالص

)(درصد حجمی

)(ميکرو مول در مترمربع در ثانيه

کاروتنوئيد

Seaweed extract
(Volumetric percentage)
Control/شاهد
1.5%
2.5%
3.5%

Net-photosynthesis
(μmol m–2 s–1)
8.67 c
10.88 b
11.55 a
10.64 b

پایداری غشاء سلول

)(ميلیگرم در گرم وزن تر

Cell membrane stability

Carotenoeid
(mg g–1(FW))
0.913 c
1.081 b
1.134 a
1.050 b

0.396 b
0.414 a
0.422 a
0.412 a

.) درصد5 میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون تفاوت متنیداری باهم ندارند (دانکن
The means with simillar letter in each column are not significantly different (Duncan 5%).

 مقایسه ميانگين پارامترهای فيزیولوژیک گياه نخود تحت تأثير تنش کم آبی-8 جدول
Table 8. Mean comparison of physiological parameters of chickpea under water deficit stress
فتوسنتز خالص
تنش کمآبی
Water deficit stress

کاروتنوئيد

)(ميکرو مول در مترمربع در ثانيه

پایداری غشاء سلول

)(ميلیگرم در گرم وزن تر

Net-photosynthesis
(μmol m–2 s–1)

Cell membrane stability

13.07 a

0.435 a

1.149 a

10.49 b

0.411 b

1.022 b

7.74 c

0.387 c

1.090 b

) درصد ظرفیت زراعی75( بدون تنش
Non-stress
) درصد ظرفیت زراعی50( تنش ماليم
Moderate stress
) درصد ظرفیت زراعی25( تنش شديد
Severe stress

Carotenoeid
(mg g–1(FW))

.) درصد5 میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون تفاوت متنیداری باهم ندارند (دانکن
The means with simillar letter in each column are not significantly different (Duncan 5%).

 مقایسه ميانگين صفات فيزیولوژیک نخود تحت تأثير سطوح مختلف عصاره جلبکی و تنش کم آبی-9 جدول
Table 9. Comparison of physiological traits of chickpea under different levels of seaweed extract and water deficit stress
a کلروفيل

b کلروفيل

کلروفيل کل

)(ميلیگرم در گرم وزن تر

)(ميلیگرم در گرم وزن تر

)(ميلیگرم در گرم وزن تر

Chl b
(mg g–1(FW))

TChl (a+b)
(mg g–1(FW))

Control/شاهد
0.706 b
6.22 cd
a
1.5%
0.825
7.02 b
2.5%
0.835 a
7.76 a
3.5%
0.821 a
6.91 b
) درصد ظرفیت زراعی50( تنش کم آبی ماليم/ Moderate water deficit stress (50% field capacity)

1.490 c
1.710 b
1.817 a
1.713 b

7.71 def
8.73 b
9.58 a
8.62 bc

Control/شاهد
0.657 c
5.98 de
b
1.5%
0.691
6.25 cd
2.5%
0.707 b
6.82 bc
3.5%
0.691 b
6.69 bc
) درصد ظرفیت زراعی25( تنش کم آبی شديد/ Severe water deficit stress (25% field capacity)

1.233 ef
1.323 de
1.380 d
1.333 de

7.26 fg
7.57 ef
8.20 bcd
8.02 cde

 عصاره جلبک/تيمارها
)(درصد حجمی

)محتوای آب نسبی(درصد

Relative water content
Treatments/ Seaweed extract
Chl a
(%)
(Volumetric percentage)
(mg g–1(FW))
) درصد ظرفیت زراعی75( بدون تنش کم آبی/ Non water deficit stress (75% field capacity)

Control/شاهد
1.5%
2.5%
3.5%

0.611 e
0.633 de
0.643 cd
0.631 de

5.33 f
5.45 ef
5.69 def
5.29 f

1.190 f
1.220 ef
1.335 de
1.320 de

6.52 h
6.67 gh
6.95 gh
6.53 h

.) درصد5 میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون تفاوت متنیداری باهم ندارند (دانکن
The means with simillar letter in each column are not significantly different (Duncan 5%).
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کاروتنوئید در مقايسه با سطح بدون محلولپاشی (سطح شاهد)
شد .در بررسی تنش مشاهده شد که سطوح تنش کمآبی ماليم
( 50درصد ظرفیت زراعی) و تنش کومآبوی شوديد ( 25درصود
ظرفیت زراعی) منجر به کواهش متنویدار کلیوه صوفات موورد
بررسی شد .در بررسی اثرات متقابل محلولپاشی عصاره جلبکی
و تنش کمآبوی ،نتوايج نشوان داد کوه در شوراي بودون تونش،
سطوح  2/5و  3/5درصود حجموی عصواره جلبکوی بوه صوورت
متنوویداری تتووداد شوواخه جووانبی ،تتووداد غووالف در بوتووه ،وزن
خشک اندام هوايی ،طول ريشه ،محتووای آب نسوبی ،محتووای
کلروفیوول  b ،aو کلروفیوول کوول را در مقايسووه بووا سووطح بوودون
محلولپاشی افزايش داد .در شراي تنش ماليم ،کواربرد سوطح
 2/5درصد حجموی عصواره جلبکوی موجوب افوزايش متنویدار
تتداد شاخه جانبی ( ،)+%33تتداد غالف در بوتوه ( ،)+%22وزن
خشک اندام هوايی ( ،)+%19طول ريشوه ( ،)+%12محتووای آب
نسوووبی ( ،)+%7محتووووای کلروفیووول  ،)+%12( aکلروفیووول b
( )+%10/5و کلروفیل کل ( )+%11در مقايسوه بوا سوطح بودون
محلووولپاشووی شوود .در شووراي توونش شووديد ،محلووولپاشووی
2/5درصد حجمی توانست تتداد شاخه جوانبی ( ،)+%30تتوداد
غالف در بوتوه ( ،)+%27محتووای آب نسوبی ( )+%6و محتووای
کلروفیل  )+%10( bرا در مقايسه با سطح شاهد بهبود دهود .بوا
توجه به نتايج اين مطالته ،استفاده از عصاره جلبک آسوکوفیلوم
نودوسوم در تمامی سطوح مورد بررسی در شراي بودون تونش
برای گیاه نخود پیشنهاد میگردد ،اما در شراي تونش ماليوم و
شووديد سووطح  2/5درصوود حجمووی بوورای بهبووود خصوصوویات
مورفو-فیزيولوژيک گیاه نخود توصیه میشود .

در اين زمینه مطالتات متتددی گزارش کردند که عصواره
جلبک دريايی عالوه بر حفظ رطوبت بور  ،بوا افوزايش عناصور
مغذی نظیر پتاسیم ،کلسیم ،منیزيم و عناصر میکرو مانند آهون
و منیزيم نقش مهمی در در پايداری رنگدانههای فتوسونتزی در
بر و ثبات سیستم فتوسنتزی دارند .اين گزارشها نشوان داد
که محلولپاشی اين عصاره با افزايش يوون منیوزيم در حفوظ و
تولید رنگدانههای فتوسنتزی به خصوص کلروفیلها نقوش ايفوا
میکنند ).(Halmer, 2000; Ghanad et al., 2017
نتايج اين مطالته نشان داد که اسوتفاده از عصواره جلبوک
دريايی آسکوفیلوم نودوسوم در شراي تونش کومآبوی ماليوم و
شديد در بهبود صفاتی نظیر محتووای آب نسوبی ،کلروفیول ،a
کلروفیل  bو کلروفیل کل نقوش دارد .در بررسوی اثورات سواده
استفاده از اين کود بیولوژيک نیز مشاهده شد که تمامی سطوح
کوواربردی ( 2/5 ،1/5و  3/5درصوود حجمووی عصوواره جلبکووی)
موجب افزايش متنیدار فتوسنتز خالص ،پايداری غشاء سلول و
محتوای کاروتنوئید شد.
نتيجهگيری
نتايج اين پژوهش نشان داد که استفاده از عصواره جلبوک
دريايی آسکوفیلوم نودوسوم در افزايش متنویدار کلیوه صوفات
مورفو-فیزيولوژيک گیاه نخود (رقم عادل) نقش دارد ،به طووری
کووه نتووايج موورتب بووا اثوورات سوواده محلووولپاشووی عصوواره بوور
خصوصوویات مورفووو-فیزيولوژيووک نشووان داد کووه کلیووه سووطوح
محلولپاشی (1/5درصد2/5 ،درصد و 3/5درصد حجمی) منجور
به افزايش متنیدار ارتفاع بوته ،تتداد بر  ،وزن خشک ريشوه،
میووزان فتوسوونتز خووالص ،پايووداری غشوواء سوولول و محتوووای
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Introduction
Seaweed (Ascophyllum nodosum) extract can play an effective role in plant growth and development due
to having plenty of nutrients, plant growth regulators and helpful microorganisms can improve soil
physicochemical characteristics. Seaweed extract is rich in growth hormones such as auxin, cytokinin,
nutrients and widely used elements such as nitrogen, potassium, calcium, magnesium, trace elements such as
iron, zinc, copper, manganese and other valuable compounds such as mineral salts, vitamins and
Antioxidants have a positive and significant effect on morpho-physiological and functional characteristics of
plants. In this regard, several studies have reported that the use of seaweed extract as a foliar application can
increase the morphophysiological characteristics of crops. Water deficit stress is one of the most important
factors limiting plant yield, the use of remedial treatments to reduce the negative effects of stress is essential
and increases the strength and resistance of plants to abiotic stresses. The main purpose of this study was the
effect of foliar application of Ascophilum nodosum seaweed extract in reducing the negative effects of water
deficit stress on chickpea (Adel cultivar).
Materials and Methods
In order to evaluate the effects of seaweed extract on morpho-physiological indices of chickpea (Adel
cultivar) under water deficit stress, a factorial experiment based on completely randomized design was
conducted in natural environment and with three replications at the Khatam Alanbia University of Behbahan.
The experiment treatments consisted of four levels of seaweed extract (0, 1.5, 2.5 and 3.5%) and three levels
of water deficit stress: non-stress, moderate stress and severe stress (irrigation at 25, 50 and 75 of field
* Corresponding Author: ahmadpour@bkatu.ac.ir
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capacity, respectively). In this study, morphological and physiological traits such as plant height, number of
leaves per plant, number of lateral branches, number of pods per plant, shoot dry weight, root dry weight,
root length, photosynthetic pigments (chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids and Total chlorophyll), net
photosynthesis, cell membrane stability and relative water content were measured. At the end of the growth
period (about 50 days after planting), the aerial part was separated from the plant roots. In order to determine
the dry weight of shoots and roots, the samples were dried in an oven at 72 °C for 48 hours and then their
weight was determined with the AND scale model GT-300 made in Germany with an accuracy of 0.001 g.
Lichtenthaller and Wellburn (1983) method was used to measure chlorophyll and carotenoids. In order to
measure the amount of net-photosynthesis, a KR8700 gas exchange-measuring device made by Korea Tech
Company was used. Bian and Jiang, (2008) method was used to measure the relative water content of leaves.
Results and Discussion
The results on the simple effects of seaweed extract showed that all foliar application levels led to a
significant increase in plant height, leaf number, root dry weight, net-photosynthesis rate, cell membrane
stability and carotenoids content compared to the control. Seaweed extract of 2.5 and 3.5% levels led to a
significant increase in root dry weight, number of leaves per plant, plant height and cell membrane stability
compared to the control. Foliar application of 2.5% compared to other levels resulted in a significant increase
in net-photosynthesis and carotenoids. Evaluation of simple effects of water deficit stress showed that severe
stress (25% of field capacity) significantly reduced plant height, number of leaves, root dry weight, net
photosynthesis, cell membrane stability and carotenoids content compared to non-stress conditions (75% of
capacity) and moderate stress (50% of field capacity). The results of interaction of treatments showed that in
non-stress conditions, levels of 2.5 and 3.5% of algae extract significantly increased the number of lateral
branches, number of pods per plant, shoot dry weight, root length, relative water content, chlorophyll a, b
and total chlorophyll content compared to the control. Under moderate stress conditions, application of 2.5%
of seaweed extract significantly increased the number of lateral branches (+33%), number of pods per plant
(+22%), shoot dry weight (+19%), root length (+12 %), Relative water content (+7%), chlorophyll a (+12%),
chlorophyll b (+10.5%) and total chlorophyll (+11%) were compared with the control. Under severe stress
conditions, 2.5% foliar application was able to increase the number of lateral branches (+30%), number of
pods per plant (+27%), relative water content (+6%) and chlorophyll b content (+10%) in compare with
control.
Conclusion
According to the results of this study, the use of Ascophilum nodosum seaweed extract in all studied
levels is recommended for chickpea in non-stress conditions, but in moderate and severe stress levels, 2.5%
is recommended to improve the morpho-physiological characteristics of chickpea.
Keywords: Cell membrane stability ؛Chlorophyll content ؛Net-photosynthesis ؛Water deficit stress
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چکيده
در اين پژوهش18 ،ژنوتیپ امیدبخش نخود بههمراه ارقام آرمان و آزاد در گچساران ،گنبد ،خرمآباد و اياالم در ساه
سال زراعي ،بهمنظور دستیابي به ارقام پُرمحصول و سازگار با مناطق ديم گرمسیری و نیمهگرمسیری کشور کشت شادند.
تجزيه واريانس مرکب نشان داد که اثر محیط ،ژنوتیپ و برهمکنش ژنوتیپ در محیط ،با توجیه  2/4 ،79/2و  10/0درصد
از تغییرات مجموع مربعات کل عملکرد دانه معنيدار بود .تجزيه به مؤلفههای اصلي نشان داد که پنج مؤلفاه اصالي اول از
برهمکنش ژنوتیپ در محیط بر عملکرد داناه معنايدار بودناد و سامم دو مؤلفاه اصالي نخسات برابار باا 42/5درصاد و
19/4درصد بود .ژنوتیپ 3بیشترين عملکرد داناه را داشات ( 1663کیلاوگرم در هکتاار) .بار پاياه شااخصهاای  ASVو
 ،WAASژنوتیپهای  4 ،3و 13؛ شاخصهای  EVو  ،ZAژنوتیپهای  16 ،14 ،3و 8؛ و شااخص  ،SIPCژنوتیاپهاای
 4 ،11 ،3 ،14و  16پايدارترين ژنوتیپها بودند .شاخص انتخاب همزمان ( ،)ssiبرتارين ژنوتیاپهاا را بار پاياه ،ssiASV
 ssiZAو  ،ssiWAASژنوتیپهای  13 ،4 ،1 ،3و  16و بر اساس شاخصهای  ssiSIPCو  ،ssiEVژنوتیپهاای  16 ،3و
 20شناساند .در بایپالت  ،AMMI1ژنوتیپهای  17 ،3 ،1و  13با میانگین بیشاتر از میاانگین کال و کمتارين مقاادير
 ،IPCA1ژنوتیپهای پايدار و پُرمحصول بودند .در بایپالت  ،AMMI2ژنوتیپهای  1 ،13 ،3 ،4و  10پايداری عماومي
بااليي داشتند .در مجموع ،برپايه شاخصهای مختلف ،ژنوتیپهای  1 ،3و  13در بسیاری از محیطها دارای عملکرد باال و
در بیشتر روشها دارای پايداری مطلوبي بودند و ميتوانند نامزد معرفي ارقام جديد باشند.

واژههاي کليدي :بایپالت؛ برهمکنش ژنوتیپ در محیط؛ سازگاری؛ عملکرد؛ مؤلفههای اصلي

به صورت ديم در منااطق غارب آسایا و شامال آفريقاا کشات
ميشود و با استفاده از رطوبات ذخیارهشاده در خاا ،،چرخاه
زيستي خود را تکمیل ميکند .از عوامل عمده کااهش عملکارد
آن ميتوان از توزيع نامناسب بارنادگي و کااهش بارنادگي يااد
کارد ( .)Bagheri et al., 1997در ساال زراعاي ،1397-98
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ماايآيااد .در تحقیقااي ديگاار ،اثاار معناايدار ژنوتیااپ ،محاایط و
باارهمکنش ژنوتیااپ در محاایط و سااه مؤلفااه اصاالي اول در
برهمکنش ژنوتیپ در محیط در نخود گزارش شد ( Erdemci,
 Danyali et al, (2012) .)2018با ارزيابي 17ژنوتیاپ نخاود
در 16محیط نشان دادند که دو مؤلفه اصلي اول و دوم بهترتیب
 47/49و  25/25درصااد از باارهمکنش ژنوتیااپ در محاایط را
توجیه ميکردند و با توجه به معنيدارباودن پانج مؤلفاه اصالي
اول ،از شاخصهاای  SIPCV ،SIPC1و  ASVبارای ارزياابي
پايداری ژنوتیپهای نخود بمره گرفتنادPouresmael et al, .
) (2018با ارزيابي 15ژنوتیپ نخود در 12محیط ،اثار معنايدار
پنج مؤلفه اصلي اول را در برهمکنش ژنوتیپ در محایط نشاان
دادند و با پارامترهاای )Sustainability Index( SUI ،ASV
و  )Genotype Selection Index( GSIژنوتیپهای پايادار را
شناسااايي کردنااد .در آزمايشااي ديگاار ()Zali et al., 2012
پژوهشگران با ارزيابي 17ژنوتیپ نخاود در 10محایط (ترکیاب
سال و مکان) نشان دادناد کاه چماار مؤلفاه اصالي اول باا اثار
معنيدار ،حدود  94درصد از بارهمکنش ژنوتیاپ در محایط را
توجیااه ماايکردنااد .ايشااان از شاااخصهااای ،EV4 ،SIPC4

ايران با سطح زيرکشت  456404هکتار 200679 ،تن محصول
با عملکرد  440کیلوگرم در هکتار تولید کرد که  3/32درصد از
سطح زيرکشت و  1/41درصد از تولید جماني را داشت ( FAO,
 .)2019انجام پژوهشهايي برای دستیابي به ارقام جديد نخاود
که در مقايسه با ارقام موجاود دارای پتانسایل عملکارد بیشاتر،
سازگاری گسترده تر و پايداری عملکرد باالتری باشند ،از اهمیت
زيادی برخوردار است.
پديده برهمکنش ژنوتیاپ×محایط از ارزش وياژه ای نازد
دانشمندان علوم ژنتیك و بهنژادی گیاهان زراعي برخوردار است
و آگاهي از آن ،بهنژادگران گیاهي را کمك ميکناد تاا ارزياابي
ژنوتیپها را با دقت بیشتری انجام داده و بمترين ژنوتیاپهاا را
شناسايي کنند ( .)Sharifi et al., 2017روشهای زيادی برای
تجزيه برهمکنش ژنوتیپ×محیط و ارزيابي پايداری ژنوتیاپهاا
ارائه شده است که يکي از آنها ،روش چندمتغیره اثرات اصالي
جمعپذير و اثرات متقابل ضربپذير ( )AMMIاست که در آن،
ابتدا تجزيه واريانس معمولي بر روی دادههای دوطرفه عملکارد
ژنوتیپها در محیطهای مختلف انجام ميشود و سپس باا روش
تجزيه باه مؤلفاههاای اصالي ) ،(PCAبارهمکنش ژنوتیاپ در
محیط تحلیل و بررسي مايشاود و مؤلفاههاای اصالي ( )PCو
سمم هر کدام از آنها در برهمکنش ژنوتیاپ×محایط محاسابه
ميشوند (.)Gauch, 1988
پژوهشهايي برای ارزيابي برهمکنش ژنوتیپ در محایط و
تجزيه پايداری با استفاده از شااخصهاای مختلاف  AMMIدر
نخود انجام شده است Zali et al, (2008) .با ارزيابي  17الين
و ژنوتیپ نخود در پنج مکان و دو سال زراعي نشان دادناد کاه
چمار مؤلفه اصلي اول 94درصد از برهمکنش ژنوتیپ در محیط
را توجیه ميکرد و بر اساس باایپاالت  ،AMMI2ساه ژنوياپ
پايدار را شناسايي کردند Kanouni et al, (2016) .با ارزياابي
14الين و رقم نخود در چمار ايستگاه و به مدت سه سال زراعي
در شرايط ديم ،اثرات معناي دار محایط ،ژنوتیاپ و بارهمکنش
ژنوتیپ در محیط را بر عملکرد دانه نشاان دادنادZali et al, .
) (2009باارای ارزيااابي تجزيااه پايااداری ژنوتیااپهااای نخااود
پارامترهای ضريب تغییرات ،واريانس محیطي ،اکوواالنس رياك،
واريااانس شااوکال ،انحاارا معیااار رتبااه ،میااانگین رتبااه ،روش
گزينش همزماان و پاارامتر  ASVاز مادل  AMMIرا باه کاار
گرفتند و چناین نتیجاه گرفتناد کاه پاارامتر  ASVباه دلیال
سااادگي تفساایر و توجیااه باااالی دو مؤلفااه اصاالي اول ،روش
مناسبي در تجزيه پايداری نسابت باه سااير روشهاا باهشامار

(AMMI) ،AV

،FAi ،Wi

(AMGE) ،Dz4 ،MASV
 Bi ،Da4 ،ASVو  Za4باارای ارزيااابي پايااداری ژنوتیااپهااا
اسااتفاده کردنااد .در پژوهشااي (،)Kanouni et al., 2015

محققان با ارزيابي 14ژنوتیپ نخود در چمار مکاان و ساه ساال
زراعي نشان دادند که سمم محیط ،ژنوتیپ و برهمکنش ژنوتیپ
در محاایط باار مجمااوع مربعااات کاال بااهترتیااب  4/6 ،82/2و
13/1درصد بود .ايشان همچنین نشان دادناد کاه چماار مؤلفاه
اصلي اول با اثر معناي دار86/8 ،درصاد از تغییارات بارهمکنش
ژنوتیااپ در محاایط را توجیااه ماايکردنااد و بااا اسااتفاده از
بایپالتهای  AMMIو شاخص  ASVژنوتیاپهاای پايادار را
شناسايي کردند .پژوهشاگری ( )Kizilgeci, 2018باا ارزياابي
 19ژنوتیپ نخود در چمار محیط و دو سال زراعي اثر معنايدار
محیط و بارهمکنش ژنوتیاپ در محایط را مشااهده کارد و باا
روشهای پارامتری ،پايداری ژنوتیپها را سنجید.
در يك بررساي ( )Hajivand et al., 2020پژوهشاگران
اثر معنيدار مکان ،ساال×مکاان ،ژنوتیاپ ،ژنوتیاپ در مکاان و
ژنوتیااپ×مکااان×سااال را در نخااود گاازارش کردنااد و ب اا روش
بایپالت ،ژنوتیپهای پايدار را شناسايي کردند .در دو پاژوهش
ديگار ( )Hasan & Deb, 2017; Azam et al., 2020نیاز
محققااان پااس از مشاااهده اثاار معناايدار ژنوتیااپ ،محاایط و
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نیمه گرمسیری کشور هستند که ايساتگاههاای اصالي مؤسساه
تحقیقات کشاورزی ديم کشور برای انجاام پاژوهش در گیاهاان
ديم در آنجا واقع گرديدهاند .اين منااطق باهعناوان نموناهای از
مناطق زيرکشت نخود در ايران از نظر طول و عر جغرافیايي،
ارتفاع و ديگر ويژگيهای آب و هوايي متفاوت هستند و بنابراين
هر کدام نماينده اقلیم گرم با شدت و ضعف در ويژگيهاای آب
و هوايي هستند.
خا ،مزرعه با گاوآهن شاخم زده شاد و باا ديساك نارم
گرديد .ويژگايهاای جغرافیاايي و بافات خاا ،در جادول  2و
میزان بارندگي ساالنه مناطق اجرای آزمايش در جدول  3نشان
داده شده است .کود شیمیايي به انادازه 100کیلاوگرم فسافات
آمونیوم و 35کیلوگرم اوره ،به هنگام عملیات تمیه زمین ،بهطور
يکنواخت با خا ،مخلوط گرديد .عملیات داشت مطابق با عار
منطقه در طول فصل زراعي اعماال گردياد و پاس از برداشات،
عملکرد دانه اندازهگیری شد و در محاسبات آماری استفاده شد.

برهمکنش ژنوتیپ در محیط ،ژنوتیاپهاای پايادار نخاود را باا
روشهای پارامتری شناسايي کردند.
هد از اين پژوهش ،دستیابي به ارقام نخود پُرمحصاول و
سااازگار بااا شاارايط آب و هااوايي مناااطق دياام گرمساایری و
نیمهگرمسیری کشور با استفاده از شاخصهای مبتني بار روش
تجزيه  AMMIاست.
مواد و روشها
تعااداد 18ژنوتیااپ پیشاارفته نخااود گاازينششااده از
آزمايشهای پیشرفته مقايساه عملکارد باههماراه ارقاام شااهد
آرمان و آزاد (جدول  )1در قالب طرح بلو،های کامل تصاادفي
در سه تکرار و چمار منطقه گچساران ،گنبد ،خارمآبااد و اياالم
بهمدت سه سال زراعي ( )1389-1392و در کرتهايي به طول
پاانج متاار و عاار يااك متاار باار روی پاانج خااط بااا فاصااله
25سانتيمتر و تراکم 50دانه در مترمربع کشت شادند .توضایح
اياان کااه اياان چمااار ناحیااه از مناااطق دياام گرمساایری و

جدول  -1نام و منشأ ژنوتيپهاي نخود
Table 1. Name and origin of chickpea genotypes
منشأ

نام

کد

Origin

Name

No.

ICARDA

FLIP 03-71C

1

ICARDA

FLIP 03-64C

2

ICARDA

FLIP 98-106C

3

ICARDA

FLIP 00-40C

4

ICARDA

FLIP 99-66C

5

ICARDA

FLIP 00-21C

6

ICARDA

FLIP 99-34C

7

ICARDA

FLIP 01-32C

8

ICARDA

FLIP 01-50C

9

ICARDA

FLIP 01-52C

10

ICARDA

Flip 97-120C

11

ICARDA

FLIP 03-71C

12

ICARDA

FLIP 03-135C

13

ICARDA

FLIP 03-152C

14

ICARDA

FLIP 04-18C

15

ICARDA

FLIP 82-150C

16

ICARDA

FLIP 88-85C

17

ICARDA

FLIP 93-93C

18

IRAN

ARMAN

19

IRAN

AZAD

20
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جدول  -2ويژگیهاي جغرافيايی و بافت خاک در مناطق اجراي آزمايش
Table 2. Geographic characteristics and soil texture of trials area
متوسط ميزان بارندگی (ميلیمتر)

بافت خاک

طول جغرافيايی

عرض جغرافيايی

ارتفاع از سطح دريا (متر)

مکان

)Average rainfall (mm

Soil texture
لوم-رسي-سیلتي
silty clay loam
لوم-رسي-سیلتي
silty clay loam
لومي-رسي
clay-loam
لومي-سیلتي
silty-loam

Latitude

Longitude

)Altitude (m

30°.17' N

50°.50' E

710

37°.16' N

55°.12' E

45

33°.47' N

46°.36' E

975

33°.29' N

48°.18' E

1147

Location
گچساران
Gachsaran
گنبد
Gonbad
ايالم
Ilam
خرمآباد
Khoramabad

450
550
350
445

شده است .در تمام اين رابطهها ،پايادارترين ژنوتیاپهاا ،دارای
کمترين مقادير اين شاخصها هستند.
در رابطه  ،5شاخص گزينش همزمان ،حاصل جماع رتباه
ژنوتیپها بار پاياه هرکادام از شااخصهاای پاياداری AMMI
[) ]R(AMMI stability Indicesو رتباه میاانگین عملکارد
دانه ژنوتیپها در تمام محیطها ( )RYاست.
در رابطه  IPCAik ،6نماره ژنوتیاپ iاُم در kاُماین محاور
مؤلفه اصلي برهمکنش ( )IPCAو  ،EPkوارياانس توجیاهشاده
توسط kاُمین  IPCAاست .ژنوتیپ با کمترين مقادار ،WAAS
پايدار در نظر گرفته ميشود (.)Olivoto et al., 2019
نمودارهااای بااایپااالت نااوع اول ( IPCA1 vs grain
 AMMI1)yieldو ناوع دوم (AMMI2)IPCA1 vs IPCA2
باا روش اساتاندارد توضایح داده شاده توساط Zobel et al,
) (1988با بسته  metanرسم شدند.

تجزيههاي آماري

تجزيههای آماری با بسته تجزيه آزمايشهای چندمحیطي
بااا نااام )Multi environment trial analysis( metan
( )Olivoto & Lúcio, 2020در نرمافزار Rانجام شد .روابط
مربوط به پارامترهای تجزياه  AMMIدر جادول  4نشاان داده
شده است.
نسبت  SSIPC1/SSIPC2در رابطاه  ،1وزن وياژه شاده
برای مؤلفه اصلي نخست ( )IPC1است کاه از تقسایم مجماوع
مربعات  IPC1بر مجموع مربعاات ( IPC2محاور مؤلفاه اصالي
دوم) به دست آمده است .در رابطه  ،λn ،2ريشه مشخصاه IPC
در nأمین محور است کاه بارای  SIPC1و SIPCFباهترتیاب
برابر با  1و تعداد مؤلفههای اصلي باقیماناده در مادل اسات .در
رابطههای  3و  ،γin ،4ريشه مشخصه nأمین محاور و  N′( Nدر
رابطاه  ،)4تعااداد مؤلفااههااای اصالي معناايدارشااده در تجزيااه
واريانس  AMMIبا آزمون Fاست .در رابطه  ،4درصاد مجماوع
مربعات توجیهشده به وسیله nاُمین محور  IPCبا  θnنشان داده

جدول  -3ميزان بارندگی ساالنه مناطق اجراي آزمايش در طول فصل زراعی در سالهاي  1389تا 1392
Table 3. Annual percipitation of test areas during the cropping season in 2010-2013
سال زراعی
Cropping season

مکان

1391-1392

1390-1391

1389-1390

2012-2013

2011-2012

2010-2011

)503.7 (E9

)420.6 (E5

)417.1 (E1

)363.6 (E10

)294.1 (E6

)364.2 (E2

-

)476.1 (E7

)279.7 (E3

)396.1 (E11

)329 (E8

)171.5 (E4
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جدول  -4شاخصهاي تجزيه پايداري
Table 4. Stability analysis indices
رفرنس

فرمول

شاخص

شماره

References

Furmula

Index

Code

 SSIPC1

ASV  
( IPC1)  ( IPC 2) 2
 SSIPC 2


ارزش پايداری امي
)AMMI stability value (ASV

1

Sneller et al., 1997

SIPC   0n.5 in

مجموع نمرههای محورهای مؤلفهها
)Sum of IPCs scores (SIPC

2

Zobel et al., 1988

EV    in2 / n

2

Purchase et al., 2000

N

n1
N

n 1
N

Zali et al., 2012

Zai    n in

Farshadfar, 2008

SSI = R(AMMI stability Indices) + RY

n 1

 EPk
Olivoto et al., 2019

4

5

p

 IPCA

ik

k 1

p

 EP

k

مقدار ويژه پارامتر پايداری AMMI
Eigenvalue (EV) stability
parameter of AMMI
قدرمطلق سمم نسبي  IPCدر
برهمکنش
Absolute value of the relative
contribution of IPCs to the
)interaction (Za
شاخص انتخاب همزمان
Simultaneous selection index
)(ssi

3

WAAS i 

میانگین وزني نمرات مطلق
Weighted average of absolute
)scores (WASS

6

k 1

ششم (خرمآباد ،سال دوم) نیز پايین ( 874کیلوگرم در هکتاار)
بود که باه نظار مايرساد ناشاي از کااهش شاديد بارنادگي و
همچنین توزيع نامناسب بارشها در اين محیط بود.

نتايج و بحث
تجزيه واريانس

تجزيه واريانس ساده برای هر ياك از محایطهاا (ترکیاب
سااال و مکااان) نشااان داد کااه اثاار ژنوتیااپ در 10محاایط از
11محیط مطالعهشاده ،معناي دار باود و فقاط در محایط نمام
(گچساران ،سال ساوم آزماايش) معناي دار نباود .ايان نتیجاه،
گويای پراکندگي مواد آزمايشي (ژنوتیپها) و در نتیجه مناسب
بودن آنها برای تجزيههای بعدی است .ضريب تغییارات از 7/5
درصد در محیط پنجم (گچساران ،ساال دوم) تاا 22/55درصاد
در محیط يازدهم (اياالم ،ساال ساوم) متغیار باود (جادول .)5
میانگین عملکرد دانه ژنوتیپها نیز در محیطهای مطالعهشده از
 553کیلوگرم در هکتار در محیط هشتم (اياالم ،ساال دوم) تاا
 2362کیلوگرم در هکتار در محایط هفاتم (گنباد ،ساال دوم)
متغیر بود .در محیط هفتم ،پراکنش مناسب بارنادگي در طاول
فصل زراعي به ويژه در مراحل گلدهي (اواخر اسافند تاا اواخار
فروردين) و پُرشدن دانه (اواخر فروردين تا اواساط ارديبمشات)
موجب شد تا سال خوبي برای ارزيابي الينها باشاد و کمتارين
تنش خشکي در فصل رشد گیاه ديده شاد .عملکارد در محایط

تجزيه واريانس AMMI

آزمون يکنواختي واريانس خطاهاای آزمايشاي باا آزماون
بارتلاات ( ،)χ2=15.5, P-value=0.1009نشااانگر يکنااواختي
واريانسها بود و بنابراين بادون حاذ دادههاای های کادام از
محاایطهااا ،تجزيااه مرکااب انجااام شااد .اثاار محاایط ،ژنوتیااپ و
برهمکنش ژنوتیپ در محیط بر عملکرد دانه در ساطح احتماال
1درصد معنيدار بود ،بهطوریکه اين سه جزء سمم 2/4 ،79/2
و  10/0درصدی در مجموع مربعات کل داشتند (جادول  .)6در
تطابق باا ايان نتیجاه Zali et al, (2008) ،نشاان دادناد کاه
محیط ،ژنوتیپ و برهمکنش ژنوتیپ در محیط بهترتیب ،81/62
 1/67و  16/71درصد از مجموع مربعات کل را توجیه ميکارد.
همچناین محققاان ( ،)Kanouni et al., 2016سامم ،70/61
 11/21 ،3/20درصدی محیط ،ژنوتیپ و برهمکنش ژنوتیپ در
محیط را بر عملکرد دانه نخود گزارش کردند.
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عملکرد دانه نخود گزارش گرديد .محققان ديگر ( Kanouni et
 )al., 2015نیااز نشااان دادنااد کااه ساامم محاایط ،ژنوتیااپ و

) Erdemci (2018نیز نشان داد که سمم محیط ،ژنوتیپ
و باارهمکنش ژنوتیااپ در محاایط بااهترتیااب  6/17 ،67/58و
 15/25درصااد از مجمااوع مربعااات کاال بااود .در پژوهشااي
( ،)Pouresmael et al., 2018سامم  4/83 ،44/24و 28/93
درصدی ژنوتیپ ،محایط و بارهمکنش ژنوتیاپ در محایط بار

برهمکنش ژنوتیپ در محیط بر مجماوع مربعاات کال عملکارد
دانه ژنوتیپهای نخود بهترتیب  4/6 ،82/2و  13/1درصد بود.

جدول  -5تجزيه واريانس ساده عملکرد دانه ژنوتيپهاي نخود در هر کدام از محيطها
Table 5. Simple analysis of variance of seed yield of
ضريب تغييرات

ميانگن مربعات خطاي آزمايشی

ميانگن مربعات ژنوتيپ

ميانگن مربعات بلوک

CV
10.99
8.54
9.79
17.49
7.50
18.63
7.04
18.88
12.14
6.48
22.55

MSE
20700
25000
27300
34000
17300
26500
27000
10900
30400
23400
25700

MSG
**56100
**119000
**327000
**435000
**50600
**97700
**180000
**41800
19000ns
**498000
*49500

MSB
**403000
**421000
21.4ns
24400ns
**223000
68100ns
**445000
1090ns
**206000
**315000
18200ns

عملکرد دانه (کيلوگرم در هکتار)
)Seed yield (Kg Ha-1
1309
1851
1688
1054
1753
874
2335
553
1436
2362
711

محيط
Environment
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

گزينش ژنوتیپها و شناسايي ژنوتیپهاای پايادار ياا ساازگار باه
مناطق ،روشهای مختلف تجزيه پايداری را به کار بست .با توجاه
به دريافت الينهای پیشارفته از ياك برناماه باهناژادی در مرکاز
بینالمللي پژوهش کشاورزی در منااطق خشاك (،1)ICARDA
اين ژنوتیپها در آزمايشهای چندمحیطي در مقايسه با محیط و
برهمکنش ژنوتیپ×محایط نقاش کمتاری در توجیاه تناوع کال
داشتند .در بسیاری از پژوهشها اثر محیط بسایار بازر و قابال
بمرهبرداری نیست و از آنجا که تنما اثر ژنوتیپ و ژنوتیپ×محیط
است که در گزينش ژنوتیپهای پايدار اهمیت دارند ،لاذا در ايان
موارد بمتر است که اثر محیط حذ شود و بیشتر بر اثر ژنوتیپ و
برهمکنش ژنوتیپ×محیط تمرکز شاود (.)Gauch et al., 1996
برای رسیدن به چنین هدفي ،ميتاوان از روشهاای چنادمتغیره
مانند روش  AMMIو روش  GGEبایپالت استفاده کرد.
از آنجا که بارهمکنش ژنوتیاپ در محایط معنايدار باود،
تجزيه پايداری با استفاده از شاخصهاای  AMMIانجاام شاد.
تجزيه به مؤلفههای اصالي نشاان داد کاه چماار مؤلفاه اصالي
نخست در سطح احتمال 1درصد و مؤلفه اصلي پنجم در ساطح
احتمال 5درصد بر عملکرد دانه معنيدار بود و اين پانج مؤلفاه
در مجمااوع  90/8درصااد از تغییاارات باارهمکنش ژنوتیااپ در

اثر معنيدار ژنوتیاپ ،تفااوت عملکارد ژنوتیاپهاا را نشاان
ميدهد که در تجزيههای جداگانه هم ،چنین نتايجي دياده شاده
بود و بیانگر پیشزمینه ژنتیکي مواد آزمايشي است .اثر معنايدار
محیط ،نشانهای از تأثیر متفاوت مکانهای آزمايشي و ساالهاای
زراعي بر عملکرد اسات؛ حاال آن کاه ،اثار معنايدار بارهمکنش
ژنوتیپ×محیط بیانگر نوسان عملکارد ژنوياپهاا در محایطهاای
آزمايشي است کاه مايتواناد برآماده از ويژگايهاای فیزيکاي و
شیمیايي خا ،،طول و عار جغرافیاايي ،دگرگاونيهاای آب و
هوايي و  ...باشاد ( .)Hajivand et al., 2020سامم بیشاتر اثار
محاایط در توجیااه مجمااوع مربعااات کاال ،نشاااندهنااده دامنااه
گستردهتر اثرات اصلي محیط و به بیاني ديگر تفاوت بین محیطها
است که دلیل اين تفااوت مايتواناد ناشاي از میازان و پاراکنش
بارندگي در طول سالها و مکانهای انجاام آزماايش و همچناین
تفاوت در توزيع ماهانه بارندگي در دورههای مختلف رشدی گیااه
باشد .سمم بیشاتر بارهمکنش ژنوتیاپ در محایط مايتواناد باه
واکنشهای متفاوت ژنوتیپهاا باه عوامال جغرافیاايي و اقلیماي
نسبت داده شود .بنابراين با توجه به نوسان عملکرد ژنوتیپهاا در
محیطهای مختلف و برهمکنش معنيدار بین محایط و ژنوتیاپ،
نتیجهگیری و انتخاب ژنوتیپهای برتار بار اسااس نتاايج تجزياه
مرکب و مقايسه میانگین عملکرد دانه کافي نیسات و باياد بارای
تعیین اندازه پايداری عملکارد داناه ژنوتیاپهاا و افازايش باازده

1. International Center for Agricultural Research in the Dry
)Arreas (ICARDA
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نشان داده اند و با کشیدن نمودارهای باایپاالت ،ژنوتیاپهاای
مناسب برای هر ناحیه و همچناین اليانهاای دارای ساازگاری
عمومي را شناسايي نمودهاند .همچنین با توجه باه اثار کاهناده
برهمکنش ژنوتیپ در محایط بار پیشارفت ناشاي از گازينش،
تلفیق پايداری با عملکرد ميتواند به نتايج مناسبي در گازينش
ژنوتیااپهااا بینجامااد ،از اياانرو شاااخص انتخاااب همزمااان
( )Farshadfar, 2008بهکار برده شد.

محیط را بر عملکرد دانه توجیه کردند ،باهطاوریکاه سامم دو
مؤلفه اصلي نخست بهترتیب برابر با 42/5درصاد و 19/4درصاد
بود (جدول  .)6در تطابق با اين نتیجه ،پژوهشگران ديگری نیاز
سمم  43/09و 23/34درصدی (48 ،)Kanouni et al., 2016
و 28درصدی ( )Zali et al., 2008و  47/49و 25/25درصدی
( )Danyali et al., 2012دو مؤلفااه اصاالي اول و دوم را در
برهمکنش ژنوتیپ در محیط بر عملکرد دانه ژنوتیپهای نخاود

جدول  -6تجزيه واريانس مرکب روش امی براي عملکرد دانه ژنوتيپهاي نخود
Table 6. AMMI analysis of variance for seed yield of chickpea genotypes
درصد

ميانگين مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادي

منابع تغييرات

Percent

Mean square

Sum square

Df

79.2

**22690963

226909632

10

191528

4213610

22

2.4

**361781

6873836

19

10.0

**151224

28732495

190

42.5

**436000

12208013

28

19.4

**214718

5582662

26

14.1

**169085

4058045

24

9

**116932

2572514

22

5.8

*83182

1663631

20

3.3

52822 ns

950796

18

3.1

56450 ns

903208

16

1.7

35054 ns

490762

14

0.7

15830 ns

189963

12

0.4

11290 ns

112902

10

.

47348

19791356

418

434781

286520929.

659

S.O.V
محیط
ENV
خطای محیط
)REP(ENV
ژنوتیپ
GEN
ژنوتیپ×محیط
Gen×Env
مؤلفه اصلي اول
PC1
مؤلفه اصلي دوم
PC2
مؤلفه اصلي سوم
PC3
مؤلفه اصلي چمارم
PC4
مؤلفه اصلي پنجم
PC5
مؤلفه اصلي ششم
PC6
مؤلفه اصلي هفتم
PC7
مؤلفه اصلي هشتم
PC8
مؤلفه اصلي نمم
PC9
مؤلفه اصلي دهم
PC10
خطای آزمايشي
Residuals
کل
Total

.
 * ،nsو ** :غیر معنيدار و معنيدار در سطح احتمال  5و  1درصد

PC: Principal component
ns, *, **: Non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively

(جدول  .)7شااخص پاياداری  ،ASVکاه يکاي از شااخصهاای
پُرکااااربرد در تجزياااه پاياااداری باااه روش  AMMIاسااات،
ژنوتیااپهااای 13 ،10 ،4 ،3و  9را بااا کمتاارين نمااره ،بااهعنااوان
پايدارترين ژنوتیپها شناسااند .پژوهشاگران ديگاری نیاز از ايان

شاخص هااي پاياداري  AMMIو شااخص انتخاا همزماان
()Simultaneous selection index, ssi

ژنوتیاااپ 3باااا  1663کیلاااوگرم در هکتاااار و در پاااي آن،
ژنوتیپهاای  20 ،17 ،1و  5بیشاترين عملکارد داناه را داشاتند
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برای تعیاین پاياداری ژنوتیاپهاا اساتفاده شاده اسات .از ديگار
کاربردهای تجزيه پايداری  ،AMMIانتخاب چمار ژنوتیپ برتار از
نظر عملکرد و پايداری در هر کادام از محایطهاا اسات .بار ايان
اساس ،ژنوتیاپ 3در محایطهاای  5 ،1و  7در رتباه نخسات؛ در
محیطهای  3 ،2و  ،9در رتبه دوم؛ در محیطهای  6و  8در رتباه
سوم؛ و در محیط 5در رتبه چمارم قرار گرفت ،بنابراين باهعناوان
پاياادارترين ژنوتیااپ در اياان روش انتخاااب شااد .همچنااین
ژنوتیپهای  17و  ،1هر کدام باهترتیاب در  8و  6محایط ،جازء
چمار ژنوتیپ برتر بودند و ميتوانند در اولوياتهاای بعادی قارار
گیرند (جدول .)8

شاخص برای ارزيابي تجزياه پاياداری ژنوتیاپهاای نخاود بماره
گرفتهاناد ( Zali et al., 2009; Danyali et al., 2012; Zali
et al., 2012; Kanouni et al., 2015; Pouresmael et al.,
 .)2018بر اساس شااخص  ،SIPCژنوتیاپهاای  4 ،11 ،3 ،14و
16؛ شاخص  ،EVژنوتیپهای  8 ،11 ،3 ،14و 16؛ شاخص ،ZA
ژنوتیپهای  16 ،14 ،3 ،4و 8؛ و شاخص  ،WAASژنوتیپهاای

 14 ،16 ،3 ،4و  13پاياادارترين ژنوتیااپهااا بودنااد (جاادول .)7
شاخصهای  ZA ،SIPCو  EVدر پژوهشهای ديگری نیز بارای
شناسايي ژنوتیپهای پايدار نخود بهکار گرفته شده اسات ( Zali
;et al., 2009; Zali et al., 2012; Kanouni et al., 2015
 .)Pouresmael et al., 2018از آنجا کاه در محاسابه شااخص
 ،WAASهمه مؤلفههای اصلي معنيدار بهکار گرفتاه شادهاناد،
اين شاخص نسبت به شاخصهای ديگار  ،AMMIدارای برتاری

تفسير بايپالت

در بایپالت نوع اول  AMMIکه در محور افقي و عماودی
آن بهترتیب عملکارد داناه و نخساتین مؤلفاه اصالي بارهمکنش
ژنوتپ در محیط ( )IPC1جای ميگیرد ،ژنوتیپهاای پايادار بار
پايه بزرگي و کاوچکي ضارايب در ايان مؤلفاه اصالي ،شناساايي
ميشوند .در اين نمودار ،ژنوتیپهای دارای ضرايب بزر (مثبات
يا منفي) ،برهمکنش بااليي با محیط دارند ،حال آنکه ژنوتیپهاا
و محیطهای دارای ضرايب کوچك ،برهمکنش پايیني دارناد .بار
اين اساس ،ژنوتیپهای  13 ،4 ،16 ،3 ،1 ،17 ،6 ،9 ،18و  10باا
کمتاارين ضاارايب در نخسااتین محااور مؤلفااه اصاالي ماايتواننااد
ژنوتیپهای پاياداری در نظار گرفتاه شاوند ،اماا فقاط میاانگین
عملکرد دانه ژنوتیپهای  17 ،3 ،1و  13بیشاتر از میاانگین کال
بود و ميتوانند بهعنوان ژنوتیپهای برتر برگزيده شاوند .از ساوی
ديگار ،ارقااام شاااهد آرمااان (ژنوتیااپ  )19و آزاد (ژنوتیااپ  )20و
ژنوتیپ 5واقع در دورترين مکان از مبدأ بایپاالت ،ژنوتیاپهاای
ناپايداری از نظر عملکرد دانه در اين پژوهش بودناد (شاکل  .)1از
ديگر کاربردهای اين نوع بایپالت ،شناسايي سامم محایطهاا در
برهمکنش ژنوتیپ در محیط اسات کاه هار انادازه درازای باردار
محیطي کمتر باشد ،آن محیط سمم اندکي در برهمکنش ژنوتیپ
در محیط دارد .بر اين اساس محیطهای( 1گچساران ،ساال اول)،
( 9گچساران ،سال سوم)( 5 ،گچساران ،سال دوم)( 2 ،خارمآبااد،
سال اول) و ( 3ايالم ،سال سوم) کمترين سامم را در بارهمکنش
ژنوتیپ در محیط داشتند (شکل  .)1از آنجا که نخستین محاور
مؤلفه اصلي فقط 42/5درصد از تغییارات بارهمکنش ژنوتیاپ در
محیط را توجیه ميکند ،بهنظر ميرساد کاه بارای دساتیابي باه
نتايجي کارآمدتر ،بمرهگیری از بایپالت نوع دوم  AMMIکه بار
پايه ضرايب دو مؤلفه اصلي نخست است ،بمتر باشد.

است و چنین مينماياند که ژنوتیپ پايدار شناساييشده باا آن ،از
اعتبااار بیشااتری برخااوردار اساات (.)Olivoto et al., 2019a
گاازارشهااای اناادکي از ک ااربرد اياان شاااخص باارای شناسااايي
ژنوتیااپهااای پاياادار در گیاهااان زراعااي ،ازجملااه در عاادس
( )Karimizadeh et al., 2020و باارنج ( Sharifi et al.,
 )2021در دسترس است.
انتخاب ژنوتیپهای برتر با هر کدام از شاخصهای پاياداری
باال ،فقط بر پايه جنبه پايداری ژنوتیاپهاا و بادون درنظرگارفتن
عملکرد دانه است ،به همین دلیل ژنوتیپهای  10 ،9 ،8و  14باا
عملکردی کمتر از متوسط عملکرد ژنوتیپهاا در کال محایطهاا
( 1447/75کیلااوگرم در هکتااار) بااهعنااوان ژنوتیااپهااای پاياادار
گزينش شدهاند (جدول  .)7برای پرهیز از گزينش ژنوتیپهايي با
عملکرد پايین بهعنوان ژنوتیاپ برتار ،شااخص انتخااب همزماان
( )ssiبر پايه هر کدام از شاخصهای پايداری پیشنماد شده اسات
( )Farshadfar, 2008کااه در آن بااه هاار دو جنبااه پايااداری و
عملکرد دانه توجه شده است .بر پاياه شااخص انتخااب همزماان
 ،ssiASVژنوتیااپهااای  13 ،4 ،1 ،3و 16؛ شاااخص ،ssiSIPC
ژنوتیپهای  16 ،4 ،3و 20؛ شاخص  ،ssiEVژنوتیپهای ،16 ،3
 17و 20؛ شاااخص  ،ssiZAژنوتیااپهااای  13 ،16 ،4 ،3و 1؛ و
شاااخص  ،ssiWAASژنوتیااپهااای  16 ،13 ،4 ،3و  1برتاارين
ژنوتیپها بودند (جدول  .)7مزيت آمارههای  ssiاين است کاه در
برآورد آنها باه هار دو جنباه پاياداری و متوساط عملکارد ياك
ژنوتیپ توجه شاده اسات و باا ايان شااخصهاا امکاان گازينش
ژنوتیااپهااای پاياادار ،امااا بااا عملکاارد پااايین کاااهش مااييابااد
( .)Farshadfar, 2008هماننااد اياان پااژوهش ،روش گاازينش
همزمان برای عملکرد و پاياداری در نخاود ()Zali et al., 2009
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جدول  -8چهار ژنوتيپ انتخابی هر محيط توسط روش امی
Table 8. Four selected genotypes in any of environments by AMMI method
رتبه چهارم

رتبه سوم

رتبه دوم

رتبه اول

امتياز

Forth rank

Third rank

Second rank

First rank

Score

)Seed yield (kg ha-1

G7

G1

G17

G3

1.11

1309

G16

G20

G3

G17

-1.453

1851

G17

G19

G3

G1

-8.116

1688

G3

G12

G7

G5

31.525

1054

G1

G13

G17

G3

0.44

1753

G16

G3

G17

G5

4.589

874

G9

G1

G17

G3

-7.504

2335

G5

G3

G7

G1

4.994

553

G16

G17

G3

G13

3.884

1436

G1

G20

G2

G19

-28.918

2362

G12

G17

G13

G2

-0.552

711

محيط

عملکرد دانه

Environment
محیط اول
E1
محیط دوم
E2
محیط سوم
E3
محیط چمارم
E4
محیط پنجم
E5
محیط ششم
E6
محیط هفتم
E7
محیط هشتم
E8
محیط نمم
E9
محیط دهم
E10
محیط يازدهم
E11

شکل  -1بايپالت  AMMI1براي شناسايی ژنوتيپهاي برتر نخود بر پايه ميانگين عملکرد دانه و مؤلفه اصلی اول
Fig. 1. AMMI1 biplot for identity the superior chickpea genotypes based on seed yield mean and PC1
اسامي ژنوتیپها مطابق با جدول  1و اسامي محیطها مطابق با جدول  3است.
The name of geonotypes and environments similar to table 1 and 3, respectively
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(ايالم ،سال اول) بودند .ژنوتیپهای  1 ،13 ،3 ،4و  10در مبادأ
بایپالت ،ژنوتیپهايي با پايداری عماومي بااال شاناخته شادند.
اين بایپالت همچنین نشان داد که محایطهاای  4 ،3و  10باا
بردارهااااای بلنااااد ،از توانااااايي جداکنناااادگي يااااا تمااااايز
( )Discriminatingبااليي برخوردار بودند و ميتوانناد کاارايي
نساابي ژنوتیااپهااا را بااه درسااتي باارآورد کننااد .حااال آنکااه
محیطهای ديگر که درون چندضلعي جای داشتند و بردارهاای
کوتاااهتااری داشااتند ،کمتاارين توانااايي جداکنناادگي را بااین
ژنوتیپها داشتند و اطالعاات کماي دربااره ژنوتیاپهاا فاراهم
ميآورند .در تطابق با يافته حاضر ،پژوهشاگران ديگاری نیاز باا
استفاده از روش بایپالت نوع دوم ،ژنوتیپهای پايادار نخاود را
شناسايي کردهاند ( Farshadfar et al., 2011; Farshadfar
.) et al., 2013; Erdemci, 2018; Azam et al., 2020

در بایپاالت ناوع دوم کاه بار پاياه دو مؤلفاه اصالي اول
(42/5درصاااد) و دوم (19/4درصاااد) کشااایده شاااده اسااات،
ژنوتیپهای  19 ،17 ،18 ،16 ،15 ،5و  2بیشترين سامم را در
برهمکنش ژنوتیپ در محایط داشاتند و مايتوانناد باهعناوان
ژنوتیپهايي ناپايدار انگاشته شوند (شکل  .)2از ويژگي اين ناوع
بایپالت اين است که ميتواند ژنوتیاپ ساازگار باه هرکادام از
محیطها را شناسايي کند ،بهطوریکه ژنوتیاپ جاایگرفتاه در
رأس در هر بخش ،بمترين ژنوتیپ برای محیطهای واقاع در آن
بخش است ( .)Yan et al., 2000بر ايان اسااس ژنوتیاپ ،16
بمترين ژنوتیپ برای محیط( 6خرمآباد ،سال دوم)؛ ژنوتیپهاای
 18و  ،9بمترين ژنوتیپهاا بارای محایط( 3گنباد ،ساال اول)؛
ژنوتیپهای  19و  ،20بمترين ژنوتیپها برای محایط( 7گنباد،
سال دوم)؛ ژنوتیپ ،2بمترين ژنوتیپ برای محیط( 10خرمآبااد،
سال سوم)؛ و ژنوتیپهای  7و  ،5بمترين ژنوتیپ برای محایط4

شکل  -2بايپالت  AMMI2براي شناسايی ژنوتيپهاي برتر نخود بر پايه دو مؤلفه اصلی اول
Fig. 2. AMMI2 biplot for identity the superior chickpea genotypes based on first PCs
اسامي ژنوتیپها مطابق با جدول  1و اسامي محیطها مطابق با جدول  3است.
The name of geonotypes and environments similar to table 1 and 3, respectively.

مؤلفه اصلي اول ،اثر معنيداری در برهمکنش ژنوتیپ در محیط
داشتند .ژنوتیپ 1663( 3کیلوگرم در هکتار) بیشترين عملکارد
دانه را داشت .بر اساس شاخص  ،ASVژنوتیپهاای ،10 ،4 ،3
 13و 9؛ شاااخص  ،SIPCژنوتیااپهااای  4 ،11 ،3 ،14و 16؛
شاخص  ،EVژنوتیاپهاای  8 ،11 ،3 ،14و 16؛ شااخص ،ZA

نتيجهگيري
با توجه به معنيداربودن اثر محیط ،ژنوتیاپ و بارهمکنش
ژنوتیپ در محیط و سمم  2/4 ،79/2و  10/0درصدی آنهاا در
مجموع مربعات کل ،تجزيه پايداری با شاخصها و بایپالتهای
 AMMIانجام شد .تجزيه واريانس  AMMIنشان داد که پانج
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 و1 ،13 ،3 ،4  ژنوتیپهاای،AMMI2  بر پايه بایپالت.بودند
 دارای میاانگیني بااالتر از، عالوه بار پاياداری عماومي بااال10
 اياان نمااودار همچنااین نشااان داد کااه.میااانگین کاال بودنااد
 از توانايي جداکننادگي، با بردارهای بلند10  و4 ،3 محیطهای
بااليي برخوردار بودند و ميتوانند کارآيي نسبي ژنوتیپها را باه
، در مجموع و بر پايه شاخصهاای مختلاف.درستي براورد کنند
 در بسیاری از محیطها (ترکیبي از ساال13  و1 ،3 ژنوتیپهای
 دارای عملکرد و پايداری مطلاوبي،و مکان) و در بیشتر روشها
.بودند و ميتوانند نامزد معرفي ارقام جديد باشند

،WAAS ؛ و شاااااخص8  و16 ،14 ،3 ،4 ژنوتیااااپهااااای
. پايدارترين ژنوتیاپهاا بودناد13  و14 ،16 ،3 ،4 ژنوتیپهای
،4 ،1 ،3  ژنوتیپهای،ssiASV بر پايه شاخص انتخاب همزمان
؛20  و16 ،4 ،3  ژنوتیااپهااای،ssiSIPC ؛ شاااخص16  و13
؛ شااااخص20  و17 ،16 ،3  ژنوتیاااپهاااای،ssiEV شااااخص
؛ و شااااااخص1  و13 ،16 ،4 ،3  ژنوتیاااااپهاااااای،ssiZA
 برترين ژنوتیپهاا1  و16 ،13 ،4 ،3  ژنوتیپهای،ssiWAAS
13  و17 ،3 ،1  ژنوتیپهاای،AMMI1  بر پايه بایپالت.بودند
با میانگین عملکرد دانه بیشتر از میانگین کل و کمترين مقاادير
 بهعنوان ژنوتیپهای پايدار با ساازگاری عماومي بااال،IPCA1
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Introduction
Chickpea (Cicer arietinum L.) is one of the most important legumes in the world after pea and bean and
is rich in protein (21.7-23.4%), minerals (iron, phosphorus, calcium, zinc, potassium and magnesium),
carbohydrates (41.1-47.4%) and vitamins (B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, E, K). The interaction of genotype by
environment, as a response of genotypes to the environmental variation is a source of complexity for
breeding programs and preparation of high yielding and stable genotypes. One of the most important ways to
discover the nature of genotype by environment interaction is stability analysis, which identified the stable or
compatible genotypes. Different methods for investigation of genotype by environment interaction and
determination of stable genotypes have been reported, which generally include uni-variate and multivariate
methods. One of the multivariate methods is AMMI analysis. The purpose of present study is the evaluation
of the stability of chickpea genotypes using AMMI indices and biplots.
Materials and Methods
Eighteen selective advanced genotypes of chickpea from ICARDA with two check verities (Arman and
Azad) evaluated across four locations (Gachsaran, Ilam, Gonbad and Khoramabad) at three growing seasons,
in a completely randomized block design with three replications. The data of 3rd year in Gonbad were lost
and therefore, the analysis of data performed on 11 environments. Average seed yield of genotypes estimated
* Corresponding Author: sharifi@iaurasht.ac.ir
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at each environment (combination of location and growing season) and used for analysis. Statistical analyses
including simple analysis of variance, combined analysis of variance and stability analysis carried out by
metan (Multi environment trial analysis) R package. Five AMMI stability indices including ASV (AMMI
stability value), SIPC (Sum of IPCs scores), EV (Eigenvalue stability parameter of AMMI), Za (Absolute
value of the relative contribution of IPCs to the interaction), WASS (Weighted average of absolute scores)
and simultaneous selection index (ssi) of these parameters was used for stability evaluation of genotypes.
Results and Discussion
Combined analysis of variance indicated environment, genotype and genotype by environment
interaction accounted 79.2, 2.4 and 10.0% of the phenotypic variation of seed yield, respectively. The
significant effect of genotype indicated the wide genetic background of genotypes, while the significant
effect of genotype by environment interaction is indicated the diversity of genotypes in test locations and
growing years and exhibited the necessary of evaluation of genotypes in multiple environments. According
to the significant effect of genotype by environment interaction, AMMI analysis was carried out by principal
components analysis and the results indicated the significant effects of five principal components on seed
yield. The first two principal components contributed to 42.5 and 19.4% of genotype by environment
interaction. Genotype G3 (1663 kg ha-1) followed by G1, G17, G20 and G5 had the highest seed yield.
According to the ASV and WAAS indices, G3, G4 and G13; EV and ZA indices, G3, G14, G16 and G6; and
SIPC, G14, G3, G11, G4 and G16 were the most stable genotypes. Selection of these genotypes was done
only on stability aspect of genotypes, therefore simultaneous selection index (ssi) based on any of these
parameters was used to evaluate the simultaneously selection of genotypes based on seed yield stability and
performance. Genotypes G3, G1, G4, G13 and G16 selected as superior genotypes by ssiASV, ssiZA and
ssiWAAS indices; while based on ssiSIPC and ssiEV, G3, G16 and G20 were as the best genotypes. The
other applications of AMMI stability analysis are selection of best genotypes in any of environments.
According to this procedure, genotype G3 was placed in the first order in E1, E5 and E7; in the second order
in E2, E3 and E9; in the third order in the E6 and E7; and in the fourth order in the E5. The AMMI1 biplot
(IPCA1 vs grain yield) identified G1, G3, G17 and G13 as high yielding and stable genotypes with seed yield
higher than total mean and lowest IPCA1 values. This biplot was also indicated environments E1, E9, E5, E2
and E3 had the lowest contribution in genotype by environment interaction interaction. The first principal
components explained only 42.5% of genotype by environment interaction, and therefore, it seems that using
the AMMI2 biplot is more efficient to identify the superior genotypes. In AMMI2 biplot (IPCA1 vs IPCA2),
genotypes G4, G3, G13, G1 and G10 had high general stability. The environments E3, E4 and E10 with long
vectors, had high discriminating ability and can estimate the relative efficiency of genotypes well.
Conclusion
In general, based on different indices, G3, G1 and G13 had high yield in most of environments, and in
most methods had good stability and could be candidates for introduction of new cultivars.
Keywords: Adaptability ؛Biplot ؛Genotype by environment interaction ؛Principal components ؛Yield
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