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 .1استادیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،پردیس کشاورزي و منابع طبيعی ،دانشگاه رازي ،کرمانشاه ،ایران
 .2دانشجوي کارشناسیارشد ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،پردیس کشاورزي و منابع طبيعی ،دانشگاه رازي ،کرمانشاه ،ایران
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 .4استادیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،پردیس کشاورزي و منابع طبيعی ،دانشگاه رازي ،کرمانشاه ،ایران
تاریخ وصول مقاله1392/04/23 :

تاریخ پذیرش مقاله1392/12/21 :

چكيده
به منظور بررسی واكنش عملکرد گياه نخود به تنش خشکی و روشهای مصرف كود نيتروژن ،آزمايشی به صورت كرتهای خردشنده
در پرديس كشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه رازی كرمانشاه و در دو سال زراعی  8٩-١٣88و  ٩0-١٣8٩به اجرا درآمد .آبياری تکميلی
در سه سطح ( .١بدون آبياری .2 ،يک نوبت آبياری در ابتدای گلدهی ،و  .٣دو نوبت آبياری در مراحل گلدهی و غالف بستن) به منزلة
عامل اصلی و تركيب تيمارهای مقادير و روشهای مصرف كود نيتروژن در نه سطح به منزلة عامل فرعی درنظر گرفته شد .نتايج نشنان
داد كه آبياری تکميلی منجر به افزايش معنادار تعداد دانه در بوته و وزن صددانه می شود و از اين طرينق عملکنرد نهنايی داننه افنزايش
می يابد .از نظر عملکرد دانه ،بين تيمارهای يک نوبت و دو نوبت آبياری تکميلنی (بنه ترتينب بنا  ١646و  ١728كيلنوگرم در هکتنار)
اختالف آماری معناداری مشاهده نشد .روشهای كاربرد كود نيتروژن روی عملکرد دانه و برخی اجزای آن تأثير معنادار داشت ،امنا بنر
وزن صددانه تأثيری نداشت .مصرف توأم خاك كاربرد و محلولپاشی كود نيتروژن با تأثير مثبت بر تعداد دانه در بوته ،موجب افنزايش
عملکرد دانه شد .درمجموع ،به منظور حصول حداكثر عملکرد دانه در زراعت نخود ،انجام يک نوبت آبياری تکميلی در مرحلة گلدهی،
همچنين استفاده از هر دو روش كاربرد كود نيتروژن (خاك كاربرد و محلولپاشی) توصيه میشود.
كلیدواژهها :خشکی ،كوددهی ،محلولپاشی ،مصرف در خاك ،نخود.

* نويسنده مسئول

Email: ghobadi.m@razi.ac.ir

مختار قبادی و همکاران

 .1مقدمه

دورة آيش ،دورة گلدهی و دورة پرشدن دانه وابسته است

نخود ١جزء تيرة بقوالت است كه بيشتر كشورهای

و حداكثر عملکرد دانه (حدود  2000كيلوگرم در هکتار)

توليدكنندة آن در مناطق خشک و نيمهخشک قرار دارند

تقريباً با  ٣٩0ميلی متر بارندگی در اين دوره ها به دست

[ .]١٣ايران يکی از مهمترين كشورهای توليدكنندة اين

می آيد .بارندگی بيشتر و متوالی به دليل آثار منفی

محصول ،با ميانگين بارندگی  250ميلیمتر در سال (كمتر

غرقابی باعث كاهش عملکرد دانه می شود [ .]١5با

از يکسوم بارندگی جهان) جزء مناطق خشک و

بررسی اثر سه رژيم آبياری (بدون تنش ،تنش در زمان

نيمهخشک طبقهبندی میشود .در سال زراعی ،8٩-١٣88

گلدهی و تشکيل غالف و تنش در زمان پر شدن دانه)

سطح زيركشت نخود در ايران حدود  508هزار هکتار بوده

بر سه لگوم دانهای (لوبيای معمولی ،لوبيا چشم بلبلی و

است كه  4٩٩هزار هکتار آن به صورت ديم و  ٩هزار

نخود) مشخص شد كه در هر سه گونه ،بيشترين كاهش

هکتار به صورت آبی كشت شده است .به عبارت ديگر ،در

عملکرد با اعمال تنش خشکی در زمان گلدهی و

ايران حدود  ٩8درصد از مزارع نخود به صورت ديم كشت

تشکيل غالف حاصل شد [ .]2١تنش كمبود آب در

میشود [.]١

دورة رشد زايشی نخود از طريق ريزش گل ها ،كاهش

از آنجا كه سطح وسيعی از اراضی كشور ايران در اقليم

تشکيل غالف ،افزايش تعداد غالف های پوك و كاهش

خشک و نيمهخشک قرار دارد ،كمبود آب مهمترين عامل

طول دورة پرشدن دانه ،عملکرد اقتصادی را متأثر

محدودكنندة توليد گياهان زراعی از جمله نخود است كه

می سازد [ .]٩در مطالعه ای ،عملکرد نخود در شرايط

بر عملکرد نخود در واحد سطح تأثير میگذارد [.]6

تنش خشکی آخر فصل در مقايسه با گياهان آبياری شده

عملکرد اقتصادی يک گياه بازتاب بسياری از فرايندهای

به دليل كاهش تعداد غالف و نيز كاهش تعداد دانه 42

رشد است كه طی دورة رشدونمو به وقوع میپيوندد .تنش

تا  5٣درصد كاهش يافت [ .]١4در بررسی واكنش پنج

خشکی از طريق تأثيرگذاری بر اين فرايندها بر توليد

الين نخود سياه نسبت به شيب كاهش رطوبت در دورة

محصول تأثير دارد [ .]22تنش خشکی ،رشد رويشی و

رشد زايشی مشخص شد كه عملکرد دانه در گياهان در

عملکرد دانه را از طريق افت سطح برگ و فتوسنتز كاهش

معرض تنش به طور معناداری كمتر از گياهان شاهد

میدهد و اين امر منجر به كاهش فتوسنتز جامعة گياهی

بود [.]٣

میشود كه ميزان اين كاهش به شدت تنش و مرحلهای از

تنش خشکی به شدت بر فرايند تثبيت نيتروژن تأثير

نمو بستگی دارد كه در آن تنش رخ میدهد [ .]١2وقوع

میگذارد .افزايش شدت تنش خشکی باعث كاهش

خشکی طی فصل رشد ،بهخصوص در مراحل زايشی گياه،

فراوانی تارهای كشنده ،فراوانی باكتری ،قدرت چسبندگی

باعث محدوديت رشد گياه میشود و عالوه بر پايين آوردن

و نفوذ باكتری به تارهای كشنده ،انتشار اكسيژن از سطح به

كل زيستتودة توليدی ،عملکرد و اجزای عملکرد را نيز

داخل گره و كاهش فعاليت آنزيمی میشود .در نتيجه ،بر

دستخوش تغييراتی میكند [.]١١

تثبيت نيتروژن و رشد گياه پيامد منفی دارد [ .]20اگرچه

عملکرد دانة نخود به شدت به ميزان بارندگی در طول

انتظار میرود قسمت عمدة نياز حبوبات به نيتروژن ،از
طريق تثبيت زيستی نيتروژن تأمين شود ،نتايج تحقيقات
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نشان داده است كه هر زمان ميزان نيتروژن قابل استفادة

باتوجه به اينکه گياه نخود قادر است تا حدودی

خاك اندك باشد ،مصرف كود نيتروژن به مقدار كم و برای

نيتروژن مورد نياز خود را به كمک باكتریهای تثبيتكنندة

تحريک رشد اوليه مطلوب خواهد بود .به اين منظور ،در

نيتروژن تأمين كند ،هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی

زمان كاشت مقدار  ١5تا  ٣0كيلوگرم نيتروژن در هکتار

واكنش عملکرد و اجزای عملکرد گياه نخود به مقادير و

برای مزارع حبوبات توصيه میشود [.]2

روشهای كاربرد كود نيتروژن در شرايط تنش و عدم تنش

با وجودی كه اثر تحريکكنندگی مقدار كم نيتروژن در

خشکی در مراحل انتهايی رشد بود .همچنين ،در اين

تشکيل و توسعة گرهها گزارش شده است ،اما گزارشهايی

آزمايش ،روشهای مختلف مصرف كود نيتروژن ارزيابی و

در مورد لگومها وجود دارد كه با افزايش نيتروژن خاك در

امکان محلولپاشی كود نيتروژن در زراعت اين گياه بررسی

آنها گرهزايی كاهش يافته است [ .]١0در آزمايشی با

شد .از ديگر اهداف اين تحقيق ،تعيين زمان مناسب

مصرف  200كيلوگرم نيتروژن در هکتار ،ميزان نيتروژن

محلولپاشی در زراعت نخود بود.

توليدشده در اثر تثبيت نيتروژن در لوبيا چشمبلبلی از ١25

 .2مواد و روشها

كيلوگرم به  57كيلوگرم در هکتار كاهش يافت [ .]2از آنجا

اين تحقيق در مزرعة آزمايشی پرديس كشاورزی و منابع

كه بروز تنش خشکی در كشتهای ديم نخود معموالً

طبيعی دانشگاه رازی كرمانشاه با طول و عرض جغرافيايی

همزمان با فعاليتهای زايشی گياه رخ میدهد و گياه در

به ترتيب  47/٩و  ٣4/2١درجه و ارتفاع  ١٣5١متر از سطح

اين مراحل بيشترين نياز را به مواد غذايی و عناصر معدنی

دريا در دو سال زراعی  8٩-١٣88و  ٩0-١٣8٩به اجرا

پيدا میكند ،فراهم كردن مواد غذايی برای گياه در اين

درآمد .متوسط بارندگی ،تبخير و تعرق ،رطوبت نسبی و

شرايط يکی از ضروریترين اقدامها به شمار میآيد كه

دمای ماهانه در طول آزمايش در جدول ١آمده است.

موجب بهبود در كيفيت و كميت محصول میشود؛

دادههای هواشناسی از ايستگاه هواشناسی شهر كرمانشاه در

بهخصوص اينکه ريشه به علت كمبود رطوبت ،ضعيف

فاصله  5كيلومتری از محل آزمايش بهدست آمد.

میشود و قدرت تأمين نيازهای گياه را ندارد .همچنين ،با

پارامترهای هواشناسی در دو سال زراعی  8٩-١٣88و

كاهش رطوبت و كاهش فعاليت ريشه ،باكتریهای

 ٩0-١٣8٩مشابه هم ،همچنين مشابه آمار بلندمدت منطقه

همزيست تثبيتكنندة نيتروژن نيز دچار ركود میشود و

بود .مشخصات خاك مزرعه در جدول  2آمده است .نتايج

قادر به تأمين نيتروژن مورد نياز گياه نيست .در چنين

آزمون تجزية خاك مزرعه نشان میدهد كه درصد رس باال

شرايطی محلولپاشی عناصر غذايی ،بهويژه اوره به منزلة

و بافت سنگين دارد .همچنين ،از نظر فسفر ،پتاسيم،

منبع نيتروژن روی شاخ و برگ گياه عامل مؤثری در

نيتروژن ،كربن آلی و عناصر ريزمغذی در حد متوسط و

افزايش عملکرد و كيفيت محصول است [ .]5محلولپاشی

معرف خاكهای منطقة غرب ايران است .باتوجه به اينکه

در ابتدای گلدهی و  50درصد گلدهی به افزايش عملکرد

سطح زير كشت نخود در ايران عمدتاً در غرب كشور واقع

دانة نخود در مقايسه با تيمار شاهد (عدم محلولپاشی)

است [ ،]١ويژگی خاك مزرعة محل آزمايش ،معرف خاك

میانجامد [.]١٩

اكثر مزارع زيركشت نخود است.
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آزمايش به صورت كرتهای خردشده با طرح پاية

قبل از اعمال تيمار محلولپاشی اوره در مرحلة

بلوكهای كامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد .فاكتور

شاخهدهی ،ابتدا به منظور تعيين بهترين غلظت از محلول

آبياری تکميلی در سه سطح ( .١بدون آبياری .2 ،يکبار

اوره ،درصدهای مختلف محلولپاشی اوره روی بوتههايی

آبياری در ابتدای گلدهی ،و  .٣دوبار آبياری در مراحل

آزمايش شد كه از قبل برای انجام اين كار كشت شده بودن

ابتدای گلدهی و ابتدای غالف بستن) به منزلة عامل اصلی

و مناسبترين غلظت بهدست آمده ٣ ،درصد تشخيص داده

و روشهای كاربرد كود نيتروژن در نه سطح ( .١شاهد

شد ،زيرا غلظتهای باالتر به سوختگی برگها میانجامد.

(بدون كود نيتروژن) .2 ،مقدار  25كيلوگرم در هکتار كود

برای اجرای تيمار محلولپاشی در مراحل تعيين شده ،با

نيتروژن به صورت خاك كاربرد هنگام كاشت .٣ ،مقدار 50

توجه به مساحت كرتها ،محلول اوره تهيه و با استفاده از

كيلوگرم در هکتار كود نيتروژن به صورت خاك كاربرد

سمپاش الکتريکی ( MATABI ELEGANCEساخت

هنگام كاشت .4 ،محلولپاشی اوره در مرحلة شاخهدهی،

ايتاليا) با فشار سه بار محلولپاشی انجام شد .در طول فصل

 .5محلولپاشی اوره در ابتدای گلدهی .6 ،محلولپاشی

رشد گياه ،مراقبتهای زراعی الزم از قبيل مبارزه با

اوره در ابتدای غالف بستن .7 ،مقدار  25كيلوگرم در

علفهای هرز در تمام تيمارهای آزمايشی به طور يکسان

هکتار كود نيتروژن به صورت خاك كاربرد  +محلولپاشی

انجام گرفت .جهت مبارزه با آفت كرم پيلهخوار نخود ،از

اوره در مرحلة شاخهدهی .8 ،مقدار  25كيلوگرم در هکتار

سم دلتامترين و در مرحلة ابتدای رشد غالفها استفاده

كود نيتروژن به صورت خاك كاربرد  +محلولپاشی اوره

شد .برداشت نهايی از رديفهای ميانی هر كرت فرعی پس

در ابتدای گلدهی ،و  .٩ميزان  25كيلوگرم در هکتار كود

از حذف  0/5متر از هر دو سوی خطوط به منزلة حاشيه

نيتروژن به صورت خاك كاربرد  +محلولپاشی اوره در

انجام گرفت .برای تجزية واريانس و مقايسة ميانگين دادهها

ابتدای غالف بستن) به منزلة عامل فرعی انتخاب شد.

از نرمافزارهای  SPSSو  MSTAT-Cاستفاده شد .در

كود نيتروژن جهت خاك كاربرد ،همچنين محلولپاشی

تجزية واريانس ،سال فاكتور تصادفی و تيمارهای رطوبتی

از منبع اوره (حاوی  46درصد نيتروژن) تأمين شد .رقم

و نيتروژن فاكتور ثابت در نظر گرفته شد .مقايسة ميانگين

نخود مورد آزمايش  ILC-482بود كه به صورت بهاره و در

دادهها نيز با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال 5

 20اسفند ماه كشت شد .تراكم مورد نظر پنجاه بوته در

درصد انجام گرفت.

مترمربع در نظر گرفته شد .هر واحد آزمايشی شش رديف
كاشت به طول  4متر داشت .فاصلة بين دو رديف كاشت

 .3نتایج و بحث

 25سانتیمتر و فاصلة بذور روی رديفها  8سانتیمتر بود.

 .1. 3تعداد شاخة فرعی در بوته

در هر دو سال ،زمين محل اجرای آزمايش در سال قبل از

تعداد شاخة فرعی در بوته به طور معناداری تحت تأثير

آن به صورت آيش بود .همزمان با كاشت ،تيمارهای كودی

تيمارهای رطوبتی قرارگرفت ،اما تحت تأثير اثر سال،

خاك كاربرد مربوط اعمال شد .در ابتدای كاشت با وقوع

همچنين اثر روشهای كاربرد كود نيتروژن قرارنگرفت

بارندگی در زمان مناسب نياز به آبياری مرتفع شد .بر

(جدول  .)٣در بين سطوح مختلف رطوبتی بيشترين تعداد

حسب تيمارهای تنش ،آبياریهای الزم در زمان مناسب

شاخة فرعی در تيمار دو بار آبياری بهدست آمد كه نسبت به

خود انجام گرفت .در تيمارهای آبياری تکميلی ،مقدار آب

تيمار شاهد حدود  ٣5درصد افزايش نشان داد (جدول .)4

برای هر نوبت آبياری يکسان در نظر گرفته شد.
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به نظر میرسد ميزان كاهش شاخة فرعی با كاهش دفعات

محلولپاشی اعمال شده بود ،تعداد غالف بارور كمتری

آبياری از روند نسبتاً ثابتی پيروی میكند .اين نتيجه با

داشت (جدول  .)4اين نتايج نشاندهندة اهميت بسيار زياد

گزارش محققان ديگر مبنی بر افزايش تعداد شاخة فرعی

 25كيلوگرم كود نيتروژنه در ابتدای كشت به عنوان كود

در گياه نخود با انجام آبياری مطابقت دارد [.]١8

آغازگر است ،در حالی كه برخی زارعان به دليل عدم
آگاهی ،از مصرف كود آغازگر در مزرعة نخود خودداری

 .2. 3تعداد غالف بارور در بوته

میكنند .نتايج مقايسة ميانگين دادهها نشان داد كه زمان

تعداد غالف در بوته يکی از مهمترين اجزای مؤثر بر

محلولپاشی نيز برای دستيابی به بيشترين تعداد غالف

عملکرد به شمار میرود ،لذا نقش تعيينكنندهای در

بهدست آمده مهم است ،بهطوری كه محلولپاشی در زمان

عملکرد دانة نخود دارد .نتايج بهدست آمده از آزمايش

شاخهدهی و گلدهی مناسبترين زمان برای محلولپاشی

اخير نشان داد كه اثر آبياری تکميلی روی تعداد غالف در

بود .همچنين ،نتايج نشان داد كه اثر متقابل سطوح رطوبتی
و تيمارهای كود نيتروژن بر تعداد غالف بارور در بوته

بوته معنادار بود (جدول  .)٣بيشترين تعداد غالف در بوته

معنادار شد .بيشترين تعداد غالف در بوته زمانی بهدست

به طور مشترك در تيمارهای يک و دو مرحله آبياری

آمد كه عالوه بر استفاده از كود نيتروژن به هر دو روش

بهدست آمد و اعمال تنش خشکی (تيمار بدون آبياری

محلولپاشی و آغازگر ،حداقل يک مرحله آبياری هم

تکميلی) منجر به توليد كمترين تعداد غالف در بوته شد

صورت گرفت (جدول  .)5نکتة قابل توجه در جدول 5

(جدول  .)4يکی از داليل مؤثر بر كاهش تعداد غالفهای

اين است كه احتماالً انجام آبياری بيشتر ،از حساسيت زمان

بارور در تيمار ديم ،كاهش طول دورة گردهافشانی و در

محلولپاشی كم میكند و كشاورز از آزادی عمل بيشتری

نتيجه كاهش تعداد غالف است [.]١7

برای تعيين زمان مناسب محلولپاشی برخوردار میشود،

اثر تيمارهای مختلف كود نيتروژن نيز بر تعداد غالف

زيرا طبق نتايج موجود ،با دوبار آبياری ،لزوماً نبايد

در بوته معنادار شد ( .)P>0/0١بيشترين تعداد غالف

محلولپاشی را در مرحة شاخهدهی يا گلدهی انجام داد

مربوط به تيمارهايی بود كه در آنها از هر دو روش

بلکه میتوان اين كار را تا مرحلة غالفدهی به تأخير

مصرف كود نيتروژن استفاده شده است .ساير تيمارها از

انداخت و به نتيجة دلخواه رسيد.

جمله تيمارهايی كه كود نيتروژن در آنها فقط به روش

جدول  .5برهمكنش آبیاری تکمیلی و تیمارهای كود نیتروژن روی تعداد غالف بارور در بوته در تجزیة مركب دوساله
تيمارهای كود نيتروژن

تيمارهای رطوبتی
N1

N2
h-l

بدون آبياری

١٣/8 g-l

يکبار آبياری

١5/25 e-j

١6/١0 d-i

دوبار آبياری

١4/42 f-k

١8/82 a-d

١٣/28

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N3

١0/87

١١/05 kl

١2/١8 jkl

١0/77 l

١5/١5 e-j

١2/82 i-l

١0/85 l

١٣/72 g-l

١6/8 c-h

١5/57 d-j

١4/87 e-j

20/05 abc

2١/02 ab

١8/07 b-e

١6/8٣ c-h

١7/١7 c-g

١7/6١ c-f

١5/١٩ e-j

2١/56 a

2١/75 a

20/02 abc

l
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 .3. 3تعداد غالف بارور در ساقة اصلی و شاخههاای

افزايش آب در دسترس باعث توسعة كانوپی گياه میشود

فرعی

كه خود ضمن توليد مواد فتوسنتزی بيشتر ،مخزن زايشی

تعداد غالف در ساقة اصلی و تعداد غالف در شاخههای

بزرگتری را تغذيه میكند .مراحل گلدهی و تشکيل غالف

فرعی در هر بوته به شکل بسيار معناداری ()P>0/0١

حساسترين مراحل رشد گياه نخود نسبت به تنش آب

تحت تأثير سال و رژيمهای آبياری قرارگرفت .تعداد

معرفی شده است [ .]١6تعداد غالف بارور به تفکيک ساقة

غالف در ساقة اصلی در آزمايش سال دوم بيشتر بود ،اما

اصلی و شاخههای فرعی تحت تأثير تيمارهای مختلف كود

در همين سال تعداد غالف در شاخههای فرعی كمتر از

نيتروژن نيز قرارگرفت .بيشترين تعداد غالف بهدست آمده

سال اول بهدست آمد .مقايسة ميانگين تيمارها نشان داد كه

در ساقة اصلی مربوط به تيمارهای نيتروژن شمارة دو،

كمترين تعداد غالف در ساقة اصلی و شاخههای فرعی در

شش ،هفت ،هشت و نه بود و در بقية تيمارها تعداد غالف

تيمار بدون آبياری (شاهد) بهدست آمد (جدول .)4

در ساقة اصلی كمتر بود .در شاخههای فرعی نيز بيشترين

بيشترين تعداد غالف بهدست آمده در ساقة اصلی مربوط

تعداد غالف بهدست آمده مربوط به تيمارهای نيتروژن

به تيمار يک مرحله آبياری تکميلی بود زيرا از آنجا كه با

شمارة هفت و هشت است .در اين مورد نيز اهميت كاربرد
هر دو روش مصرف كود نيتروژن (محلولپاشی و خاك

انجام يک مرحله آبياری در مقايسه با دو مرحله آبياری

كاربرد) به خوبی خود را نشان میدهد .اثر متقابل رژيمهای

تعداد شاخة فرعی كمتری توليد میشود ،لذا در مورد تعداد

رطوبتی و تيمارهای كود نيتروژن بر تعداد غالف در شاخة

غالف ،سهم ساقة اصلی در تيمار يک مرحله آبياری بيشتر

فرعی معنادار شد (جدول  .)6اين امر نشان میدهد كه

از دو مرحله آبياری است .در مورد تعداد غالف در

محلولپاشی نيتروژن در مرحلة غالفدهی زمانی منجر به

شاخههای فرعی ،با افزايش دفعات آبياری تعداد شاخة

افزايش تعداد غالف در شاخههای فرعی میشود كه ريشة

فرعی بيشتر میشود و در پی افزايش تعداد شاخههای

گياه آب كافی در اختيار داشته باشد و اين رطوبت در

فرعی ،تعداد غالف بيشتری نيز شکل میگيرد .درنتيجه

نتيجة انجام آبياری در اين مرحله بهدست میآيد ،زيرا در

بيشترين تعداد غالف در شاخة فرعی در تيمار دو مرحله

اين آزمايش ،انجام محلولپاشی در مرحلة غالفدهی در

آبياری بهدست آمده است.

تيمار يک مرحله آبياری نتوانسته است به افزايش تعداد

به نظر میرسد هر چه ميزان آب آبياری و طول فصل

غالف در شاخة فرعی بينجامد.

رشد بيشتر شود ،تعداد غالف در گياه بيشتر میشود.

جدول  .6برهمكنش آبیاری تکمیلی و تیمارهای كود نیتروژن روی تعداد غالف بارور در شاخههای فرعی در تجزیة مركب دوساله
N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

بدون آبياری

١0/07 f-k

٩/٣١ h-k

7/42 jk

7/68jk

8/6 jkl

7/08 k

١0/6٩ e-j

8/28 ijk

6/٩5 k

يکبار آبياری

٩/75 g-k

١0/7 e-j

8/8٩ ijk

١١/56 d-i

١0/١4 f-k

٩/56 g-k

١4/57 a-d

١4/84 abc

١2/8٩ b-g

دوبار آبياری

١0/78 e-j

١٣/٩6 a-e

١2/46 c-h

١٣/20b-f

١٣/٩7 a-e

١0/١٩ e-k

١6/72 a

١7/١2 a

١5/75 ab
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شايان ذكر است كه با بررسی اطالعات بهدست آمده از

غالفها را نداشت .بنابراين ،در شرايطی كه رطوبت كافی

مقايسة ميانگين تيمارها ،سهم شاخههای فرعی در توليد

در مراحل گلدهی و پرشدن غالفها در اختيار گياه نخود

غالف ،بين  75-70درصد محاسبه شد كه رقم نسبتاً بااليی

بود ،تعداد غالف بيشتری تشکيل شد .همچنين ،تعداد

است و بر نقش بسيار مهم شاخههای فرعی در عملکرد

بيشتری از غالفها نيز پر نشد .با اين حال ،تعداد غالف

نهايی بوته داللت میكند.

بارور در بوته افزايش نشان داد .تعداد غالف غيربارور در
بوته تحت تأثير متقابل رژيمهای رطوبتی و تيمارهای كود

 .4. 3تعداد غالفهای غيربارور

نيتروژن قرارگرفت (جدولهای  ٣و  .)7نتايج نشان داد كه

تعداد غالفهای غيربارور در بوته تحت تأثير فاكتور سال

اعمال تيمارهای كود نيتروژن در حالت بدون آبياری و يک

قرارنگرفت (جدول  .)٣اعمال تيمار رطوبتی روی اين

مرحله آبياری تأثيری بر تعداد غالفهای غيربارور در بوته

صفت اثر گذاشت و در تيمار دوبار آبياری ،تعداد

نداشت ،اما در تيمار دو مرحله آبياری اين تأثير را میتوان

غالفهای غيربارور به شکل معناداری ( )P>0/0١بيشتر از

تا حدودی مشاهده كرد ،بهخصوص در مورد تيمار نيتروژن

تيمارهای يک نوبت آبياری در مرحلة گلدهی ،همچنين

شمارة هشت (مقدار  25كيلوگرم در هکتار كود نيتروژن به

بدون آبياری تکميلی بود .باتوجه با نحوة رشد نامحدود

صورت خاك كاربرد هنگام كاشت  +محلولپاشی اوره در

گياه نخود ،در شرايطی كه رطوبت در اختيار گياه بود حتی

ابتدای گلدهی) میتوان اين گونه استنباط كرد كه اعمال

در مرحلة پرشدن دانهها نيز تشکيل غالف ادامه يافت.

اين تيمار توانسته تا حدودی از تأثير منفی انجام دو مرحله

هرچند رطوبت كافی موجود در خاك ،دوام سطح سبز

آبياری در افزايش تعداد غالفهای غيربارور بکاهد و

برگ را افزايش داد اما دمای باال در اواخر خرداد و اوايل

بيشتر از ساير تيمارهای اعمال شده ،اين صفت منفی را

تير ماه اجازة تداوم سطح سبز برگ را نداد و برگها زرد

تعديل كند ،زيرا محلولپاشی اوره همراه با رطوبت مناسب

شد (جدول  .)١بنابراين ،گياه فرصت كافی برای پرشدن

در خاك در اين مرحله از رشد گياه باعث تداوم بيشتر

غالفها را در اختيار نداشت.

سطح سبز برگ و تقويت منبع فتوسنتزی میشود .بنابراين

از طرف ديگر ،تشکيل تعداد زياد غالف باعث اختالل

آسيميالت بيشتری در اختيار مخزنها قرارمیگيرد.

در تعادل بين منبع فتوسنتزی (برگها) و مخزن (دانهها)
شد .به عبارت بهتر ،برگهای منبع توانايی پركردن همة
جدول  .7برهمكنش آبیاری تکمیلی و تیمارهای كود نیتروژن روی تعداد غالف غیربارور در بوته در تجزیة مركب دوساله
N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

بدون آبياری

١/٣٣ e

١/2 e

١/45 e

١/85e

١/٣5 e

١/2٣ e

١/١ e

١/45 e

١/٣ e

يکبار آبياری

e

١/05

e

e

دوبار آبياری

b

4/٣١

e

١/١6

b

4/46

a

١/40
5/4

١/5٣

bcd

٣/7١

e
cd

١/6
٣/48
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e

١/75

bcd

٣/76

e

١/56

bc

4/١

e
d

١/6
٣/2٣

e
b

١/25
4/4
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جدول  .8برهمكنش آبیاری تکمیلی و تیمارهای كود نیتروژن روی تعداد دانه در بوته در تجزیة مركب دوساله
N2

N1

N3
١١/07

١١/25 j

١2/42 ij

١١/١4 j

١5/24 e-i

١٣/20hij

١١/08 j

١7/48 c-g

١6/١8 d-h

١5/5١ e-i

20/62 abc

2١/56 ab

١8/57 b-e

١8/02 b-f

١8/5٣ b-e

١6/١2 d-i

22/٣5 a

22/٩5 a

20/82 abc

بدون آبياری

١4/0 g-j

hij

يکبار آبياری

١5/٣٩ e-i

١6/88 d-h

١4/50 f-j

دوبار آبياری

١5/22 e-i

١٩/6٣ a-d

١8/١٩ b-f

١٣/48

j

N4

N5

N6

N7

N8

N9

ميانگينهای دارای حداقل يک حرف مشترك فاقد اختالف معنادار در سطح  5درصد است (آزمون دانکن).

 .5. 3تعداد دانه در بوته

 .6. 3وزن صددانه

اثر تيمارهای رطوبتی ،همچنين اثر تيمارهای مختلف كود

وزن صددانه به شکل معناداری تحت تأثير تيمار رطوبتی

نيتروژن روی صفت تعداد دانه در بوته بسيار معنادار بود

قرارگرفت (جدول  .)٣بيشترين وزن صددانه در رژيمهای

(جدول  .)٣در اين مورد نيز بيشترين تعداد دانه در بوته

يک مرحله آبياری و دو مرحله آبياری بهدست آمد و در

بهطور مشترك با اعمال يک مرحله آبياری و دو مرحله

تيمار بدون آبياری با حدود  4/6درصد كاهش نسبت به دو

آبياری بهدست آمد .به تبعيت از تعداد غالف بارور در

تيمار ديگر ،وزن صددانة كمتری حاصل شد (جدول .)4

بوته ،تعداد دانه در بوته نيز به شکل تقريباً مشابهی تحت

تيمار بدون آبياری تکميلی از تعداد دانه در بوتة كمتری

تأثير تيمارهای مختلف كود نيتروژن قرارگرفت و تعداد

نسبت به شرايط يک و دو نوبت آبياری تکميلی برخوردار

دانه در بوته بيشتر در تيمارهای شمارة هفت و هشت

بود .بنابراين ،انتظار میرفت كه وزن صددانه در تيمار بدون

بهدست آمد كه در آنها از هر دو روش مصرف كود

آبياری تکميلی بيشتر باشد ،اما چنين نتيجهای تحقق نيافت،

نيتروژن استفاده شده بود .در اين تحقيق ،اثر متقابل

زيرا وقوع تنش خشکی در مراحل گلدهی و غالفدهی

تيمارهای رطوبتی و تيمارهای مختلف كود نيتروژن نيز در

سبب كاهش فتوسنتز جاری برگها و عدم توانايی آنها در

مورد صفت تعداد دانه در بوته معنادار شد (جدول .)٣

پر كردن دانههای موجود میشود .همچنين ،نتايج نشان داد

بيشترين تعداد دانه در بوته هنگامی بهدست آمد كه هم

كه اثر كود نيتروژن روی وزن صد دانه از نظر آماری

رطوبت كافی در مراحل گلدهی و غالفدهی فراهم بود و

معنادار نبود .به عبارت بهتر ،تيمارهای ميزان و روش

هم از هر دو روش كاربرد كود نيتروژن استفاده شد .البته،

كاربرد كود نيتروژن تأثير چندانی روی وزن صددانه

در چنين شرايطی ،محلولپاشی نيتروژن در مرحلة گلدهی

نداشت (جدول .)4

مؤثرتر از مرحلة شاخهدهی و مرحلة غالفدهی بود
(جدول  .)8نتايج مشابهی نيز در يک گزارش وجود دارد

 .7. 3عملكرد دانه

[ ،]١٩در حالی كه در ديگر تحقيقات ،تأثير محلولپاشی

اثر آبياری تکميلی روی عملکرد دانه معنادار بود (جدول

اوره در مرحلة اواسط غالفدهی روی تعداد دانه در بوته

 .)٣مقايسة ميانگين تيمارها نشان داد كه بيشترين مقدار

بيشتر از محلولپاشی اوره در مرحلة گلدهی گزارش شده

عملکرد دانه در تيمارهای يکبار آبياری و دوبار آبياری

است [.]7

بهدست آمد (جدول  .)4در اين آزمايش در تيمار شاهد
(ديم) ،به دليل محدوديت رطوبت خاك در مرحلة پرشدن
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دانه در نهايت به كاهش عملکرد دانه انجاميد .اين نتايج با

 .8. 3عملكرد زیستی

نتايج آزمايش ديگر مطابقت داشت كه كاهش عملکرد دانه

اثر تيمارهای رطوبتی بر عملکرد زيستی بسيار معنادار بود

و شاخص برداشت را در اثر تنش خشکی گزارش كرده

(جدول  )٣و كمترين عملکرد زيستی در تيمار بدون

بودند [.]4

آبياری تکميلی بهدست آمد كه با نتايج ديگر محققان

به تبعيت از برخی اجزای عملکرد تحت تأثير تيمارهای

مطابقت داشت [ .]8آنها نيز در آزمايش خود گزارش

مختلف كود نيتروژن ،عملکرد دانه نيز به شکل بسيار

كردند كه تنش خشکی به شدت عملکرد زيستی گياه را

معناداری تحت تأثير تيمارهای مختلف كود نيتروژن

كاهش میدهد .همچنين ،نتايج نشان داد كه اعمال دو

قرارگرفت (جدول  .)٣مقايسة ميانگين دادهها نشان داد كه

مرحله آبياری نسبت به يک مرحله آبياری به مقدار بيشتری

بيشترين عملکرد بهدست آمده مربوط به تيمارهای شمارة

منجر به افزايش عملکرد زيستی شد (جدول  .)٣باتوجه به

هفت ( 25كيلوگرم كود نيتروژن به صورت خاك كاربرد +

اينکه انجام آبياری بيشتر معموالً منجر به رشد رويشی

محلولپاشی اوره در مرحلة شاخهدهی) و شمارة هشت

بيشتر میشود ،دستيابی به اين نتيجه چندان دور از انتظار

( 25كيلوگرم كود نيتروژن به صورت خاك كاربرد +

نبود .اثر تيمارهای مختلف كود نيتروژن روی عملکرد

محلولپاشی اوره در ابتدای گلدهی) بود (جدول  .)4در

زيستی معنادار نبود (جدول .)٣

اين تيمارها به منظور اعمال كود نيتروژن از هر دو روش
(محلولپاشی و خاك كاربرد) استفاده شد و چنانکه

 .9. 3شاخص برداشت

مشخص است عملکرد اين تيمارها به شکل معناداری

شاخص برداشت در سال اول و دوم از نظر آماری تفاوت

بيشتر از تيمارهايی است كه كود نيتروژن در آنها فقط به

معنادار نداشت .اما اين صفت تحت تأثير تيمارهای مختلف

روش محلولپاشی يا به روش خاك كاربرد مصرف شده

رطوبتی قرارگرفت (جدول .)٣بيشترين ميزان شاخص

است .اين نتيجه نيز بر اهميت هر دو شکل استفاده از

برداشت بهدست آمده مربوط به تيمار يک مرحله آبياری

نيتروژن برای حصول حداكثر عملکرد دانه داللت دارد.

بود (جدول  .)4كاهش شاخص برداشت در تيمار دوبار

البته ،در اين بين نبايد اهميت زمان مناسب محلولپاشی را

آبياری نسبت به يکبار آبياری به اين دليل است كه دو

ناديده گرفت ،زيرا طبق نتايج ،در تيمار شمارة نه كه

نوبت آبياری (در گلدهی و غالفدهی) ميزان شاخ و برگ

محلولپاشی در مرحلة غالفدهی به همراه استفادة خاك

را بيش از عملکرد دانه افزايش میدهد و اين عدم تعادل

كاربرد كود نيتروژن صورت گرفته است ،افزايشی در

بين عملکرد شاخ و برگ و عملکرد دانه در تيمار دوبار

عملکرد دانه مشاهده نشد .افزايش سن برگها و كاهش

آبياری نسبت به تيمار يکبار آبياری ،باعث كاهش شاخص

جذب كود نيتروژن در برگها در اين مرحله دليل احتمالی

برداشت شده است .با انجام دو نوبت آبياری ،درصد

اين امر است .افزايش در عملکرد دانة گياه نخود در اثر

غالفهای غيربارور افزايش میيابد كه به كاهش عملکرد

محلولپاشی نيتروژن ،در آزمايشهای محققان ديگر نيز

دانه میانجامد .اين كاهش عملکرد دانه در مقايسه با

گزارش شده است [.]١٩ ،7

افزايش شاخ و برگ گياه احتماالً خود دليل ديگری بر
كاهش شاخص برداشت در تيمار دوبار آبياری نسبت به
تيمار يکبار آبياری بوده است .اعمال تيمارهای كود
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تأثیر آبیاری تکمیلی و روشهای كاربرد كود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای آن در زراعت نخود ()Cicer arietinum L.

نيتروژن روی شاخص برداشت تأثير گذاشت و در ميان
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