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 2 ،1و  .3دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشیار و استاد گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکدة کشاورزی،
دانشگاه صنعتی اصفهان
(تاریخ دریافت - 1393/6/24 :تاریخ تصویب)1394/7/22 :

چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر پیشتیمار بذر و تیمار آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود ژنوتیپ
هاشم آزمایشی بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در دو تاریخ
کاشت بهاره و پاییزه در نورآباد-لرستان اجرا شد .عامل اصلی شامل چهار تیمار آبیاری (بدون
آبیاری 100 ،75 ،و  150میلیمتر) بر پایة تبخیر از تشت تبخیر کالس  Aو عامل فرعی شامل دو
پیشتیمار ،پرایمینگ (شاهد ،ده ساعت پیشتیمار) بود .کاشت پاییزه به ترتیب سبب افزایش
 62/9 ،43/6 ،32/5 ،3/4 ،7/4 ،41/9و  13/7درصدی شمار نیام بارور ،ارتفاع بوته ،وزن صد
دانه ،عملکرد دانة تک بوته ،عملکرد زیستتوده یا زیستی (بیولوژیک) ،عملکرد دانه و شاخص
برداشت نسبت به کاشت بهاره شد .سطوح آبیاری پس از  100 ،75و  150میلیمتر تبخیر از تشت
تبخیر به ترتیب با میانگین  2044 ،2296و  1775کیلوگرم در هکتار افزایش  56/1 ،75/4و 35/5
درصدی در عملکرد دانه نسبت به سطح بدون آبیاری ( 1309کیلوگرم در هکتار) را نشان دادند.
پیشتیمار بذر افزایش  8/5درصدی عملکرد دانه نسبت به شاهد را نشان داد .میتوان استنباط کرد
که کاشت پاییزه به همراه آبیاری پس از  75میلیمتر تبخیر برای دستیابی به بیشترین عملکرد
ژنوتیپ هاشم در شمال لرستان مناسب است و اعمال پیشتیمار بذر نیز میتواند سبب بهبود
عملکرد دانه شود.
واژههای کلیدی :پیشتیمار ،تنش خشکی ،نخود پاییزه.
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بار از علتهای یعمبل ک ببدن عملك د گناهان زراع
است ) .(Harris et al., 2001ظهبر س ی و یكبباخت که
پایة استق ار یباسب را نران ی دهبد ،از یه ت ین
عایلها در راستای تعننن ظ فنت عملك د به شمار
ی روند.
ط دو دهة اخن  ،پنشتنمار (پ ای ک دن) بار
بهعببان یک روش یؤث تقبیت بار سعب افزایش س عت
و یكبباخت سعز شدن در بسناری از یحصبال،ت
کراورزی بهویژه در کربرهای پنر فته شده است
( .)Khan, 1992پنشتنمار بار ،تنماری کبت لشده از
جاب آب پنش از جبانهزن که شایل فعال شدن بار در
پتانسنل آب پاینن در یحدودة ف آیبد جبانهزن ببده،
است .در ف آیبد پنشتنمار ک دن ،ینزان کبت لشدهای از
آب جاب بار ی شبد تا فعالنتهای سبختوسازی
(یتاببلنك ) ،فنزیبلبژیك و بنبشنمنای پنش از ف آیبد
جبانهزن  ،بدون خارج شدن ریرهچه از بار آغاز شبد
(.)Al-Mudaris & Jutzi, 1999; Khan, 1992
ب رس های چبدی نران ی دهد که پنشتنمار بار
ی تباند سعب تس ی جبانهزن  ،بهعبد ویژگ های اولنة
کنفنت بار ،سعز شدن و استق ار بهت در یزرعه
( )Windauer et al., 2007و افزایش بازدة یحصبل
بهواسطة افزایش جاب آب و عباص غاای و استفادة
بنرت از نبر خبرشند ( )Finch-Savage et al., 2004در
طنف گست دهای از ش ایط یحنط شبد .ب پایة
گزارشهای گبناگبن پاینن ببدن پتانسنل آب خاك،
یبجب کاهش س عت و درصد سعز شدن ی شبد
( .)Harris et al., 2001ایا این ابتمال هست که بارهای
پنشتنمارشده تبش خرك کمت ی را تج به کببد ،زی ا
سعز شدن و رشد آنها جلبت افتاده است .اگ جبانهزن و
به دنعال آن تبسعة ریره بهس عت انجام شبد ،ابتمال
بقای گناهچه به علت افزایش ابتمال جاب رطببت از
عمق بنرت ی از خاك ،زیادت ی شبد ( & Al-Mudaris
.)Jutzi, 1999
شباخت عایلهای یؤث ب عملك د و یحدودیتهای
که ب ای دستناب به عملك دهای باالت در یحصبال،ت
زراع وجبد دارد ی تباند اقدام یؤث ی در تبلند
رق های سازگار و پ یحصبل باشد .تبش خرك یك
از یه ت ین یحدودیتهاست که بساسنت به آن اغلب

با کاهش در عملك د دانه اندازهگن ی ی شبد
( .)Sanhewe & Ellis, 1996یدی یت صحنح ،ش ایط و
عایلهای یحنط ب ای بنرت ین استفاده از یبع
یحدود رطببت تبلند دی گناهان زراع ازجمله نخبد
اهمنت ویژهای دارد (.)Ehsanzadeh et al., 2005
تاریخ کاشت یباسب یك از یه ت ین جبعههای
یدی یت الزم ب ای تعدیل عایلهای غن اقلنم یانبد
رق  ،آفا،ت و بنماریها ،علفهای ه ز ،تهنة بست بار و
همچبنن تبلند اقتصادی گناهان زراع به شمار ی رود
( .)Turk et al., 2003به دلنل به هب داری یؤث ت  ،گناه
نخبد در کاشت پاینزه و زیستانه اندامهای رویر
بزرگت ی داشته و یخزن زایر بزرگت ی ننز تبلند
ی کبد که به ینزان کاف یادة خرک به آن اختصاص
یافته و درنتنجه عملك د افزایش ی یابد ( Singh et
 .)al., 1997تنمارهای آبناری و تاریخ کاشت بهعببان
دو عایل یكمل در جهت تبلند یباسبت در یباطق
دی یط ح هستبد و انجام آبناری تكمنل در بارهای
ک به هم اه کاشت زودت نخبد پاینزه ی تبانبد نقش
عمدهای در تقبیت و ایجاد ثعا،ت در به هوری در تبلند
را داشته باشبد .این در بال است که با افزایش ینزان
آبناری تكمنل و کاشت زودت ی تبان ینزان تبلند در
نخبد را افزایش داد ( .)Oweis et al., 2004ب پایة
یراهدهها و اطالعا،ت شخص نگارندگان این نبشتار،
در استان ل ستان کرت نخبد در بهار و بهصبر،ت دی
یتداول است و ابتمال ی رود اندك تغنن ات در این
شنبة تبلند سعب افزایش چرمگن عملك د نخبد در
وابد سطح شبد .با تبجه به گست دگ سطح زی
کرت نخبد و همچبنن اهمنت اقتصادی آن در استان
ل ستان ،شباسای تأثن شنبههای یدی یت (یانبد
تاریخ کرت ،پنشتنمار باری و آبناری) ب عملك د آن
اهمنت زیادی داشته ،ازاینرو هدف این آزیایش
ب رس پاسخ نخبد (ژنبتنپ هاش ) به پنشتنمار بار و
تنمارهای یختلف آبناری در دو تاریخ کاشت پاینزه و
بهاره در نباب شمال استان (نبرآباد) است.
مواد و روشها
این آزیایش در روستای دوراه زال واق در 5
کنلبیت ی شه ستان نبرآباد (شمال ل ستان) (ع ض

غالی زال و همكاران :تأثن پنشتنمار بار و تنمارهای آبناری ب عملك د و ...

جغ افنای  34درجه و  03دقنقة شمال و طبل
جغ افنای  48درجه و  00دقنقة ش ق و ارتفاع از
سطح دریا  1859یت ) در خاک رس سنلت به اج ا
درآید (جدول .)1آزیایش بهصبر،ت ک ،تهای خ دشده
در قالب ط ح بلبكهای کایل تصادف با سه تك ار
ط دو تاریخ کاشت (دو آزیایش جداگانه) اج ا شد.
عایل اصل شایل چهار تنمار آبناری (بدون آبناری،
آبناری پس از  100 ،75و  150ینل یت تعخن ) ب
پایة تعخن از ترت تعخن کالس  Aببد .عایل ف ع
ننز شایل دو تنمار باری نخبد ژنبتنپ هاش (شاهد،
 10ساعت پنشتنمار) ببد .تجزیهوتحلنل آیاری دادهها
بهصبر،ت تجزیة ی کب صبر،ت گ فت .از تأثن تك ار در
داخل فصل بهعببان خطا ب ای آزیبن تأثن تاریخ
کاشت استفاده شد .همچبنن ب ای آزیبن تأثن تنمار
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آبناری و تأثن یتقابل تاریخ کاشت × تنمار آبناری از
خطای ( )aاستفاده شد و آزیبن تأثن پنش تنمار و
دیگ اث گااریهای یتقابل ب یعبای خطای ( )bصبر،ت
گ فت .در آزیایشهای یعتب ب ک ،تهای خ دشده
بهطبریعمبل ینانگنن ی بعا،ت خطای ( )bاز خطای ()a
کبچكت است .ایا در نتایج این آزیایش در یبرد
صفتهای شمار ننام بارور ،وزن صددانه ،عملك د دانه
در ببته و شاخص ب داشت ینانگنن ی بعا،ت خطای ()a
از ینانگنن ی بعا،ت خطای ( )bکبچكت ببد .لاا در این
صفا،ت ینانگنن ی بعا،ت تأثن یتقابل عایل ف ع (پنش
تنمار) × تاریخ کاشت × بلبك که سعب اختالط گرته
ببد ،یحاسعه شد .ایا جداسازی تأثن یادشده هنچ
تغنن ی در نتنجة یعب دار شدن تأثن عایل ف ع ب
جای نگااشت.

جدول  .1ب خ یرخصا،ت فنزیك شنمنای خاك یحل آزیایش در عمق  0-30سانت یت ی خاك
Table 1. Some physical- chemical characteristics of the soil of the experiment at depth of 0-30 cm
Electrical
Conductivity

Total
Nitrogen

Organic
Carbon

)(dS/m

)(%

)(%

0.598

0.052

1.62

pH

Phosphorus

Potassium

Soil texture

)(mg/kg
7.9

در آغاز ب ای انتخاب یباسبت ین زیان پنشتنمار
بار یک آزیایش یقدیات آزیایرگاه در هجده سطح
(دو تا س وشش ساعت پنشاندازی بار) انجام شد و
ب ای ه سطح پنش تنمار ،نمبنههای نبدتای بار
نخبد درون بستههای یرعک و نفبذپای به آب درون
کابننرشد (انكبباتبر) به هم اه پمپ خأل در دیای
 25±3درجة سلسنبس خنسانده شدند .ب درنگ پس
از پایان ه کدام از دورههای دو تا دوازده ساعته
بارهای پنشتنمارشده در یحنط آزیایرگاه در ش ایط
سایه در دیای  27±3درجة سلسنبس (تا رسندن
رطببت به بالت پایه) خرک شدند .در ضمن ه
سطح پنشتنمار در سه تك ار در پت ی دیش کرت
شد .ازآنجاکه سطبح پنشتنمار باالی دوازده ساعت
بارها جبانهزده و تبلند گناهچه ک دند ،از کرت آنها
در پت ی دیش ص فنظ شد .ب پایة س عت و درصد
جبانهزن در آزیایش یقدیات آزیایرگاه تنمار ده
ساعت پنشتنمار بهعببان یباسبت ین زیان
پنشتنمار ب ای اعمال روی ژنبتنپ هاش در ش ایط

26.1

360

Silty clay

)Particles (%
Clay

Silt

Sand

50

42

8

یزرعه انتخاب شد .عملنا،ت تهنة بست شایل شخ
پاینزه در اواسط یه یاه و یک نببت دیسک پنش از ه
فصل کاشت و ضدعفبن بارها با س ک ببکسنن تن ام
ببد .کاشت در دو فصل پاینز ( 30آبان یاه) و بهار در
( 25اسفبدیاه سال  )1391صبر،ت گ فت .کاشت با
ت اک  57ببته در یت ی ب با فبکای دست در فاصلة
ردیف  25سانت یت و فاصلة بنن بار  7سانت یت از
یكدیگ و در عمق کاشت بدود  5سانت یت  ،پس از
ضدعفبن علنه بنماریهای قارچ انجام شد .ه ک ،ت
آزیایر طبل یعادل  5یت و ع ض ب اب  1/25یت
داشت و شایل پبج خط کاشت ببد .فاصلة بنن دو
ک ،ت ف ع یجاور  0.5یت و بنن دو ک ،ت اصل
یبجبد در ه بلبك  3یت در نظ گ فته شد .ب ای
اطمنبان بنرت در ه نقطه دو بار در خاك ق ار داده
شد .پس از سعز شدن تبسط قنچ باغعان ف آیبد
تبک ک دن انجام گ فت .پس از استق ار کایل گناهچه
 25کنلبگ م در هكتار ننت وژن خالص (بهصبر،ت اوره)
بهعببان کبد اولنه در سطح یزرعه پخش شد .وجنن
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پنش از آبناری اندازهگن ی شد .تنمارهای آبناری در دو
تاریخ کاشت بهطبر ه زیان پس از استق ار کایل گناه،
در کاشت پاینزه نزدیک به ی بلة هرت ب گ و در بهاره
نزدیک به ی بلة شش ب گ از اول اردیعهرت 1392
اعمال شد .ینزان تعخن از ترت تعخن بهصبر،ت روزانه و
آیار دیا و بارشهای آسمان ی ببط به سال زرع
 1391-92از ی کز هباشباس شه ستان نبرآباد (واق در
 1کنلبیت ی یزرعه) دریافت و ثعت شد (جدول .)2
ک ،تها تا ی بلة پ شدن کایل ننامها (بدود  20درصد
رسندگ فنزیبلبژیک) آبناری شدند.

علفهای ه ز در طبل آزیایش بهصبر،ت دست و کبت ل
آفت ک م غالفخبار نخبد با س کارباریل (سبین) سه در
هزار صبر،ت گ فت .با داشتن ینزان رطببت وزن در زیان
ظ فنت زراع و نقطة پژی دگ دائ  ،ینزان آب
قابلاستفاده یحاسعه شد .ینزان تخلنة آب در ه تنمار
آبناری با اندازهگن ی رطببت وزن در زیان پنش از
آبناری و یقایسة آن با ینزان رطببت در نقطة تخلنة یجاز
یحاسعه شد .افزون ب آن با استفاده از رطببتسبج یدل
 )Soil Moisture Meter(GMK-S770و همچبنن به
روش وزن  ،رطببت عمق  40سانت یت ی خاك در روز

جدول  .2ینانگنن یاهانة بارندگ  ،دیا و تعخن از ترت تعخن کالس  Aبهصبر،ت درازید،ت ( )1381-1390و سال زراع 91-92
در ایستگاه هباشباس نبرآباد ل ستان
Table 2. The monthly means for precipitation, temperature and evaporation from a Class-A pan for 10-year long
(2002-2011) and the 2012-2013 cropping year in Nurabad weather station of Lorestan, Iran
)Monthly mean of temperature (° C
Evaporation
)(mm
201220022013
2011
217
180
62.8
60
3.8
30
0
0
0
0
0
30
112
16.6
135
89.9
276
232
379
300

Maximum
20022011
24.7
15.0
9.0
4.9
4.2
10.5
14.7
20.1
27.9
32.9

20122013
25
15.8
7.8
5.3
8.9
11.7
13.7
18.2
28
34.7

Minimum
20022011
7.9
3.1
-2.8
-5.8
-6.0
-1.2
2.4
2.6
9.6
13.4

ارتفاع ببته ،شمار ننام (غالف) بارور و عملك د تک
ببته بهصبر،ت تصادف در ده ببته در ی بلة رسندگ
فنزیبلبژیک اندازهگن ی شد .ب داشت کاشت پاینزه و
بهاره به فاصلة در بدود پبج هفته و به ت تنب در 28
خ داد و  30تن یاه سال زراع  1392صبر،ت گ فت.
یحاسعة عملك د زیست  ،عملك د دانه و شاخص
ب داشت در یسابت یعادل  3یت ی ب پس از باف
دو خط کاشت و  50سانت یت از دو ط ف ک ،تها
صبر،ت گ فت .تبزین و سپس خ ینکبب و ببجاری
ب ای ه ک ،ت پس از ب داشت و خرک شدن کایل
ببته در هبای آزاد یزرعه صبر،ت گ فت .دادهها با
استفاده از ن مافزار ( SASنسخه  )9/2تجزیة آیاری
شدند .رس نمبدارها با ن مافزار ( )Excel-2010انجام

20122013
8.1
3.7
-1.3
-6.8
-1.9
-0.6
1.9
4.6
8.6
13.1

Mean
20022011
16.3
9.0
3.1
-0.5
-0.9
4.7
8.6
13.2
18.7
23.1

20122013
16.5
10
3.3
-0.7
3.5
5.6
9.6
11.4
18.3
23.9

Precipitation
)(mm
201220022013
2011
0
3.4
112.3
96.1
64.3
50.6
51.7
52.6
42.4
80.3
35.2
48.7
27.4
76.5
59.0
52.3
0
4.6
0
0.2
392.3
465.1

Month

October
November
December
January
February
March
April
May
June
July
Sum

شد .ینانگننها با آزیبن دستک تفاو،ت یعب دار 1در
سطح ابتمال  5درصد یقایسه شدند .ض یب
همعستگ ساده (پن سبن) بنن صفا،ت با استفاده از
ن مافزار ( SASنسخه  )9/2یحاسعه شد.
نتایج و بحث
تأثن تاریخ کاشت ،تنمار آبناری و تأثن یتقابل تاریخ
کاشت × تنمار آبناری روی شمار ننام بارور ازنظ
آیاری یعب دار ببد (جدول  .)3کاشت پاینزه نسعت به
بهاره افزایش  41/9درصدی در شمار ننام بارور در
ببته را نران داد (جدول .)4

1. Least significant difference
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 تنمار آبناری و پنشتنمار بار ب عملك د و اجزای عملك د نخبد ژنبتنپ هاش، تجزیة واریانس تأثن تاریخ کاشت.3 جدول
Table 3. Analysis of variance for effects of planting season, irrigation regimes and seed priming on yield
and yield components of Hashem genotype of chickpea
Sources of variation

Df

Planting season
Replicate (Planting season)
Irrigation regimes
Planting season × Irrigation
Error (a)
Priming
Planting season × Priming
Irrigation × Priming
Planting season × Irrigation × Priming
Error (b)
Coefficient of variation (CV%)

1
4
3
3
12
1
1
3
3
16

Number
of fertile
pods
1250**
4.82
283**
23.2*
5.0
1.33ns
24.0ns
5.59ns
1.32ns
8.91
11.4

Plant
height

100 seed
weight

97.2**
6.02
68.8**
2.11ns
5.19
167**
40.1**
6.32ns
1.48ns
3.38
4.6

16.2**
0.61
21.2**
2.94*
0.73
0.28ns
0.72ns
0.64ns
0.75ns
0.97
5.7

Mean Squares
Grain
Biological
yield
yield
per plant
**
40.5
25458978**
1.13
36768*
11.2**
7260086**
1.34ns
102723ns
1.57
230264
0.22ns
10878ns
8.08*
259161ns
2.88ns
259161ns
0.28ns
273577ns
1.65
105051
19.5
8.0

Grain
yield

Harvest
index

9416231**
60621
2152491**
66902ns
49417
278099**
39296ns
48152ns
71678*
17338
7.1

401**
3.79
61.4**
2.74ns
4.96
369**
4.63ns
0.02ns
2.83ns
6.74
5.8

. درصد را نران ی دهد1  و5  * و ** به ت تنب بنانگ یعب دار نعبدن و یعب دار ببدن در سطبح ابتمال،ns
ns, * and ** indicate non-significant and significant at 5 and 1% levels of probability, respectively.

 تنمار آبناری و پنشتنمار بار ب عملك د و اجزای عملك د نخبد ژنبتنپ هاش، یقایسة ینانگنن تأثن تاریخ کاشت.4 جدول
Table 4. Mean comparisons for effects of planting season, irrigation regimes and seed priming on yield and yield
components of Hashem genotype of chickpea
Treatment
Planting season
Autumn
Spring
LSD5%
Irrigation regimes
Non-irrigation
75
100
150
LSD5%

Number of
fertile pods

Plant height
(cm)

100 seed
weight (gr)

Grain yield/
plant (gr)

Biological
yield (Kg/h)

Grain yield
(Kg/h)

Harvest
index (%)

31.2
21.9
1.8

41.5
38.7
2.0

28.0
26.8
0.6

7.49
5.65
0.8

4793
3336
486

2294
1408
197

47.8
42.0
1.6

18.8
28.8
29.0
27.4
2.0

37.8
43.4
40.4
38.8
2.02

26.1
29
27.7
26.6
0.2

5.27
6.96
7.55
6.50
1.1

3121
4971
4314
3851
426

1309
2296
2044
1755
197

41.6
45.9
46.7
45.3
2.2

26.2
25.8
1.8

38.2
41.6
1.1

27.5
27.3
0.6

5.64
6.50
0.8

4143
4273
198

1775
1927
80.5

42.0
45.0
1.58

Pretreatment
Control
Priming
LSD5%

درصد آیاری با5 ت یعب داری در سطح،است تفاو

 کمتLSD

ت آنها از ینزان،در ه ستبن و ب ای ه عایل آزیایر ینانگنن های که ب وف همسان دارند و یا تفاو
.یكدیگ ندارند

In each column and for each experimental factor means with the same letters or means with differences less than LSD do not have statistically
significant differences at 5% level of probability.

 همچبنن نتایج ب رس دیگ ی.کاشت را گزارش ک دند
روی کرت دوم گناه لببنا کاهش شمار ننام بارور در
ببته را در اث تأخن در زیان کاشت گزارش ک د
،75  سطبح آبناری پس از.)Latifzadeh et al., 2013(
 ینل یت تعخن از ترت تعخن به ت تنب150  و100
 درصدی شمار ننام45/7  و54/2 ،53/1 باعث افزایش
بارور نسعت به ش ایط دی (بدون آبناری) شدند
 بهنظ ی رسد با تبجه به نتایج بهدستآیده.)4(جدول
افزایش تبش ک آب سعب کاهش شمار ننام بارور در
 ب خ یحققان ننز در گزارشهایران نتایج.ببته شبد

کاشت زودهبگام به علت ف ار از خرك آخ فصل
و ش ایط یساعد رطببت در آغاز فصل ی تباند یبج
به افزایش شمار غالفها و ننام بارور در ببته شبد
 ه زیان طبل دورة تركنل.)Kobrai et al., 2010(
غالف با ش ایط یطلبب یحنط ی تباند سعب بهعبد
عملك د بهواسطة افزایش شمار غالف در ببته که یك
Zarei et al., (  شبد،از اجزای اصل عملك د است
( در گناه سبیا و2010( Rahchamandi et al. .)2011
( در گناه نخبد نتایج همسان2011) Fateh et al.
یعب ب کاهش شمار ننام بارور با تأخن در زیان
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همسان یعب ب کاهش شمار ننام تحت تبش
رطببت نسعت به ش ایط یباسب رطببت را گزارش
ک دند ( Rezvani Moghadam & Sadeghi
 .)Samarjan, 2008; Jalota et al., 2006در این
ب رس اگ چه در ه دو تاریخ کاشت پاینزه و بهاره ،با
کبتاه شدن دور آبناری ،شمار ننام بارور در ببته نسعت
به کرت دی (بدون آبناری) افزایش نران داد ول
)(b

LSD=1.87

bc c

a

ab

35
30
25
20
15
10
5

)100 seed weight (gr

c

d

c

Autumn

)(a

LSD=2.81

Autumn

Spring

a

ab
cd

d

cd

b
c

e

0
Non-irrigation



)Irrigation regimes (mm evaporation of evaporation pan

Non-irrigation

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Number of fertile pods

d

Spring

ینزان افزایش یادشده ب ای کاشت بهاره ( 86/8درصد)
بنرت از پاینزه ( 33/6درصد) ببد و در ظاه همنن
تفاو،ت سعب یعب دار شدن اث گااریهای یتقابل
تاریخ کاشت × تنمار آبناری ب ای این صفت شده است
(شكل .1الف) .دریجمبع در همة سطبح تنمار آبناری،
شمار ننام بارور در تاریخ کاشت پاینزه بنرت از تاریخ
کاشت بهاره ببد (شكل  .1الف).



)Irrigation regimes (mm evaporation of evaporation pan

شكل  .1ینانگنن اث گااریهای یتقابل تاریخ کاشت و تنمارهای آبناری ب شمار ننام بارور (الف) و وزن صد دانه (ب) نخبد ژنبتنپ
هاش در ش ایط یزرعه در نبرآباد ل ستان .در ه ستبن نمبدار و ب ای ه عایل آزیایر ینانگننهای که ب وف همسان دارند و
یا تفاو،ت آنها از ینزان  LSDکمت است تفاو،ت یعب داری در سطح  5درصد آیاری با یكدیگ ندارند (شمار نمبنه=)6
Figure 1. Mean of interaction effects of planting season and irrigation regimes on number of fertile pods (a) and 100 seed
weight (b) of Hashem genotype of chickpea in field conditions in Nurabad of Lorestan. Means with the same letters or
means with differences less than LSD do not have statistically significant differences at 5% level of probability (n=6).

ارتفاع ببته ازنظ آیاری تحت تأثن اث گااریهای
اصل تاریخ کاشت ،تنمار آبناری و پنشتنمارک دن و
ننز و تأثن یتقابل تاریخ کاشت×پنشتنمار ق ار گ فت
(جدول  .)3کاشت پاینزه نسعت به بهاره افزایش 7/4
درصدی در ارتفاع ببته را نران داد (جدول  .)4به نظ
ی رسد ،تأخن در زیان کاشت به علت افزایش دیا و
کبتاه شدن طبل روز سعب تس ی در گلده و
درنتنجه تبقف رشد ساقة اصل و درنتنجه کاهش
ارتفاع گناه ی شبد ( .)Rahchamandi et al., 2010به
نظ ی رسد در این ب رس ننز ،کاهش ارتفاع ببته در
کاشت بهاره به علت کاهش طبل دورة رشد رویر و
کبتاه شدن زیان تبسعة اندامهای رویر و زایر
گناه صبر،ت گ فته است .در ب رس اث سه تاریخ
کاشت ( 15اسفبد ،یك ف وردین و  15ف وردین) در
گناه نخبد به ت تنب افزایش  70/1و  40/6درصدی
ارتفاع ببته در تاریخ کاشت اول نسعت به تاریخ کاشت
دوم و سبم گزارش شده است (.)Kobrai et al., 2010

سطبح آبناری پس از  100 ،75و  150ینل یت تعخن
از ترت تعخن به ت تنب سعب افزایش  6/8 ،14/8و
 2/6درصدی در ارتفاع ببته نسعت به سطح بدون
آبناری شدند (جدول  .)4بهابتمال تبش رطببت ب
تقسن یاختهای اث گااشته و با کاهش س عت تقسن
یاختهای ،باعث کاهش ارتفاع ببته ی شبد .این نتایج
با یافتههای تحقنقا،ت  (2006) Amanullah et al.در
گناه لببنا و  (2001) Kanouni et al.در گناه نخبد
همخبان داشت .تنمار پنشتنمار بار سعب افزایش
 8/9درصدی در ارتفاع ببته نسعت به تنمار شاهد شد
(جدول  .)4رشد رویر بهت گناه درنتنجه پنشتنمار
بار باعث افزایش ارتفاع ببته ی شبد .بهابتمال
پنشتنمار بار با تس ی در تقسن یاختهای ،باعث
افزایش ارتفاع گناه ی شبد)2011( Shafipour et al. .
به نتایج همسان یعب ب افزایش  5درصدی ارتفاع
ببته در اث پنشتنمار بارهای گناه آفتابگ دان دست
یافتبد .رشد رویر س ی ت گناه ،طبالن ت شدن

غالی زال و همكاران :تأثن پنشتنمار بار و تنمارهای آبناری ب عملك د و ...

فصل رشد درنتنجه پنشتنمار باعث افزایش ارتفاع
ی شبد ( .)Shafipour et al., 2011بهابتمال
پنشتنمار بار با تس ی در تقسن یاختهای سعب
افزایش ارتفاع ببته ی شبد .اگ چه ه تحت کرت
پاینزه و ه کرت بهاره پنشتنمار بار سعب افزایش
ارتفاع ببته نسعت به تنمار شاهد شد ول افزایش
یادشده ب ای کاشت پاینزه (14/3درصد) بنرت از بهاره
)(b

LSD=1.57

Control

( 5درصد) ببد و در ظاه همنن تفاو،ت سعب یعب دار
شدن تأثن یتقابل تاریخ کاشت × پنشتنمار ب ای این
صفت شده است (شكل  .2الف)Rahchamandi et al. .
( )2010دربارة تأثن یتقابل تاریخ کاشت × پنشتنمار
گناه سبیا نتایج همسان یعب ب افزایش ارتفاع ببته
بهیبازا،ت پنشتنمار و زیان زودت کاشت را گزارش
ک دند که با نتایج ب رس پنر و همخبان داشت.
)(a

Priming

LSD=2.25

c

4
2

)Grain yield per plant (gr

bc
6

b

b

b

Spring

Planting season

40
30
20
10

0
Autumn

50

)Plant height (cm

a

ab

Control

Priming
a

10
8

125

0
Spring

Autumn
Planting season

شكل  .2ینانگنن اث گااریهای یتقابل تاریخ کاشت و پنشتنمار بار ب ارتفاع ببته (الف) و عملك د دانة تک ببته (ب) نخبد
ژنبتنپ هاش در ش ایط یزرعه در نبرآباد ل ستان .در ه ستبن نمبدار و ب ای ه عایل آزیایر ینانگننهای که ب وف همسان
دارند و یا تفاو،ت آنها از ینزان  LSDکمت است تفاو،ت یعب داری در سطح  5درصد آیاری با یكدیگ ندارند (شمار نمبنه =)6
Figure 2. Mean of interaction effects of planting season and seed priming on plant height (a) and grain yield per plant
(b) of Hashem genotype of chickpea in field conditions in Nurabad of Lorestan. Means with the same letters or means
)with differences less than LSD do not have statistically significant differences at 5% level of probability (n=6

وزن صددانه ازنظ آیاری تحت تأثن تاریخ کاشت،
تنمار آبناری و تأثن یتقابل تاریخ کاشت×تنمار آبناری
ق ار گ فت (جدول  .)3کاشت پاینزه افزایش 3/4
درصدی وزن صددانه نسعت به بهاره را نران داد
(جدول  (2011) Fateh et al. .)4در یک ب رس روی
گناه نخبد کاهش  8درصدی در وزن هزاردانه کاشت
بهاره نسعت به پاینزه (انتظاری) را به یساعد ببدن
ی بلة پ شدن دانه در کاشت پاینزه (انتظاری) نسعت
دادند (2010) Kobrai et al. .در پژوهر دیگ در
ب رس تأثن سه تاریخ کاشت در گناه نخبد افزایش
 13/7درصدی و یعب دار در وزن صددانه را در تاریخ
کاشت اول ( 15اسفبد) نسعت به تاریخ کاشت سبم
( 15ف وردین) گزارش ک دند که با نتایج ب رس
پنر و همخبان داشت .سطبح آبناری پس از ،75
 100و  150ینل یت تعخن از ترت تعخن به ت تنب
سعب افزایش  6/2 ،11/4و  2/1درصدی در وزن
صددانه نسعت به سطح بدون آبناری شدند (جدول .)4

به نظ ی رسد ،بهیبازا،ت کاهش تبش رطببت ایكان
جاب آب و در پ آن انجام نبرساخت (فتبسبتز)
بنرت در گناه بتباند یباد نبرساخت بنرت ی ب ای پ
شدن دانه ف اه کبد ( .)Leport et al., 1999اگ چه
وزن صددانه در همة سطبح آبناری ب ای کاشت پاینزه
بنرت از بهاره ببد ول این افزایش تحت سطبح
آبناری پس از  150ینل یت تعخن از ترت تعخن و
بهویژه در ش ایط دی (بدون آبناری) یرهبدت ببد و
همنن ای ی تباند یبج به یعب دار شدن تأثن
یتقابل ی ببطه ب ای این صفت شده باشد (شكل.1ب).
عملك د دانة تک ببته ازنظ آیاری تحت تأثن
تاریخ کاشت ،تنمار آبناری و تأثن یتقابل تاریخ
کاشت×پنشتنمار ق ار گ فت (جدول  .)3کاشت پاینزه
نسعت به بهاره افزایش  32/5درصدی در عملك د دانة
تک ببته را نران داد (جدول  .)4بهابتمال همزیان
شدن زیان پ شدن دانهها با ش ایط یساعد یحنط و
بزرگت ببدن شمار ننام بارور و افزایش وزن صددانه
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(جدول  )4ی تباند بنانگ باال ببدن عملك د دانة تک
ببته کاشت پاینزه نسعت به بهاره باشد .نخبد در کاشت
پاینزه و زیستانه نسعت به کاشت بهاره آن به دلنل
به هب داری یؤث ت از ش ایط و عایلهای یحنط
اندامهای رویر بزرگت ی داشته و یخزن زایر
بزرگت ی ننز تبلند ی کبد و درنتنجه عملك د دانه
افزایش ی یابد ( .)Singh et al., 1997سطبح آبناری
پس از  100 ،75و  150ینل یت تعخن از ترت
تعخن به ت تنب سعب افزایش  43 /2 ،32/0و 23/3
درصدی عملك د دانة تک ببته نسعت به سطح بدون
آبناری شدند (جدول  .)4افزایش عملك د دانة تک ببته
در سطح آبناری پس از  100ینل یت تعخن از ترت
تعخن ی تباند با باال ببدن تبلند ننام بارور در این
سطح آبناری در ارتعاط باشد (جدول  .)4در این
ب رس افزایش  6/2 ،11/4و  2/1درصدی در وزن
صددانه به ت تنب در سطبح آبناری پس از  100 ،75و
 150ینل یت تعخن از ترت تعخن ی تباند
بنانکببدة تبلند بنرت یباد نبرساخت بهیبازا،ت
کاهش تبش کمعبد آب در گناه و اختصاص آن به پ
شدن دانه و افزایش وزن صددانه و درنهایت عملك د
دانة تک ببته باشد (جدول  .)4در ش ایط گلده
زودهبگام و تركنل غالفهای زودت از یبق  ،گناه با
باف فنزیبلبژیك اندامهای خبد ،شمار غالف را که
ظ فنت تكمنل و پ ک دن آنها را دارد نگه ی دارد.
بباب این اگ در ط ید،ت گلده ش ایط نایساعد شبد،
شمار دانة کمت ی تركنل ی شبد و به دلنل تغایة
نایباسب ،دانهها ریز باق ی یانبد و ب عكس ش ایط
یباسب تغایه ،باعث تبلند بارهای درشتت ی ی شبد
( .)Rahchamandi et al., 2010تصبر ی شبد پاینن
ببدن س عت نبرساخت در ط پ شدن دانه یك از
دالیل اصل کاهش وزن دانه در ش ایط رویاروی با
تبش کمعبد آب است (.)Leport et al., 1999
تأثن پنشتنمار بار ب عملك د دانة تک ببته بسته
به تاریخ کاشت یتفاو،ت ببد .بهطبریکه در کاشت
پاینزه سعب کاهش ( 8/5درصد) و در بهاره سعب
افزایش ( 18/5درصد) عملك د دانة تک ببته را نسعت
به تنمار شاهد شد (شكل .2ب) .به نظ ی رسد دلنل
چبنن پاسخ این ای باشد که تأثن پنشتنمار در

ش ایط با کمعبد رطببت اهمنت بنرت ی در بهعبد
عملك د دانة تک ببته در یقایسه با ش ایط یباسب
رطببت داشته باشد.
عملك د زیست ازنظ آیاری تحت تأثن تاریخ
کاشت و تنمار آبناری ق ار گ فت (جدول  .)3به نظ
ی رسد زیان کاشت زودهبگام بهواسطة افزایش طبل
دورة رشد و ه زیان ی ابل تبسعه و پ شدن دانه با
ش ایط یساعد یحنط سعب افزایش عملك د زیست
شبد .در این ب رس ننز ،کاشت پاینزه یبج به افزایش
 43/6درصدی در عملك د زیست نسعت به کاشت
بهاره شد (جدول  .)9-4در یباطق خرک و
ننمهخرک تبلند بعببا،ت وابستگ زیادی به ش ایط
آب و هبای در ی ابل بساس رشد دارد ،هبای گ م و
خرک در چبنن ش ایط سعب کاهش رشد و
درنهایت یادة خرک تبلندی گناه ی شبد ( Zarei et
 .)al., 2011در ب رس سه تاریخ کاشت در گناه نخبد
تاریخ کاشت اول ( 15اسفبد) به ت تنب افزایش 25/2
و  82/3درصدی عملك د زیست نسعت به تاریخ
کاشت دوم ( 1ف وردین) و سبم ( 15اسفبد) را نران
داد که نتایج این یحققان با نتایج ب رس پنر و
همخبان داشت (Latifzadeh .)Kobrai et al., 2010
 (2013) et al.در پژوهر دیگ با عببان ب رس سه
تاریخ کاشت ( 20ی داد 30 ،ی داد و  9شه یبر) در
گناه لببنا ،کاهش عملك د زیست بهیبازا،ت تأخن در
زیان را گزارش ک دند .به نظ ی رسد بهیبازا،ت
افزایش رطببت قابلاستفاده ،عملك د زیست افزایش
ی یابد .در این ب رس ننز ،سطبح آبناری پس از ،75
 100و  150ینل یت تعخن از ترت تعخن به ت تنب
یبج به افزایش  38/2 ،59/2و  23/3درصدی در
عملك د زیست نسعت به سطح بدون آبناری شدند
(جدول  .)4ب رس پاسخده ژنبتنپ یختلف لببنا
چر بلعل ( )Vigna unguiculata L.نران داد که در
ش ایط تبش رطببت بهیبازا،ت کاهش  21درصدی
ینزان آب قابلاستفاده بهطبر ینانگنن کاهش 40-11
درصدی در عملك د زیست ایجاد شد ( & Anyia
.)Herzog, 2004
عملك د دانه ازنظ آیاری تحت تأثن همة
اث گااریهای اصل و تأثن یتقابل تاریخ کاشت×تنمار
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آبناری × پنش تنمار ق ار گ فت (جدول  .)3کاشت
پاینزة نخبد افزایش  62/9درصدی در عملك د دانه
نسعت به کاشت بهاره را نران داد (جدول  .)4تأخن
در زیان کاشت سعب کاهش طبل دورة رشد گناه و
همزیان شدن پ شدن دانه با ش ایط نایساعد یحنط
یانبد تبش رطببت و تبش گ یای آخ فصل ی شبد
و این یسئله سعب کاهش عملك د و اجزاء یؤث ب
عملك د ی شبد .در این ب رس ننز ،تأخن در زیان
کاشت بهواسطة کاهش شمار ننام بارور ،وزن صددانه و
عملك د دانة تک ببته سعب کاهش عملك د دانه در
وابد سطح شده است (جدول  .)4این کاهش بهیبازا،ت
کاهش  3/4 ،47 ،41/9و  32/5درصدی به ت تنب در
شمار ننام بارور ،شمار شاخة ف ع  ،وزن صددانه و
عملك د دانة تک ببته در تأثن تأخن در زیان کاشت
صبر،ت گ فت (جدول  (2011) Fateh et al. .)4افزایش
چرمگن کاشت انتظاری نخبد نسعت به کاشت بهاره
را به دلنل همخبان ی ابل اولنة رشد با دورة
دست س به آب خاك و تبلند شمار ننام در کاشت
انتظاری بنان ک دند .در این آزیایش پ شدن ننامها و
دانههای نخبد درکرت بهاره بهطبر عمده از ننمة دوم
خ داد تا ننمة تن یاه با ینانگنن یاهانه بنرنبة دیای
به ت تنب  28و  34/7درجة سلسنبس صبر،ت گ فت
(جدول  .)2پ شدن ننامها و دانهها درکرت پاینزه
بهطبر عمده در خ دادیاه صبر،ت گ فت .ازاینرو ی بلة
پ شدن دانة این گناه س یادوست درکرت بهاره با
رخداد دیاهای تبشزای جدیت ی در یقایسه با کرت
پاینزة آن روبهرو ببده است)2011( Shafipour et al. .
در ب رس سه تاریخ کاشت ( 31خ داد 14 ،تن و 29
تن ) در گناه آفتابگ دان بنان داشتبد ،اگ چه تأخن در
کاشت دوم نسعت به کاشت اول یعب دار نعبد ،ایا
تاریخ کاشت سبم کاهش  31درصدی در عملك د دانه
نسعت به کاشت اول را نران دادKobrai et al. .
) (2010با ب رس تأثن سه تاریخ کاشت در گناه نخبد
بنان داشتبد ،تاریخ کاشت اول ( 15اسفبد) به ت تنب
افزایش  19/9و  50/2درصدی عملك د دانه نسعت به
تاریخ کاشت دوم ( 1ف وردین) و سبم ( 15ف وردین)
را نران داد که نتایج این یحققان با نتایج ب رس
پنر و همخبان داشت .در این ب رس  ،سطبح آبناری
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پس از  100 ،75و  150ینل یت تعخن از ترت
تعخن به ت تنب با ینانگنن  2044 ،2296و 1775
کنلبگ م در هكتار افزایش  56/1 ،75/4و 35/5
درصدی در عملك د دانه نسعت به تنمار بدون آبناری
( 1309کنلبگ م در هكتار) را نران دادند (جدول .)4
این افزایش بهیبازا،ت افزایش اجزاء عملك د ازجمله
شمار ننام بارور ،وزن صددانه و عملك د دانة تک ببته
در ه یک از سطبح آبناری در تأثن افزایش ینزان
رطببت قابلاستفاده نسعت به ش ایط دی (بدون
آبناری) صبر،ت گ فت (جدول  .)4تبش کمعبد آب
ی تباند سعب بسته شدن روزنهها شده ،درنتنجه
ینزان گازک ببنک ورودی به گناه ننز کاهش ی یابد
که به دنعال آن ینزان نبرساخت ک شده و این یسئله
باعث کاهش اجزاء عملك د و درنهایت کاهش عملك د
دانه در وابد سطح ی شبد .در ب رس تأثن خرك
روی عملك د دانه در گناه لببنا یعمبل تبش خرك
یبج به کاهش  80درصدی عملك د دانه 60 ،درصدی
شمار غالف در گناه 26 ،درصدی شمار دانه در غالف و
 13درصدی در وزن صددانه شد و عملك د تحت تبش
با عملك د گناه در ش ایط بدون تبش همعستگ نران
داد و رابطة یبف با شاخص بساسنت خرك و
کاهش درصد تبلند از خبد نران داد (.)Szilagyi, 2003
همچبنن (1999) Leport et al. ،در ب رس های خبد
روی ژنبتنپهای نخبد کاهش  50تا  80درصدی
عملك د دانه در ش ایط کمعبد آب را گزارش ک دند.
نتایج این ب رس گبیای این ای ببد که تبش کمعبد
آب بهواسطة کاهش اندازة دانه و شمار دانه سعب
کاهش عملك د ی شبد .در ب رس تأثن آبناری
تكمنل ب عملك د دو گناه نخبد و عدس در ط سه
سال با دوازده تاریخ کاشت بنان شد که یک
همعستگ یثعت بنن عملك د دانه و ینزان آب یص ف
وجبد دارد ( .)Zhang et al., 2000افزون ب این ،نتایج
این ب رس نران داد که آبناری تكمنل (یک یا دو بار
آبناری از ی بلة گلده تا پ شدن دانه) در ط
سالهای با ش ایط آبوهبای خرک ی تباند نقش
بارزت ی در ثعا،ت عملك د نخبد و عدس داشته باشد
).(Zhang et al., 2000
پنش تنمار بار بهواسطة استق ار س ی ت گناه،
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تبسعة س ی ت تاجپبشش (کانبپ ) و تس ی در ی ابل
نمبی سعب افزایش طبل دورة رشد و درنهایت عملك د
دانه ی شبد .در این ب رس ننز ،تنمار پنش تنمار
نسعت به تنمار شاهد افزایش  8/5درصدی در عملك د
دانه را نران داد (جدول  .)4اگ چه تنمار پنش تنمار
تبانست سعب استق ار س ی و تس ی در ی ابل نمبی
گناه نخبد شبد ،ایا نتبانست سعب افزایش یعب داری
در اجزاء عملك د دانه که تعنننکببدة عملك د دانه در
وابد سطح به شمار ی روند ،بربد .بباب این به نظ
ی رسد همعستگ یبف و یعب دار ب قزدگ ببته
(** )r=-0/45و کاهش  25/4درصدی ب قزدگ
بهواسطة پنش تنمار بار نسعت به تنمار شاهد بتباند
تبجه ب افزایش عملك د دانه نسعت به تنمار شاهد
باشد (نتایج ارائه نرده است) .به نظ ی رسد که
جبانهزن س ی و استق ار یباسب ببته باعث ی شبد
که گناهان ی ابل رشد رویر و زایر خبد را در
زیان کبتاهت ی ط کببد .افزایش دیا در طبل دورة
رشد رویر یك از عایلهای یؤث ب کاهش طبل
دورة رشد گناهان زراع به شمار ی رود .بباب این،
تغنن پای یها در ی ابل رشد ،ی تباند رشد گناه و
درنهایت عملك د دانه را یتأث سازد ( Zarei et al.,
 .)2011اگ چه تأخن در زیان کاشت سعب کاهش
دورة رشدونمب و کاهش اجزاء عملك د و عملك د دانه
ی شبد ،ایا استفاده از روشهای یختلف پنشاندازی
ازجمله پنشتنمار با آب (هندروپ ایمنبگ) ی تباند
اث گااریهای ناش از تأخن در زیان کاشت را ی تف
سازد ( .)Rahchamandi et al., 2010ب رس چهار
سطح پنش تنمار بار با آب روی سه ژنبتنپ لببنا
نران داد که  7و  14ساعت پنش تنمار بار به ت تنب
سعب افزایش  22/3و  15/1درصدی عملك د دانه با
افزایش س عت و درصد جبانهزن و تس ی در استق ار
و سعز شدن گناه نسعت به تنمار شاهد شدند
(Kaur et al. .)Ghassemi-Golezani et al., 2008
) (2005با ب رس روی گناه نخبد بنان داشتبد که
پنش تنمار بار یمكن است بهواسطة افزایش فعالنت
آنزی ها یانبد ساکارز فسفا،ت فسفاتاز ،ساکاروز سنبتاز
و ایببرتاز سعب افزایش ینزان جاب یباد نبرساخت
ب ای پ شدن دانه شبد )2006( Basra et al. .بهعبد

عملك د دانة گناه ب نج را به رابطة یثعت بنن عملك د دانه
با روز تا سعز شدن و دوام سطح ب گ ارتعاط دادند.
درصد شاخص ب داشت ازنظ آیاری تحت تأثن
تاریخ کاشت ،تنمار آبناری و پنش تنمار ق ار گ فت
(جدول  .)3کاشت پاینزه نسعت به بهاره افزایش 13/7
درصدی در درصد شاخص ب داشت را نران داد
(جدول  )2010( Rahchamandi et al. .)4در ب رس
دو تاریخ کاشت ( 15و  31خ داد) در گناه سبیا
افزایش  38درصدی درصد شاخص ب داشت تاریخ
کاشت اول را نسعت به زیان کاشت دوم گزارش
ک دند .همچبنن (2010) Kobrai et al. ،در ب رس سه
تاریخ کاشت در گناه نخبد به ت تنب افزایش  10/0و
 20/7درصدی شاخص ب داشت در کاشت اول (15
اسفبد) نسعت به کاشت دوم ( 1ف وردین) و سبم (15
ف وردین) را گزارش ک دند که با نتایج ب رس پنر و
همخبان داشت .سطبح آبناری پس از  100 ،75و
 150ینل یت تعخن از ترت تعخن به ت تنب با
ینانگنن  46/7 ،45/8و  45/2درصد افزایش ،10/3
 12/5و  8/9درصدی در درصد شاخص ب داشت نسعت
به ش ایط دی (بدون آبناری) را نران دادند (جدول.)4
سطبح بدون آبناری و آبناری پس از  100ینل یت
تعخن از ترت تعخن به ت تنب با  46/7و  41/5درصد
بنرت ین و کمت ین درصد شاخص ب داشت را به خبد
اختصاص دادند (جدول  .)4همچبنن تنمار پنشتنمار
بار سعب افزایش  7/1درصدی در درصد شاخص
ب داشت نسعت به تنمار شاهد شد (جدول  .)4به نظ
ی رسد در این ب رس بهابتمالزیاد کاهش ب قزدگ
ببته ( 25/4درصد) در تنمار پنشتنمار سعب افزایش
شاخص ب داشت نسعت به تنمار شاهد شده است .در
گناه آفتابگ دان گزارش شده است که پنشتنمار بارها
سعب بهعبد تسهن یادة خرک به سمت دانه و
افزایش شاخص ب داشت و عملك د دانه شد ( Hussain
.)et al., 2006
نتیجهگیری

بباب یافتههای این آزیایش ی تبان اظهار ک د که
وضعنت رطببت خاك به هم اه تاریخ کاشت تأثن
جدی در رشد و عملك د دانة نخبد (ژنبتنپ هاش ) در
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بهعبد چرمگن عملك د دانة نخبد در نباب س دسن
.ل ستان یانبد نبرآباد شبد
سپاسگزاری
از کمکهای یال یعاونت پژوهر دانرگاه صبعت
تهای علم دکت بمندرضا، ارائة یربر،اصفهان
عرق زاده و دکت بمندرضا عنسبند (دانرگاه
ت دی، و تأینن بار نخبد تبسط ی کز تحقنقا،)ل ستان
.س ارود استان ک یانراه قدردان ی شبد

ت پاینزه، کاشت نخبد بهصبر.نبرآباد ل ستان دارند
ب کرت بهارة آن ب ت ی دارد و ه چه شمار آبناری
ت گن د عملك د دانة نخبد نسعت به،بنرت ی صبر
 با تبجه به.ش ایط دی (بدون آبناری) افزایش ی یابد
یحدودیت دست س به آب آبناری و رخداد تبش
خرك در سالهای اخن ی تبان بنان داشت که
تنمار پنشتنمار بارها پنش از کاشت بهعببان یک
عایل یدی یت یباسب به هم اه سطح آبناری پس از
 ینل یت تعخن از ترت تعخن ی تبانبد سعب150
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ABSTRACT
In order to study the effects of irrigation regimes, planting season and seed priming on grain yield and
components of Hashem genotype of chickpea in Nurabad, northern Lorestan, two 3-replicate split-plot
field experiments, one autumn- and the other spring-sown, were conducted. The primed and non-primed
seeds (subplots) of this chickpea genotype were sown in autumn and spring and subjected to four
irrigation levels (i.e. irrigation after 75, 100 and 150 mm evaporation from a Class-A Pan and no
irrigation). Autumn-sown chickpea out-performed the spring-sown chickpea by 41.9, 7.4, 3.4, 32.5, 43.6,
62.9, and 13.7% in terms of pods/plant, plant height, 100-seed weight, seed weight/plant, dry matter and
grain yield and harvest index, respectively. Irrigation after 75 (2296 kg/ha), 100 (2044 kg/ha) and 150
mm evaporation (1775 kg/ha) led to 75.4, 56.1 and 35.5% increases in grain yield, respectively, relative
to the no irrigation condition (1309 kg/ha). Seed priming led to 8.5% increase in grain yield, averaged
over planting seasons and irrigation levels. It could be concluded that while seed priming enhances grain
yield, planting genotype Hashem in autumn along with irrigation after 75 mm evaporation may lead to
notable increase in its grain yield in the northern regions of Lorestan.
Keywords: Autumn chickpea, drought stress, priming.
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