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ABSTRACT
This study was carried out to investigate the effect of supplemental irrigation, application of mycorrhizal fungi
and plant density on yield and yield components and grain protein percentage of chickpea under rainfed
conditions in the Qalhar village of Delijan region, Iran during 2012, as a split- split plot experiment based on
Randomized Complete Block Design with three replications. Four levels of irrigation management (as main
plots) were rainfed without irrigation, irrigation at flowering stage, irrigation at seed filling stage and complete
irrigation. two levels of inoculation (as sub plots) were inoculation with Glomus ineraradice and noninoculation. Three plant densities (as a sub-sub plots) were 20, 30 and 60 plant.m-2. Irrigation treatments had
a significant effect on the number of pods per plant, the number of nodes per plant, grain yield and grain protein
percentage and the highest grain yield was obtained at full irrigation. Inoculation with mycorrhiza fungus
increased the number of nodes in the root and grain yield by 50% and 10.7%, respectively. Mycorrhiza
inoculation in rainfed conditions resulted in the highest number of nodes in the root. The highest grain yield
was obtained at a density of 60 plants.m-2. One stage of irrigation at the flowering stage and grain filling led to
an increase in grain yield to 31.5% and 26.7% compared to rainfed, respectively. Therefore, according to the
results of this study, by inoculation with mycorrhiza, the density of 60 plants.m-2 and a supplementary irrigation
stage, a significant increase in grain yield compared to rainfed conditions at similar conditions to the present
study can be achieved.
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تأثير تراکم بوته و قارچ مايکوريزا بر عملکرد ،اجزای عملکرد دانه و درصد پروتئين نخود تحت شرايط آبياری
تکميلی
1

سلمان مقامی مهر ،1حميد دهقانزاده* ،2عليرضا فالح نصرتآباد ،3کريم نوزاد نمين
 .1گروه زراعت و اصالح نباتات ،واحد نراق ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نراق ،ایران.
 .2گروه علوم کشاورزی ،دانشگاه پیام نور ،ایران.
 .3موسسه تحقیقات آب و خاک ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/11/5 :تاریخ بازنگری-1400/12/9 :تاریخ تصویب)1400/12/14 :

چکيده
بهمنظور بررسی تأثیر تراکم بوته و قارچ مایکوریزا بر عملکرد ،اجزای عملکرد دانه و درصد پروتئین نخود تحت شرایط آبیاری
تکمیلی آزمایشی بهصورت کرتهای دو بار خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی
 1391-1390در مزرعهای در روستای قالهر شهرستان دلیجان انجام گردید .تیمارهای آزمایش شامل آبیاری در چهار سطح
دیم کامل ،یک مرحله آبیاری در مرحله شروع گلدهی ،یک مرحله آبیاری در مرحله پرشدن دانه و آبیاری کامل بهعنوان
عامل اصلی و قارچ مایکوریزا در دو سطح تلقیح و عدم تلقیح عامل فرعی و تراکم بوته در سه سطح  30 ،20و  60بوته در
مترمربع بهعنوان عامل فرعی بودند .نتایج نشان داد که تیمار آبیاری بر تعداد غالف در بوته ،تعداد گره در ریشه ،درصد
پروتئین دانه و عملکرد دانه تأثیر معنیداری داشت و باالترین عملکرد دانه در آبیاری کامل و به میزان  3135/97کیلوگرم
در هکتار به دست آمد .تلقیح با قارچ مایکوریزا باعث افزایش تعداد گره در ریشه و عملکرد دانه به ترتیب به میزان  50و
 10/7درصد گردید .تلقیح با قارچ و در شرایط دیم منجر به باالترین تعداد گره در ریشه شد .بیشترین عملکرد دانه در
تراکم  60بوته در به میزان مترمربع  3691/76کیلوگرم در هکتار به دست آمد .همچنین یک مرحله آبیاری در مرحله
گلدهی و پرشدن دانه به ترتیب منجر به افزایش عملکرد دانه به میزان  31/5و  26/7درصد نسبت به دیم گردید؛ بنابراین
میتوان با تلقیح با مایکوریزا ،تراکم  60بوته در مترمربع و یک مرحله آبیاری تکمیلی افزایش عملکرد دانهای نسبت به
شرایط دیم در شرایط مشابه با مطالعه حاضر به دست آورد.
واژههای کليدی :تعداد گره در ریشه ،تعداد غالف در بوته ،تلقیح قارچ ،دیم ،نخود.

مقدمه
حبوبات از جمله نخود پس از غالت بزرگترین منبع تأمین
پروتئین گیاهی به شمار میآیند و منافع حاصل از گنجاندن این
گیاهان در تناوب زراعی در بهبود حاصلخیزی خاک و مدیریت
نیتروژن در جهت کشاورزی ارگانیک از دیرباز تاکنون به اثبات
رسیده است ( .)Abasluo et al., 2014مطالعات نشان میدهد که
در برخی شرایط میتوان از آبیاری بهصورت مکمل بارش برای
افزایش تولید نخود بهره گرفت ( .)Jalali, 2019آبیاری تکمیلی
عملیاتی با کارایی باالست که برای افزایش تولید محصوالت
کـشاورزی و بهبـود معیشت در نواحی خشک از پتانسیل باالیی
برخوردار است ( .)Asghar and Tahir, 1997افزایش ارتفاع بوته،
عملکرد و برخی اجزای عملکرد دانه با افزایش دفعات آبیاری
تکمیلی در نخود گزارش شده است ( Sadeghzadeh-Ahari,
 .)2020افزایش تعداد غالفهای پر و کاهش تعداد غالفهای پوک
* نویسنده مسئولDehghanzadeh@pnu.ac.ir :

و افزایش عملکرد تک بوته ( ،)Shirui et al. 2019افزایش عملکرد
دانه ( )Jalali, 2019; Ahmadi et al., 2020در آبیاری تکمیلی
نسبت به شرایط دیم گزارش شده است ( .)Jalali, 2019کاهش
تعداد غالف در بوته ،وزن دانه و عملکرد دانه نخود ( Sohrabi et
 ،)al., 2019کاهش عملکرد دانه ،زیستتوده ،شاخص برداشت،
وزن  100دانه ،تعداد دانه در بوته و غالف و تعداد غالف در بوته
در نخود (،)Saeidi et al., 2020کاهش ارتفاع و وزن خشک اندام-
های هوایی لوبیا چیتی ( )Ghalandari et al., 2019تحت شرایط
تنش خشکی گزارش شده است .تحت شرایط آبیاری و فراهم بودن
آب ،تولید مواد فتوسنتزی و انتقال مواد حاصل از فتوسنتز
)آسیمیالتها( به ریشه ،گرهها و دانهها بیشتر بوده و باعث افزایش
وزن دانه و عملکرد میشود ( .)Saeidi et al., 2020افزایش
پروتئین دانه نخود با آبیاری تکمیلی در مقایسه با آبیاری کامل
گزارش گردید ( Mazlomi Mamyandi et al., 2019; Ahmadi

(علمی  -پژوهشی)

 .)et al., 2020باالتر بودن درصد پروتئین در شرایط دیم میتواند
مرتبط با کاهش طول دورة رشد و نمو در این شرایط باشد که
موجب کاهش نسبت کربوهیدرات به پروتئین در دانه و در نتیجه
افزایش درصد پروتئین دانه میشود (.)Ahmadi et al., 2020
کودهای زیستی حاوی یک و یا چندگونه میکروارگانیسم
خاص و یا متابولیکهای آنها بوده و باعث گسترش بیشتر و بهتر
سیستم ریشهای و جذب بهتر عناصر و در نتیجه رشد بیشتر گیاه
شده و با افزایش کیفی و کمی اجزاء عملکرد ،موجب افزایش
عملکرد گیاه میشوند ( .)Egamberdiyeva, 2007استفاده از
قارچ مایکوریزا ،سرعت رشد گیاه را افزایش داده و بر تخصیص و
انتقال مواد بین ریشه و ساقه اثر میگذارد ،بهطوریکه از طریق
افزایش جذب عناصر غذایی و انتقال آنها ،افزایش وزن خشک
اندامهای هوایی را موجب میشود .احتماالً کاربرد قارچ مایکوریزا،
میزان جذب نیتروژن در گیاه را بهبود بخشیده و از این طریق
سبب افزایش رشد ،نمو و مقدار کلروفیل برگ و متعاقب آن،
افزایش میزان فتوسنتز و مادهسازی و در نهایت ،افزایش عملکرد
گیاه میشود ( .)Sohrabi et al., 2019تأثیر دیگر همزیستی ،اثر
همافزایی روی فعالیت سایر میکروارگانیسمهای مفید خاک نظیر
باکتریهای ریزوبیوم و برخی اکونومیستها است که در تﺜبیت
ازت خاک مؤثرند ،که این امر اثر عوامل مفید خاک را بر روی
رشد گیاه میزبان مﻀاعﻒ مینماید (.)Egamberdiyeva, 2007
حل کردن مواد معدنی مانند فسفات و تولید فیتوهورمون ایندول
استیک اسید که نقش مهمی در تنظیم رشد گیاه داشته و باعث
افزایش ارتفاع گیاه میشود از دیگر تأثیرات مفید همزیستی می-
باشد ( .)Rezapoorian et al., 2020تأثیر مﺜبت استفاده از قارچ
میکوریزا بر تعداد دانه در غالف ،ارتفاع و بهبود رشد گیاه و افزایش
عملکرد دانه ماش ( ،)Rezapoorian et al., 2020افزایش عملکرد
نخود ( ،)Sohrabi et al., 2019افزایش عملکرد دانه و پروتئین
لوبیا چیتی ( )Hazrati Gejlar et al., 2019گزارش شده است.
یکی از روشهای مناسب افزایش عملکرد نخود در واحد
سطح بهکارگیری تراکم بهینه با استفاده از ارقام مناسب و سازگار
با شرایط اقلیمی هر منطقه است ،بهنحویکه بیشترین عملکرد
هنگامی که منابع محیطی در حداکﺜر کارایی مصرف قرار گیرند،
به دست میآید ( .)Barary et al., 2003تأثیر تراکم بذر بر تعداد
غالف در بوته و عملکرد بیولوژیکی نخود گزارش و بیشترین مقدار
این دو صفت در تراکم  40بوته در مترمربع به دست آمد
( .)Khodashenas et al., 2019در آزمایشی افزایش تراکم تا
 88/88بوته در واحد سطح در کلزا باعث افزایش عملکرد زیستی
و شاخص برداشت بهواسطه افزایش شاخص سطح برگ و استفاده

مقامی مهر و همکاران :تأثير تراکم بوته و قارچ مايکوريزا و تراکم بوته 349 ...

بهتر از نور خورشید و سایر منابع طی فصل رشد گردید و با افزایش
تراکم بیشتر ،شاخص برداشت بهخاطر کاهش تشعشع در جوامع
گیاهی کاهش یافت (.)Alizadeh et al., 2019
باتوجهبه کاهش بارندگی در منطقه قالهر دلیجان و زمان
متغیر بارندگیهای بهاره و تأثیر آن بر رشد و عملکرد نخود ،زمان
آبیاری در جبران خسارات تنش متفاوت است .از طرف دیگر
بخشی از خسارت خشکی آخر فصل میتواند با مکانیسم
همزیستی مایکوریزایی و انتخاب تراکم مناسب جبران شود؛
بنابراین هدف از این مطالعه بررسی تأثیر آبیاری تکمیلی ،کاربرد
قارچ مایکوریزا و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد و درصد
پروتئین نخود تحت شرایط دیم بود.

مواد و روشها
این آزمایش در سال زراعی  1390-1391در مزرعه زراعی واقع
در استان مرکزی ،روستای قالهر شهرستان دلیجان با طول
جغرافیایی  51و عرض جغرافیایی  33/5و ارتفاع  1536متر از
سطح دریا انجام شد .میانگین بارندگی سالیانه منطقه 183/7
میلیمتر میباشد .میزان بارندگی ،دما و رطوبت نسبی در سال
زراعی  1390-91در شکل  1آورده شده است .خصوصیات خاک
محل آزمایش در جدول  1آورده شده است .آزمایش بهصورت
کرتهای دو بار خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی
در سه تکرار انجام شد .تیمارهای آزمایش شامل آبیاری (در چهار
سطح دیم کامل ،یک مرحله آبیاری در مرحله شروع گلدهی ،یک
مرحله آبیاری در مرحله پرشدن دانه و آبیاری کامل بر اساس عرف
منطقه) بهعنوان فاکتور اصلی ،قارچ مایکوریزا (در دو سطح تلقیح
و عدم تلقیح) بهعنوان فاکتور فرعی و تراکم بوته (در سه سطح
 30 ،20و  60بوته در مترمربع) بهعنوان فاکتور فرعی در نظر
گرفته شد .رقم انتخابی رقم بومی کرمانشاه بود .گونه قارچ
مورداستفاده در آزمایش از نوع  Glomus interaradicesکه از
مؤسسه تحقیقات خاک و آب کرج تهیه گردید .برای تلقیح قارچ
مایکوریزا با بذور ابتدا یک محلول  %20ساکارز تهیه ( Kanouni,
 )2001و روی بذور اسپری شده و سپس بذور با قارچها به روش
بذر مال آغشته گردید و بالفاصله در کرتهای مشخص شده
کشت شدند .کاشت بهصورت دستی و در اسفندماه صورت گرفت.
هر کرت شامل  5خط کاشت با فاصله ردیﻒهای کاشت 30
سانتیمتر بود .طول هر خط کشت  5متر در نظر گرفته شد .فاصله
کرتهای فرعی یک متر و فاصله کرتهای اصلی دو متر در نظر
گرفته شد .فاصله بوتهها روی ردیﻒهای کاشت برای تراکمهای
 30 ،20و  60بوته در مترمربع به ترتیب برابر  10 ،15و  5سانتی-
متر و با روش خطکشی و با دست کشت گردید .شخم اولیه در
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پاییز و شخم دوم و عملیات تسطیح و کرتبندی در اسفندماه
انجام گرفت .از کود اوره بهمنظور استارتر به میزان  25کیلوگرم
نیتروژن خالص در هکتار از منبع اوره استفاده شد .کنترل علﻒ-
های هرز با دست صورت گرفت .برای تعیین تعداد گرهها در ریشه،
تعداد  10بوته در هر کرت و در اواسط پرشدن دانه انتخاب گردید.
در هنگام رسیدگی کامل (زرد شدن رنگ غالفها) نمونههایی از
سطحی معادل  3مترمربع و با حذف حاشیه ،انتخاب و تعداد شاخه

ميانگين حداکثر دما

فرعی در بوته ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،وزن صد
دانه و عملکرد دانه محاسبه گردید ( Fallah and Pezeshki Poor,
 .)2009درصد پروتئین بذور با استفاده از روش کجلدال ( Saman
 .)et al., 2010اندازهگیری شد .تجزیه واریانس دادهها بهوسیله
نرمافزار  MSTATCانجام گردید .در صورت معنیدار بودن اثر
عامل آزمایشی از آزمون  LSDو در سطح احتمال  5درصد برای
مقایسه میانگین دادهها استفاده شد.
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نتايج
تیمار آبیاری اثر معنیداری ( )P<0.05بر تعداد غالف در بوته،
تعداد گرهها در بوته ،عملکرد دانه و درصد پروتئین دانه داشت
(جدول  .)2تیمار آبیاری کامل و دیم با  3135/97و 1837/56
کیلوگرم در هکتار به ترتیب دارای بیشترین و کمترین عملکرد
دانه و همچنین یک مرحله آبیاری در مرحله گلدهی و پرشدن
دانه به ترتیب منجر به افزایش عملکرد دانه به میزان  31/6و 26/7
درصد نسبت به دیم گردید (جدول  .)3تیمار آبیاری کامل و دیم
با  25/86و  19/58عدد دارای بیشترین و کمترین تعداد غالف در
بوته بودند (جدول  .)3هرچند آبیاری تکمیلی باعث افزایش تعداد
غالف در بوته گردید ،ولی این افزایش معنیدار نبود (جدول .)3

25

35

40

رسی

14/06

27/67

تیمار آبیاری کامل با  11/42و آبیاری در مرحله پرشدن دانه با
 9/79عدد دارای بیشترین و کمترین تعداد گره در ریشه بودند
(جدول  .)3تیمار دیم و آبیاری کامل به ترتیب با  20/09و 18/63
دارای بیشترین و کمترین درصد پروتئین دانه بودند (جدول .)2
بااینحال ،درصد پروتئین دانه در تیمارهای دیم ،آبیاری در مرحله
گلدهی و آبیاری در مرحله پرشدن دانه تفاوت معنیداری با
یکدیگر نداشتند (جدول .)3
قارچ مایکوریزا اثر معنیداری ( )P<0.05بر تعداد شاخه
فرعی در بوته ،تعداد گره در ریشه و عملکرد دانه داشت (جدول
 .)2اثر متقابل تیمارهای آبیاری و قارچ مایکوریزا بر تعداد شاخه
فرعی در بوته معنیدار ( )P<0.05بود (جدول  .)2کشت دیم و
قارچ مایکوریزا دارای بیشترین شاخه فرعی در بوته و به میزان
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(علمی  -پژوهشی)

 6/2و کشت دیم کامل و عدم تلقیح قارچ دارای کمترین شاخه
فرعی با میانگین  5شاخه در بوته بودند (جدول  .)4همچنین
تلقیح با قارچ مایکوریزا باعث افزایش معنیدار تعداد شاخههای
فرعی در بوته گردید (جدول  .)3تیمار آبیاری و قارچ مایکوریزا اثر
معنیداری ( )P<0.01روی تعداد گره در ریشه داشت (جدول .)2
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تیمار دیم و تلقیح با قارچ دارای بیشترین و دیم و عدم تلقیح
دارای کمترین تعداد گره در ریشه بودند (جدول  .)4کاربرد قارچ
باعث افزایش عملکرد دانه به میزان  10/7درصد نسبت به شاهد
گردید (جدول .)3

جدول  -2تجزيه واريانس عملکرد و اجزای عملکرد نخود تحت تيمارهای آبياری ،قارچ مايکوريزا و تراکم بوته
منابع تغییر

درجه
آزادی

تعداد شاخه
اصلی

تعداد شاخه
فرعی

تعداد گل
در بوته

تعداد غالف
در بوته

تعداد دانه
در غالف

درصد
پروتئین
دانه

تعداد کل
گره در ریشه

عملکرد دانه در
هکتار

تکرار
آبیاری
خطای الﻒ
قارچ مایکوریز
آبیاری× قارچ
خطای ب
تراکم بوته
آبیاری× تراکم
تراکم× قارچ
آبیاری× قارچ × تراکم
خطای ج
ضریب تغییرات ()%

2
3
6
1
3
8
2
6
2
6
32
-

1/408
0/349ns
0/343
0/39 ns
0/01ns
0/153
0/132ns
0/089ns
0/071ns
0/069 ns
0/097
9

0/596
0/447 ns
0/232
**4/961
*0/965
0/135
**1/643
0/08 ns
0/18 ns
0/066 ns
0/102
5/6

74/22
24/80 ns
29/62
5/12 ns
11/45 ns
21/72
17/60 ns
15/97 ns
0/78 ns
15/11 ns
13/18
14/1

144/28
*449/24
214/34
15/49 ns
5/12 ns
7/91
26/89 ns
69/59 ns
19/43 ns
34/5 ns
7/18
12/3

0/038
0/034 ns
0/032
0/017 ns
0/007 ns
0/034
0/002 ns
0/022 ns
0/004 ns
0/023 ns
0/018
10/8

0/04
**8/01
0/36
0/80 ns
**4/73
0/36
**6/99
**2/55
**1/88
1/21 ns
0/29
2/7

0/08
**8/91
0/33
**7708/33
**8/91
0/27
**39/47
**6/71
**36/44
7/71 ns
0/15
5/9

513204/1
*432323843/4
589817/1
* 207223/4
207686/7 ns
46158/3
**40307662/3
*818505/9
35893/5 ns
308331/8 ns
322321/1
23/3

 * * ، * ، Nsبه ترتيب غير معنیدار و معنی دار در سطح احتمال  5و يک درصد
جدول  -3اثر ساده تيمارهای آبياری ،قارچ ميکوريزا و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود
تعداد شاخه تعداد شاخه تعداد گل در تعداد غالف تعداد دانه وزن صد دانه پروتئین دانه تعداد کل عملکرد دانه در هکتار
(درصد) گره در ریشه (کیلوگرم در هکتار)
(گرم)
در غالف
در بوته
بوته
فرعی
اصلی

تیمارهای آزمایش
آبیاری
دیم
آبیاری در گلدهی
آبیاری در پرشدن دانه
آبیاری کامل

3/3 a
3/49 a
3/42 a
3/63 a

5/60 a
5/88 a
5/65 a
5/52 a

24/97 a
24/38 a
26/32 a
26/92 a

19/59 b
19/96 b
21/29 ab
25/86 a

1/26 a
1/34 a
1/26 a
1/26 a

35/68 a
36/21 a
35/54 a
36/77 a

20/09 a
19/85 a
19/92 a
18/63 b

10/13 bc
10/32 b
9/79 c
11/42 a

1837/56 c
2418/23 b
2328/74 b
3135/97a

3/59a
3/34 a

5/92 a
5/49 b

25/38 a
25/92a

21/2 a
25/40 a

1/29 a
1/26 a

35/86 a
36/24 a

19/73 a
19/52 a

12/52 a
8/30 b

2554/37a
2306/38 b

3/40 a
3/55 a
3/44a

5/47b
5/55 b
5/96 a

24/66 a
25/10 a
26/19 a

20/84 a
21/90 a
22/28 a

1/28 a
1/27 a
1/29 a

25/52 b
25/93 b
36/07 a

19/15 c
19/50 b
20/21a

11/57 a
10/63 b
9/04 c

3691/74 a
2496/28b
2073/37c

قارچ میکوریزا
تلقیح
عدم تلقیح
تراکم بوته
 60بوته در واحد سطح
 30بوته در واحد سطح
 20بوته در واحد سطح

ميانگينهای هر عامل آزمايشی در هر ستون که حداقل در يک حرف مشترک هستند ،با استفاده از آزمون  LSDتفاوت معنیداری ندارند ()P<0.05

اثر متقابل تیمار آبیاری و قارچ مایکوریزا بر درصد پروتئین
دانه معنیدار بود (جدول  .)2تیمارهای دیم و تلقیح قارچ و آبیاری
کامل و عدم استفاده از قارچ به ترتیب با  20/59و  18/27دارای
بیشترین و کمترین درصد پروتئین دانه بودند (جدول .)4
تراکم بوته بر تعداد شاخه فرعی ،تعداد گره در ریشه ،وزن
صد دانه ،عملکرد دانه و درصد پروتئین در بوته اثر معنیداری
( )P<0.05داشت (جدول  .)2تیمارهای  20و  60بوته در مترمربع

به ترتیب دارای بیشترین و کمترین تعداد شاخه فرعی در بوته
بودند (جدول  .)3بیشترین و کمترین وزن صد دانه به ترتیب در
تراکم  20و  60بوته در مترمربع مشاهده شد (جدول  )3و
تیمارهای  30و  60بوته در مترمربع تفاوت معنیداری را نشان
ندادند .بیشترین و کمترین تعداد گره در ریشه به ترتیب در تراکم
 60و  20بوته در مترمربع مشاهده شد (جدول  .)3بیشترین
عملکرد دانه در تراکم  60بوته در مترمربع حاصل گردید (جدول
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 .)3همچنین بیشترین و کمترین درصد پروتئین به ترتیب در
تراکم  20و  60بوته در مترمربع مشاهده گردید (جدول  .)2این
تراکمها به ترتیب دارای کمترین و بیشترین عملکرد دانه بودند.
اثر متقابل قارچ و تراکم روی تعداد گره در ریشه و درصد
پروتئین دانه معنیدار بود (جدول  .)2تیمار تلقیح قارچ و تراکم

 60بوته در مترمربع بیشترین و تیمار عدم تلقیح و تراکم  20بوته
در مترمربع کمترین تعداد گره در ریشه را داشتند (جدول .)5
همچنین تیمار عدم استفاده از قارچ مایکوریزا و تراکم  20بوته و
تراکم  60بوته به ترتیب دارای بیشترین و کمترین درصد پروتئین
دانه بودند (جدول .)5

جدول  -4اثر متقابل آبياری تکميلی و قارچ مايکوريزا بر برخی اجزای عملکرد نخود
آبیاری

مایکوریزا

تعداد شاخه فرعی

تعداد کل گره در ریشه

پروتئین دانه (درصد)

دیم
دیم
گلدهی
گلدهی
پرشدن دانه
پرشدن دانه

تلقیح
عدم تلقیح
تلقیح
عدم تلقیح
تلقیح
عدم تلقیح

6/2 a
5/0 c
6/03a
5/73 ab
8/85 bc
5/42 bc

16/33 a
2/70 e
14/33 b
5/87 d
13/28 bc
4/75 d

20/59 a
19/59 ab
20/45 a
19/26 ab
19/61 ab
20/22 a

آبیاری کامل

تلقیح

5/60 b

13/98 bc

19/00 ab

آبیاری کامل

عدم تلقیح

5/43 bc

11/82 c

18/27 b
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جدول  -5اثر متقابل قارچ ميکوريزا و تراکم بر برخی اجزای عملکرد نخود
تراکم (بوته در مترمربع)

مایکوریزا

تعداد کل گره در ریشه

پروتئین دانه (درصد)

20

تلقیح

10/84 c

20/03 a

20

عدم تلقیح

4/76 d

20/40 a

30

تلقیح

14/03 b

19/63 b

30

عدم تلقیح

8/16 c

19/37 b

60

تلقیح

15/91 a

19/52 b

60

عدم تلقیح

8/76 c

18/73 c
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بحث
افزایش عملکرد دانه نخود در شرایط آبیاری تکمیلی در مرحله
گلدهی و پرشدن دانه در مقایسه با دیم توسط سایر محققان
گزارش شده است ( .)khojamli et al., 2020اعمال آبیاری
تکمیلی از طریق افزایش شاخهدهی و تولید ماده خشک و
همچنین اجزای عملکرد بخصوص تعداد غالف در بوته موجب
افزایش عملکرد نسبت به شرایط دیم شد .کاهش عملکرد دانه در
شرایط دیم میتواند مستقیماً در اثر بستهشدن روزنهها و یا به
طور غیرمستقیم در اثر افزایش آنزیمهای تجزیهکننده پروتئینها
و کلروفیلها باشد که درنهایت باعث کاهش سرعت و میزان
فتوسنتز و بهتبع آن ،کاهش مقدار مواد فتوسنتزی و در نهایت
عملکرد دانه میگردد ( .)Sohrabi et al., 2019هرچند آبیاری
تکمیلی باعث افزایش تعداد غالف در بوته گردید ،ولی این افزایش
معنیدار نبود .نتایج آزمایشهای سایرین نشان داد آبیاری تکمیلی
در مرحله گلدهی و پرشدن دانه نخود منجر به افزایش تعداد غالف
در بوته گردید ( .)khojamli et al., 2020احتماالً وجود بارندگی

در زمان تشکیل غالف مانع از کاهش معنیدار تعداد غالف در بوته
در شرایط دیم گردیده است (شکل  .)1تیمارهای آزمایش اثر
معنیداری بر تعداد شاخه اصلی در بوته نداشت که با نتایج یافته-
های سایر محققان همسو است ( Shirui et al. 2019 khojamli
 .)et al., 2020به دلیل این که آبیاری تکمیلی زمانی انجام گرفت
که تقریباً رشد اکﺜر انشعابات گیاه صورتگرفته بود ،چنین
نتیجه ای قابلپیشبینی بود .بااینحال در آزمایشهای Sohrabi
 )2019( et al.,بیشترین و کمترین تعداد شاخه به ترتیب در
تیمار آبیاری کامل و تنش شدید حاصل شد .کاهش آبیاری منجر
به کاهش تعداد گره گردید .با ین حال تفاوت در شرایط دیم و
آبیاری تکمیلی معنیدار نبود .به نظر میرسد وجود بارندگی در
زمان تشکیل گرهها دلیل این واکنش باشد (شکل  .)1ازآنجا که
رطوبت کافی یکی از شرایط الزم برای تولید گره توسط باکتری-
های ریزوبیومی است ،با افزایش رطوبت خاک در تیمار آبیاری
کامل ،تعداد گره در ریشه افزایش یافت (.)Hemmati et al., 2018
کاهش درصد پروتئین دانه در شرایط آبیاری کامل نسبت

(علمی  -پژوهشی)

به آبیاری تکمیلی و دیم توسط سایر محققان گزارش شده که با
نتایج این تحقیق همسو میباشد ( Mazlomi Mamyandi et al.,
 .)2019باالتر بودن درصد پروتئین در شرایط دیم میتواند مرتبط
با کاهش طول دورة رشد و نمو در این شرایط باشد که موجب
کاهش نسبت کربوهیدرات به پروتئین در دانه و در نتیجه افزایش
درصد پروتئین دانه شده است (.)Ahmadi et al., 2020
تلقیح با مایکوریزا منجر به افزایش تعداد شاخههای فرعی
و عملکرد دانه شد که با نتایج سایر محققان مطابقت دارد
( .)Sohrabi et al., 2019اختالف در عملکرد تیمارهای میکوریزا
و رژیمهای مختلﻒ آبیاری به مقدار جذب آب و عناصر غذایی
معدنی مربوط میشود ،بهطوریکه گیاهان تلقیح شده با میکوریزا
تعادل آبی گیاهان را در تنش خشکی تحتتأثیر قرار میدهند و
در نتیجه به علت جذب بیشتر آب و عناصر غذایی معدنی عملکرد
محصول افزایش مییابد (.)Abdi and Pirzad, 2019
کاهش معنیدار تعداد شاخههای فرعی در بوته نخود با
افزایش تراکم بوته در نتایج سایر محققان هم گزارش شده که با
نتایج این پژوهش مطابقت دارد (Alizadeh Shiru et al., 2019
 .)et al., 2019کاهش تعداد شاخه فرعی در بوته در تراکمهای باال
را به کاهش میزان نفوذ نور در بخش پایینی سایهانداز گیاهی و
عدم فعالیت جوانههای تشکیلدهنده شاخه و همچنین افزایش
فاصله طوقه تا ظهور اولین شاخه فرعی در بوته نسبت دادهاند
( .)Alizadeh et al., 2019کاهش وزن صد دانه در باالترین تراکم
بوته در

نتایج سایر محققان نیز گزارش شده است ( Ghanbari et

 .)al., 2021در تراکمهای باال توزیع منابع در بین مقصدها (دانهها)
سبب کاهش وزن هر دانه میشود ( .)Amiri et al., 2020افزایش
تعداد گرهها در ریشه در تراکمهای باال مشاهده گردید .نتایج سایر
محققان حاکی از کاهش تعداد گره در ریشه در تراکمهای باالست
( .)Gezahegn, 2019وجود بارندگی در طول زمان تشکیل گره و
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افزایش دسترسی و جذب مواد غذایی بهواسطه وجود ریزوبیوم
میتواند دلیلی بر افزایش گرهها در تراکمهای باال در این تحقیق
باشد.
بیشترین عملکرد دانه در تراکم  60بوته در مترمربع حاصل
گردید و کاهش عملکرد دانه در تراکمهای  30و  20بوته در
مترمربع به ترتیب  32و  17درصد بودPezeshki and Fallah .
 )2009( Poorاعالم کردند که بیشترین عملکرد دانه با تیمار 80
بوته در مترمربع و به میزان  1302کیلوگرم در هکتار به دست
آمد و اختالف عملکرد این تیمار با دو تیمار  40و  60بوته در
مترمربع به ترتیب  /1/1و  3/5درصد و معنیدار نبود .افزایش
عملکرد زیستی در اثر افزایش تراکم بوته به افزایش شاخص سطح
برگ و استفاده بهتر از نور خورشید و سایر منابع طی فصل رشد و
افزایش فتوسنتز نسبتدادهشده است (.)Alizadeh et al., 2019

نتيجهگيری
تیمار آبیاری بر تعداد غالف در بوته ،تعداد گره در ریشه ،درصد
پروتئین دانه و عملکرد دانه تأثیر معنیداری داشت و بیشترین
عملکرد دانه در آبیاری کامل به دست آمد .تلقیح با قارچ مایکوریزا
باعث افزایش تعداد گره در ریشه و عملکرد دانه به ترتیب به میزان
 50و  10/7درصد گردید .تلقیح با قارچ در شرایط دیم منجر به
باالترین تعداد گره در ریشه گردید .بیشترین عملکرد دانه در
تراکم  60بوته در مترمربع به دست آمد .تیمار یک مرحله آبیاری
در مرحله گلدهی و پرشدن دانه به ترتیب منجر به افزایش عملکرد
دانه به میزان  31/5و  26/7درصد نسبت به دیم گردید؛ بنابراین
میتوان با تلقیح با مایکوریزا تراکم  60بوته و یک مرحله آبیاری
تکمیلی افزایش عملکرد دانه معنیداری نسبت به شرایط دیم در
شرایط مشابه با مطالعه حاضر به دست آورد.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
REFRENCES

10(2): 119-131. (In Farsi).
Alizadeh, F., Torabi, B., Abbasi, R., and Zafarian, F.
(2019). Investigation the effect of plant density on
phenological stages, morphological traits, yield and
yield components of different cultivars of rapeseed.
Electronic Journal Of Crop Production.12(3):121138. (In Farsi).
Amiri, M., Shirani Rad, A.H., Valad abadi, S.A.R.,
Daneshian, J., and Zakerin, H.R. (2020). Evaluation
of agronomic attributes of canola cultivars under
different plant densities and application of humic
acid. Journal of Crop Production and Processing. 9
(4) :83-95. (In Farsi).
Asghar, M. and Tahir, M.J. (1997). Effect of irrigation
scheduling on chickpea seed yield. Journal of
Agricultural Research 35: 309-34.

Abasluo, L., Kazemeini, S. and Edalat, M. (2014). Effects
of drought stress and planting methods on yield and
yield components of two chickpea (Cicer arietinum
L.) cultivars. Iranian Journal Pulses Research.
5(1): 79-90. (In Farsi).
Abdi, S., and Pirzad, A.R. (2019). Interaction efect
between water deficit and mycorrhizal symbiosis on
the quantitative and qualitative yield of sainfoin
(Onobrychis sativa L.). Journal of Water and Soil
Science (Science and Technology of Agriculture and
Natural Resources. (In Farsi).
Ahmadi, L., Ghobadi, M., Saeidi, M., and Ghaderi, J.
(2020). The effect of supplemental irrigation, time
and methods of Fe fertilizer application on
qualitative and quantitative traits of chickpea (Cicer
arietinum L.). Iranian Journal Pulses Research.

) پژوهشی-  (علمی1401  ارديبهشت،2  شماره،53  دوره، تحقيقات آب و خاک ايران354

Bagheri, A., Siadat, A., Koochekzadeh, A., Moradi
Telavat, M. and Rafiee, M. (2019). Physiological
responses of chickpea cultivars to supplemental
irrigation and super-absorbent polymer using under
rainfed farming system. Journal of Crops
Improvement. 21(3): 259-273. (In Farsi).
Barary, M., Mazaheri, D. and Banai, T. (2003). The effect
of row and plant spacing on the growth and yield of
chickpea. Australian Journal of Basic and Applied
Sciences 2 (12): 241-261
Egamberdiyeva, D. (2007). The effect of plant growth
promoting bacteria on growth and nutrient uptake of
maize in two different soils. Applid Soil Ecology.
36: 184-189.
Fallah, S. and Pezeshki Poor, P. (2009). Effect of plant
density and time of weeding on quantitative
characteristics of autumn chickpea (Cicer arietinum
L.) in Lorestan Region. Iranian Journal of Field
Crop Science. 40(2): 67-74. (In Farsi).
Gezahegn, M.A. (2019). Review on effect of plant density
and planting arrangement on faba bean
production.World Journal of Agricultural Sciences.
15 (4): 261-268, 2019
Ghalandari, S., Kafi, M., Goldani, M., and Bagheri, A.
(2019). The effect of drought stress on some of
morphological and physiological traits of common
bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes. Iranian
Journal Pulses Research. 10(1): 114-125. (In Farsi).
Ghanbari, A., Mostafavi Rad, M., and Sekhavat, R.
(2021). Determination of Plant Density and
Appropriate Planting Time of Lima Bean
(Phaseolus lunatus) in Guilan Province. Journal Of
Agricultural Science and Sustainable Production.
31(1): 209-219. (In Farsi).
Hazrati Gejlar, N., Jalilian, J., and Pirzad, A. (2019).
Effect of rhizobium and mycorrhiza on some
physiological traits, yield and qualitative
characteristics of pinto beans in deficit irrigation
condition. Journal of Crop Production and
Processing. 9(1): 93-108. (In Farsi).
Hemmati, A., Feizian, M., Asadi Rahmani, H., and Azizi,
K. (2018). The effects of rhizobium bacteria
(Rhizobium leguminosarom biovar phaseoli) on
yield of common bean in greenhouse and field
experiments under drought stress condition. Iranian
Journal Pulses Research, 9(2), pp. 55-65. (In Farsi).
Jalali, A.H. (2019). Comparison of yield and water use
efficiency of three chickpea cultivars underrainfed
and irrigation condition 2019. Iranian Journal of
Pulses Research. 10(1): 52-62. (In Farsi).
Kanouni, H. (2001). The yielding ability and adaptability
of chickpea cultivars under rainfed conditions of
Kurdistan. Seed and Plant Improvement Journal.

17(1): 1-11. (In Farsi).
Khodashenas, A., Sadeghzadeh-Ahari, D., Dadmand, M.,
and Abbaszadeh, M. (2019). Assessment of planting
date and seed density impact on yield and yield
components of chickpea genotypes in dryland
conditions of Mashhad. Iranian Journal Pulses
Research. 10(1):182-194. (In Farsi).
khojamli, A., Nakhzari Moghaddam, A., Mollashahi, M.,
and Ahangar, L. (2020). Investigation of some
quantitative and qualitative characteristics of
chickpea (Cicer arietinum L.) Adel cv. under the
influence
of
nitrogen
and
supplemental
irrigation. Iranian Journal Pulses Research. 10(2):
193-203. (In Farsi).
Mazlomi Mamyandi, M., Pirzad, A. and Jalilian, J.
(2019). Effect of mycorrhizal symbiosis and
supplemental irrigation on yield, grain nutrients and
plant residues of chickpea (Cicer arietinum
L.). Iranian Journal Pulses Research. 10(1): 75-90.
(In Farsi).
Rezapoorian, F., Galeshi, S., Zeinali, E., and Torabi, B.
(2020). The effect of inoculation with Growth
Promoting Bacteria, Mycorrhiza and Phosphorus on
yield and yield components of Mungbean (Vigna
radiata L.). Iranian Journal Pulses Research.
11(1): 134-151. (In Farsi).
Sadeghzadeh-Ahari, D. (2020). Evaluation of chickpea
genotypes responses to supplementary irrigation in
Maragheh region. Iranian Journal Pulses Research.
11(1): 88-99. (In Farsi).
Saeidi, M., Mansourifar, C., and Naseh Hosseini, S.
(2020). Effect of irrigation cut from initiation of
flowering and podding till maturity on yield and its
components in prevalent chickpea cultivars in
Kermanshah region. Iranian Journal Pulses
Research. 11(1): 163-175. (In Farsi).
Saman, M., Sepehri, A., Ahmadvand, G. and Sabaghpour,
S. (2010). Effect of Terminal Drought on Yield and
Yield
Components
of
Five
Chickpea
Genotypes. Iranian Journal of Field Crop Science.
41(2): 259-269. (In Farsi).
Shirui, H., Barary, M., Hatami, A., and Mehrabi, A.
(2019). Effect of supplemental irrigation and plant
density on Some Traits of Morphological of lentil
(Lens culinaris Medik.) genotypes. Environmental
Stresses in Crop Sciences. 12(4): 1117-1128. (In
Farsi).
Sohrabi, Y., Weisany, W., Heidari, G., Mohammadi, K.
and Ghasemi Golezani, K. (2019). Effects of
mycorrhiza fungi species application on growth and
yield of chickpea (Cicer arietinum L.) under
drought stress. Environmental Stresses in Crop
Sciences. 12(2): 507-524. (In Farsi)

