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چکيده
بهمنظور مطالعه روشهای مختلف خاکورزی و پیش تیمار بذر بر برخی ویژگیهای مورفولوژیکی و روابط بین
عملکرد و اجزاء عملکرد نخود ،آزمایشی بهصورت کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در
مزرعهای واقع در استان آذربایجان غربی ،شهرستان پیرانشهر در سال زراعی  1931اجرا شد .اجرا شد .خاکورزی در
چهار سطح (بدون خاکورزی ،شخم کاهش یافته (چیزل) ،شخم عمیق (گاوآهن برگرداندار) +چیزل ،شخم عمیق+
چیزل +دیسک) به عنوان کرتهای اصلی و اعمال پیش تیمارهای مختلف روی بذر در چهار سطح :شاهد ،آب ،روی +
فسفر و کیتوسان بهعنوان کرتهای فرعی در نظر گرفته شدند .نتایج نشان داد که تعداد برگها ،تعداد شاخههای
اصلی ،ارتفاع گیاه ،تعداد نیامهای دو دانهای ،وزن هزار دانه ،عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،شاخصبرداشت و تعداد
گره تحت تأثیر معنیدار تیمارهای خاکورزی و پیش تیمار قرار گرفتند .بیشترین و کمترین عملکرد دانه و عملکرد
بیولوژیک به ترتیب در سیستم شخم کاهش یافته و بدون خاکورزی بهدست آمد .همچنین پیش تیمار بذور با روی +
فسفر دارای بیشترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک نسبت به سایر تیمارها بودند و کمترین میزان آنها در تیمار
شاهد بهدست آمد .عملکرد دانه به استثنای تعداد نیامهای دو دانهای با بقیه صفات مورد بررسی همبستگی مثبت و
معنیداری داشت .به طور کلی ،تیمار شخم کاهش یافته بیشترین اثر مفید بر صفات مورد بررسی داشت .همچنین
کاربرد روی +فسفر و کیتوسان به عنوان پیش تیمار بذر ،سبب بهبود عملکرد و اجزای عملکرد نخود شد.
واژههاي کليدي :روی ،شخم کاهش یافته ،فسفر ،کیتوسان
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نخود ( )Cicer arietinum L.گیاهی یکساله،
خودگردهافشان و دیپلوئید است که از طریق
همزیستی با باکتری ریزوبیوم باعث تثبیت نیتروژن
اتمسفری میگردد که به دلیل کاهش مشکالت ناشی
از بیماریها ،آفات و علفهای هرز در تناوب با غالت
جایگاه ویژهای دارد ( .)Cherr et al., 2006اگرچه
ایران در مقیاس جهانی پس از هند و پاکستان
بیشترین سطح زیر کشت این محصول را دارد ،اما از
نظر عملکرد در هکتار جایگاه مناسبی را دارا نمیباشد
( .)FAO, 2009از آنجا که بیش از 39درصد کشت
نخود در کشور به صورت دیم است ،یکی از مهمترین
عوامل کاهش عملکرد آن وقوع تنش خشکی در
مراحل مختلف رشد و نمو گیاه میباشد (Kashiwagi
).et al., 2006
محدودیت در منابع آب منجر به کاهش توان
تولیدی در اکوسیستمهای کشاورزی بهویژه در مناطق
خشک و نیمه خشک گردیده و در بسیاری از
زمینهای کشاورزی استعداد تولید گیاهی در آنها
کاهش یافته و یا بطور کلی از بین رفته است .در این
راستا نقش مدیریت انسان در برنامههای تولید
محصوالت کشاورزی به جهت استفاده صحیح از منابع
اعم از آب و خاک چشمگیر است .خشکی طی
دورههای رویشی و زایشی ،یک مشکل مهم در تولید
نخود بهاره در سیستمهای دیم غرب آسیا و شمال
آفریقا است .از این رو کاربرد روشهای بهینه مدیریت
زراعی از جمله کاربرد سیستمهای خاکورزی مناسب
و پیش تیمار بذور میتواند گامی موثر در رسیدن به
عملکرد باال در شرایط خشکی و با حداقل بارندگی
ساالنه باشد.
در سیستم متداول و معمولی کشت و کار از
ادواتی همچون گاوآهن برگرداندار ،گاوآهن قلمی،
دیسک و دیگر ادوات مورد نیاز با توجه به نوع کشت
به طور همزمان استفاده میگردد که عالوه بر هزینه
باال در محاسبه بیالن انرژی تأثیرات نامطلوبی نیز بر
ساختمان خاک در دراز مدت خواهد گذاشت ،اجرای
عملیات خاکورزی عمیق توسط ادواتی نظیر گاوآهن
برگرداندار ضمن ایجاد کلوخههای درشت موجب به
سطح خاک آمدن رطوبت ذخیره شده خاک و
همچنین باال آمدن بذور علفهای هرز که هنوز قابلیت

جوانهزنی را دارند میشود (Diekmann et al.,

) .1994از معایب دیگر روش شخم رایج دفن کامل
بقایای گیاهی محصول قبلی و ایجاد شرایط مساعد
برای فرسایش بادی و آبی را میتوان نام برد ،یکی از
راههای کاهش این مشکالت استفاده از روش شخم کم
خاکورزی و بیخاکورزی است .از اینرو امروزه با
توجه به تحقیقات گسترده انجام گرفته در خصوص
انواع سیستمهای خاکورزی ،در بیشتر موارد سیستم
شخم کاهش یافته پیشنهاد میگردد ( Barzegar et
 .)al., 2003خاکورزی حداقل یکی از سامانههای
خاکورزی حفاظتی میباشد که با حذف عملیات
خاکورزی غیرضروری ،دست کم  11تا  99درصد
بقایا را در سطح زمین رها میکند .گزارش شده است
که کم خاکورزی در دراز مدت باعث بهبود
حاصلخیزی خاک ،کاهش فرسایش خاک ،ذخیره
هزینههای سوخت و ادوات و افزایش عملکرد را در پی
دارد ).(Sanchez et al., 2007
در کنار توجه به مدیریت مناسب بهرهبرداری از
رطوبت در شرایط دیم ،بهبود کیفیت بذر نیز از اهمیت
ویژهای برخوردار است .از جمله روشهای افزایش
کیفیت بذر ،پیش تیمار بذر میباشد .پیش تیمار
میتواند باعث افزایش درصد جوانهزنی ،افزایش سرعت
جوانهزنی تحت شرایط متنوع محیطی و بهبود رشد
گیاهچه شود ).(McDonald, 2000
تحقیقات قبلی نشان میدهد که پیش تیمار بذر
موجب خروج سریعتر گیاهچه ،تحمل بهتر گیاه به
خشکی ،گلدهی زودتر ،افزایش عملکرد گیاهان نخود،
ذرت و گندم در مناطق نیمه خشک شده است
) .(Harris, 2006کاهش تولید در خاکهای غالبا
آهکی برخی مناطق دنیا متأثر از کمی در دسترس
بودن روی ( )Znو فسفر ) ،(Pبهویژه در مراحل اولیه
رشد است ،فقدان  Pو  Znباعث تأخیر در رشد
گیاهچه گردیده و باعث کاهش رشد گیاهان جوان با
مراحل حساس میگردد ( .)Ryan, 1997همچنین
پوششدار کردن بذر با مواد جدیدی نظیر کیتوسان
باعث توسعه جوانهزنی بذر شده و مقاومت به شرایط
تنش در جوانهزنی بذر هیبرید برنج را افزایش داده
است ( .)Ruan & Xue, 2002کیتوسان ماده و
پلیساکاریدی که از پوست جانوران دریایی مثل
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خرچنگ و میگو و همچنین گیاهان پست از قبیل
مخمرها یافت میشود .این ترکیب برای اولین بار
توسط براکونوت در سال  1111تشریح شد & (Paul
) .Sharma, 2000از این رو کاربرد کیتوسان و روی
برای بهبود جوانهزنی در شرایط دیم مناسب به نظر
میرسند .با توجه به مطالب فوق ،هدف از این تحقیق
شناخت اثر سیستمهای مختلف خاکورزی و پیش
تیمار بذر بر برخی از صفات مرفولوژیک و عملکرد دانه
نخود دیم ،در شرایط آب و هوایی پیرانشهر میباشد.

مواد و روشها
این تحقیق در سال  1931در شهرستان پیرانشهر
(واقع در عرض شمالی  93درجه و  36دقیقه و طول
شرقی  51درجه و  21دقیقه با 1539متر ارتفاع از
سطح دریا) به صورت کشت بهاره انجام گرفت.
مشخصات آب و هوایی محل آزمایش طی دوره
آزمایش در جدول یک آمده است.

جدول  -1وضعيت برخی پارامترهاي هواشناسی محل اجراي آزمايش (پيرانشهر) در زمان رشد نخود
Table 1- Some metrological parameters of the experimental site (Piranshahr) during the chickpea growing
period.

تیر
July
18.1
31
39
7.7

خرداد
June
15.2
27.3
38
3.4

اردیبهشت
May
10.5
23
50
5.7

فروردین
March
5.2
15.3
59
92.5

حداقل دما (درجه سانتیگراد) )Minimum temperature (°c
حدکثر دما (درجه سانتیگراد) )Maximum temperature (°c
رطوبت نسبی (درصد) )(Relative humidity
بارندگی (میلیمتر) )Rainfall (mm

برای پیش تیمار بذور با روی و فسفر به ترتیب
 19ppmو  19ppmاز آنها در یک لیتر تهیه گردید،
جهت تهیه محلول حاوی کیتوسان مقدار  1گرم از آن
ابتدا در اسید کلریدریک با  pH=1/1حل و سپس با
آب مقطر به حجم یک لیتر رسانده شد .مدت زمان
قرار دادن بذور در هر یک از پیش تیمارهای روی و
فسفر ،کیتوسان و آب  12ساعت بود که سپس بذور
خشک گردیده و کشت شدند .هر کرت آزمایشی شامل
 1ردیف کاشت به طول  1متر و عرض  1/1متر و
فاصله بین ردیفهای کاشت  99سانتیمتر و بین
بوتهها  19سانتیمتر بود .کاشت بهصورت دستی و در
فروردین ماه  1931بهصورت خطی انجام گرفت.
صفات تعداد برگ ،تعداد شاخههای اصلی ،ارتفاع گیاه،
تعداد نیامهای دودانهای پس از حذف اثر حاشیه (یک
ردیف از طرفین و  19سانتیمتر از ابتدا و انتهای
ردیفها) ،در  9ردیف وسطی و روی  9بوته متوالی از
ردیف اول 5 ،بوته متوالی از ردیف دوم و  9بوته
متوالی از ردیف سوم صورت اندازهگیری شدند.
همچنین وزن هزاردانه ،عملکرد دانه و عملکرد
بیولوژیک (برای این منظور پس از حذف حاشیه
گیاهان موجود در یک متر مربع از هرکرت برداشت و

در این تحقیق اثرات دو عامل در قالب کرتهای خرد
شده با طرح پایة بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار
مورد بررسى قرار گرفت .کرتهای اصلی شامل
خاکورزی در چهار سطح :بدون خاکورزی ،شخم
کاهش یافته (چیزل) ،شخم عمیق (گاوآهن
برگرداندار) +چیزل ،شخم عمیق  +چیزل  +دیسک و
اعمال پیش تیمارهای مختلف در چهار سطح :شاهد،
آب ،روی  +فسفر و کیتوسان به عنوان کرتهای فرعی
در نظر گرفته شدند .در تیمار بدون خاکورزی
هیچگونه عملیات شخمی انجام نگرفت ،در تیمار شخم
عمیق  +چیزل ،ابتدا یک شخم  21سانتیمتری با گاو
آهن برگرداندار زده شد و بعد از آن با گاوآهن قلمی
شخمی به عمق  1الی  1سانتیمتر انجام گرفت .در
تیمار شخم کاهش یافته فقط از گاوآهن قلمی استفاده
گردید و خاک به عمق حدود  1سانتیمتر خراش داده
شد ،و در تیمار شخم عمیق  +دیسک  +چیزل ،ابتدا
زمین با گاوآهن برگرداندار به عمق  21سانتیمتر
زیرورو شده و سپس دیسک زده شد و بعد از آن از
گاوآهن قلمی (چیزل) برای پایان تیمار مورد نظر
استفاده گردید.
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 ،)2ولی در کاربرد پیش تیمارها بیشترین تعداد
برگهای ایجاد شده مربوط به استفاده از روی  +فسفر
و کیتوسان به ترتیب با میانگین  59/99و  51/3برگ
در بوته بوده است (جدول ،)9استفاده از روی  +فسفر
باعث افزایش رشد ریشههای گیاهچه شده و مقاومت
گیاه را در برابر عوامل نامساعد محیطی از قبیل
خشکی باال میبرد که با یافتههای آجوری و همکاران
( )Ajouri et al., 2004روی گیاه جو مطابقت دارد،
همچنین نتایج بدست آمده حاصل از کاربرد کیتوسان
در افزایش تعداد برگها که میتواند ناشی از مقاومت
گیاه نسبت به تنشهای محیطی باشد با یافتههای
دیگر محققان مطابقت دارد ( Jalili Marandi et al.,
.)2011

عملکرد دانه بهصورت کیلوگرم در هکتار محاسبه شد)،
شاخصبرداشت و تعداد گره در  9مرحله (تعداد گره
بر روی ریشه بعد از تمیز کردن ریشه از خاک در هر
مرحله شمارش و میانگین تعداد گره در  19بوته
بهعنوان تعداد گره در هر بوته برای آن کرت ذکر
گردید) نیز اندازهگیری شدند .تجزیه و تحلیل دادهها،
با استفاده از نرمافزار  SASانجام گرفت ،همچنین
برای مقایسه میانگینها از روش  SNKدر سطح
احتمال پنج درصد استفاده شد.
نتايج و بحث
تعداد برگ در سیستمهای مختلف شخم اختالف
معنیداری را بین تیمارهای مختلف نشان نداد (جدول

جدول -2مقايسه ميانگينهاي صفات مختلف نخود تحت تاثير سيستمهاي مختلف خاکورزي.
Table 2-Mean comparisons of some chickpea traits affected by different tillage systems.
تعداد
تعداد شاخه-
ارتفاع گیاه
تعداد نیامهای
وزن
عملکرد
عملکرد
شاخص
تیمار شخم
(سانتیمتر) های اصلی (در برگ (در
دودانهای
هزازدانه
دانه (تن در
بیولوژیک (تن
برداشت
Tillage treatments
Plant
Harvest
بوته)
بوته)
(مترمربع)
(گرم)
هکتار)
در هکتار)
height
index
Leaf
Main
Number of
1000Seed
Biological
)(cm
number
branch
pods with
seed
yield
yield
(per
number
two seeds
weight
)(ton/ha
)(ton/ha
)plant
(per
)(m2
)(g
)plant
39.15a
3.39a
17.94b
26.16a
298.17b
2.02b
4.46b
44.66a
بدون خاکورزی))No-tillage
41.22a
3.59a
19.82a
24.16a
360.5ab
2.33ab
5.37b
44.11a
شخمعمیق+چیزل
)(Moldboard + chisel
42.53a
3.68a
20.45a
28.5a
390.08a
2.5a
6.22a
45.49a
شخم کاهش یافته (چیزل)
)Reduced tillage (chisel
38.29a
3.3a
18.1b
26.16a
300b
2.04b
4.62b
44.7a
شخمعمیق +چیزل +دیسک
)(Moldboard+chisel+disk
میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون ،در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیداری ندارند.
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5 % probability level.

جدول -3مقايسه ميانگينهاي صفات مختلف نخود تحت تاثير پيش تيمارهاي مختلف بذر.
Table 3-Mean comparisons of some chickpea traits affected by different seed treatments.
پیش تیمار
تعداد برگ
تعداد شاخههای
ارتفاع گیاه
تعداد نیامهای دو
وزن هزازدانه
عملکرد
عملکرد
شاخص
Priming
(در بوته)
اصلی (در بوته)
(سانتیمتر)
دانهای (مترمربع)
(گرم)
بیولوژیک (تن در دانه (تن در
برداشت
Leaf
Main branch
Plant
Number of
1000-seed
Harvest
هکتار)
هکتار)
number
number
height
)pods with two weight (g
index
Seed
Biological
(per
)(per plant
)(cm
)seeds (m2
yield
yield
))plant
)(ton/ha
)(ton/ha
37.39b
3.25b
17.96c
20.66b
312.16c
2.03c
4.74c
43.67a
شاهد )(Control
b
ab
b
b
b
b
b
39.05
3.4
18.8
24.16
332.66
2.25
5.15
44.28a
هیدروپرایمینگ
Hydropriming
43.03a
3.68a
20.14a
28.41a
364.41a
2.35a
5.51a
43.42a
روی+فسفر )(Zn+P
a
a
b
a
b
b
ab
41.6
3.73
19.3
29.75
339.5
2.26
5.28
43.58a
کیتوسان
)(Chitosan
میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون ،در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیداری ندارند.
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5 % probability level.
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دو صفت دیگر دارای اختالف آماری معنیداری
میباشند (جدول ،)2در کاربرد پیش تیمارهای مختلف
بیشترین ارتفاع گیاه از کاربرد روی و فسفر با میانگین
 29/15سانتیمتر بدست آمد (جدول  ،)9با توجه به
نوع خاکها در مناطق خشک و نیمهخشک به دلیل
عدم رطوبت کافی خاک و در نتیجه انحالل پایین
عناصر بهویژه روی و فسفر و در نتیجه قابلیت
دسترسی کم به این عناصر استفاده از روش پیش
تیمار بذور با عناصر مورد نیاز مثل روی و فسفر
میتواند قدرت رقابت گیاهچه را در مقابل شرایط
محیطی و علفهای هرز بطور قابل مالحظهای افزایش
داده و به دلیل گل غیرانتهایی بودن نخود در نتیجه
باعث رشد بیشتر ساقه و در نهایت باعث رشد بیشتر
گیاه خواهد شد (.)Abd Alrahmani et al., 2009
کاشت در کاربرد پیش تیمارهای مختلف بذر
نشان داد ،حداکثر تعداد گرههای بدست آمده از
پرایمینگ بذور نخود با روی و فسفر بوده است که از
شکل  1قابل مشاهده میباشد ،و نشان میدهد که بذر
مال کردن دانههای نخود با عناصر روی و فسفر
عملکرد بهتری را نسبت به بقیهی تیمارها داشته
است ،که با یافتههای دیگر محققان در رابطه با نقش
مثبت دو عنصر روی و فسفر در افزایش فعالیتهای
آنزیمی و همچنین تسریع رشد گیاه مطابقت دارد
.(Aboutalebian
et
al.,
)2012

تعداد شاخههای اصلی در تیمار روشهای مختلف
خاکورزی تفاوت معنیداری را نشان نداد هرچند با
توجه به جدول  2بیشترین مقدار مربوط به شخم
کاهش یافته بوده است که میتواند به دلیل
تأثیرپذیری کم برخی صفات از جمله تعداد شاخهها از
تیمارهای مختلف شخم باشد و در پیش تیمارهای
مختلف بذر بیشترین تعداد شاخههای ایجاد شده از
کاربرد روی و فسفر با میانگین  9/31عدد در بوته
بهدست آمد.
روی و فسفر باعث افزایش مقاومت گیاه نخود
نسبت به شرایط محیطی و استقرار هرچه بهتر
گیاهچه گردیده است و با آزمایشات موحدی دهنوی و
همکاران ()Movahhedy-Dehnavy et al., 2009
در تحقیق روی آفتابگردان در خاکهای دارای کمبود
عنصر فسفر و روی مطابقت دارد و بعد از آن کیتوسان
با میانگین  9/69عدد در بوته به همراه کاربرد تیمار
روی و فسفر با میانگین  9/39بیشترین تعداد شاخهها
را نشان میدهد ،که میتواند به دلیل افزایش
فعالیتهای آنزیمی باشد که باعث رشد سریعتر گیاه و
افزایش تعداد شاخه در گیاه گردیده است (جدول)9
(.)Jalili Marandi et al., 2011
ارتفاع اندازهگیری شده در تیمارهای مختلف شخم
نشان میدهد که شخم کاهش یافته با متوسط 29/51
سانتیمتر به همراه شخم عمیق با متوسط 13/12
سانتیمتر در یک گروه آماری قرار گرفته و نسبت به

شکل -1اثر پيش تيمار بذر بر تعداد گره ريزوبيومی در سه مرحله رشدي نخود.
Fig 1- Effect of seed priming on number of rhizobium nodulation at three growth stage of chickpea.
میانگینهای دارای حروف مشترک در هر شکل ،اختالف معنیداری بر اساس آزمون  SNKدر سطح احتمال پنج درصد ندارند.
Means with different letters in each shape are significantly different based on SNK test P≤0.05.
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در ارتباط با صفت تعداد نیامهای دو دانهای
میانگینهای به دست آمده در سیستمهای مختلف
خاکورزی اختالف معنیداری را نشان نمیدهند ،ولی
روش شخم کاهش یافته با میانگین  21/1عدد در متر
مربع دارای بیشترین میزان نسبت به دیگر صفات بوده
است (جدول  .)2در رابطه با پیش تیمار بذور بیشترین
تعداد نیامهای دو دانهای از کاربرد تیمارهای کیتوسان
با میانگین  23/61عدد در مترمربع و روی و فسفر با
میانگین  21/51عدد در مترمربع به دست آمد (جدول
.)9
شاه و همکاران ( )Shah et al., 2011در
آزمایش خود روی گیاه بامیه 1گزارش کردند استفاده
از پیش تیمار فسفر روی غالفهای این گیاه باعث
افزایش در تعداد ،طول و بذر غالفهای آن گردید که
نشان دهنده اثر مثبت فسفر بر غالف گیاه بوده است،
که میتواند به دلیل تأثیر بر رشد زایشی و باروری گیاه
بوده باشد .همچنین آزمایش دیگری که بهصورت
محلولپاشی کیتوسان بر برگهای بامیه انجام گرفت،
نشان داد که اثر معنیداری روی تعداد دانههای داخل
نیام داشته است (.(Mondal et al., 2012
مقایسه میانگینها نشان میدهد که وزن هزار دانه
نخود بیشتر تحت تأثیر تیمار شخم کاهش یافته قرار
گرفت که با میانگین  939/91گرم بیشترین میزان بود
و کمترین میانگینهای بهدست آمده حاصل استفاده از
روشهای بدون خاکورزی ( 231/16گرم) و شخم
عمیق ( 999گرم) بوده است (جدول  ،)2که یافته
بدست آمده با گزارش برزگر و همکاران ( Barzegar
 )et al., 2003در مورد افزایش معنیدار وزن هزار
دانه نسبت به سایر تیمارها در گیاه نخود مطابقت
دارد .همچنین نتایج کاربرد پیش تیمارهای مختلف
بذری نشان می دهد بیشترین وزن هزار دانه از تیمار
روی و فسفر با میانگین  935/51گرم بدست آمده
است (جدول ،)9که با گزارش تحقیق انجام گرفته روی
گیاه جو و نتایج معنیداری که از کاربرد روی و فسفر
بر گیاه جو بدست آوردهاند مطابقت دارد ( Abd
.)Alrahmani et al., 2009

- abelmoschus esculentus

نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که عملکرد
دانه در تیمار شخم کاهش یافته با میانگین  2/1تن در
هکتار دارای بیشترین میزان و در تیمار بدون
خاکورزی و شخم عمیق  +چیزل  +دیسک کمترین
عملکرد را با مقادیر  2/92و  2/95تن در هکتار به
ترتیب دارا میباشند (جدول ،)2که با گزارش دیگر
محققان که حداکثر عملکرد دانه نخود از شخم کاهش
یافته (چیزل) بدست آمده است مطابقت دارد و ناشی
از مقدار بیشتر ذخیره رطوبتی در این نوع سیستم
شخم باشد (.)Barzegar et al., 2003
همچنین در پیش تیمارهای متفاوت بذری
بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار روی  +فسفر با
میانگین  2/91تن در هکتار بوده است و کمترین
عملکرد ( 2/99تن در هکتار) نیز از تیمار شاهد به
دست آمد (جدول  ،)9که با نتایج دیگر محققان در
ارتباط با پیش تیمار لوبیا مطابقت دارد (Ghassemi-
).golezani et al., 2010
بیشترین عملکرد بیولوژیک سیستمهای مختلف
خاکورزی حاصل تیمار شخم کاهش یافته با میانگین
 3/22تن در هکتار و کمترین مقدار با میانگین  5/53و
 5/32تن در هکتار به ترتیب از تیمار بدون شخم و
شخم عمیق+چیزل+دیسک به دست آمد (جدول .)2
رطوبت قابل دسترس باالتر در خاک باعث افزایش
رشد گیاه و در نتیجه افزایش عملکرد بیولوژیک را به
دنبال دارد .برزگر و همکاران ( Barzegar et al.,
 )2003گزارش کردند که بیشترین عملکرد بیولوژیک
حاصل شخم کاهش یافته (چیزل) بوده است.
در پیش تیمار بذور بیشترین عملکرد بیولوژیک
حاصل کاربرد روی و فسفر با میانگین  1/11تن در
هکتار بوده است (جدول  ،)9که به دلیل نقش مهم
عنصر فسفر در رشد گیاه و توسعه سریعتر اندامهای
نخود میباشد .همچنین نتایج نشان داد که پیش
تیمار بذور نخود با روی و فسفر باعث افزایش عملکرد
بیولوژیک گردیده است (جدول  .)9در این ارتباط
گزارش شده که پیش تیمار بذور گندم با روی سبب
افزایش عملکرد بیولوژی گردید (Aboutalebian et
).al., 2012
شاخص برداشت نخود در تیمارهای مختلف
شخمی و همچنین در کاربرد پیش تیمارهای مختلف

1

43

"پژوهش در گياهان زراعی" جلد  ،1شماره 1932 ،2

'Research in Field Crops’ Vol. 1, No 2, 2013

با عملکرد بیولوژیک با همبستگی مثبت r=9/335

تفاوت معنیدار و قابل توجهی را نشان نداد (جدول 2
و  .)9شناخت رابطه بین عملکرد دانه و صفات
مورفولوژیک و درک رابطه صفات با یکدیگر در اجرای
برنامههای گزینشی اهمیت زیادی دارد .نتایج حاصل از
جدول همبستگی نشان میدهد (جدول  )5که
عملکرد دانه با کلیه صفات غیر از تعداد نیامهای دو
دانهای همبستگی معنیداری داشته است .بطوریکه
بیشترین همبستگی مثبت مشاهده شده عملکرد دانه

مشاهده گردید ،که نشان دهنده رابطه نزدیک این دو
صفت با یکدیگر میباشد (Lo ´pez-Bellido et al.,
) .2004پس از صفت عملکرد بیولوژیک بیشترین
همبستگی عملکرد دانه با وزن هزار دانه با همبستگی
 r=9/131مشاهده شد که میتواند بعنوان عامل مهمی
در افزایش عملکرد محصول مطرح باشد
.(Silim
&
Saxena,
)1993

جدول  -4ضرايب همبستگی صفات نخود تحت تاثير روشهاي مختلف خاکورزي و پيش تيمار بذر.
Table 4-Correlation coefficients of chickpea traits affected by different tillage systems and seed priming.
11

10

9

8

1
1

**0.78

**0.61
**0.67

4

1

1
*0.48

 -2شاخههای اصلی

Main branch

1

**0.73

**0.78

 -9ارتفاع گیاه

Plant height

1

**0.52

0.39ns

*0.44

1

*0.43

**0.83

**0.64

**0.67

1

**0.89

0.32ns

**0.84

**0.74

*0.67

**0.60
*-0.45

1
**0.80
**0.72

**0.96
**0.67
**0.74

**0.89
**0.71
**0.73

*0.43
**0.58
0.37ns

**0.89
**0.85
**0.73

**0.69
**0.60
**0.69

**0.72
**-0.70
**0.72

**0.57

**0.63

*0.44

0.32ns

**0.58

*0.47

**0.57

*-0.43

**0.58

*0.46

*0.45

0.37ns

**0.59

*0.44

*0.41

 -5تعداد نیامهای دودانهای
Number of two seeds pods
 -1ورن هزار دانه
1000-seed weight
Yield
 -3عملکرد
-6عملکرد بیولوژیکی
Biological yield
-1شاخص برداشت
Harvest index
 -3تعداد گره (مرحله اول)
Nodulation Number (first stage) 
 -19تعداد گره (مرحله دوم)
Nodulation Number (second stage) 
 -11تعداد گره (مرحله سوم)
Nodulation Number (third stage) 

1
1

7

6

5

3

2

1
-1تعداد برگ

Leaf number

 * ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  1و  1درصد . .شمارش تعداد گره ریزوبیومی در ریشه نخود ،به ترتیب  11 ،51و  63روز
پس از کاشت
,*, **: Non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively. . The number of rhizobium nodulation at
41, 58 and 76 day after planting.
n.s

معنیداری داشت .همچنین عملکرد دانه با صفات
تعداد برگ ،تعداد گرههای ریشه در مرحله سوم و
ارتفاع گیاه در سطح احتمال  1درصد همبستگی
مثبت و معنیداری نشان داد (جدول .)5

ارتفاع گیاه نخود نیز تحت تأثیر همبستگی مثبت
قرار گرفته و دارای همبستگی  r=9/15با عملکرد دانه
میباشد .کمترین همبستگی مثبت مشاهده شده در
سطح احتمال  1درصد بین عملکرد دانه با صفت تعداد
گرههای تشکیل شده روی ریشه در مرحله سوم بوده
است با همبستگی  r=9/532و همچنین بین عملکرد
دانه با شاخص برداشت همبستگی مثبت و معنیداری
 r=9/636بدست آمد در حالیکه شاخص برداشت با
دیگر صفات همبستگی منفی نشان داد.
بطور کلی میتوان گفت عملکرد دانه با صفات
عملکرد بیولوژیک ،ارتفاع گیاه ،وزن هزار دانه ،تعداد
شاخههای اصلی ،تعداد گرههای ریشه در مرحله اول و
دوم در سطح احتمال  1درصد هبستگی مثبت و

نتيجهگيري
تعداد برگها ،تعداد شاخه اصلی ،ارتفاع گیاه،
تعداد نیام دو دانهای ،وزن هزار دانه ،عملکرد دانه،
عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در بوتههای نخود
تحت سیستم شخم کاهش یافته ،بیشترین مقادیر را
دارا بودند که احتماال به دلیل حفظ رطوبت بیشتر در
این روش خاکورزی میباشد .همچنین کاربرد روی +
فسفر و کیتوسان به عنوان پیش تیمار بذر ،سبب
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همراه با کیتوسان و روش شخم کاهش یافته توصیه
.میگردد

1932 ،2  شماره،1 "پژوهش در گياهان زراعی" جلد

 بنابراین در.بهبود بیشتر صفات مورد مطالعه گردیدند
شرایط دیم و مشابه شرایط آب و هوایی محل انجام
 استفاده از پیش تیمارهای بذری روی و فسفر،آزمایش
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Abstract
In order to study, the effects of tillage systems and seed priming on morphological
characteristics and relationship between yield and yield components of chickpea, a field
experiment was carried out as split plot based on randomized complete block design with three
replications. Four treatments of tillage system included no-tillage, reduced tillage (chisel),
moldboard with chisel, moldboard with chisel and disk were allocated to main plots, and seed
priming including control, distilled water, zinc+ phosphorus and chitosan were randomized to
sub-plots. Results showed that leaf number, main branch number, plant height, number of pods
with two seeds, 1000-seed weight, seed and biological yield, harvest index and nodulation
number were affected by treatments. The highest and lowest seed and biological yield were
obtained from plants under reduced tillage and no-tillage systems, respectively. Also, the
maximum and minimum seed and biological yield were observed in plants primed with Zn+P
and control treatments, respectively. Except the number of pods with two seeds in plants, seed
yield had a significantly and positive relationships with all study traits. Our results suggest that
reduced tillage system and application of Zn+P and chitosan as seed priming significantly
improved yield and yield components of chickpea.
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