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چکيده
بهمنظور ارزیابي برخي خصوصیات نخود ) (Cicer arietinum L.در واکنش به کاربرد سطوح متفاوت پیش تیمار
بذر و سوپرجاذب ،آزمایشي بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفي با  9تکرار در سال  1931در
دانشگاه ارومیه انجام شد .فاکتورهای آزمایش شامل پیش تیمار در  4سطح (آب مقطر ،ریزوبیوم ،اسید هیومیک و عدم
پیش تیمار) و کاربرد سوپرجاذب در  9سطح (صفر 91 ،و 01کیلوگرم در هکتار) بود .صفات مورد بررسي شامل تعداد
شاخه فرعي ،تعداد غالف در بوته ،وزن  111دانه ،عملکرد دانه ،ماده خشک کل ،شاخص برداشت ،درصد پروتئین دانه و
عملکرد پروتئین دانه بود .نتایج نشان داد که اثر پیش تیمار بذر بر تمامي صفات بهغیر از وزن 111دانه معنيدار بود.
سوپرجاذب نیز بر تمامي صفات غیر از درصد پروتئین دانه اثر معنيداری داشت .اثر متقابل سوپرجاذب و پیش تیمار بر
صفات عملکرد دانه ،شاخص برداشت و عملکرد پروتئین معنيدار بود .بیشترین عملکرد دانه ( 1110/44کیلوگرم در
هکتار) ،شاخص برداشت ( )% 04/34و عملکرد پروتئین بذر ( 140/06کیلوگرم در هکتار) در پیش تیمار بذر با اسید
هیومیک همراه با کاربرد  91کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب نسبت به سایر تیمارها به دست آمد .بنابراین با توجه به
تاثیر مثبت استفاده از اسید هیومیک بهعنوان پیش تیمار بذر و همچنین کاربرد  91کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب،
این ترکیب تیماری در کشت نخود دیم برای حصول حداکثر عملکرد کمي و کیفي توصیه مي شود.
واژههای کليدی :اسید هیومیک ،پروتئین ،ریزوبیوم ،عملکرد دانه
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تحت شرایط متنوع محیطي و بهبود ویگوریته و رشد مي-
شود ).(Artola et al., 2003

مقدمه
نخود مهمترین گیاه از تیره حبوبات 1است که در
مناطق غرب و شمال غرب کشور به عنوان یک گیاه بهاره و
غالباً به صورت دیم کشت شده و با استفاده از رطوبت
ذخیره شده در خاک چرخه زیستي خود را تکمیل ميکند
( .)Sabaghpour et al., 2006همچنین به خاطر نقش
آن در حاصلخیزی خاک جایگاه ویژهای در تناوب با سایر
محصوالت خصوصا غالت دارد (.)Jalilian et al., 2005
جوانهزني مطلوب بذور و در نتیجه استقرار بهتر
گیاهچه در شرایط سخت محیطي نقش مهمي در عملکرد
نهایي گیاهان دارا ميباشد .به دلیل اینکه رشد گیاهچه در
مرحله جوانهزني متکي به مواد غذایي ذخیره شده در بذر
است و عالوه بر مقدار ماده غذایي ذخیرهای کارایي و
سرعت بکارگیری آن در فعالیتهای متابولیکي گیاهچه
ميتواند بر سرعت و میزان رشد نهایي گیاهچه قبل از ورود
به مرحله مستقل رشدی مؤثر باشد لذا استفاده از
روشهایي نظیر پیش تیمار بذور برای بهبود جوانهزني و
استقرار مناسب گیاه ،در شرایط نامساعد محیطي ضروری
است ).(Casenave & Toselli, 2007
پیش تیمار بذر تکنیکي است که به واسطه آن بذور
پیش از قرار گرفتن در بستر کشت از لحاظ فیزیولوژیکي و
بیوشیمیایي آمادگي جوانهزني را بهدست ميآورند .این امر
سبب تغییرات زیستي و فیزیولوژیکي زیادی در بذور و
همچنین گیاه حاصل از آن ميگردد .در نتیجه این عمل
در جوانهزني و استقرار اولیه گیاه ،زودرسي و افزایش کمي
مشاهده
قابل
محصول
کیفي
و
ميباشد ( .)Casenave & Toselli, 2007گزارشهای
مختلف حاکي از آن است که پیش تیمار بذر باعث افزایش
درصد ،سرعت و یکنواختي جوانهزني و سبز شدن بذر مي-
گردد (.)Kaya et al., 2006

اسید هیومیک بخش مهم و اصلي از مواد آلي است که
حاوی ترکیبي از آمینواسید ،قند آمینو ،پپتیدها ،اسیدهای
آلیفاتیک و ترکیبات پیچیده آلیفاتیک دیگر در پیوند با
گروههای آروماتیک است .این ماده 04-61 ،درصد از مواد
آلي در خاک را تشکیل ميدهد ) .(Tan, 1998گزارش
شده که اسید هیومیک به واسطه افزایش جذب آب توسط
دانه و در نتیجه ازدیاد سنتز آنزیمها ،میزان جوانهزني و
درصد جوانهزني دانه را افزایش ميدهد & (Vaughan
).Malcom, 1985

گیاهان لگومینوز از طریق همزیستي با باکتریها
ميتوانند قسمتي از نیتروژن مورد نیاز خود را تأمین
نمایند .لذا استفاده از کودهای بیولوژیک در زراعت این
گیاهان ميتواند نقش مؤثری در تأمین نیتروژن مورد نیاز
آنها ایفا کند ).(Glick et al., 2001
یکي از راههای استفاده بهینه از منابع آب و حفظ آن
استفاده از پلیمر سوپرجاذب در زراعت است .این پلیمرها
قادر به جذب و نگهداری مقادیر زیادی آب آبیاری و
بارندگي ميباشند ( .)Dorraji et al., 2010این مواد
اثرات مخرب تنشهای رطوبتي را کاهش داده و به
سازگاری گیاهان کشت شده در محیطهای خشک کمک
ميکنند ( .)Yazdani et al., 2007گزارش شده که
کاربرد پلیمر سوپرجاذب به خاک موجب افزایش جوانهزني
ميگردد
چغندرقند
گیاه
ریشه
رشد
و
).(Dexter & Miyamoto, 1995

لذا با توجه به اینکه تسریع در جوانه زني و استقرار
مطلوب گیاهان در شرایط دیم ،نقش مهمي در افزایش
عملکرد کمي و کیفي دارد بنابراین ،هدف از انجام این
تحقیق ،بررسي واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد نخود به
سطوح مختلف پیش تیمار بذور و سوپر جاذب بود.

هیدروپرایمینگ یکي ازروشهای بهبود جوانهزني و
استقرار در شرایط تنش کمآبي ميباشد که در این روش
بذور با آب خالص و بدون استفاده از هیچ ماده شیمیایي
تیمار ميشوند .در اثر اعمال تیمار هیدروپرایمینگ
فعالیتهای متابولیکي جوانهزني تحریک شده و سبب
بهبود سرعت جوانهزني ،یکنواختي رویش بوتهها ،جوانهزني

مواد و روشها
این آزمایش در بهار سال  1931در مزرعه تحقیقاتي
دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه با موقعیت جغرافیایي
 96درجه و  91دقیقه عرض شمالي و  44درجه و  1دقیقه
طول شرقي و در ارتفاع  1991متری از سطح دریا اجرا

1 - Fabaceae
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آزمایش ،از خاک زمین مورد نظر نمونهبرداری تصادفي
جهت تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایي انجام گرفت که
نتایج حاصل در جدول  1ارائه شده است.

گردید .بر طبق آمارنامه مرکزتحقیقات هواشناسي کاربردی
استان آذربایحان غربي ،متوسط میزان بارندگي در سال
زراعي  911/1 ،93-31میليمتر و متوسط بارش در 9
ماهه اول سال به میزان  161/4میلیمتر بود .قبل از اجرای

جدول  –1خصوصيات فيزیکو شيميایی خاک محل آزمایش.
Table 1. Soil physicochemical properties of field experiment conditions.
پتاسیم
(میلي گرم بر کیلو گرم)
)K (mg/kg

فسفر
(میلي گرم بر کیلو گرم)
)P (mg/kg

نیتروژن کل()%
)Total N (%

کربن آلي()%
Organic carbon
)(%

اسیدیته
pH

هدایت الکتریکي
(دسيزیمنس بر متر)
)EC (dS/m

390

9.6

0.091

0.92

7.21

0.56

آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای
کامل تصادفي در سه تکرار و  90کرت اجرا شد .تیمارهای
مورد استفاده شامل پیش تیمار بذر در چهار سطح (آب-
مقطر ،ریزوبیوم ،اسیدهیومیک و عدم پیشتیمار) و
استفاده از پلیمر سوپرجاذب با نام تجاری آکوازورب 1در
سه سطح صفر 91 ،و  01کیلوگرم در هکتار بود .الین
نخود مورد استفاده  ILC482بود .برای تیمار آب مقطر،
بذر نخود به مدت  11ساعت در آن قرار داده شد .در پیش
تیمار با اسید هیومیک بذر در محلول یک در هزار به مدت
 11ساعت خیسانده شد .بعد از گذشت مدت زمان مذکور
بذرها از محلولها خارج و به مدت  14ساعت در هوای آزاد
Rhizobium
خشک شدند .همچنین از
 Leguminosarumبا نام تجاری ریزوچیک پي (مخصوص
گیاه نخود) به صورت بذرمال در هنگام کشت استفاده شد.
اندازه هر کرت به صورت  1/4×9متر مربع بود (تعداد
پنج ردیف در هر کرت) .فاصله هر کرت از هم  1/4متر و
فاصله هر تکرار از هم یک متر و تراکم  10بوته در هر متر
مربع در نظر گرفته شد .به دلیل کاهش بارش باران در
زمان اجرای طرح ،در طول دوره رشد یکبار آبیاری قبل از
شروع گلدهي انجام گرفت .در مرحله گلدهي برای مقابله
با آفت کرم غالفخوار از سم دلتامترین به نسبت  1در
هزار استفاده شد.
در مرحله رسیدگي تعداد  11بوته از هر کرت به طور
تصادفي انتخاب و جهت بررسي صفات به آزمایشگاه منتقل
گردید .تعداد شاخه فرعي ،تعداد غالف در بوته ،وزن 111
دانه ،عملکرد دانه (در سطح یک متر مربع) ،ماده خشک

بافت خاک
Soil texture
لوميرسي
Clay loam

کل ،شاخص برداشت ،درصد پروتئین دانه و عملکرد
پروتئین دانه صفات مورد بررسي بودند .درصد نیتروژن
دانه توسط روش کجلدال محاسبه و درعدد ثابت 0/14
ضرب شده و عدد حاصله به عنوان درصد پروتئین دانه
لحاظ گردید ).(Jackson et al., 1973
برای محاسبه عملکرد پروتئین دانه از فرمول زیر استفاده
شد:
(عملکرد دانه در هکتار× درصد پروتئین) = عملکرد پروتئین در هکتار

تجزیه واریانس دادهها با نرمافزار  SASو مقایسه
میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن و رسم نمودارها با
استفاده از نرمافزار  EXCELانجام شد.
نتایج و بحث
تعداد شاخه فرعی
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر پیش تیمار بذر و
سوپرجاذب بر تعداد شاخه فرعي معنيدار بود .در حالیکه
اثرات متقابل این تیمارها بر این صفت تأثیر معنيداری
نداشت (جدول  .)1مقایسه میانگین دادهها نشان داد که
بذر گیاهان پیش تیمار شده با اسید هیومیک بیشترین
تعداد شاخه فرعي ( 4/40عدد) و بذر گیاهان پیش تیمار
نشده کمترین ( 9/99عدد) تعداد شاخه فرعي را دارا بودند
(جدول  .)9کاربرد سوپرجاذب در سطح  01کیلوگرم در
هکتار دارای تأثیری همانند سطح  91کیلوگرم در هکتار بر
تعداد شاخه فرعي در مقایسه با عدم کاربرد سوپرجاذب
بود (جدول .)4

2 - Aquazorb
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تعداد غالف در بوته

عملکرد دانه

تعداد غالف در بوته تحت تاثیر سوپرجاذب و پیش
تیمار بذر قرار گرفت )( (P≤0.01جدول  .)1مقایسه
میانگینها نشان داد بذر گیاهان پیش تیمار شده با اسید
هیومیک دارای باالترین میزان غالف در بوته بوده (19/10
عدد) و بذرهای پیش تیمار نشده کمترین مقدار را (9/30
عدد) دارا بودند (جدول  .)9گزارش شده است که پیش
تیمار بذرهای نخود با اسید هیومیک منجر به افزایش
تعداد غالف در بوته (10/6عدد) نسبت به بذرهای پیش
تیمار نشده ( 11/1عدد) شد (.)Ulukan et al., 2012
بیشترین تعداد غالف در بوته ( 19عدد) با کاربرد 01
کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب بهدست آمد (جدول .)4
در تحقیق دیگر مشخص شد که کاربرد پلیمر سوپر
جاذب در شرایط تنش خشکي تعداد غالف در گیاهان
سویا را افزایش داد که علت آن را افزایش آب قابل
دسترس گیاه ذکر کردند ) .(Yazdani et al., 2007این
اثر احتماالً به دلیل جذب آب توسط سوپرجاذب و متعاقب
آن در دسترس قرار گرفتن آب توسط ریشه گیاه در هنگام
تنش خشکي ميباشد.

نتایج نشان داد که اثر متقابل تیمارها بر عملکرد دانه
معنيدار بود )( (P≤0.01جدول  .)1مقایسه میانگینها
نشان داد که بذرهای پیش تیمار شده با اسید هیومیک با
کاربرد  91کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب ،دارای بیشترین
مقدار عملکرد دانه ( 1110/44کیلوگرم در هکتار) بودند
به نحوی که مقدار آن را حدود  %64/34نسبت به تیمار
شاهد (049/93کیلوگرم در هکتار) افزایش داد که با
کاربرد  01کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب و ریزوبیوم
اختالف آماری معنيداری ندارند (شکل  .)1در بین
تیمارهای مورد مطالعه استفاده از هیدروپرایمینگ به
همراه  91کیلوگرم در هکتار پلیمر ،استفاده از ریزوبیوم به
همراه سطح  91کیلوگرم در هکتار پلیمر ،و استفاده از
اسید هیومیک بدون سوپرجاذب دارای اثرات مشابهي
بودند .همچنین سطح  01و  91کیلوگرم در هکتار
سوپرجاذب بدون پرایمینگ نیز در یک گروه آماری قرار
گرفتند (شکل .)1
بهنظر ميرسد که اسید هیومیک با افزایش فعالیت
آنزیم روبیسکو سبب افزایش فعالیت فتوسنتزی گیاه شده
و در نتیجه عملکرد افزایش ميیابد ( Delfine et al.,
 .)2005اسید هیومیک از طریق اثرات مثبت فیزیولوژیکي
از جمله اثر بر متابولیسم سلولهای گیاهي و افزایش
غلظت کلروفیل برگ باعث افزایش عملکرد گیاهان ميشود
(.)Nardi et al., 2002
بنا به اظهار برخي از محققان کاربرد سوپرجاذب سبب
افزایش طول دوره پر شدن دانهها و افزایش ذخیره مواد
فتوسنتزی در اندامهای رویشي ميشود که در نهایت در
زمان تشکیل دانهها و دوره پر شدن دانهها با انتقال مواد
فتوسنتزی از اندامهای رویشي به اندامهای زایشي ،افزایش
عملکرد دانه را موجب خواهد شد ( Rahmani et al.,

وزن  111دانه
تجزیه واریانس نشان داد اثر سوپرجاذب در سطح
احتمال  %4بر این صفت معنيدار بود اما اثر پرایمینگ و
اثر متقابل پرایمینگ و سوپرجاذب بر وزن  111دانه
معنيدار نبود (جدول  .)1مقایسه میانگینها نشان داد که
بیشترین ( 19/64گرم) و کمترین ( 10/13گرم) وزن 111
دانه به ترتیب با کاربرد  91کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب
و عدم کاربرد آن بهدست آمد (جدول  .)4گزارش شده که
مصرف سوپرجاذب در ذرت سبب توسعه بیشتر اندامهای
رویشي شده و با مصرف مقادیر باالتر سوپرجاذب بیشترین
وزن خشک حاصل گردید) . (Mao et al., 2011چنین به
نظر ميرسد که گیاه در شرایط استفاده از سوپر جاذب به
علت تامین مطلوب رطوبت با تولید فرآوردههای بیشتر
مواجه شده و توانسته مواد بیشتری به دانهها بفرستد و در
نتیجه وزن  111دانه افزایش یافته است.

.)2010

عملکرد دانه با صفات تعداد شاخه فرعي ،تعداد غالف در
بوته ،وزن  111دانه ،شاخص برداشت و عملکرد پروتئین
همبستگي مثبت و معنيداری داشت (جدول  .)4این
نتیجه نشان مي دهد که در ارزیابي عملکرد نخود و در
برنامه های اصالحي این گیاه توجه به صفات تاثیر گذار
ذکر شده مهم ميباشد.
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جدول -2تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) برخی صفات نخود تحت تاثير پيش تيمارهای بذر و سطوح مختلف سوپرجاذب.
Table 2- Analysis of variance (mean of squares) of some chickpea traits affected by seed priming and different levels of
superabsorbent.
عملکرد
پروتئین
Protein
yield

درصد پروتئین
Protein
percentage

شاخص
برداشت
Harvest
index

1586.01

17.91

1.14
**

**

بیوماس
Biomass

عملکرد دانه
Seed
yield

111377.39

1448.08

**

وزن 111
دانه
100seed
weight
7.6

تعداد غالف در
بوته
Number of
pod per
plant
1.76

**4873.43

11.82

227.25

263499.99

*3456.91

0.35n.s

**237.92

**163186.74

*61197.7

*2544.90

1.23n.s

**205.59

36800.22n.s

**55050

10.37n.s

820.29

1.29

2.20

31807.90

14573.02

4.62

2.19

15.42

5.21

2.95

10.29

14.23

7.84

24.73

n.s

5.48

63117.17

**

33.64

تعداد شاخه
فرعي
Number
of
branches
5.78
**

9.47

درجه
آزادی
df

منابع تغییر
Source of Variation

2

بلوک)(Block

2

پیشتیمار بذر)(Seed priming

*19.84

**28.36

**14.63

3

سوپرجاذب)(Superabsorbent

4.15n.s

0.83n.s

6

پیش تیمار × سوپرجاذب

1.07

22

24.73

**

)(Priming × superabsorbent

اشتباه آزمایشي)(Error
ضریب تغییرات (CV (%) )%

* و ** و  nsبه ترتیب نشانگر اختالف آماری معنيداری در سطوح احتمال پنج  ،یک درصد و عدم اختالف آماری معنيدار ميباشد.
* , ** and ns, Significant at 5% and 1% levels of probability, non-significant, respectively.

جدول  -3مقایسه ميانگين اثر پيش تيمار بذر بر برخی صفات نخود.
Table 3- Mean comparisons of seed priming on some chickpea traits.

درصد پروتئین

بیوماس (کیلوگرم در هکتار)

تعداد غالف در بوته

تعداد شاخه فرعي

پیش تیمار

Protein percentage

)Biomass (Kg/ha

Number of pod per plant

Number of
branches

Priming

آب مقطر

)(Hydropriming

23.18a

1666.34bc

10.87b

3.42b

22.22ab

1954.15a

13.26a

5.56a

اسیدهیومیک )(Humic acid

21.47bc

1761.86b

12.59a

4.36b

ریزوبیوم
شاهد )(Control

3.38b
8.96c
1549.56c
20.47c
میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون ،اختالف معنيداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

)(Rhizobium

Means with same letters in each column are not significantly different based on Duncan’s multiple range test P≤0.05.

جدول -4مقایسه ميانگين اثر سوپرجاذب بر برخی صفات نخود.
Table 4- Mean comparisons of superabsorbent effect on some chickpea traits.

بیوماس (کیلوگرم در هکتار)

وزن  111دانه (گرم)

تعداد غالف در بوته

تعداد شاخه فرعي

Number of
Number of pod per
)100-seed weight (g
)Biomass (Kg/ha
branches
plant
2.99b
9.94c
26.19b
1653.7b
a
b
a
4.38
11.25
28.74
1678.35b
5.17a
13a
18.64ab
1866.88a
میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون ،اختالف معنيداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

سوپر جاذب (کیلوگرم در هکتار)
)Superabsorbent (Kg/ha
0
30
60

Means with same letters in each column are not significantly different based on Duncan’s multiple range test P≤0.05

شاهد شد (جدول  .)9در بین سطوح سوپرجاذب ،کاربرد
 01کیلوگرم در هکتار اثر بیشتری نسبت به دو سطح دیگر
بر روی میزان ماده خشک کل داشت (جدول  .)4اسید
هیومیک از طریق افزایش تقسیم سلولي ،جذب عناصر
غدایي ،فعال کردن آنزیمها ،تغییر در نفوذپذیری غشاء و
سنتز پروتئین ،تولید ماده خشک کل را افزایش ميدهد
( .)Ulukan, 2008صفات تعداد شاخه فرعي (**)r=1/49
و تعداد غالف در بوته (** )r=01دارای همبستگي مثبت و
معنيدار با ماده خشک کل بودند (جدول.)4

بيوماس
بیوماس کل تحت تاثیر پیش تیمار بذر و سوپرجاذب
قرار گرفت )( (P≤0.01جدول  .)1به طوری که بیشترین
( 1344کیلوگرم در هکتار) میزان آن در بذرهای پیش
تیمار شده با اسید هیومیک و کمترین ( 1443کیلوگرم در
هکتار) میزان آن در عدم پیش تیمار بذر بدست آمد به
عبارت دیگر تیمار بذور نخود با اسید هیومیک سبب
افزتایش  11/61درصدی بیوماس کل نسبت به تیمار
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شکل  -1مقایسه ميانگين اثر متقابل پيش تيمار بذر و سوپرجاذب بر عملکرد دانه نخود.
Fig 1. Mean comparisons of interaction between seed priming and superabsorbent on chickpea seed yield.
میانگینهای دارای حروف مشترک در هر شکل ،اختالف معنيداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
Means with same letters in each shape are not significantly different based on Duncan’s multiple range test P≤0.05

جدول  -5ضرا یب همبستگی صفات نخود تحت تأثير پيش تيمارهای بذر و سطوح مختلف سوپرجاذب.
Table 5-correlation coefficients of chickpea traits affected by seed priming and different levels of superabsorbent.
8

1

7

1
**0.50

6

1
0.15
**0.75

5

1
0.19
0.31
*0.35

4

1
0.30
**0.80
0.15
**0.92

3

1
**0.43
-0.11
**0.51
-0.04
*0.36

2
1
*0.38
**0.57
**0.60
**0.61
0.13
**0.53

1
1
**0.61
0.30
*0.31
**0.43
**0.41
-0.15
0.20

صفات )(Traits
تعداد شاخه فرعي Number of branches
تعداد غالف Number of pod
وزن 111دانه 100-seed weight
عملکرد دانه Seed yield
بیوماس Biomass
شاخص برداشت Harvest index
درصد پروتئین Protein percentage
عملکرد پروتئین Protein yield

1
2
3
4
5
6
7
8

* و ** به ترتیب نشانگر اختالف آماری معنيداری در سطوح احتمال پنج  ،یک درصد ميباشد.
*, **and Significant at 5% and 1% levels of probability, respectively.

آب ،کاتیونهای مؤثر و مفید در رشد گیاه را در خود
جذب و با جلوگیری از هدر رفتن آنها این مواد را در موقع
لزوم در اختیار گیاه قرار داده و باعث رشد گیاه شوند
(شکل  .)1در تحقیقي روی گندم مشخص شد که اثر
تیمار سوپرجاذب بر شاخص برداشت معنيدار بود و
بیشترین مقدار آن از مصرف  141کیلوگرم در هکتار در
مقایسه با تیمار  64کیلوگرم در هکتار به دست آمد

شاخص برداشت
اثر متقابل پیش تیمار بذر و سوپرجاذب بر شاخص
برداشت معنيدار بود )( (P≤0.01جدول  .)1پیش تیمار
بذر با اسید هیومیک به همراه  91کیلوگرم در هکتار
سوپرجاذب بیشترین اثر را بر شاخص برداشت داشت .در
بین تیمارها ،پیش تیمار با ریزوبیوم به همراه  91کیلوگرم
در هکتار سوپرجاذب دارای اثر مشابهي با تیمار اسید
هیومیک بدون استفاده از سوپرجاذب داشت و در یک
گروه آماری قرار گرفتند (شکل  .)1اسید هیومیک به دلیل
فعال کردن هورمونهایي که نفوذپذیری را افزایش
ميدهند و در سازمان دادن رشد گیاه و کمک به تنظیم
واکنش گیاه به شرایط محیطي نقش دارند عملکرد
اقتصادی و بیولوژیک را در گیاه افزایش ميدهد
) .(Ulukan, 2008سوپرجاذبها با دارا بودن قابلیت
باالی ظرفیت تبادل کاتیوني قادرند عالوه بر جذب زیاد

).(Aghashiri, 2012

پروتئين دانه
در بین فاکتورهای مورد استفاده تنها اثر پیش تیمار
بذر بر درصد پروتئین دانه معنيدار شد )(P≤0.01
(جدول  .)1به طوری که بیشترین میزان پروتئین
( )%19/19در نخودهای پیش تیمار شده با آب مقطر و
کمترین میزان آن ( )%11/46در گیاهان پیش تیمار نشده
به دست آمد (جدول .)9
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شکل  -2مقایسه ميانگين اثر متقابل پيش تيمار و سوپرجاذب بر شاخص برداشت نخود.
Fig 2- Mean comparisons of interaction between seed priming and superabsorbent on chickpea harvest index.
میانگینهای دارای حروف مشترک در هر شکل ،اختالف معنيداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
Means with same letters in each shape are not significantly different based on Duncan’s multiple range test (P≤0.05).

اسید هیومیک آثار سودمندی روی خاک و گیاه دارد و با
کالت کردن عناصر ضروری سبب افزایش جذب آنها شده
و باروری خاک و عملکرد گیاهان را افزایش ميدهد .در
تحقیقي مشخص شد که پیش تیمار بذر با اسید هیومیک
در افزایش عملکرد پروتئین آفتابگردان نقش مثبت داشته
است ).(Kaya et al., 2006
کاربرد سوپرجاذب سبب افزایش دسترسي گیاه به آب
و در نتیجه باعث نگهداری آب بیشتر درون بافتها به
خصوص بافت برگ ميشود .این امر موجب افزایش توان
فتوسنتزی در گیاه و به تبع آن عملکرد دانه باالتر ميشود
و در نهایت ميتواند میزان عملکرد پروتئین دانه را نیز که
تابعي از عملکرد دانه است را باال ببرد & (Specht
) .Harvey-Jones, 2000عملکرد پروتئین بذر با صفات
تعداد غالف در بوته (** ،)r =1/49وزن  111دانه (*=1/90
 ،)rعملکرد دانه (** ،)r =1/31ماده خشک کل (*=1/94
 ،)rشاخص برداشت (** )r =1/64و درصد پروتئین دانه
(** )r=1/41همبستگي مثبت و معني داری داشت (جدول
.)4

گزارش شده که پیش تیمار بذر از طریق تاثیر بر سنتز
 RNA ،DNAسبب افزایش میزان پروتئین دانه و در
نتیجه بهبود رشد جنین مي شود ).(Mcdonald, 2000
عملکرد پروتئين دانه
عملکرد پروتئین دانه که حاصلضرب درصد پروتئین دانه
در عملکرد دانه ميباشد تحت تاثیر اثر متقابل پیش تیمار
بذر و سوپرجاذب قرار گرفت )( (P≤0.05جدول .)1
بذرگیاهان نخود پیش تیمار شده با اسید هیومیک و با
کاربرد  91کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب بیشترین (140
کیلوگرم در هکتار) میزان عملکرد پروتئین دانه را داشتند
و بذر گیاهان پیش تیمار نشده کمترین مقدار (114
کیلوگرم در هکتار) را دارا بودند .اثر استفاده از ریزوبیوم به
همراه کاربرد  01کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب بر این
صفت همانند اثر آب مقطر به همراه کاربرد  91کیلوگرم
در هکتار سوپرجاذب بود و با هم تفاوت معنيداری
نداشتند (شکل.)9
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. مقایسه ميانگين اثر متقابل پيش تيمار بذر و سوپرجاذب بر عملکرد پروتئين دانه نخود-3 شکل
Fig 3- Mean comparisons of interaction between seed priming and superabsorbent on yield of seed protein of
chickpea.
. اختالف معنيداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند،میانگینهای دارای حروف مشترک در هر شکل
Means with same letters in each shape are not significantly different based on Duncan’s multiple range test (P≤0.05)

با توجه به اینکه هدف از کاشت حبوبات در درجه اول
افزایش میزان عملکرد دانه و بعد میزان عملکرد پروتئین
 ميتوان در برنامههای اصالحي با،دانه در هکتار است
استفاده از موادی که نقش مؤثری در افزایش مؤلفههای
مرتبط با باال بردن میزان عملکرد دانه دارند به هدف دوم
نیز یعني افزایش میزان عملکرد پروتئین دانه هم دست
 استفاده از اسید،یافت که با توجه به نتایج این آزمایش
هیومیک و پلیمر سوپرجاذب ميتواند در نیل به این هدف
.مؤثر باشد که در زراعت نخود دیم توصیه ميشود

نتيجهگيری
به طور کلي نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استفاده
از اسید هیومیک به عنوان پیش تیمار بذر همراه با کاربرد
 کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب منجر به افزایش قابل91
 عملکرد دانه و عملکرد پروتئین نخود،توجه وزن دانه
 این ترکیب تیماری برای، بنابراین در شرایط دیم.گردید
حصول حداکثر عملکرد کمي و کیفي نخود پیشنهاد
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Abstract
In order to evaluate some agronomic characteristics of chickpea (Cicer arietinum L.) response to
application of different levels of priming and super absorbent polymer, a factorial experiment was
conducted based on Randomized Complete Blocks Design with three replications at Urmia University
in 2011. Experimental factors included the seed priming at 4 levels (hydropriming, Rhizobium, humic
acid and control) and application of superabsorbent at 3 levels (0, 30 and 60 kg/ha). Number of
branches, number of pod per plant, 100-seed weight, seed yield, total dry matter, harvest index, seed
protein percent and seed protein yield were measured. Results showed that the effect of seed priming
was significant for all traits excluding 100-seed weight. Superabsorbent also had a significant effect on
all traits except seed protein. Seed yield, harvest index and seed protein yield were effected by
interaction of treatments. The highest seed yield (1126 kg/ha), harvest index (64 %) and seed protein
yield (246 kg/ha) were obtained from application of 30 kg/ha superabsorbent and primed with humic
acid. Therefore, due to the positive effect of humic acid as a seed treatment, as well as the application
of 30 kg per hectare superabsorbent, this combination of treatments for maximum yield and quality of
chickpea cultivation is recommended.
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